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Gimė apie 1801 Raseinių paviete, mirė 1856 02 21 Pandėlyje 

 

Kunigas, rašytojas, vertėjas 

 

 1820–1823 m. mokėsi Kražių gimnazijoje. Greičiausiai tiesiai iš gimnazijos stojo į 

pijorų ordiną, nors galėjo kurį laiką būti ir Varnių dvasinėje seminarijoje. Žemesniuosius teologijos 

mokslus išėjęs vienuolyne, paskui stojo į Vilniaus dvasinę akademiją, kurioje studijavo jau 1832-

1833 m., kurią, greičiausiai vėliau ir baigė. Kunigu įšventintas 1838 ar 1840 metais. 

Iki 1843 m. kunigavo Švėkšnoje, trumpai 1843 m. Veiviržėnuose. 1843 m. gavo iš 

vyskupo S. Giedraičio leidimą ruoštis egzaminams ir rašyti disertaciją teologijos kandidato laipsniui 

gauti, nors nežinia, ar laipsnį gavo. 1843 m. pabaigoje –1850 m. vikaravo Mosėdyje. 1850 m. antroje 

pusėje paskirtas Pandėlio administratoriumi, o nuo 1853 m. klebonu. 1856 m. Pandėlyje ir mirė. 

Parašė religinio turinio „Spasabay wedyma giera yr krykszczioniszka giwenyma“ 

(1844) ir „Naujes altorius, arba Surynkimas...“ (1847), išvertė iš prancūzų į lenkų J. Michaud 

„Historya skrócona krucyat“ (1846-1847). 
 

Knygos 

  

Naujes ałtorius, arba Surynkimas parsergieimu yr małdu pri spawiednes, kamunyjes szwętos, diel lygonu yr myrsztancziu; teypogi 

roźancziu, karunku, lytanyju, adinu, yr kitu wysokiu małdu, koźname reykale yr atsyejeme : su pridieimu małdu su atpuskajs / par 

kunega Kazimiera Pryałgawski, kamendoriu Mosiede baźniczes. - Wilniuje : spaustuwieje Juozapa Zawadzkia, 1847. - XXII, 572 p. : 

vinj. ; 8° (15 cm). 

 

Spasabay wedyma giera yr krykszczioniszka giwenyma / par wiena kunega francuzyszkay paraszity ; wo dabarcziou ant źemaytiszka 

leźuwy iszguldity yr antratiek padauginty par kunega Kazimiera Pryałgawski komendoriu Szwieksznas baźniczes. - Wylniuje : 

drukarnuie M. Zymelowicza typografa, 1844 (1845). - 247, [3] p. ; 8° (14 cm). - Antr. dabartine rašyba: Spasabai vedimo gero ir 

krikščioniško gyvenimo. 

 

Vertimai 

 

Michaud, Joseph François (1767-1839). Historya skrócona krucyat / wydana przez Michaud i Poujoulat ; z franc. na język polski przeł. 

Kazimierz Przyałgowski. - Wilno : w Drukarni M. Żymelowicza Typografa, 1846-1847. - 2 t. - Orig. antr.: Histoire des croisades. 
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