Tadeusz Śliwa, Makara Jakub (1891–1965) [w:] Tekstowa
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zob. także Tadeusz Śliwa, Albin Sroka, Makara Jakub
(1891–1965) [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty i
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Makara Jakub (1891–1965), ks., historyk, redaktor
Ur. 26 IV 1891, jako syn Marcina. Pochodził z Jawornika Polskiego. W 1912 r. w Rzeszowie uzyskał
maturę i w tym samym roku wstąpił do Sem. Duch.
w Przemyślu, gdzie po studiach filozoficznoteologicznych w Instytucie Teologicznym 8 V 1917 r.
otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1926 r. był wikarym w czterech miejskich parafiach, co wskazywało,
że pod względem umysłowym wyróżniał się w swoim
środowisku. Przez dziesięć lat (1926–1936) był katechetą prywatnego żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Jarosławiu, równocześnie w latach
1926–1928 państwowego Żeńskiego Gimnazjum, a
od 1928 r. do 1956 był katechetą miejscowej szkoły
powszechniej. Po wybuchu II wojny światowej (1 IX
1939) i usunięciu przez niemieckie władze okupacyjne z probostwa ks. W. Opalińskego w okresie kilku miesięcy na przełomie 1939/1940 r. był administratorem parafii, a także jarosławskim dziekanem
(do 2 VIII 1944 r.). W różnych lokalnych czasopismach kościelnych ogłaszał artykuły publicystyczne. Miał poważny udział w wydawaniu w latach
1929-1939 miesięcznika „Jarosławskie Wiadomości
Kościelne”, jako inicjator i w pewnym okresie jego
redaktor (do 1935 r.). Ogłosił w nich swą główną
pracę historyczną Dzieje parafii jarosławskiej oparStrona 1 z 2

tej na źródłach. Wydano ją potem w 1939 r. w formacie 8º 630 s. „Historia kościółka Św. Ducha w
Jarosławiu” pozostała w rękopisie. Główną formą
jego działalności była katechizacja. Już po przejściu
na emeryturę kontynuował nauczanie religii przy
kościele farnym. Zmarł w 1965 r.
Bibliografia: Bibliografia katolickich czasopism religijnych
w Polsce 1918–1944, red. Z. Zieliński, Lublin 1981,
s. 127; Szal A., Duchowieństwo diecezji przemyskiej o.ł. w
latach 1918-1939, wyd. 2, Przemyśl 2005 wg indeksu;
Śliwa T., Słownik polskich teologów katolickich, t. 6: 19181981, red. ks. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 401, tamże
bibliogr. (niekompletna wobec anonimowego publikowania artykułów).
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