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Tadeusz Śliwa, Federkiewicz Jakub (1852–1926) [w:] Tek-

stowa kartoteka osobowa przemyślan, pod red. Anny Si-

ciak – na stronie Przemyskiej Biblioteki Publicznej 

Federkiewicz Jakub (1852–1926), ks. prefekt ka-
pituły przemyskiej, wykładowca Seminarium Du-
chownego w Przemyślu, działacz oświatowy i spo-

łeczny.  

Urodził się w Rymanowie pow. Krosno nad Wisłoką. 
W 1872 r. ukończył gimnazjum w Rzeszowie, a roz-
począł teologię w Przemyślu, gdzie 11 VI 1876 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1 II 1877 r. był 
wikarym w Pruchniku, następnie w ciągu trzech 
semestrów – do VI 1878 r. pogłębiał wykształcenie 
teologiczne w Wiedniu. W trakcie przygotowań do 
doktoratu zdał wymagane egzaminy z historii Ko-
ścioła i prawa kanonicznego, jak również z teologii 
moralnej i pastoralnej, ale ze względów zdrowot-
nych przerwał studia i wrócił do diecezji. Zaraz po 
powrocie został prefektem w przemyskim Semina-
rium Duchownym. W roku następnym zaczął w 
nim nauczać historii Kościoła i prawa kanoniczne-
go. W 1881 r. zdał państwowy egzamin z historii 
Kościoła, nadający prawo do nauczania tego 
przedmiotu w seminariach duchownych. Prowadził 
je do 1889 r., kiedy został powołany do kapituły 
katedralnej. Spełniał pozytywnie różne funkcje, 
toteż w 1923 r. został prałatem dziekanem. Kilka 
innych funkcji wykonywał w konsystorskim sądzie 
biskupim, wśród nich zaś najwyższym urzędem 
było przewodnictwo (krótko) sądowi biskupiemu w 
charakterze oficjała. W uznaniu zasług został mia-
nowany protonotariuszem apostolskim, co stanowi-
ło rzadkość wśród kleru. Na terenie Przemyśla roz-
winął szeroką działalność społeczną. Był członkiem 
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Rady Powiatowej i miejskiej, prezesem Wydziału 
Kasy Chrześcijańskiej, prezesem Wydziału Kasy 
Rzemieślniczej w Przemyślu, a na płaszczyźnie 
oświatowej członkiem Rady Szkolnej, na naukowej 
zaś członkiem TPN od chwili jego powstania, a więc 
i współzałozycielem tej organizacji. W jego druko-
wanej spuściźnie pisarskiej znajduje się 11 pozycji, 

w tym licząca 323 stron Kapituła przemyska ob-
rządku łacińskiego, cz. 1 zredagowana w gawę-
dziarskim stylu, ale oparta na źródłach, drukowa-
na na łamach „Kroniki Diecezji Przemyskiej” w od-
cinkach w latach 1908–1913. Ponadto w rękopisie 
pozostało kilka innych prac, których fragmenty 
ogłoszono w tym samym czasopiśmie. Jedna z uli-
czek w Przemyślu nosi nazwę ks. Federkiewicza. 
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