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 Mieroszyno 
położone jest 
na terenie 
Kaszub 
Północnych. 
Miejscowość 
znajduje się 
przy drodze 
wiodącej do 
Jastrzębiej 
Góry-
popularnego 
letniska nad w 
Morzem 
Bałtyckim. Mieroszyno, źródło: https://mapa.targeo.pl/mieroszyno/miasta [data 

dostępu: 02.12.2020] 

https://mapa.targeo.pl/mieroszyno/miasta


 W opracowaniach historycznych i źródłowych 
możemy znaleźć różne nazwy miejscowości, 
a są to: Miruszyn, niem. Miruschin oraz 
Brünhause. 



 Najstarsze ślady świadczące o bytności człowieka na 
terenie Ziemi Puckiej datuje się na VII i VI tys. p. n.e. 

 W 1999 roku na terenie Mieroszyna odkryto kurhan 
kultury łużyckiej z epoki brązu datowany na VIII-VI w. 
p.n.e. Kurhan zbudowany był na planie okręgu o 
średnicy 14 metrów, a  wysokość jego nasypu 
wynosiła 1,5 metra. Nasyp zbudowano z kilku warstw 
piasku i kamieni.                                                                                                     
Podczas prowadzonych prac badawczych odkryto w 
nasypie dwa groby zawierające ludzkie szczątki.                                                                              
Kurhan należał niegdyś do rozległego cmentarzyska. 
Dziś jest jedynym takim obiektem archeologicznym 
zachowanym na terenie Powiatu Puckiego. 



Fot. Kurhan w Mieroszynie, źródło: http://magazynkaszuby.pl/atrakcje/mieroszyno-
kurhan-fragment-cmentarzyska-kurhanowego-epoki-brazu/
[data dostępu: 02.12.2020]

http://magazynkaszuby.pl/atrakcje/mieroszyno-kurhan-fragment-cmentarzyska-kurhanowego-epoki-brazu/


 W dokumentach źródłowych Mieroszyno 
pojawia się po raz pierwszy w 1286 roku. 
Wtedy  to książę pomorski Mściwoj II nadał 
wieś sędziemu puckiemu Jarosławowi jako 
darowiznę. Według legendy miał tego 
dokonać w zamian za wierzchowca. 
Darowizna objęta była prawem dziedzicznym 
co oznacza, że mogła być ona przekazywana 
spadkobiercom (np. dzieciom) sędziego. 



 W 1308 roku Pomorze zostaje zdobyte przez 
Zakon Krzyżacki, który od tej pory będzie 
nim rządził przez wiele lat. W Pucku 
zorganizowano urząd rybactwa (Fischamt), na 
którego czele stał rycerz zakonu jako mistrz 
rybactwa (Fischmeister). 



 W  1364 roku Zakon Krzyżacki nadał osadę 
Mieruszyno Maciejowi Brüne. Wieś lokowana 
na prawie chełmińskim liczyła 36 łanów, z 
których 4 stanowiły majątek sołtysa. 
Pozostałe łany obciążone były czynszem. 

 27 lutego 1447 roku komtur gdański Mikołaj 
Poster potwierdził tzw. przywilej 
Mieruszyński. Wedle niego do Mieruszyna
należała osada Czarny młyn (Czarnauer-
Mühle) położona nad rzeką Czarną, która 
uchodzi do Morza Bałtyckiego. 



 Rzeczpospolita toczyła z Zakonem Krzyżackim wojny. 
Jedną z nich była tzw. wojna trzynastoletnia 
przypadająca na lata 1454- 1466. Bardzo duże 
znaczenie w przebiegu tej wojny miała bitwa pod 
Świecinem, która rozegrała się 17 września 1462 roku. 

Świecino, źródło: https://mapa.targeo.pl/swiecino/miasta

[data dostępu 02.2020]  

https://mapa.targeo.pl/swiecino/miasta


 Wojna z Zakonem 
Krzyżackim 
zakończyła się 
tzw. II pokojem 
toruńskim z 1466 
roku, na mocy 
którego Pomorze 
Gdańskie  wraz z 
Gdańskiem 
zostało  włączone 
w granice 
Rzeczpospolitej. 

Pomnik bitwy pod Świecinem, źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_%C5%9
Awiecinem#/media/Plik:%C5%9Awiecino_-
_Battle_of_%C5%9Awiecino_monument_01.jpg [ 
data dostępu 02.12.2020]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_%C5%9Awiecinem


 Dawne posiadłości krzyżackie stały się własnością 
skarbu państwa i utworzono z nich starostwa, które 
mogły być zastawiane w zamian za udzielane 
pożyczki. 

 W 1491 roku Król Polski przekazał Mieruszyno w 
zastaw Gdańszczanom. Wieś zobowiązana była do 
płacenia podatków do miasta w postaci pieniężnej 
oraz w towarze (zbożu, zwierzętach, jajach). 



 31 sierpnia 1552 roku król Polski Zygmunt II 
August nadał przywilej, na podstawie którego 
Czarny młyn otrzymał Aleksander Mędrzyński. 
Właściciel osady zobowiązany został do płacenia 12 
grzywien czynszu. Właściciel otrzymał prawo 
wolnego wypasu w borze, wolne rybołówstwo oraz 
wolne drzewo budulcowe, które mogło być 
wykorzystane do naprawy młyna. 

Okoliczne wsie: Łebcz, Strzelin, Mieruszyno, 
Ostrowo, Tupadły i Chłapowo zostały zobowiązane 
do oddawania zboża wyłącznie do młyna w 
Czarnym młynie.



 Jan Wejher, starosta pucki, założył na początku XVII 
wieku folwark w Mieroszynie.

 Źródła historyczne podają, że w 1678 roku na 
terenie folwarku w Mieruszynie znajdował się 
dworski budynek, w którym mieszkał urzędnik. 
Ponadto na terenie folwarku znajdowała się 
stodoła, trzy szopy przeznaczone dla wołów, koni, 
krów i owiec, spichlerz i browar. Na folwarku 
mieszkał urzędnik Michał Kluk wraz z żoną i 
czwórką dzieci. Przy pracy w folwarku pomagał mu 
parobek i dwie kobiety. 



 Wspomniane źródło z połowy XVII wieku podaje 
również, że w osadzie wiejskiej gospodarzyło 11 
gburów, ich ziemie zostały jednak zamienione w 
folwark. 

 Okres XVII wieku to czas wojen Rzeczpospolitej ze 
Szwecją, w wyniku których wsie położone 
nieopodal Pucka mocno ucierpiały wskutek 
grabieży. 



 W 1772 roku w wyniku I rozbioru Polski tereny 
Pomorza Gdańskiego bez Gdańska i Torunia 
zostały wcielone do Prus. Dopiero w 1920 roku po 
148 latach zaboru Pomorze ponownie znalazło się 
w granicach państwa polskiego. Przez okres 
trwania zaboru pruskiego ludność kaszubska i 
polska zamieszkujące te tereny podlegały silnym 
wpływom germanizacyjnym. 



https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30818315
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30818315


 Wedle dokumentu z 1773 roku wieś Mieroszyno 
wraz z majątkiem liczyła 16 łanów, z których 4 
należały do sołtysa jako własność dziedziczna, 
natomiast pozostałe do pana ziemskiego. Wieś 
zamieszkiwał wówczas sołtys, pięciu chłopów, 
dwunastu chałupników, dwóch komorników i jeden 
młynarz. 



 Wedle dokumentów źródłowych z drugiej połowy 
XIX wieku w Mieruszynie i Czarnym młynie w 1868 
roku mieszkało 187 katolików oraz 27 
ewangelików. Parafia katolicka oraz szkoła mieściła 
się w Strzelnie, natomiast parafia ewangelicka 
znajdowała się w Pucku.



 Historia rodziny Hannemannów związana jest z powstaniem 
wsi Karwenbruch (Karwieńskie Błota). W 1599 roku wieś 
założył starosta Pucki, Jan Wejher i osiedlił w niej osadników 
„olęderskich” pochodzących z terenów dzisiejszych 
Niderlandów. Mieli oni za zadanie osuszyć bagniste tereny 
nieopodal Karwi. Osadnicy mieli zagwarantowaną wolność.

 Jednym ze sprowadzonych osadników był Martin HanMan. W 
1606 roku jego nazwisko pojawia się w wiejskich księgach. 
W XVIII wieku Johann Mathias Franz Hannemann kupił 
majątek w Bruenshausen (Mieroszyno) i wybudował tam 
dwór, który w XIX wieku został przebudowany przez 
następne pokolenia. 

 Do dziś pozostałością po rodzinie Hannemannów jest dwór 
oraz kaplica grobowa z 1840 roku, leżąca na wzgórzu, przy 
drodze na Kaczyniec. Dwór w 2006 roku uległ pożarowi.



Dwór Hannemannów w Mieroszynie, 
źródło: 

https://pomorskie.dipp.info.pl/baza-
dipp/item/25-gmina-puck/145-
dwor-mieroszyno [data dostępu: 

02.12.2020]

http://szlakiibezdroza.blogspot.com/2013/07/mieroszyno-dwor-hannemannow.html
http://szlakiibezdroza.blogspot.com/2013/07/mieroszyno-dwor-hannemannow.html
http://szlakiibezdroza.blogspot.com/2013/07/mieroszyno-dwor-hannemannow.html
http://szlakiibezdroza.blogspot.com/2013/07/mieroszyno-dwor-hannemannow.html
https://pomorskie.dipp.info.pl/baza-dipp/item/25-gmina-puck/145-dwor-mieroszyno


http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=187&t=17844
http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=187&t=17844


 Dobra ziemskie rodziny 
Hannemannów były 
rozległe, dochodziły aż do 
Morza Bałtyckiego. Po 
zakończeniu I wojny 
światowej polska spółka 
zakupiła od Hannemanna
grunty, na których powstała 
Jastrzębia Góra. Również w 
latach dwudziestych XX 
wieku Spółka „Rozewje” 
zakupiła parcelę gruntu. 
Zgodnie z zachowanym w 
zbiorach Muzeum Ziemi 
Puckiej kontraktem 
notarialnym zatwierdzonym 
przez Urząd Ziemski w 
Poznaniu widnieje 
zastrzeżenie, że podczas 
przywłaszczenia ziemi 
prawo przedkupu posiada 
Państwo Polskie. 



 Po  zakończeniu II wojny światowej na terenie 
dawnego dworku i folwarku rodziny Hannemann
założono Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR) 
zajmujące się produkcją rolną.                                                     



 Mieroszyno pojawia się wielokrotnie w powieściach 
Augustyna Necla. Necel w swoich książkach 
poruszał tematykę historyczną i opisywał dzieje 
rodzimej ludności, poruszał również kwestię relacji 
kaszubsko-polsko-niemieckich na terenie Kaszub 
Północnych.  



 Gbur-wolny, zamożny chłop, posiadający własne 
gospodarstwo

 Folwark- wielkie gospodarstwo rolne lub rolno-
hodowlane, nastawione na produkcję zboża 
przeznaczoną na zbyt. Do pracy na folwarkach 
wykorzystywano pańszczyźnianych chłopów, 
zobowiązanych do przymusowej pracy lub najemnych 
rolników. 

 Germanizacja- proces przyswajania języka 
niemieckiego lub kultury niemieckiej przez osoby, 
które są przedstawicielami innej kultury. 

 Państwowe Gospodarstwo Rolne (w skrócie PGR)-
gospodarstwo rolne, którego właścicielem było 
państwo. PGR-y istniały w latach 1949-1993. 



 W 1451 roku urząd sołtysa w Mieroszynie 
sprawował Michał Parchem.  

 22 sierpnia 1662 roku miasto Gdańsk nadało 
karczmę w Mieruszynie Maciejowi Prinie. W 
1663 roku chłopi z Mieroszyna i innych wsi 
złożyli skargę z powodu rabunku, którego 
dokonał na nich generalny dzierżawca gdański. 

 Na początku XIX wieku pięciu chłopów z 
Mieroszyna otrzymało nieograniczone prawo 
własności ziemi, a byli to Jan Muchnowski, 
Jakub Jädtke, Jan Prön, Franz Detlaf, oraz dzieci 
Macieja Skwirza
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