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Biografia / Biography
Ks. Bernard Błoński, 1.03.2018 r.; z uzup. p. Mariusza Greinera,
3.03.2018 r.; i na podstawie poniżej cytowanych źródeł1,2:

Fr Bernard Błoński, 1.03.2018; with additions from Mr Marius Greiner,
3.03.2018; and a number of below quoted sources3,4.

Urodził się 27.04.1913 r. w miasteczku Borowicze
w Rosji, z ojca Piotra i matki Jadwigi z Antonowiczów, małżonków Jaworowskich, jako drugie
dziecko z czworga (siostry: Maria, Rufina i Helena).
Jesienią 1918 r. z rodzicami i siostrami wrócił
do Polski mieszkając we wsi Długopol k. miasteczka
Wołpa, powiat Wołkowysk, woj. białostockie II Rzeczypospolitej.
Jako mały chłopiec zaczął najpierw uczęszczać
do szkoły powszechnej w Wołpie.
Potem, po skończeniu w 1927 r. Preparandy
Nauczycielskiej w Świsłoczy, przez kolejne 2 lata
uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Grodnie.
W 1929 r. wstąpił do Gimnazjum Biskupiego
w Siedlcach, w którym w 1933 r. otrzymał świadectwo dojrzałości i tegoż roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim
w diecezji siedleckiej, czyli podlaskiej.
Był bardzo zdolnym alumnem.
Po skończeniu seminarium, w kolegiacie w Janowie
Podlaskim otrzymał w dniu 14.05.1939 r. święcenia
kapłańskie z rąk bpa Czesława Sokołowskiego,
sufragana (później wikariusza kapitulnego i administratora) diecezji podlaskiej, po śmierci (kilka dni
wcześniej) 9.05.1939 r. bpa Henryka Przeździeckiego, biskupa podlaskiego.
Pierwszy wikariat otrzymał w parafii Okrzeja
(pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła) w woj. lubelskim. Tam zastał go niemiecki i rosyjski najazd
na Polskę w 09.1939 i rozpoczęcie II wojny światowej. W Okrzei, która znalazła się w granicach

Born on 27.04.1913 in town Borowicze in Russia, as
a second child of Peter Jaworowski and Hedwig
neé Antonowicz. Had three sisters (Mary, Rufina
and Helen).
In the autumn of 1918 returned with his parents
and sisters to Poland and settled in Długopol
village near Wołpa town, in Wołkowysk county,
Białystok voivodeship of the II Polish Republic.
As a young boy started his education in primary
school in Wołpa.
Later, after completing Teachers’ Preparatory
School in Świsłocz in 1927, for two years attended
Teachers’ Seminary in Grodno.
In 1929 entered Bishop’s Gymnasium in Siedlce
where in 1933 passed his matura exams (gaining
„maturity diploma”). Right after in the same year
joined Theological Seminary in Janów Podlaski,
a preparatory college for Siedlce diocese (called
also Podlaskie diocese) priests.
Was regarded as a very able student.
After completing his education on 14.05.1939 in Janów Podlaski collegiate was ordained by bp Czeslaus Sokołowski — Siedlce diocese suffragan
bishop, later collegiate vicar and administrator,
who stood in place of recently deceased, on
9.05.1939, Siedlce diocesan bishop, Henry
Przeździecki — a Catholic priest.
His first post was a vicar of St Peter and Paul the
Apostles parish in Okrzeja in Lublin voivodeship.
Was there when Germans and Russians invaded
Poland in 09.1939 and II World War started. In
Okrzeja, under occupation in German-controlled
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M. Lipińska, „Co warte byłyby nasze słowa”, w „Echo Katolickie” 19/2015 (5.05.2015)
W. Jacewicz SDB, J. Woś SDB, „Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerow-ską w latach 1939-1945” z. 4.
A także „Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej”, t. 6, Warszawa 1978, s. 349-364.
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zarządzanego przez Niemcy Generalnego Gubernatorstwa, posługiwał tylko kilkanaście miesięcy
(od 1.06.1939 r. do 16.09.1940 r.), tj. do dnia, w którym został aresztowany przez niemieckie Gestapo,
razem ze swoim proboszczem ks. dr Antonim Kresą
(zginął 31.03.1941 r. w KL Auschwitz) i drugim
wikariuszem — od 1.09.1940 r. — ks. Michałem
Ludwikiem Bąkowskim (przeszedł przez więzienia
i obozy Lublin, Auschwitz i Dachau. 29.04.1945 r.
został wyzwolony. Pozostał w strefie amerykańskiej, a później wyjechał do USA i tam pracował.
Zmarł w USA 23.11.1978 r.).
Wraz z ks. Władysławem Niemcy aresztowali również jego szwagra, Feliksa Greinera (męża starszej
siostry, Marii), który gościnnie przebywał w Okrzei.
Ks. W. Jaworowski, po aresztowaniu przetrzymywany był w więzieniach w Adamowie, Radzyniu
Podlaskim oraz na Zamku w Lublinie, gdzie był bity
i maltretowany w brutalny sposób.
W pierwszych dniach stycznia 1941 r. został wywieziony, m.in. wraz z innymi przetrzymywanymi przez
Niemców na Zamku w Lublinie kapłanami,
i 9.01.1941 r. dotarł w transporcie do niemieckiego
obozu koncentracyjnego KL Auschwitz (dziś:
Oświęcim), położonego w niemieckiej prowincji
Schlessien, a od 18.01.1941 Oberschlessien.
Otrzymał numer 8675 i został przeznaczony do karnej kompanii (jego współtowarzysze otrzymali
numery obozowe: ks. Antoni Kresa nr 8671,
ks. Konstanty Pabisiewicz nr 8668, ks. Aleksander
Prus nr 8672).
Zginął — w 28 roku życia i 2. roku kapłaństwa —
12 lub 13 stycznia 1941 r. (W. Jacewicz SDB, J. Woś
SDB, s. 353; także archiwum Muzeum w Oświęcimiu pod nazwiskiem: Jaworowski vel Jaworski,
podają datę 12.01.1941 r.) albo 11 marca 1941 r.
(tak zanoto-wał w 1942 r. ks. Marian Jankowski,
proboszcz parafii Okrzei, następca ks. A. Kresy), po
strasznej udręce i znęcaniu się przez niemieckiego
strażnika — obozowego kapo.
Był najmłodszym wiekiem kapłanem podlaskim
zamordowanym w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej.
Z opowiadania współkolegów obozowych wiadomo, że śp. ks. W. Jaworowski był bardzo prześadowany, poniewierany oraz specjalnie głodzony
i bity tak, że mimo młodego wieku nie wytrzymał
tych tortur i przedwcześnie oddał życie jako ofiara
niemieckiego bestialstwa hitlerowskiego.
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General Governorate, ministered for a dozen or so
months only (from 1.06.1939 till 16.09.1940), i.e. till
the day when German Gestapo arrested him,
together with his parish priest, Fr Dr Anthony Kresa
(perished on 31.03.1941 in KL Auschwitz) and
second vicar — from 1.09.1940 — Fr Michael Louis
Bąkowski (survived through prisons and camps of
Lublin, Auschwitz and Dachau. On 29.04.1945 got
libe-rated. Remained behind in the West, in
American zone. Later moved to USA and there
ministered. Died in USA on 23.11.1978).
With Fr Vladislaus Germans arrested also his brother in law (husband of older sister, Mary), who
was just visiting him in Okrzeja.
After arrest Fr W. Jaworowski was held in Adamowo, Radzyń Podlaski and Castle in Lublin
prisons, where was beaten and brutally
maltreated.
In the first days of January 1941 was transported
out of Lublin, with among others a number of
priests held in Lublin Castle prison, and on
9.01.1941 brought to KL Auschwitz, German
concentration camp (now Oświęcim), located in
German province of Schlessien (from 18.01.1941 in
Oberschlessien province).
Was branded with 8675 camp number and sent to
a penal prisoners’ working company (his
companions in su-ffering got the following
numbers: Fr Anthony Kresa – 8671, Fr Constantine
Pabisiewicz – 8668, Fr Alexander Prus – 8672).
Perished — while 28 years old and in 2nd year of his
priesthood — on 12th of 13th of January 1941
(W. Jacewicz SDB, J. Woś SDB, p. 353; also
Auschwitz Museum archives under Jaworowski vel
Jaworski, quote 12.01.1941) or on 11th March 1941
(so noted in 1942 by Fr Marian Jankowski, Okrzeja
parish priest, Fr A. Kresa successor), after a horrible
torment and abuse by a German guard — camp’s
kapo.
Was the youngest of Podlasie priests murdered
in concentration camps during II World War.
From witnesses recollections transpires that
Fr W. Jaworowski was a victim of specially cruel
persecution and ill-treatment, was starved on purpose and beaten, that despite a young age did not
survive those tortures and prematurely died as
a victim of German Nazi bestiality.
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Dokumentacja / Documents

ks. Władysław Jaworowski

Fr Vladislaus Jaworowski

źródło: dzięki uprzejmości p. Mariusza Greinera
korespondencja prywatna, 4.III.2018

source: thanks to Mr Marius Greiner kindness
private correspondence, 4.III.2018
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prawd.

Władysław Jaworowski
24.II.1939 (dzień święceń subidakonatu)

prob.

Vladislaus Jaworowski
24.II.1939 (on subdeaconate ordination)

źródło: dzięki uprzejmości p. Mariusza Greinera
korespondencja prywatna, 4.III.2018

source: thanks to Mr Marius Greiner kindness
private correspondence, 4.III.2018

24.II.1939 (dzień święceń subidakonatu
ks. Władysława Jaworowskiego)
od lewej: NN, Jadwiga Jaworowska (matka ks. Władysława), ks. Władysław
Jaworowski, Piotr Jaworowski (ojciec ks. Władysława), Helena
Jaworowska (najmłodsza siostra ks. Władysława), NN

24.II.1939 (day of Fr Vladislaus Jaworowski’s
subdeaconate ordination)
from the left: NN, Hedwig Jaworowska (Fr Vladislaus’ mother), ks. Vladislaus
Jaworowski, Peter Jaworowski (Fr Vladislaus’ father), Helene
Jaworowska (Fr Vladislaus’ youngest sister), NN

źródło: dzięki uprzejmości p. Mariusza Greinera

source: thanks to Mr Marius Greiner kindness

prawd.
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private correspondence, 4.III.2018

Władysław Jaworowski — Wyższe Seminarium Duchowne
Janów Podlaski

Vladislaus Jaworowski — Higher Theological Seminary
Janów Podlaski

źródło: dzięki uprzejmości p. Mariusza Greinera
korespondencja prywatna, 4.III.2018

source: thanks to Mr Marius Greiner kindness
private correspondence, 4.III.2018

Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Janowie Podlaskim
Władysław Jaworowski — prawy dolny róg

Seminarians of Higher Theological Seminary in Janów Podlaski
Vladislaus Jaworowski — bottom right corner

źródło: dzięki uprzejmości p. Mariusza Greinera

source: thanks to Mr Marius Greiner kindness
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Władysław Jaworowski — cenotaf (grób rodzinny)
cmentarz parafialny, Rembertów

Vladislaus Jaworowski — cenotaph (family grave)
parish cemetery, Rembertów

źródło: dzięki uprzejmości p. Mariusza Greinera
korespondencja prywatna, 4.III.2018

source: thanks to Mr Marius Greiner kindness
private correspondence, 4.III.2018
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