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WIŚNIEWSCY z Bielska 1 
 
Michał WI ŚNIEWSKI (*1819 +1884) syn Franciszka i Teresy z Nadolskich, młynarzy, urodzony 
w przedmieściu Inowrocławia, zamieszkały w Rempinie parafia Gozdowo koło Bielska gubernia 
Płocka. 
 
  Michał w 1862 r., oŜenił się z Aureli ą Malarsk ą panną lat 19 (*1843 Bielsk), córką Ludwika i 
Barbary z Wargockich, właścicieli dwóch wiatraków w Bielsku i jego okolicy.  
 
Michał i Aurelia przeŜyli ze sobą dwadzieścia dwa lata, mieli dwanaścioro dzieci: 
 
Anna Marianna, (*1863 +1864 Bielsk)   
 
Stanisław , (*1866 +1889 Bielsk) wiadomym mi jest, Ŝe był w seminarium i jako alumn w czasie 
pobytu w domu w 7 kwietnia 1889 roku (chyba na feriach wiosennych) utopił się, w stawie lub 
rzece Sierpienicy, przepływającej w pobliŜu Bielska. 
 
Anna (*1867 +1872 Bielsk) 
 
Marianna ur. ok. 1868 niezamęŜna (mieszkała w domu starców w Kikole i tam zmarła). 
 
Emilia (*1869 +1871 Bielsk) 
 
Pelagia (*1871 Bielsk) wstąpiła do zakonu, zmarła w Warszawie 
 
Honorata  (*1873 Drobin +1968 Płock) niezamęŜna, na starość była na utrzymaniu swojej 
siostrzenicy Zofii Zyty Wiśniewskiej w Płocku, Ŝyła lat 95, zmarła 21.02.1968 roku, pochowana 
na cmentarzu w Bielsku. 
 
Józef  (*1875 Bielsk +1942) był księdzem, zmarł w Dachau. 
Prawdopodobnie po tragicznej śmierci starszego brata, kleryka, rodzice Józefa postanowili, Ŝe 
kolejny ich syn zostanie księdzem. I tak teŜ się stało, po ukończeniu seminarium został w 1904 
roku wyświęcony na księdza. 
 
Waleria (*1877 +1900 Bielsk) 
 
Zofia (*1880 Bielsk +1938 Rypin) wyszła za mąŜ 17 lutego 1903 za Władysława Jana 
Karczewskiego, (syna Jana i Antoniny z d. Nicke), mieli siedmioro dzieci:  
 
Jana Józefa *1904, Kazimierę *1907, Dionizego *1908, Zofię Zytę *1910, Władysławę 
Genowefę *1917, Irenę Halinę *1924 i Edwarda *+?.  
 
Jan (*1881 +1885 Bielsk) 
 
Beniamin (*1884 +1885 Bielsk) 
 
  Ks. dr mjr Józef WI ŚNIEWSKI, syn Michała i Aurelii Malarskiej, urodził się 22 lutego 
1875 roku w Bielsku koło Płocka, po ukończeniu seminarium został wyświęcony 1904, był 
księdzem kapelanem rezerwy Wojska Polskiego powołanym do słuŜby czynnej, a w latach 
wcześniejszych (jak mówi przekaz rodzinny) był misjonarzem. Ale właściwie to dokładnie nie 
wiadomo gdzie był i co robił w latach 1905-1918. 
 

W 1918 roku jako kapelan WP, był we Francji, ParyŜ-Wersal. 

                                                           
1 W księgach metrykalnych parafii Bielsk znalazłem bardzo wiele akt osób o nazwisku Wiśniewski, ustalenie w jakim 
stopniu są one ze sobą spokrewnione, wymagałoby to osobnej dokładnej kwerendy. W linii prostej, jak wynika z tych 
akt, nie wiąŜą się one z osobą Michała Wiśniewskiego męŜa Aurelii Malarskiej. 
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W 1919 roku był starszym kapelanem (starszeństwo z dnia 1.06.1919)2  
W 1920 roku konwojował okręt z Ŝywnością z Dunkierki do Gdańska, dla Armii Polskiej. 
 
Prawdopodobnie uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej w 1920 roku jako kapelan szpitala 
wojskowego w Siedlcach. 
 
W 1925, 26 lutego, uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie w ParyŜu (dyplom z 
Sorbony). 
 
 

      W 1926 roku prawdopodobnie słuŜył w jednostce wojskowej w Pińsku na Polesiu. 
 
W 1927, 25 lipca uczestniczył w wycieczce do Wieliczki (ustalone na podstawie 
posiadanego zdjęcia). 
 
W 1928 -1930 był starszym kapelanem w słuŜbie czynnej, proboszczem parafii św. Jerzego 
M. (kościół diecezjalny) w Kaliszu.3 
 
W 1932 - roku  jako starszy kapelan był administratorem parafii we Włocławku 
(starszeństwo z 1.01.1926)4  

 
Przypuszczalnie po odejściu z wojska do cywila, był proboszczem w parafii w Rokicinach 
Podhalańskich k/Rabki. Tam został mu wystawiony paszport przez Starostwo Powiatowe 
Nowotarskie (23.03.1936), z adnotacją o zamieszkaniu w Rokicinach. 

 
W 1937 roku, był uczestnikiem Kongresu Eucharystycznego w Manili na Filipinach, przy tej 
okazji był w wielu krajach świata, między innymi Indiach, Turcji, Palestynie. 
 
Na kartce pocztowej wysłanej 21 kwietnia 1937 roku z Istambułu (Konstantynopol) w Turcji 
do swojego siostrzeńca Dionizego Karczewskiego w Ławach, informuje Ŝe trzydziestego 
kwietnia powraca do Rokicin. 

 
  Na podstawie adnotacji w paszporcie moŜna odtworzyć drobną cząstkę z jego (bardzo 
ciekawego) Ŝycia, wiosną 1937 roku i trasę jaką przebył jadąc na Kongres... 
 
1936 (28.12) zgoda starosty Grodzkiego w Warszawie na wyjazd na Kongres... 
1936 (28.12) wiza Amerykańska na Filipiny wydana przez konsulat w Warszawie; 
1936 (29.12) wiza Brytyjska na Filipiny wydana przez konsulat w Warszawie; 
1936 (29.12) wiza Czeska na przejazd bez prawa pobytu, konsulat Warszawa; 
1936 (     ) wiza Chińska ?; 
1937 (06.01) wyjazd z Polski przez przejście w Zebrzydowicah; 
1937 (06.01) wjazd do Czechosłowacji , przejście w Petrowicach; 
1937 (06.01) wyjazd z Czechosłowacji do Austrii w Breclov; 
1937 (06.01) wjazd do Austrii przez przejście Breclov; 
1937 (07.01) wyjazd z Austrii do Włoch, przejście Arnoldstein; 
1937 (07.01) wjazd do Włoch przez przejście Tarvisio 
1937 (09.01) wyjazd z Włoch, Genua; 
1937 (23.01) Colombo; 
1937 (01.02) Manila; 
1937 (23.02) Colombo; 
1937 (01.03) Bombaj, adnotacja Konsulatu RP, przedł. waŜn. paszportu do 30.04.1937 
1937 (02.03) Bombaj wizy do Palestyny i Egiptu; 
1937 (09.03) Port Said; 

                                                           
2 Rocznik oficerski 1924 
3 Wykazy duchowieństwa wojskowego oraz parafii, kościołów i kaplic wojskowych wyznania katolickiego w 
 Rzeczypospolitej polskiej, z lat 1928,1929 i 1930. 
4 Rocznik oficerski 1932. 
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1937 (11.03) Kantara 
1937 (12.03) Kantara 
1937 (24.03) Kudüs (Turcja) wiza Turecka do Istambułu (Konstantynopol); 
1937 (06.04) Hajfa; 
1937 (11.04) wjazd do Istambułu; 

 
      W Istambule przebywał kilkanaście dni, zdjęcie (22.04.37) z dwoma osobami świecką i  

duchowną przypuszczam, Ŝe prawosławną lub grekokatolicką, (trzeba odczytać opis). 
 
1937 (23.04) wyjazd z Istambułu; 
1937 (24.04) Grecja (jaki port nie moŜna odczytać) 
1937 (27.04) wjazd do Włoch, Wenecja; 
1937 (28.040 wyjazd z Włoch, Tarwisio; 
1937 (28.04) wjazd do Austrii , Arnoldstein; 
1937 (29.04) wyjazd z Austrii, Breclov; 
1937 (29.04) przejazd przez Czechosłowację; 
1937 (29.04) wjazd do Polski, przez Zebrzydowice; 
30.04.1937 koniec waŜności paszportu. 

 
Tak wyglądała podróŜ i droga powrotna na Kongres Eucharystyczny do Manili w 1937 r. 
 

                                 
 
 
  Prawdopodobnie w roku 1937 lub 1938 będąc juŜ na emeryturze zamieszkał w Lubrańcu, przy 
rodzinie swojego siostrzeńca Dionizego Karczewskiego, jako ksiądz rezydent5 w tej parafii. 
 

                                                           
5 Kapłan, który nie jest proboszczem ani wikarym, ale mieszka na terenie parafii i pomaga w pracach 

duszpasterskich. często rezydentami zostają księŜa- emeryci. 



 

 179 

  W październiku 1940 lub 1941 roku, aresztowany przez policję niemiecką w Lubrańcu, 
odwieziony został na Gestapo do Włocławka. Zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau, 20 
lipca 1942 roku o godzinie 11.55, (Herzmuskelentartung). Miał numer obozowy 28219. 
 
   PoniŜej fotokopia powiadomienia o śmierci Józefa Wiśniewskiego w KL. Dachau, które 
otrzymał Dionizy Karczewski z Lubrańca, u którego mieszkał przed aresztowaniem. 
 

 
 
   W dokumencie tym występują niezgodności ze stanem faktycznym dotyczącym daty 
urodzenia Józefa Wiśniewskiego, błędny jest dzień i rok urodzenia. 
 
   W księdze urodzeń parafii w Bielsku z 1875 roku pod numerem 31 jest zapis, Ŝe w dniu 22 
lutego, urodziło się dziecko płci męskiej, syn Michała lat 51 i Aurelii Malarskiej lat 35, któremu na 
chrzcie dokonanym w dni 29 marca 1975 roku, nadano imię Józef. 
Rodzicami chrzestnymi byli Antoni Malarski i Marianna Kalinowska. 
 
   W innych dokumentach ks. Józefa Wiśniewskiego, na przykład w dyplomie z Sorbony jest 
wpisana poprawna data urodzenia, 22 lutego 1875 roku. 


