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KRÓTKI ŻYCIORYS / SHORT BIOGRAPHY 

Urodził się 28.XI.1911 w Jeżewnicy w parafii Osie, 
w powiecie starogardzkim, w wielodzietnej rodzinie 
Szymona (nauczyciel) i Marii z domu Komischke. 

W okresie międzywojennym rodzina przeniosła się 
do Torunia. 

Prawd. kształcił się, podobnie jak jego trzej bracia, 
w Collegium Marianum w Pelplinie, skąd przeniósł się 
do gimnazjum w Chełmnie. 

Maturę zdał w 1931. 

Teologię studiował w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie, gdzie 14.III.1937 przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Wojciecha 
Okoniewskiego (1870, Popowo – 1944, Lizbona). 

Jako neoprezbiter od 1.IV.1937 otrzymał nominację 
na wikariusza parafii pw. św. Mikołaja w Grudziądzu. 

W VIII.1937 został mianowany wikariuszem katedralnym 
w Pelplinie i sekretarzem generalnym Papieskich Dzieł 
Misyjnych w diecezji chełmińskiej. 

Po najeździe niemieckim 1.IX.1939 i rozpoczęciu II wojny 
światowej aresztowany przez Niemców został z grupą 
pelplińskich księży 20.X.1939 i tegoż dnia zamordowany 
w tczewskich koszarach. 

W XI.1945 odkryto tam masowy grób i dokonano 
ekshumacji. Księży pochowano 22.XI.1945 we wspólnej 
mogile na pelplińskim cmentarzu. 

Tragiczny los spotkał także jego rodzinę. Ojca uwięziono 
w niemieckim obozie koncentracyjnym Fort VII w Toru-
niu, gdzie go zmaltretowano. Później przewieziony 
został do niemieckich obozów koncentracyjnych 
Stutthof i KL Sachsenhausen, gdzie zginął. Zamordowano 
także trzech braci ks. Dziarnowskiego. 

źródła: 
Jacewicz-Woś, Martyrologium s. 44; 
Manthey, Et in morte s. 228; 
Męclewski, Pelpl. jesień s. 78-83; 
Męcz. Duch. Pom. s. 11; 
H. Mross, Augustyn Dziarnowski (1911-1939), „Informator 
Pelpliński” 1995 nr 9 s. 3, fot.; 
ADP Osiek Liber baptizatorum 1911 nr 191. 

Born on 28.XI.1911 in Jeżewnica in Osie parish, 
in Starogard Gdański county, in a large family of Simon 
(teacher) and Mary née Komischke. 

In a mid-war period the family moved to Toruń. 

Prob. educated, as his three brothers, in Collegium 
Marianum in Pelplin, from where moved to a higher 
gymnasium in Chełmno. 

Matura exams (high school exit exams) passed in 1931. 

Theology studies took in Higher Theological Seminary 
in Pelplin and on 14.III.1937 was ordained by bp Stani-
slaus Adalbert Okoniewski (1870, Popowo – 1944, Lizbona). 

As a newly ordained on 1.IV.1937 was nominated vicar 
of St Nicholas parish in Grudziądz. 

In VIII.1937 was nominated Pelplin Cathedral vicar and 
General Secretary of Pontifical Mission Societies 
in Chełmno diocese. 

After Germans invaded Poland on 1.IX.1939 and II World 
War erupted was arrested by the Germans on 20.X.1939 
together with group of Pelplin priests and on the same 
day murdered in Tczew military barracks site. 

In XI.1945 mass grave was discovered there and 
exhumation took place. The bodies of the priests 
on 22.XI.1945 were buried in a joint grave on Pelplin 
cemetery. 

The same tragic fate befell on his whole family. 
His father was incarcerated in a German concentration 
camp Fort VII in Toruń where was tortured. Next he was 
transported to German concentration camps KL Stutthof 
and KL Sachsenhausen where he perished. Fr Dziar-
nowski three brothers were also murdered. 

sources: 
Jacewicz-Woś, Martyrology p. 44; 
Manthey, Et in morte p. 228; 
Męclewski, Pelplin autumn p. 78-83; 
Męcz. Duch. Pom. p. 11; 
H. Mross, Augustine Dziarnowski (1911-1939), „Pelplin 
Informer” 1995 nr 9 p. 3, photo; 
ADP Osiek Liber baptizatorum 1911 nr 191. 
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DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA / PHOTO DOCUMENTATION 

  
Tablica pamiątkowa, pomnik pomordowanym, Tczew 

źródło: www.panoramio.com 
zasoby własne 

Commemorative plague, monument to the murdered, Tczew 
source: www.panoramio.com 

own resources 

   
Pomnik pomordowanym, Tczew 

źródło: www.portalpomorza.pl 
zasoby własne 

Commemorative monument to the murdered, Tczew 
source: www.portalpomorza.pl 

own resources 
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