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Ksiądz Mieczysław KŁOCZKOWSKI

Father Mieczyslaus KŁOCZKOWSKI

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum
Diecezji Tarnowskiej

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów
Diocese Archives

Syn Wojciecha i Zofii z domu Czech.
Urodził się 16.VIII.1910 r. w Kielanowicach (parafia
Tuchów).
Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej
a II gimnazjum (z maturą w 1929 r.) w Tarnowie.
Teologię studiował w Tarnowie i tu 29.VI.1935 r.
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Lisowskiego (1876, Cieszanów – 1939, Tarnów), ordynariusza tarnowskiego.
Posługę rozpoczął 1.VIII.1935 r. jako wikariusz
w Brzezinach. Następnie, od 1.VIII.1938 r. był wikariuszem w Zbyszycach.
W końcu w XI.1940 r. został wikariuszem Szczucinie.
5.IV.1941 r. został aresztowany przez Niemców
za posiadanie radia.
Przetrzymywano go w więzieniu Tarnowie, skąd
wywieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie stał się więźniem
numer 29607.
Ostatnim miejscem przetrzymywania był obóz
koncentracyjny Dachau, gdzie przywieziono go
5.VI.1942 r. i gdzie otrzymał numer obozowy 30285
(lub 30283).
Tam został poddany zbrodniczym „doświadczeniom” medycznym – m.in. wszczepiono mu zarazki
malarii. W ich rezultacie zginął 30.VIII.1942 r. (Niemcy w urzędowym piśmie podali ją jako
14.IX.1942 r.).
Ciało spalono w obozowym krematorium.

Son of Adalbert and Sophie née Czech.
Born on 16.VIII.1910 in Kielanowicach (Tuchów
parish).
He completed his primary education in his home
parish. Next he graduated from Tarnów gymnasium (with matura final exams).
Following that he studied theology in Tarnów and
there, on 29.VI.1935, was ordained by Francis
Lisowski (1876, Cieszanów – 1939, Tarnów), Tarnów diocese bishop.
From 1.VIII.1935 ministered as vicar in Brzeziny.
Next, from 1.VIII. 1938 he was a vicar in Zbyszyce.
Finally in XI.1940 he became the vicar of Szczucin
parish
On 5.IV.1941 he arrested by the Germans,
ostensibly for radio receiver possession.
He was jailed in Tarnów prison and from there
transported to German concentration camp in Auschwitz where he was marked as prisoner number
29607.
On 5.VI.1942 he was transported to a final destination, German concentration camp Dachau, where
he became prisoner number 30285 (or 30283).
In Dachau he was subjected to criminal medical
„experiments” – he was injected, among others,
with malaria. As a result on 30.VIII.1942 he perished (the „official” date quoted by Germans was
14.IX.1942).
His body was burnt in the camp’s crematorium.
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ks. Mieczysław Kłoczkowski

Fr Mieczyslaus Kłoczkowski

źródło: Archiwum Diecezjalne, Tarnów
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Tablica pamiątkowa, katedra, Tarnów
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Commemorative plaque, cathedral, Tarnów
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