ks. Czesław Stanisław / Fr Czeslaus Stanislaus NIKLEWICZ - biografia/biography

Ksiądz Czesław Stanisław NIKLEWICZ

Father Czeslaus Stanislaus NIKLEWICZ

dzięki uprzejmości autora p. Kazimierza Szulca (29.12.2013)
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Urodził się w Poznaniu, w domu rodzinnym
przy ul. Jeżyce
nr
36
(ówczesny
adres)
dnia 14.07.1876 roku; ojciec – Stanisław
Nepomucen Niklewicz, matka – z domu
Daszkiewicz. Ochrzczony został w kościele
św. Wojciecha w Poznaniu 1.08.1876 r. Święcenia
kapłańskie otrzymał 25 listopada 1900 r.
w Gnieźnie.
Miejsca jego kapłańskiej pracy to: Bydgoszcz
(wikariusz, XII.1900 – XII.1902), Niepart (wikariusz,
XII.1902
IV.1903,
Jutrosin
(wikariusz
i administrator, V.1903 - XII.1904), Kołaczkowice
(administrator, I.1905 - II.1906), Poniec (wikariusz,
III.1906 - III.1911), Solec nad Wartą (proboszcz,
IV.1911 - IV.1929), Tarnowo Podgórne (proboszcz,
IV.1929 – 5.X.1941).
Ostatnia parafia była zamianą; proboszcz tarnowski
– ks. Ludwik Jarosz po 23 latach pracy w Tarnowie
Podgórnym został przeniesiony do Solca nad Wartą
a tamtejszy proboszcz ks. Czesław Niklewicz
po 18 latach proboszczowania w Solcu przeszedł
do Tarnowa.
Ksiądz Niklewicz z energią rozszerzał i rozbudzał
życie parafialne. Organizował uroczyste obchody
świąt kościelnych i nowego typu imprezy
okolicznościowe, jak na przykład nieznany
dotychczas
w
parafii
Dzień
Katolicki.
We współpracy z parafianami starał się uaktywnić
miejscowe
stowarzyszenia
katolickie,
w tym Katolickie Stowarzyszenie Rodzin, Żywy
Różaniec, Bractwo Czcicieli Matki Bożej. Powołał
oddział terenowy Akcji Katolickiej, gdzie działała
grupa 123 członków. Działał też poza parafią.
W lutym 1931 roku został dziekanem Dekanatu
Bukowskiego. Od 1932 roku za zgodą Kurii,
był członkiem
Zarządu
Banku
Ludowego
w Tarnowie Podgórnym.
Za jego staraniem zakupiony został dzwon
do kościoła, który do tej pory miał pustą
dzwonnicę, ogołoconą przez Prusaków podczas
I wojny światowej. Dzwon został wykonany
w Kałuszu (dawniej Polska, dzisiaj Ukraina)
w odlewni Braci Felczyńskich i zawieszony w 1936
roku. Jest to dzwon o tonacji durowej (radosnej)
o średnicy 830 mm i wadze 350 kg. […] Dzwon ten
ma inskrypcję: STARANIEM KS. CZESŁAWA
NIKLEWICZA DZIEKANA I PROBOSZCZA –
OFIARNOŚCIĄ PARAFIAN – TARNOWO PODGÓRNE
- P.R. 1936.
[…] Ksiądz Niklewicz zbierał od parafian środki
finansowe na remont wnętrza kościoła. Wybuch

Born in Poznań, at Jeżyce str. nr 36 (where his
family resided) on 14.07.1876; father – Stanislaus
Nepomucen Niklewicz, mother – nee Daszkiewicz.
Christened in st Adalbert church in Poznań
on 1.08.1876. Ordained on 25.11.1900 in Gniezno.
Ministered in: Bydgoszcz (vicar, XII.1900 –
XII.1902), Niepart (vicar, XII.1902 - IV.1903, Jutrosin
(vicar and administrator, V.1903 - XII.1904),
Kołaczkowice (administrator, I.1905 - II.1906),
Poniec (vicar, III.1906 - III.1911), Solec on Warta
river (parish priest, IV.1911 - IV.1929), Tarnowo
Podgórne (parish priest, IV.1929 – 5.X.1941).
His last parish he got on exchange; Tarnowo parish
priest – fr Louis Jarosz, after 23 years on ministry
in Tarnowo, was transferred to Solec on Warta
river, and Tarnowo parish priest fr Czeslaus
Niklewicz, after 18 years ministry in Solec, went
to Tarnowo.
Father Niklewicz expanded with zeal and energy
the parish life. Organized catholic celebrations
and some local celebrations, including unknown
till then a Catholic Day. Jointly with his parishioners
attempted to enliven local catholic societies,
including Catholic Families Society, Live Rosary,
Holy Mary Brotherhood. Initiated local Catholic
Action group in which 123 members participated.
Was also active out of his parish. In 02.1931
became dean of Bukowo deanery. In 1932,
with his Curia support, became a member
of the Board of Peoples Bank in Tarnowo
Podgórskie.
He purchased a parish bell that was installed
in an empty till then bell tower, robbed
by Prussians during I World War. The bell
was casted in Kałusz (today in Ukraine) in Brother
Felczyński’s foundry and was hung in 1936. The bell
plays a traditional D-dur sound, has 830 mm
in diameter and weight of 350 kg. […] A following
inscription can be seen: BY FR CZESLAUS
NIKLEWICZ, DEAN and PARISH PRIEST, EFFORTS –
THANKS TO PARISHIONERS GENEROSITY –
TARNOWO PODGÓRNE - P.R. 1936.
Fr Niklewicz collected from his parishioners
financial means for repairs of the church interior.
When II World War started Germans shut down
the church and arrested its parish priest stopping
all his ambitious plans. The funds collected
had to be hidden – they were miraculously
discovered in 1985. Thus the church renovation
done in 1985-90 was totally covered
from the funds collected pre-war by Fr Niklewicz
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II wojny światowej, zamknięcie przez Niemców
kościoła i aresztowanie proboszcza zniweczyły
te plany.
Zebrane
pieniądze
ukryte
przed okupantem, udało się w cudowny sposób
odnaleźć w 1985 roku. Remont kościoła w latach
1985-1990 został w całości przeprowadzony
z tamtych funduszy. […]
Podczas akcji zamykania kościołów katolickich
i ograniczania do minimum życia religijnego
Polaków w Wielkopolsce, hitlerowcy zamknęli
kościół w Tarnowie, a 65-letniego księdza Czesława
Niklewicza aresztowali 5 października 1941 roku.
Uwięzili go, wraz z innymi księżmi w obozie
w Bojanowie koło Leszna. Stamtąd został
wysiedlony do Warszawy. Na tym kończy się nasza
wiedza o losach księdza.
Nie znamy daty jego śmierci ani miejsca pochówku.
Mamy
jedynie
informacje
przekazane
przez mieszkańca Tarnowa pana Szulczewskiego,
który interesował się losami ks. Niklewicza
ze względu na powiązania rodzinne. Przez
znajomych dotarł do miejsca pobytu księdza
w Warszawie, przy ul. Miodowej. Stamtąd otrzymał
wiadomość o śmierci ks. Niklewicza podczas
Powstania
Warszawskiego
w
walkach
przy ul. Miodowej, albo jak głosi inna wersja
wydarzeń, podczas bombardowania Starego
Miasta w sierpniu 1944 roku. Czesław Niklewicz
miałby wtedy 68 lat.
Ulica jego imienia znajduje się na osiedlu, vis a vis
Szkoły Podstawowej, w Tarnowie Podgórnym.
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When Germans initiated an action of closing down
of catholic churches and limiting religious life
of Poles in Greater Poland region (Wielkopolska),
they also shut the Tarnowo church down,
and arrested on 05.10.1941 its 65-years old parish
priest, Fr Niklewicz. Initially he was jailed
in Bojanowo transit camp near Leszno. From there
he was deported to Warsaw. That’s all
that is known of his fate…
His date and manner of death and place of burial
are unknown. The only information comes from
Mr Szulczewski, Tarnowo parishioner, who got
interested in Fr Niklewicz fate for family reasons.
Through acquiaintances he found the place where
Fr Niklewicz lived while in Warsaw, on Miodowa
str. From there a message about Fr Niklewicz death
came, either during Warsaw Uprising during
a battle on Miodowa str., or alternatively, during
bombing of the Old Town in 08.1944. Czeslaus
Niklewicz would be 68 years old then.
A street of his name exists in a housing estate,
vis-à-vis primary school in Tarnowo Podgórne.
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Tabliczka z nazwą ulicy im. Cz. Niklewicza, Tarnowo Podgórne

Msg Cz. Niklewicz street sign, Tarnowo Podgórne
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