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Biografia / Biography 

Urodził się 31 stycznia 1875 r. w Drohobyczu. 

Był synem Romualda i Marii. 

Został kapłanem archidiecezji lwowskiej. 

Posługiwał jako katecheta i profesor w gimnazjach, 
wśród nich we Lwowie i Państwowym Gimnazjum 
no 5 im. króla Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi. 

Przez pewien czas był także zastępcą radnego 
w Kołomyi. 

W czasie II wojny światowej był już emerytowanym 
kapłanem mieszkającym w Kołomyi, pomagającym 
od czasu do czasu proboszczowi miejscowej parafii, 
ks. Ludwikowi Peciakowi. 

Wraz z proboszczem pomagał Żydom, których 
Niemcy — po wygonieniu rosyjskiego okupanta 
w 1941 r. — zamknęli w lokalnym getcie. 
Wystawiał im świadectwa Chrztu św., które 
pozwalały im egzystować w lokalnym środowisku. 

W nocy z 10 na 11 listopada 1942 r., wraz z ks. Pe-
ciakiem oraz innym kapłanem, ks. Wojciechem 
Kośmiderem, a także Stanisławem Boroniem, 
dyrektorem Państwowego Gimnazjum no 5 w Koło-
myi, został aresztowany przez kolaborującą z Niem-
cami policję ukraińską — w ramach akcji 
wymierzonej w polską inteligencję Kołomyi. 
Zaprowadzono ich do niemieckiego aresztu 
w Kołomyi. 

Stamtąd wywieziono ich do więzienia w Lwowie 
(prawd. były to osławione Brygidki). 

W końcu 8 lutego 1943 r. został wywieziony 
w dużym transporcie do obozu koncentracyjnego 
KL Lublin (Majdanek), gdzie został zarejestrowany 
jako więzień no 9177. 

W obozie przetrwał niecałe dwa miesiące. 23 mar-
ca 1943 r. wycieńczony, wygłodzony odszedł 
do PANA w nieznanych okolicznościach… 

Born on 31st of January 1875 in Drohobycz. 

Son of Romualdo and Mary. 

Priest of Roman Catholic Lviv archdiocese. 

Ministered as catechist and professor in various 
gymnasiums, among them in Lviv and King Casimir 
Jagiellończyk State Gymnasium No 5 in Kołomyja. 

For some time he was also a deputy councillor 
of the Kołomyja city council. 

During II World War he was a retired priest living 
in Kołomyja, from time to time helping the local 
parish priest, Fr Louis Peciak. 

Together with Fr Peciak he supported and help 
the Jews who were herded by the Germans — 
after pushing out in 1941 Russians who occupied 
the city from 1939 — and lock up in the Kołomyja 
ghetto. He issued birth certificates that let them 
survive among local population. 

During the night of 10th to 11th of November 1942 
he was arrested by the Ukrainian police, colla-
borating with Germans — together with Fr Peciak, 
another priest, Fr Adalbert Kośmider and Mr Sta-
nislaus Boroń, State Gymnasium No 5 in Kołomyja 
director, among others — as part of larger German 
drive aimed at Polish intelligentsia. They were 
herded into Kołomyja goal. 

From there they were transported out to Lviv 
prison (prob. famous Brigidki jail). 

Finally on 8th of February 1943 he was taken 
in a large transport to KL Lublin (Majdanek) 
concentration camp where on he was registered 
as a prisoner No 9177. 

He did not even survive two months in the camp. 
On 23rd of March 1943 he passed away, totally 
exhausted and emaciated, in unknown 
circumstances, joining his LORD IN HEAVEN. 
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ks. Romuald CHŁOPECKI 

karta rejestracyjna, obóz koncentracyjny KL Lublin (Majdanek) 
źródło: dzięki uprzejmości p. Anny Wójcik 

kierownika Archiwum, Państwowe Muzeum na Majdanku 

Fr Romualdo CHŁOPECKI 
Registration card, KL Lublin (Majdanek) concentration camp 

source: thanks to Ms Anne Wójcik 
Archives director, Majdanek State Museum 
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ks. Romuald CHŁOPECKI 

zapis rejestrowy, obóz koncentracyjny KL Lublin (Majdanek) 
źródło: dzięki uprzejmości p. Anny Wójcik 

kierownika Archiwum, Państwowe Muzeum na Majdanku 

Fr Romualdo CHŁOPECKI 
Register entries, KL Lublin (Majdanek) concentration camp 

source: thanks to Ms Anne Wójcik 
Archives director, Majdanek State Museum 

 


