
Urodzi³ siê 11 maja 1935 r. w Che³micy Du¿ej,
 w pow. w³oc³awskim, w rodzinie rolnika 

Tadeusza i Salomei zd. Warszawiak.
W latach 1945-50 uczêszcza³ do szko³y

 podstawowej w Zadusznikach w pow. Lipno. 
W 1952 r. wyjecha³ za prac¹ do Krakowa, 

gdzie zosta³ zatrudniony w Dyrekcji 
Pañstwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, 

jako pomocnik muzealny. 

Równoczeœnie przez cztery lata uczêszcza³
do artystycznego ogniska malarskiego.
Na proœbê rodziców powróci³ do domu

rodzinnego w Che³micy Du¿ej 
i we W³oc³awku odby³ trzyletni¹ praktykê 
krawieck¹, wieñcz¹c j¹ tytu³em czeladnika

 w zawodzie krawieckim mêskim, a nastêpnie
 rozpocz¹³ pracê w tym zawodzie.

Br. Jan Bandoszek  SAC ,(1935 – 2018)
 z Prowincji Chrystusa Krola, krawiec i artysta-malarz

W 1968 r. wstapil do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotyni),
8 wrzesnia 1970 r. zlozyl pierwsza 

konsekracje

w 1970 r. skierowany do pracy w drukarni Pallottinum w Poz-
naniu  

od 15 pazdziernika 1978 r. 
byl kierownikiem krawczarni. 

 jako kandydat na
brata. Nowicjat odbyl w Zabkowicach Slaskich. Tam tez 

 na rece ks. prowincjala Stanislawa Martuszewskiego SAC, a cztery lata pozniej
wieczna, na rece ks. prowincjala Jozefa Dabrowskiego SAC.

Po ukonczeniu nowicjatu zostal 
, a po roku przeszedl do pracy w krawczarni – najpierw w Oltarzewie (1971-73), potem 

w Zabkowicach Slaskich (1973-78) i ponownie w Oltarzewie,
gdzie 

W latach 1993-96 zostal mianowany przedstawicielem Braci przy Zarzadzie Prowincjalnym.
Przez szereg lat nalezal do Komisji Posrednictwa i Arbitrazu. 

 Poza wykonywana ofiarnie w Stowarzyszeniu
praca krawiecka, br. Jan oddawal sie pasji malarstwa. W wolnych chwilach malowal wizerunki
Matki Bozej, Jezusa Milosiernego i umeczonego, obrazy swietych, krajobrazy i martwa nature.

Przez dlugi okres czasu br. Jan mial w Oltarzewie wlasny warsztat malarski.

Br. Jan Bandoszek zmarl w Oltarzewie 28 lipca 2018 r., o godz. 22.15, w wieku 83 lat
i w 48. roku konsekracji w Stowarzyszeniu.

W 1999 r. zostal ustanowiony
nadzwyczajnym szafarzem Komunii Swietej.

W 2016 r. jego prace zostaly przedstawione na wystawiept. „Moja droga” w oltarzewskim
Seminarium. 

Oprac. ks. dr Stanis³aw Tylus SAC
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