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1921
„cytat…
„cytat”...
Stutthof w 1939, Powstanie Warszawskie w 1944…
„cytat”…
cytat”

K aZIMIeRZ
IMIĘ
naZWISKo
BRZuSZKIeWIcZ
Ur. 19 w , pow.
Ur. 1920 w Gnieźnie

Przed wojną rodzina mieszkała w Gdyni. Po ukończeniu
szkoły i zdaniu matury w czerwcu 1939 roku Kazimierz został
przyjęty do lotnictwa i w sierpniu odbył Obóz Szybowcowy
w Bezmiechowej koło Ustrzyk Dolnych. Pod koniec miesiąca
polecono wszystkim uczestnikom kursu wrócić do domu
i czekać na powołanie do wojska. „Będzie wojna, jedźcie
do domu i czekajcie na mobilizację”.
Kazimierz wrócił do Gdyni, gdzie w Orłowie mieszkała jego
siostra. 14 września 1939 roku został aresztowany przez gestapo
w ramach „Akcji Oczyszczania” terenów, zajętego przez Niemcy,

1. Kanał portowy i Westerplatte
przed wybuchem wojny

polskiego Pomorza z osób mogących stanowić zagrożenia dla

2. Westerplatte po walkach,
wrzesień 1939 r.

porządków okupacyjnych. Początkowo krótko przetrzymywany
był w wiezieniu w Victoria Schule, następnie został osadzony
w obozie w Nowym Porcie. Tam Kazimierz pracował
przy uprzątaniu terenu Westerplatte, wycinał połamane drzewa,
rozbierał płoty z cegieł.

3. Budowa pierwszych baraków

W styczniu 1940 roku został przewieziony z Nowego Portu

w Stutthofie, 1939 r.

do Stutthofu. W obozie otrzymał numer 1921. Pracował
w Waldkolonie przy wyrębie lasu pod powstający obóz
oraz w gospodarstwach u niemieckich bauerów. „Na czym
polegała praca w obozie? Na szczęściu. Na czym polegało
szczęście? Latałem na szybowcach. W Stutthofie było dużo
bursztynu. Na kostce bursztynu zrobiłem model szybowca
– Orlika. Któryś z tych wachmanów, ludzki wachman,
jak to zobaczył, jak mnie wyściskał i zaczął mi przynosić chleb
w kieszeni, swój dawał, tylko tak dawał, żeby nikt nie widział.
4. Kazimierz Brzuszkiewicz ze znajomymi

Na tych orlikach napisał sobie z tyłu „Pamiątka ze Stutthofu”.

z konspiracji, Warszawa 1943 r.

Dzięki staraniom matki Kazimierz został zwolniony ze Stutthofu
29 września 1940 roku. W listopadzie przeprowadził się do Warszawy,
gdzie mieszkała jego siostra. „W listopadzie 1940 roku byłem
już w Generalnej Guberni. To już fragment innego życia…
Warszawa zawsze była wesoła…, nawet wtedy, na swój sposób”.

5. Kazimierz Brzuszkiewicz

Po zwolnieniu i przenosinach do GG Kazimierz pracował w fabryce

jako dowódca grupy odbioru desantu,
Warszawa 1943r.

maszyn rolniczych koło Węgrowa. Pomagał wtedy koledze,
który był Żydem, ukryć jego matkę. Dziś jest za to odznaczony
medalem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.
W 1941 roku Kazimierz wstąpił do ZWZ-AK, złożył przysięgę
i rozpoczął tajny kurs podchorążych. Zadaniem jego i dowodzonego
przez niego oddziału było m.in. odbieranie zrzutów z Włoch i Anglii.
Kazimierz był w 1943 roku m.in. dowódcą 138.grupy odbioru desantu
przejmując zrzuty z bronią i zaopatrzeniem w okolicach Warszawy.

Brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim walcząc w grupie
szturmowej 3. Batalionu Pancernego „Golski” w okolicach ulicy
Mokotowskiej i Politechniki. „Wtedy w Powstaniu porachowałem
się z hitlerowcami za ten Stutthof i lata okupacji”.

6. Pierwszy dzień Powstania Warszawskiego,
pierwszy z prawej Kazimierz Brzuszkiewicz
7. Konspiracyjne rysunki z Powstania Warszawskiego

Po upadku powstania wyjechał z Warszawy. Dziś mieszka pod Poznaniem.

z albumu Kazimierza Brzuszkiewicza.
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1921
Stutthof w 1939, Powstanie Warszawskie w 1944…
Kazimierz Brzuszkiewicz
Ur. 1920 w Gnieźnie
Przed wojną rodzina mieszkała w Gdyni. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury w czerwcu
1939 roku Kazimierz został przyjęty do lotnictwa i w sierpniu odbył kurs szybowcowy w Bezmiechowej
koło Ustrzyk Dolnych. Pod koniec miesiąca polecono wszystkim uczestnikom kursu wrócić do domu
i czekać na powołanie do wojska. „Będzie wojna, jedźcie do domu i czekajcie na mobilizację”.
Kazimierz wrócił do Gdyni, gdzie w Orłowie mieszkała jego siostra. 14 września 1939 roku został
aresztowany przez Gestapo w ramach „akcji oczyszczania” terenów zajętego przez Niemcy polskiego
Pomorza z osób mogących stanowić zagrożenia dla porządków okupacyjnych. Początkowo krótko
przetrzymywany był w więzieniu w Victoria Schule, następnie został osadzony w obozie w Nowym
Porcie. Tam pracował przy uprzątaniu terenu Westerplatte, wycinał połamane drzewa, rozbierał płoty
z cegieł.
W styczniu 1940 roku został przewieziony z Nowego Portu do Stutthofu. W obozie otrzymał numer
1921. Pracował w Waldkolonne przy wyrębie lasu pod powstający obóz oraz w gospodarstwach
u niemieckich bauerów. „Na czym polegała praca w obozie? Na szczęściu. Na czym polegało szczęście?
Latałem na szybowcach. W Stutthofie było dużo bursztynu. Na kostce bursztynu zrobiłem model
szybowca - Orlika. Któryś z tych wachmanów, ludzki wachman, jak to zobaczył, jak mnie wyściskał
i zaczął mi przynosić chleb w kieszeni, swój dawał, tylko tak dawał, żeby nikt nie widział. Na tych
orlikach napisał sobie z tyłu »Pamiątka ze Stutthofu«“.
Dzięki staraniom matki Kazimierz został zwolniony ze Stutthofu 29 września 1940 roku. W listopadzie
przeprowadził się do Warszawy, gdzie mieszkała jego siostra. „W listopadzie 1940 roku byłem już
w Generalnej Guberni. To już fragment innego życia. Warszawa zawsze była wesoła…, nawet wtedy,
na swój sposób”.
Po zwolnieniu i przenosinach do GG Kazimierz pracował w fabryce maszyn rolniczych koło Węgrowa.
Pomagał wtedy koledze, który był Żydem, ukryć jego matkę. Dziś jest za to odznaczony medalem
Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.
W 1941 roku Kazimierz wstąpił do ZWZ-AK, złożył przysięgę i rozpoczął tajny kurs podchorążych.
Zadaniem jego i dowodzonego przez niego oddziału było m.in. odbieranie zrzutów z Włoch i Anglii.
Kazimierz był w 1943 roku m.in. dowódcą 138. grupy odbioru desantu, przejmował zrzuty z bronią
i zaopatrzeniem w okolicach Warszawy.
Brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim, walcząc w grupie szturmowej 3. Batalionu Pancernego
„Golski” w okolicach ulicy Mokotowskiej i Politechniki. „Wtedy w Powstaniu porachowałem się
z hitlerowcami za ten Stutthof i lata okupacji”.
Po upadku powstania wyjechał z Warszawy. Mieszkał pod Poznaniem. Zmarł w 2011 roku.
1. Kanał portowy i Westerplatte przed wybuchem wojny.
2. Westerplatte po walkach, wrzesień 1939 roku.
3. Budowa pierwszych baraków w Stutthofie, 1939 rok.
4. Kazimierz Brzuszkiewicz ze znajomymi z konspiracji, Warszawa 1943 rok.
5. Kazimierz Brzuszkiewicz jako dowódca grupy odbioru desantu, Warszawa 1943 rok.
6,7. Konspiracyjne rysunki z Powstania Warszawskiego z albumu Kazimierza Brzuszkiewicza.
8. Pierwszy dzień Powstania Warszawskiego, pierwszy z prawej Kazimierz Brzuszkiewicz.
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