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Sp. X. Zygmunt Gorazdowski. 
W dzien Nowego Roku 1920, póznym wieczorem w klasztorze Sióstr Józefitek we Lwowie przy ul. Kurkowej umarl X. Gorazdowski, 
kaplan wielkich cnót i pieknych zasad, kaplan, którego kanwa zycia nie byla szara, lecz bardzo barwna. Sluszna przeto, 
aby poswiecic mu pare slów goracego wspomnienia, a zwlaszcza przeciwstawic jego cnote milosierdzia dzisiejszej chorobie 
chciwosci i zadzy posiadania jak najwiecej. 
X. Zygmunt Karol (binom.) Gorazdowski urodzil sie dnia 1 listopada 1845 w Sanoku z ojca Feliksa Prawdzic Gorazdowskiego 
i z matki Aleksandry Lazowskiej. Ojciec jego wyuczyl sie introligatorstwa w Wiedniu i wróciwszy do kraju, 
zalozyl warsztat najpierw w Sanoku, nastepnie w Przemyslu. Zarówno w Wiedniu, jak i po powrocie do kraju 
skupial on kolo siebie grono Polaków, budzil i podtrzymywal ducha narodowego; byl dwa razy poslem do 
sejmu galicyjskiego w r. 1846. i 48.; byl tez czlonkiem Rzadu Narodowego w r. 1863. Zygmunt jako niemowle 
zostal prawie cudownie uratowany podczas rzezi w r. 1846,- nianka uciekla z dzieckiem ze dworu i ukryla 
chlopie pod kolem mlynskiem. Matka sp. Zygmunta byla wychowana u ksiazat Sanguszków, zapewne wiec i Zygmunt 
pierwsze lata dzieciece spedzil na wsi w ich dworze. W szóstym roku zycia uczeszczac zaczyna Zygmunt do szkoly 
elementarnej w Przemyslu. Po ukonczeniu tejze uczeszcza do nizszej szkoly realnej przez jeden rok. 
Nastepnie przeszedl do gimnazjum, które ukonczyl w Przemyslu r. 1864. 

Jako uczen VII kl. gimnaz. bierze Zygmunt udzial w powstaniu 1863 r., dokad uciekl z domu rodziców w nocy, 
nic nikomu nie mówiac o zamysle. Po upadku powstania wraca do domu caly i zdrowy i zapisuje sie po ukonczeniu 
gimnazjum na wydzial prawniczy uniwersytetu lwowskiego. Prawo studjowal dwa lata (1864-66). Czujac sie jednak 
powolanym do stanu duchownego, przerywa Zygmunt studia prawnicze i w r. 1866 wstepuje w progi seminarjum duchownego 
we Lwowie. Studja teologiczne odbyl w osmiu pólroczach. W r. 1869, ukonczywszy je zupelnie, dostal wybuchu krwi 
powaznie zachorowal, wiec nie przypuszczono go do swiecen kaplanskich. Mlody Zygmunt byl bardzo watly, slabe jego 
dlonie nie mogly utrzymac karabinu w czasie powstania, narazony na glód chlód wycierpial wiele, przechodzac wraz z tylu innymi istne pieklo meczenstwa dla Ojczyzny.  
 
Nic dziwnego, ze to watle zdrowie zostalo jeszcze bardziej nadwerezone i nadszarpniete. Jeden z zyjacych kolegów 
X. Gorazdowskiego, kaplan + jubilat, powiedzial mi, ze Zygmunt przy koncu I roku teologii zachorowal ciezko na serce, 
oddany zostal do szpitala sw. Wincentego, a nastepnie wyjechal do rodziców do Przemysla, nic, wiec dziwnego, 
ze odmówiono mu swiecen kaplanskich z powodu jego choroby. Rektorem seminarjum duchownego byl wówczas X. Puszet, 
a po nim X. Lukasz Solecki, pózniejszy biskup przemyski. Kleryk Zygmunt, jak przedtem byl wzorowym uczniem szkól 
ludowych i gimnazjalnych, tak tez jako student teologii uczyl sie i zdawal egzamina eminenter. 
Odznaczal sie poboznoscia, budujaca kolegów i panowaniem nad swoim zywym temperamentem, tak mi go przedstawil 
wspomniany kolega jubilat w kaplanstwie. Odmówienie swiecen kaplanskich bylo dla Zygmunta ciosem bardzo bolesnym, 
cierpial i moralnie i fizycznie, lecz nie tracil ufnosci w P. Bogu. Goraca modlitwa utrwala sie w powolaniu do 
stanu duchownego, odzyskuje zdrowie i w dniu sw. Jakóba - 25 lipca 1871. otrzymuje w katedrze lwowskiej swiecenia 
kaplanskie z rak arcybiskupa Franciszka Ksawerego Wierzchlejskiego. 
Pierwsza msze sw. odprawil w najblizsza niedziele 30 lipca 1871. w uroczystosc sw. Kunegundy w kosciele 
SS. Benedyktynek w Przemyslu. "Od dawna laczyla rodzina X. Gorazdowskiego szczera przyjazn z naszym klasztorem 
i z ówczesnym kapelanem naszym i katecheta sp. X. kanonikiem Henrykiem Biega i to spowodowalo go, 
ze odprawil prymicje u nas, jako manduktor w kapie sluzyl X. Biega i on to wyglosil kazanie 
prymicyjne" - tak mi pisze S. Stanislawa Lenkiewiczówna, ksieni PP. Benedyktynek przemyskich, 
która znala X. Gorazdowskiego jeszcze studentem gimnazjalnym i cala rodzine. 
Pierwsza wikarówka neomysty Gorazdowskiego byl Tartaków, gdzie pracowal caly rok (1871 -2). 
Stad przeniesiono go do Wojnilowa, gdzie pracowal przy boku X. proboszcza Józefa Kurza jako 
wikariusz az do konca kwietnia 1875; wtedy umarl X. Kurz, po którego smierci zamianowany 
zostal administratorem parafii wojnilowskiej. W pazdzierniku od 1875 przeniósl sie X. Jan Korczynski, 
proboszcz z Bukaczowiec, na probostwo w Wojnilowie, a X. Gorazdowskiego przeniesiono na administracje 
do Bukaczowiec, gdzie pracowal do dnia 23 marca 1876, w którym instytucje kanonicza na probostwo w 
Bukaczowcach otrzymal X. Hipolit Zareba. Z Bukaczowiec poszedl X. Gorazdowski na wikarówke do Gródka Jagiell., 
skad po 7 miesiacach przeznaczono go na administratora w Zydaczowie do boku sp. X. proboszcza Aleksandra Hofmanna. 
Pracowal nastepnie we Lwowie jako wikariusz parafii sw. Marcina i Matki Boskiej Snieznej a 
od 24 lipca 1878 w parafii sw. Mikolaja. Dok. nast. 
 
(Nr. 19) Dokonczenie. 
Na posadach poprzednich musial duzo przeniesc; i tak w Tartakowie mieszkal w nieopalonym domku na cmentarzu i tam 
znowu dostal wybuchu krwi, godzinami calemi lezal bez kropli wody i bez opieki. 
iedy w roku 1873 wybuchla cholera byl X. Gorazdowski wikariuszem w Wojnilowie. Do parafii tej nalezalo wówczas 18 wsi. 
Objezdzal te wioski, spieszac do chorych z ostatnimi Sakramentami; nie bal sie zarazenia cholera, umarlych sam wlasnemi 
rekami wkladal do trumny, a kiedy zwracano mu uwage, by sie oszczedzal, odpowiadal: ?Bóg czuwa nade mna?. 
X. Izydor Ziólkowski, obecny proboszcz w Wojnilowie pisze mi "? X. Gorazdowski zostawil bardzo mile po sobie wspomnienie. 
Z narazeniem wlasnego zycia podczas epidemii cholery 1874 spieszyl z pomoca i z lekarstwami do chorych; 
budzil ducha religijnego, zakladajac Rózaniec sw. i byl opiekunem ubogich; cieszyl sie ogólna sympatia 
dla swej niezmordowanej pracy i szlachetnego charakteru". 
Mysle, ze nie potrzebuje nic dodawac do tej pieknej charakterystyki, skreslonej krótko, jedrnie i tresciwie mówiacej 
nam bardzo wiele o X. Gorazdowskim jako wikariuszu. Lecz i pózniej wcale nie ostygl w swej gorliwosci i owszem z 
zapalem coraz to wiekszym pracowal na nastepnych posadach. Najplodniejsza jednak byla jego dzialalnosc na wikarówce w 
parafii sw. Mikolaja we Lwowie. Tu bardzo predko dowiedzieli sie zebracy o milosierdziu X. Gorazdowskiego, 
zaczeli sciagac sie z calego Lwowa i przedmiesc; zalegali korytarze probostwa. Milosierny X. Zygmunt kazdego 
zebraka pociesza, obdarz i do ostatniego centa wydaje z kieszeni nic dla siebie nie zostawiajac prócz nazwy: 
"ksiadz dziadów". Baczna uwage zwrócil na mlodziez, uczeszczajaca do seminarjum nauczycielskiego; pomny na to, 
ze jakim bedzie nauczyciel, taka bedzie mlodziez, przemysliwal ciagle nad tem, aby utworzyc internat dla kandydatów 
stanu nauczycielskiego. Istnial wprawdzie specjalny komitet, zajmujacy sie studentami, ale nie mial domu wlasnego. 
Widzial X. Zygmunt, jak ci biedni studenci mieszkali nieraz w najgorszem towarzystwie w wilgotnych suterenach, 
jak czesto szli do szkoly bez sniadania. Odwazyl sie na krok bardzo smialy i wniósl podanie do ówczesnego sejmu 
galicyjskiego z prosba o zalozenie takiego internatu dla uczniów seminarjum. Sejm podanie to odrzucil, oswiadczajac, 
ze nie posiada na to odpowiednich funduszów. Wtedy X. Gorazdowski jako ubogi wikary lwowski stawia krok jeszcze 
smielszy i z wlasnych funduszów kupuje przy ul. Mochnackiego realnosc z ogrodem i darowuje te posiadlosc owemu 
Komitetowi z tem zastrzezeniem, ze rodzice jego maja tam mieszkac do smierci i zarzadzac gospodarstwem. 
Przy pomocy swojej matki zaopatruje wychowanków w odziez, bielizne i obuwie. Dzis moze ten internat po 34 
latach swego istnienia poszczycic sie caly szeregiem wychowanków, którzy zajmuja nawet wybitne stanowiska 
w szkolnictwie powszechnym. 
W swej pracy filantropijnej nie zamykal sie X. Gorazdowski w jednym tyko zakresie, ale obrobiwszy jedno pole, 
spieszyl z plugiem pracy na druga niwe. Zaspokoiwszy potrzeby internatu, zwraca oczy na biedaków, którzy wydalani 
ze szpitalów lub z domów rodzinnych, byli ciezarem dla spoleczenstwa, lub gineli po prostu na ulicach bez dachu 
nad glowa. W marcu 1882 powstalo we Lwowie Towarzystwo pod wezwaniem Opatrznosci, którego prezesowa byla ksiezna 
Jadwiga Sapiezyna, a wiceprezesem i skarbnikiem X. Gorazdowski. Towarzystwo to zalozylo "Dom Pracy", 
aby usunac zebractwo; czesc zebraków znajdowala tam mieszkanie i utrzymanie, - inni dostawali ciepla strawe. 
Do zarzadu tego domu szukal Komitet zakonnic w kraju, lecz zadne Zgromadzenie nie chcialo sie podjac tej pracy. 
Wtedy sprowadzono zakonnice z Francji "Soeurs des pauvres", lecz nie dlugo tu przebywaly. Przekonawszy sie, ze Dom pracy
 nie posiada zadnej stalej fundacji i ze trzeba codziennie jezdzic z wózeczkiem i z osiolkiem po miescie i zbierac 
jalmuzne w wiktualach i zuzytej odziezy, misji tej przyjac nie chcialy. Wtedy zaproponowal sp. X. Gorazdowski, 
aby sprowadzono trzy Siostry Tercjarki, które jako Siostry zakonne wypedzone zostaly z Francji, a osiadly w Tarnopolu. 
One tez objely zarzad "Domu pracy". Duchowa opieke nad tym domem przyjal na siebie X. Gorazdowski. 
Liczba Sióstr Tercjarek wzrastala; juz w r. 1883 zawarlo Towarzystwo Kuchni Ludowej umowe z Siostrami, 
na mocy której objely one zarzad tej kuchni, w której az do czasów przedwojennych, do r. 1914, mógl 
kazdy gosc otrzymac dobry choc skromny obiad z chlebem za 10 centów. Ale X. Gorazdowski pragnal, 
aby Siostry otrzymaly obszerniejsze pole do pracy i aby mogly sluzyc jeszcze intensywniej spoleczenstwu; 
w tym celu postanowil wybudowac zaklad dla nieuleczalnych i wyzdrowienców, w którym by Siostry mogly sie 
rzadzic same jako w domu macierzystym i nie byly wcale zalezne od zadnych komitetów. Kupil w tym celu we 
wrzesniu 1884 relanosc przy ul. Kurkowej i zainatubolwal ja na to nowe Zgromadzenie. Zamiarem jego bylo 
utworzyc nowe zgromadzenie zakonne z tych kilku Sióstr Tercjarek. Uprosil tedy arcybiskupa Wierzchleyskiego, 
aby pozwolil Siostrom odprawic nowicjat za klauzura u Sióstr Franciszkanek. Arcybiskup chetnie na to sie zgodzil. 
Po skonczeniu nowicjatu 5 Sióstr zlozylo pierwsze sluby zakonne w kosciele Sióstr Franciszkanek. Liczba Sióstr wzrastala, 
okazala sie zatem potrzeba nadania im oprócz reguly sw. Franciszka z Asyzu takze szczególnych ustaw, odnoszacych 
sie do ich nowych obowiazków. Nadawaly sie do tego najlepiej ustawy zakonne Sióstr Franciszkanek z Calais we Francji, 
które równiez zajmuja sie pielegnowaniem chorych. Ustawy te okazaly sie bardzo odpowiednie, a posiadaly aprobate 
Stolicy Apostolskiej. Siostry nowego zgromadzenia obraly sobie za patrona sw. Józefa, Oblubienca N. Panny Marji 
i dlatego nazywaja sie ?Siostry od sw. Józefa? czyli "Józefitki". Slusznie zatem postawil X. Dr Ratuszny w swej 
mowie zalobnej sp. X. Gorazdowskiego w rzedzie zalozycieli zgromadzen zakonnych. 
Z malych poczatków, tj. z jednego domku, gdzie znajdowalo sie szesc lózek dla chorych, powstal zaklad, skladajacy 
sie z czterech kamienic mieszkalnych i wspanialego ogrodu. Obecnie przebywa w zakladzie 180 chorych i 45 Sióstr 
(razem z nowicjuszkami). Siostry Józefitki objely takze Zaklad Dzieciatka Jezus przy ul. Paulinów gdzie wychowuja 
niemowleta sierotki, lub podrzutków i dzis moga sie poszczycic trzema tysiacami wychowanków. 
Z czasem objely kilka szpitali, ochronek i burs studenckich; juz prawie w calej Malopolsce pracuja one dla dobra ludzkosci.
 
Teraz zwrócil X. Gorazdowski uwage na dzieci Niemców zamieszkalych we Lwowie; dzieci te uczeszczaly do szkoly 
"ewangelickiej", gdzie rosly w obojetnosci dla religji katolickiej i dla narodu polskiego. X. Gorazdowski stara sie 
zaradzic zlemu, zaklada wlasnym kosztem szkole, sprowadza 5 Braci Szkolnych "Schulbruder" , którzy udzielali nauki 
w jezyku polskim i niemieckim. Kupil dla tej szkoly kamienice, sprawil wszystkie sprzety i przybory szkolne i 
przez kilka lat utrzymywal swoim kosztem pieciu Braci Szkolnych. Spoleczenstwo nasze we Lwowie i w kraju nie 
umialo ocenic tej dzialalnosci i dodatniego wplywu tej szkoly na mlodziez i przysporzylo dzielnemu kaplanowi 
wiele nieprzyjemnosci. X. Gorazdowski zniósl cierpliwie wszystkie te razy bladzacej opinji ludzkiej i pracy 
swojej wcale nie zaniechal. 
Wiedzac, ze bardzo wiele dobrego zrobic mozna dla sprawy Kosciola i Ojczyzny pismem perjodycznym, rzuca sie 
X. Gorazdowski i na to pole i zaklada po wielu trudach, klopotach i przejsciach "Gazete Codzienna", jako pismo 
czysto katolickie i narodowe. Tem oburzyl przeciw sobie prase przeciwnych obozów, lecz nie zrazal sie tem w 
przeswiadczeniu czystosci swojej intencji. Poniewaz jednak nie posiadal kwalifikacji potrzebnej wydawcom i 
redaktorom dzienników wiec przedsiewziecie to nie mialo powodzenia. 
Dnia 9 listopada 1899 umarl X. Zygmunt Kajetan Odelgiewicz, proboszcz parafii sw. Mikolaja, przy którego boku 
pracowal X. Gorazdowski jako wikariusz razem ze sp. X. Wladyslawem Hickiewiczem, pózniejszym proboszczem parafji 
sw. Antoniego we Lwowie. Wtedy administracje parafji sw. Mikolaja powierzono sp. X. Gorazdowskiemu i jako 
administrator otrzymal od obecnego Najprz. X. Arcypasterza - Metropolity Wilczewskiego prawo uzywania rokiety 
i mantoletu. W dekrecie tego odznaczenia czytamy, ze X. Gorazdowski pracuje od 30 lat (wikariuszem u sw. Mikolaja 
zostal w r. 1878) "indefesso studio ac zelo"? ?In quo opere exercendo divino edoctus exemplo adiutoria iunxisti 
opera misericordiae; pia erexisti asyla pauperum, infirmorum insanabilium; congrgasti religiosas feminas, 
quibus pia illa insituta moderanda tradidisti?. W tych slowach dekretu mamy wyrazona cala tresc plodnej dzialalnosci 
kaplanskiej sp. X. Gorazdowskiego. Expositorium canonicale otrzymal X. Gorazdowski jeszcze za zycia swego 
proboszcza X. Odelgiewicza, który kilkakrotnie zaznaczal publicznie, ze wstydzi sie sam nosic exspositorium, 
majac przy boku tak zasluzonego wspólpracownika w duszpasterstwie. Instytucje na probostwo sw. 
Mikolaja otrzymal po sp. X. Odelgiewiczu, najpierw sp. X. Józef Grabowski, proboszcz w Mikulincach, 
kaplan diecezji tarnowskiej, lecz po miesiacu wniósl rezygnacje. Parafjanie sw. Mikolaja kolatali u Wladzy, 
aby dano to probostwo zasluzonemu X. Gorazdowskiemu, co tez uczyniono. X. Gorazdowski otrzymal probostwo 
par. sw. Mikolaja w r. 1902, instalowal go X. Zenon Lubomeski, dziekan lwowski, kanonik kapituly, 
kazanie instalacyjne wyglosil znany i zasluzony sp. X. Edward Podolski, proboszcz parafji sw. Marcina we Lwowie. 
Zostawszy proboszczem, nie pomyslal wcale X. Gorazdowski o urzadzeniu sobie mieszkania wspanialego, 
pozostal w tym samym pokoiku, w który mieszkal jako administrator, a wszystkie swoje dochody obracal 
na swoje zaklady i wspieranie ubogich. Objawszy beneficjum sw. Mikolaja, odrestaurowal kosciól parafialny, 
bardzo zniszczony i zaniedbany, sprawil nowe witraze, a kosztem magistratu i rzadu kamienna nowa posadzke, 
odnowil trzy boczne oltarze i nowe sprawil organy. Za wszystkie te zaslugi otrzymal nowy dowód uznania: 
godnosc szambelana papieskiego, (20. kwietnia r. 1905). 
Wsród papierów sp. X. Gorazdowskiego znalazlem wycinek z jakiejs gazety, opisujacy pielgrzymke Polaków 
w liczbie 300 osób do Rzymu w roku 60 letniego jubileuszu kaplanstwa papieza Leona XIII. Na czele tej 
pielgrzymki stal X. Gorazdowski i przemówil imieniem jej uczestników w jezyku lacinskim do papieza, 
skladajac mu "vota gratulationes". Wypada nadmienic równiez, ze sp. X. Gorazdowski jest autorem katechizmu, 
który doczekal sie az osmiu wydan i z którego ucza sie dzieci szczególnie w Ameryce, w szkolach polskich. 
Zolnierze Polacy, przybyli w czasie obecnej wojny do Polski z Ameryki, opowiadali, ze uczyli sie religji 
z tego katechizmu. Wydal tez X. Gorazdowski "Nauke pedagogji" i "Rady i przestrogi dla mlodziezy zenskiej 
i meskiej po opuszczeniu szkoly", lecz niestety ani katechizm, ani te dwa dzielka sp. X. Gorazdowskiego 
nie sa mi znane, bo nie moglem ich nigdzie dostac 
Kanwa zycia sp. X. Gorazdowskiego byla bardzo barwna, przerózne kolory zlozyly sie na nia, nie braklo tez i czarnej 
barwy przeciwnosci i krzyzów! Niejeden z tych krzyzów sam sobie ukul: wydawnictwo gazet zgotowalo mu rózne 
przykrosci i popchnelo go w dlugi, które ciagle rosly i z których nie mógl sie wydobyc. Zarzad parafji sw. 
Mikolaja oddano administratorowi, a X. Gorazdowski zamieszkal jako kapelan u Sióstr Józefitek, 
których zgromadzenie sam zalozyl. Usunal sie z widowni publicznej, pedzac szesc ostatnich lat swego 
zycia wsród swoich córek duchownych, które mogly dobrze przypatrzyc sie poboznemu i umartwionemu zyciu swojego 
zalozyciela. Zycie prywatne jego bylo budujace: nie pil, zadnych dozwolonych przyjemnosci nie uzywal, 
wakacyj nie miewal zadnych, kilka razy wyjechal do kapiel z polecenia lekarzy, raz koszta podrózy i leczenia 
zaplacili mu parafianie. Najmilszem dlan bylo pospieszyc po pracy parafialnej do Sióstr, by je wypytac o 
potrzeby materjalne czy duchowe, cieszyl sie z niemi i dzielil ze swemi przykrosciami. Zadowalal sie nader 
skromnym posilkiem, chodzil w zniszczonej sutannie, o nowe suknie staraly mu sie Siostry same, bo on sam o 
tem ani nie myslal, ani pieniedzy na to nie mial. 
23-go grudnia 1919 r. zachorowal na zapalenie pluc; ratowaly go Siostry, jak tylko mogly, a przytem przypuscily 
szturm do Serca Jezusa za przyczyna sw. Józefa w intencji chorego. P. Bóg zarzadzil inaczej: 
dnia 1-go stycznia 1920 wieczorem oddal X. Gorazdowski swoja piekna dusze w rece Stwórcy wsród modlów 
swoich córek duchownych.

Zwloki sp. zmarlego przeprowadzil, otoczony licznym klerem, X. Biskup - Sufragan Dr Boleslaw Twardowski 
z klasztoru Sióstr Józefitek do kosciola parafialnego sw. Mikolaja w niedziele wieczorem 4. stycznia. 
Dnia 5 stycznia msze zalobna/pogrzebowa odprawil dziekan lwowski, kanonik X. Librewski, kazanie zalobne, bardzo jedrne 
i cieple, wyglosil X. Dr Antoni Ratuszny, katecheta gimnazjalny, ostatnie modly przy katafalku odspiewal 
X. Biskup Twardowski, poczem zwloki zasluzonego kaplana odprowadzil na cmentarz lyczakowski 
X. dziekan Librewski w towarzystwie licznego kleru lwowskiego i Sióstr Józefitek, które pospieszyly, 
by swiezo usypana mogile swego zakonodawcy zrosic lzami szczerej zaloby i serdecznego zalu.

Jest zwyczaj, ze na grobach ludzi zasluzonych sklada sie wience metalowe, ludziom zasluzonym stawiaja pomniki, 
ryja ich nazwiska zlotem na tych pomnikach: pomnikiem trwalszym od spizu niech bedzie 
dla sp. Z. Gorazdowskiego tresc jego zycia, ugruntowana na dewizie: Bylem okiem slepemu, 
a noga chromemu, bylem ojcem ubogich? (Job 29,15.), wiencem laurowym niech mu beda slowa samego Pana Jezusa: 
"Blogoslawieni milosierni, albowiem oni milosierdzia dostapia" (Mt 5,7.). Requiescat in pace!

X. Karol Jastrzebski
 
 



