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KRÓTKI ŻYCIORYS / SHORT BIOGRAPHY 

Urodził się 20.XI.1912 w Chełmnie, w rodzinie 
Anastazego i Julii z domu Rosańskiej. 

Kształcił się w miejscowym gimnazjum; maturę zdał 
w 1931. 

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie 14.III.1937 
przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława 
Wojciecha Okoniewskiego (1870, Popowo – 1944, Lizbona). 

Pierwszą jego placówką była parafia pw. św. Mateusza 
Apostoła w Starogardzie Gdańskim. 

1.I.1939 został tymczasowym administratorem parafii 
w Żarnowcu. 

W chwili najazdu niemieckiego na Polskę i wybuchu 
II wojny światowej, 1.IX.1939, przebywał w szpitalu. 

Aresztowany przez Niemców został 25.X.1939 i uwię-
ziony w Sępólnie. 

Od 20.XI.1939 przetrzymywany był w Zakładzie św. Anny 
w Kamieniu Krajeńskim, który na początku wojny 
zamieniono na szpital polowy, a następnie w obóz 
przejściowy, w którym umieszczono księży dekanatów 
tucholskiego i kamieńskiego. Pełnił w nim nieoficjalnie 
funkcję kapelana sióstr elżbietanek. 

16/17.XII.1939 został przewieziony do niemieckiego 
obozu koncentracyjnego KL Stutthof, skąd 10.IV.1940 
przetransportowany został do niemieckiego obozu 
koncentracyjnego KL Sachsenhausen. 

Tam zginął 12.VII.1940, formalnie na „zatrucie krwi”. 

Born on 20.XI.1912 in Chełmno in Anastasius and Julia 
née Rosańska family. 

Educated in local gymnasium. Matura exams (high 
school exit exams) passed in 1931. 

Philosophy and theology studies took in Higher 
Theological Seminary in Pelplin and on 14.III.1937 was 
ordained by bp Stanislaus Adalbert Okoniewski (1870, Popowo – 

1944, Lizbona). 

Hi first parish was St Matthew the Apostle in Starogard 
Gdański. 

1.I.1939 on became a temporary administrator of Żar-
nowiec parish. 

When Germans invaded Poland on 1.IX.1939 and 
II World War erupted was in a hospital. 

On 25.X.1939 however was arrested by the Germans 
and jailed in Sępólno. 

From 20.XI.1939 was held captive in St Anne Institute 
in Kamień Krajeński, turned by the Germans at the 
beginning of the war into a field hospital and next into 
a transit camp where priests from Tuchola and Kamień 
Krajeński deaneries were incarcerated. Unofficially 
fulfilled then a chaplain role to the Elisabethan sisters. 

On 16/17.XII.1939 was transported to a German 
concentration camp KL Stutthof and from there on 
10.IV.1940 to a German concentration camp 
KL Sachsenhausen. 

There on 12.VII.1940 perished, ostensibly from „blood 
poisoning”. 

 


