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Ksiądz Stanisław Mieczysław KACZMARCZYK

Father Stanislaus Mieczyslaus KACZMARCZYK

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum
Diecezji Tarnowskiej

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów
Diocese Archives

Syn Franciszka i Marii z domu Drożdż.
Urodził się 16.XII.1906 r. w Stróżach k. Zakliczyna.
Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej,
gimnazjum (z maturą) w Tarnowie.
Tam też studiował teologię i 29.VI.1933 r. przyjął
święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Lisowskiego
, ordynariusza tarnowskiego.
Od 1.VIII.1933 r. pracował jako wikary w Radomyślu
Wielkim, od 30.XI.1934 r. w Bochni, od 22.XI.1938 r.
w Zgórsku.
Podczas okupacji niemieckiej był kapelanem
Związku Walki Zbrojnej w Radomyślu. Działał
pod pseudonimem „Górny”. Pomagał w powielaniu
i dystrybucji konspiracyjnego pisma „Odwet”
podziemnej organizacji o tej samej nazwie,
wydawanego w Rudzie k. Radomyśla.
Bagatelizując ostrzeżenia, jakie otrzymał od swego
proboszcza, wpadł w ręce niemieckiego gestapo.
„Śledztwo w jego sprawie w Rzeszowie prowadził
szeregowiec Wolf”. Po okresowym uwięzieniu
w więzieniu w Tarnowie został przewieziony
do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Tam zginął 31.VIII.1942 r. „w wyniku dziesiątkowania więźniów”.
Jego brat, również kapłan diecezji tarnowskiej,
ks. Tadeusz Kaczmarczyk, zginął w 1941 r. rozstrzelany przez Niemców w Biegonicach k. Nowego
Sącza.

Son of Francis and Mary née Drożdż.
Born on 16.XII.1906 in Stróże n. Zakliczyn.
He completed his primary education in his parish
school. Next he graduated from a gymnasium
in Tarnów (passing matura final exams).
Following that he studied theology in Tarnów
theological seminary and on 29.VI.1933 was
ordained by Francis Lisowski
, Tarnów
diocese bishop.
From 1.VIII.1933 he was a vicar in Radomyśl Wielki
parish, from 30.XI.1934 in Bochnia parish, and
finally from 22.XI.1938 a vicar in Zgórsk parish.
During German occupation he was a chaplain
in the Polish clandestine Union of Armed Straggle
( Związek Walki Zbrojnej – ZWZ) resistance army
in Radomyśl. He took a „Górny” pseudonym (nomde-guerre). In Ruda n. Radomyśl he helped in copying and distribution of a „Retribution” clandestine
bulletin edited by a resistance group of the same
name.
Downplaying the warnings from his pastor he fell
into the hands of the German Gestapo.
„The interrogation in Rzeszów was conducted
by a private Wolf”. Next for some time he was
incarcerated in Tarnów prison and then transported to the German concentration camp
Auschwitz.
There, on 31.VIII.1942, he was murdered being
selected during a „planned decimation process
of the prisoners”.
His brother, Fr Thadeus Kaczmarczyk, a priest
of the same Tarnów dioceses, was murdered
by the Germans in 1941 in Biegonice n. Nowy Sącz.
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ks. Stanisław Mieczysław Kaczmarczyk

Fr Stanislaus Mieczyslaus Kaczmarczyk
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Tablica pamiątkowa, katedra, Tarnów
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