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Ksiądz Władysław OLEARCZYK

Father Vladislaus OLEARCZYK

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum
Diecezji Tarnowskiej

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów
Diocese Archives

Syn Michała, rolnika, i Marii z domu Lichwała.
Urodził się 18.II.1907 r. w Grądach (parafia Bolesław).
Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej,
gimnazjum (z maturą w 1928 r.) w Tarnowie.
Tam też studiował teologię i 29.VI.1933 r. przyjął
święcenia kapłańskie z rąk bpa Franciszka Lisowskiego (1876, Cieszanów – 1939, Tarnów), ordynariusza tarnowskiego.
2.VIII.1933 r. został skierowany na wikariat w Wilczyskach, w 1936 r. był tu administratorem.
6.VI.1936 r. przeszedł na wikariat w Zawadzie k. Dębicy, 1.VIII.1938 r. natomiast został przeniesiony
na wikariat do Łużnej.
Już w czasie II wojny światowej i niemieckiej okupacji, po 16.V.1941 r., został skierowany jako wikariusz do parafii w Krościenku, a później do Kamienicy.
W IX.1942 r. został aresztowany przez niemieckie
gestapo.
Był więziony w więzieniu w Jaśle. Później został
przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie stał się więźniem nr 27506.
W końcu 5.VI.1942 r. został przewieziony do obozu
koncentracyjnego Dachau (więzień nr 30303), gdzie
wkrótce, 5.XI.1942 r. (wg innych źródeł 3.VIII.1943
r.), zginął.

Son of Michael, the farmer, and Mary née Lichwała.
Born on 18.II.1907 in Grądy (Bolesław parish).
Completed his primary education in home parish.
Next he graduated with matura exams from gymnasium in Tarnów.
Following that he studied theology on the theological seminary in Tarnów and on 29.VI.1933 was
ordained by Tarnów bishop Francis Lisowski (1876, Cieszanów – 1939, Tarnów).
On 2.VIII.1933 was nominated vicar of Wilczyska
parish and in 1936 was its administrator. On
6.VI.1936 moved to Zawada n. Dębica parish as its
vicar and on 1.VIII.1938 became vicar of Łużna
parish.
During II World War and German occupation
became, after 16.V.1941, a vicar of Krościenko parish and following that vicar in Kamienica.
In IX.1942 was arrested by German Gestapo.
Was jailed in Jasło prison. From there he was transported to German Auschwitz concentration camp
becoming its prisoner no 27506.
Finally on 5.VI.1942 was moved to Dachau concentration camp (prisoner no 30303) where soon,
on 5.XI.1942 (according to other sources on
3.VIII.1943), he perished.
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Tablica pamiątkowa, katedra, Tarnów
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