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KRÓTKI ŻYCIORYS / SHORT BIOGRAPHY 

Urodził się 27.IV.1910 w Skórczu w rodzinie Augustyna 
(nauczyciel) i Leokadii z domu Kilian. 

Po śmierci ojca (1927) matka z synem przeniosła się 
do Starogardu Gdańskiego. 

Kształcił się w Collegium Marianum w Pelplinie, gdzie 
27.VI.1929 zdał maturę. 

Następnie pracował w Urzędzie Skarbowym. 

W 1931 podjął studia teologiczne w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie. 

Święcenia kapłańskie przyjął 15.VI.1935 z rąk bpa Sta-
nisława Wojciecha Okoniewskiego (1870, Popowo – 1944, Lizbona). 
Mszę św. prymicyjną odprawił 16.VI.1935 w Starogardzie 
Gdańskim. 

Jako neoprezbiter został mianowany wikariuszem 
katedralnym w Pelpinie, a w IX.1935 także adiunktem-
sekretarzem w Kurii Biskupiej. 

W VII.1936 otrzymał nominację na wikariusza 
w Brodnicy, a na początku 1938 w Chojnicach. 

Po najeździe niemieckim i rozpoczęciu II wojny 
światowej pozostał w parafii i wypełniał obowiązki 
duszpasterskie. 

Masowe aresztowania księży powiatu chojnickiego 
rozpoczęły się 22.X.1939. Ks. Dysarz został przez 
Niemców zatrzymany prawd. 26.X.1939. Aresztowanych 
przetrzymywano w chojnickim więzieniu, skąd 
na przełomie X—XI.1939 zaczęto wywozić na Pola 
Igielskie, po wojnie nazwane Chojnicką Doliną Śmierci. 

Ks. Dysarz został tam zamordowany 5 lub 6.XI.1939. 
Według innych źródeł zginąć miał już 1.XI.1939. 

Born on 27.IV.1910 in Skórczu in Augustine (teacher) and 
Leocadia née Kilian family. 

After father’s death (1927) his mother with her son 
moved to Starogard Gdański. 

Educated in Collegium Marianum in Pelplin where 
on 27.VI.1929 passed his matura exams (high school exit 
exams). 

Next for a couple of years worked in local Treasury 
offices. 

In 1931 started theology studies in Higher Theological 
Seminary in Pelplin. 

on 15.VI.1935 was ordained by bp Stanislaus Adalbert 
Okoniewski (1870, Popowo – 1944, Lizbona). His first Holy Mass said 
on 16.VI.1935 in Starogard Gdański. 

As a newly ordained was nominated to a vicar post 
in Pelplin Cathedral. In IX.1935 also became assistant 
secretary in Bishop’s Curia. 

In VII.1936 was nominated a vicar in Brodnica and 
at the beginning of 1938 vicar in Chojnice 

When Germans invaded Poland on 1.IX.1939 and 
II World War erupted remained in his parish and 
continued to minister to his parishioners. 

Mass arrests of the priests from Chojnice deanery 
started on 22.X.1939. Fr Dysarz was arrested by the Ger-
mans prob. on 26.X.1939. The captives were held 
in Chojnice prison from where in X—XI.1939 in groups 
were taken to Pola Igielskie murder site that after a war 
gained Chojnice Death Valley name. 

Fr Dysarz was murdered there on 5 on 6.XI.1939. 
According to other sources this might have happened 
earlier, on 1.XI.1939. 

 


