
Ks. Jan Kielar 

1875 – 1909 

Ks. Stanisław Horowicz 

1909 – 1936 

Ks. Józef Grądziel 

1936 – 1946 

Ks. Juliusz Suchy 

1946 – 1966 

Ks. Stanisław Dziedzic 

1966 - 2005 

. 

Ks. Jacek  Piróg proboszcz od 2017 r.  parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej 

 
 
 

 

 

 

 

 

Proboszczowie sękowscy od 1875 r.

Ks. Janusz Kurasz 
2005 - 2017 

 



L.p. Imię i nazwisko kapłana oraz funkcja Okres sprawowania funkcji 

1. 
 

Mikołaj Czaplicki (Czapla) proboszcz 
 

5. X. 1595 – 1632 r. z Ciężkowic. Był to kapłan 

wyświęcony przez sufragana krakowskiego bpa Jakuba 

Milewskiego w roku 1585. Parafię sękowską objął z 

dniem 5 października 1595 roku. 

2. Andrzej Rakowicz - proboszcz 1632 – 1650 r. 

3. Adam Goralewicz - proboszcz 1650 – 1663 r. 

4. Michał Złoczyński - wikariusz 1650 – 1652 r. 

5. Marcin Szufnarowicz - wikariusz 1652 – 1663 r. 

6. Kazimierz Bielecki - proboszcz 1663 – 1680 r. 

7. Marcin Bożek - proboszcz 1680 – 1703 r. 

8. 
 

Jan Zubrzycki (Zubrycki) - proboszcz 
 

1703 – 1731 r. Był on synem Mikołaja, pochodził z 

diecezji krakowskiej. Tonsurę i cztery niższe święcenia 

otrzymał w dniu 13 kwietnia 1686 roku. Do 

subdiakonatu przystąpił 29 marca, a do diakonatu 20 

grudnia 1687 r. Święcenia prezbitera przyjął dnia 30 

maja 1688 r. Pierwszą jego posługę duszpasterską był 

mansionariat w kościele kolegiackim w Tarnowie. 

9. Bartłomiej Grudkiewicz - wikariusz Początek XVIII wieku 

10. Jakub Sambor - wikariusz Początek XVIII wieku 
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Andrzej Kłapsiewicz - proboszcz 
 

31.XII.1731 – 11.IV.1763 r.  W jego gestii leżał wówczas 

zarząd wiejskiej parafii w Sękowej w diecezji i województwie 

krakowskim pozostającej pod patronatem królewskim oraz 

troska o drewniany kościół p.w. Świętych Apostołów Filipa i 

Jakuba Mniejszego. Kapłan ów urodził się w roku 1700 w 

Zakliczynie. Studiował w Seminarium Zamkowym. Do 

tonsury i czterech niższych święceń kapłańskich przystąpił 30 

maja 1722 roku. Trzy lata później, dnia 26 maja 1725 roku, 

otrzymał subdiakonat. W dniu 22 września tegoż roku przyjął 

święcenia diakonatu, a 4 listopada święcenia prezbitera. 

Uzyskał prowizję na wikariusza kościoła parafialnego w 

Kobylance w dekanacie bieckim. W latach 1730 -1733 pełnił 

obowiązki prebendarza kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w 

Bieczu. W dniu 31 grudnia 1731 roku otrzymał beneficjum w 

Sękowej. 

12. Ignacy Ostrowski - wikariusz XVIII wiek 

13. Michał Brudziński - wikariusz XVIII wiek 

14. Stanisław Bajor - wikariusz XVIII wiek 

15. Tomasz Dębski - wikariusz XVIII wiek 

16. 
 

Józef Szotarski - proboszcz 
 

19.IX.1763 – X.1765 r. Urodził się on w roku 1707 w 

Dębianach należących do parafii Stradów. Był synem 

Stanisława. Studiował w seminarium stradomskim. Tonsurę i 

cztery niższe święcenia otrzymał w dniu 7 czerwca 1732 

roku. Do subdiakonatu przystąpił 17 grudnia 1735 roku, a do 

diakonatu 25 lutego 1736 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 

w dniu 25 marca 1736 roku. Wcześniej, z dniem 7 grudnia 

Proboszczowie i wikariusze sękowscy od 1595 r. 



  1735 roku, uzyskał od kustosza tarnowskiego ks. Andrzeja 

Ruszkowskiego prowizję na wikariat w parafii Gręboszów w 

dekanacie opatowskim. Z dniem 10 marca 1741 roku ks. 

Józef Szotarski objął plebanię w Binarowej położonej w 

dekanacie bieckim. Była to wiejska parafia mająca patronat 

królewski. Duszpasterstwo koncentrowało się tam wokół 

drewnianego kościoła p.w. św. Michała Archanioła. Ks. Józef 

Szotarski przebywał na tamtejszej parafii przez ponad trzy 

dekady, do 21 marca 1772 roku. Jego zasługą było między 

innymi doprowadzenie do renowacji zabytkowego kościoła 

wzniesionego około roku 1500, a gruntownie 

przebudowanego w połowie XVII stulecia. Już w roku 1741 

odnowiona została polichromia, przy czym zniszczone bądź 

zatarte malowidła zostały przemalowane. W późniejszym 

czasie kontynuowano remonty i wymieniano również sprzęt 

kościelny. Następcą ks. Józefa Szotarskiego w Binarowej był 

ks. Józef Rafał Sulborski urodzony w roku 1743 w Siedliskach, 

który został zainstalowany w dniu 11 maja 1772 roku. W 

międzyczasie duchowny z Dębian przejął beneficjum 

sękowskie. Stało się to dnia 19 września 1763 roku. Na parafii 

tej nie przebywał jednak długo, gdyż tylko do roku 1765. 

17. 
 

Jakub Gąsiorecki - proboszcz 
 

13.IX.1765 – X.1784 r. Burzliwy czas upadku 

Rzeczypospolitej i włączenia ziemi bieckiej do monarchii 

habsburskiej przypadł w Sękowej na okres proboszczowania 

ks. Jakuba Gąsioreckiego (Gasioreckiego, Gąsiorowskiego). 

Byłon synem Błażeja. Urodził się w dniu 26 lipca 1736 roku w 

Mogilanach. Podjął naukę w Szkołach Władysławowsko- 

Nowodworskich w Krakowie. Kształcił się w Akademii 

Krakowskiej. Później, od 5 września 1761 do roku 1763 

studiował w seminarium stradomskim. Pierwsze święcenia 

niższe i tonsurę otrzymał w Krakowie dnia 19 września 1761 

roku. Dwa lata później, dnia 26 lutego 1763 roku, przyjął sub- 

diakonat, a 19 marca tegoż roku -  diakonat. Święcenia 

prezbiteratu otrzymał w dniu 2 kwietnia 1763 roku. Pierwszą 

jego placówką duszpasterską, na którą uzyskał prowizję od 

ks. Jana Ryscinskiego, był wikariat w Starym Sączu. Później 

ks. Jakub Gąsiorecki pracował na podobnym stanowisku w 

Tarnowie. Dnia 13 września 1765 roku otrzymał kanoniczną 

instytucję na parafię sękowską, zaś jego instalacja w 

tamtejszym kościele miała miejsce 13 dni później. Przez 

pewien czas pełnił funkcję dziekana dekanatu bieckiego. W 

październiku 1783 roku kapłan przeniósł się na plebanię w 

wiejskiej parafii Zagórzany znajdującej się również w 

dekanacie bieckim. Była to placówka pozostająca pod 

patronatem  komendatoryjnego  opatii  tynieckiego.  Pełnił 



  tam posługę duszpasterską przez następne dziesięć lat, 

będąc następcą plebana ks. Walentego Kobierskiego. 

Szafował sakramenty i głosił słowo Boże w drewnianym 

kościele p.w. św. Wawrzyńca. W uznaniu zasług władze 

kościelne mianowały go kanonikiem honorowym kapituły 

katedralnej w Tarnowie. W roku 1793 ks. Jakub Gąsiorecki 

zrezygnował z beneficjum. Powodem tej decyzji była utrata 

wzroku. Duchowny zmarł w Zagórzanach dnia 14 kwietnia 

1802 roku. 

18. Stefan Pełczyński - wikariusz 2. połowa XVIII wieku 

19. Leonard Pancerzyński - kapelan 2. połowa XVIII wieku 

20. Feliks Chryciewicz - wikariusz 2. połowa XVIII wieku 

21. Tomasz Miarczyński - wikariusz 2. połowa XVIII wieku 

22. Marian Magajewicz - kapelan 2. połowa XVIII wieku 

23. 
 

Feliks Skałkowski - proboszcz 
 

1784 – 1813 r. W roku 1784 na plebani sękowskiej 

zainstalowany został ks. Feliks Skałkowski. Urodził się 

prawdopodobnie we wsi Łukowa około roku 1758. 

Wedle zachowanych źródeł kształcił się w Tarnowie. 

Następnie studiował filozofię na Akademii 

Krakowskiej i teologię w seminarium krakowskim. 

Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1782, zostając 

jednocześnie włączonym do prezbiterium diecezji 

krakowskiej. Otrzymał prowizję na wikariat w parafii 

dukielskiej, gdzie duszpasterzował przez  półtora 

roku. W Sękowej pracował do roku 1813. Jak 

zapisano, był to człowiek szlachetnych obyczajów, 

cieszący się życzliwością i szacunkiem wiernych. 

24. Feliks Nałkowski - wikariusz 1784 – 1813 r. 

25. 
 

Józef Olszewski - proboszcz 
 

1813 – 1831 r. Przyszedł on na świat w roku 1785 we 

wsi Łużna. Wykształcenie średnie zdobył w Tarnowie. 

Studia filozoficzne i  teologiczne  odbył  we  Lwowie. 

W roku 1809, w wieku 24 lat, otrzymał sakramenty 

kapłańskie. Przez pewien czas pracował jako wikariusz 

w Lipinkach. Niedługo po święceniach, gdyż już po 

pięciu latach objął zarząd nad Sękową. 

Obowiązki proboszczowskie spełniał do roku 1831. 

Później przeniósł się na probostwo w Łączkach. Władza 

kościelna mianowała go kanonikiem honorowym 

kapituły przemyskiej, dziekanem bieckim, a następne 

dziekanem jasielskim. Zmarł w dniu 8 kwietnia 1852 r. 

26. Łukasz Larymowicz - administrator 1830 – 1832 r. 



27. 
 

Marceli Ołpiński - proboszcz 
 

1832 – 1833 r. Kapłan ten urodził się 9 października 

1802 roku w Bieczu. Jego rodzicami byli: burmistrz, a 

później syndyk biecki, Wojciech Ołpiński oraz 

mieszczanka Apolonia z Pieczkiewiczów.  Tajniki 

filozofii i teologii zgłębiał w Seminarium Duchownym 

we Lwowie. W roku 1826 młodzieniec otrzymał 

sakrament święceń. Jako neoprezbiter ks. Marceli 

Ołpiński trafił do Gorlic. Dwa lata później powierzono 

mu funkcję administratora w Binarowej. Po kolejnych 

czterech latach decyzją władzy duchowej roztoczył 

troskę nad wiernymi w Sękowej. W parafii tej 

duszpasterzował krótko, gdyż tylko w latach 1832- 

1833. Kolejną placówką duszpasterską ks. Marcelego 

Ołpińskiego były Nowosielce koło Przeworska. Dał się 

tam poznać jako gorliwy kaznodzieja, nie stroniący od 

tematów politycznych. Sprzeciwiał się przykładowo 

pańszczyźnie i płaceniu podatków, zachęcał też 

chłopów do powstania. Zaraz na początku zrywu 

narodowego, w dniu 25 lutego 1846 roku, został 

aresztowany przez wojska zaborcze. Na jego plebani 

znaleziono bogaty skład broni. W wyniku tego został 

skazany na 10 lat ciężkiego więzienia w Spielbergu na 

Morawach. Stamtąd został przeniesiony do jeszcze 

cięższego więzienia w twierdzy Kufstein koło 

Salzburga. Na mocy amnestii w roku 1848 został 

zwolniony. Początkowo rezydował w Szymbarku bez 

określonych funkcji duszpasterskich. W roku 1849 

pełnił obowiązki administratora w Turzy i wikariusza w 

Kobylance. Później ponownie  osiadł  w  Szymbarku. 

W 1851 roku pozostawał rezydentem u oo. 

Franciszkanów w Przemyślu. W 1852 objął na krótko 

wikariat w Krakowcu, lecz wkrótce powrócił do 

przemyskich oo. Franciszkanów. W roku 1856 ks. Mar- 

celi Olpiński pracował jako wikariusz w Sądowej 

Wiszni, a trzy lata później osiadł u Karmelitów w 

Sąsiadowicach. Zmarł tamże w dniu 23 sierpnia 1870 

roku. 
 

28. Franciszek Prugar - administrator 1833 – 1836 r. 

29. Jan Maciejowski - administrator 1836 – 1838 r. 

30. 
 

Franciszek  Solezy Kwiatkiewicz  - 
proboszcz 

 

1838 – 1844 r. Kolejnym proboszczem sękowskim 

doby zaborowej był ks. Franciszek Solezy 

Kwiatkiewicz. Urodził się on w roku 1806. W roku 

1833 otrzymał święcenia kapłańskie. Pięć lat później 

został mianowany proboszczem w Sękowej. Funkcję 



  tę piastował do roku 1844. Następnie przeniósł się na 

równorzędne stanowisko w parafii Kołaczyce. Zmarł 8 

grudnia 1866 roku, licząc 61 lat. 
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Franciszek Ciąglewicz – proboszcz 
 

1844 – 1874 r. W roku 1842 na sękowskiej plebani 

zainstalowany został ks. Franciszek Ciąglewicz 

(Cięglewicz). Przyszedł on na świat w roku 1810. W 

wieku 28 lat został włączony do prezbiterium diecezji 

przemyskiej. W przeciwieństwie do swych 

poprzedników pracy duszpasterskiej w Sękowej 

poświęcił znacznie więcej czasu, gdyż aż trzy 

dziesięciolecia. Funkcję proboszcza  sękowskiego 

pełnił aż do śmierci w roku 1874. 

32. Józef Kocimowski - administrator 1874 – 1875 r. 

33. 
 

Jan Kielar - proboszcz 
 

III.1875 – V.1909 r.  Zobacz – kliknij link  

http://www.sekowa.info/index.php?go=33&id2=30 

34. 
 

Stanisław Horowicz - proboszcz 
 

V.1909 – II.1936 r. patrz 
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&id2=30 

35. Jan Wilk – wikariusz, administrator 1932 – 1936 r. – II.1936 – IX.1936 r. administrator 

36. 
 

Józef Grądziel - proboszcz 
 

12.IX.1936 – 2.XI. 1946 r.  Zobacz – kliknij link  
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&id2=30 

37. Władysław Bawiński - wikariusz 1937 – 1939 r. 

38. Stanisław Pasieka - wikariusz 1939 – 1940 r. 

39. Wacław Izbiński - wikariusz 1941 – 1943 r. 
40. Józef Augustyn – wikariusz, admini. 1943 – 1946 r. 

41. Stanisław Augustyn - wikariusz 1944 – 1945 r. 

42. Piotr Wenda - wikariusz od 28. XI. 1945 – 15.IV.1946 r. 
43. 

 

Juliusz Suchy - wikariusz 
Juliusz Suchy - proboszcz 

 

16.IV.1946 – 2.XI.1946 r. 
3.XI.1946 – I.1967 r.    Zobacz – kliknij link  
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&id2=30 

44. Marian Janiszewski - wikariusz 1946 – 1947 r. 

45. Jan Kos wikariusz - wikariusz 1955 – 1957 r. 

46. Władysław Cebula - wikariusz 1957 – 1959 r. 
47. Józef Klocek - wikariusz 1960 – 1964 r. 

48. 
 

Stanisław Dziedzic - wikariusz 
Stanisław Dziedzic - proboszcz 
Stanisław Dziedzic – prałat - rezydent 

 

1964 – 1967 r. 
14.I.1967 r. – 20.VIII.2005 r.   Zobacz – kliknij link  

  2005-2015 – zm. 12.XI.2015 r. pochowany w Sękowej 
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&id2=30 

49. Eugeniusz Miłoś - wikariusz 1967 – 1970 r. 

50. Wiesław Bodzioch - wikariusz 1970 – 1973 r. 

51. Józef Kocoł - wikariusz 1973 – 1974 r. 

52. Franciszek Olczak - wikariusz 1974 – 1978 r. 

53. Michał Dziedzic -  wikariusz 1978 – 1980 r. 

54. Józef Węgrzyn - wikariusz 1980 – 1984 r. 

55. Marek Usarz - wikariusz 1984 – 1986 r. 

56. Stanisław Morańda - wikariusz 1986 - 1990 r. 

57. Czesław Zagórski - wikariusz 1990 - 1992 r.                Nie żyje 

58. Marian Chłopiński - wikariusz 1992 – 1999 r. 
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&id2=30 59 Krzysztof Tomkiewicz - wikariusz 1999 – 2000 r. 
 
 

http://www.sekowa.info/index.php?go=33&amp;id2=30
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&amp;id2=30
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&amp;id2=30
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&amp;id2=30
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&amp;id2=30
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60. Tomasz Godlewski - wikariusz 2000 – 2005 r. 
61. Janusz Kurasz - proboszcz 

 
21.VIII.2005 r. – 25.08.2017 r. Zobacz – kliknij link  
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&id2=30 

62. Robert Śliwa - wikariusz 2006 – 2010 r. 

63. Piotr Przypek - wikariusz 2010 – 2013 r. 
64.   Arkadiusz Puzio – wikariusz                           2013 – 2016 r. 
65.   Michał  Piętka - wikariusz   2016 – 2019 r. 

66.   Jacek Piróg - proboszcz  26.08.2017 r. - Zobacz – kliknij link      
http://www.sekowa.info/index.php?go=33&id2=30 

67. Bartłomiej Ołyniec 2019 -  

   

   

 

       
 

                    Kościół p.w. Św. Filipa i Jakuba            Kościół p.w. Św. Józefa                                                                                     


