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KRÓTKI ŻYCIORYS / SHORT BIOGRAPHY
Urodził się 21.IX.1908 w Wielkim Komórsku, w robotniczej rodzinie Władysława i Weroniki z domu Soleckiej.
Kształcił się w progimnazjum Collegium Marianum
(1920-1925) i gimnazjum w Chełmnie (matura 1929).
Teologię
studiował
w
Wyższym
Seminarium
Duchownym w Pelplinie, gdzie 23.XII.1933 przyjął
święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Wojciecha
Okoniewskiego
.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Piece (1934),
Wielkołąka (VI.1934, od 14.XII.1934 tymczasowy
administrator), Brodnica (1935), Szczuka (VII.1938
tymczasowy administrator), Sępólno (X.1938), Skórcz
( 10.XI.1938).
Tam też, po najeździe niemieckim i rozpoczęciu II wojny
światowej, wieczorem 13.X.1939 został przez Niemców
aresztowany i przewieziony do więzienia w Starogardzie
Gdańskim.
Zginął w zbiorowej egzekucji 30 księży 16.X.1939 w Lesie
Szpęgawskim.
Pod koniec działań wojennych Niemcy rozkopali groby
i ciała spalili dla zatarcia śladów zbrodni.
Po wojnie na murze kościoła w Skórczu umieszczono
tablicę ku jego czci.
(1870, Popowo – 1944, Lizbona)

ok.
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Born on 21.IX.1908 in Wielki Komórsk, in working class
family of Vladislaus and Veronica née Solecka.
Educated in lower gymnasium Collegium Marianum
(1920-1925) and higher gymnasium in Chełmno (took
his high school exit exams – matura – in 1929).
Theology studied in Higher Theological Seminary in
Pelplin and on 23.XII.1933 was ordained by bp Stanislaus
Adalbert Okoniewski
.
As a vicar ministered in following parishes: Piece (1934),
Wielkołąka (VI.1934, from 14.XII.1934 as a temporary
administrator), Brodnica (1935), Szczuka (VII.1938
temporary administrator), Sępólno (X.1938), Skórcz
( 10.XI.1938).
There, after Germans invaded Poland on 1.IX.1939 and II
World War erupted, in the evening of 13.X.1939 was
by the Germans arrested and transported to Starogard
Gdański prison.
Perished in a mass execution of 30 priests perpetrated
by the Germans on 16.X.1939 in Szpęgawski forest.
Right before the end of war atrocities Germans dug out
the grave and to hide incriminating evidence incinerated
bodies of the victims.
After the war a commemorative plague to his memory
was place on the wall of Skórcz church.
(1870, Popowo – 1944, Lizbona)

c.
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