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W płynęło dnie && 199Ś ^

«S. ST. piastowski **■  A e f - -
STAROGARDZKA 18 A 

83-240 LUBICHOWO 
TEL.  0 - 6 9 / 1 8 - 8 5 - 3 9 7 lubichowo, dn. 29.VII.1998 ^

*BYSIRCN JOZ5P / 1906 - 1967 / - ksiądz, członek organizacji 
"Polska Żyjeł,> a po jej włączeniu do Tajnej Organizacji 
Wojskowej "Gryf Pomorski" również członkiem tej organizacji 
na terenie Wejherowa i w okolifcacłi Chmielna. * ,

Urodził się 11.11.1906 rekuj w Chmielonku /wioską niedaleko 
Chmielna, powiat Kartuzy/ w rolniczej rodzinie Józefa 
i Franciszki Tutkowskiej jako piąte z kolei ich dziecko. 
Szkołę podstawową ukończył w Chmielnie. Przez dwa lata 
uczęszczał do gimnazjum w Kościerzynie, następnie do gimna
zjum klasycznego w Wejherowie, gdzie 5.V.1926 roku zdał
maturę. 1 października 1926 rbku wstąpił do SeminariumfDuchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął
20.XII.1930 r. w Pelplinie z rąk biskupa Stanisława W.
Okoniewskiego. Mszę prymicyjną odprawił 21.XII,1930 roku
w kościele parafialnym w Chmielnie. Był wikariuszem
w Szwarcenowie / 1.1.-1.VI,1931/* Osiu /1.VI.1931 — 1.IX,
1932/, Koronowie /1.IX.1932-1.1.1934/, Serocku / 1.1.1934-
-1.1.1935/1 Zblewie / 1 .1.1935-1 .VII. 1937/. Od 1.VII. 1937̂ ,
był administratorem parafii Swarożyn, gdzie przebywał do
28.IX.1940 roku. Jego zasługą było rozpoczęcie budowy
kościoła w tej miejscowości.

Okupacja zastała ks. Józefa Bystronia w Swarożynie.
Ostrzeżony,w przeddzień planowanego aresztowania przez
Gestapo w Gdańsku, opuścił swoją placówkę i od 1940
do 1942 roku ukrywał się w okolicach Chmielna, następniei)pod nazwiskiem Józef Brandt u Hapke w Gdańsku-Wrzeszcz,
a także krótko w Wejherowie. Od 1.IX.1942 do 20.IV.1943
r©ku był wikariuszem u ks. Knopa w Wejherowie, a od
20.IV. 1943 do 3.V.1943 r&ku z nominacji biskupa Karla
Marii Spletta z Gdańska administratorem parafii Chmielno.
W organizacji "Polska Żyje" działał wraz z ks. Józefem
Bartlem i ks. Teodorem Plewą. Kontynuowali oni udzielanie
pomocy ludności cywilnej w tajnej pracy charytatywnej
rozpoczętej przez ks. Edmunda Roszczynialskiego w organi-
zacji "Pomoc Polakom". #P©lska 2yje" udzielała1 pomocy
rodzinom aresztowanych lub będących w niewoli. Spotkania
odbywały się przy obecnej ul. Kościuszki w Wejherowie, 
w mieszkaniu Gertrudy Bistram.Był to zarazem punkt
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kontaktowy. Początkowo pomagali sami księża, potem ludność 
kaszubska. Rozdawanę żywnośó”, pieniądza, niekiedy odzież.
Do organizaa-j-i "Polska-.Żyje" należeli: założyciel ks.
J* Eartel /dyrektor szkoły dla dzieci głuchoniemych/, 
ks. T.Plewa /dyrekto-r bursy dla chłopców z Wejherowa/, 
ks. J. Bystroń i inż. Grzegorz Wojewski. Od- 1_941 roku, 
wysyłano paczki do obozów jenieckich, pomagapef ludziom, 
którzy nie chcieli pójść do niemieckiego wojska, słuchają 
radio i rozgłaszano zasłyszane wiadomości. Gdy na przełomie 
czerwca i lipca 1942 r. dokonało się włączenie członków 
"Polska Żyje" do Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf 
Pomorski", to członkowie "Polska żyje" zostali automatycznie 
poddani tej zmianie, choć o samym włączeniu dowiedzieli się 
później. Ks. Józef Bystroń należał więc również do' "Gryfa 
Pomorskiego". Aresztowany został 3.V*1943 r» w Chmielnie, 
i osadzony w gdańskim gestapo. W jego celi siedział 
konfident gestapo Mościcki, który kiedyś zjawił się 
w Wejherowie prosząc ks. J. Bystronia o pomoc. Tłumaczył 
się wtedy, że zwolniono go z obozu Stutthof, pokazywał nawet 
chorą nogę. Później przychodził częściej i prosił nawet 
o ukrycie przed poborem do wojska. Mościcki rozszyfrował 
wejherowską komórkę "Gryfa Pomorskiego" i "Polska Żyje".
Z końcem października 1943 r. ks. Bystroń trafił do/
Stutthofu, gdzie przebywał aż- do^Jwakuacji e-b^u^ Znany był 

v w nim jako "Stanisław". Przędą jak i po aresztowaniu spo
wiadał w języku polskim, co było surowo zabronione. W obezie 
P. Włodarczyk informował go o mających pójść na śmierć.
W tym miejscu także uczestniczył w tajnym duszpasterstwie, 
spowiadał i udzielał Komunii św. np. B. Koszałce.

Brał udział w tzw. "marszu śmierci", z którego udałow v ' /■ •'
mu się zbiec z 2 na 3 lutegei 1945 r. w miejscowości 
Niestępowo. ubranie dostał u Bronków w Pępowie. Ukrywał 
się u Augustyna Rompcy w Smołdzinie. Uciekając zatrzymał 
się 7 dni w domu Franciszka lewańczyka. Krótko przebywał 
w Sulęczynie u byłego kierownika szkoły z Chmielna Bernarda 
Grzędzickiego, który przeprowadził ks. Józefa do jego 
rodzonej siostry w Podjazdach Agnieszki Bielickiej ronraj
kystrcii/. Pod zmienionym nazwiskiem leżał jako chory 
w szpitalu kartuskim. Mieszkał także u Juliusza Grzędzickiego 
w Chmielnie, gdzie doczekał wyzwolenia.
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Od 1.IV. 1945 r. zajmował stanowisko administratora parafiii ai rChmielno. 5 października 1946 r. poprosił Kurię Biskupią 
Chełmińską.o dekret zatwierdzający go na ten urząd, ca 
otrzymał 8.1.1946 roku. Od 11.VI.1945 roku jakiś czas był 
także administratorem parafii Szemud. Od 7.V.1947 r. praco
wał jako wikariusz w linii na czas choroby ks. dziekana 
proboszcza Jana Mickholza. 1.VIII.1947 r. został administra
torem parafii Żukowo, a od 10.XI.1947 proboszczem tej 
parafii. 4.VIII.1950 r. Biskup Chełmiński powołał go 
w skład Rady Małego Seminarium Diecezji Chełmińskiej 
w Wejherowie. 1.XII.1950 r. mianowany dziekanem dekanatu 
żukowskiego. Od 1960 roku wyjeżdżał na leczenie. W lipcu 
'1967 r. przeżył zawał serca. Zmarł 8.VIII. 1967 roku 
w szpitalu miejskim w Gdyni. Pochowany został w Żukowie 
12.VIII.1967 roku( na starym cmentarzu przy kościele.
Zasłużył się jako budowniczy, proboszcz i katecheta.
Otrzymał odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Źródła: '
Archiwum Diecezjalne w Pelplinie. Akta Ordynariatu Biskupiego 
w Gdańsku. Administracja Apostolska Diecezji Chełmińskiej.
Sygn. 9a/ A 11 /; Archiwum Kurii Biskupiej w Pelplinie.
Akta personalne. Teczka ks. J. Bystronia; Archiwum Pomorskiej 
'Armii Krajowej.’ Rei.: G. Bistram, G. Makurat, I. Wegner,
Z. Pałasz; jęąteriały ks. H. Mrossa; relacje: A.Belter,
B.Koszałka, ks. P.Grucza, S.Śliwińska, G.Makurat, ks. F.Jank, 
H.Bystroń - w oparciu o pisemne notatki Antoniego Grzędzickiego, 
nauczyciela w Żukowie;^S. Podlewski: Wierni Bojĝ ji-̂ Ĉ  
Duchowieństwo katolickie w walce o niepodległość Polski 
w^JIj^ojnie^ j. Warszawa 1985 s. 130,131; j J.lszilingjf
^oli^yka^_okupanta hitlerowskiego wobec^Kościoła katoligkięgj^ 

£zw.^0kręg Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie, Kraj 
Warty i Regencja Katowicka. Poznań 1970 s. 269,270;

Laskowski,̂  Kościół̂  katolicki w powiecie tczewskim w okresie 
II wojny światowej /dekanat tczewski/. Pelplin 1987 s.70 
/mps w bibliotece Wjrższe Sfoninariu4 D^^^lm©^/; Mszołdrski^j 
Martyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacją niemiecką
w latach 1939-1945. W: ̂ Sacrum Poloniae Millenium" T. 11:1965 
s.o2 . Mąclewski^^Heugarten 27. Warszawa 1974 s. 194,313;

I(Zl Pijałkowski^ Kościół katolicki na ziemiach polskich w latacłh 
^oku^a^jiThi^ Warszawa 1983 s. 318:̂ |aX Łiedtk-.
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omnienie pośmiertne c śp. cs. J.P. 3-uttmannie. "Orędownik 
Diecezji Chełmińskiej" 14:1963 nr 4-6 s. 143,144;#'W. Szulisti 
Z ^ ^ t yrologii^ duchovdeńs±wa^Jcatolickiegojy diece.z.ji 
chełmińskie,-j 1939- 1945. "Studia Pelplińskie" 6:1975 s.288; 
jjT\ D.op-pkeij Kościół katolicki na terenie powiatu morskiego 
w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945. W: Kościół 
katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej. 
T.13. Materiały i studia. Z.6 pod red. ks. F. Stopniaka. 
Warszawa 1985 s. 157; S* Piastowski: Udział księży 
Diecezji Chełmińskiej w ruchu oporu podczas II wojny 
światowej /Rejencja Gdańska/e Lublin 1989 s. 27,90,118,
124,136,140,/mps w bibliotece WSD Pelplin i w Archiwum 
Armii Krajowej w Toruniu/. - r
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Bystroń Józef ps. „Stanisław”, przybr. nazw. 
Józef Brandt (1906-1967), ksiądz, członek or
ganizacji „Polska Żyje” i TOW „Gryf Pomor
ski” pow. Wejherowo.

Urodzony 11 II 1906 r. w Chmielonku pow. 
Kartuzy, w rodzinie rolniczej Józefa i Franciszki 
z d. Tutkowskiej. Szkołę powszechną ukończył 
w Chmielnie. Przez dwa lata uczęszczał do gim
nazjum w Kościerzynie, a następnie do Gimna
zjum Klasycznego w Wejherowie, gdzie 5 V 
1926 r. zdał maturę. W październiku 1926 r. 
wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelpli
nie. Święcenia kapłańskie przyjął w Pelplinie 20 
XII 1930 r. Był wikariuszem w Szwarcenowie, 
Osiu, Koronowie, Serocku i Zblewie. Od 1 VII 

1937 r. administrował parafią Swarożyn.
Okupacja zastała ks. J. Bystronia w Swarożynie. Ostrzeżony, opuścił swą 

placówkę w przeddzień planowanego aresztowania przez gestapo w Gdańsku 
i od 1940 r. do 1942 r. ukrywał się w okolicach Chmielna, następnie jako „Józef 
Brandt” u Hapke w Gdańsku-Wrzeszczu, a także krótko w Wejherowie. Od 1 IX

S£cp6̂ . jbćtfcY'' posu*. ~
0"c?/vUii' <3)00/, ̂ <£, 2
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I
1942 r. do 20 IV 1943 r. był wikariuszem u ks. Karola Knopa w Wejherowie, 
a od 20 IV 1943 r. do 3 V 1943 r., z nominacji bp. Karla Marii Spletta z Gdań
ska, administratorem parafii Chmielno. W organizacji „Polska Żyje” (począt
kowo „Pomoc Polakom”) działał z ks. Józefem Bartlem i ks. Teodorem Plewą. 
Organizował pomoc charytatywną. Spotkania odbywały się w punkcie kontak
towym przy ul. Kościuszki w Wejherowie, w mieszkaniu Gertrudy Bistram. Od 
1941 r. wysyłał paczki do obozów jenieckich, udzielał schronienia uciekinie
rom, kolportował wiadomości z nasłuchu radiowego. Gdy na przełomie czerwca 
i lipca 1942 r. dokonało się włączenie członków „Polska Żyje” do TOW „GP”, 
stał się członkiem „Gryfa”. Został aresztowany 3 V 1943 r. w Chmielnie pod
czas szeroko zakrojonej akcji gestapo przeciwko TOW „GP” (aresztowano 
wówczas 226 osób). Więziony w gdańskim gestapo razem z konfidentem gesta
po Janem Mościckim, który w Wejherowie prosił ks. Bystronia o ukrycie przed 
poborem do wojska.

Z końcem października 1943 r. przekazano go do obozu Stutthof, gdzie wię
ziony był aż do czasu jego ewakuacji. Znany tu byl jako „Stanisław”. Przed i po 
aresztowaniu spowiadał w języku polskim, co było surowo zabronione. Uczest
niczył w tajnym duszpasterstwie, spowiadał i udzielał Komunii św. np. B. Ko- 
szałce (por. Franciszek Włodarczyk ps. „Majewski”, kierujący wywiadem SZP 
na Pomorzu, informował go o skazanych na śmierć).

Brał udział w „marszu śmierci”, z którego udało mu się zbiec w nocy z 2 na 
3 II 1945 r. w miejscowości Niestępowo. Ubranie dostał u Bronków w Pępowie. 
Ukrywał się u Augustyna Rompcy w Smołdzinie. Uciekając, zatrzymał się 7 dni 
w domu Franciszka Lewańczyka. Krótko przebywał w Sulęczynie u byłego kie
rownika szkoły z Chmielna Bernarda Grzędzickiego, który przeprowadził go do 
jego siostry mieszkającej w Podjazdach, Agnieszki Bielickiej. Pod zmienionym 
nazwiskiem leżał jako chory w szpitalu kartuskim. Przez pewien czas mieszkał 
także u Juliusza Grzędzickiego w Chmielnie, gdzie doczekał wyzwolenia.

Od 1 IV 1945 r. był administratorem parafii Chmielno. Od 11 VI 1945 r. 
przez pewien czas administrował także parafią Szemud. Od 7 V 1947 r. praco
wał jako wikariusz w Linii, zastępując chorego proboszcza ks. Jana Mickholza. 
Od 1 VIII 1947 r. został początkowo administratorem parafii Żukowo, a od 
10 XI 1947 r. jej proboszczem. W dn. 4 VIII 1950 r. biskup chełmiński powołał 
go w skład Rady Małego Seminarium Diecezji Chełmińskiej w Wejherowie. 
Dn. 1 XII 1950 r. został mianowany dziekanem dekanatu żukowskiego.

Zmarł 8 VIII 1967 r. w szpitalu miejskim w Gdyni. Pochowany w Żukowie 
na starym cmentarzu przykościelnym.

Odznaczony odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Arch. Diecezjalne w Pelplinie. Akta Ordynatariatu Biskupiego w Gdańsku. Admini
stracja Apostolska Diecezji Chełmińskiej. Sygn. 9a/A /ll/, Arch. Kurii Biskupiej 
w Pelplinie. Akta personalne. Teczka ks. J. Bystronia; APAK, T.: Bistram G., Ma- 
kurat G., Pałasz Z., Wegner I.; Materiały ks. H. Mrossa; relacje: A. Belter, B. Ko-
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szalka, ks. F. Grucza, S. Śliwińska, G. Makurat, ks. F. Jank, H. Bystroń -  opierając 
się na pisemnych notatkach Antoniego Grzędzickiego, nauczyciela w Żukowie; 
D o p p k e J., Kościół katolicki na terenie powiatu morskiego w latach okupacji hi
tlerowskiej 1939-1945 , w: Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny 
światowej, t. 13. Materiały i Studia, z. 6, pod red. ks. F. Stopniaka; F i j  a ł k o  w-  
s k i Z., Kościół katolicki na ziemiach Polski w latach okupacji hitlerowskiej, W ar
szawa 1983, s. 318; L a s k o w s k i  P., Kościół katolicki w powiecie tczewskim 
w okresie II wojny światowej (dekanat tczewski), Pelplin 1987, s. 70 (mps w bibl. 
WSD Pelplin); L i e d t k e  A., Wspomnienie pośmiertne o śp. ks. J. P. Guttmannie, 
Orędownik Diecezji Chełmińskiej 14; 1963, nr 4-6 , s. 143-144; M ę c 1 e w s k i A., 
Neugarten...; P i a s t o w s k i S., Udział księży Diecezji Chełmińskiej w ruchu opo
ru podczas II wojny światowej (Rejencja Gdańska), Lublin 1989, s. 27, 90, 118, 
124, 136, 140 (mps w bibliotece WSD Pelplin i APAK Toruń); P o d 1 e w s k i S., 
Wierni Bogu i Ojczyźnie. Duchowieństwo katolickie w walce o niepodległość Polski 
w II wojnie światowej, Warszawa 1985, s. 130-131; Sł. konsp. pom..., cz. 4; S z i - 
l i n g  J., Polityka okupanta hitlerowskiego wobec kościoła katolickiego 1939— 
-1945. Tzw. Okrąg Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Kraj Warty i Regencja Kato
wicka, Poznań 1970, s. 269—270; S z o ł d r s k i  W., Martyrologium duchowieństwa 
polskiego pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945, Sacrum Poloniae M ille
nium, t. 11, 1965, s. 62; S z u 1 i s t W., Z martyrologii duchowieństwa katolickiego 
w diecezji chełmińskiej 1939-1945, Studia Pelplińskie 6, 1975, s. 288.

Stanisław  P iastow ski
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Archiwum Diecezjalne
w  P e lp l i r ie  

u l. B is k u p a  D o m in ik a  11 
83-130 PELPLIN Pelplin, 13 X I2001

L.dz. 207/2001/A

Elżbieta Skerska 
Fundacja Archiwum Pom. AK
87-100 Toruń

YJSpłynęło dni«

Szanowna Pani,

Przesyłam dwie fotografie ks. Józefa Bystronia (1906-1967) w 
odb. ksero i na dyskietce. Jedną fot. wykadrowałem ze wspólnego 
zdjęcia z 20 XII 1930, w dniu święceń kapłańskich, drugą z okresu 
powojennego. Więcej nie mam.

Nie posiadam fotografii ks. Józefa Chodzińskiego (1904-1944). 
Znajduje się on gdzieś na wspólnej fot. z 20 XII 1930 r., razem z ks. 
Bystroniem, lecz nie wiem, który to jest. Załączam w odbitce ksero. 
Akta personalne spaliły się w 1945 r. Może rodzina posiada, lecz nie 
znam adresu.

7 ^  Ks. Zbigniewa Wierzowieckiego nie posiadam, gdyż nie należał 
on do diecezji chełmińskiej. Proszę szukać w archiwum diecezjalnym 
tej diecezji, do której on należał. Ks. Mross zmarł 27 IV 2000 r.

Pozdrawiany Szczęść Boże
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-*•* ' -fggydnsiał nieznany

Ks. Bystroń Józef 
Członek TOW Gryf Pomorski
brak danych 
Aresztowany 194-3
Zob. T. Problemowa -Duchowieństwo 
Hiatoria męczę listwa ....
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