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HiiRRMANN Juliusz, ps. "Stary" /1910 - 1944/, partyzant grupy bo- 
jańskiej podporządkowanej Kora. Gra. TOW GP Klelno z siedzibą w 
Koleczkowie.
Ur. 1.VII. 1910 r. w Bojanie w b. pow. morskim /wejherowskira/, 

s. Augustyna i Cecylii z d. Grttnholz, posiadającyoh niewielkie 
gosp. rolne. Rozpoczął naukę w niemieckiej szkole ludowej, a u- 
kończył w czteroklasowej szkole powszechnej w miejscu zamieszkania. 
Do chwili wybuchu drugiej wojnjr światowej pracował w gospodarstwie 
rodziców, dorywczo w lasach państwowych,
Pod koniec sierpnia i r,a początku września 1939 r. kopał z in

nymi mieszkańcami wsi okopy i gniazda do karabinów maszynowych na 
linii pośredniej pomiędzy Redą a Wielkim Kackiem. Władze okupacyjne 
uznały go za zbędnego w gosp. rodziców i skierowały do dyspozycji 
konfidenta Franciszka Hallmanna zam. w Koleczkowie, który zatrud
nił go przy budowie willi w Sopocie, Od wiosny 1942 r. należał z 
braćmi do niezależnej grupy konspiracyjnej powołanej m.in. z ini
cjatywy dwóch angielskich uciekinierów z obozu jenieckiego w Mal
borku: H, Johnsonem "Paddy" i R.H. Eastsrbroockere "Bobbi". Grupa 
ta wiosną 1943 r. została podporządkowana Kom, Gm. TOW GP Kieln® 
z siedzibą w Koleczkowie. Pracodawca Hermanna doniósł do gestapo 
o podejrzanych ruchach "leśnych" w lasach bcjariskich. Aresztowano 
braci Herrniannów. Przeciwko nim świadczył w sądzie A .  Bieszlce, któ- 
ry po wo jnieKwrócił do kraju. Juliusz areszt. 10,02,1944 r,, stra
cony wyrokiem sądu specjalnego 6.10,1944 r. na gilotynie w Królew
cu, Franciszek /ur, 30,1 1 , 1 9 0 8 r,/ areszt. 10.02.1944 r., zginął 
25.03.1943 r. w KL Stutthof, Feliks znalazł się również w KL Stutt- 
hof /przeżył obóz/, Jan /ur. 14,07.1906 r./, areszt. 6.02,1944 r,, 
zginął jak Juliusz, Teresa /ur, 26,11,1911 r,/ więzień KL Stutthof, 
przeszła nielegalne eksperymenty medyczne i marsz ewakuacyjny sztu- 
towiaków /po wojnie wyszła zamąż za partyzanta Brunona Herrmanna 1>
Bork B. - Nad Sleżą ,,,, Gdańsk 1978, passim, - Bojan, Bojan 199; 

s. 37, - Martyrologia i ruch ..., t, VI Pora.*rg.konsp...., Toruń 
1994, nekropolia w Sopocie, rei.: B. Herrmann. T. Herrrnann, mat.4



Hernnaim Juliusz, Franciszek, Jan, Feliks, Teresa
rodzeństwo Hermannów, dzieci Augustyna i Cecylii z d. Grunłiolz, 
właścicieli niewielkiego gospodarstwa rolnego w Bojanie, pow. 
Wejherowo. Byli żołnierzami oddziału partyzanckiego^or. 
Alfreda Loepera, ps "Lew", zorganizowanego jesienią 1942 r. w 
Koleczkowie, pow. Wejherowo a podporządkowanego Komendzie 
Gminnej TOW GP Kielno z siedzibą w Koleczkowie.
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HERRMANN Juliusz, ps. "Stary" /1910 - 1944/, partyzant grupy bo- 
jańskiej podporządkowanej Kom. Gra. TOW GP Kielno 0- s±e'ff2Tbą w
Koleczkowie* . .U CyiJsn) LrO
Ur. 1.VII. 1910 r. w Bojanie j* br-pOTr; morskim /wejherowskim/, 

s-»— Augustyna i i7wray4-4̂ r--T-iłT"'€hrttT̂ t&ł̂ --yê 4a4aóąweh-7Tir?wi-elkie 
gcwsp-.— golney' Rozpoczął naukę w niemieckiej szkole ludowej, a u- 
kończył w czteroklasowej szkole powszechnej w miejscu zamieszkania. 
Do chwili wybuchu drugiej wojny światowej pracował w gospodarstwie 
rodziców, dorywczo w lasach państwowych. <7
Pod koniec sierpnia i na początku września 1939 r. kopał z in

nymi mieszkańcami wsi okopy i gniazda do karabinów maszynowych na 
V" l linii pośredniej pomiędzy Redą a Wielkim Kackiem.; Władze okupacyjne 

uznały go za zbędnego w gosp^ rodziców i skierowały do dyspozycji
/l̂wŁ̂rv"k

k&łrf±i±wita Franciszka Hallmanna^zasH— v̂ 'Koleczkowia, który zatrud-
_ r» Irtłunnił go przy budowie willi w Sopocie. Od wiosny 1942 r. należał) z

11 -łbraćmi do niezależnej grupy powołanej m.in. z ini
cjatywy dwóch angielskich uciekinierów z obozu jenieckiego w Mal
borku: H. Johnsonem "Paddy" i\R.H. Easterbroockem "Bobbi". Grupa
ta wiosną 1943 r. |podporządkowama^K©mr fTOW GP Kielno

4 H dM-' /V'-ł Q/Vvv<
^siedzib^ w Koleczkowie. Pracodawca Herrmann^ doniósł do gestapo
o podejrzanych ruchach "leśnych" w lasach bojańskich. Aresztowano 
braci Herrmannów. Przeciwko nim świadczył w sądzie A. Bieszke,̂  któ- 
Ty po wo jnierwrócił do krajij/. Juliusẑ areszt'. 1O.02-.1944 r. ,y stra
cony i wyrokiem sądu spec jalnego\6.10„ 1944 ^  *a*gilotyni-e w Królew-

x, <1
cu, Franciszek /ur. 30.*+.1908 r. / are szt .y^To?. 1944 r., zginął
25.0*5.1943 r. w KL StutthofJ Feliks znalazł się również w KL Stutt- 
ho£ /'przeżył obóz/, Jan /ur. 14*07.1906 r. /, areszt^6.02.1 944 r.( 
zginął jak Juliusz, Teresa /ur. 26.11.1911 r./^Więzień KI Stutthof,

* •p̂v-,> /yf 4 , Lvus*>Xoi *
pŁ̂ ejsużł̂ r-nle-teî ełse ek sp erymentme dy c zn^ i -iriar s z ewaku acy j ay-srtu-
tnun 3Vń^ /p0 wojnie wyszła zamąż za partyzanta Brunona Herrmanna ^/
Bork B. - Nad Sle^a ..., Gdańsk 1978, passim, -- Bo j

q .  ^ 2 0 ^  ,  M a r t y r n l n y i A i  r u c h  1 - fc-. —V I Po m. g g g . konou. .T T~, TbTuń 
J-994, nekropolia w Sopocie, rei.: B. Herrmann. T. Herrmann, mat.6
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Herrmann Juliusz ps. „Stary” (1910-1944), partyzant grupy bojańskiej podporządko
wanej Kradzie Gminnej TOW „Gryf Pomorski” Kielno, pow. Wejherowo.

Urodzony 1 V I I 1910 r. W Bojanie, pow. Wejherowo; syn Augustyna i Cecylii z d. 
Griinholz, właścicieli niewielkiego gospodarstwa. Rozpoczął naukę w niemieckiej szkole 
ludowej, a ukończył w czteroklasowej szkole powszechnej w miejscu zamieszkania. 
Do chwili wybuchu drugiej wojny światowej pracował w gospodarstwie rodziców, do
rywczo w lasach państwowych. Pod koniec sierpnia i na początku września 1939 r. 
kopał z innymi mieszkańcami wsi okopy i gniazda dla karabinów maszynowych na linii 
pośredniej pomiędzy Redą a Wielkim Kackiem.

Władze okupacyjne uznały go za zbędnego w gospodarstwie rodziców i skierowały 
do dyspozycji Niemca Franciszka Hallmanna, mieszkańca Kołeczkowa, który zatrudnił 
go przy budowie willi w Sopocie. Po powrocie do Kołeczkowa został żołnierzem od
działu partyzanckiego por. Alfreda Loepera ps. „Lew”, zorganizowanego jesienią 1942 
r. w Koleczkowie, pow. Wejherowo, apodporządowanego Kmdzie Gminnej TOW „GP” 
Kielno z siedzibą w Koleczkowie. (Wiosną 1943 r. do oddziału dołączyła niezależna 
grupa paityzancka, powołana m.in. z inicjatywy dwóch angielskich uciekinierów z obo
zu jenieckiego w Malborku: H. Johnsona ps. „Paday” i R.H. Easterbroocka ps. „Bob- 
bi”. Grupa ta latem 1943 r. podporządkowała się Komendzie Gminnej TOW „GP” Kielno 
mającej siedzibę w Koleczkowie). Aresztowany 10 II 1944 r. na skutek donosu praco
dawcy Hallmanna do gestapo o podejrzanych ruchach „leśnych” w lasach bojańskich. 
Przeciwko niemu świadczył w sądzie A. Bieszke (który po wojnie nie wrócił do kraju). 
Dnia 6 X  1944 r. z wyroku sądu specjalnego został zgilotynowany w Królewcu. Ro
dzeństwo Herrmanna -  Franciszek, Jan, Feliks i Teresa byli także żołnierzami oddziału 
A. Loepera. Franciszek (ur. 30 XI 1908 r.) aresztowany 10II 1944 r., zginął 25 III 1945 
r. w obozie Stutthof; Feliks znalazł się również w obozie Stutthof (przeżył obóz); Jan 
(ur. 14 VII 1906 r.) aresztowany 6 I I 1944 r. zginąłjak Juliusz, Teresa (ur. 26 X I 1911 r.) 
także więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, poddana tam była eksperymentom me
dycznym i przeszła „marsz śmierci” (po wojnie wyszła za mąż za partyzanta Brunona 
Herrmanna).

Zbiory własne autora (rei.: Herrmann B. i Herrmannowa T. z d. Herrmann); B o r k B., Nad
Sleią, passim; Chudy A., Zaspa ..., s. 254; Pom. org. konsp. poza AK...; Sympozjum, cz.
III, s. 128.

Bolesław Bork
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