
Tomasz Wacław Jabłecki

Bogdan Wojciech Brzustowicz –
badacz dziejów turniejów rycerskich
Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 10, 355-357

2003



NADWARCIAŃSKI ROCZNIK
HISTORYCZNO-ARCHIWALNY

NR 10/2003

Bogdan Wojciech Brzustowicz 
– badacz dziejów turniejów rycerskich

Urodził się 13 marca 1966 roku w Choszcznie. Jego rodzice – Wanda 
i Grzegorz byli nauczycielami. Mieszkał wraz z nimi i starszym bratem 
Grzegorzem Jackiem w Granowie (gm. Krzęcin), tutaj ukończył szkołę 
podstawową w 1981 r. Wielokrotnie podkreśla, że: „Swoim rodzicom za-
wdzięczam zainteresowanie nauką i wiedzą”. Naukę kontynuował w Liceum 
Ogólnokształcącym w Choszcznie w latach 1981-1985. Po zdaniu matury 
podjął studia na Uniwersytecie Szczecińskim na wydziale humanistycznym 
– kierunek historia. Studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1990 r. 
Promotorem pracy był prof. dr hab. Tadeusz Białecki znany i ceniony histo-
ryk szczeciński. l IX 1990 r., rozpoczął pracę jako nauczyciel historii w Szko-
le Podstawowej w Krzęcinie, w której pracował do 31 VIII 1999 r. W latach 
1993-1999 pełnił również funkcję wicedyrektora szkoły. Od l września 1999 
r., do grudnia 2002 r. pracował jako nauczyciel historii w Publicznym Gim-
nazjum w Choszcznie, wraz z żoną Małgorzatą, nauczycielką języka angiel-
skiego. W trakcie wykonywania pracy zawodowej systematycznie podnosił 
swoje kwalifikacje, W 1994 r. uczestniczył w warsztatach w zakresie pro-
wadzenia hospitacji w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gorzowie 
Wlkp. W roku szkolnym 1998/99 ukończył kursy: Podstawy użytkowania 
komputera IBM PC, Podstawy Internetu oraz Opiekun pracowni interneto-
wej, a w miesiącach luty-kwiecień 1999 r., szkolenie edukatorskie w ramach 
finansowanego przez MEN i prowadzonego przez Centralny Ośrodek Do-
skonalenia Nauczycieli programu Nowa Szkoła – grupa 1000/2. 

Po ukończeniu studiów poświecił się badaniom, rozpoczętym w związ-
ku z pracą magisterską, nad tematyką turnieju rycerskiego. Opublikował na 
ten temat kilka artykułów w czasopismach naukowych. Jest współpracow-
nikiem gorzowskiego wydawnictwa „Nadwarciański Rocznik Historycz-
no-Archiwalny”. Po kilku latach przygotowań w kwietniu 1998 r. otworzył 
przewód doktorski w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Te-
matem jego rozprawy doktorskiej, przygotowywanej pod kierunkiem prof. dr 
hab. Karola Olejnika, jest „Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym 
średniowieczu i renesansie na tle europejskim XIV-XVI wieku”. Recenzentem 
pracy był m. in. prof. dr hab. Tadeusz Białecki. Stopień doktora nauk huma-
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nistycznych w zakresie historii uzy-
skał 9 maja 2002 roku. 

Wspólnie z bratem Grzego-
rzem Jackiem Brzustowiczem zaj-
muje się także historią regionalną. 
Jestem autorem ok. 100 artykułów 
poświęconych dziejom ziemi 
choszczeńskiej, publikowanych w 
prasie lokalnej i regionalnej (m. in, 
„Bliżej. Gazeta Ziemi Choszczeń-
skiej”, „Wiadomości Krzęcińskie”, 
„Ziemia Gorzowska”, „Kurier 
Choszczeński”). 

Stara się prowadzić aktywną 
działalność społeczną. W Radzie 
Gminy Krzęcin poprzedniej i 
obecnej kadencji pełni funkcję 
radnego. Jest członkiem kilku 
towarzystw naukowych i regio-
nalnych: Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego w Warszawie, To-
warzystwa Przyjaciół Archiwum i 
Pamiątek Przeszłości w Gorzowie 
Wielkopolskim oraz Regionalne-
go Towarzystwa Historycznego 
Ziemi Choszczeńskiej. Jest także 

współorganizatorem i wiceprezesem (od 1995 r.) ostatniego z nich. Był 
współzałożycielem Muzeum Ziemi Choszczeńskiej (obecnie tymczasowo 
funkcjonuje w Zespole Szkół w Choszcznie). Lubi pracować z młodzieżą 
szkolną, poświęca swoim wychowankom wiele czasu. Za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej w 1998 r.

Od 2002 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Histo-
ryczno-Kulturalnego „Przekaz”. W roku 2003 objął funkcję zastępcy wójta 
gminy Krzęcin. Jest autorem i współautorem m. in. nast. publikacji:

Bogdan W. Brzustowicz prezentuje tezy 
swojej dysertacji doktorskiej na walnym 
zgromadzeniu Towarzystwa Przyjaciół Ar-
chiwum i Pamiątek Przeszłości, Gorzów 5 
kwietnia 2003 r. (fot. D. A. Rymar)
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