gim. *1896-10-10
kun. įšv. 1925-06-14
nukankintas †1941 ar 1942 metais Osvencime.
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Gimė 1896 m. spalio 10 d. Kunigu įšventintas 1925 m. birželio 14 d.
Klebonavo Kurtuvėnuose. 1934 m. atkeltas į Šiaulius. Dirbo Šiaulių Šv. Petro ir
Povilo bažnyčios vikaru, klebonu. Taip pat dirbo mokyklos kapelionu.
Vokiečių nacių suimtas ir Osvencimo koncentracijos stovykloje nužudytas už
žydų tautybės asmenims suteiktą pagalbą (gimimo metrikų ir kt. dokumentų
išdavimą). Gelbėjo žydą Aleksandrą Kamberį, išrašydamas jam fiktyvius gimimo
metrikus Aleksandro Kvedaro vardu. Šį faktą patvirtinantis dokumentas saugomas
Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje.
Devinto dešimtmečio pradžioje kunigo artimiesiems iš Osvencimo atsiųsta urna
su simboliniais pelenais. Urna palaidota Gadūnavo (Telšių r.) kapinėse.
Kun. K. Daukanto byla saugoma Kauno arkivyskupijos kurijoje. Kauno IX forto
muziejuje išliko dokumentinė fotonuotrauka.

Kun. Kosto Daukanto fiktyviai išduotos metrikos
Aleksandro Kvedaro vardu ištrauka.
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Fotonuotraukos.
Kunigas kankinys Kostas (Konstantinas) Daukantas Osvencimo lageryje 1941 m.
IX forto muziejus. DFMGEK-1928
Kunigas, visuomenės veikėjas Konstantinas Daukantas gimė 1896 m. spalio 10
d. Patumšalių vienkiemyje, Telšių rajone.
1919 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.
Įšventintas į kunigus 1925 m. birželio 14 dieną.
Nuo 1925 m. dirbo vikaru Šiauliuose, nuo 1928 m. – Šiaulių karo kapelionas.
1931–1933 m. buvo administratorius Kurtuvėnuose.
Nuo 1934 metų dirbo Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vikaru, klebonu,
buvo mokyklos kapelionas.
Kunigas turėjo sukaupęs apie 3000 knygų biblioteką, kuria Šiauliuose galėjo
naudotis skaitytojai.
Nuo 1938 m. pėstininkų pulko Varniuose vicekapelionas.
Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą, pasitraukė į Vokietiją.
Vėliau persikėlė į vokiečių okupuotą Lenkiją, kur už pagalbą žydams buvo
suimtas ir Osvencimo koncentracijos stovykloje nužudytas už pagalbą žydams,
nes išdavė gimimo metrikus ir kitokius dokumentus. Jis gelbėjo žydą Aleksandrą
Kamberį, išrašydamas jam fiktyvius gimimo metrikus Aleksandro Kvedaro vardu.
Šį faktą patvirtinantis dokumentas saugomas Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų
muziejuje.
Apie 1942 m. kunigą sušaudė hitlerininkai.
Devinto dešimtmečio pradžioje kunigo artimiesiems iš Osvencimo atsiųsta urna
su simboliniais pelenais.
Urna palaidota Gadūnavo (Telšių r.) kapinėse.
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2000 m. gegužės 7 d. Romoje, prie Koliziejaus, popiežius Jonas Paulius II
vadovavo ekumeninėms pamaldoms, kuriomis paminėtas XX a. tikėjimo liudytojų
atminimas. Pamaldomis siekta pagerbti visus įvairių konfesijų XX a. tikėjimo
kankinius, neapsiribojant sąrašuose išvardintais asmenimis. Vatikano sudarytame
sąraše – daugiau kaip 12 tūkst. krikščionių.
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