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O. Mikołaj Koziński, Benonita (1775-1859) Bąków - 
Kraków (83) 

Br. Wojciech - Józef Piórkowski (1915-1977) Berlin - New 
York, USA (62) 
O. Alfons Wittig (1919-1983) Freyhan - Saratoga, USA (64) 

 
 

 
O. Mikołaj Koziński, ur. 9 grudnia 1775 w Bąkowie, w 
diecezji płockiej. Profesję zakonną złożył około 1810 r. Po 

zniesieniu klasztoru św. Benona udał się do redemptorystów 
w Szwajcarii. Tam otrzymał święcenia kapłańskie w dn. 9 

grudnia 1814 r. Zmarł 3 maja 1859 r. w Krakowie, w wieku 
83 lat. Pracował w Szwajcarii, a po powrocie do Polski - w 
Piotrkowicach, głównie jako wikariusz. Po rozproszeniu 

redemptorystów, w latach 1834-1843, pozostawał przy boku 
o. Jana Podgórskiego w Kościelcu i Nowej Górze. Ostatnie 

lata swego życia spędził w domu księży emerytów w 
Krakowie. O. Armand Passerat podkreślał jego przywiązanie 

do Zgromadzenia. 
 
 

 
Br. Wojciech - Józef Piórkowski, ur. 24 stycznia 1915 r. 

w Berlinie. Profesję zakonną złożył 2 lutego 1938 r. Zmarł 3 
maja 1977 r. w Nowym Jorku, w wieku 62 lat. Pełnił zakonną 
posługę w Toruniu, Warszawie i Gdyni. Był dobrym 

kucharzem. Odznaczał się pobożnością i pracowitością. 
 

 
 
O. Alfons Wittig, ur. 18 kwietnia 1919 r. w Freyhan, w 

diecezji wrocławskiej. Profesję zakonną złożył 31 marca 
1938 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 sierpnia 1942 r. 

Zmarł w Saratoga w Stanach Zjednoczonych w dn. 3 maja 
1983 r., w wieku 64 lat. Z końcem wojny przeszedł do 
Prowincji Warszawskiej. Przebywał w Ostrowie koło 

Poznania, Braniewie, Paczkowie, Warszawie, gdzie był 
rektorem. Długie lata sprawował funkcję moderatora 

Tirocinium przygotowując młodych misjonarzy polskich. Był 
żarliwym piewcą Matki Bożej Królowej Polski; odszedł z tej 
ziemi w Jej uroczystość, kiedy przebywał w USA. Chociaż był 

Niemcem i nim się czuł, to jednak do tego stopnia opanował 
język polski, iż był zaliczany przez księży i współbraci do 

najlepszych misjonarzy. Był gorliwym i wrażliwym na ludzkie 
biedy kapłanem. 
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