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U jW j*
£L__________  BIZEWSKI ANTONI* (1920-1983)
członek Związku Jaszczurczego w Jastarni.

Ur. 22 II 1920 r. w Jastarni pow.morski, jako syn Antoniego i 
Klary z d.Herrman. Ojciec jego był działaczem kaszubskim m.in. 
wiceprezesem Polskiego Związku Zachodniego w Jastarni. W latach 
1934-1939 B. był uczniem Państwowego Gimnazjum i Liceum w Wejhero
wie. Członek ZHP w latach 1937-1939^drużynowy drużyny gimnazjalnej.
W 1939 r. po kursie w Górkach Wielkich otrzymał stopień podharcmi
strza. W latach 1937-1939 był przewodniczącym samorządy. uczniow-

CL łaSK/U-yskiego (-ŵ i m n a z^Tłfn-4.-3ricertiTr; -Pr7re-2r~dwa lata |^_37 -1939 był hufcowym 
gimnazjalnego hufca PW. W latach 1938-lgs^ywspółredaktor^gazetki 
młodzieżowej "Świt" i członek^Zrzeszenia Kaszubskiego "Kaszebe". We 
wrześniu 1939 r. brał udział w obronie cywilnej Helu. Pełnił funk
cję drużynowego drużyny sanitarnej LOPP i do 1 X 193 9 r. dyżurnego 
dowódcy obrony cywilnej Jastarni. Po zajęciu Półwyspu Helskiego 
przez Niemców pracował początkowo dorywczo. Następnie zatrudniony 
był w Gdyni.

Jeszcze w 193 9 r. nawiązał kontakt z kolegami gimnazjalnymi i
rozpoczął samodzielną działalność konspiracyjną. Razem z keiegami
zbierał broń i amunicję pozostawioną na półwyspie przez żołnierzy,

, 2 1 ) polskich. W nieznanych bliżej okolicznościach /nawiązał— koafe-aktf ,,.
organizacją Związek Jaszczurczy, której został członkiem. Brał 
udział w kolportażu prasy konspiracyjnej wydawanej przez Związek 
Jaszczurczy. Prowadził działalność wywiadowczą zbierając informacje 
o charakterze wojskowym z terenu Półwyspu Helskiego i Gdyni. Utrzy
mywał także na terenie Gdyni kontakty z kpt. P/^flulewiczem ps." Jas
trząb", komendantem rejonu gdyńskiego PAP. Przygotowywał się do 
podjęcia działalności sabotażowo-dywersyjnej.

Aresztowany został w Pucku przez gestapo grudziądzkie w grud
niu 1942 r. i przewieziony do więzienia śledczego w Grudziądzu, 
gdzie przetrzymywano wówczas członków ZJ. Po śledztwie w styczniu 
1943 r. osadzony w KL Stutthof jako więzień polityczny 18629. W 
obozie koncentracyjnym uczestniczył w akcji samopomocy więźniar- 
skiej. Chory na tyfus nie wziął udziału w ewakuacji obozu. Odzyskał 
wolność 9 maja 1945 r. po zajęciu obozu Stutthof przez oddziały

4



radzieckie.
Po powrocie do Jastarni brał udział w tworzeniu organów admi

nistracji i był komendantem hufca ZHP w Pucku. W latach 1946-1951 
studiował w Akademii Madycznej w Gdańsku, uzyskując dyplom lekarza. 
Skierowany został następnie do pracy jako lekarz wojskowy. Do 1957 
r. był lekarzem wojskowym w Elblągu. Na własną prośbę został w 
stopniu majora przeniesiony do rezerwy. Przez szereg lat pracował 
w służbie zdrowia na terenie Wejherowa. Był m.in. kierownikiem 
przychodni obwodowej i dyrektorem szpitala w Wejherowie. Prowadził 
działalność społeczną jako radny MRN w Wejherowie, członek oddziału 
ZBoWiD, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz instruktor ZHP.

Zmarł w Wejherowie 31 III 1983 r.
Odznaczony medalem "Zasłużonym Ziemi Wejherowskiej" (1975), 

odznaką "Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia" (1977) i "Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej" (1977).

Archiwum Klubu Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof w 
Sopocie; akta osobowe A. Bizewskiego; AMS, teczka personalna wię
źnia, sygn.I-II-9, s.l; I-IY-16, s.26; I-III-25580.

Andrzej Gąsiorowski
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Bizewski Antoni ps. „Mewa” (1920-1983), czło- 
nek Związkulfszczurczego w Jastarni, pow. We
jherowo.

Urodzony 22 II 1920 r. w Jastarni, pow. Wej
herowo; syn Antoniego i Klary z d. Herrman. Oj
ciec jego był działaczem kaszubskim m.in. wice
prezesem Polskiego Związku Zachodniego w Ja
starni. W latach 1934-1939 r. był uczniem Pań
stwowego Gimnazjum i Liceum w Wejherowie.
Członek ZHP w latach 1937-1939, drużynowy 
drużyny gimnazjalnej. W 1939 r. po kursie w Gór
kach Wielkich otrzymał stopień podharcmistrza.
W latach 1937-1939 był przewodniczącym samo
rządu uczniowskiego, a także hufcowym gimna
zjalnego hufca PW. W latach 1938-1939 był
współredaktorem gazetki młodzieżowej „Świat” i członkiem Zrzeszenia Kaszub
skiego „Kaszebe”. We wrześniu 1939 r. brał udział w obronie cywilnej Helu. Pełnił 
funkcję drużynowego drużyny sanitarnej LOPP i do 1 X 1939 r. dyżurnego dowódcy n  
obrony cywilnej Jastarni. Po zajęciu Półwyspu Helskiego przez Niemców pracował ^  
początkowo dorywczo. Następnie zatrudniony był w Gdyni. ^

Jeszcze w 1939 r. nawiązał kontakt z kolegami gimnazjalnymi i rozpoczął 
działalność konspiracyjną. Razem z nimi zbierał broń i amunicję pozostawioną na 
półwyspie przez żołnierzy polskich. W nieznanych bliżej okolicznościach zetknął się 
z organizacją Związek Jaszczurczy, której został członkiem. Brał udział w kolporta- 
żu prasy konspiracyjnej wydawanej przez Związek Jaszczurczy. Prowadził działał- 
ność wywiadowczą zbierając informacje o charakterze wojskowym z terenu Pół
wyspu Helskiego i Gdyni. Utrzymywał także na terenie Gdyni kontakty z kpt. Pio- b 
trem Hulewiczem ps. „Jastrząb”, komendantem rejonu gdańskiego PAP. Przy- ^  
gotowywał się do podjęcia działalności sabotażowo-dywersyjnej.

Aresztowany został w Pucku przez gestapo grudziądzkie w grudniu 1942 r. 
i przewieziony do więzienia śledczego w Grudziądzu, gdzie przetrzymywano wów
czas członków ZJ. Po śledztwie w styczniu 1943 r. osadzony w obozie koncentra
cyjnym Stutthof jako więzień polityczny nr 18629. Tu uczestniczył w akcji samopo
mocy więźniarskiej. Chory na tyfus nie wziął udziału w ewakuacji obozu. Odzyskał 
wolność 9 V 1945 r. po zajęciu obozu przez oddziały radzieckie.

Po powrocie do Jastarni brał ljdział w tworzeniu organów administracji i był 
komendantem hufca ZHP w Pucku. W latach 1946-1951 studiował w Akademii 
Medycznej w Gdańsku, uzyskując dyplom lekarza. Skierowany został następnie do 
pracy jako lekarz wojskowy. Do 1957 r. był lekarzem wojskowym w Elblągu. Na 
własną prośbę został w stopniu majora przeniesiony do rezerwy. Przez szereg lat 
pracował w służbie zdrowia na terenie Wejherowa, m.in. jako kierownik przy
chodni obwodowej i dyrektor szpitala w Wejherowie. Był członkiem oddziału 
ZBoWiD, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz • instruktorem ZHP. Zmarł 
31 III 1983 r. w Wejherowie.

Odznaczony medalem „Zasłużony Ziemi Wejherowskicj (1975), Odznaką „Za 
Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia” (1977) i „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” (1977).

AMSt., teczka personalna więźnia, sygn. I - I I—9, £. 1, I-IV -1 6 , s. 26, I-II1-25580; 
AP AK, T.: Form ela E.; A  Klubu Byłych W ięźniów O bozu K oncentracyjnego S tu tthof 
w Sopocie, akta osobowe A. Bizewskiego.

U  c..
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