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Tadeusz Śliwa, Kwolek Jan (1885–1958) [w:] Tekstowa 

kartoteka osobowa przemyślan, pod red. Anny Siciak,  
zob. także Tadeusz Śliwa, Kwolek Jan (1885–1958) [w:] 

Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX 
wieku Polski południowo-wschodniej, pod red. Andrzeja 

Meissnera, Kazimierza Szmyda, Rzeszów 2011 s. 228-229 

Kwolek Jan (1885–1958) kanonista, archiwariusz. 

Ur. 13 XII 1885 r. w Kraczkowej k. Łańcuta w ro-
dzinie rolników Sebastiana i Katarzyny. Po maturze 
w Rzeszowie w 1904 r. rozpoczął studia na Wydzia-
le Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Prze-
rwał je po dwóch latach i wstąpił do Sem. Duch. w 
Przemyślu. Po studiach teologicznych 29 VI 1910 
został wyświęcony na kapłana. W okresie następ-
nych dwóch lat był wikarym w Cieklinie k. Jasła i 
Dobromilu k. Przemyśla. W 1912 r. rozpoczął na 
Gregorianie w Rzymie studia z zakresu prawa, któ-
re 14 VII 1914 zwieńczył uzyskaniem doktoratu. Ze 
względu na działania wojenne do końca sierpnia 
1915 r. przebywał w Kraczkowej. W następnych 
latach był katechetą w I Gimnazjum w Przemyślu, 
prefektem w Sem. Duch., sekretarzem konsystorza, 
w latach 1918–1932 notariuszem kurii biskupiej, 

od 1 I 1933 – 31 VIII 1934 jej kanclerzem, a od 
23 V 1934 do śmierci oficjałem sądu biskupiego. 
Oprócz tego spełniał jeszcze inne funkcje przy kurii 
biskupiej.  

W latach 1918–1958 z przerwą wojenną był profe-
sorem prawa kanonicznego w diecezjalnym Insty-
tucie Teologicznym. W latach zaś 1934–1939 i 
1946–1953 wykładał sztukę kościelną, do której 
miał predylekcję. W 1922 r. z braku zgody bp. Pel-
czara nie mógł przyjąć propozycji objęcia katedry 
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prawa kanonicznego na Uniwersytecie poznańskim. 
Z innych względów nie przyjął zaproszenia na taką 
samą katedrę na Katolickim Uniwersytecie Lubel-
skim. Od 1925 r. był członkiem Komisji Konserwa-
torskiej we Lwowie. Z poparcia ks. prof. Jana Fijał-
ka w 1928 r. został czonkiem korespondentem 
Komisji Historycznej PAU, czego podstawę stanowi-

ła jego działalność naukowa. Zajmował się historią 
prawa, historią diecezji i archiwistyką. Od 1918 r. 
był archiwariuszem kurii biskupiej. W tym charak-
terze w latach 1925–1927 uporządkował i zorgani-
zował archiwum i udostępnił je badaczom. 
W 1927 r. otrzymał nominację na dyrektora Archi-
wum Diecezjalnego. W okresie międzywojennym był 
traktowany jako ekspert w dziedzinie archiwistyki 
koscielnej. Skłonił biskupa ordynariusza do wyda-
nia rozporządzenia o przekazaniu do archiwum 
starych dokumentów parafialnych, głównie metryk, 
do końca XVIII w., dzięki czemu zgromadził 1700 
ksiąg (zostały wywiezione przez władze niemieckie). 
On też pierwszy w Polsce ogłaszał sprawozdania z 
działalności Archiwum Diecezjalnego. 

Należał do kilku towarzystw naukowych m. in. TPN 
w Przemyślu, PTH. W odprawieniu w 1955 r. syno-
du diecezjalnego odegrał zasadniczą rolę. W 1932 r. 
wszedł do katedralnej kapituły przemyskiej. Posia-
dał także papieskie honorowe odznaczenie. Był 
człowiekiem o szerokich horyzontach. Zostawił po 
sobie bogatą bibliotekę. W księżowskim, przemy-
skim środowisku, w pierwszej poł. XX w. rozwijał 
liczącą się działalność naukową. Jego bibliografia 
podmiotowa obejmuje, bez listów, 55 pozycji. Zmarł 
20 V 1958 r. w Przemyślu. 
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