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Ksiądz Franciszek PAJDO

Father Francis PAJDO

Dzięki uprzejmości ks. Stanisława Tokarskiego z Achiwum
Diecezji Tarnowskiej

Thanks to kindness of Fr Stanislaus Tokarski from Tarnów
Diocese Archives

Syn Andrzeja i Rozalii z domu Czarny.
Urodził się 18.XII.1902 r. w Woli Radłowskiej.
Szkołę podstawową ukończył w parafii rodzinnej.
Gimnazjum (z maturą) ukończył w Tarnowie.
W Tarnowie też studiował teologię i 29.VI.1929 r.
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Leona Wałęgi (1859, Moszczenica – 1933, Tuchów), ordynariusza tarnowskiego.
1.IX.1929 r. objął wikariat w Ujanowicach,
11.II.1932 r. został administratorem w Wójtowej,
od 18.IV.1932 r. był wikariuszem w Grybowie, od
7.VII.1934 r. w Dobrkowie, od 12.XII.1934 r. był tam
administratorem, od 12.IX.1935 r. proboszczem.
W okresie okupacji współdziałał z AK, odprawiał
w lesie Msze św., niósł pomoc m.in. oddziałom
III Zgrupowania AK. Przechowywał na plebanii
mundury WP.
Znaleziono je podczas rewizji. 26.VIII.1944 r. został
aresztowany przez gestapo, przewieziony do Szynwałdu, następnie przetransportowany do Tarnowa,
a stąd do obozu koncentracyjnego Auschwitz.
Następnie został przewieziony do obozu koncentracyjnego Flossenbürg, a potem 23.XII.1944 r.
do obozu koncentracyjnego Dachau (numer obozowy 136985).
Uwolniony został 29.IV.1945 r. przez armię amerykańską, ale po dziesięciu dniach wolności
4.V.1945 r. zmarł w Dachau z wycieńczenia
i choroby (by może był ofiarą „eksperymentów medycznych” – miano mu wszczepić gruźlicę).

Son of Andrew and Rosalie née Czarny.
Born on 18.XII.1902 in Wola Radłowska.
Completed his primary education in home parish.
Next graduated with matura final exams from gymnasium in Tarnów.
Following that he studied in the theological seminary in Tarnów and on 29.VI.1929 was ordained
by Tarnów bishop Leo Wałęga (1859, Moszczenica – 1933, Tuchów).
On 1.IX.1929 took vicar post in Ujanowice, on
11.II.1932 became administrator of Wójtowa parish, from 18.IV.1932 ministered as vicar in Grybów,
from 7.VII.1934 in Dobrków where on 12.XII.1934
became parish administrator and on 12.IX.1935 its
parish priest.
During German occupation collaborated with Polish clandestine resistance Home Army AK,
celebrated Holy Masses in the forests, supported
among others III AK Army Group. In his rectory
held uniforms of the Polish Army.
They were found during German search. On
26.VIII.1944 r. he was arrested by German Gestapo,
transported to Szynwałd, and next to Tarnów prisons, and from there to Auschwitz concentration
camp.
Following that he was brought to Flossenbürg
concentration camp and finally, on 23.XII.1944, to
Dachau concentration camp where he was branded with 136985 prisoner number.
He was liberated, on 29.IV.1945, by American army
but perished in the camp after 10 days, on
4.V.1945, totally exhausted and sick (he might have
been a victim of so-called German „medical
experiments”- after forced tuberculosis injection).
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Tablica pamiątkowa, katedra, Tarnów
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