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Tajemniczy dokument. Czyżby chodziło o Ks. Dr Józefa 
Kruszyńskiego? 

                             W moim arhiwum domowum znajduje się kopia tajemniczego dokumentu księży 
diecezji lubelskiej, którego pochodzenie nie jest mi znane, Próbuję to wyjaśnic od lat ale bez 
oczekiwanego skutku. Kopię wykonano na papierze światłoczułym. Technika znana przed laty ( czasy II 
wojny światowej i tuż po niej). Wiele nazwisk jest czytelnych. Przy odrobinie szczęścia można je 
odzcytać. Na tajemniczym dokumencie znalazłem znajome mi nazwiska. Po tylu latach kontakt znimi się 
się urwał ( Oczywiście z przyczyn naturalnych). Na zachowanych kartach podpisamo  własno - ręcznie 
198 księży. We wstępie  w tajemniczym dokumencie wymieniony jest z imienia i nazwiska ks. Józef 
Kruszyński.  Więcej na jego temat oraz twórczości można znaleźć na stronach internetowych KUL i 
Wikipedii 

 

Ks. Józef Kruszyński – rektor KUL w latach 1925-1933 
Fotografuję wykorzystałem (Józef Kruszyński – Wikipedia, wolna encyklopedia) 

 

                 Urodził się 18 marca 1877 r. w kolonii Poraj k. Piotrkowa Trybunalskiego w biednej rodzinie 
rolników – Franciszka i Konstancji z Domańskich. Podstawową edukację rozpoczął w Bogdanowie, a 
kontynuował w Parzniewicach. Studiował we włocławskim Seminarium Duchownym (1894-1899) oraz 
Akademii Duchownej w Petersburgu (1899-1902), którą ukończył z tytułem magistra teologii. Po 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1903 r Był Rektorem KUL w latach 1925 – 1933. Zmarł we Włocławku 
10 sierpnia 1953 r. 

Tajemniczy dokument – brakuje daty i adresu, do kogo jest on przeznaczony. 
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                          Ktokolwiek wie coś o tajemniczym dokumencie proszę o kontakt  na stronie 
internetowej. Wdzięczny autor. 
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