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A
urodził--się dnia. 23 grudnia 1900
roku w Brodnicy, syn Michała. 7 okresie międzyokiennym praco'wał w Brodnicy początkowo w Spółdzielczości, później w urzę
dzie miesjldLm /magistracie/, a następnie był organizatorem
i po uruchomieniu - dyrektorem Komunalnej Kasy Oszczędności
Miasta Brodnicy.
Był działaczem niepodległościowym i harcerskim.
- Marian Bizan /"Powiat i .miasta Brodnica w. walkach o nie
podległość 1914-1920” tom II, str. 157-158/ tak u p a ł :
ł,Kruszczyński Aleksander, dyrektor K.K.O., Brodnica; peł-*nił funkcje kuriera i był łącznikiem pomięrzy P.R.L. a armią
gen. Muśnickiego, przekraczając kilkanaście razy b.granicę pru
ską. Członek Straży L., pełnił służbę z bronią w ręku do czasu
wkroczenia w.p. Jako komendant drużyny Skautów bierze udział
w bitwie pod Brodnicą, 15.VIII 1920 r. Organizuje z polecenia
Komitetu Obrony Śląska wraz z grupą Skautów przemyt broni na
teren plebiscytowy,"
Jan Jankowski /"Harcerstwo Pomorza Gdańskiego i'Kujaw 1911
„ -1945” .Str. 64/ napisał:
"Skaucii Jan Hanelt, Jan Jarzębowski, Konrad Rogaczewski
i Jan Zieliński z Brodnicy przekradali się przez granicę i jako
ochotnicy wstąpili do tworzących się w ielkopolsce oddziałów*
Tu również w 1'920 r. drużyna skautowa pod komendą Aleksandra
Kluszczyńskiego- podjęła się pełnienia służby w Zachodniej.Stra
ży Obywatelskiej jako jej najmłodszy oddział, liczący około 50
harcerzy".
Aleksander KruszczyńskT był założycielem i pierwszym dru
żynowym drużyny pozaszkolnej, nazwanej później żeglarską, W la
tach 1936-1939 piastował funkcję komednanta brodnickiego hufca.
Za działalność niepodległościową i społeczną-.został w okre
sie międzywojennym odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Medalem za Jojnę 1918-1921 oraz MCdalem Dzesięciolecia.
Podczas okupacji przebywał początkowo w Brodnicy, apóźniej
w Gdyni.
pracy "Szare Szeregi - Harcerze 1939-1945" /'/arszaw.a
1988, tom 2, str. 141/ podano następującą informację:
"Ha początku 1940 r. w Brodnicy powstała komórka ZWZ, do
której włączono wielu harcerzy. ■ jej pracach brał udział m.in.
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hm 'Jerzy Leńdsion - przedwojenny komendant. Hufca Brodnickie
go oraz Aleksander Kruszczyński - przewodniczący Sady Przy
jaciół Harcerstwa w Brodnicy".
Brał aktyany udział w samopomocy społecznej. Obszerniej
jna ten temat napisałem w liście z dnia 4 października 1988.
'• rolni 194-5 powrócił do Brodnicy..Uruchomił Komunalną
Kasę Oszczędności i objął funkcję dyrektora. Piastował ją
aż do czasu lifawLćiac-ji KKO. Ha ::tępnie pracował w spółdziel
czości pracy.
. Ponownie podjął pracę społeczną w. ZHP - był referentem
Poła P^jyjącioł .Harcerstwa w Komendzie Hufca w Brodnicy..Zmarł dnią Ż? lutego 1960 roku w Brodnicy. ■ •

■Opracował Je-rży -,/ułtański
załączeniu:
reprodukcja fotografii z lat pięćdziesiątych
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Aleksander Kruszczyński, syn Michała i Ann? z Rochnowskich, urodził
się w Brodnicy 23 grudnia 1900 roku. Po ukończeniu edukacji szkolnej 30
września 1914- roku rozpoczął pracę zawodową z dniem 1 listopada 1914- r.
■7 Miejskiej Kasie Oszczędności w Brodnicy kolejno jako praktykant, pomoc
nik biurowy, księgowy. Działalność patriotyczna, w tym przynależność do
drużyny skautów pozaszkolnych od 1917 roku spowodowała, że mimo dobrej
opinii bezpośreadnich przełożonych został 15 marca 1918 r. zwolniony.
Od 15 marca 1918 do 28 lutego 1920 pracował^pro /adzonej przez Polaków
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej ‘'Rolnik” w Brodnicy w charakterze księgo
wego. Z dniem 1 marca 1920 powrócił do Komunalnej Kasy Oszczędności /KKO/,
gdzie zatrudniony został jako kontrolera później refent finałowy,
poapzas najazdu boi'-zewie :iego
sierpniu l920Vsor5anizował d grupę - si&itow i na jej czele brał udział
w bitwie pod Brodnicą. Od 1 stycznia 1925 do 31 marca 1929 był w brodni
ckim magistracie sekretarzem miejskim.Z dniem 1 kwietnia 1929 objął fun
kcję dyrektora zarządzającego K.K.O. i piastował ją aż do 30 września
1939 r. Podczas okupacji pracował jako "siła pomocnicza” w komórce likwidacy jne^omunalnych' 4as Oszczędności początkowo w .arodnicy/1 X 1939 do
31 III 194-3/, a następnie w Gdyni /1 IV 194-3 - 15 I 194-5/* Kie podpisał
niemieckiej list? narodowościowej. Brał udział w ruchu oporu w Komend ie
Obrońców Polski.
Po powrocie do Brodnicy i zakończeniu działań militarnych na tym te
renie przystąpił 1 lutego 194-5 do reaktywowania K.d.O., Pełnił tam funk
cję dyrektora zarządzającego do lik idąc ji tej dnst/tucji t j. do 31 mar
ca 194-9 roku. Od 1 kwietnia 194-9 do 31 grudnia 1950 był zastępcą dyrekto
ra oddziału Benku Polskiego w Brodnicy, a od 1 stycznia 1951 pracował
w brodnickim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Ostatnim miejscem jego
zatrudnienia była Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Branży Drzewnej w Brod
nicy, w której aż do śmierci piastował stanowisko prezesa.
d okresie międzywojennym zorganizował w 1920 drużynę pozaszkolną
ZHP i był pierwszym jej drużynowym. Od 1 października 1937 do 1 września
1939 r. sprawował funkcję komendanta hufca harcerzy. Po wojnie działał
w Kole Przyjaciół Harcerstwa*
Posiadał wiel© odznaczeń m.in.:
"rebrny Krzyż Zasługi
Medal Pamiątkowy za ..'Ojnę 1918-1921
Medal Diesięciolecia
Odznakę Honorową Frontu Pomor? ciego
Odznakę Pamiątkową 67 Pułku Piechoty.
Zmarł w Brodnicy27 lutego 1960 roku i na miejscowym cmentarzu para
fialny:.: został pochowany.
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1. Sylwester Bizen "Powiat i miasto Brodnica w walkach o niepodległość
1914-1920 rok” Wąbrzeźno 1939. tom II.
2. Bogdan Chrzanowski "Z wiązek Jaszczurczy i JNarodowe .Siły Zbrojne na
Pomorzu 1939-194.7" Toruń 1997.
3» Andrzej Gąsiorowsld. "Szare Szeregi na Pomorzu 1939-1945" Toruń 1998.
4. Jan Jankowski "Harcerstwo Pomorza Gdańskiego i Kujaw 1911-194*5" To
ruń 1988.
5. Jerzy Sultański "Z dziejów brodnickiego harcerst ;a" Brodnica 1999*
6. Jerzy 'Sultański "Aby pamięć o Nich nie zaginęła" Brodnica 2000.
Jerzy Wultański
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Aleksander
Kruszczyński
Aleksander Kruszczyński urodził się w Brodnicy dnia 23 grudnia 1900
roku. Rodzicami byli Michał oraz Anna z Rochnowskich.

Praca zawodowa.
Po ukończeniu edukacji szkolnej pracę zawodową Aleksander Krusz
czyński rozpoczął 1 listopada 1914 roku w Miejskiej Kasie Oszczędności
- późniejszej Komunalnej Kasie Oszczędności (KKO) - kolejno jako
praktykant, pomocnik biurowy, księgowy. Działalność patriotyczna
spowodowała, że mimo dobrej opinii bezpośrednich przełożonych został
zwolniony z dniem 15 marca 1918 roku. Sylwester Bizan w pracy
„Powiat i miasto Brodnica w walkach o niepodległość 1914-1920 roku"
(tom II, s. 157-158) tak napisał:
„Kruszczyński Aleksander, dyrektor K.K.O., Brodnica; pełnił funkcję kuriera
i był łącznikiem pomiędzy P.R.L. (Powiatową Radą Ludową - przypis JW)
a armią gen. Muśnickiego, przekraczając kilkanaście razy b. granicę pruską.
Członek Straży L., pełnił służbę z bronią w ręku do czasu wkroczenia w.p. Jako
komendant drużyny skautów bierze udział w bitwie pod Brodnicą 15 V III1920 r.
Organizuje z polecenia Komitetu Obrony Śląska wraz z grupą skautów przemyt
broni na teren plebiscytowy."
Od 15 marca 1918 do 28 lutego 1920 pracował w Spółdzielni RolniczoHandlowej „Rolnik" w Brodnicy w charakterze księgowego. Z dniem
1 marca 1920 wrócił do KKO, gdzie zatrudniony został w charakterze
kontrolera, a później referenta finansowego. W okresie od 1 stycznia 1925
do 31 marca 1929 był w magistracie brodnickim sekretarzem miejskim.
Dnia 1 kwietnia 1929 objął funkcję dyrektora KKO i piastował ją aż do
września 1939 roku. Podczas okupaq'i nie podpisał niemieckiej listy
narodowościowej. Pracował jako „siła pomocnicza" w komórce
likwidacyjnej Komunalnych Kas Oszczędności początkowo w Brodnicy
136
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(1 X 1939 - 31 III 1943), następnie w Gdyni (1 IV 1943 - 15 I 1945). Po
powrocie do Brodnicy i zakończeniu działań wojennych na tym terenie
przystąpił wiosną 1945 do reaktywowania KKO. Pokonawszy wiele
trudności - w lokalu bankowym przy Dużym Rynku 13 mieścił się przez
pewien czas szpital połowy dla rannych żołnierzy sowieckich - uruchomił Kasę obejmując w niej znów funkcję dyrektora. Pracował na
tym stanowisku aż do likwidacji tej instytucji - do 31 marca 1949 roku.
Od 1 kwietnia 1949 do 31 grudnia 1950 roku był zastępcą dyrekto
ra oddziału Banku Rolnego w Brodnicy. Od 1 stycznia 1951 pracował
w brodnickim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Ostatnie jego
miejsce zatrudnienia - to Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Branży
Drzewnej w Brodnicy, w której pełnił aż do śmierci funkcję prezesa,
będąc jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Związku
Meblarskich Spółdzielni Pracy w Bydgoszczy.

Działalność harcerska.
W okresie międzywojennym brał czynny udział w życiu społecznym. Był
członkiem Bractwa Kurkowego i Klubu Kręglarzy. Największą rolę
w jego życiu odgrywało jednak harcerstwo. Zorganizował drużynę
skautów pozaszkolnych (po zmianie nazwy była to najpierw II Brod
nicka Drużyna Pozaszkolna im. Stanisława Kostki, później - 15 Po
morska Drużyna Żeglarska im. św. Stanisława Kostki). Został pierwszym
drużynowym, następnie aż do 2 listopada 1937 był jej opiekunem.
O początkach skautingu na brodnickim terenie Jan Jankowski („Har
cerstwo Pomorza Gdańskiego i Kujaw 1911-1945" s. 64) napisał m.in.:
„...w 1920 r. drużyna skautowa pod komendą Aleksandra Kruszczyńskiego
podjęła się pełnienia służby w Zachodniej Straży Obywatelskiej jako najmłodszy
jej oddział, liczący około 50 harcerzy".
Wystąpił z inicjatywą powołania stowarzyszenia przyjaciół harcerstwa.
Jan Jankowski w artykule „Harcerstwo Ziemi Michałowskiej w latach
1914-1939" („Szkice brodnickie" tom I, s. 116) podał następującą na ten
temat informację:
„W wyzwolonej ojczyźnie powstaje wkrótce oficjalnie zaakceptowany ruch
przyjaciół harcerstwa, będący wyrazem potrzeby i konieczności otoczenia
141
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organizacji młodzieżowej opieką i niesienia jej pomocy. Jeszcze przed powstaniem
zorganizowanego ruchu przyjaciół, tzn. natychmiast po uzyskaniu wolności,
zawiązujące się drużyny znalazły sympatyków wśród wybitnych obywateli.
W Brodnicy takimi byli: Aleksander Kruszczyński i Klemens Malicki (...)
Oficjalnie, regulaminowo ujęte Koło Przyjaciół Harcerzy w Brodnicy pozostało
22 stycznia 1922 r."

16 sierpnia 1933. Kartka od W ładysława C zajkow skiego z Sokitlca kolo Buczacza.

W latach 1936-1937 Aleksander Kruszczyński był naczelnym redaktorem
pisemka „Harcówka". Od 1 października 1937 aż do września 1939 roku
sprawował funkcję komendanta hufca. Powołał Pogotowie Wojenne
Harcerzy, które działalność rozpoczęło w połowie sierpnia 1939 i liczyło
około 30 harcerzy.
Na początku okupacji włączył się do ruchu oporu. W materiałach i re
lacjach pt. „Szare Szeregi - Harcerze 1939-1945" wydanych pod redakcją
Jerzego Jarzemskiego na stronach 141-142 podano:
„Instruktorzy i harcerze brodniccy włączeni zostali do konspiracji już na prze
łomie 1939/1940 r. (...) Na początku 1940 r. w Brodnicy powstała komórka ZVJZ,
do której włączono wielu harcerzy. W jej pracach brali udział m.in. Jerzy Lendzion (...) oraz Aleksander Kruszczyński (...) Młodzież zorganizowano w piątki,
przy czym istniało ścisłe pozwązanie z toruńską Komendą Obrońców Polski (...)".
143
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Także Bogdan Chrzanowski w pracy „Związek Jaszczurczy i Narc
Siły Zbrojne na Pomorzu 1939-1947" napisał (s. 40) o pracy konsp
nej co następuje:
„Ze Związkiem Jaszczurczym w Brodnicy miał kontakt Kom
Pomorskiej Chorągwi Szarych Szeregów - B. M y śliwek. Według op
Myśliwka brodnicki ZJ stanowił jedną z prężniejszych grup na Po
Wiosną 1942 r. powstała w Brodnicy Rada Drużyny „Jaszczurko:
nawiązująca do inicjatyw przedwojennych (...) W jej skład weszli: dr Jak
przewodniczący, Aleksander Kruszczyński, prof. J. Szynkiewicz, S. >
Z. Cherek, Józef Szalla („Wiąz"). Sieć organizacyjna Rady „Jaszczurko:
dotarła do Lidzbarka, gdzie mieszkał J. Szalla i do Nowego Miasta Lubaw
Rada opiekowała się drużynowymi, służyła im pomocą, udzielała ins
i utrzymywała łączność z Komendą Obwodu i Inspektoratem ZWZ
w Brodnicy. Kpt. Tadeusz Fiutowski utrzymywał kontakty z Radą i gri,
w Brodnicy. Precyzował zadania dla „Jaszczurkowców". Meldunki od han
„Jaszczurkowców” trafiały też do T. Pudełki. Drużyny te działały zo st/j
trójkozuym. Bazowały one na młodzieży harcerskiej".

marca 1943. Brodnica. Rodzina Kruszczyńykich: Aleksander, jego io $ a Jadwiga,
starszy syn Henryk, młodszy: syn Tadeusz. fo l. Edw ard.O sinafski.
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Czerwiec 1959. Brodnica. Ostatnie zdjęcie Aleksandra Kruszczyńskiego.
W biurze Meblarskiej Spółdzielni Pracy fotografow ał go Edward Osmański.

Od 1945 roku kontynuował przerwaną przez wojnę działalność w ZHP.
Był funkcyjnym komendy hufca - referentem KPH, od 1 kwietnia 1949
do 31 grudnia 1950 - przewodniczącym Koła Przyjaciół Harcerstwa, a po
reaktywowaniu w 1957 aż do śmierci w 1960 jego członkiem. W okresie
międzywojennym otrzymał szereg odznaczeń, a wśród nich Srebrny
Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Dzie
sięciolecia, Odznakę Honorową Frontu Pomorskiego, Odznakę Pa
miątkową 67 Pułku Piechoty i inne.

M edal Dziesięciolecia.
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Kruszczyński

długoletni Prezes Rzemieślniczej Sp-ni Pracy Branży Drzewnej u; Brod
nicy, były Dyrektor N.B.P. i Komunalnej Kasy Oszczędności. członek
Rady Nadzorczej K rajow ego Związku Meblarskich Spółdzielń Pracy
w Bydgoszczy, Członek Komisji Rewizyjnej i Koła Przyjaciół Harcer
stwa, zmarł dnia 27. II. ł% ft r. przeżywszy lat 59.
W Zmarłym tracim y szczerego Przyjaciela, wzorowego Zwierzch
nika i nieodżałowanego Kolegę.

C z e i ć / e g o p u n a i*?i i !
Zarząd i Pracownicy
Sp-ni Pracy Branży Drzewnej w Brodnicy

Zmarł w Brodnicy 27 lutego 1960 roku. Spoczywa na miejscowym cmen
tarzu parafialnym.

1. Sylwester Bizan „Powiat i miasto Brodnica w walkach o niepodległość 1914-1920 rok"
W ąbrzeźno 1939 (tom II).
2. Bogdan Chrzanowski „Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu
1939-1947" Toruń 1997.
3. Andrzej Gąsiorowski „Szare szeregi na Pomorzu 1939-1945" Toruń 1998.
4. Jan Jankowski „Harcerstwo Pomorza Gdańskiego i Kujaw 1911-1945" Toruń 1988.
5. Jan Jankowski „Harcerstwo Ziemi Michałowskiej w latach 1914-1939"
(w) „Szkice brodnickie" Brodnica-Toruń 1988, tom I.
6. Jerzy Jarzemski „Szare Szeregi - harcerze 1939-1945" Warszawa 1988.
7. Jerzy Wultański „Aby pamięć o Nich nie zaginęła - Aleksander Kruszczyński"
(w) „Ziemia M ichałow ska" nr 25 z 19 grudnia 1993.
8. Jerzy Wultański „Z dziejów brodnickiego harcerstwa" Brodnica 1999, s. 185-189.
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Brodnica, 1921. Aleksander Kruszczyński
iv mundurze skauta.

....... .

Brodnica, 1923. Harcerze pozaszkolni z drużynowym Aleksandrem Kruszczyńskim.
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Świadectwo pracy.
Tłumaczenie:
Świadectwo
Pomocnik kasowy Aleksander Kruszczyński urodzony 23 grudnia 1900 w Brodnicy pracował w
wymienionej administracji od 1 listopada 1914do 15 marca 1918.
Poświadczamy to niniejszym podtrzymując wywody zawarte w świadectwie z dnia 15 marca 191
Brodnica, dnia 15 marca 1918
Główny miejski i Miejskiej Kasy
Oszczędności rendant
/-/7itnmermann
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Relacja J.Szalli
Haroarski Związek
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