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Życiorys / biography 

Dzięki uprzejmości p. Sebastiana Sosińskiego 

Urodził się 24 kwietnia 1890 r. w Mniszewie, na zie-
mi radomskiej, w zaborze rosyjskim… 

Był synem Ignacego i Karoliny z domu Szostak. 

Od 1905 r. uczył się w zakładzie wychowawczo-
naukowym „Nazaret” — sierocińcu dla chłopców 
— założonym przez księcia Michała Józefa Piotra 
Radziwiłła w Warszawie i prowadzonym przez Zgro-
madzenie św. Michała Archanioła (łac. Congregatio 

Sancti Michaelis Archangeli – CSMA), czyli michalitów. 

Z uwagi na chęć podjęcia studiów wyższych z pe-
dagogiki podjął starania o państwowej maturę. 
Zapisał się jako wolny słuchacz na Uniwersytecie 
Kijowskim, pełniąc równocześnie obowiązki nau-
czyciela w szkole polskiej utrzymywanej przez 
Macierz Polską. Po trzech latach pobytu w Kijowie 
i otrzymaniu matury powrócił do Warszawy. 

Wakacje 1915 r. spędzał w parafii Wąsosze (diece-
zja włocławska). Działania wojenne rosyjsko-nie-
mieckie w czasie I wojny światowej uniemożliwiły 
mu powrót do Warszawy, więc we wrześniu 1915 r. 
zgłosił się do Seminarium Duchownego we Włoc-
ławku. 

13 czerwca 1920 r. w katedrze włocławskiej otrzy-
mał i przyjął, z rąk bpa włocławskiego Stanisława 
Kazimierza Zdzitowieckiego, święcenia kapłańskie. 

Zaraz potem podjął obowiązki wikariusza w Rzgo-
wie. 

21 czerwca 1921 r. został powołany przez bpa Ździ-
towieckiego na stanowisko sekretarza generalnego 
katolickich stowarzyszeń żeńskich na terenie diece-
zji włocławskiej. Z uwagi na zamiłowanie do pracy 
duszpasterskiej poprosił o cofnięcie tej decyzji i po-
djął obowiązki wikariusza parafii pw. św. Mateusza 
w Pabianicach. 

13 października 1922 r. został katechetą w gimna-
zjach im. Stanisława Niemca i im. F. Fabianiego w Ra-
domsku. Z powodu choroby obowiązki te podjął 
dopiero 1 grudnia 1922 r. 

Wielokrotnie prosił biskupa o zgodę na podjęcie 

Thanks to Mr Sebastian Sosiński kindness 

Born on 24th of April in 1890 in Mniszew, in Radom 
county, in the-then Russian-occupied Poland. 

Son of Ignatius and Caroline nee Szostak. 

From 1905 attended a „Nazareth” educational 
institute — orphanage for boys — founded by 
count Michael Joseph Peter Radziwiłł in Warsaw 
and run by Michaelite Fathers, a st Archangel Mi-
chael Congregation (łac. Congregatio Sancti Michaelis 

Archangeli – CSMA). 

Wanting to undertake higher education peda-
gogical studies needed to pass state „matura” 
exams — high-school exit exams. To do that 
enrolled, as a free listener, at Kiev University, 
working at the same time as a teacher in Polish 
school run by Macierz Polska (Eng. Polish Homeland) 
organization. After three years and successfully 
passing his exams returned to Warsaw. 

Holidays of 1915 spent in Wąsocze parish 
(Włocławek diocese). The Russian-German front 
during I World War prevented him however from 
returning to Warsaw and hence in September 1915 
he entered the Theological Seminary in Włocławek. 

On 13th of June 1920, in Włocławek cathedral, he 
was ordained, by bp Casimir Ździtowiecki, a priest 
of Włocławek diocese. 

Immediately afterwards he became Rzgów parish 
vicar. 

On 21st of June 1921 bp Ździtowiecki nominated 
him a general secretary of women Catholic asso-
ciations in Włocławek diocese. He preferred how-
ever to engage directly in pastoral work and asked 
to withdraw the nomination and was heeded. 
He was moved instead to st Matthew parish 
in Pabianice as its new vicar. 

On 13th of October 1922 he became a catechist 
in Stanislaus Niemiec and F. Fabiani gymnasiums 
in Radomsko. He undertook his duties on 1st of De-
cember 1922, the delay being caused by illness. 

He wanted to undertake further studies though 
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dalszych studiów teologicznych. Wreszcie jesienią 
1924 r. ją uzyskał i rozpoczął studia specjalistyczne 
na Wydziale Teologicznym w Warszawie. Trudności 
formalne z przyjęciem na Uniwersytet wymusiły 
jeszcze tego samego roku, w listopadzie 1924 r., 
kontynuowanie studiów w Rzymie. 

W maju 1926 r. wziął udział w Kongresie 
Eucharystycznym w Chicago. 

9 lipca 1926 r. uzyskał doktorat z teologii, a 20 lipca 
tegoż roku na Papieskim Rzymskim Uniwersytecie 
„Athenaeum” im. św. Apolinarego (dziś Papieski 
Uniwersytet Świętego Krzyża) doktorat z prawa 
kanonicznego. 

W 1927 r. był kapelanem w Domu św. Kazimierza 
(fr Œuvre de Saint Casimir) w Paryżu, służącym pomocą 
bezdomnym Polakom, weteranom, sierotom i ubo-
gim. 

Po powrocie do kraju pracował jako wikariusz 
w katedrze włocławskiej. Od września 1928 r. był 
prefektem w Gimnazjum Realnym Żeńskim 
Władysławy Aspisówny. Wkrótce potem 
przeniesiony został do szkoły technicznej. 

19 czerwca 1929 r. został wikariuszem w Przedczu, 
a 14 listopada 1929 r. proboszczem w Korczewie. 

Od 6 lipca 1940 r., już po niemieckim ataku na Pol-
skę we wrześniu 1939 r. i rozpoczęciu okupacji, 
pracował jako proboszcz w Grzegorzewie. 

26 sierpnia 1940 r., w trakcie masowych zatrzymań 
polskich kapłanów w niemieckim regionie Warthe-
gau (pl Kraj Warty), który okupant utworzył na terenie 
Wielkopolski i Kujaw i włączył bezpośrednio do Nie-
miec, został aresztowany i wywieziony do obozu 
przejściowego w Szczeglinie. 

29 sierpnia 1940 został przetransportowany do 
obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. 

14 grudnia 1940 został, wraz kilkuset osobową 
grupą księży katolickich, przeniesiony do obozu 
koncentracyjnego Dachau, gdzie otrzymał numer 
obozowy 22669. 

Więziony w baraku no28 dla katolickich kapłanów 
z Polski. 30 września 1941 przerzucono go do bara-
ku no 30, by wiosną 1942 z powrotem przenieść 
do baraku no 28. 

Był już wówczas bardzo wycieńczony i niezdolny do 
niewolniczej pracy. Został włączony do grupy 
więźniów przeznaczonych na wywózkę 
i przeniesiony do tzw. „bloku inwalidów”. 12 paź-
dziernika 1942 r. został wywieziony tzw. „transpor-
tem inwalidów” w stronę Monachium. Żaden 
z poprzednio wywiezionych z Dachau takimi 
transportami więźniów nie wrócił do obozu. 
Od żadnego nie było żadnej wiadomości… 

and petitioned his bishop many times. Finally in the 
autumn of 1924 got permission and started specia-
list studies at Theological Department at Warsaw 
University. Formal problems intervened though 
and in October had to move to Rome to continue 
his studies. 

In May 1926 took part in Eucharistic Congress in 
Chicago. 

On 9th of July 1926 he got Theology PhD and 
on 20th of July of the same year a Canon Law 
doctorate (PhD) at Papal Roman „Athenaeum” 
st Apollinaire (today Papal Holy Cross) university. 

In 1927 was in Paris working a chaplain in st Ca-
simir House (fr Œuvre de Saint Casimir) — tending to Po-
lish homeless immigrants, veterans, orphans and 
poor. 

After return to Poland worked as vicar in Wło-
cławek cathedral. From September 1928 was a pre-
fect in Vladislava Aspisówna Girls Gymnasium. 
Soon after was moved teach at technical school. 

On 19th of June 1929 became a vicar in Przedecz 
and on 14th of November 1929 a parish priest in 
Korczew parish. 

From 6th of June 1940, after German invasion and 
start of occupation of Poland in September 1939, 
ministered as a parish priest in Grzegorzewo. 

On 26th of August 1940 was arrested by the Ger-
mans, as part of mass arrests of Polish priests in 
German Warthegau region, set-up by the occupier 
in Polish Greater Poland and Kujawy regions and 
directly incorporated into Germany, and jailed in 
Szczeglin transit camp. 

On 29th of August 1940 was transported to Sach-
senhausen concentration camp. 

On 14th of December 1940 he was one among 
a few hundred of Polish priests moved to Dachau 
concentration camp where he was branded with 
a prisoner number 22669. 

He was kept in a hut nr 28, where Polish priests 
were herded into. On 30th of September 1941 
he was moved to hut nr 30, to be back at hut nr 28 
in the spring of 1942. 

By then he was totally exhausted and unable to un-
dertake any slave labour. He was thus moved to 
a so-called „invalid barracks” and included in 
a group of prisoners stated for „transfer”. On 
12th of October 1942 he was transported out of Da-
chau, in a so-called „invalid transport”, towards 
Munich. No prisoner previously taken away in such 
a transport did return back. No message arrived at 
Dachau from any of them. 

The victims were taken by the Germans 
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Skazańców Niemcy wywozili do centrum eutana-
zyjnego w Hartheim i tam mordowali w komorach 
gazowych — specjalnych samochodach z rurami 
wydechowymi skierowanymi do izolowanego 
wnętrza… 

to Hartheim Euthanasia centre and murdered 
there in gas chambers — specially converted truck 
cars with exhaust pipes directed inwards to the 
well-isolated cabins… 

 

Dokumentacja zdjęciowa / Photo documentation 

 
o. Stanisław Kozłowski 

źródło: p. Sebastian Sosiński, zasoby własne 
Fr Stanislaus KOZŁOWSKI 

source: Mr Sebastian Sosiński, own sources 
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o. Stanisław Kozłowski 

źródło: p. Sebastian Sosiński, zasoby własne 
Fr Stanislaus KOZŁOWSKI 

source: Mr Sebastian Sosiński, own sources 

 
Kościół parafialny w Korczewie, pocztówka 

źródło: p. Sebastian Sosiński, zasoby własne 
Korczew parish church, postcard 
source: Mr Sebastian Sosiński, own sources 

 


