Ewa Grin-Piszczek, Ziemiański Józef Alojzy (1807–1878)
[w:] Tekstowa kartoteka osobowa przemyślan, pod red.
Anny Siciak – na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej;
zob. także Ewa Grin-Piszczek, Ziemiański Józef Alojzy
(1807–1878) [w:] Słownik biograficzny twórców oświaty
i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej,
pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda, Rzeszów 2011 s. 480-481

ZIEMIAŃSKI Józef Alojzy (1807–1878), ksiądz, prałat kapituły przemyskiej, autor tekstów z zakresu
teologii pastoralnej oraz zbiorów pieśni kościelnych.
Ur. 26 lutego 1807 r. w Brzozowie jako syn Mateusza i Kunegundy z domu Błażowskiej.
Pobierał nauki w gimnazjum w Przemyślu (1822–
1827), następnie w przemyskim Instytucie Teologicznym, a także studiował teologię na Uniwersytecie w Wiedniu (1830–1833). Święcenia kapłańskie przyjął w 1833 r. i przez rok pełnił funkcję
wikarego parafii w Krośnie (1833–1834). W 1848 r.
zdawał egzamin konkursowy. W 1851 r. wszedł do
kapituły przemyskiej, a następnie był proboszczem parafii katedralnej, kanonikiem katedry,
scholastykiem katedralnym (od 1877 r.) oraz dziekanem miejskim (od 1878 r.).
Był fundatorem „Zakładu dla osieroconych dziewcząt rzymsko- i greckokatolickiej religii”.
Utworzył także ochronkę prowadzoną przez siostry
felicjanki. Zgodnie z jego wolą, mogły w niej przebywać osierocone, ubogie dziewczęta w wieku od
6 do 16 lat, które otrzymywały tam przygotowywanie do roli gospodyń domowych.
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Był autorem artykułów z zakresu teologii pastoralnej, drukowanych głównie w czasopiśmie „Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy”, oraz zbiorów pieśni
kościelnych. Swe prace podpisywał inicjałami
X.J.Z., X.J.A., X.Z.
Zmarł 26 marca 1878 r. w Przemyślu, tam też został pochowany na cmentarzu głównym przy ul.
J. Słowackiego.
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