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HERRMANN BRUNON 1, ps. "Mikuś" /1925 - / ,  czł. niezależnej gru

py partyzanckiej w Bojanie, podporządkowanej Kom. Sra. TOW GP Kiel- 

no z siedzibą w Koleczkowie.

Ur. 2.11.1925 r. w Bojanie, b. po w. morski, s. Leona i Cecylii z 

do Hebel, właścicieli małego gosp. rolnego. Ojciec dodatkowo trud

nił się szewstwem, by utrzymać liczną rodzinę: 5—ciu synów, 2 cór* 

ki, rodzice. Skończył czteroklasową szkołę powszechną w miejscu u- 

rodzenia na 2 m-ce przed wybuchem 11 wojny światowej.

Z chwilą zbliżania się wojsk agresora hitlerowskiego do Bojana ca

ła rodzina Herrmannów udała się do lasu za ftogulewo. Tam ok. 12 

września 1939 r. mężczyźni zostali aresztowani, ponieważ znaleźli 

się w rejonie działania gdyńskich kosynierów. Brunon jako 14-letni 

chłopiec przekazany został do Victoria Schule w Gdańsku, gdzie przez 

2 tyg. był przesłuchywany przez gestapowców, a nast. skierowany do 

prac polowch na Żuławy. Wrócił do domu na początku grudnia 1939 r.

W pierwszych miesiącach 1943 r. dom Brunona odwiedzał żołnierz ar- 

V mii angielskiej Robert Henry Easterbrook ps. "Bobbi" zbiegły z obo

zu jenieckiego /Stalag XX B/ w Malborku. Uzgodniono, że po otrzyma

niu wezwania do odbycia służby wojskowej w armii niemieckiej, on i 

jego imiennik Herrmann Brunon 11 /ur. 7 .V I .1925 r. w Bojanie/, zej- 

^  aą do oodziemia i utworzą z "Bobbim" i drugim Anglikiem kpr. "Pad- 

dym" /Horacy Johnson/ grupę konspiracyjną. Powołanie do wojska na

stąpiło latem /V I I I /  1943 r. Początkowo ukrywali się w rejonie No

wego Dworu Wejherowskiego. Njt zbychowskich wybudowaniach /Nowiny/ 

v nawiązali łączność z partyzantem Oddz. Szturm. TOW GP por. Alfreda 

^  Loepera, Ksawerym Stubą /zginął później w Stutthofie/. Grupa party

zancka Herrmannów nawiązała też łączność z czł. Kom. Pow. M-1 TOW 

GP Pawłem Heblem "Zagłobą", który odbrał od nich przysięgę. Grupa 

\) zasilona została w różnym czasie przez: młynarza Bernarda Ditrycha 

v/ z Rumi /zginął 24.X11.1943 r. w Zagórzu/, Czesława Dakowskiego "Ero- 

>/ fesora", Augustyna Potrykusa, trzech braci Herrmannów: Franciszka,

Jana i Juliusza /pierwszy, zginał, w Stutthofie, następni''w kazmatach
w JCyeUvcn,

gestapowskich w Gdańsku/, Franciszka Hebla /ścięty na gilotynie w4
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Królewcu/, nauczycielkę Klarę Zaleską i in. Dowódcą grupy został 

y/ dezerter z Wehrmachtu Jan Dziecielski /został schwytany i rozstrze

lany/. Grupa posiadała schrony w rejonie Starej Piły, Marszewskiej 

Góry, Głodówka, Głodowa /8 mieszk./. "Mikuś" wpadł w ręce Jagdkom- 

mando na początku stycznia 1945 r. i przebywał do wyzwolenia w wej- 

herowskim więzieniu. Jego rodzina była w hitlerowskim obozie Potu- 

lice.

Po wojnie przejął gosp. rolne rodziców. W dniu 22.V11.1947 r. oże

nił się z siostrą wspomnianych trzech braci Herrmannów, b. więź

niarką Stutthofu, Teresą. Był członkiem Kółka Rolniczego w Bojanie, 

jest kombatantem.

Bork B. - Nad Sleżą, Gdańsk 1978, passim, - Bojan, Bojan 1993» s* 

37, - Anglicy w kaszubskim ruchu oporu, Pomerania nr 4/1983, s. 38 

- 40, życiorys B. Herrmanna 1, r e i .:  B. Herrmann 11, A. Potrykus,

T. Herrmann, K. Zalewska, mat. własne aut.

Bolesław Bork
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