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Sługa Boży ks. Kazimierz Pieniążek (04.03.1907-02.04.1940) 
 

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego 

Jezusa Chrystusa – Zmartwychwstaniec CR 

 
Kazimierz  Pieniążek  urodził  się  4  marca  1907 ro-

ku w Chęcinach. Był synem Michała (†1948) i Marianny 

z Rogalów (†1975). Rodzice Kazimierza byli właścicie-

lami średniego gospodarstwa rolnego oraz wiatraka. Miał 

On siedmioro rodzeństwa: Wacława (1911-1966), Helenę 

(1914-2004),  Bernardę  (1917-1995),  Jana  (1922-2008), 

Teresę (ur. 1927), Józefa (1931-2008) i Barbarę (ur. 

1931). 

Ochrzczony został 10 marca 1907 roku w kościele pa-

rafialnym w Górznie przez proboszcza ks. Tomasza Sło-

neckiego. Tu też przyjął pierwszą Komunię Świętą. 

Bierzmowany był w parafii p.w. Przemienienia Pańskie-

go w Garwolinie. 

Podczas nauki w gimnazjum w Garwolinie zetknął się po raz pierwszy z księżmi 

zmartwychwstańcami. Miało to zapewne duży wpływ na Jego dalszą życiową drogę. 

W 1924 roku zgłosił się do krakowskiego nowicjatu zmartwychwstańców. Po odbyciu 

postulatu w 1926 roku przyjął sutannę i pas zmartwychwstańca od mistrza ks. Pawła 

Smolikowskiego. Śluby zakonne złożył 8 marca 1927 roku. Maturę zdał w Gimna-

zjum Stefana Żółkiewskiego we Lwowie. Tam też studiował na Uniwersytecie Jana 

Kazimierza i uzyskał magisterium prawa kanonicznego. Święcenia kapłańskie przyjął 

10 czerwca 1933 roku. Mszę prymicyjną odprawił w rodzinnej parafii p.w. św. Jana 

Chrzciciela w Górznie. Proboszczem był wtedy ks. Henryk Przesmycki. 

 

Fotografię wykonano na przy-

jęciu poprymicyjnym w domu 

rodzinnym w Chęcinach. 

Prymicjant siedzi między 

Rodzicami.  

Obok Mamy duchowni – 

prawdopodobnie hierarcha ze 

Zgromadzenia Zmartwych-

wstańców oraz proboszcz 

parafii w Górznie. Wokół 

rodzeństwo i liczni krewni. 

Jest to jedna z nielicznych 

pamiątek po ks. Kazimierzu. 
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Ksiądz  Kazimierz  w  1934 roku  wyjechał  do  Rzymu  na  studia  specjalistyczne 

na  Uniwersytecie  Gregoriańskim.  Po  trzyletnich  studiach,  12  lipca  1937  roku,  

za  pracę  o  własności  kościelnej  w  Polsce,  według  konkordatu  z  1925  roku  (De 

patrimonio Ecclesiae in Polonia iuxta concordatum ex Anno 1925), uzyskał doktorat 

prawa kościelnego oraz licencjat teologii. 

Studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza łączył z funkcją kronikarza lwowskiego 

domu  zakonnego  zmartwychwstańców  oraz  wicedyrektora  internatu.  Ta  dwukie-

runkowość zaowocowała tym samym w czasie pobytu we Włoszech. Łączył studia 

doktoranckie   z   obowiązkami   wicerektora   alumnatu.   Od  września  1936   roku 

aż do powrotu do kraju był asystentem mistrza nowicjatu rzymskiego zmartwych-

wstańców.  

Do Polski wrócił w lipcu 1937 roku. Zostaje skierowany do pracy w Zgromadze-

niu Zmartwychwstańców w Warszawie. Zostaje ekonomem w parafii pw. św. Kazi-

mierza przy ulicy Chełmskiej 21A. W 1938 roku został przełożonym domu zgroma-

dzenia oraz rektorem kościoła. 

 

 
 

Kościół p.w. św. Kazimierza – księża zmartwychwstańcy – wygląd obecny. 

 

Ks. Kazimierz  -  mimo młodego wieku - był człowiekiem poważnym, pracowitym 

i zdyscyplinowanym. Wiele wymagał od siebie, ale i od podwładnych. Z wielką gor-

liwością zajął się przygotowaniami do budowy nowego kościoła. Zebrał pokaźne 

środki finansowe, załatwił zatwierdzenie planów budowy oraz zgromadził dużą ilość 

materiałów budowlanych. Stosował nowe metody zarządzania: uruchomił pralnię, 

nabył aparat kinowy. Jako rektor kościoła opiekował się chórem „Harfa”, harcerzami, 

młodzieżą oraz pracował nad moralnie zagrożonymi. Troszczył się o współbraci. 

Szczególną opieką otaczał starszych i chorych. 
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Z wielką uwagą wypełniał polecenia władz zgromadzenia. Regularnie wysyłał do 

Rzymu sprawozdania o stanie powierzonego mu domu. W tamtejszych archiwach 

znajduje się ponoć sześć Jego listów – sprawozdań, maszynopis pracy doktorskiej 

oraz artykuł o zmartwychwstańcach. Pisma te wysyłane były przez ambasadę włoską. 

Ostatnie z nich datowane było na 12 stycznia 1940 roku. 

Rozumiał zbliżające się zagrożenie dla Polski. Na początku 1939 roku na Fundusz 

Obrony Ojczyzny, z własnych środków, przekazał niebagatelną kwotę, bo aż 750 zł! 

Po  zajęciu  Warszawy  przez  Niemców  pozostał  na  swoim  stanowisku,  pomimo  

iż  niektórzy  ze  współbraci  w  tym  czasie  opuścili  miasto.  Swoimi  homiliami 

ksiądz Kazimierz wzmacniał ducha wiernych, nawołując do obrony Ojczyzny oraz 

wytrwania w wierze. 

W dniu 17 stycznia 1940 roku hitlerowcy wkroczyli do domu zgromadzenia na 

Chełmską. Dokonali dokładnej rewizji nie tylko domu zakonnego, ale i całej posesji. 

Zażądali od ks. Kazimierza oddania zgromadzonych środków przeznaczonych na 

budowę kościoła. Po kategorycznej odmowie, w obecności całej wspólnoty areszto-

wano  ks.  Pieniążka   –   przełożonego  tego  domu.  Był  On  przesłuchiwany  i  bity 

w aresztach śledczych na ul. Rakowieckiej i na Pawiaku. W książce Leona Wanata 

„Za  murami   Pawiaka”   jest  wzmianka  o  księdzu  KP  pełniącym  posługę  duszpa-

sterską wobec  współwięźniów.  Około  25  marca  1940  roku  został  przewieziony 

do twierdzy w Modlinie.  

2 kwietnia 1940 roku zamordowano Go przez rozstrzelanie w Palmirach. Był to 

pierwszy masowy mord dokonany przez hitlerowców na polskiej inteligencji. 

Przez wiele lat rodzina oraz współbracia, nie mając wiedzy o Nim, nie potrafili 

uwierzyć w Jego śmierć. Bezowocne były poszukiwania przez PCK oraz sprawdzanie 

różnych  wersji  zdarzeń  -   niestety  bez  rezultatu.  Na  trop  palmirski  naprowadziła 

relacja kobiety, która przeżyła tę masową egzekucję. We wspomnieniach mówiła ona 

o księdzu Kazimierzu. 

Prowadzone ekshumacje dołów śmierci w Palmirach w latach sześćdziesiątych po-

twierdziły fakt Jego zamordowania. Podstawą ustalenia tożsamości była sutanna, 

sznury zmartwychwstańca z kiściami oraz monogram „Ks.K.P.”. Znaleziono również 

czaszkę kompletnie uzębioną z jedną złotą koroną. 

Staraniami  Zgromadzenia  Księży  Zmartwychwstańców  oraz  Episkopatu 

Polski ksiądz Kazimierz Pieniążek za niezłomną postawę w wierze, gorliwość 

kapłańską   oraz   męczeńską   śmierć,   wraz   z   121   pomordowanymi,   został 

włączony   do   II   GRUPY   MĘCZENNIKÓW   II   WOJNY   ŚWIATOWEJ 

zyskując  tytuł 

SŁUGI BOŻEGO. 
 

W LITANII DO ŚWIĘTYCH POLSKICH, wśród wezwań do wiel-

kich świętych Polaków, znajduje się też fraza:  Sługo Boży, księże 

Kazimierzu Pieniążek, rozstrzelany w Palmirach – módl się za nami. 
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Modlitwa o beatyfikację 

Męczenników Polskich z okresu II wojny światowej 
 

Panie Boże, nasz najlepszy Ojcze, Ty w każdym czasie ukazujesz swoją miłość ojcow-

ską, a w świecie rozdartym przez walki i niezgodę czynisz człowieka gotowym do po-

jednania. Męczennicy za wiarę, wynoszeni do chwały ołtarzy, są znakiem zwycięstwa 

dobra nad złem, przebaczenia nad terrorem i przemocą. Ciebie, Boże Ojcze, prosimy, 

aby prace, jakie podejmujemy w nowym procesie beatyfikacyjnym Polskich Męczenni-

ków, zostały pobłogosławione – i Twoją mocą, i Twoją miłością. Niech męczeńska 

śmierć naszych rodaków w nieludzkim czasie, na ziemi, która stała się także nieludzka 

za sprawą nienawiści, była znakiem pojednania, a dla nas rękojmią Twojego, Ojcze, 

miłosierdzia. Prosimy Cię zatem, abyś umocnił nas w wiernej służbie Tobie, chwała 

zaś Męczenników, myślimy nade wszystko o tak bliskim nam księdzu KAZIMIERZU 

PIENIĄŻKU, Twoim Słudze, którą potwierdzi Chrystusowy Namiestnik, niech ozna-

cza dla nas dar czasu, który na nowo czynisz swoim, a dzięki miłości czynisz także 

naszą ziemię przestrzenią swojej nowej z nami i dla nas obecności. Niech to sprawi 

Chrystus, który jest koroną Świętych, i Pani nasza, Królowa Męczenników. Polecamy 

to Tobie, Dobry Ojcze, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 

 

2 kwietnia 2015 roku mija 75 rocznica śmierci ks. Kazimierza – żył tylko 33 lata. 

- 

 

Tablica pamiątkowa poświęcona 

ks. Kazimierzowi Pieniążkowi 

w kościele p.w. św. Kazimierza przy 

ul. Chełmskiej w Warszawie 

Grób ks. Kazimierza Pieniążka na 

 cmentarzu w Palmirach

Przygotowali: Marianna i Tadeusz Talarkowie 


