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Życiorys / biography 

dzięki uprzejmości p. Jadwigi Wojnickiej 

Urodził się 14.V.1908 r. 

Święcenia kapłańskie przyjął 15.VI.1935 r. z rąk 
bpa Antoniego Laubitza, sufraga gnieźnieńskiego, 
w archikatedrze gnieźnieńskiej, wraz m.in. z póź-
niejszym błogosławionym, Marianem Skrzyp-
czakiem. 

W latach 1935-9 był wikariuszem w parafii 
we Wrześni. 

1.VII.1939 został mianowany proboszczem parafii 
Rzadkowo. 

Po niemieckiej inwacji Rzeczpospolitej 1.IX.1939 r. 
prawd. udał się wozem konnym do Warszawy. Tam 
miał zgłosić się do Kurii Polowej Wojska Polskiego 
i otrzymać przydział jako kapelan do jednego 
ze szpitali polowych. Odtąd ślad w Kurii po nim 
zaginął i przypuszczano, że ok. 25.IX.1939 r. zginął 
podczas jednego z niemieckich bombardowań 
Warszawy. 

Prawd. jednakże po upadku Warszawy wrócił do pa-
rafii i w X/XI.1939 r. został aresztowany i uwięziony 
przez okupanta niemieckiego w obozie koncen-
tracyjnym Łobżenica. 

Stamtąd 9.XI.1939 r. został zagnany do obozu 
koncentracyjnego w Górce Klasztornej. 

11.XI.1939 wywieziony został w grupie kapłanów 
przetrzymywanych w Górce i zamordowany 
w zbiorowym mordzie w lasach k. miejscowości 
Paterek. 

thanks to Ms Jadwiga Wojnicka kindness 

Born on 14.V.1908. 

On 15.VI.1935 was consecrated as a priest 
by Anthony Laubitz, Gniezno suffragan bishop, 
in Gniezno Arch-cathedral, together with, 
among others, blessed Marian Skrzypczak. 

In 1935-9 was a vicar in Września parish. 

On VII.1939 was nominated a parish priest 
of Rzadkowo parish. 

After German invasion of Poland on 1.IX.1939 
prob. went on a horse drawn cart to Warsaw. There 
turned up at the Polish Army Curia and got 
an assignment as a chaplain in one of the military 
hospitals. There Curia lost track of him and 
assumed him dead during one of the German 
bombing raids on Warsaw c. 25.IX.1939. 

After Warsaw capitulation however prob. returned 
back to his parish and in X/XI.1939 was arrested 
and jailed by German occupant in Łobżenica 
concentration camp. 

From there on 9.XI.1939 was transferred to Górka 
Klasztorna concentration camp. 

On 11.XI.1939 was marched out, in a group of Ca-
tholic priests held in Górka Klasztorna, to forest 
by the Paterek village and there murdered 
in a mass execution. 

 


