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Ks. Ignacy Niezieliński (ur. 29 stycznia 1839 w Buku, zm. 19 października 1901 w Konarze-

wie),  proboszcz w Konarzewie, dziekan i notariusz dekanalny, podskarbi i darczyńca Towarzystwa 

Naukowego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jeden z wieli księży-patriotów polskich XIX wie-

ku
1
. 

 

 

Ignacy był drugim dzieckiem w rodzinie powstańca listopado-

wego – szewca Kacpra Niezielińskiego i jego żony Amalii z Gendra-

lów. Ukończył Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie 

5 lipca 1859 roku zdał egzamin dojrzałości. Już w latach szkolnych 

należał do tajnego kółka „Kościuszko” działającego w ramach To-

warzystwa Tomasza Zana. Oskarżony o konspirację, 7 marca 1863 

roku stanął przed pruskim Sądem. Sprawa zakończyła się uniewin-

nieniem
2
.  

Studiował teologię na Seminarium Duchownym w Poznaniu i 

w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1863 r. Jako wikariusz 

pracował w Koźminie (1863), w Głuszynie (od 1.01.1864) i Archika-

tedrze Poznańskiej (1865). Od 19 września 1866 roku objął probo-

stwo parafii w Konarzewie, gdzie pracował jako notariusz dekanalny 

i dziekan.  

W okresie kulturkampfu bezwzględnie odmawiał korespondo-

wania z pruskim komisarzem ds. majątku kościelnego, nie uznając 

demonstracyjnie jego kompetencji. Dlatego nałożono nań admini-

stracyjne kary pieniężne, łącznie na sumę około 2000 marek. Ponie-

waż kar nie płacił, komornik zajmował mu stopniowo mienie. W styczniu 1878 r. wstąpił do Towarzy-

stwa Piusa, którego zadaniem było wspieranie księży pozbawionych przez zaborcę środków do życia. 

Tegoż roku zwołał wiec w sprawie ucisku narodowego i prześladowania duchowieństwa a w swoim 

wystąpieniu wskazał na prawo do wiecowania
3
.  

W latach osiemdziesiątych aktywnie uczestniczył w polskim ruchu wyborczym i zabierał głos 

na zebraniach powiatu poznańskiego. W 1893 r. wybrano go do Komitetu Wyborczego powiatu za-

chodnio-poznańskiego, w którym reprezentował obwód komornicki. Nie żałował czasu i energii pra-

cując w Towarzystwie Pomocy Naukowej im. K. Marcinkowskiego, zasilając jego fundusz hojnymi 

datkami – przez 35 lat „z niezrównaną sumiennością i młodzieńczym zapałem pełnił urząd podskar-

biego Towarzystwa w powiecie poznańskim”
4
. W 1885 roku był jednym ze współzałożycieli Kółka 

Rolniczego w Konarzewie
5
.  

Pomimo cukrzycy, z którą zmagał się przez wiele lat, do końca nie przestał pracować. Zmarł w 

Konarzewie 19 października 1901 roku. 
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fot. „Przewodnik Katolicki” 4/2006 
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