
MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY  
POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO 

WARSZAWA – KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 • ISBN 978-83-86062-23-2 

http://www.bohaterowiekrajny.krakow.pl/encyklopedia-2014.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode


1)  Pruszcz – ”Wioska 

     Kolejarska” , 

2)  Parafia N.N.M.P., 

3)  Ksiądz Józef Bruski, 

4)  Bibliografia. 

 

 2 



1. Pruszcz – ”Wioska Kolejarska” 

a) położenie Pruszcza, 

b) wieś rycerska, 

c) wieś kolejarska. 
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     Pruszcz to wieś położona  w 
gminie Gostycyn, powiecie 
tucholskim, województwie 
kujawsko – pomorskim, na 
północnym skraju Krajny 
Nakielskiej. 

     Pruszcz pierwszy raz wymie-
niony jest jako własność 
rycerska w dokumencie z 18 
grudnia 1368 r.. Pierwotnie 
swoim zasięgiem 
obejmowała trzy dzisiejsze 
miejscowości: Pruszcz, 
Kamienicę oraz  Bagienicę.  

     Właścicielami tych dóbr byli:      
w 1395 r. Jan z Pruszcza,         
po nim dziedziczył Albert z 
Pruszcza i jego synowie:  
Jaszczołd, Piotr, Szymon 
oraz Jan. 
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Najpóźniej w I połowie XV w. z inicjatywy właścicieli wsi 

Pruszcz stał się siedzibą parafii. Obejmowała ona trzy 

wspomniane wyżej miejscowości. 

  

W latach siedemdziesiątych  XVI w. ziemie wykupił Adam 

Żaliński z Bysławka. W 1602 r. majątek odziedziczyła  

córka Anna Witosławska, a w 1646 r. jego wnuk 

Władysław Witosławski. 

 

Przed rokiem 1664 Pruszcz stał się własnością rodziny 

Rańczyńskich, którzy prawdopodobnie część swoich 

dóbr rozparcelowała, czyniąc w ten sposób podwaliny 

powstania wsi włościańskiej. 
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W latach 1761–1791 Kazimierz Wyczechowski, dzierżawca 
dóbr Kamienica, finansował budowę obecnego murowa-
nego kościoła w Pruszczu.  

Do początku XX w. Pruszcz był jedną z niewielkich wsi 
południowego Pomorza. Życie mieszkańców koncentro-
wało się wokół pracy na roli, kościoła, szkoły oraz kar-
czmy.  

W II połowie XIX w. istniało tutaj wiele gospodarstw.         
W 1867 r. mieszkało w Pruszczu 334 katolików i 118 
ewangelików (ci ostatni należeli zazwyczaj do maję-
tniejszych gospodarzy). Mieszkali tu również Żydzi.  
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Dynamiczny rozwój Pruszcza spowodowała budowa kolei 

na początku XX w. Dzięki stacji kolejowej Pruszcz zyski-

wał bardzo ważne połączenia komunikacyjne dla przewo-

zów osobowych, jak i towarowych. Związane z budową 

kolei ożywienie gospodarcze oddziaływało na całą wieś.  

Rozwijała się kuźnia gminna, stolarnia, piekarnia, masar-

nia oraz prosperował zakład kołodziejski.  

 Wydarzeniami, które wpłynęły na charakter wsi były:  

•pożar kościoła i gospodarstw w 1921 r.,  

•walki w 1939 r. i w 1945 r.   
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Po zakończeniu II wojny światowej w Pruszczu osiedliło 

400 nowych mieszkańców.  

W 1956–1963 zaczęto budować nowe domy, a także 

ulicę Dworcową oraz szkołę. W okresie powojennym 

Pruszcz nadal pozostawał wsią o charakterze rolniczym.  

Pod koniec XX w. z przyczyn ekonomicznych zamknięto 

miejscową stację kolejową. 
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Aby nie zapomnieć o kolei i jej historii, organizowany 

jest festyn kolejarski, który odbywa się od dziewięciu 

lat w ostatnią sobotę lipca.  

Z tego powodu Pruszcz został nazwany wioską kole-

jarską. 
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2. Parafia N.N.M.P. 

a) Historia parafii, 

b) powołania, 

c) aktualne informacje o parafii. 
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     W połowie XV w. zało-
żono parafię i wzniesio-
no pierwszy kościół, 
który spalił się w 1620r. 

     Znajdująca się w daw-
nym centrum wsi 
świątynia powstała 
dzięki fundacji dzierża-
wcy majątku Kamienica 
Kazimierza Wyczecho-
wskiego.  

     W  1761r. sfinansował 
on budowę murowanej 
wieży z dzwonnicą, 
którą dostawiono do 
istniejącego drewnia-
nego kościoła.  

     Murowaną świątynię 
zaczęto wznosić w 
1791r.  
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 W wyniku działań wojennych na 

przełomie stycznia i lutego w 

1945 r. kościół został zna-cznie 

uszkodzony. Na jego wieży 

znajdował się punkt obserwa-

cyjny wojsk niemieckich, który 

był ostrzeliwany z osiedla kole-

jarskiego, gdzie stacjonowali 

żołnierze radzieccy.  

Odbudowa świątyni zakończyła 

się w 1950 r. Uzupełniając wyło-

my w murach zużyto 12 tysięcy 

cegieł. Wieży jednak nie przy-

wrócono pierwotnego wyglądu, 

nadając jej ścięty kształt. Napra-

wiono dach, z którego zdjęto 

położoną w 1945 r. słomę.   
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     W centrum ołtarza głów-
nego znajduje się obraz 
Serca Pana Jezusa pocho-
dzący z lat 30-tych XX w. 
Jeszcze przed kilku laty 
widoczne były na  nim 
ślady po strzałach ra-
dzieckiego żołnierza.  

 Nad nim znajduje się 
owalny obraz Najświętszej 
Marii Królowej Świata, 
późnobarokowy, z 2. poł. 
XVIII w., uszkodzony w 
trakcie pożaru świątyni w 
1921 r.  

     Obok niego rzeźby świę-
tych Stanisława i Wojcie-
cha, pochodzące z tego 
samego okresu.  
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Na cmentarzu 

przykościelnym 

pochowano 22 

polskich żołnierzy, 

którzy zginęli w 

trakcie walk 1 

września 1939 r.  w 

pobliskim lesie.  
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Powołania w  naszej parafii: 

Siostry zakonne: 

Bronisława Mazurkiewicz, 

Benigna Śpica, 

Teresa Boniek, 

Marita Jaroch, 

Jadwiga Theus 

 

 

 Kapłani: 
Stanisław Mazurkiewicz, 

Joachim Brząkała, 

Ludwik Grochowina, 

Joachim Parszyk, 

Remigiusz Grzegorek, 

Marek Woziński, 

Jan Urbanek, 

Piotr Urbanek, 

Paweł Urbanek, 

Radosław Urban, 

Józef Okonek 
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Parafia Narodzenia NMP – 

rzymsko-katolicka parafia 

w Pruszczu. Należy do 

dekanatu tucholskiego, 

diecezji pelplińskiej.  

Do parafii należą miejsco-

wości: Pruszcz, Bagie-

nica oraz Motyl.  

Obecnie proboszczem 

parafii jest ks. Stefan 

Czarnecki.  
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3) Ksiądz Józef Bruski 

a) Rodzice i gospodarstwo, 

b) dzieciństwo i szkoła, 

c) seminarium, 

d) pierwsze parafie,  

e) zamiłowania, 

f) patriotyzm,  

g) ostatnie pożegnanie.  
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Ks. Bruski urodził się 12 lutego 1912 r. w Piechowicach 

na Kaszubach w rodzinie chłopskiej. Był synem Jana  

 i Marty z domu Sikorskiej. Miał siostry: Agnieszkę, 

Bronisławę i Kordulę oraz braci Alojzego i Ambrożego.  

Imię otrzymał po swoim dziadku. Jego rodzicami chrze- 

stnymi zostali dziadkowie Bruscy. Sakrament bierzmo- 

wania otrzymał w 1925 r.  
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Rodzice ks. Brus-

kiego zajmowali 

się nie tylko 

gospodar-stwem, 

ale i też hodowlą 

ryb, po które 

swego czasu 

przyjeżdżali 

nawet  kupcy z 

Warszawy.  
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Józef  Bruski chodził do 

szkoły powszechnej w 

Piechowicach. Dalszą 

naukę kontynuował w 

Gimnazjum Państwowym  

w Kościerzynie. Edukację 

gimnazjalną ukończył w 

1931 r. egzaminem dojrza-

łości.  

Po zdaniu matury przysłał 

do domu telegram, w 

którym zakomunikował 

„Maturę zdałem; jadę do 

Pelplina” . 
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Czas studiów to kształtowa-

nie modelu kapłana oparty 

na szacunku wobec drugie-

go człowieka, konsekwencji 

w postępowaniu oraz rzetel-

ności  w zleconych i przyj-

mowanych obowiązkach.  

Sześcioletni okres studiów 

zakończony został 14 marca 

1937 roku otrzymaniem 

święceń kapłańskich. 

Sakrament ten otrzymał ks. 

Bruski w Pelplinie z rąk 

biskupa Okoniewskiego. 

Seminarium Duchowne 
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W ogrodzie seminaryjnym w Pelplinie 

jesienią 1933 r.  

Warto wspomnieć, iż 

razem z ks. Bruskim 

studiował bł. Ks. Stefan 

Wincenty Frelichowski. 

Maksymy swojego wykła-

dowcy, ks. Biskupa Kon-

stantego Dominika ks. 

Bruski wcielał w życie jako 

kapłan: Motorem życia 

kapłańskiego musi być 

miłość oparta na własnym 

poświęceniu, modlitwie  

i umartwieniu. 
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Parafie: 

Kazanice, 

Starogard Gdańsk, 

Dziemiany, 

Boluminek, 

Ostromecko, 

Gostycyn, 

Pruszcz 
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Literatura 
Ks. Józef Bruski kochał książki. Na marginesach pisał swoje 

uwagi, refleksje. Zagłębiając się w literaturę, siadał zawsze 

na swoim ulubionym czerwonym fotelu.  
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Dusza 

artystyczna  

Jednym z 

zamiłowań ks. 

Bruskiego było 

malarstwo. 

 

25 



Śp. Proboszcz naszej 

parafii posiadał nie-

samowity talent 

plastyczny, który 

wykorzystywał przy  

dekorowaniu ołtarzy, 

szczególnie w okresie 

Wielkiego Postu              

i Bożego Narodzenia. 
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Wędrowiec – pielgrzym  

Lubił wędrować po swojej „małej 

ojczyźnie”, począwszy od prusiec-

kiego lasu, poprzez dróżki kalwa-

ryjskie Wiela i Wejcherowa,  na 

dostojnym Gdańsku kończąc.  

 

 „Lubię chodzić po sta-

rych murach Gdańska  

i wgłębiać się w jego 

historię. Przeszłość ma 

swoją wymowę, chyba 

każda cegła, gdyby umiała 

mówić, opowiedziałaby 

nam dużo o ludziach, 

którzy od X wieku 

przechodzili obok niej” 
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Ks. Bruski był przyjacielem 

pomorskiego działacza niepo-

dległościowego ks. Józefa 

Wryczy. Niezłomna postawa ks. 

Kanonika Józefa w sprawach 

dotyczących  społecznej nauki 

Kościoła, stała w konflikcie z 

ówczesną polityką państwa 

polskiego.   

„Całe życie człowiek walczył o 

prawdę o sumienie a teraz na 

stare lata miałby się sprzeda-

wać w handlu fałszywych 

poglądów?” 

 W 1981 r. organizował 

manifestacje patriotyczno-  

religijne w miejscach kaźni 

Polaków, Karolewie oraz 

Rudzkim Moście. 

Patriotyzm 
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Kazania 
Ks. Bruski tematykę swoich kazań 

czerpał z obserwacji najbliższego 

środowiska czyli: parafii, sytuacji 

w Polsce i w świecie. 

Przygotowując homilie najpierw 

pisał je w całości, a później spo-

rządzał sobie plan, który rozwijał. 

 Żeby przybliżyć jakieś zagadnie-

nie często nawiązywał do historii, 

literatury i poezji. Używał bardzo 

obrazowych porównań. 

Przekaz treści ożywiał gestykula-

cją i modulacją głosu. Zdolności 

kaznodziejskie księdza były 

bardzo szeroko znane. 

Proszono go by przygotowywał 

kazania na specjalne okazje i re- 

kolekcje.  
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Człowiek kapłan 
Ks. Bruski ze swojego domu wyniósł 

zamiłowanie do porządku, dyscypliny, 

poczucie odpowiedzialności za podej-

mowane decyzje oraz potrzebę konta-

ktu z ludźmi. 

Doskonalił te cechy przez całe swoje 

kapłańskie życie, zdając sobie sprawę, 

że nie zawsze postępował tak jak po-

winien. 

Odmawiając różaniec często spacero-

wał po swoim ogrodzie, wokół koś-

cioła ale także odwiedzając cmentarz 

ewangelicki i inne miejsca w lesie, 

gdzie spoczywali żołnierze polegli. 

W tej modlitwie za zmarłych często 

powracał myślami do tych, których 

zabrała mu wojna. 
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Doświadczenie wojny pozostawiło w nim głębo-

kie przekonanie, że tylko przez cierpienie i umar-

twienie człowiek może dojść do doskonałości. 

Swoje przekonanie ukazywał szczególnie pod-

czas odprawiania Drogi Krzyżowej. 

Parafian zachęcał do indywidualnego nawiedza-

nia kościoła, chociaż na chwilę, aby powierzyć 

Bogu swoją codzienność. Był przekonany, że 

ciągła łączność z Stwórcą ochroni wspólnotę 

przed złem tego świata. 
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Zmarł dnia 23 sierpnia 1984 roku. Wolą Jego było to, 

żeby został pochowany wśród swoich wiernych, przy 

kościele w którym spędził większość kapłańskiej 

posługi. Uroczys-tość pogrzebową odprawił ks. bp 

Zygfryd Kowalski. 

Pogrzeb 
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Uroczystości pogrzebowe zaczęły się w niedzielę 26 

sierpnia. Ks. Kanonik Zygmund Jutrzenka-Trzebiatowski 

przewodził w przewieziu ciała ks. Bruskiego z domu 

rodzinnego w Piechowicach do kościoła w Dziemianach. 

Tam wygłosił homilię. Wspominał ks. Bruskiego jako 

zdolnego młodzieńca, doświadczonego przez wojnę. 

Cierpienia, których wówczas doznał, potrafił włączyć w 

swoją kapłańską posługę.  

Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych trumnę za-

wieziono do Pruszcza. Tam uroczystość pogrzebowa 

odbyła się w poniedziałek 27 sierpnia. Uczestniczyło w 

niej 60 kapłanów oraz rzesze wiernych. Ks. Bruski został 

pochowany obok innego długoletniego proboszcza na-

szej parafii ks. Władysława Reymanna. 
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Opieka merytoryczna: 

dr Marek Sass 
nauczyciel historii 

 

 

Opieka techniczna: 

mgr Małgorzata Gumienna  
 

nauczyciel fizyki i matematyki 
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