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MIESZKAŃCY POWIATU GOSTYŃSKIEGO W WALKACH O KSZTAŁT 
GRANICY WSCHODNIEJ II RZECZYPOSPOLITEJ (1918-1920) 

 
 
 

W tekście zamieszczono biogramy osób z terenu dzisiejszego powiatu gostyńskiego, które w la-
tach 1918-1920 znalazły się na wschodnich rubieżach odradzającego się państwa polskiego, by wziąć 
udział w walkach z Ukraińcami i bolszewikami. Życiorysy opracowane zostały z myślą opublikowania 
ich w książce Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej w walkach o kształt granicy 
wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920), wydanej ostatecznie w 2002 roku przez Bibliotekę Pu-
bliczną Miasta i Gminy w Gostyniu, Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne i Muzeum w Gostyniu. 

Przy omawianiu ogółu zagadnień autor sięga do dziejów tych gmin, które dziś wchodzą w jego 
skład i stanowią cząstkę jego historii. Noty biograficzne dotyczą osób urodzonych w powiecie w jego 
współczesnych granicach oraz tych ludzi, którzy swoje życie i działalność związały z nim co najmniej 
na kilka lat. W 1997 roku autor niniejszego opracowania rozpoczął kwerendę źródłową, a dwa lata póź-
niej zamieścił na łamach „Gazety Gostyńskiej” pierwsze informacje o gostyńskich uczestnikach wojny 
1918-1920. Wszystkie zebrane materiały i informacje, po dokonaniu weryfikacji i uzupełnień, znalazły 
się ostatecznie w książce. Nie jest to, rzecz jasna, ostateczna lista.  

W okresie PRL ocena wojny polsko-bolszewickiej kształtowana była przez propagandę radziecką. 
Obowiązywała oficjalna wykładnia dziejów. Każda próba pisania na ten temat spotykała się z licznymi 
trudnościami ze strony władz. Dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, już w nowych 
warunkach ustrojowych, stworzone zostały szerokie możliwości badań nad zagadnieniami „białych 
plam” z naszej przeszłości.  

 Autor sięga do wszystkich dostępnych mu źródeł. Publikacja została głównie oparta na dokumen-
tach uczestników wojny zachowanych w zbiorach rodzinnych. Ocalałe książeczki wojskowe, życiorysy, 
zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej, zdjęcia, odznaczenia, legitymacje i dyplomy pozwalają 
m.in. określić przynależność pułkową, czas trwania służby wojskowej, szlak bojowy żołnierza, a także 
szukać odpowiedzi na wiele nasuwających się pytań. Dokumenty te stały się także cennym materiałem 
do opracowania biogramów uczestników wojny. Bogaty materiał faktograficzny dotyczący postawy 
społeczeństwa gostyńskiego wobec powstań śląskich i wojny polsko-bolszewickiej zawiera „Orędownik 
Gostyński”. Ważnym źródłem były ankiety personalne powstańców wielkopolskich znajdujące się               
w zbiorach Muzeum w Gostyniu. Dostarczają one cennych informacji m.in. o tych powstańcach, którzy 
brali udział w zwycięskiej wojnie z bolszewikami. Cennym źródłem do poznania szlaków bojowych 
jednostek poznańskich i wielkopolskich na froncie wschodnim jest Album Dziesięciolecia Okręgu Kor-
pusu Nr VII. Niezwykle przydatnym materiałem pamiętnikarskim okazały się starannie prowadzone za-
piski pisarza sztabu 6 kompanii   44 Pułku Strzelców Kresowych Edmunda Przybylaka z Kosowa. War-
tościowe są również fragmenty wspomnień Benedykta Żółtowskiego z Godurowa i Michała Piotrowiaka 
z Ziemlina. Ważny materiał na temat walk 60 Pułku Piechoty na szlaku kijowskim zawiera artykuł ppłka 
Bernarda Śliwińskiego z Ponieca, zamieszczony w „Kronice Gostyńskiej”.  

 
 
 
 
 
 
 



 

STANISŁAW ADAMCZAK 
 

Urodził się 4 maja 1896 roku w Kokoszkach w Wielkopolsce. Syn Franciszka i Barbary                 
z domu Pazoła. Po ukończeniu szkoły elementarnej rozpoczął naukę zawodu ślusarskiego. Od 
1 maja 1910 roku praktykował w firmie H. Methner w Bojanowie. 11 kwietnia 1913 roku 
złożył egzamin czeladniczy w Rawiczu. Do 24 kwietnia 1916 roku pracował w różnych za-
kładach rzemieślniczych. 28 kwietnia 1916 roku został wcielony do armii niemieckiej, w któ-
rej służył do 11 listopada 1918 roku. Od 27 stycznia do 8 maja 1917 roku jako szeregowy 21 
kompanii miotaczy min brał udział w walkach na froncie zachodnim, m.in. pod Sommą i Re-
ims. 11 maja 1917 roku został przerzucony na front wschodni, na którym przebywał do 27 
listopada 1917 roku. I wojnę światową zakończył na froncie zachodnim. Po powrocie do kra-

ju, w trakcie powstania wielkopolskiego, jako ochotnik 21 stycznia 1919 roku został wcielony do 3 Pułku Lotnicze-
go w Poznaniu.  W dniach od 14 czerwca do 8 sierpnia 1919 roku przebywał z jednostką na linii demarkacyjnej pod 
Zbąszynem. Szlak bojowy w kampanii bolszewickiej rozpoczął 12 sierpnia 1920 roku w 16 eskadrze 3 Pułku 
Wojsk Lotniczych ze specjalnością mechanik. 6 lipca 1919 roku awansował na stopień starszego szeregowego, 18 
listopada na kaprala, a 21 maja 1921 roku na plutonowego. Po zakończeniu wojny służbę wojskową odbywał w 12 
lotniczej Eskadrze Wywiadowczej (I Wielkopolskiej). Do rezerwy przeniesiony został 10 sierpnia 1921 roku. Od 19 
września 1921 roku do 30 marca 1927 roku pracował jako kierownik warsztatu w zakładach „Pudliszki”. 28 grudnia 
1923 roku złożył egzamin mistrzowski w Poznaniu. Od 1 kwietnia 1927 roku do 31 marca 1929 roku pracował               
w Fabryce Maszyn Braci Blottner w Bojanowie, a od 1 kwietnia 1929 roku w Fabryce Maszyn Stanisława Grześ-
kowiaka w Gostyniu. Od 15 kwietnia 1947 roku prowadził punkt usługowy w Gostyniu. Członek gostyńskiego 
Koła ZBoWiD. Zmarł 6 stycznia 1976 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał 
odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Odznaki: Gwiazdę Przemyśla i Orlęta Lwowskie, Odznakę Frontu Litewskiego-Białoruskiego, 
Odznakę Grunwaldzką, Odznakę Za Zasługi dla Województwa Poznańskiego. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; 
książeczka wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 158; informacje Joanny Adamczak – zbiory rodzinne. 

 
STANISŁAW ADAMCZYK 

 
Urodził się 11 lutego 1899 roku w Iwoniczu w powiecie krośnieńskim. Syn Jana              
i Karoliny z domu Leśniak. W 1910 roku ukończył czteroklasową szkołę elementar-
ną w Iwoniczu, a następnie uczęszczał do gimnazjum klasycznego w Sanoku, gdzie 
uzyskał świadectwo dojrzałości. W sierpniu 1917 roku został wcielony do armii au-
striackiej i skierowany na kurs do szkoły oficerów rezerwy. Ukończył ją w paździer-
niku tegoż roku. Na początku 1918 roku został urlopowany z wojska na egzaminy 
maturalne. Po ich zdaniu powrócił do wojska i skierowany został najpierw na front 
włoski, a następnie francuski. Brał udział w walkach w południowym Tyrolu, pół-
nocnej Francji, Belgii, Hesji i Badenii. W grudniu 1918 roku powrócił do kraju               

i w lutym 1919 roku ochotniczo zgłosił się do armii polskiej. Otrzymał przydział do 17 Pułku Piechoty 
w Rzeszowie i służył w nim w stopniu kaprala. Początkowo pełnił funkcję dowódcy drużyny w 1 kom-
panii, a od 1 stycznia 1920 roku dowódcy plutonu w 4 kompanii. W lipcu i sierpniu 1919 roku brał 
udział w walkach na froncie litewsko-białoruskim. W lipcu 1920 roku został przeniesiony do 20 Pułku 
Piechoty w Krakowie, ale służył krótko, zaledwie do sierpnia, gdyż zachorował na czerwonkę i leczył 
się w szpitalu do października. Po wyzdrowieniu został wcielony do kadry 17 Pułku Piechoty, a 14 li-
stopada 1920 roku przeniesiony do rezerwy. W 1921 roku rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i w ciągu trzech lat studiował chemię i fizykę. Od 1 września 1924 roku 
do 30 sierpnia 1928 roku był zatrudniony w charakterze nauczyciela tymczasowego w państwowym 
gimnazjum w Lublińcu. Został zwolniony z powodu braku kwalifikacji. W marcu 1930 roku, po zdaniu 
w Krakowie egzaminu pedagogicznego, uzyskał pełne kwalifikacje nauczyciela szkół średnich. Od roku 
szkolnego 1930/1931 został zaangażowany jako nauczyciel chemii z mineralogią i fizyki w gimnazjum 
gostyńskim, a w roku szkolnym 1933/1934 także matematyki. Od roku 1932 kierował gostyńskim chó-



 

rem „Cecylia”. 29 marca 1932 ożenił się z Cecylią  z Namysłów. Miał dwoje dzieci – Jana i Danutę.              
1 lipca 1925 roku mianowano go podporucznikiem w korpusie osobowym oficerów piechoty. Sześcio-
tygodniowy kurs dokształcający ukończył w roku 1928 w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 4a 
w Tomaszowie Mazowieckim. W następnych latach jako podporucznik rezerwy odbył dwukrotnie ćwi-
czenia wojskowe: w 1930 roku w 27 Pułku Piechoty i w 1933 roku w 70 Pułku Piechoty w Pleszewie, 
do którego został przeniesiony. W końcu sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do 55 Poznańskiego 
Pułku Piechoty i skierowany do Ośrodka Zapasowego 14 Dywizji Piechoty w Kutnie na stanowisku ofi-
cera żywnościowego. Jego losy we wrześniu 1939 roku nie są znane. Wiadomo, że dostał się do niewoli 
radzieckiej i został umieszczony w obozie w Kozielsku. Z obozu został wywieziony 21 kwietnia 1940 
roku (lista NKWD nr 036/4 poz. 96 z 16 kwietnia) do lasku katyńskiego, gdzie 22 kwietnia 1940 roku 
został zamordowany. 
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps; 
USC Gostyń. 
 

CZESŁAW ANDRZEJEWSKI 
 

Urodził się 25 maja 1902 roku w Poznaniu. Syn Bronisława i Wiktorii z domu Fę-
glerska. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Czempiniu w powiecie kościańskim. 
W tejże miejscowości podjął naukę zawodu mleczarskiego i ukończył trzyletni 
staż. Służbę wojskową rozpoczął w okresie powstania wielkopolskiego. 15 marca 
1919 roku otrzymał przydział do 11 kompanii tworzącego się 3 Pułku Strzelców 
Wlkp. (późniejszy 57 Pułk Piechoty). Z Biedruska pod Poznaniem pułk został 
przekwaterowany do Ostrowa Wielkopolskiego, celem ochrony tego rejonu przed 
ewentualnym atakiem Niemców. Stąd jednostka została przerzucona pociągiem do 
Mołodeczna koło Lidy. Tam na froncie litewsko-białoruskim rozpoczął swój szlak 

bojowy przeciw bolszewikom. W wojsku pozostał do końca 1921 roku. W latach 1923-1926 pracował 
jako zastępca kierownika Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie. W 1929 roku ukończył Technikum 
Mleczarskie w Rzeszowie i podjął prace na stanowisku kierownika Spółdzielni Mleczarskiej                    
w Chełmcach (powiat Inowrocław) i pracował tu do 31 grudnia 1939 roku. W latach 1930-1939 dzia-
łał w Towarzystwie Powstańców i Wojaków w Chełmcach. W 1940 roku został wysiedlony wraz               
z rodziną przez Niemców do Radziejowa Kujawskiego. Przebywał tam do 1945 roku. Pracował               
w Piotrkowie Kujawskim jako kierownik śmietanczarni. Od 1946 do 1951 roku był kierownikiem 
Mleczarni Spółdzielczej w Szamotułach. W listopadzie 1951 roku został służbowo przeniesiony do 
gostyńskiej Spółdzielni Mleczarskiej na stanowisko kierownika technicznego. Pracował tu aż do 
przejścia na emeryturę, to jest do 31 maja 1967 roku. Zmarł 23 stycznia 1977 roku. Pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 
 
Czesław Andrzejewski, Rękopis; informacje córki Danuty Andrzejewskiej – zbiory rodzinne.  
 
 
 

FRANCISZEK ANDRZEJEWSKI 
 

Urodził się 10 października 1899 roku w Brzeziu w rodzinie chłopskiej. Syn Fran-
ciszka i Stanisławy z domu Andraszak. Ukończył siedmioletnia szkołę elementarną 
w Gostyniu. W 1917 roku został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na 
front zachodni. 15 września 1918 roku dostał się do niewoli francuskiej, a w marcu 
1919 roku wstąpił do armii polskiej gen. Hallera. W maju 1919 roku jako kanonier 
12 dywizjonu artylerii ciężkiej powrócił do kraju. W październiku tegoż roku został 
wcielony do 14 Dywizji Piechoty i skierowany na front wschodni. Brał udział                 
w wojnie polsko-bolszewickiej. W listopadzie 1921 roku został przeniesiony do re-
zerwy. Wcześniej ukończył Szkołę Podoficerską w 12 Pułku Artylerii Ciężkiej              

w Tarnopolu koło Lwowa. Służbę wojskową zakończył w stopniu kaprala. W 1931 roku w Gostyniu 
zawarł związek małżeński z Czesławą Dudą. Na Brzeziu prowadził gospodarstwo (13 ha). Był człon-



 

kiem gostyńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. W październiku 1939 roku był wśród czterdzie-
stu aresztowanych, z których trzydziestu zostało zamordowanych w publicznej egzekucji na rynku go-
styńskim. W 1942 roku został wywłaszczony z majątku i do 1945 roku pracował w gospodarstwie 
Niemca Fenera w Osowie. Przed II wojną światową i w okresie powojennym był zastępcą wójta gminy 
Gostyń, a od 1945 roku przez dwanaście lat sołtysem wsi Brzezie. Zmarł 6 stycznia 1973 roku. Pocho-
wany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  
 
Informacje syna Czesława Andrzejewskiego – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 

 
IGNACY ANDRZEJEWSKI 

 
Urodził się 10 lipca 1897 roku w Siemowie. Syn Tomasza i Franciszki. Po ukończe-
niu szkoły elementarnej podjął naukę w warsztacie ciesielskim. W 1914 roku został 
wcielony do jednostki saperów armii niemieckiej, w której służył do grudnia 1918 
roku. Brał udział w działaniach wojennych zarówno na froncie wschodnim, jak              
i zachodnim. Od 11 stycznia 1919 roku jako ochotnik uczestniczył w powstaniu 
wielkopolskim. W 1920 roku wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezer-
wy przeniesiony został 31 lipca 1921 roku. W tymże samym roku złożył egzamin 
czeladniczy. Początkowo pracował we Wrocławiu, a następnie w innych miastach 
Śląska, by w końcu osiąść w rodzinnej wsi Siemowo. Tutaj prowadził ciesielski 

punkt usługowy. Zmarł 30 kwietnia 1979 roku. Pochowany został na cmentarzu w Siemowie. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBo-
WiD; Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; informacje Jana Łukaszczyka – zbiory rodzinne. 
 
 
 

IGNACY ANDRZEJEWSKI 
 

Urodził się 2 lipca 1897 roku w Żychlewie w rodzinie chłopskiej. Syn Józefa i Józefy             
z domu Smektała. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę elementarną. Od 27 
stycznia 1919 roku uczestniczył w powstaniu wielkopolskim na froncie południowym. 
Walczył m.in. pod Miejską Górką. Służbę wojskową kontynuował w 14 Pułku Artylerii 
Polowej, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony 
został 21 lipca 1921 roku. Powrócił do rodzinnego domu. Pracował w gospodarstwie 
rolnym, początkowo rodziców, a następnie własnym. W 1923 roku zawarł związek mał-
żeński z Józefą Wolną z Żychlewa. Miał dwoje dzieci (Maria, ur. 13 listopada 1924 ro-
ku, Antonina, ur. 7 stycznia 1927 roku). Podczas okupacji hitlerowskiej został wysie-

dlony wraz  z rodziną do Krajewic, gdzie pracował w gospodarstwie Niemca. Po zakończeniu wojny w 1945 
roku powrócił na własne gospodarstwo do Żychlewa. Zmarł 24 stycznia 1962 roku i pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Krobi. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Informacje Marii Polaszek. 
 
 
 
 
 
 
 

WALENTY ANDRZEJEWSKI 
 

Urodził się 11 listopada 1899 roku w Sułkowicach w rodzinie chłopskiej. Syn Stani-
sława i Józefy z domu Kaczmarek. Do szkoły elementarnej uczęszczał w rodzinnej 
miejscowości. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W trakcie działań wojen-
nych dostał się do niewoli, w której przebywał 11 miesięcy. Po ucieczce powrócił do 
Sułkowic. W 1925 roku zawarł związek małżeński z Apolonią Kaczmarek. Miał pię-
cioro dzieci. Zamieszkał w Krobi Starej, gdzie prowadził gospodarstwo rolne.             
W czasie okupacji hitlerowskiej, w 1942 roku, został wysiedlony z gospodarstwa. Do 
1945 roku pracował m.in. w cukrowni gostyńskiej i w tartaku. Po zakończeniu wojny 



 

powrócił na gospodarstwo w Krobi Starej. Zmarł 8 sierpnia 1972 roku. Pochowany jest na cmentarzu            
w Domachowie. 
 
Informacje córki Zofii Andrzejewskiej – zbiory rodzinne. 
 

JÓZEF BANASZAK 
 

Urodził się 11 marca 1898 roku w Gostyniu. Syn Józefa i Anieli z domu Klonowska. 
Ukończył szkołę elementarną i zawodową w Gostyniu. Był członkiem Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej. 
Uczestniczył w powstaniu wielkopolskim na froncie południowo-zachodnim. Od                
1 stycznia 1919 roku służył w 1 kompanii gostyńskiej pod dowództwem Borowicza. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w wyprawie kijowskiej. Do rezerwy 
przeniesiony został 13 sierpnia 1921 roku. W 1939 roku pomimo posiadania karty mo-
bilizacyjnej i zgłoszenia się w wyznaczonym miejscu nie został wcielony do wojska. 
Był długoletnim pracownikiem gostyńskiej cukrowni. Zatrudniony był jako ślusarz-

kotlarz na stanowisku brygadzisty. W 1963 roku przeszedł na emeryturę. Był członkiem Związku Powstań-
ców Wielkopolskich i gostyńskiego Koła ZBoWiD. Zmarł 30 stycznia 1968 roku. Pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal 
Niepodległości, Wielkopolski Krzyż Powstańczy i Odznakę Grunwaldzką.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Dokumenty Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII                      
z 22.VI.1938 roku; informacje córki Władysławy Dopierały. 
 

JÓZEF BARANOWSKI 
 
Urodził się 23 września 1902 roku w Zimnej Wodzie w powiecie lwowskim, jako syn Piotra. Będąc 
uczniem III klasy szkoły realnej we Lwowie, jako ochotnik brał udział w walkach z Ukraińcami, m.in.             
2 listopada 1918 roku w ataku na dworzec główny, a 8 listopada pod Skniłowem. 11 listopada dostał się 
do niewoli ukraińskiej. Osadzony został w obozie w Kosaczowie koło Kołomyi. Na początku stycznia 
1919 roku zbiegł z niewoli i przez Rumunię, Węgry i Austrię dotarł do Krakowa. Tutaj 10 lutego wstąpił 
do 1 Pułku Strzelców Lwowskich. 23 grudnia 1919 roku został zwolniony z wojska, aby kontynuować 
przerwaną działaniami wojennymi naukę. W obliczu zagrożenia sowieckiego 7 lipca 1920 roku wstąpił 
ponownie do wojska. Jako żołnierz 13 Pułku Piechoty brał udział w walkach na przedpolach Warszawy. 
We wrześniu 1920 roku został przeniesiony do dowództwa 5 Dywizji Piechoty, a miesiąc później zwol-
niony do rezerwy. Naukę dokończył w 1922 roku. Otrzymał posadę nauczyciela w powiecie łomżyń-
skim. Cztery lata później zdał egzamin nauczycielski i z dniem 3 września 1930 roku objął stanowisko 
kierownika szkoły w Sikorzynie w powiecie gostyńskim. Od 5 października 1932 roku był kierowni-
kiem szkoły w Łęce Wielkiej, a od września 1937 roku w Piaskach. 12 lutego 1939 roku został wybrany 
na radnego do Gromadzkiej Rady Narodowej w Piaskach. Jako podporucznik rezerwy został w sierpniu 
1939 roku zmobilizowany do 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i skierowany do ośrodka zapasowego 17 
Dywizji Piechoty w Skierniewicach. Wycofując się z ośrodkiem na wschód, dostał się do niewoli ra-
dzieckiej. Osadzony w obozie w Starobielsku, został wywieziony do Charkowa (na liście NKWD nr 88), 
gdzie w piwnicy budynku zarządu obwodowego NKWD został zastrzelony. Posiadał odznaczenia: 
Krzyż Obrony Lwowa z Mieczami, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia 
Odzyskania Niepodległości oraz Medal Niepodległości. 
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps; 
Zespół Szkół w Piaskach, Kronika Szkoły Powszechnej w Piaskach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FRANCISZEK BARTLEWSKI 
 

Urodził się 2 grudnia 1894 roku w Sułkowicach. Syn Marcina i Magdaleny z domu Pie-
niężna z Domachowa. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Sułkowicach. W 1914 roku 
został wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie francuskim. Urlopowany                
z wojska, nie powrócił do jednostki. W styczniu 1919 roku wstąpił do oddziału po-
wstańczego, z którym brał udział w walkach na froncie południowo-zachodnim, m.in. 
pod Miechcinem i Janiszewem. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in.              
w walkach w rejonie Kijowa i na przedpolach Warszawy. Po zakończeniu działań wo-
jennych powrócił do Sułkowic. 7 lutego 1921 roku zawarł związek małżeński ze Stani-
sławą Woźną i osiadł w Żychlewie. Następnie wyjechał do Francji, gdzie pracował do 

1949 roku. Ostatnie lata życia spędził z rodziną w Żychlewie. Zmarł w listopadzie 1952 roku. Pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Krobi. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Ankieta personalna ZBo-
WiD; informacje syna Franciszka Bartlewskiego. 
 
 
 

LEON BIAŁĘSKI 
 

Urodził się 26 marca 1896 roku w Mierucinie w powiecie mogileńskim. Syn Ludwi-
ka i Zuzanny z domu Mrówczyńska. Ukończył 6 klas prywatnego gimnazjum dr. 
Lockmanna w Poznaniu. Sposobił się do zawodu kupca. Od 1912 roku odbywał 
praktyki w firmach włókienniczych w Wielkopolsce i Niemczech. Brał udział w I 
wojnie światowej. 2 maja 1916 roku został wcielony do batalionu zapasowego 116 
Pułku Piechoty. Przebywał na froncie zachodnim, m.in. w Hessel koło Darmstaadtu 
w Nadrenii, gdzie ukończył kurs obsługi moździerzy i miotaczy min. W końcu grud-
nia 1918 roku przeniósł się do Pakości, gdzie wcześniej zamieszkali jego rodzice. 
Od 5 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim. Służył w kompanii 

pakoskiej w stopniu kaprala, jako dowódca drużyny. Do 10 stycznia 1919 roku brał udział w walkach na 
froncie północnym, a następnie przeniesiony został na front zachodni, gdzie od 13 czerwca do 17 paź-
dziernika 1919 roku uczestniczył w potyczkach pod Wolsztynem i Zbąszynem. Od kwietnia do czerwca 
1920 roku służył w oddziale sztabowym DOK VII w Poznaniu. Od 12 czerwca do 18 października 1920 
roku jako dowódca plutonu 157 Pułku Piechoty brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie 
litewsko-białoruskim. Następnie przeniesiony został do 7 Pułku Piechoty w Chełmie. 7 sierpnia 1920 
roku awansowano go do stopnia plutonowego, a w sierpniu 1921 roku sierżanta. Wkrótce przeniesiono 
go do rezerwy. Ćwiczenia wojskowe jako rezerwista odbył w 1923 roku w 57 Pułku Piechoty w Pozna-
niu, w 1924 i 1931 roku w 55 Poznańskim Pułku Piechoty w Lesznie, w 1928 roku w Szkole Podchorą-
żych Piechoty Rezerwy nr 5 w Krakowie. W 1925 roku został awansowany na podporucznika, a w 1939 
roku na porucznika rezerwy. W sierpniu 1925 roku zawarł związek małżeński z Apolonią Gryczyńską. 
Od 1926 roku rodzina mieszkała w Koźminie. Później przeniosła się do Borku. Tutaj Leon Białęski 
trudnił się handlem. Należał do Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Był też wiceprezesem Okręgu VI 
Związku Towarzystw Wojaków. 23 września 1939 roku dostał się do niewoli radzieckiej. Początkowo 
osadzono go w Szepietówce, a następnie przeniesiono go do Starobielska i dalej do Kozielska. 6 kwiet-
nia 1940 został zastrzelony w lesie katyńskim. Posiadał odznaczenia: Medal Niepodległości, Medal 
Dziesięciolecia, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, 
Odznakę Frontu Litewsko-Białoruskiego oraz Odznakę Powstańczą nadaną przez Związek Byłych 
Uczestników Powstań Narodowych RP. 
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolicy w obozach specjalnych NKWD  w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps. 
 

 
 
 



 

 
IGNACY BIERNAT 

 
Urodził się 17 stycznia 1902 roku w Bukownicy w rodzinie chłopskiej. Syn Ignacego i Stani-
sławy. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Sikorzynie. W 1920 roku w obliczu zagrożenia 
niepodległości państwa zgłosił się jako ochotnik na wojnę bolszewicką. Służył w 17 Pułku Uła-
nów. Brał udział m.in. w sierpniowej bitwie na przedpolach Warszawy. Z wojska zwolniony 
został 27 lutego 1921 roku. Czynną służbę wojskową odbył w 23 Pułku Ułanów w Wilnie, 
gdzie ukończył Szkołę Podoficerską w stopniu kaprala. W toku odbywania służby wojskowej  
w listopadzie 1924 roku zawarł związek małżeński z Marią Majewską z Sikorzyna. Do rezerwy 
przeniesiony został w 1925 roku. Zamieszkał w Starej Krobi, gdzie prowadził gospodarstwo 
rolne. 24 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do 7 Pułku Artylerii Ciężkiej w Poznaniu. 

Brał udział w wojnie obronnej Polski 1939 roku. Uczestniczył w walkach na szlaku Koło, Kutno, Łęczyca, Bzura, 
Łowicz, Sochaczew. W rejonie Piotrkowa dostał się do niewoli niemieckiej. Osadzony w Ostrowcu, a następnie 
umieszczony w szpitalu w Łagiewnikach, z którego został zwolniony w listopadzie 1939 roku, powrócił do Starej 
Krobi. W czasie okupacji hitlerowskiej, w listopadzie 1941 roku, wysiedlony został na Brzezie koło Gostynia do ma-
jątku Niemca Jerke, gdzie pracował do końca wojny. Po jej zakończeniu powrócił na własne gospodarstwo w Starej 
Krobi. Był członkiem ZBoWiD. Pochowany został na cmentarzu w Domachowie 31 grudnia 1995 roku. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Wspomnienia pożegnalne Ignacego 
Biernata; informacje syna Jana Biernata – zbiory rodzinne. 
 

IGNACY BUSZA 
 

Urodził się 31 stycznia 1880 roku w Pogorzeli w rodzinie chłopskiej. Syn Onufrego 
i Marianny z domu Andrzejewska. W 1900 roku ukończył Seminarium Nauczyciel-
skie w Kcyni i od 1 sierpnia tegoż roku objął posadę nauczyciela w osadzie Głogo-
wa (nieopodal Orpiszowa, powiat krotoszyński). W latach 1903-1904 odbył służbę 
wojskową. 15 lutego 1908 roku podjął pracę w Rogożewie (powiat rawicki). Od              
3 maja 1915 roku służył w armii niemieckiej. W listopadzie 1918 roku w stopniu 
podporucznika przeniesiony został do rezerwy. Z końcem roku 1918 aktywnie włą-
czył się w nurt pracy niepodległościowej. Wstąpił do POW Zaboru Pruskiego i roz-
począł przygotowania do akcji powstańczej w powiecie rawickim. Na pierwszym 

tajnym zebraniu Powiatowej Rady Ludowej w Rawiczu wybrano go zastępcą komendanta Powiatowej 
Straży Ludowej. 5 stycznia 1919 roku rozpoczął organizację oddziałów powstańczych w Miejskiej Gór-
ce. 8 stycznia wybrano go powiatowym komendantem Straży Ludowej w Rawiczu. Po przejęciu ko-
mendy odcinka rawickiego przez Alfonsa Brezę, został jego adiutantem. Do 16 lutego aktywnie uczest-
niczył w walkach na froncie południowym powstania wielkopolskiego. Brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Dowodził 1 batalionem 69 Pułku Piechoty. Ciężko ranny w bitwie pod Myszyńcem, 
zmarł 28 sierpnia 1920 roku w Szpitalu Wojskowym w Ostrołęce. Pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w Rawiczu. Pośmiertnie awansowano go na kapitana i odznaczono Orderem Virtuti Militari            
5 klasy (nr 2918). W latach trzydziestych XX wieku jego imieniem nazwano jedną z ulic w Rawiczu.  
 
Bogusław Polak, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. II 1914-1921, cz. 1, Koszalin 1991, s. 24-25; Słownik biogra-
ficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka, Poznań 2002, s. 45; 
Elżbieta Skorupska, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari z Ziemi Gostyńskiej (2). Kapitan Ignacy Busza, „Gazeta Gostyń-
ska” 1992, nr 21, s. 35; Nekrolog AD 1920. 
 
 
 
 
 



 

JAN CELKA 
 

Urodził się 5 lipca 1899 roku w Domachowie. Syn Bartłomieja i Apolonii. Uczęsz-
czał do szkoły elementarnej w Domachowie. W 1917 roku został wcielony do armii 
niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim. Brał udział w powstaniu wielkopolskim 
na odcinku Grupy „Leszno”. Następnie jako żołnierz 1 batalionu 60 Pułku Piechoty 
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył na Ukrainie i Białorusi. Za 
bohaterskie czyny jako plutonowy został odznaczony Krzyżem Walecznych (nr 92), 
nadanym przez Dowództwo 15 Dywizji Piechoty Wlkp. 24 stycznia 1921 roku. Po 
zakończeniu wojny kontynuował służbę wojskową w formacji lotniczej. Na począt-
ku 1925 roku ukończył drugi kurs wyszkolenia meteorologicznego podoficerów 

zawodowych. Służył w kompanii portowej 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. 18 maja 1925 roku podczas 
lotu ćwiczebnego na samolocie Potez XV nr 4013 sierżant strzelec Jan Celka i sierżant pilot Feliks Ma-
ruszewski ulegli wypadkowi. Dla Jana Celki oznaczało to zakończenie służby wojskowej i przejście na 
rentę. Ożenił się z Martą Mosiek. Zamieszkał najpierw w Rawiczu, a następnie w Ostrowie Wlkp.               
W 1939 roku wraz z rodziną został wywieziony do obozu przejściowego w Nowych Skalmierzycach,             
a po trzech miesiącach do Kielc. Początkowo pracował w Zagnańsku koło Kielc, a następnie w Hucie 
Ludwików w charakterze tłumacza. Na Kielecczyźnie działał w ZWZ/AK. Pracował w komórce wywia-
du. W jego domu odbywały się szkolenia okresowe, magazynowano broń, którą później przerzucano do 
oddziałów partyzanckich. Po zakończeniu wojny powrócił do Ostrowa Wlkp. Tam zmarł 3 lutego 1962 
roku. Pochowany jest na miejscowym cmentarzu. 
 
Informacje członka rodziny Macieja Grzybkowskiego – zbiory rodzinne; Legitymacja Krzyża Walecznych (nr 92). 
 
 
 

STANISŁAW CIĄŻYŃSKI 
 
Urodził się 1 listopada 1901 roku w Świerczynie. Syn Jana i Apolinarii. Ukończył szkołę elementarną. Za-
mieszkał z rodzicami w Kosowie. 26 czerwca 1919 roku został powołany do odbycia służby wojskowej w 10 
Pułku Strzelców Wlkp. 15 sierpnia tegoż roku otrzymał przydział do 1 Pułku Strzelców rez. w Grodzisku Wl-
kp. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej skierowany został na front wschodni ze specjalnością wojskową 
telefonista. Od 1 sierpnia 1920 roku przez dwa tygodnie przebywał w szpitalu wojskowym w Żyrardowie.               
1 kwietnia 1922 roku został powołany do odbycia służby czynnej w 25 Pułku Artylerii Polowej w Kaliszu.               
8 lipca 1923 roku został przeniesiony do rezerwy. 26 sierpnia 1939 roku otrzymał kartę mobilizacyjną do 5 
Dywizji Piechoty we Lwowie. Brał udział w kampanii wrześniowej, m.in. w walkach w rejonie Modlina, Bia-
łej Łęki i Warszawy. 27 września w stolicy dostał się do niewoli niemieckiej.  Z Warszawy został przewieziony 
do Żyrardowa, następnie Sieradza i Poznania. Z niewoli zwolniony został 13 października. W czasie okupacji 
hitlerowskiej pracował jako robotnik, a po II wojnie światowej w charakterze milicjanta w Gostyniu, gdzie 
mieszkał. Na emeryturę przeszedł 1 września 1959 roku. Posiadał stopień starszego sierżanta. Od 25 lipca 1961 
roku był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. Zmarł 10 lipca 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż 
Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Medal 20-lecia Polski Ludowej, 
Odznakę Grunwaldzką, Odznakę 10 lat w Służbie Narodu, Odznakę Za Wzorową Służbę (1957).  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBo-
WiD; Książeczka wojskowa seria D nr 921811. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALOJZY CIESIELSKI 
 

Urodził się 1 maja 1901 roku w Lipiu w rodzinie chłopskiej. Syn Józefa i Anny z domu 
Lipowicz. Szkołę elementarną ukończył w Strzelcach Wielkich. Zawodu kowalskiego 
wyuczył się u swego ojca. Z domu rodzinnego wyniósł przekonanie o konieczności czyn-
nego włączenia się do walki o niepodległą Polskę. 7 stycznia 1919 roku, jako ochotnik, 
mając 17 lat wyruszył ze wsi Lipie do Piasków, a następnie z grupą powstańców pod do-
wództwem sierżanta Sobeckiego do Gostynia. Przydzielony został do trzeciej kompanii 
gostyńskiej. Brał udział w walkach na odcinku Grupy „Leszno”, m.in. pod Miechcinem             
i Janiszewem. W sierpniu 1919 roku w Ostrzeszowie był w grupie ochotników przygoto-
wujących się do udziału w pierwszym powstaniu śląskim, oddział nie został jednak włą-

czony do bezpośrednich walk. Następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Szlak bojowy zakończył 
10 października 1920 roku. Po demobilizacji powrócił do rodzinnego domu. Do 1928 roku pracował u ojca              
w zajeździe oraz w kuźni. W 1922 roku powołany został do wojska jako poborowy i do 1923 roku służył              
w 7 kompanii 68 Pułku Piechoty w Ostrzeszowie. 27 listopada 1928 roku w Domachowie zawarł związek mał-
żeński z Marianną Lisiecką. Po zmarłym teściu przejął tutaj warsztat kowalski. Żona prowadziła sklep spożyw-
czy i gospodarstwo rolne. 18 sierpnia 1939 roku, jako jedyny mieszkaniec Domachowa, otrzymał kartę mobili-
zacyjną. We wrześniu 1939 roku po raz drugi stanął do walki z Niemcami. W czasie walk w rejonie Kutna 
udało mu się wraz z jednostką wydostać z okrążenia, ale wycofując się dalej na wschód dostał się do niewoli 
niemieckiej. Ponad miesiąc przebywał w obozie jenieckim w rejonie Sochaczewa. Po zwolnieniu z obozu               
i powrocie do Domachowa, przez cały okres okupacji prowadził tam warsztat kowalski. Po zakończeniu                
II wojny światowej był przez władze PRL szykanowany, a w okresie Referendum Ludowego aresztowany. Był 
członkiem domachowskiego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej, Stronnictwa Demokratycznego, a od 28 
sierpnia 1957 roku ZBoWiD. 26 kwietnia 1972 roku został awansowany na stopień podporucznika w stanie 
spoczynku. Zmarł 11 listopada 1972 roku. Pochowany został na cmentarzu w Domachowie. Posiadał odzna-
czenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Niepodległości, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, 
Odznaki: Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich i Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Stanisława Ciesielskiego – zbiory 
rodzinne. 
 

IGNACY CIESIELSKI 
 

Urodził się 29 lipca 1899 roku w Luboni pod Poniecem w rodzinie robotniczej. Syn 
Szymona i Marii. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Luboni. Od 7 stycznia 1919 
roku brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Walczył 
m.in. pod Janiszewem i Miechcinem. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, 
służąc w 60 Pułku Piechoty. Do rezerwy przeniesiony został w 1921 roku. Zamiesz-
kał w Śmiłowie. Pracował jako robotnik, m.in. na kolei, przy budowie dróg oraz              
w cegielni w Sowinach. Awansowany do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. 
Zmarł 2 października 1974 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym              
w Poniecu. 

 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Franciszki Staniewskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BRONISŁAW CZABAJSKI 
 

Urodził się 7 września 1888 roku w Gostyniu. Syn Józefa, właściciela gostyńskiej 
restauracji oraz Teofilii z domu Borowicz. Ukończył 7 klas gimnazjum w Krotoszy-
nie. Studiował farmację na uniwersytetach w Monachium i Lipsku, a następnie na 
Uniwersytecie Poznańskim, gdzie uzyskał 8 czerwca 1922 roku dyplom farmaceuty. 
7 września 1914 roku został wcielony do armii niemieckiej, w której służył do 6 
grudnia 1918 roku. Jako żołnierz (telefonista) 3 baterii 5 Pułku Artylerii Ciężkiej 
skierowany został na front wschodni. Do września 1915 roku z pułkiem brał udział 
w walkach o przełamanie frontu nad Bzurą i w ofensywie na Pułtusk i Lidę. Od 31 
kwietnia 1916 roku z pułkiem stał na pozycjach pod Berezyną, biorąc udział w po-

tyczkach i starciach jako działonowy. 1 maja 1916 roku skierowano go na 6-tygodniowy kurs dla aspi-
rantów oficerskich w szkole oficerskiej w Jüteborgu pod Berlinem. Po jego ukończeniu awansowany 
został na stopień sierżanta, mianowany aspirantem (25 sierpnia 1916 roku) i oficerem baterii. Po powro-
cie do pułku aż do połowy listopada 1917 roku przebywał na froncie rosyjskim, m.in. uczestniczył               
w walkach nad jeziorem Narocz, górną Berezyną i w ofensywie na Trembowlę. 23 września 1916 roku 
otrzymał awans na podporucznika. W drugiej połowie listopada 1917 roku wraz z pułkiem przeniesiony 
został na front zachodni. Brał udział w walkach w północnej Francji i we Flandrii. Na początku grudnia 
1918 roku powrócił do Wielkopolski. 23 lutego 1919 roku wstąpił do wojska wielkopolskiego i pełnił 
służbę w baterii zapasowej artylerii ciężkiej na Sołaczu w Poznaniu. 11 marca został mianowany do-
wódcą 2 baterii 15 Pułku Artylerii Ciężkiej, a 20 marca otrzymał awans na porucznika. Od 13 marca do 
6 czerwca 1919 roku uczestniczył w działaniach Grupy Wielkopolskiej gen. Daniela Konarzewskiego na 
froncie ukraińskim w walkach o Lwów. Od 28 lipca do września 1919 roku brał udział w walkach na 
froncie litewsko-białoruskim, dowodząc baterią 15 Pułku Artylerii Ciężkiej. Z frontu powrócił do Po-
znania 15 listopada. Jedenaście dni później skierowano go wraz z jednostką na front północny pod Szu-
bin. Z końcem marca 1920 roku bateria rozpoczęła walki w ramach przygotowywanej ofensywy kijow-
skiej, a 28 maja skierowano ją ponownie na front litewsko-białoruski. Tutaj uczestniczyła w ofensywie 
do Berezyny, w walkach odwrotowych, na przedpolach Warszawy i ofensywie sierpniowo-wrześniowej. 
W październiku 1920 roku został kapitanem. Rok później przeniesiono go do rezerwy. Od 1924 roku 
pracował w administracji aptek w Poznaniu, gdzie mieszkał. Dzięki usilnym staraniom 28 sierpnia 1935 
roku otrzymał koncesję na uruchomienie i prowadzenie apteki publicznej w Poznaniu na Dębcu, przy ul. 
Dębieckiej 6. Miał trzech synów: (Urban, ur. 1924; Michał, ur. 31 marca 1927; Andrzej, ur. 25 lipca 
1936). W sierpniu 1939 roku w randze kapitana rezerwy został zmobilizowany do baonu sanitarnego             
w Łodzi w charakterze aptekarza. Ostatnią wiadomość rodzina otrzymała od niego 30 sierpnia 1939 ro-
ku z Łodzi. Losy kapitana Czabajskiego we wrześniu 1939 roku nie są znane. Dostał się do niewoli ra-
dzieckiej. Początkowo był osadzony w Szepietówce, a następnie przeniesiony do obozu w Starobielsku 
(nr 3644). Z obozu przesłał rodzinie trzy pocztówki. Ostatnią rodzina otrzymała 28 marca 1940 roku. 
Wysłana przez żonę pocztówka do Starobielska z datą 4 maja 1940 roku została zwrócona nadawcy. 
Figurowała na niej pieczątka poczty moskiewskiej z datą 20 maja 1940 roku. W kwietniu lub maju 1940 
roku Bronisław Czabajski został przewieziony do Charkowa i zastrzelony w piwnicy budynku NKWD. 
Jego zwłoki wrzucono do zbiorowego dołu w podmiejskim lesie. Odznaczony był m.in. Krzyżem Wa-
lecznych (22 lutego 1921 roku). 
 
Wojciech Śmigielski,  Mieszkańcy Gostynia i okolicy w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps; 
Korespondencja syna Andrzeja Czabajskiego (Poznań); Zenon Voelkel, Życiorys Bronisława Czabajskiego; informacje An-
drzeja Czabajskiego (Gostyń); Pocztówka PCK z 7 marca 1940 roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WALENTY CZAPRACKI 
 

Urodził się 4 lutego 1901 roku w Elżbietkowie. Syn Jana i Katarzyny. Szkołę elementarną 
ukończył w Pogorzeli, gdzie zamieszkali rodzice. Uczestniczył w wojnie polsko-
bolszewickiej. Służył w kompanii sanitarnej kpt. dr. Luttelmana. W Pogorzeli 27 września 
1924 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Roszkowiak. Miał czworo dzieci. 
Pracował w charakterze robotnika rolnego w majątku Pogorzela. Po II wojnie światowej 
otrzymał ziemię z reformy rolnej. Należał do miejscowego Koła ZBoWiD. Zmarł 22 lip-
ca 1985 roku i pochowany został na cmentarzu w Pogorzeli. Był odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (17 IV 1979). 
 

Informacje syna Romana Czaprackiego – zbiory rodzinne. 
 
 

JAN DĄBROWSKI 
 

Urodził się 19 kwietnia 1901 roku w Langendreer w Westfalii. Syn Józefa i Jadwigi 
z domu Chuda. W 1902 roku powrócił z rodziną do Polski i zamieszkał w Srokach 
koło Kobylina, gdzie ukończył szkołę elementarną. Od 1915 roku do 20 czerwca 
1919 roku pracował w gospodarstwie rodziców. 21 czerwca 1919 roku został powo-
łany do wojska polskiego. Służył w 16 Pułku Ułanów, z którym brał udział w wojnie 
polsko-bol-szewickiej. Kampanię wojenną zakończył 10 lutego 1921 roku. Od 1 
kwietnia 1921 roku pracował w Fabryce Maszyn w Krotoszynie, gdzie 23 kwietnia 
1924 roku złożył egzamin czeladniczy w zawodzie ślusarza. W 1925 roku zawarł 
związek małżeński z Bronisławą Wyszogrodzką z Czeluścina. Miał sześcioro dzieci. 

Prowadził ślusarski punkt usługowy. W 1928 roku przeniósł się do Borku. Tam otworzył sklep               
i warsztat naprawy rowerów. Od 1941 roku pracował w gostyńskiej fabryce Union-Zeiss-Werke. W 
1942 roku został wywieziony na roboty przymusowe do III Rzeszy. Pracował w zakładzie zbrojenio-
wym w Berlinie. W lutym 1945 roku powrócił do kraju. W Gostyniu, gdzie mieszkał od 15 marca 1945 
roku, prowadził warsztat ślusarski. 11 września 1948 roku w Poznaniu złożył egzamin mistrzowski. Po-
siadał stopień kaprala. Zmarł 10 lutego 1976 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Go-
styniu. 
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; informacje córki Kazimiery Teodorczyk – zbiory rodzinne. 
 

JÓZEF DIRBACH 
 

Urodził się 17 lutego 1872 roku w Bralinie w powiecie sycowskim w rodzinie chłop-
skiej. Syn Józefa i Anieli z Ziętkowskich. Po ukończeniu szkoły elementarnej podjął 
naukę w gimnazjum w Kępnie, a kontynuował we Wrocławiu. 3 czerwca 1892 roku 
uzyskał świadectwo maturalne. Następnie rozpoczął studia medyczne na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. W styczniu 1897 roku zdał egzamin lekarski, a w 1898 roku 
doktoryzował się. W lipcu 1900 roku objął stanowisko dyrektora i ordynatora od-
działu chirurgicznego szpitala o.o. bonifratrów w Marysinie w powiecie gostyńskim. 
Po wybuchu I wojny światowej, 30 grudnia 1914 roku, został zmobilizowany do 
armii niemieckiej. Początkowo pozostawał w Marysinie, pełniąc jednocześnie funk-

cję naczelnego chirurga w szpitalu wojskowym w Gostyniu. Od stycznia do czerwca 1917 roku był tak-
że ordynatorem stacji chirurgicznej w Lesznie i w Rawiczu. Później skierowany został na front zachodni 
(francuski i belgijski), do służby polowej. W grudniu 1918 roku powrócił do Marysina. Na początku 
stycznia 1919 roku zorganizował tam szpital powstańczy, który pełnił funkcję centralnego szpitala woj-
skowego dla Grupy „Leszno”. Organizował także w rejonie walk frontowych punkty sanitarne (Drobnin, 
Krobia, Pępowo, Skoraszewice). W 1920 roku w czasie inwazji sowieckiej na Polskę powołany został 
znów do służby wojskowej. Od 7 kwietnia do 18 maja 1920 roku był ordynatorem szpitala wojskowego 
w Ostrowie Wlkp., a następnie dowódcą szpitala wojskowego w Kościanie (do 6 października 1921 ro-



 

ku). W lipcu 1922 roku w stopniu kapitana przeniesiony został do rezerwy. Pozostał w Kościanie, gdzie 
prowadził prywatną praktykę lekarską.. Był radnym miejskim, działał społecznie w PCK i harcerstwie.  
8 lutego 1924 roku awansowano go na stopień majora. We wrześniu 1939 roku jako ochotnik brał udział 
w obronie Warszawy, a po jej kapitulacji zamieszkał w Radomiu, gdzie zmarł nagle 16 czerwca 1940 
roku. Tam też został pochowany. Awansowany do stopnia podpułkownika. 
 
Witold Omieczyński, Józef Dirbach, [w:] Jankowiak Stefan, Bauer Piotr, Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 
1918-1919, Gostyń 1988, s. 127-128; Piotr Bauer, Józef Dirbach – lekarz medycyny, powstaniec wielkopolski, Sławni Gosty-
nianie. Kalendarz na rok 1989, Gostyń 1988; Glura Franciszek, Marysin, Gostyń-Piaski 1995; Słownik biograficzny powstań-
ców wielkopolskich 1918-1919. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka, Poznań 2002, s. 67-68;„Orędownik 
Gostyński” 1920, nr 78. 
 

LUDWIK DOLATA 
 

Urodził się 13 sierpnia 1899 roku w Podrzeczu w rodzinie chłopskiej. Syn Jana i Francisz-
ki z domu Szperlik. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Bodzewie. W 1915 roku rozpo-
czął naukę w zawodzie piekarza. Pełną 7 klasową szkołę powszechną ukończył jako pod-
oficer zawodowy w roku szkolnym 1931/32 w Modlinie – Twierdzy. 13 sierpnia 1917 
roku wcielono go do wojska niemieckiego w Głogowie. Po przeszkoleniu skierowany 
został na front zachodni.  Z powodu choroby na początku listopada 1918 roku znalazł się 
w szpitalu w Essen, z którego po wyleczeniu wrócił do Strzelec Małych. Od 26 lutego do 
5 listopada 1919 roku odbywał służbę wojskową jako poborowy w 2 Pułku Artylerii Lek-
kiej w Biedrusku. Od 6 listopada 1919 roku do 13 grudnia 1921 roku pracował jako sani-

tariusz w wojskowym szpitalu w Szczypiornie. Tu m.in. w lipcu i sierpniu 1920 roku przywożono rannych 
żołnierzy spod Warszawy. Od 14 grudnia 1921 roku do 19 lutego 1923 roku pracował w szpitalu wojskowym 
w Gnieźnie. Kontynuował w nim pracę do 2 stycznia 1925 roku, ale już jako podoficer zawodowy. Od 3 stycz-
nia 1925 roku do 28 lutego 1938 roku pracował w Baonie Sanitarnym VII w Poznaniu, w I Baonie Sanitarnym 
w Warszawie oraz w I Pułku Artylerii Ciężkiej w Modlinie. W 1933 roku w Poniecu zawarł związek małżeń-
ski z Józefą Chudą. W lutym 1938 roku przeniesiony został w stan spoczynku w stopniu ogniomistrza. Za-
mieszkał w Krobi. Od 3 września 1939 roku brał udział w obronie Warszawy w oddziałach Obywatelskiej 
Straży Pożarnej XIII Komisariatu, mieszczącego się w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi. W październiku 
1939 roku powrócił do Bukownicy. 27 listopada 1940 roku wraz z rodziną został wysiedlony do Generalnej 
Guberni, do wsi Celiny w powiecie łukowskim. 22 lipca 1945 roku wrócił do Bukownicy i podjął pracę w rol-
nictwie. Od 24 października 1951 roku pracował w gostyńskiej cukrowni w charakterze rejonowego inspektora 
plantacji. 4 stycznia 1966 roku przeszedł na emeryturę. Od 20 czerwca 1985 roku był członkiem gostyńskiego 
Koła ZBoWiD. Zmarł 23 października 1993 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 
Odznaczony był Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921i Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepod-
ległości.  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBo-
WiD; informacje członka rodziny Jacka Majewskiego – zbiory rodzinne; USC Gostyń.  
 

FELIKS DOMACHOWSKI 
 

Urodził się 12 listopada 1898 roku w Gostyniu w rodzinie rzemieślniczej. Syn Pawła i An-
ny z domu Pospieszyńska. Szkołę elementarną ukończył w Gostynia. Następnie uczył się w 
miejscowej szkole średniej. W 1918 roku został zmobilizowany do armii niemieckiej i wy-
słany na front francuski. Tam dostał się do niewoli. Następnie jako ochotnik wstąpił do ar-
mii gen. Hallera, z którą w 1919 roku powrócił do kraju. Brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Walczył w I Dywizjonie 12 Pułku Artylerii Ciężkiej. Po zakończeniu działań 
wojennych powrócił do rodzinnej miejscowości. W 1923 roku w Gostyniu zawarł związek 
małżeński z Marią Bujakiewicz. Początkowo praktykował w zakładzie masarskim ojca, po 
czym przejął firmę i kierował nią (z przerwą w latach 1941-1945) aż do śmierci. Był człon-



 

kiem gostyńskiego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Zmarł 19 stycznia 1949 roku. Pochowany został na cmen-
tarzu parafialnym w Gostyniu. Odznaczony był m.in. Krzyżem Walecznych (nr 9052). 
 
Informacje syna Juliana Domachowskiego – zbiory rodzinne; Legitymacja Krzyża Walecznych nr 9057; USC Gostyń. 
 

MICHAŁ DUDZIAK 
 

Urodził się 26 sierpnia 1900 roku w Ziemlinie w rodzinie chłopskiej, jako syn Józe-
fa. W 1917 roku został wcielony do armii niemieckiej. W listopadzie 1918 roku po-
wrócił do rodzinnej wsi. Od 1 stycznia do 3 lutego 1919 roku pełnił ochotniczo 
służbę w ziemlińskim oddziale Straży Ludowej, którego był współorganizatorem            
i zastępcą dowódcy. Po rozwiązaniu oddziału zgłosił się 4 lutego 1919 roku do for-
mowanego w Poznaniu 1 Pułku Strzelców Wlkp. (późniejszy 55 Poznański Pułk 
Piechoty). Brał udział w walkach pod Lwowem. W czerwcu 1919 roku odkomende-
rowany został na stanowisko instruktora do Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej            
w Biedrusku, a w styczniu 1920 roku do Szkoły Oficerskiej w Poznaniu. Od wrze-

śnia 1920 roku podporucznik, od 1 kwietnia 1921 roku porucznik, a w 1935 roku awansowany na sto-
pień kapitana. Od 1923 roku służył zawodowo w 55 Poznańskim Pułku Piechoty w Lesznie na stanowi-
skach od dowódcy plutonu do zastępcy dowódcy III batalionu stacjonującego w Rawiczu. W lipcu 1939 
roku przeniesiono go na stanowisko oficera sztabu dowódcy piechoty dywizyjnej 14 Dywizji Piechoty  
w Poznaniu. Brał udział w kampanii wrześniowej. Ciężko ranny w rejonie wsi Kiełpin (22 września) 
dostał się do niewoli niemieckiej. Do końca wojny przebywał w obozach jenieckich na terenie Prus 
Wschodnich i Austrii, a następnie w Woldenbergu (Dobiegniew) na terenie Polski. Do Rawicza powró-
cił w lutym 1945 roku. W sierpniu podjął pracę w Stacji Traktorów i Maszyn w Świdnicy, a następnie  
w Świebodzicach. W sierpniu 1949 roku zamieszkał we Wrocławiu i pracował w Wojewódzkim Związ-
ku Spółdzielni Rolniczych (Samopomoc Chłopska). W 1968 roku przeszedł na emeryturę. W 1971 roku 
awansowany został do stopnia majora rezerwy WP. Zmarł 27 grudnia 1980 roku. Pochowany został na 
cmentarzu w Lesznie. Był odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym, Orderem Odrodzenia Polski V klasy. 
 
Piotr Bauer, Michał Dudziak – powstaniec wielkopolski, oficer WP, żołnierz Września, Sławni Gostynianie. Kalendarz na rok 
1989, Gostyń 1988; Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogu-
sława Polaka, Poznań 2002, s. 80-81. 
 

STEFAN DUTKOWIAK 
 

Urodził się 11 lipca 1898 roku w Lesznie. Syn Andrzeja i Antoniny. Uczęszczał do szkoły 
elementarnej w Lesznie. Brał udział w I wojnie światowej, służąc w armii niemieckiej. Od 
9 stycznia 1919 roku jako ochotnik uczestniczył w powstaniu wielkopolskim na odcinku 
Grupy „Leszno”. Służył w oddziale Michała Kaźmierczaka. Walczył m.in. pod Miechci-
nem, Waszkowem, Sowinami i Klonowcem. W czasie powstania awansowany został do 
stopnia starszego szeregowego. Służbę wojskową kontynuował w 15 Pułku Artylerii 
Ciężkiej. W 1920 roku z jednostką brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy 
przeniesiony został 14 lipca 1921 roku. Po zawarciu związku małżeńskiego z Marią Waw-
rzyniak zamieszkał w Janiszewie, gdzie pracował w miejscowym majątku ziemskim              

w charakterze robotnika rolnego. W 1946 roku przeniósł się do Miechcina na samodzielne gospodarstwo rolne. 
Zmarł 11 marca 1962 roku. Pochowany został na cmentarzu w Poniecu. Odznaczony był m.in. Krzyżem Wa-
lecznych, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej               
i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; informacje córki Marii Mendyki. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAN DWORCZAK 
 

Urodził się 31 stycznia 1898 roku w Gostyniu. Syn Antoniego i Marianny z domu Mul-
kowska. W 1916 roku został wcielony do armii niemieckiej. Służył w jednostce artyle-
ryjskiej. W czasie powstania wielkopolskiego brał udział w walkach na odcinku Grupy 
„Leszno”. Służył w kompanii Marcina Talarczaka z Piasków. Brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Po zdemobilizowaniu prowadził gospodarstwo rolne w Gostyniu.         
W 1927 roku w Piaskach zawarł związek małżeński z Antoniną Dolatą. W czasie oku-
pacji hitlerowskiej wraz z rodziną został w 1942 roku wysiedlony do Drogoszewa,          
a gospodarstwo przejął Johann Schmidt. Do Gostynia powrócił w 1945 roku.  Zmarł            
1 maja 1986 roku. Pochowany został na cmentarzu  parafial- 

nym w Gostyniu. 
 
Informacje syna Jana Dworczaka – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

TOMASZ DWORNICZAK 
 

Urodził się 24 lutego 1894 roku w Szczerkowie w powiecie krotoszyńskim. Syn Tomasza           
i Katarzyny z domu Grobelna. Posiadał wykształcenie podstawowe. W czasie I wojny świa-
towej służył w armii niemieckiej i brał udział w walkach na froncie zachodnim. 20 stycznia 
1918 roku w Cerekwicy w powiecie jarocińskim zawarł związek małżeński z Marianną 
Nowakowską z Zimnowody. Zamieszkał w Zimnowodzie. Miał ośmioro dzieci. W czasie 
powstania wielkopolskiego od 28 grudnia 1918 roku do 18 marca 1919 roku służył w od-
dziale Straży Ludowej pod dowództwem Kolendowicza. Od maja 1919 roku do listopada 
1920 roku uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej jako żołnierz 5 kompanii 62 Pułku 
Piechoty. W okresie międzywojennym jako robotnik rolny pracował w majątkach hrabiego 

Mycielskiego i hrabiego Grocholskiego. Okupację spędził w Zimnowodzie. Po II wojnie światowej pracował          
w miejscowym PGR na stanowisku księgowego. Był członkiem ZBoWiD. Posiadał stopień wojskowy plutono-
wego. Zmarł 11 lipca 1990 roku i pochowany został na cmentarzu w Zimnowodzie.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Informacje córki Janiny Kucharskiej – zbiory rodzin-
ne. 
 

STEFAN EITNER 
 

Urodził się 17 sierpnia 1886 roku w Gostyniu w rodzinie rzemieślniczej. Syn Stani-
sława i Elżbiety z domu Lekowska. Po ukończeniu szkoły elementarnej w warsztacie 
ojca uczył się dekarstwa. W latach 1907-1909 odbył służbę wojskową w 155 Pułku 
Piechoty. W 1914 roku został wcielony w szeregi armii niemieckiej w stopniu kapra-
la.. Walczył na froncie zachodnim. Od 1916 roku był zastępcą oficera. Zdemobili-
zowany 31 grudnia 1918 roku. 7 stycznia 1919 roku znalazł się w powstańczym ba-
talionie gostyńskim. Jako dowódca kompanii, którą z czasem przekazał swojemu 
bratu Wojciechowi, brał udział w walkach na froncie południowo-zachodnim po-
wstania wielkopolskiego. W marcu 1919 roku został skierowany do 8 Pułku Strzel-

ców Wielkopolskich (późniejszy 62 Pułk Piechoty). W kwietniu w Jarocinie sformował 3 kompanię 
ciężkich karabinów maszynowych i dowodził nią aż do grudnia 1920 roku. W październiku 1919 roku 
mianowano go podporucznikiem. Uczestniczył w walkach na wschodniej granicy, m.in. pod Kijowem, 
w bitwie nad Berezyną, w walkach odwrotowych i kontrofensywie. Po zakończeniu wojny z Rosją Ra-
dziecką otrzymał przydział do Szkoły Podoficerskiej w Grudziądzu jako oficer kwatermistrz. W 1921 
roku został awansowany na stopień porucznika, a trzy lata później kapitana. W sierpniu 1932 roku prze-
szedł w stan spoczynku. Zmarł w szpitalu wojskowym w Toruniu 30 grudnia 1937 roku i tam został po-



 

chowany. Odznaczony był Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy (nr 4663), Medalem Niepodległości i Krzy-
żem Walecznych (dwukrotnie), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Bogusław Polak, Stefan Eitner, Kawalerowie Virtuti 
Militari 1792-1945, t. II 1914-1921, cz. 1, Koszalin 1991, s. 39-40; Robert Czub, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari                  
z Ziemi Gostyńskiej (1). Kapitan Stefan Eitner, „Gazeta Gostyńska” 1992, nr 20, s. 37; Słownik biograficzny powstańców 
wielkopolskich 1918-1919. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka, Poznań 2002, s. 83-84. 
 

WŁADYSŁAW FENGLER 
 

Urodził się 27 czerwca 1900 roku w Pogorzeli. Syn Antoniego i Rozalii z domu Waltro-
wicz. Ukończył szkołę elementarną. Z zawodu murarz. Od 14 listopada 1918 roku był 
członkiem oddziału Straży Ludowej w Pogorzeli. W czasie powstania wielkopolskiego              
z oddziałem pogorzelskim (2 kompania 1 batalionu koźmińskiego) brał udział, m.in. w 
drugiej bitwie o Rawicz. Następnie w składzie 3 batalionu 69 Pułku Piechoty walczył na 
froncie wschodnim. 26 września 1925 roku w Pogorzeli poślubił Zofię Gogolewską. Miał 
dwoje dzieci (Praksyda, Bronisława). Zmarł 13 września 1969 roku i pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Pogorzeli. 
 

Elżbieta Curyk-Sierszulska, Tradycje patriotyczne Wielkopolski na przykładzie Pogorzeli, Poznań 1996, mps; USC Pogorze-
la; informacje Barbary Lindeckiej. 
 

FRANCISZEK FIEBIG 
 

Urodził się 3 stycznia 1901 roku w Gostyniu. Syn Jana   i Michaliny z domu Zygmunt. 
Ukończył szkołę elementarną w Gostyniu. W wieku sześciu lat stracił ojca. Prace podjął 
najpierw w tartaku, a później aż do emerytury, z przerwą 1919-1921, kontynuował          
w gostyńskiej cukrowni. Z zawodu spawacz-kotlarz. W kwietniu 1919 roku został wcie-
lony do 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W sierpniu tegoż roku z rejonu Mołodeczna roz-
począł swój szlak bojowy w walkach na wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W drugiej połowie maja 1920 roku uczestniczył w 
walkach w rejonie Berezyny, następnie w walkach odwrotowych, w bitwie warszawskiej  
i kontrofensywie sierpniowej. Szlak bojowy zakończył w rejonie Stołpca w październiku 

1920 roku. W styczniu 1921 roku powrócił z pułkiem do Poznania, a we wrześniu 1921 roku przeniesiony zo-
stał do rezerwy. Zmarł 23 kwietnia 1976 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Po-
siadał odznaczenia: Krzyż Walecznych oraz Złoty, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. 
 
Informacje syna Mariana Fiebiga – zbiory rodzinne. 
 

ANTONI FILIPIAK 
 

Urodził się 5 stycznia 1898 roku w Szczedrzejewie w powiecie wrzesińskim jako syn Jana 
i Stanisławy. W 1912 roku, po ukończeniu szkoły elementarnej, przeniósł się z rodzicami 
do Borku. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. Walczył na 
froncie francuskim. Od 10 lutego 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim. Wal-
czył na froncie południowym, w kompanii koźmińskiej pod dowództwem kpt. Teurycha. 
Uczestniczył w walkach m.in. pod Rawiczem i Krotoszynem. Służbę wojskową kontynu-
ował w 17 Pułku Artylerii Polowej, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Kampanię wojenną zakończył na początku 1921 roku. Pięć lat później zawarł związek 
małżeński z Wiktorią Tasiemską. Pracował w „Rolniku” boreckim, był także radnym 

miejscowej rady narodowej. W pierwszych latach okupacji hitlerowskiej zatrudniony był w magazynach zbo-
żowo-węglowych w Borku. 2 lipca 1944 roku wraz z rodziną został wywieziony na przymusowe roboty do 
Bawarii. Pracował tam w gospodarstwie rolnym. Do Borku powrócił dopiero 6 września 1946 roku. Począt-
kowo pracował jako woźny w boreckim magistracie, a następnie na stanowisku pracownika umysłowego. W 



 

1965 roku przeszedł na emeryturę. Posiadał stopień plutonowego. Zmarł 26 października 1983 roku. Pochowa-
ny został na cmentarzu parafialnym w Borku. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Leona Filipiaka – zbiory rodzinne. 
 

PIOTR FILIPOWIAK 
 

Urodził się 15 czerwca 1895 roku w Dzięczynie w rodzinie chłopskiej. Syn Jana i Marianny 
z domu Poprawa. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Poniecu. Brał udział w I wojnie 
światowej jako żołnierz armii niemieckiej. Walczył na froncie francuskim. Po zakończeniu 
wojny powrócił w rodzinne strony. Od 20 stycznia 1919 roku uczestniczył w powstaniu 
wielkopolskim. Brał udział w walkach na froncie południowym, m.in. pod Miejską Górką, 
Rawiczem i Kępnem. Służbę wojskową kontynuował w 11 Pułku Strzelców Wielkopol-
skich (późniejszy 69 Pułk Piechoty), z którym walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po 
jej zakończeniu pozostał w wojsku polskim jako podoficer zawodowy. W trakcie służby 
wojskowej 4 czerwca 1923 roku w Koźminie zawarł związek małżeński z Władysławą 

Raczkiewicz. Ze względu na zły stan zdrowia w 1933 roku w randze sierżanta przeniesiony został do rezerwy. Od 
1935 roku mieszkał w Piaskach. Pracował na stanowisku kierownika piekarni. W grudniu 1939 roku został wy-
siedlony do Generalnej Guberni (Rawa Mazowiecka). Tam działał w konspiracji (ZWZ-AK) pod dowództwem 
mjr. Marcina Talarczaka. Następnie pełnił funkcję łącznika z 2 Dywizją Piechoty w Sandomierzu (dowódca płk 
„Lin”). Zmarł 11 listopada 1984 roku. Pochowany został na cmentarzu w Strzelcach Wielkich. Posiadał odzna-
czenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Walecznych, Medal za Wilno, Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski i Odznakę Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich;  Centralne Archiwum Wojskowe, Teczka personalna Piotra 
Filipowiaka, sygn. KA/BP 4826/57; informacje brata Franciszka Filipowiaka; USC Piaski. 

 
WALENTY FILIPOWIAK 

 
Urodził się 31 stycznia 1898 roku w Dzięczynie w rodzinie chłopskiej. Syn Jana i 
Marianny z domu Poprawa. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Poniecu. 14 listo-
pada 1916 roku został wcielony do wojska niemieckiego. Od 16 maja 1917 roku 
jako żołnierz 19 Pułku Piechoty brał udział w walkach na froncie francuskim. 26 
marca 1918 roku został ranny w prawą nogę i do 3 maja 1918 roku przebywał w 
szpitalu niemieckim. 14 października 1918 roku został wzięty do niewoli angiel-
skiej. 20 maja 1919 roku we Francji, jako ochotnik, wstąpił do 20 Pułku Strzelców 
Polskich armii gen. Hallera. Z jednostką tą przybył do Polski. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. 15 lutego 1920 roku został awansowany na stopień starszego 

szeregowego, 17 kwietnia na kaprala, a 30 maja na plutonowego. Po zakończeniu działań wojennych, 15 
grudnia 1920 roku, ukończył kurs w Szkole Podoficerskiej 13 Dywizji Piechoty w Równem. Do rezerwy 
przeniesiony został z 71 Pułku Piechoty 5 maja 1921 roku. Osiedlił się w Pępowie, gdzie pracował w 
miejscowej gorzelni aż do przejścia na emeryturę. Należał do Zrzeszenia Byłych Jeńców Wojennych 
Zachodnich Ziem Polski. 23 lipca 1922 roku zawarł związek małżeński z Heleną Pierzchlewicz. Miał 
dwoje dzieci. Od 17 października do 26 listopada 1923 roku odbył ćwiczenia rezerwy w 4 kompanii 56 
Pułku Piechoty, a od 4 do 30 sierpnia 1927 roku w 55 Poznańskim Pułku Piechoty. Zmarł 18 grudnia 
1976 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pępowie. 
 
Informacje brata Franciszka Filipowiaka – zbiory rodzinne; książeczka wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 
225; USC Pępowo. 
 
 
 
 



 

MICHAŁ FRYDRYSZAK 
 

Urodził się 23 września 1900 roku w Zalesiu. Syn Józefa i Antoniny z domu Kor-
dus. Ukończył szkołę elementarną w Zalesiu. Robotnik. Od 23 kwietnia do 11 paź-
dziernika 1920 roku brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył w 67 Pułku 
Piechoty Wlkp. 10 grudnia 1921 roku w randze szeregowego przeniesiony został do 
rezerwy. W latach 1924-1928 pracował we Francji, w 1929 roku w Gdyni. Do Zale-
sia powrócił w 1930 roku. Pięć lat później zawarł związek małżeński z Jadwigą 
Krzyżyńską i zamieszkał w Piaskach. W 1937 roku przeniósł się do Gostynia. Zmarł 
22 września 1977 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  
 

Informacje córki Zofii Ludian – zbiory rodzinne; książeczka wojskowa PKU Jarocin, Główna Księga Ewidencji Nr 373.  
 

STANISŁAW GABRYELCZYK 
 

Urodził się 24 września 1893 roku w Głuchowie k. Pogorzeli. Syn Łukasza i Rozalii 
z domu Mucha. Ukończył szkołę elementarną w Głuchowie. W grudniu 1918 roku 
stanął na czele oddziału Straży Ludowej w Głuchowie. W czasie powstania wielko-
polskiego z utworzonym wówczas oddziałem pogorzelskim skierowany został na 
front południowy. Uczestniczył m.in. w walkach o Rawicz. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Służył w kompanii pogorzelskiej w 69 Pułku Piechoty. 
Uczestniczył m.in. w bojach nad Górną Berezyną, w walkach odwrotowych, w 
kontrofensywie czerwcowej i w zmaganiach na przedpolach Warszawy. W toku 
kampanii wojennej awansowany został do stopnia kaprala. Po zakończeniu wojny 

przeniesiono go do rezerwy. Powrócił do Głuchowa. 7 listopada 1921 roku w Pogorzeli zawarł związek 
małżeński z Agnieszką Witkowiak. W latach międzywojennych i po II wojnie światowej pracował na 
własnym gospodarstwie rolnym. Podczas okupacji hitlerowskiej został przesiedlony do Pogorzeli, skąd 
niebawem przeniósł się do bratowej na gospodarstwo w Fijałowie. Po zakończeniu działań wojennych 
powrócił do Głuchowa. Przed II wojną światową i po jej zakończeniu przez 22 lata pełnił urząd sołtysa 
we wsi Głuchów. Był aktywnym działaczem kółek rolniczych. W dwudziestoleciu międzywojennym 
pełnił obowiązki skarbnika Kółka Rolniczego Pogorzela-Elżbietków-Głuchów. Po roku 1956 przez wie-
le lat przewodniczył Komisji Rewizyjnej Kółka Rolniczego w Głuchowie. Był członkiem Zjednoczone-
go Stronnictwa Ludowego. Zmarł 15 lutego 1967 roku i pochowany został na cmentarzu w Pogorzeli. 
Uhonorowany był m.in. Krzyżem Walecznych i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.  
 
Edward Busza, Udział miasta Pogorzela w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1920, Brodnica 1938, s. 32; informacje Jana Ga-
bryelczyka; USC Pogorzela. 
 

STANISŁAW GAIŃSKI 
 

Urodził się 30 marca 1899 roku w Gostyniu. Syn Tomasza i Wiktorii z domu Mul-
czyńska. Ukończył szkołę elementarną i kurs zawodowy. Egzamin czeladniczy zło-
żył 30 kwietnia 1923 roku. 1 października 1916 roku został wcielony do armii nie-
mieckiej, w której służył do 1 stycznia 1919 roku. Od 7 stycznia 1919 roku brał 
udział w powstaniu wielkopolskim na odcinek Grupy „Leszno”. Uczestniczył w 
wojnie polsko-bolszewickiej. Po zdemobilizowaniu w końcu 1921 roku osiadł w 
Borku, gdzie od 1 kwietnia 1927 roku prowadził zakład blacharski. Był członkiem 
miejscowego Bractwa Kurkowego, OSP i koła śpiewaczego. Na emeryturę prze-
szedł 5 stycznia 1979 roku. Zmarł 29 stycznia 1991 roku. Pochowany został na 

cmentarzu parafialnym w Borku. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Borek, Materiały; Cech Rzemiosł 
Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; informacje syna Mariana Gaińskiego. 
 



 

FRANCISZEK GAŁA 
 

Urodził się 29 maja 1894 roku w Żychlewie w rodzinie chłopskiej. Syn Jana i Ma-
rianny z domu Sikora. Ukończył 4-klasową szkołę elementarną. 16 maja 1916 roku 
został wcielony do 58 Pułku Piechoty armii niemieckiej. Służył tam do 23 grudnia 
1918 roku. W latach 1916-1917 walczył na terenie Wołynia, a w ostatnim roku woj-
ny, na froncie francuskim. W styczniu 1919 roku przystąpił do powstania wielkopol-
skiego. Walczył na odcinku Grupy „Leszno”. Służył w oddziale Jana Piko. Uczest-
niczył w walkach na odcinku Pawłowice-Kąkolewo. Od 1 września do 15 grudnia 
1919 roku brał udział w kursie podoficerskim zorganizowanym w 6 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich. 9 lutego 1920 roku z 60 Pułkiem Piechoty skierowany został na 

front bolszewicki. Brał udział w walkach w rejonie Kijowa, na przedpolach Warszawy i w ofensywie 
sierpniowo-wrześniowej. W toku walk 4 kwietnia został awansowany na stopień kaprala, 8 czerwca na 
plutonowego, a 17 sierpnia na sierżanta. Kampanię wojenną zakończył 29 listopada 1920 roku. Po po-
wrocie pracował w rodzinnym gospodarstwie. Ostatnie ćwiczenia wojskowe odbył w 58 Pułku Piechoty 
od 17 września do 20 października 1928 roku. 16 listopada 1933 roku zawarł związek małżeński z Joan-
ną Andrzejewską z Grabianowa. Miał troje dzieci. W czasie okupacji hitlerowskiej w 1941 roku został 
wysiedlony z rodziną do Kunowa. Gospodarstwo przejął Niemiec. Kilka lat okupacji przepracował w 
kopalniach węgla na Górnym Śląsku. Po zakończeniu wojny powrócił do Żychlewa. Prowadził samo-
dzielne gospodarstwo rolne. Był członkiem miejscowego Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Od 26 września 1957 roku był członkiem ZBo-
WiD. 26 kwietnia 1972 roku został awansowany na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 1 
grudnia 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krobi. Odznaczony był m.in. Krzy-
żem Żelaznym II klasy, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski, Odznaką Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje żony Joanny Gały – zbiory rodzinne; 
Książeczka wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 172 
 

MARCIN GARDYŚ 
 

Urodził się 18 sierpnia 1901 roku w Goli. Syn Marcina i Marianny z domu Tomczak. 
Uczęszczał do szkoły elementarnej w Goli. Był uczestnikiem powstania wielkopol-
skiego, walczył m.in. pod Sarnową, Miejską Górką. Z 16 Pułkiem Ułanów brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie działań wojennych dostał się do 
niewoli, z której zbiegł w 1921 roku. Przez następne dwa lata odbywał czynną służbę 
wojskową w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej na Sołaczu w Poznaniu. Do 1926 roku 
pracował w majątku Edwarda Potworowskiego w Goli. 3 maja 1926 roku w Gosty-
niu zawarł związek małżeński z Marianną Marciniak. Miał czworo dzieci (Józef, ur. 
1927; Antoni, ur. 1933; Andrzej, ur. 1934 i Jadwiga, ur. 1942). Wraz z rodziną za-

mieszkał w Gostyniu, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne. W okresie okupacji hitlerowskiej 
zajmował się zwózką mleka od rolników do miejscowej mleczarni. Po drugiej wojnie światowej prowa-
dził własne gospodarstwo rolne. Był członkiem gostyńskiego Kółka Rolniczego. Zmarł 21 lutego 1982 
roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 
 
Informacje syna Andrzeja Gardysia – zbiory rodzinne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

MICHAŁ GEMBIAK 
 

Urodził się 3 września 1893 roku w Ludwinowie w rodzinie robotniczej. Syn Wawrzyna           
i Marianny z domu Szyszczyńska. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Pępowie. Od 
1914 roku brał udział w I wojnie światowej jako żołnierz armii niemieckiej. Służył w 57 
Pułku Piechoty. Od 7 stycznia 1919 roku uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Wal-
czył na odcinku Grupy „Leszno”, a następnie pod Nakłem i Bydgoszczą. Brał udział w 
wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w walkach sierpniowych 1920 roku na przedpolach 
Warszawy. Po zakończeniu wojny wyjechał do Niemiec, a następnie do Francji, gdzie 
przez kilka lat pracował w kopalniach węgla. W 1927 roku powrócił do kraju, nabył go-
spodarstwo rolne w Kosowie, gdzie zamieszkał. 31 stycznia 1972 roku został nominowa-

ny na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 19 listopada 1984 roku. Pochowany został na cmenta-
rzu w Starym Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy (1972) i Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski (1975).  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; informacje 
córki Wandy Kaczmarek – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

FRANCISZEK GLINKA 
 

Urodził się 22 stycznia 1894 roku w Gostyniu. Syn Marcina i Agnieszki z domu 
Wenderska. Ukończył szkołę elementarną w Gostyniu. 28 grudnia 1915 roku został 
wcielony do armii niemieckiej, w której służył do 26 grudnia 1918 roku. Od 29 
grudnia 1918 roku do 25 stycznia 1919 roku był członkiem oddziału Straży Ludowej 
w Gostyniu. 12 sierpnia 1920 roku został zmobilizowany do 14 Pułku Artylerii Po-
lowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 roku zawarł w Gostyniu 
związek małżeński ze Stanisławą Borowiak. Do rezerwy przeniesiony został 12 
grudnia 1923 roku. Od 1 kwietnia 1925 roku aż do przejścia na emeryturę pracował 
w gostyńskiej cukrowni. W 1972 roku został awansowany na stopień podporucznika 

w stanie spoczynku. Zmarł 6 marca 1976 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gosty-
niu. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Medal Pa-
miątkowy za Długoletnią Służbę dla Rolnictwa. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacja syna Franciszka Glinki – zbiory  rodzinne; 
USC Gostyń; książeczka wojskowa PKU Gostyń. 
 

 

JAN NEPOMUCEN GLINKA 
 

Urodził się 15 maja 1892 roku w Gostyniu. Syn Marcina i Agnieszki z domu Wen-
derska. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Gostyniu. W czasie I wojny światowej 
służył w armii niemieckiej. Po zakończeniu działań wojennych powrócił do Gosty-
nia. W czasie powstania wielkopolskiego od 7 stycznia do czerwca 1919 roku służył 
w gostyńskim oddziale Straży Ludowej. W 1919 roku w Wielichowie zawarł zwią-
zek małżeński z Franciszką Wróbel. Służbę wojskową odbywał w 10 Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich (późniejszy 68 Pułk Piechoty), z którym w 1920 roku uczestni-
czył w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został w październiku 
1920 roku w stopniu starszego szeregowego. Należał do Związku Strzeleckiego. 

Pracował w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gostyniu jako technik drogowy. Zmarł 21 grudnia 1975 
roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Leokadii Lison – zbiory rodzinne; 
USC Gostyń. 



 

LUDWIK GLINKA 
 

Urodził się 3 sierpnia 1900 roku w Gostyniu. Syn Marcina i Agnieszki z Wender-
skich. Posiadał wykształcenie podstawowe. Z zawodu fryzjer. 7 stycznia 1919 roku 
jako ochotnik wyruszył ze Strzelnicy w Gostyniu z oddziałem na powstanie wielko-
polskie. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w wyprawie kijowskiej 
1920 roku. W latach 1933-1937 pracował jako urzędnik w Starostwie w Gostyniu. 
W 1937 roku wyemigrował do Belgii, gdzie do momentu przejścia na emeryturę 
pracował w kopalniach węgla. W czasie okupacji hitlerowskiej brał czynny udział   
w belgijskim ruchu oporu. Zmarł 6 sierpnia 1982 roku i spoczywa na cmentarzu          
w Tertre, w prowincji Hainaut w Belgii. Uhonorowany był wieloma odznaczeniami: 

Medaille du Volontaire de Guerre Combattant, Medaille Commémorative de Guerre du General 
Eisenhover, Croix d’ Officier en Argent avec épées croisses de la Renaissance de la Pologne, Croix de la 
Liberté et d’ Indépendance Polonaise 1939-1945, Croix de la Liberation de la Pologne, Colonel de la 
Résistance Interalliée, Medaille du MNB – Médaille de la Resistance Armeé Belge, Medaille 
Commémorative avec sabres croises 1940-1945, Medaille Industrielle Belge de I ere Classe, Medaille du 
Merite pour la Patrie, L’ Eglise accordée par le Pape Paul VI pour 57 ans de service a l’ etranger.  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Kronika ZBoWiD; informacje członka 
rodziny Władysławy Dopierały – zbiory rodzinne. 
 

JÓZEF GŁOWACKI 
 

Urodził się 26 stycznia 1899 roku w Krajkowie koło Śremu. Syn Jana i Antoniny             
z domu Budzyn. W 1913 roku ukończył szkołę elementarną w Jerce. Do 1917 roku 
pracował w charakterze robotnika rolnego w Czachorowie. 1 czerwca 1917 roku 
został wcielony do armii niemieckiej. Przeszkolenie wojskowe przeszedł w Bojano-
wie koło Leszna. Jesienią 1917 roku został skierowany do 10 armii stacjonującej             
w Wilnie. Wiosną 1918 roku został przerzucony na front zachodni. Tam w sierpniu 
tegoż roku dostał się do niewoli angielskiej. W kwietniu 1919 roku jako ochotnik 
wstąpił do 2 Pułku Strzelców Polskich armii gen. Hallera. Z Francji z jednostką,             
w której służył został przetransportowany do Polski i skierowany na front bolsze-

wicki. Służył w 44 Pułku Strzelców Kresowych. Awansowany został do stopnia kaprala. Do rezerwy 
przeniesiony został 30 listopada 1921 roku. Do 1925 roku pracował jako robotnik rolny w Czachorowie. 
W tymże samym roku zawarł związek małżeński z Pelagią Sobótką i zamieszkał w Piaskach. Do 1928 
roku pracował w warsztacie dekarskim w Drzęczewie. W latach 1928-1940 prowadził sklep rowerowy           
i części zamiennych w Piaskach. Był członkiem piaskowskiego Bractwa Kurkowego, a także od 1934 
roku Stowarzyszenia Weteranów Byłej Armii Polskiej we Francji. W sierpniu 1939 roku otrzymał kartę 
mobilizacyjną i skierowany został do policji zapasowej w Krobi. Od 7 grudnia 1942 roku do 11 czerwca 
1943 roku pracował jako dekarz w warsztacie Nawrockiego w Gostyniu, a od 12 czerwca 1943 roku do 
21 stycznia 1945 roku w warsztacie Paula Gregora w Piaskach. Od 1 kwietnia 1945 roku prowadził wła-
sny warsztat ślusarski. W 1968 roku przeszedł na emeryturę. 12 stycznia 1991 roku został awansowany 
na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 13 kwietnia 1992 roku. Pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Piaskach. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, 
Medal Niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrną 
Odznakę Za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego. 
 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Archiwum -- numer ewidencyjny 10362, Cech Rzemiosł Różnych 
w Gostyniu, Akta cechowe; informacje córka Henryki Rybickiej – zbiory rodzinne. 
 
 
 
 
 



 

WAWRZYNIEC GŁOWACKI 
 

Urodził się 20 lipca 1900 roku w Rębowie. Syn Marcina i Marianny z domu Roga-
sik. Od 1903 roku mieszkał w Gostyniu. Szkołę elementarną ukończył w 1914 roku. 
Naukę zawodu kowala pobierał od 1 stycznia 1917 roku z przerwą wojenną do 31 
grudnia 1922 roku. W czasie I wojny światowej był aktywnym członkiem skautingu, 
brał m.in. udział w tajnym zlocie tej organizacji w 1916 roku w Babkach pod Pozna-
niem. W czasie powstania wielkopolskiego, 27 stycznia 1919 roku, zgłosił się jako 
osiemnastolatek ochotniczo w biurze werbunkowym w Poznaniu. Skierowany został 
do koszar saperów na Wildzie, gdzie grupowały się oddziały powstańcze. Po prze-
szkoleniu pełnił służbę wartowniczą przy różnych obiektach wojskowych na terenie 

Poznania. W końcu lutego został wcielony do 1 batalionu saperów wielkopolskich pod dowództwem 
kpt. Butlera, w maju został przeniesiony do 2 batalionu. W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył          
w 14 batalionie 7 Pułku Saperów. Po zakończeniu działań wojennych od 27 listopada 1920 roku do 16 
listopada 1922 roku przebywał w kościuszkowskim obozie szkolnym saperów w Warszawie, początko-
wo jako żołnierz kompanii, a od 1 lipca 1921 roku jako kancelista. Od czerwca 1922 roku służył jako 
żołnierz nadterminowy, a w listopadzie tegoż roku przeniesiony został do rezerwy w randze plutonowe-
go. Ostatnie ćwiczenia wojskowe rezerwy odbył w lipcu 1931 roku. Od 31 maja 1923 roku aż do przej-
ścia na emeryturę w 1965 roku z przerwą wojenną (wrzesień-październik 1939) pracował w cukrowni 
gostyńskiej, najpierw w charakterze rzemieślnika, a następnie kasjera. Był członkiem Towarzystwa Po-
wstańców i Wojaków w Gostyniu oraz oddziału OSP w cukrowni gostyńskiej. W 1927 roku w Gostyniu 
zawarł związek małżeński z Katarzyną Grześkowiak. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany do 2 
pułku saperów, z którym przeszedł całą kampanię wrześniową. W niewoli niemieckiej przebywał w 
obozie jenieckim pod Wiedniem. Po zwolnieniu w październiku powrócił do Gostynia. Po II wojnie 
światowej był przewodniczącym Koła PPS przy cukrowni, członkiem Powiatowej Rady Narodowej oraz 
ZBoWiD. Otrzymał nominacje na stopień sierżanta. Zmarł 19 października 1971 roku. Pochowany zo-
stał na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje żony Katarzyny Głowackiej – zbiory ro-
dzinne; USC Gostyń. 

 
STEFAN GOGÓŁ 

 
Urodził się 22 sierpnia 1901 roku w Starym Gostyniu, jako syn Stanisława i Anny            
z domu Nowacka. Ukończył szkołę elementarną. Robotnik. Jako ochotnik od 1 do 6 
stycznia 1919 roku pełnił służbę w oddziale Straży Ludowej w Gostyniu. Od 7 
stycznia brał udział w powstaniu wielkopolskim na froncie południowo-zachodnim. 
Od 9 kwietnia 1919 roku służył w 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 56 
Pułk Piechoty). Do 6 września tego roku przebywał z jednostką na linii demarkacyj-
nej pod Zbąszynem. Od 8 września 1919 roku brał udział w walkach na granicy 
wschodniej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Dwukrotnie był ranny              
i przebywał w szpitalach: w Brześciu nad Bugiem (11 września-7 października 1920) 

i w Warszawie (8-23 październik 1920). Ostatnie ćwiczenia wojskowe odbył od 18 marca do 5 lipca 
1921 roku w 75 Pułku Piechoty. 5 lipca 1922 roku został przeniesiony do rezerwy. 27 stycznia 1924 
roku zawarł związek małżeński z Józefą Nowacką. Miał sześcioro dzieci. Był członkiem ZBoWiD.              
W 1966 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 13 lutego 1967 roku. Pochowany został na cmentarzu              
w Starym Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal za Długoletnią Służbę i Odzna-
kę Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Kazimierza Gogóła – zbiory rodzin-
ne; książeczka wojskowa PKU Jarocin, Główna Księga Ewidencji Nr 251; USC Gostyń. 
 



 

STANISŁAW GOHL 
 

Urodził się 14 września 1900 roku w Głuchowie k. Pogorzeli, w ówczesnym powie-
cie koźmińskim. Syn Piotra i Magdaleny z domu Krajka. W 1914 roku ukończył 
szkołę elementarną. Przez kolejne trzy lata pobierał naukę w warsztacie ślusarskim. 
W 1917 roku został wcielony do armii pruskiej, z której został zwolniony w paź-
dzierniku 1918 roku. W grudniu 1918 roku jako ochotnik wstąpił do oddziału Straży 
Ludowej w Głuchowie, którym dowodził Stanisław Gabryelczyk. Służył w oddziale 
wartowniczym i patrolowym. W czasie powstania wielkopolskiego z utworzonym 
oddziałem pogorzelskim walczył na froncie południowym. Uczestniczył m.in.           
w bitwach o Rawicz. W lutym 1920 roku z 3 batalionem 69 Pułku Piechoty został 

wysłany na front bolszewicki, gdzie w maju został ranny w nogę. Do rezerwy przeniesiony został               
w 1921 roku. Do 1927 roku pracował jako ślusarz na Pomorzu Gdańskim, następnie do 1935 roku              
w warsztatach kolejowych w Jarocinie. Ostatnie lata II Rzeczypospolitej, okres okupacji hitlerowskiej           
i lata powojenne przepracował w warsztatach PKP w Poznaniu. Zmarł 12 lipca 1986 roku w Puszczy-
kowie. Pochowany został na cmentarzu w Poznaniu. 
 
Stanisław Gohl, Życiorys; Edward Busza, Udział miasta Pogorzela w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1920, Brodnica 1938, 
s. 32. 

JÓZEF GOŚCINIAK 
 

Urodził się 27 lutego 1891 roku w Witoldowie. Syn Józefa i Elżbiety z domu Nagler. 
W 1914 roku w Koźminie zawarł związek małżeński z Agnieszką Pawłowską. 2 
sierpnia 1914 roku został wcielony do 5 kompanii 50 Pułku Piechoty armii niemiec-
kiej. Walczył na froncie zachodnim i wschodnim. Od 21 do 24 września 1914 roku 
brał udział w walkach o zdobycie wzgórz nad Mozą, a w pierwszych miesiącach 
1915 roku w rejonie między Mozą a Mozelą. 24 kwietnia tegoż roku został ranny i 
skierowany do szpitala. 3 czerwca po wyjściu ze szpitala otrzymał przydział do 3 
kompanii I Batalionu Zapasowego 50 Pułku Piechoty. W latach 1916-1917 jako żoł-
nierz 329 Pułku Piechoty uczestniczył w walkach pozycyjnych nad Berezyną oraz 

pościgowych w Galicji Wschodniej. 19 sierpnia 1917 roku otrzymał awans na starszego szeregowego. 
Od lutego do kwietnia 1918 roku jako żołnierz 9 kompanii 371 Pułku Piechoty uczestniczył w walkach 
pozycyjnych we Flandrii. 1 kwietnia 1918 roku został awansowany do stopnia kaprala. Z wojska nie-
mieckiego został zwolniony 16 grudnia 1918 roku. W trakcie powstania wielkopolskiego od 1 stycznia 
do 30 czerwca 1919 roku pełnił służbę w oddziale Straży Ludowej w Gostyniu. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został 25 listopada 1920 roku. Po I wojnie światowej 
pracował w charakterze woźnego w Urzędzie Miejskim w Gostyniu, a po II wojnie światowej jako refe-
rent biura meldunkowego. Był członkiem międzywojennego Związku Strzeleckiego, a po wojnie go-
styńskiego Koła ZBoWiD. Posiadał stopień plutonowego. Zmarł 16 grudnia 1966 roku. Pochowany zo-
stał na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Uhonorowany był wieloma odznaczeniami: Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia Odzy-
skanej Niepodległości, Medalem Za Długoletnią Służbę, Odznaką Grunwaldzką oraz niemieckim Krzy-
żem Żelaznym II klasy. 
 
Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygn. 333, Związek Strzelecki; Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców 
wielkopolskich; informacje Teresy Gościniak – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STANISŁAW GRUCHOT 
 

Urodził się 25 października 1900 roku w Głogininie. Syn Franciszka i Marii z domu 
Stanisławska. Ukończył szkołę elementarną. Naukę zawodu pobierał od 1 paździer-
nika 1916 roku, z przerwą na służbę wojskową, do 1 października 1922 roku, zakoń-
czoną złożeniem egzaminu czeladniczego. 21 czerwca 1918 roku został wcielony do 
wojska niemieckiego, w którym służył do 10 grudnia 1918 roku. Brał udział w po-
wstaniu wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej. W wojsku polskim służył od 
4 kwietnia 1919 roku do 24 sierpnia 1921 roku. Po zakończeniu działań wojennych 
wyjechał na Górny Śląsk, gdzie od 22 października 1922 roku do 31 sierpnia 1939 
roku pracował jako ślusarz. Od 1 czerwca 1940 roku prowadził punkt usługowy w 

Leonowie. Po wojnie był aktywnym działaczem Koła ZBoWiD w Borku. Był wieloletnim radnym Rady 
Miejsko-Gminnej w Borku, członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i 
Banku Spółdzielczego. 31 października 1968 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 17 stycznia 1976 roku. 
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Borku Wlkp. Odznaczony był m.in. Brązowym Meda-
lem Zasługi dla Pożarnictwa. 
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Borek, Dokumenty ZBoWiD; informacje córki Ireny Pieniężnej. 
 

STANISŁAW GRZEMPOWSKI 
 

Urodził się 10 listopada 1893 roku w Bodzewie. Syn Franciszka i Magdaleny z do-
mu Rybacka. W 1907 roku ukończył szkołę elementarną w Bodzewie. Mając 18 lat 
opuścił dom rodzinny, udając się do Westfalii w poszukiwaniu pracy. W latach 
1911-1915 pracował tam w charakterze górnika w kopalni węgla. 1 maja 1915 roku 
został wcielony do armii niemieckiej, w której służył do 14 grudnia 1918 roku. La-
tem tegoż roku nadzorował rosyjskich jeńców w pruskiej niewoli w Maciejowie             
w powiecie krotoszyńskim. Ostatnią służbę odbywał w wojsku pruskim w 155 Puł-
ku Piechoty stacjonującym w Ostrowie Wielkopolskim. 7 stycznia 1919 roku z gru-
pą ochotników z Bodzewa stawił się na zbiórkę przy gostyńskiej Strzelnicy, aby           

w składzie tworzącego się batalionu wziąć udział w powstaniu wielkopolskim. Po kilkutygodniowej 
nieobecności w wojsku spowodowanej chorobą otrzymał przydział do 8 kompanii 2 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich (późniejszy 56 Pułk Piechoty). Kompania, w której służył stacjonowała początkowo w 
Wielkich Mnichach, następnie we Wronkach i stąd wyruszyła na front polsko-bolszewicki. Z wojny tej 
powrócił do Krotoszyna z pułkiem w końcu grudnia 1920 roku. W styczniu następnego roku został pod-
oficerem zawodowym. Od jesieni 1921 roku do kwietnia 1922 roku był słuchaczem Szkoły Podoficerów 
Oświatowych w Poznaniu na Sołaczu. W latach następnych jako nauczyciel – żołnierz prowadził dzia-
łalność edukacyjną wśród żołnierzy analfabetów. Jesienią 1922 roku został odkomenderowany do 41 
Pułku Piechoty w Suwałkach, gdzie służył do czerwca 1927 roku jako podoficer zawodowy w randze 
sierżanta. 30 czerwca 1927 roku ze względu na zły stan zdrowia przeszedł na emeryturę. Powrócił do 
Bodzewa. W latach trzydziestych był aktywnym działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża i Stronnic-
twa Narodowego na terenie powiatu gostyńskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej, walczył               
w obronie Warszawy. Z wojny powrócił jako inwalida wojenny. 21 października 1939 roku w czasie 
egzekucji na rynku gostyńskim dokonanej przez Niemców był ich zakładnikiem w Piaskach. 6 grudnia 
1939 roku został wraz z rodziną wysiedlony do Generalnej Guberni (Rawa Mazowiecka – wieś Ło-
chów), gdzie przebywał do marca 1945 roku. Powrócił do Piasków. Od 23 maja 1958 roku był człon-
kiem ZBoWiD. Zmarł 3 stycznia 1961 roku. Pochowany został na cmentarzu w Strzelcach Wielkich. 
Posiadał m.in. odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy i Krzyż Walecznych.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Jerzego Grzempowskiego – zbiory 
rodzinne. 
 
 



 

STANISŁAW GRZYWACZYK 
 

Urodził się 30 października 1900 roku w Siedlcu k. Pępowa. Syn Walentego i Roza-
lii z domu Matyla. Ukończył szkołę elementarną w Siedlcu. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej, m.in. w walkach w rejonie Kijowa. W 1925 roku w Czajkowie 
zawarł związek małżeński z Marią Karulewicz. Miał czworo dzieci. Z rodziną osiadł 
w Elżbietkowie, gdzie prowadził własne gospodarstwo rolne. W 1939 roku brał 
udział w wojnie obronnej Polski, uczestnicząc m.in. w obronie Lwowa. Uniknął 
niewoli. Przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. 19 stycznia 1940 roku 
powrócił do Elżbietkowa. Stąd niebawem został wysiedlony do Lutyni, gdzie praco-
wał w majątku Niemca Wudke. W 1945 roku powrócił do Elżbietkowa na własne 

gospodarstwo. Był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Kółka Rolniczego. Zmarł 3 
stycznia 1972 roku i pochowany został na cmentarzu w Pogorzeli. 
 
Informacje córki Czesławy Roszczak – zbiory rodzinne. 
 

TEOFIL HAŁAS 
 

Urodził się 11 grudnia 1893 roku w Krobi w rodzinie rzemieślniczej. Syn Franciszka 
i Praksedy z domu Węcławska. Od 6 do 14 roku życia uczęszczał do szkoły elemen-
tarnej w Krobi. W ostatnim roku nauki brał udział w strajku szkolnym. Od 1908 do 
1911 roku odbył naukę w zawodzie stolarskim i w 1915 roku zdał egzamin czeladni-
czy, a następnie mistrzowski. W 1915 roku został wcielony do armii niemieckiej,           
w której służył do 1918 roku. Brał udział w walkach na froncie rosyjskim i francu-
skim. W czasie powstania wielkopolskiego służył w krobskim oddziale Straży Lu-
dowej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Powołany został do wojska przez 
PKU Krotoszyn w dniu 11 sierpnia 1920 roku. Służył w 55 Poznańskim Pułku Pie-

choty. Służbę wojskową zakończył 7 marca 1921 roku. Był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” i krobskiego Bractwa Kurkowego. W Krobi przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego prowadził 
wytwórnie mebli. Utrzymywał kontakty z firmami z Górnego Śląska i Gdańska, dostarczając im meble 
własnego wyrobu. W czasie okupacji hitlerowskiej zakład przejął miejscowy Niemiec Fritz Vogt. Zmarł 
30 lipca 1963 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krobi. Odznaczony był Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.  
 
Archiwum Państwowe w Lesznie,. Akta Starostwa Gostyńskiego (1928-1938), sygn. 114: Wnioski o odznaczenia państwowe; 
informacje syna Rajmunda Teofila Hałasa – zbiory rodzinne. 
 

STANISŁAW HELSZTYŃSKI 
 

Urodził się 13 kwietnia 1891 roku w Kosowie nad Obrą. Syn Tomasza i Zuzanny ze 
Skorupków. W latach 1897-1904 uczęszczał do katolickiej szkoły elementarnej              
w Siemowie. Naukę kontynuował w III Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Krako-
wie. W 1913 roku zdał egzamin dojrzałości z wyróżnieniem. Spędzone w Krakowie 
lata 1906-1913 przyniosły pierwsze własne próby literackie, ogłoszone w szkolnym 
miesięczniku „Meteor”. Po maturze rozpoczął studia teologiczne w Instytucie Filo-
zofii i Biblistyki w Krakowie, które przerwał w 1915 roku. W tymże roku rozpoczął 
studia filozoficzne na uniwersytecie w Monasterze. Rok później przeniósł się do 
Monachium, gdzie zapisał się na anglistykę i romanistykę. W lipcu 1917 roku został 

wcielony do armii niemieckiej. Przeszkolenie wojskowe przeszedł w garnizonie monachijskim, a jesie-
nią 1917 roku znalazł się na froncie francuskim. Po miesiącu wycofano go z jednostki liniowej i skiero-
wano do zarządu niemieckich wojsk okupacyjnych w Północnej Francji i Belgii w charakterze tłumacza. 
Po załamaniu się ofensywy niemieckiej w 1918 roku jego jednostka rozpoczęła wycofywanie się przez 
terytorium Belgii. W Akwizgranie opuścił jednostkę i przez Berlin, Leszno, w grudniu 1918 roku dotarł 



 

do Kosowa. Po krótkim pobycie wyjechał do Poznania, gdzie kontynuował studia na nowoutworzonym 
Uniwersytecie Poznańskim. W ich trakcie wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i ukończył Pod-
chorążówkę w Poznaniu oraz w Warszawie. Otrzymawszy 29 listopada 1919 roku nominację na podpo-
rucznika, wysłany został pod Bezdany koło Wilna, gdzie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Po jej zakończeniu, 26 lutego 1921 roku, złożył końcowy egzamin na Uniwersytecie w Poznaniu upraw-
niający do nauczania języka francuskiego, angielskiego i pedagogiki w szkołach średnich. 1 marca 1921 
roku rozpoczął pracę nauczycielską w gimnazjum żeńskim w Toruniu, skąd jednak w roku następnym 
przeniósł się do stolicy. W Warszawie wykładał w męskim gimnazjum prywatnym Ludwika Lorentza. 
Równolegle kontynuował pracę naukową z anglistyki. W maju 1926 roku uzyskał stopień doktora filo-
zofii na Uniwersytecie Warszawskim. W gimnazjum Lorentza uczył przez 23 lata, wliczając w to okres 
okupacji, podczas której pełnił obowiązki dyrektora tajnego gimnazjum. Od 1928 roku był stałym 
współpracownikiem „Wiadomości Literackich”, dla których do 1939 roku przygotował około 150 arty-
kułów omawiających literaturę anglosaską. Po zakończeniu II wojny światowej był krótko w 1945 roku 
kuratorem Okręgu Szkolnego w Szczecinie, po czym przeszedł do pracy naukowej na Uniwersytecie 
Warszawskim. W 1946 roku otrzymał tytuł docenta literatury angielskiej i amerykańskiej na stołecznej 
uczelni, a w 1951 roku został mianowany profesorem. W 1961 roku przeszedł na emeryturę. Dwa lata 
wcześniej został członkiem Komitetu Neofilologicznego PAN, a w 1960 roku otrzymał stypendium na-
ukowe Fundacji Forda w USA. Wykształcił kilkuset magistrów i doktorantów. Pozostawił bogaty doro-
bek naukowy i literacki. Zmarł 14 kwietnia 1986 roku. Pochowany został na cmentarzu na Powązkach w 
Warszawie. W Kosowie oraz Grabonogu otwarto poświęcone mu Izby Pamięci. W 1987 roku w Koso-
wie odsłonięto pamiątkową tablicę, a miejscowej szkole średniej nadano imię profesora. 23 maja 1998 
roku odbyła się w Grabonogu konferencja naukowa pt. „Stanisław Helsztyński – uczony, pisarz, regio-
nalista”. Odznaczony był m.in.: Srebrnym Wawrzynem Literatury (1938), Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski (1956). W 1981 roku otrzymał nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za Ca-
łokształt Twórczości Literackiej. 
 
Stanisław Helsztyński, Kronika rodzinna. Autobiografia, Warszawa 1986;  Stanisław Helsztyński, Dobranoc miły książę, 
Warszawa 1971; Wawrzyniec Skorupka, Moje morgi i katorgi 1914-1967, Warszawa 1975. Helsztyński Stanisław, (w:) Wiel-
kopolski słownik biograficzny, Warszawa-Poznań 1981. 
 

SZCZEPAN HOJAK 
 

Urodził się 5 grudnia 1897 roku w Drzęczewie. Syn Wawrzyna i Marii z domu Ba-
ryga. W 1911 roku ukończył Szkołę Elementarną w Drzęczewie. W 1914 roku został 
wcielony do armii niemieckiej. Brał udział w I wojnie światowej. Walczył na froncie 
zachodnim (Francja, Belgia) i wschodnim (Rosja). Dwukrotnie ranny, w 1917 roku 
został zwolniony z wojska jako inwalida wojenny. Ochotniczo od 7 stycznia 1919 
roku w ramach batalionu gostyńskiego brał udział w powstaniu wielkopolskim. Wal-
czył na froncie południowo-zachodnim. Po zakończeniu powstania kontynuował 
służbę wojskową. Brał udział w walkach o wschodnią granicę Rzeczypospolitej.             
W 1924 roku przeniesiony został ze stanowiska szefa kompanii z rangą starszego 

sierżanta do Straży Granicznej, w której służył do 1929 roku. Kolejne 10 lat pracował w Księgarni Św. 
Wojciecha w Poznaniu. Podczas okupacji hitlerowskiej (1940-1945) zatrudniony był w firmie Wiznera 
w Gostyniu. 15 marca 1940 roku zawarł związek małżeński z Anną Kaczmarek. Po II wojnie światowej, 
do 1953 roku, pracował w PZU, następnie w Budowlanym Przedsiębiorstwie Przemysłowym (do 1955), 
w Zakładzie Przemysłu Terenowego i w Spółdzielni Pracy „Pallas”. Zmarł 10 grudnia 1966 roku i po-
chowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał m.in. odznaczenia: Wielkopolski Krzyż 
Powstańczy i Odznakę Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Spółdzielnia Pracy „Pallas”, Akta osobowe; informa-
cje: Magdalena Polus; Marian Hojak, Życiorys. 
 
 



 

JERZY HRABAK 
 

Urodził się 24 września 1889 roku w Chropaczowie w powiecie Świętochłowice. 
Syn sztygara Hugona i matki Anny z domu Włodarz. Po ukończeniu szkoły elemen-
tarnej w Tychach uczęszczał przez trzy lata do seminarium  nauczycielskiego w Ro-
goźnie. Od 1 czerwca 1911 roku do 28 lutego 1918 roku pracował jako nauczyciel         
w Łęce Wielkiej, a 1 marca 1918 roku został kierownikiem Szkoły Powszechnej             
w Gostyniu Starym. W 1920 roku w czasie ofensywy bolszewickiej zgłosił się jako 
ochotnik do służby wojskowej, którą pełnił jako „oświatowiec” przez 2 miesiące.          
W okresie międzywojennym i w pierwszych latach po II wojnie światowej aktywnie 
działał w miejscowym środowisku. Od 1921 roku był prezesem Towarzystwa Czy-

telni Ludowych i pełnił w nim przez 10 lat funkcję bibliotekarza powiatowego. Od 1923 roku był wice-
prezesem miejscowego Kółka Rolniczego i wieloletnim członkiem rady gromadzkiej. Prezes Stowarzy-
szenia Mężów Katolickich, członek rady gminnej i parafialnej. Po klęsce wrześniowej od 1 grudnia 1939 
roku przez trzy miesiące prowadził jeszcze naukę w języku niemieckim i polskim w tamtejszej szkole. 1 
marca 1940 roku decyzją niemieckich władz okupacyjnych pozbawiony został prawa nauczania w szko-
łach powszechnych. Od 1 lutego 1941 roku do 12 stycznia 1945 roku był zatrudniony w urzędzie apro-
wizacji w Gostyniu. Po wyzwoleniu powrócił na stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej w Starym 
Gostyniu i kierował nią do połowy października 1955 roku. Zmarł 31 października 1955 roku. Pocho-
wany został na cmentarzu w Starym Gostyniu. 
 
Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta Starostwa Gostyńskiego (1919-1939): sygn. 114, Wnioski o odznaczenia państwowe; 
Szkoła Podstawowa w Daleszynie, Kronika Szkoły Podstawowej w Gostyniu Starym.  
 
 

STANISŁAW JAKUBCZAK 
 

Urodził się 18 września 1898 roku w Żychlewie w rodzinie chłopskiej. Syn Piotra          
i Marianny z domu Busz. Ukończył szkołę elementarną w Żychlewie. Brał udział w I 
wojnie światowej. W 1916 roku został wcielony do armii niemieckiej. Służył w plu-
tonie ciężkich karabinów maszynowych. Walczył na froncie francuskim. Od 6 stycz-
nia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim. Walczył na froncie południo-
wym, m.in. na odcinku Miejska Górka-Rawicz. Dalszą służbę wojskową kontynu-
ował w armii polskiej. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył w 14 
Pułku Artylerii Polowej. Szlak bojowy zakończył w grudniu 1920 roku. W 1925 ro-
ku zawarł związek małżeński z Anną Glurą. W Żychlewie prowadził samodzielne 

gospodarstwo rolne. Podczas okupacji hitlerowskiej, w 1940 roku, został wysiedlony z rodziną do 
Drzewiec koło Ponieca. Pracował na roli, a gospodarstwo w Żychlewie przejął Niemiec Koch. Po za-
kończeniu II wojny światowej powrócił na gospodarstwo w rodzinnej wsi. Był członkiem miejscowego 
Kółka Rolniczego i Ochotniczej Straży Pożarnej. Działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Od 
22 sierpnia 1957 roku był członkiem ZBoWiD. Awansowany został na stopień podporucznika w stanie 
spoczynku. Zmarł 1 maja 1980 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krobi. Odznaczony 
był m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
odznakami pamiątkowymi: 14 Dywizji Piechoty Wielkopolskiej i Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Feliksa Jakubczaka – zbiory rodzin-
ne. 
 
 
 
 
 
 
 



 

FRANCISZEK JANKOWSKI 
 

Urodził się 26 listopada 1899 w Rębowie. Syn Tomasza i Julianny z domu Pawłow-
ska. Posiadał wykształcenie podstawowe. Od 7 stycznia 1919 roku brał udział w po-
wstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Walczył m.in. pod Pawłowica-
mi. Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 
60 Pułk Piechoty), z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy 
przeniesiony został 11 lipca 1921 roku. Po przeniesieniu się do Łęki Wielkiej praco-
wał tam w charakterze robotnika rolnego. Po II wojnie światowej był pracownikiem 
miejscowego PGR. Zmarł 2 stycznia 1980 roku. Pochowany został na cmentarzu w 
Żytowiecku. Odznaczony był m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Krzy-

żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje Jana Jankowskiego; USC Poniec. 
 

HIPOLIT JAZDON 
 
Urodził się 10 sierpnia 1884 roku w Wijewie w powiecie leszczyńskim. Syn Wojciecha i Józefy z Ręko-
siów. We Wschowie ukończył Szkołę Rolniczą, uzyskując zawód agronoma. W 1914 roku został powo-
łany do armii niemieckiej. 25 kwietnia 1919 roku wstąpił do Wojska Polskiego, w czerwcu mianowany 
podporucznikiem. Od 29 lipca z 3 Pułkiem Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 57 Pułk Piechoty) 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 28 lutego 1921 roku awansował na stopień porucznika               
i przeniesiony został do rezerwy. W latach 1921-1939 administrował częścią dóbr Rogera hr. Raczyń-
skiego – majątkiem Koszkowo koło Borku Wlkp. Zawarł związek małżeński z Janiną Ofierzyńską. Miał 
sześcioro dzieci. W 1929 roku nabył własne gospodarstwo w Porębie w powiecie jarocińskim. Podczas 
okupacji hitlerowskiej został wysiedlony w rejon Lublina. W marcu 1945 roku wrócił w rejon Poręby. 
W 1953 roku przeniósł się do Borku Wlkp.. Zmarł 10 lipca 1957 roku. Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Borku. Za czyny bojowe odznaczony był: Orderem Virtuti Militari 5 kl. (nr 4629) i trzy-
krotnie Krzyżem Walecznych.  
 
Bogusław Polak, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari 1792-1945, T. II 1914-1921, cz. I., Koszalin 1991, s. 57-58. 

 
IGNACY JERNAŚ 

 
Urodził się 19 stycznia 1897 roku w Strzelcach Wielkich. Syn Jana i Magdaleny z domu Przybylak. 
Ukończył siedem klas szkoły realnej. Brał udział w I wojnie światowej, wstępując jako ochotnik 25 
sierpnia 1914 roku do armii niemieckiej. Po przeszkoleniu rekruckim w miejscowości Goldberg na Ślą-
sku (obecnie Złotoryja) został wcielony do 37 Pułku Piechoty i skierowany na front zachodni. W toku 
walk na Zachodzie był kilkakrotnie ranny, m.in. w czasie ofensywy niemieckiej 1914 roku, walk pozy-
cyjnych wiosną 1916 roku pod Verdun i latem tego roku pod Sommą. W 1917 roku został skierowany 
do pułkowej szkoły podoficerskiej, a po jej ukończeniu na czteromiesięczny kurs obsługi moździerzy. 
Następnie wrócił do pułku na front. Do maja 1918 roku brał udział w walkach z wojskami brytyjskimi 
nad Sommą, podczas których znowu został ranny. Ostatnie miesiące I wojny światowej spędził na Li-
twie. Przydzielono go do okupacyjnego zarządu wojskowego instytucji i przedsiębiorstw cywilnych. Po 
zakończeniu I wojny światowej i powrocie do kraju jako ochotnik zgłosił się do wojska polskiego. 25 
listopada 1918 roku został wcielony do 1 lotniczego batalionu uzupełnień na stanowisko szefa 1 kompa-
nii, a 4 marca 1919 roku przeniesiono go do 3 kompanii na stanowisko instruktora. Kolejno pełnił służbę  
jako zastępca dowódcy kompanii w pułkowej szkole podchorążych i jako oficer techniczny w Central-
nych Warsztatach Lotniczych na lotnisku wojskowym w Warszawie na Mokotowie. W 1919 roku został 
awansowany na stopień podporucznika. W październiku tego roku odkomenderowany został do szkoły 
podchorążych piechoty w Warszawie, od 14 marca 1920 roku był dowódcą szkoły podoficerskiej. W 
okresie inwazji sowieckiej na Polskę przeniesiony został do 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, na stano-
wisko dowódcy kompanii ckm, z którą walczył na froncie bolszewickim. Po zakończeniu działań wo-



 

jennych kontynuował służbę wojskową w 1 Pułku Lotniczym jako instruktor i oficer prowiantowy. W 
1921 roku został awansowany na stopień porucznika. 1 lutego 1923 roku został przeniesiony do 32 Puł-
ku Piechoty w Modlinie na stanowisko oficera administracyjnego, a 27 dni później do rezerwy. Jako 
oficer rezerwy odbył ćwiczenia wojskowe w macierzystym pułku w latach 1927, 1931, 1932, a 1929 
roku w Centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu. W marcu 1933 roku został przeniesiony do 45 Pułku 
Piechoty w Równem. Prawdopodobnie w tej miejscowości 17 września 1939 roku dostał się do niewoli 
sowieckiej. Przebywał w obozie w Kozielsku. Stąd został wywieziony (lista NKWD nr 035/1 poz. 94 z 
16 kwietnia 1940 roku) i zamordowany w lesie katyńskim. Był odznaczony Krzyżem Żelaznym I i II 
klasy oraz Krzyżem Walecznych. 
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps 
 

EDMUND JEZIOREK 
 

Urodził się 23 października 1897 roku w Leinbach w Niemczech. Syn Jana i Zofii. 
W latach 1912-1935 pracował u ojca w zakładzie dekarskim. Po zdaniu egzaminu 
czeladniczego w 1935 roku, do 1977 roku, prowadził własny zakład dekarski. 13 
kwietnia 1917 roku został wcielony do armii niemieckiej. Po przeszkoleniu skiero-
wany został na front zachodni. Służył w 6 kompanii 19 Pułku Piechoty. Walczył od 
11 czerwca 1917 roku do 11 listopada 1918 roku. Po zakończeniu I wojny światowej 
powrócił do kraju. 19 lutego 1919 roku został wcielony do plutonu telefonicznego              
1 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 55 Poznański Pułk Piechoty). Brał 
udział w walkach w obronie Lwowa i na kresach wschodnich. W 1921 roku uczest-

niczył w III powstaniu śląskim. Do rezerwy został przeniesiony 11 marca 1923 roku. Zamieszkał                
w Borku. Zmarł 19 sierpnia 1977 roku. Pochowany został na cmentarzu w Borku Wlkp. Odznaczony był 
niemieckim Krzyżem Żelaznym II klasy oraz Odznaką Honorową „Orlęta”.  
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; książeczka wojskowa PKU Jarocin Główna Księga Ewidencji Nr 5; 
informacje syna Brunona Jeziorka; Dyplom Dowódcy Armii Wschód z 19 marca 1919 roku 44684. 
 

FRANCISZEK JĘDRYCZKA 
 

Urodził się 29 marca 1895 roku w Bukownicy. Syn Józefa i Marianny z domu Gu-
ban. Po ukończeniu szkoły elementarnej, od 1 października 1909 roku do 1 paździer-
nika 1912 roku, terminował u kowala Kucmana w Pijanowicach. Egzamin czeladni-
czy złożył w Miejskiej Górce, a mistrzowski – 13 stycznia 1923 roku w Krotoszynie. 
Od 15 października 1912 roku do 1914 roku pracował u Franciszka Grzymisław-
skiego w Gostyniu. W 1914 roku został wcielony do armii niemieckiej, w której słu-
żył do grudnia 1918 roku. Walczył na terenie Serbii i Macedonii. Brał udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej. Po powrocie z wojny od 14 lutego 1921 roku do 14 kwiet-
nia 1922 roku kontynuował pracę u Franciszka Grzymisławskiego. 6 maja 1922 roku 

w Piaskach zawarł związek małżeński z Pelagią Bączkiewicz. Od maja 1922 roku aż do przejścia na 
emeryturę w roku 1968, z przerwą okupacyjną (1940-1945), prowadził własny punkt usługowy. Był 
członkiem piaskowskiego Towarzystwa Przemysłowców i tamtejszego Bractwa Kurkowego. W 1940 
roku wraz z rodziną został wysiedlony do Wyszkowa na teren Generalnej Guberni, skąd powrócił do 
Piasków w 1945 roku. Zmarł 4 sierpnia 1973 roku. Pochowany został na cmentarzu w Piaskach. 
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; informacje syna Franciszka Jędryczki; USC Piaski. 
 
 
 
 
 
 
 



 

MICHAŁ JUNGHAN 
 

Urodził się 17 września 1896 roku w Gostyniu w rodzinie rzemieślniczej. Syn Anto-
niego i Marianny z domu Nowak. W latach 1905-1911 uczęszczał do szkoły elemen-
tarnej w Gostyniu. Naukę zawodu pobierał w latach 1913-1916 u Franciszka Polasz-
ka. Od 1914 roku był członkiem gostyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego „So-
kół”. W 1916 roku został wcielony w szeregi armii niemieckich. Służył w jednostce 
saperów, która początkowo stacjonowała w Głogowie, a następnie została przerzu-
cona na front. Ranny w czasie walk, umieszczony został w szpitalu, z którego zbiegł. 
Kiedy wybuchło powstanie wielkopolskie aktywnie się włączył. Walczył na froncie 
południowo-zachodnim, na odcinku Poniec-Kąkolewo. W 1919 roku w Gostyniu 

zawarł związek małżeński z Władysławą Klupś. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako żoł-
nierz 60 Pułku Piechoty. Do rezerwy przeniesiony został 21 lipca 1921 roku. Od 1924 roku pracował           
w gostyńskiej cukrowni jako cieśla, od 1953 roku na stanowisku kierownika zmianowego. Był wielolet-
nim członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej w miejscowej fabryce cukru. Długoletni i zasłużony 
członek przyfabrycznej OSP (od 1933 do 1945 dowódca jednej sekcji OSP, w latach 1945-1949 zastęp-
cą naczelnika, od 1950 do 1963 naczelnik przyfabrycznej OSP). Również na emeryturze od 1963 roku 
pozostał aktywnym członkiem zarządu powiatowego OSP. Od 28 maja 1954 roku był członkiem gostyń-
skiego Koła ZBoWiD. Wchodził również w skład zarządu powiatowego. Awansowany został do stopnia 
podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 9 kwietnia 1982 roku. Pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty, Srebr-
ny, Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakę Powstańcowi Broni Wdzięczna Wielkopolska 
1918-1919, Pamiątkową Odznakę „Grupy Leszno”, Odznakę za Zasługi dla Rozwoju Województwa 
Poznańskiego, Odznakę Grunwaldzką, Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje członka rodziny Andrzeja Klupsia – zbio-
ry rodzinne; USC Gostyń. 
 

FRANCISZEK KACZMAREK 
 

Urodził się 27 listopada 1899 roku w Krobi. Syn Mikołaja i Barbary z domu An-
drzejewska. Ukończył szkołę elementarną w Krobi i szkołę zawodową krawiecką. 
Terminował w Lesznie i Ostrowie Wlkp. W 1918 roku został wcielony do armii 
niemieckiej. Walczył na froncie francuskim. Od 5 stycznia 1919 roku jako ochotnik 
brał udział w powstaniu wielkopolskim. Walczył w oddziale ppor. Piko na froncie 
południowym, na odcinku Miejska Górka-Rawicz. Po zwycięskim powstaniu służbę 
wojskową kontynuował w 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 55 Pułku 
Piechoty). Brał udział w walkach pod Lwowem. Do rezerwy przeniesiony został we 
wrześniu 1922 roku. W tym czasie awansowany do stopnia starszego szeregowego. 

Po powrocie do Krobi pracował w wyuczonym zawodzie, jako właściciel zakładu krawieckiego. 
Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku. Był żołnierzem II krobskiej kompanii Batalionu Obrony 
Narodowej dowodzonej przez kpt. Czarnego. Cofając się z oddziałem pod naporem wojsk niemieckich, 
dotarł nad Bzurę, którą przebył wpław. Walczył w Puszczy Kampinoskiej. Dostał się do niewoli nie-
mieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Skierniewicach, skąd zwolniony powrócił do Krobi. Od paź-
dziernika 1946 roku mieszkał w Gostyniu. Od 6 grudnia 1957 roku był członkiem gostyńskiego Koła 
ZBoWiD. Na emeryturę przeszedł w 1977 roku. Pięć lat wcześniej awansowany był na stopień podpo-
rucznika w stanie spoczynku. Zmarł 18 sierpnia 1980 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, Odznakę Grunwaldzką, Srebrną Odznakę 
Za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna księdza prałata Konrada Kaczmarka 
– zbiory rodzinne. 



 

 

ROMAN KACZOR 
 

Urodził się 25 lipca 1900 roku w Książu koło Śremu, w rodzinie robotniczej. Syn 
Romana i Marianny z domu Krause. Ukończył szkołę elementarną w Książu. Brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył m.in. na Ukrainie i na przedpolach 
Warszawy. W wojsku polskim służył do 1922 roku. Przeniesiony do rezerwy, przez 
dwa następne lata pracował na kolei w Jaraczewie, w charakterze robotnika. Następ-
nie do roku 1927 zatrudniony był dorywczo przy pracach fizycznych organizowa-
nych przez Prezydium Rady Narodowej w Gostyniu. W 1925 roku zawarł związek 
małżeński z Julianną Jankowiak z Gostynia, gdzie też zamieszkał. Miał troje dzieci – 
córki: Marię i Kazimierę oraz syna Mariana. Od 1927 roku z przerwą okupacyjną aż 

do przejścia na emeryturę pracował w gostyńskiej gazowni w charakterze palacza. Ukończył kurs z za-
kresu obsługi kotłów przy produkcji gazu. Podczas wojny obronnej, we wrześniu 1939 roku w Warsza-
wie w ramach batalionu robotniczego brał udział przy kopaniu rowów przeciwlotniczych i przeciwczoł-
gowych. Podczas okupacji hitlerowskiej wraz z rodziną został wywieziony na przymusowe roboty do III 
Rzeszy. W Christianstadt pracował w charakterze robotnika leśnego. Żona z córką Kazimierą pracowała 
na roli, a córka Maria od 3 listopada 1943 roku w zakładach zbrojeniowych Hanomag w Hanowerze. 
Schorowany syn Marian, przedmiot eksperymentów medycznych hitlerowców, zmarł w 1944 roku. Jego 
miejsce pochówku nie jest znane. W 1945 roku rodzina powróciła do Gostynia. Roman Kaczor zmarł 28 
września 1990 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 31 października 1990 
roku (pośmiertnie) został odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Marii Jankowskiej – zbiory rodzin-
ne. 
 

LUDWIK KAJOCH 
 
Urodził się 19 lipca 1887 roku w Wydawach (koło Ponieca). Syn Michała, włodarza w majątku Mycielskich           
i Anny z domu Ratajczak. W 1901 roku ukończył szkołę elementarną. Następnie uczył się zawodu. W 1904 roku 
podjął pracę jako modelarz w odlewni, najpierw w Głogowie, później w Poznaniu i Lesznie. Służbę wojskową 
odbył w latach 1907-1909 w Poznaniu w armii niemieckiej. Brał udział w I wojnie światowej. Od 2 sierpnia 1914 
roku do 18 grudnia 1918 roku służył w wojsku niemieckim. Walczył na froncie zachodnim i wschodnim. Awan-
sowany został do stopnia plutonowego. W czasie powstania wielkopolskiego dowodził plutonem w kompanii 
Wacława Koteckiego na froncie południowo-zachodnim. Po zawarciu rozejmu, pozostał w szeregach 6 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty), z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 
latach 1929-1939 był organizatorem i działaczem wielu związków kombatanckich. Zmarł 2 lipca 1973 roku w 
Lesznie i tam został pochowany. Odznaczony był m.in. Orderem Odrodzenia Polski V klasy, Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym, Brązowym Krzyżem Zasługi.  
 
Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka, Poznań 
2002, s. 144. 

 
STANISŁAW KAŁMUCZAK 

 
Urodził się 10 kwietnia 1897 roku w Pępowie. Syn Marcelego i Marii z domu Ślą-
ska. Ukończył szkołę elementarną w Pępowie. Od 1 stycznia 1912 roku do 31 grud-
nia 1915 roku terminował w warsztacie krawieckim Jana Szymańskiego w Lesznie. 
Na początku 1916 roku złożył egzamin czeladniczy, a w 1925 mistrzowski. 6 marca 
1916 roku został wcielony do armii niemieckiej. Od września 1916 roku do lutego 
1918 roku odbywał służbę wojskową w 53 Pułku Piechoty na terenie Rumunii. Na-
stępnie z jednostką przerzucony został na front francuski, gdzie przebywał do 11 
listopada 1918 roku. I wojnę światową zakończył w stopniu starszego szeregowego. 



 

Od 28 lutego 1919 roku służył w 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 57 Pułk Piechoty), z 
którym przeszedł cały szlak bojowy w wojnie z bolszewikami. 4 lipca 1921 roku został przeniesiony do 
rezerwy. Ostatnie ćwiczenia wojskowe odbył w dniach od 15 marca 1923 do 10 maja 1923 roku w 2 
kompanii 57 Pułku Piechoty. 24 listopada 1926 roku zawarł związek małżeński z Marianną Paluszkie-
wicz. W Pępowie aż do przejścia na emeryturę prowadził prywatny warsztat krawiecki. Zmarł 27 stycz-
nia 1987 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pępowie.  
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; książeczka wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 8; 
informacja syna Jana Kałmuczaka – zbiory rodzinne; USC Pępowo. 
 

WŁADYSŁAW KANIEWSKI 
 

Urodził się 1 marca 1899 roku w Bruckhausen w Nadrenii. Syn Franciszka i Marii           
z domu Sarbinowska. Posiadał wykształcenie średnie. 1 maja 1916 roku został wcie-
lony do armii niemieckiej, w której służył do listopada 1918 roku. 1 marca 1919 
roku wstąpił jako ochotnik do wojska polskiego, a 3 sierpnia został skierowany na 
front wschodni. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w wyprawie ki-
jowskiej jako kierowca autokolumny amunicyjnej nr 67 i 100. 4 stycznia 1921 roku 
został przeniesiony do rezerwy w stopniu szeregowego. W czasie II wojny świato-
wej pracował w charakterze robotnika, a po jej zakończeniu jako hotelarz i restaura-
tor w Gostyniu. Na emeryturę przeszedł w 1976 roku. Od 12 lipca 1984 roku był 

członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. Zmarł 24 kwietnia 1993 roku. Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Gostyniu. Odznaczony był Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921.  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBo-
WiD; informacje córki Bożeny Murawskiej – zbiory rodzinne; Władysław Kaniewski. Rękopis.  
 
 

STANISLAW KAROLEWICZ 
 

Urodził się 7 maja 1900 roku w Czajkowie. Syn Michała i Józefy. Ukończył 4-
klasową szkołę elementarną. W 1917 roku został wcielony do armii niemieckiej. 
Brał udział w powstaniu wielkopolskim i w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezer-
wy przeniesiony został w 1923 roku. Zajmował się handlem. Od 1936 roku mieszkał 
w Stankowie. Po wojnie otrzymał ziemię z reformy rolnej. Zmarł 10 stycznia 1988 
roku. Pochowany został na cmentarzu w Lubiniu.  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, 
Ankieta personalna ZBoWiD; informacje córki Stanisławy Karolewicz. 
 

ANTONI KATARZYŃSKI 
 

Urodził się 12 maja 1896 roku w Gostyniu. Syn Ignacego i Antoniny z domy Staśkiewicz. 
W Gostyniu ukończył szkołę elementarną. 18 sierpnia 1914 roku powołano go do służby 
wojskowej w armii niemieckiej. Jego zainteresowania techniczne, a także znajomość ob-
sługi silników sprawiły, iż przydzielono go do jednostki samochodowej. W niej pozostał 
do 31 grudnia 1915 roku, kiedy na skutek usilnych starań został skierowany do szkoły 
pilotów. Po jej ukończeniu otrzymał przydział do 218 polowej eskadry lotniczej, latającej 
na dwumiejscowych samolotach zwiadowczych. W jednostce tej służył do końca I wojny 
światowej wykonując blisko 350 lotów bojowych. Po powrocie do Wielkopolski jeszcze 
w grudniu 1918 roku wziął udział w walkach powstańczych. W styczniu 1919 roku zgło-

sił się ochotniczo do lotnictwa. 28 kwietnia 1919 roku został przydzielony jako instruktor do Szkoły Pilotów 
Stacji Lotniczej Ławica. Raporty, które składał u przełożonych z prośbą o skierowanie go do jednostki fronto-
wej przyniosły skutek dopiero 8 grudnia 1919 roku. Otrzymał wówczas przydział do 4 Eskadry Lotniczej bazu-



 

jącej w Wilnie. W maju 1920 roku znalazł się wśród pilotów nowo utworzonej 11 Eskadry Niszczycielskiej. Ze 
względów obiektywnych w tej fazie wojny nie mógł brać udziału w walkach frontowych (nagła ewakuacja 
lotniska wymuszona działaniami wojennymi i reorganizacja jednostki). Dopiero w okresie walk odwrotowych             
i ofensywy sierpniowo-wrześniowej Polaków mógł wykazać swój kunszt pilota. W lipcu 1920 roku jako pilot 
Oddziału Lotniczego Szefostwa Lotnictwa I Armii i w sierpniu jako członek 12 Eskadry Wywiadowczej wy-
konał wiele lotów zwiadowczych i szturmowych. Niemożliwe jest dziś ustalenie dokładnej ich liczby oraz wy-
ników. Zginął 21 września 1920 roku wykonując kolejne zadanie bojowe. Pogrzeb podchor. Antoniego Kata-
rzyńskiego odbył się 22 września 1920 roku na cmentarzu w Białymstoku. 30 października 1920 roku rozka-
zem dowódcy 2 Armii gen. Rydza-Śmigłego został awansowany pośmiertnie za waleczność do stopnia podpo-
rucznika Wojska Polskiego.  
 
Podporucznik-pilot Katarzyński Antoni, [w:] Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa. Pod red. Mariana Romeyki, 
Warszawa 1933, s. 318; Tomasz Kopański, Niedoceniony bohater “cudu nad Wisłą”, “Skrzydlata Polska” 1996, nr 6, s. 50-
53; Robert Czub, Gostyński bohater „Cudu nad Wisłą”: podporucznik pilot Antoni Katarzyński, „Gazeta Gostyńska” 1998, 
nr 4, s. 37-38; USC Gostyń. 
 

MICHAŁ KAWICKI 
 

Urodził się 24 września 1894 roku w Daleszynie. Syn Melchiora i Katarzyny z domu 
Dworniczak. Ukończył cztery klasy szkoły elementarnej. Jeszcze przed rozpoczę-
ciem służby wojskowej zamieszkał w Gostyniu. 16 czerwca 1915 roku został wcie-
lony do armii niemieckiej i skierowany na front zachodni. Walczył od 28 sierpnia 
1915 roku do 15 sierpnia 1916 roku, m.in. brał udział w bitwie pod Reims. Następ-
nie z jednostką w której służył, 189 Pułkiem Piechoty, przerzucony został do Rumu-
nii, gdzie walczył do 15 kwietnia 1917 roku. W trakcie walk 5 stycznia tego roku 
został ranny w rękę. Był odznaczony niemieckim Krzyżem Żelaznym II klasy. 14 
lipca 1920 roku został zmobilizowany do 57 Pułku Piechoty wojska polskiego i skie-

rowany na front bolszewicki. Wojnę zakończył w stopniu szeregowego. 20 listopada 1920 roku został 
przeniesiony do rezerwy. 12 października 1921 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Pewińską. 
Miał dwoje dzieci. Z zawodu był murarzem. Był długoletnim pracownikiem gostyńskiej cukrowni. 
Zmarł 16 maja 1966 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 
 
Informacje córki Joanny Grzemskiej – zbiory rodzinne; książeczka wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 18. 
 

ANTONI KAŹMIERCZAK 
 

Urodził się 17 stycznia 1898 roku w Czarkowie w rodzinie chłopskiej. Syn Piotra              
i Katarzyny. W miejscowości rodzinnej uczęszczał do szkoły elementarnej. Od 7 
stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Lesz-
no”. Służył w oddziale Leona Włodarczaka. Walczył m.in. pod Pawłowicami. Służbę 
wojskową kontynuował w 60 Pułku Piechoty, uczestnicząc w wojnie polsko-
bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został w lipcu 1921 roku. Cztery lata póź-
niej zawarł związek małżeński z Marią Sadowską i osiadł w Rokosowie, gdzie pra-
cował jako robotnik rolny. Po II wojnie światowej po nabyciu ziemi (reforma rolna) 
prowadził własne gospodarstwo rolne. Był członkiem ZBoWiD. 24 czerwca 1972 

roku został awansowany na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 21 kwietnia 1989 roku. 
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. Odznaczony był m.in. Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Władysława Kaźmierczaka – zbiory 
rodzinne.  
 
 
 



 

MICHAŁ KAŹMIERCZAK 
 

Urodził się 10 września 1884 roku w Śmiłowie pod Poniecem jako syn Piotra                
i Agnieszki z Larskich. Ukończył cztery klasy gimnazjum. Służbę wojskową w cza-
sie I wojny światowej odbywał w armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim             
i dosłużył się stopnia sierżanta. W połowie listopada 1918 roku powrócił do Ponieca 
i natychmiast włączył się w nurt pracy niepodległościowej. 7 stycznia 1919 roku na 
czele zorganizowanego przez siebie oddziału ochotników z Ponieca i okolicy wyru-
szył na polecenie por. Bernarda Śliwińskiego z odsieczą do Pawłowic, zajmując tę 
wioskę. Po zluzowaniu przez oddziały gostyńskie jego kompania weszła w skład 
baonu powstańczego „Poniec”, walcząc m.in. pod Janiszewem, Miechcinem i Wasz-

kowem. Po zakończeniu walk powstańczych służył zawodowo w stopniu oficerskim (ppor.) w 6 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich (późn. 60 p.p.), uczestnicząc m.in. w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1935 
roku przeszedł na emeryturę wojskową. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej, dowodząc 
plutonem ponieckiej obrony narodowej. W latach okupacji hitlerowskiej poszukiwany przez gestapo 
ukrywał się w Ostrowie Wlkp. Aresztowany został w 1943 roku i do końca wojny przebywał w obozach 
koncentracyjnych. W 1945 roku wrócił do Ponieca, aktywnie włączając się w życie społeczne. Pełnił 
m.in. funkcję prezesa Związku Powstańców i Wojaków w Poniecu, a później miejscowego Koła ZBo-
WiD. Zmarł 20 stycznia 1960 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. Posiadał 
odznaczenia: Order Virtuti Militari V klasy, Krzyż Niepodległości, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, 
Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Złoty Krzyż Zasługi, 
Medal 10-lecia. 
 
Piotr Bauer, Michał Kaźmierczak, Powstaniec wielkopolski, dowódca kompanii ponieckiej, Sławni Gostynianie. Kalendarz na 
rok 1989, Gostyń 1988; Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich, książeczka wojskowa PKU 
Jarocin (18.06.1935). 
 

STANISŁAW KĘDZIORA 
 
Urodził się 9 października 1894 roku w Krobi w rodzinie rzemieślniczej. Syn Tomasza i Elżbiety z do-
mu Czwojdrak. Jako uczeń brał udział w strajku szkolnym. Z zawodu piekarz. W 1913 roku wstąpił do 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W latach I wojny światowej wcielony do armii niemieckiej.          
W listopadzie 1918 roku został członkiem Krobskiej Rady Żołnierzy i Rady Ludowej. Uczestniczył            
w powstaniu wielkopolskim. Walczył na froncie południowo-zachodnim, m.in. pod Pawłowicami. Słu-
żył w plutonie krobskim pod dowództwem ppor. Jana Piko. W marcu 1919 roku awansowany został do 
stopnia plutonowego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył w 2 kompanii 1 batalionu 6 
Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty). Poległ pod Orlą. Odznaczony został 
Krzyżem Virtuti Militari V klasy (nr 1162). 
 
Bogusław Polak, Kawalerowie Virtuti Militari 1792-1945, t. II 1914-1921, cz. 1, Koszalin 1991, s. 102-103; Karol Zawieja, Kawa-
lerowie Orderu Virtuti Militari z Ziemi Gostyńskiej (5). Plut. Stanisław Kędziora, „Gazeta Gostyńska” 1992, nr 24,  s. 35. 
 

FRANCISZEK KLAUZIŃSKI 
 
Urodził się 4 października 1895 roku w Ziemlinie w rodzinie robotniczej. Syn Franciszka i Agnieszki. Posiadał 
wykształcenie podstawowe. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. Walczył na 
froncie zachodnim, m.in. w 1916 roku pod Verdun. Brał udział w walkach niepodległościowych 1918-1921 – 
w powstaniu wielkopolskim i w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w walkach pod Bobrujskiem. Pracował 
jako robotnik rolny. W latach 1944-1945 przebywał na przymusowych robotach w Solingen w III Rzeszy. 
Zmarł 4 października 1946 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krobi. Odznaczony był Wiel-
kopolskim Krzyżem Powstańczym (pośmiertnie).  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Ankieta personalna; infor-
macje syna Eugeniusza Klauzińskiego. 



 

MICHAŁ KLUPŚ 
 

Urodził się 28 września 1895 roku w Łęce Małej w rodzinie chłopskiej. Syn Jana              
i Marianny. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Łęce Małej. Brał udział w I wojnie 
światowej jako żołnierz armii niemieckiej. Do 1918 roku walczył na froncie serb-
skim. Od 7 stycznia 1919 roku uczestniczył w powstaniu wielkopolskim, walcząc na 
odcinku Grupy „Leszno”. Służył w oddziale Leona Włodarczaka. Walczył m.in. pod 
Pawłowicami. Służbę wojskową kontynuował w 60 Pułku Piechoty. Brał udział               
w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został 6 stycznia 1921 ro-
ku. Dwa lata później zawarł związek małżeński z Marianną Wozignój z Teodozewa, 
gdzie osiedlił się i prowadził gospodarstwo rolne. Był członkiem Kółka Rolniczego 

w Żytowiecku. W 1940 roku wysiedlony został do miejscowości Kurów w Generalnej Guberni. Tam 
pracował w młynie. W marcu 1945 roku powrócił na gospodarstwo w Teodozewie. 24 czerwca 1972 
roku awansowany został do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 24 lipca 1983 roku. Po-
chowany został na cmentarzu w Żytowiecku. Odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Stanisława Klupsia – zbiory rodzin-
ne. 
 

JAN KMIECIK 
 

Urodził się 3 lipca 1901 roku w Krobi w rodzinie rzemieślniczej. Syn Jakuba i Ma-
rianny z domu Kobus. Z zawodu ślusarz. Od 1917 roku pracował w Berlinie. Tu,             
w dzielnicy Alt Moabit Turnaustrasse działał w polskim Towarzystwie „Sokół”. Po 
zakończeniu I wojny światowej powrócił do Krobi. Wstąpił w szeregi 1 kompanii 
powstańców wielkopolskich w Kościanie. Brał udział w walkach z Grenzchutzem na 
froncie zbąszyńskim pod Radwankami i Borujcem Kościelnym. W kwietniu 1919 
roku był żołnierzem 10 kompanii 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 61 
pp.). Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został              
w 1922 roku z 9 Pułku Saperów stacjonującego w Brześciu nad Bugiem. W okresie 

powojennym należał do aktywnych członków krobskiego Towarzystwa Powstańców i Wojaków. Był 
pracownikiem Gostyńskiej Kolei Powiatowej. We wrześniu 1939 roku jako kierownik autobusu Gostyń-
skiej Kasy Powiatowej przewoził zasoby pieniężne Banku Polskiego z Gostynia do Łodzi. W drodze 
powrotnej autobus jego został zarekwirowany przez władze wojskowe. Ze zbombardowanego przez 
Niemców pociągu w Koninie przewoził pilotów lotnictwa poznańskiego do Warszawy. Po zakończeniu 
tej misji już w służbie wojsk lotniczych autobus spełniał funkcję nadawczo-odbiorczej stacji radiowej. 
Przez Siemiatycze, Prużany, Malcz dotarł do Różan, gdzie 18 września został internowany przez Rosjan,  
dwa dni później został zwolniony. Z Różan udał się do Brześcia nad Bugiem, skąd w październiku 1939 
roku dotarł do Poznania. Poszukiwany przez gestapo, obawiając się aresztowania, nie powrócił w strony 
rodzinne. Od 1940 roku ukrywał się u swego brata Mikołaja w Koninie. Z jego pomocą otrzymał pracę 
jako monter objazdowy w Centrali Maszyn Rolniczych. W zasięgu jego działania był powiat koniński, 
turecki i kolski. Ten charakter pracy ułatwiał nawiązywanie kontaktów w konspiracji. Prowadził działal-
ność m.in. w pododdziale Armii Krajowej „Tabor”. Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do 
Krobi. Natychmiast przystąpił do organizowania taboru Gostyńskiej Kolei Państwowej, którym docierał 
pierwszy węgiel ze Śląska na powiat gostyński. W 1971 roku został awansowany do stopnia podporucz-
nika w stanie spoczynku. Należał do krobskiego Koła ZBoWiD. Zmarł 20 marca 1985 roku. Pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-
1921, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż 
Zasługi, Odznakę Grunwaldzką.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Jan Kmiecik,. Autobiografia.  
 



 

ANTONI KNAPP 
 

Urodził się 25 października 1899 roku w Posadowie w rodzinie robotniczej. Syn 
Michała  i Apolonii z domu Ziemlińska. Uczęszczał do szkoły elementarnej. W 1918 
roku został wcielony do armii niemieckiej, ale nie brał udziału w walkach fronto-
wych. Uczestniczył w powstaniu wielkopolskim na froncie południowo-zachodnim. 
Walczył w 5 kompanii pod dowództwem por. Piko, m.in. pod Gościejewicami. Na-
stępnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Szlak bojowy przemierzył jako 
żołnierz 60 Pułku Piechoty. Po zakończeniu działań wojennych wyjechał do Francji 
w poszukiwaniu pracy. Po powrocie z zagranicy podjął pracę w gostyńskiej cukrow-
ni. W 1944 roku został wywieziony przez okupanta na przymusowe roboty do Bawa-

rii w III Rzeszy. Po zakończeniu wojny, od 10 września 1945 roku, kontynuował pracę w gostyńskiej 
fabryce cukru. Od 18 października 1968 roku był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. Na emeryturę 
przeszedł w 1964 roku. Osiem lat później awansowany został na stopień podporucznika w stanie spo-
czynku. Zmarł 9 października 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Po-
siadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Powstańcowi Broni Wdzięczna Wielkopolska.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; informacje syna Andrzeja Knappa – zbiory ro-
dzinne.  
 

WOJCIECH KOŁAK 
 

Urodził się 10 kwietnia 1901 roku w Domachowie w rodzinie chłopskiej. Syn Fran-
ciszka i Anny. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Domachowie. W 1918 roku 
został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front wschodni. Po zakończe-
niu I wojny światowej uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Walczył na froncie 
północnym. Dalszą służbę wojskową odbywał w 17 Pułku Ułanów, uczestnicząc             
w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakończeniu kampanii wojennej powrócił do 
rodzinnej wsi. W 1930 roku zawarł związek małżeński z Władysławą Grunt. Miał 
siedmioro dzieci. W Domachowie prowadził gospodarstwo rolne. Zmarł 17 sierpnia 
1986 roku. Pochowany został na cmentarzu w Domachowie. Odznaczony był m.in. 

Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.  
 
Informacje córki Genowefy Waleńskiej – zbiory rodzinne.  
 

EDMUND KONIECZNY 
 

Urodził się 22 grudnia 1895 roku w Poniecu. Syn Mikołaja i Marianny z domu Bin-
kowska. Ukończył szkołę elementarną w Poniecu. Podczas I wojny światowej został 
wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie francuskim. Po powrocie z wojny 
na wieść o wybuchu powstania wielkopolskiego 7 stycznia 1919 roku włączył się do 
akcji powstańczej. Służył w kompanii ponieckiej Michała Kaźmierczaka. Walczył na 
odcinku Grupy „Leszno”, m.in. pod Miechcinem, Janiszewem, Gościejewicami              
i Sowinami. Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich 
(późniejszy 60 Pułk Piechoty), z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Uczestniczył w walkach w rejonie Kijowa, na przedpolach Warszawy i ofensywie 

sierpniowo-wrześniowej. Do rezerwy przeniesiony został 20 listopada 1920 roku. Powrócił do rodzinnej 
miejscowości. Z zawodu był mistrzem rzeźnickim. Podczas kampanii wrześniowej 1939 roku jako żoł-
nierz formacji Obrony Narodowej brał udział w walkach pod Kutnem. Uniknąwszy niewoli, 20 września 
powrócił do Ponieca. Krótko potem został aresztowany przez hitlerowców. Okupację niemiecką spędził 
w więzieniach, m.in. w Bojanowie, Rawiczu, Berlinie, Forcie VII w Poznaniu. Dwukrotnie więziony był 
w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, gdzie według jego relacji i współwięźniów, działała tajna 



 

radiostacja nadawczo-odbiorcza, umieszczona w skrzynce z kwiatami z podwójnym dnem pod oknem 
bloku nr 50. Obóz został wyzwolony przez oddziały amerykańskie 11 kwietnia 1945 roku. Krótko potem 
powrócił do Ponieca. Był członkiem ponieckiego Koła Związku Powstańców i Wojaków, a później 
ZBoWiD. Awansowany został na podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 20 września 1978 roku. 
Pochowany został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym w Poniecu. Odznaczony był: 
Krzyżem Żelaznym, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej               
i Byłych Więźniów Politycznych Koło Poniec, Materiały; informacje syna Czesława Koniecznego – zbiory rodzinne; Za-
świadczenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII, Ref. Historyczny nr 276-I/067;  
 

IGNACY KONIECZNY 
 

Urodził się 22 stycznia 1899 roku w Smogorzewie w rodzinie chłopskiej. Syn Win-
centego i Karoliny z domu Mutkowska. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Drzę-
czewie. Podczas I wojny światowej jako 17-letni młodzieniec został zmobilizowany 
w szeregi wojsk niemieckich i brał udział w walkach zarówno na froncie wschod-
nim, jak i zachodnim. W lutym 1919 roku powołany został do odbycia służby woj-
skowej w szeregach powstającego wojska polskiego. Brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej, a po jej zakończeniu pełnił dalszą służbę w jednostce stacjonującej              
w Poznaniu. 29 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany i wcielony do 28 Pułku 
Artylerii Lekkiej w Dęblinie. Brał udział w wojnie obronnej 1939 roku. 22 września 

dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał w wielu obozach rozlokowanych w głębi byłego Związku 
Radzieckiego. Był także więźniem łagru w Starobielsku. Z Rosji wydostał się z armią gen. Andersa. 
Przeszedł cały szlak bojowy II Korpusu od bitwy o klasztor na wzgórzu Monte Cassino aż po Ankonę             
i Bolonię. Wojnę zakończył w stopniu kaprala. W 1947 roku opuścił Wyspy Brytyjskie i powrócił do 
kraju. Zamieszkał w Szelejewie. Zmarł 21 marca 1977 roku. Pochowany został na cmentarzu parafial-
nym w Zalesiu Wlkp. Posiadał Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino. 
 
Franciszek Glura, Żołnierze z Ziemi Gostyńskiej pod Monte Cassino, Gostyń 1994, s. 40. 
 

WŁADYSŁAW KONIECZNY 
 

Urodził się 31 maja 1898 roku w Gostyniu. Syn Leona i Marianny z domu Ławni-
czak. Po zakończeniu szkoły elementarnej, od 1 maja 1912 roku do 30 kwietnia 1915 
roku terminował w zakładzie fryzjerskim Stanisława Szymańskiego w Gostyniu.           
2 maja 1915 roku złożył egzamin czeladniczy. Od 27 lipca 1915 roku do 30 kwietnia 
1917 roku był zatrudniony w zakładach fryzjerskich Kotlińskiego i Wendty w Po-
znaniu. W 1917 roku wcielony został do niemieckiej jednostki artylerii polowej sta-
cjonującej w Poznaniu. Po przeszkoleniu skierowany został na front zachodni do 
Flandrii. Tu w październiku 1917 roku w bitwie pod Ipres został ciężko ranny                 
i przewieziony do szpitala w Brugge. W kwietniu 1918 roku jako już niezdolny do 

służby frontowej przeniesiony do garnizonu w Verden k. Bremen. Z urlopu nie powrócił do jednostki. 
27 grudnia 1918 roku, kiedy wybuchło powstanie w Poznaniu, zgłosił się jako ochotnik do oddziału po-
wstańczego, którym dowodził druh Wojciech Śniegocki. Brał udział m.in. w zwycięskim boju o budy-
nek prezydium policji. 3 stycznia 1919 roku dotarł do Gostynia. 7 stycznia z powstańcami batalionu 
gostyńskiego wyruszył w kierunku Ponieca. Brał udział w walkach Grupy „Leszno”, m.in. pod Janisze-
wem, Pawłowicami i Robczyskiem. Następnie jako żołnierz 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (póź-
niejszy 60 pp.) uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został 16 sierpnia 
1921 roku. W 1924 roku w Poznaniu zawarł związek małżeński z Haliną Brzozowską. W okresie międzywo-
jennym był właścicielem składu aparatów radiowych, a od 1924 roku niemal nieprzerwanie aż do przejścia 
na emeryturę, zakładu fryzjerskiego. 27 września 1938 roku prezes Rady Ministrów Sławoj Składkowski 
uhonorował go za zasługi na polu pracy społecznej Brązowym Krzyżem Zasługi. Ponadto posiadał odzna-



 

czenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski Krzyż Powstańczy i Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, Odznakę Grunwaldzką. Zmarł 23 stycznia 1973 roku. Pochowany został na cmenta-
rzu parafialnym w Gostyniu.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Henryka Koniecznego – zbiory ro-
dzinne; USC Gostyń; Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej 
PKU Gostyń nr 1173. 
 

JÓZEF KORDUS 
 

Urodził się 30 września 1893 roku w Michałowie. Syn Franciszka i Franciszki z do-
mu Szelejewska. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Michałowie. Przed I wojną 
światową wyjechał do Westfalii, gdzie pracował w kopalni węgla. Tu zastała go 
wojna 1914 roku. Został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front francu-
ski. W toku działań wojennych został ranny. Po zakończeniu wojny powrócił do Mi-
chałowa. 7 stycznia 1919 roku stawił się na zbiórkę przy gostyńskiej Strzelnicy, aby 
w składzie tworzącego się batalionu gostyńskiego wziąć udział w powstaniu wielko-
polskim. Walczył na froncie południowo-zachodnim, m.in. pod Gościejewicami           
i Poniecem. Następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w wyprawie 

kijowskiej. Po zakończeniu działań wojennych zamieszkał w Gostyniu, gdzie do 1931 roku pracował w 
charakterze robotnika w cukrowni gostyńskiej. W latach 1931-1939 był bezrobotny. Był członkiem To-
warzystwa Powstańców i Wojaków oraz Związku Inwalidów Wojennych. W czasie okupacji hitlerow-
skiej został wywieziony na roboty do III Rzeszy. Przez 9 miesięcy pracował tam w kopalni węgla. Po 
powrocie do Gostynia został zatrudniony w Wielkopolskiej Hucie Szkła. Pogarszający się stan zdrowia 
spowodował przedwczesne odejście z przedsiębiorstwa. Był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. 
Zmarł 14 lipca 1956 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 
 
Informacje syna Józefa Kordusa – zbiory rodzinne. 
 

WACŁAW KOTECKI 
 
Urodził się 3 marca 1897 roku w Piaskach w rodzinie kupca Romana i Pelagii z Sierszulskich. Tutaj 
uczęszczał do szkoły elementarnej. Następnie rozpoczął naukę w rzemieślniczej szkole budowlanej               
w Poznaniu, której jednak nie ukończył. Powołany 24 sierpnia 1914 roku do armii niemieckiej. Służył  
w 37 Rezerwowym Pułku Piechoty w kompanii saperów 50 Dywizji Piechoty oraz w batalionie zapaso-
wym 15 Pułku Piechoty. 14 listopada 1918 roku został zdemobilizowany w stopniu kaprala. Po powro-
cie do rodzinnych Piasków zajął się pracą niepodległościową. Udzielał się w Towarzystwie Gimna-
stycznym „Sokół”. Był członkiem założonej w listopadzie Rady Robotniczo-Żołnierskiej oraz Powiato-
wej Rady Ludowej w Gostyniu. Należał do współorganizatorów kompanii powstańczej. Od 7 stycznia 
1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim. Walczył na froncie południowo-zachodnim w bata-
lionie gostyńskim, jako dowódca plutonu kompanii piaskowskiej. Po sformowaniu w marcu 1919 roku 6 
Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty) był dowódcą plutonu w 2 kompanii. 28 
kwietnia tego roku awansowano go do stopnia podporucznika. Z 60 Pułkiem Piechoty w 1920 roku brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. uczestniczył w wyprawie kijowskiej. 25 listopada 1920 
roku awansowany do stopnia porucznika, a 1 grudnia 1924 roku do stopnia kapitana. W marcu 1926 
roku został przeniesiony do doświadczalnego 1 batalionu karabinów maszynowych przeciwlotniczych, 
skąd w lipcu tegoż roku odszedł na urlop zdrowotny. W lutym 1929 roku został przeniesiony w stan 
spoczynku. Zamieszkał w Gnieźnie. Wraz z bratem Janem prowadził Browar Gnieźnieński aż do wybu-
chu II wojny światowej. Wybrany wiceprezesem Związku Obrony Przemysłu Polskiego. Uczestniczył     
w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku, dowodząc gnieźnieńskim batalionem Obrony Narodowej. 
Ranny w bitwie pod Piątkiem umieszczony w szpitalu w Łodzi, skąd zbiegł i przedostał się do Ostrowa 
Wielkopolskiego. Wiosną 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. 9 października mianowano go 
inspektorem rejonowym w Ostrowie Wlkp. (na powiaty: ostrowski, kępiński, krotoszyński, jarociński). 
Zorganizował sieć wywiadu, sztaby obwodowe, placówkę legalizującą oraz ośrodek Związku Odwetu. 



 

Po rozbiciu przez gestapo we wrześniu 1941 roku sztabu Poznańskiego Okręgu ZWZ/AK, upoważniono 
go do odtworzenia dowództwa i łączności w całym okręgu. 27 kwietnia 1942 roku został aresztowany 
przez gestapo. Po ciężkim śledztwie, jakie przeszedł w Forcie VII w Poznaniu i tamtejszej siedzibie ge-
stapo wraz z członkami swojego sztabu został skazany 11 lutego 1943 roku na karę śmierci. Wyrok wy-
konano 31 marca 1943 roku w Dreźnie. Pośmiertnie Komenda Główna Armii Krajowej awansowała go 
do stopnia majora. Odznaczony był m.in. Medalem Niepodległości i Krzyżem Walecznych. 
 
Witold Omieczyński. Organizatorzy i dowódcy powstania w Gostyńskiem, [w:] Stefan Jankowiak, Piotr Bauer Ziemia Go-
styńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Gostyń 1988; Wacław Kotecki, [w:] Wielkopolski słownik biograficzny, 
Warszawa-Poznań 1981, s. 364-365; Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Pod red. Antoniego Czu-
bińskiego i Bogusława Polaka, Poznań 2002, s. 170-171. 
 

KAZIMIERZ KOWALEWSKI 
 
7 stycznia 1919 roku jako ochotnik wstąpił do oddziału powstańczego w Gostyniu i brał udział w dzia-
łaniach wojennych na froncie południowo-zachodnim powstania wielkopolskiego. Służbę wojskową 
kontynuował w okresie walki o kształt wschodniej granicy odradzającej się Rzeczpospolitej. Służył w 55 
Poznańskim Pułku Piechoty jako podoficer zawodowy w stopniu kaprala. Po zwolnieniu się z wojska 
wyjechał do Francji, gdzie mieszkał do śmierci, tj. do lipca 1979 roku. Po zajęciu Francji w 1940 roku 
przez Niemców był aktywnym uczestnikiem polsko-francuskiego ruchu oporu. W latach powojennych 
poza pracą zawodową prowadził ożywioną działalność społeczną. Był członkiem zarządu Związku By-
łych Uczestników Ruchu Oporu, prezesem Okręgowej Rady Narodowej na Nord, opiekunem drużyn 
harcerskich. Patronował także organizacji kobiet im. Marii Konopnickiej, Pomocy Ojczyźnie, Czerwo-
nego Krzyża oraz akcji repatriacji Polaków do kraju. Uhonorowany został wieloma odznaczeniami: Me-
dalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (1958) i Złotym 
Krzyżem Zasługi (1974). Ponadto wyróżniony został Diplome de Francs Tireurs et Partisans Francais 
L’Interieurs i Carte de Combattant de Fories de L’Interieur de Milice Patriotique Polonaise. 14 lipca 
1975 roku został awansowany na stopień podporucznika w stanie spoczynku. 
 
Informacje żony Marii Kowalewskiej; Pismo z dnia 28.VIII.1979 roku do Zarządu Głównego Weteranów Powstania Wielko-
polskiego.  
 

STEFAN KOWALSKI 
 

Urodził się 1 grudnia 1895 roku w Karchowie w powiecie leszczyńskim. Syn Lu-
dwika i Franciszki z domu Nowak. Szkołę elementarną ukończył w Osiecznej, gdzie 
zamieszkał. W 1915 roku został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front 
zachodni. W 1916 roku brał udział m.in. w kilkumiesięcznej bitwie pod Verdun, 
gdzie został ranny. Z końcem I wojny światowej wrócił do Osiecznej. Brał udział w 
powstaniu wielkopolskim, walcząc na odcinku Osieczna-Leszno. Uczestniczył w 
wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie działań wojennych dostał się do niewoli so-
wieckiej. Wywieziony na Sybir, uciekł i powrócił do kraju. W poszukiwaniu pracy 
wyjechał do Francji, gdzie przebywał 9 lat. Od 1931 roku zamieszkał na stałe w 

Stankowie, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Od 19 czerwca 1958 roku był członkiem gostyńskiego 
Koła ZBoWiD. W 1972 roku został awansowany na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 
14 lutego 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu w Lubiniu, w powiecie kościańskim. Posiadał 
odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBo-
WiD; informacje syna Alfonsa Kowalskiego – zbiory rodzinne.  
 
 
 
 
 



 

JAN KRAJKA 
 

Urodził się 26 marca 1898 roku w Babkowicach. Syn Antoniego i Marianny z domu 
Rolnik. Ukończył szkołę elementarną. 17 września 1917 roku został wcielony do 
armii niemieckiej, w której służył do 29 września 1918 roku. Po przeszkoleniu woj-
skowym jako żołnierz niemieckiego 58 Pułku Piechoty od 20 grudnia 1917 roku brał 
udział w walkach na froncie francuskim. Od 20 stycznia 1919 roku uczestniczył          
w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Walczył m.in. pod Kąko-
lewem. W lutym 1920 roku z 60 Pułkiem Piechoty został skierowany na front bol-
szewicki. Brał udział m.in. w walkach na Ukrainie i Białorusi. 10 sierpnia 1920 roku 
został awansowany na stopień starszego szeregowego. Kampanię wojenną zakończył 

22 grudnia 1920 roku. Do rezerwy przeniesiony 10 sierpnia 1921 roku. W Babkowicach pracował               
w gospodarstwie rolnym rodziców. 23 stycznia 1923 roku zawarł związek małżeński z Jadwigą Krzy-
żyńską. Kilka lat później stał się właścicielem gospodarstwa. Miał dwanaścioro dzieci. W czasie okupa-
cji hitlerowskiej, w 1943 roku, został wysiedlony z rodziną do Siedlca, a w styczniu 1944 roku wywie-
ziony na roboty przymusowe do Zakładów H. Cegielskiego w Poznaniu. Po wyzwoleniu stolicy Wiel-
kopolski powrócił do Babkowic, gdzie nadal pracował w gospodarstwie rolnym. Należał do Zjednoczo-
nego Stronnictwa Ludowego. Był członkiem miejscowego Kółka Rolniczego, a od 26 września 1957 
roku Koła ZBoWiD w Pępowie. Awansowany został na stopień podporucznika w stanie spoczynku. 
Zmarł 28 stycznia 1974 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pępowie. Odznaczony był 
m.in. Krzyżem Żelaznym II klasy, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Zygmunta Krajki – zbiory rodzinne; 
książeczka Wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 10. 
 

LEON KRAMARCZYK 
 
Urodził się 1 maja 1895 roku w Głogininie w ówczesnym powiecie koźmińskim, w rodzinie rzemieślni-
czej. Syn Andrzeja i Marianny z domu Szymczak. Od 1 kwietnia 1911 roku do 4 kwietnia 1914 roku 
terminował w kuźni Franciszka Michalskiego w Borku i złożył egzamin czeladniczy. Od 1 maja 1914 
roku do 1 maja 1915 roku pracował w kuźniach w Pogorzeli, Lesznie i Jeleniej Górze. 10 maja 1915 
roku został wcielony do armii niemieckiej, w której służył do 10 grudnia 1918 roku. 6 stycznia 1919 
roku został aresztowany przez niemiecki Grenzschutz za posiadanie na czapce polskiego orła. Po zwol-
nieniu z aresztu wstąpił do powstającej w Borku kompanii powstańczej pod dowództwem sierżanta Ta-
larczyka. Walczył na froncie południowo-zachodnim powstania wielkopolskiego, m.in. brał udział               
w bitwach pod Pawłowicami, Kąkolewem i Osieczną. Następnie w 1920 roku uczestniczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej, służąc w 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Po przejściu do rezerwy w 1922 roku 
pracował w PKP jako kowal, następnie jako pomocnik maszynisty. Podczas okupacji hitlerowskiej  
ukrywał się, a w okresie stalinizmu był w Polsce szykanowany przez władze ludowe. W 1956 roku prze-
szedł na emeryturę. W 1971 roku został awansowany na stopień podporucznika w stanie spoczynku. 
Zmarł 29 listopada 1984 roku w Janiszewie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. 
Posiadał odznaczenia: Krzyż Virtuti Militari 5 klasy (nr 3910), Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż 
Walecznych, Medal Niepodległości, Order Odrodzenia Polski 5 klasy. 
 
Bogusław Polak, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari 1792-1945, t. II 1914-1921, cz. 1, Koszalin 1991, s. 78; Beata Skrzyp-
czak, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari z Ziemi Gostyńskiej (3). Ppor. Leon Kramarczyk, „Gazeta Gostyńska” 1992, nr 22, 
s. 35; Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Cech Rzemiosł Różnych, Akta cechowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WALENTY KRONSZMYT 
 

Urodził się 10 lutego 1903 roku w Dolsku w rodzinie rzemieślniczej. Syn Walentego 
i Marii z domu Wiśniewska. W rodzinnej miejscowości uczęszczał do szkoły ele-
mentarnej. Jako ochotnik brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy 
„Leszno”. Służbę wojskową kontynuował w 1919 roku, biorąc udział w walkach na 
froncie litewsko-białoruskim w wojnie polsko-bolszewickiej. Od 1 marca 1921 roku 
do 30 kwietnia 1923 roku, z przerwą na odbycie służby wojskowej jako poborowy, 
terminował w kuźni ojca. Złożył egzamin czeladniczy. Od 1 lipca 1924 roku do 31 
grudnia 1933 roku pracował w kuźni Mońki w Lesznie. 23 marca 1926 roku złożył 
egzamin mistrzowski. Od 1 stycznia 1934 roku prowadził w Krobi zakład usługowy. 

Mieszkał tu do 31 sierpnia 1939 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej jego rodzina została wywieziona 
do Generalnej Guberni, on zaś osadzony w obozie koncentracyjnym w Mauthausen (nr obozowy 2720). 
Więziony był od 18 marca 1940 roku do 6 maja 1945 roku. Po zakończeniu wojny powrócił do Krobi. 
Należał do Stronnictwa Demokratycznego, w latach 1961-1965 był członkiem zarządu miejscowego 
Koła. W latach 1952-1953 był prezesem Koła ZBoWiD w Krobi. Był radnym Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Krobi (1958-1961) i skarbnikiem Zarządu Cechu (1962-1965). Awansowany został na stopień 
podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 29 stycznia 1972 roku. Pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w Krobi. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Odznakę Grunwaldzką, Odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Ankieta; Cech Rzemiosł 
Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; informacje syna Wacława Kronszmyta – zbiory rodzinne. 
 

JAN KROTOSKI 
 

Urodził się 28 sierpnia 1895 roku w Gostyniu Starym, w rodzinie nauczyciela gim-
nazjalnego i publicysty, doktora filozofii Kazimierza Krotoskiego oraz Tekli z Sob-
kowskich, siostry proboszcza starogostyńskiego dr. Ludwika Sobkowskiego. W 1913 
roku ukończył gimnazjum w Nowym Targu i rozpoczął studia na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas I wojny światowej wcielo-
ny został do armii austriackiej. W latach 1918-1921 służył w wojsku polskim, biorąc 
m.in. udział w wojnie polsko-bolszewickiej w służbach sanitarnych. Przerwane woj-
ną studia medyczne kontynuował i ukończył w 1924 roku na Wydziale Lekarskim            
w Poznaniu. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w ostatnich latach studiów jako 

młodszy asystent w Zakładzie Anatomii Opisowej Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1924 roku pracował 
w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Poznańskiego, początkowo jako starszy asystent, później jako 
adiunkt. W marcu 1931 roku habilitował się jako docent chirurgii na podstawie rozprawy pt. Leczenie 
złotem gruźlicy kości i stawów. W siedem lat później (1938) Rada Wydziału Lekarskiego powierzyła mu 
organizację Zakładu Chirurgii Operacyjnej i Doświadczalnej w gmachu Collegium Anatomicum. Już             
w początkach swojej działalności naukowej dążył do unowocześnienia metod chirurgicznych, pilnie 
śledził postępy w nauce światowej, brał udział w licznych kongresach chirurgów i urologów. Zapozna-
wał się z pracą przodujących klinik chirurgicznych w Niemczech, Szwecji, Danii, Holandii, Włoszech            
i Francji. Zwiedzał również kliniki w Pradze, Wiedniu i Helsinkach. Interesował się szczególnie nowymi 
wówczas dziedzinami – elektrochirurgią i angiografią. We wrześniu 1939 roku był chirurgiem Armii 
„Poznań” i brał udział w bitwie nad Bzurą. Po dostaniu się do niewoli niemieckiej pracował jako chirurg 
w szpitalach dla jeńców polskich, najpierw w Kutnie, potem w Łodzi. W styczniu 1940 roku dostał się 
do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie. Tam, od kwietnia 1940 roku po przejęciu placówki przez Pol-
ski Czerwony Krzyż, pracował jako lekarz cywilny. Będąc lekarzem szpitala brał czynny udział w kon-
spiracji i w tajnym nauczaniu, szkoląc studentów i lekarzy. Wykładał chirurgię w Tajnym Uniwersytecie 
Ziem Zachodnich. Tam też zastał go wybuch powstania warszawskiego. Po zbombardowaniu i spaleniu 
szpitala, organizował nowe oddziały chirurgiczne i ciągle pełnił funkcję chirurga. We wrześniu 1944 
roku, po zajęciu Czerniakowa przez Niemców, dostał się wraz z rannymi i chorymi do niewoli. Za zgodą 



 

władz okupacyjnych zorganizował transport ciężko rannych do Milanówka, gdzie założył szpital, prze-
niesiony w listopadzie 1944 roku do Krakowa. Po wyzwoleniu powrócił do Poznania i od kwietnia 1945 
roku przez dwa kolejne lata kierował Kliniką Chirurgiczną. Zajął się jednocześnie odbudową i organiza-
cją zniszczonego Zakładu Chirurgii Operacyjnej i Doświadczalnej, którym kierował aż do likwidacji tej 
placówki w 1960 roku. Został wówczas samodzielnym pracownikiem nauki przy Katedrze Patologii 
Ogólnej i Doświadczalnej Akademii Medycznej w Poznaniu. Tutaj pracował aż do przejścia na emerytu-
rę w 1965 roku. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1950 roku. Od kwietnia do października 
tegoż roku był kuratorem Studium Wychowania Fizycznego Akademii Medycznej w Poznaniu. Następ-
nie, do września 1951 roku, pełnił obowiązki rektora wyodrębnionej już wówczas Wyższej Szkoły Wy-
chowania Fizycznego w Poznaniu. W naukowych czasopismach, polskich i zagranicznych, opublikował 
wiele prac z zakresu metabolizmu, rozpoznawania i leczenia ostrego zapalenia trzustki, leczenia gruźlicy 
sanochryzyną i złotem, chirurgicznego leczenia chorób tarczycy, chirurgii układu żylnego i zastosowa-
nia głębokiej hipotermii. Zajmował się również udoskonalaniem aparatury i instrumentów medycznych. 
W 1950 roku opracował pierwszy model oksygenatora krwi. Współpraca z Zakładami Przemysłu Meta-
lowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zaowocowała w 1954 roku skonstruowaniem i zastoso-
waniem w operacjach na otwartym sercu aparatu do krążenia pozaustrojowego. Dalszą działalność prof. 
Krotoskiego utrudniał coraz bardziej pogarszający się stan zdrowia. Jego badania naukowe nie ograni-
czały się tylko do pracy w Zakładzie Chirurgii Operacyjnej. Był członkiem Towarzystwa Chirurgów 
Polskich, Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgów – Urologów oraz Niemieckiego Towarzystwa 
dla Schorzeń Trawienia i Przemiany Materii. Brał czynny udział w zjazdach naukowych. Swoją działal-
nością naukowo-badawczą przyczynił się do postępu medycyny i wypracował podstawy do rozwoju 
kardiochirurgii w Polsce. Zmarł 27 listopada 1969 roku. Pochowany został na Cmentarzu Junikowskim 
w Poznaniu. Odznaczony był m.in. Krzyżem Walecznych i Warszawskim Krzyżem Powstańczym (po-
śmiertnie). 
 
Album Chirurgów Polskich, Warszawa 1990, s. 144; „Roczniki Akademii Medycznej w Poznaniu” 1970, t. IV; „Kronika 
Miasta Poznania” 1971, nr 39/2, s. 132-134; informacje córki Teresy Krotoskiej – zbiory rodzinne. 
 

 

IGNACY KRUPCZYŃSKI 
 

Urodził się 31 lipca 1901 roku w Borku. Syn Józefa, kupca i prezesa miejscowego 
Banku Ludowego i Marty z domu Wawrzynowicz. W 1911 roku ukończył szkołę 
elementarną w Borku. W latach 1911-1918 uczęszczał do gimnazjum w Rawiczu, 
gdzie ukończył sześć klas. Od 7 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielko-
polskim. Służył w 1 Pułku Rezerwy Strzelców Wielkopolskich, z którymi uczestni-
czył w walkach na froncie zachodnim (Babimost, Kargowa, Wielki Grójec, Nowa 
Wieś Zbąska). W lutym został wysłany na kurs dla aspirantów oficerskich w 10 Puł-
ku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 68 Pułk Piechoty). W kwietniu 1919 roku 
został awansowany na stopień starszego strzelca i skierowany na front północny, na 

którym walczył do połowy czerwca (Czarnków, Kcynia, Rymarzew, Szubiń). Latem 1919 roku jego 
pułk został skierowany na front ukraiński do Małopolski Wschodniej, gdzie wszedł w skład grupy wiel-
kopolskiej gen. Konarzewskiego. Od 18 czerwca do 15 października 1919 roku uczestniczył w walkach 
od Gniłej Lipy do Seretu pod Brzeżanami, Tarnopolem, Skałatem, Zbarażem i w obronie Lwowa. Jesie-
nią 1919 roku powrócił z 10 Pułkiem Strzelców do Wielkopolski. Pułk obsadził odcinek frontu połu-
dniowego od Sulmierzyc do Ponieca. Dowodził placówką w Janowie pod Szkaradowem, niedaleko Ra-
wicza. 19 grudnia został odkomenderowany najpierw do batalionu zapasowego w Poznaniu, a następnie 
do pierwszej grupy aeronautycznej (balonowej) na Ławicy w Poznaniu, na stanowisko instruktora pie-
choty w szkole oficerskiej. Służył w niej do lutego 1920 roku. W kwietniu z pułkiem został skierowany 
na front litewsko-białoruski, gdzie dowodził plutonem strzelców. W końcu sierpnia został ranny (zgnie-
cenie klatki piersiowej) i umieszczony w szpitalu wojskowym w Warszawie. Po wypisaniu ze szpitala 
10 października 1920 roku został przeniesiony do rezerwy. W Koźminie, w latach 1921-1927 trudnił się 
handlem, a następnie pracował w Powiatowym Urzędzie PWiWF. 11 kwietnia 1927 roku został awan-
sowany na stopień podporucznika w korpusie osobowym oficerów piechoty ze starszeństwem od 1 lipca 



 

1925 roku i wcielony do 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie. Ćwiczenia wojskowe jako rezer-
wista odbył w 1927 roku w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 5 w Krakowie, w 1929 roku             
w Centralnej Szkole Strzelniczej w Toruniu, w 1931 i 1933 w macierzystym pułku. 18 kwietnia 1928 
roku zawarł związek małżeński ze Stefanią Bogusiewicz z Borku. Miał dwoje dzieci (Witold, ur. 16 
stycznia 1929 roku i Bożena, ur. 2 lutego 1930 roku). W latach 1930-1931 był zatrudniony na stanowi-
sku sekretarza Starostwa Powiatowego w Koźminie, następnie w Powiatowej Komendzie Związku 
Strzeleckiego w Krotoszynie, a od 1938 roku był urzędnikiem w Starostwie w Gostyniu. 21 sierpnia 
1939 roku został zmobilizowany i przydzielony do ośrodka zapasowego 14 Dywizji Piechoty w Kutnie. 
Od 4 września rozpoczął się odwrót batalionów ośrodka w kierunku Warszawy. 10 września bataliony 
dotarły do Mińska. 17 września na wieść o agresji sowieckiej kolumna, w której znajdował się ppor. 
Krupczyński, odeszła w kierunku granicy rumuńskiej. Dwa dni później została pod Bursztynem otoczo-
na i wzięta do niewoli sowieckiej. Ppor. Krupczyński został początkowo osadzony w Kozielsku, a zimą 
1940 roku przeniesiony do Starobielska. Z obozu został wywieziony 24 kwietnia 1940 roku do Charko-
wa (lista NKWD nr 046/1 z 22 IV 1940 roku), gdzie w piwnicy budynku NKWD został zastrzelony. 
Odznaczony był Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielko-
polskich Frontu Litewsko-Białoruskiego i Obrony Lwowa. 
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps 
 

WIKTOR KUBACKI 
 

Urodził się 16 grudnia 1892 roku w Krobi w rodzinie rzemieślniczej. Syn Franciszka i Stanisła-
wy z domu Andrzejewska. Z zawodu był szewcem. W 1914 roku został wcielony do 40 Pułku 
Piechoty armii niemieckiej i skierowany na front zachodni. Walczył m.in. pod Arras i na terenie 
Flandrii. W 1916 roku był awansowany na stopień starszego szeregowego i odznaczony nie-
mieckim Krzyżem Żelaznym II klasy. W końcu 1918 roku zbiegł z wojska niemieckiego i jako 
ochotnik wstąpił 26 grudnia 1918 roku do oddziału Straży Ludowej w Krobi. Od 7 stycznia do 
19 lutego 1919 roku ochotniczo w szeregach powstania wielkopolskiego. Walczył na froncie 
południowo-zachodnim i zachodnim, m.in. pod Pawłowicami, Robczyskiem i Zbąszynem. Jako 
żołnierz 60 Pułku Piechoty brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W toku wojny został 

awansowany na stopień kaprala, a następnie plutonowego. 10 października 1920 roku został przeniesiony do rezerwy. 
Był członkiem krobskiego Związku Powstańców i Wojaków. W ostatnich dniach sierpnia 1939 roku otrzymał przy-
dział mobilizacyjny do kadry 55 Poznańskiego Pułku Piechoty. W maju 1944 roku z rodziną został wysiedlony do 
Gratzu w Austrii, gdzie przebywał do końca wojny. Od 5 grudnia 1968 roku był członkiem krobskiego Koła ZBo-
WiD. Awansowano go na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 7 listopada 1990 roku. Pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Krobi. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy, Krzyż Walecznych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Marii Grodzkiej – zbiory rodzinne; książeczka 
wojskowa PKU Gostyń Główna Księga Ewidencji Nr 90. 
 

IGNACY KUBIAK 
 

Urodził się 21 lipca 1900 roku w Strzelcach Wielkich. Syn Franciszka i Michaliny             
z domu Strugała. Ukończył szkołę elementarną. W końcowej fazie I wojny świato-
wej został wcielony do wojska niemieckiego. Brał udział m.in. w bitwie pod Sommą. 
Z wojny powrócił do Szelejewa, gdzie mieszkali rodzice. W styczniu 1919 roku 
przystąpił do powstania wielkopolskiego. Walczył na froncie południowo-
zachodnim. Po zakończeniu powstania, jako ochotnik wstąpił do nowo tworzonego 
wojska polskiego. W 1920 roku brał udział w wojnie polsko-radzieckiej. Po jej za-
kończeniu kontynuował służbę wojskową w Toruniu, w jednostce artyleryjskiej. Po 
powrocie z wojska, w 1924 roku zawarł związek małżeński w Dolsku z Franciszką 

Szelejewską. Zamieszkał w Małachowie, pracując jako robotnik rolny w miejscowym majątku. W 1927 
roku wraz z rodziną wyjechał do Francji. Zamieszkał w miejscowości Avion w okręgu Pas de Calaise, 



 

pracował jako górnik w kopalni węgla. W 1934 roku powrócił do Gostynia i do 1937 pracował doryw-
czo. Następnie ponownie sam wyjechał do Francji, a sześć tygodni przed wybuchem II wojny światowej 
dotarła do niego rodzina. Do 1944 roku pracował w kopalni węgla. Ze względu na pogarszający się stan 
zdrowia przeszedł na rentę. W 1956 roku przyjechał do Polski i zamieszkał u syna w Wałbrzychu. Dwa 
lata później powrócił do Gostynia. Zmarł 22 czerwca 1967 roku i pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w Gostyniu. 
 
Informacje syna Jana Kubiaka – zbiory rodzinne. 
 

WACŁAW KUCMAN 
 

Urodził się 6 sierpnia 1897 roku w Szurkowie. Syn Wojciecha i Marianny z domu 
Langner. Ukończył szkołę elementarną, a następnie kurs dokształcający w zawodzie 
kowala w Gostyniu (podkuwaczy koni, obsługi lokomobili, młockarni). Prawdopo-
dobnie na przełomie roku 1915 i 1916 został wcielony do armii niemieckiej. Brał 
udział w walkach na froncie włoskim, m.in. w październiku 1917 roku w bitwie pod 
Caporetto. Po zakończeniu I wojny światowej powrócił do Pijanowic, gdzie przenie-
śli się jego rodzice (ojciec otrzymał tam posadę kowala). Od 7 stycznia 1919 roku 
brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Służył w pierw-
szej kompanii gostyńskiej. Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców 

Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty), z którym uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Brał udział w walkach na Ukrainie i Białorusi. Do rezerwy przeniesiony został 15 maja 1921 roku. Rok 
później zawarł związek małżeński ze Stanisławą Majewską i osiadł w Krajewicach. Miał pięcioro dzieci 
(córki: Helena, ur. 27 czerwca 1924 roku;  Zofia, ur. 16 maja 1926 roku; Seweryna, ur. 27 października 
1927 roku oraz synowie: Henryk, ur. 15 grudnia 1929 roku i Bronisław , ur. 27 lipca 1931 roku). Przez 
wiele lat pracował w zawodzie kowala w dobrach Benedykta Żółtowskiego. Przed wybuchem II wojny 
światowej został wybrany sołtysem w Krajewicach. W pierwszych dniach września 1939 roku zorgani-
zował ucieczkę Polaków z tej miejscowości na wschód (znaczną część mieszkańców wsi stanowili bo-
wiem Niemcy). Po II wojnie światowej gospodarował na 2 ha i prowadził kuźnię. Był członkiem rady 
narodowej gminy i powiatu gostyńskiego. Należał do krajewickiego Kółka Rolniczego. Był członkiem 
ZBoWiD. Awansowany został do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 6 listopada 1977 
roku. Pochowany został na cmentarzu w Domachowie. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Po-
wstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Grunwaldzką. Był Honorowym Star-
szym Cechu Rzemiosł Różnych w Gostyniu. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; 
informacje syna Henryka Kucmana – zbiory rodzinne. 
 

JÓZEF KUKLA 
 

Urodził się 17 marca 1901 roku w Starej Krobi w rodzinie chłopskiej. Syn Jana i 
Elżbiety z domu Wieczorek. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Starej Krobi. Jako 
ochotnik od 4 lutego 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim na froncie 
północnym. Walczył m.in. pod Inowrocławiem. Służbę wojskową kontynuował w 17 
Pułku Ułanów. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeniesio-
ny został 4 stycznia 1921 roku. Następnie wyjechał na Śląsk, gdzie pracował ponad 
pięć lat. W 1928 roku zawarł związek małżeński z Magdaleną Adamek ze Starej 
Krobi, gdzie mieszkał i prowadził gospodarstwo rolne. W czasie okupacji hitlerow-
skiej, w 1943 roku, został wywieziony do III Rzeszy na przymusową pracę w rolnic-

twie. Do domu rodzinnego powrócił po zakończeniu wojny. Był członkiem ZBoWiD. Zmarł 2 paździer-
nika 1975 roku. Pochowany został na cmentarzu w Domachowie. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Marianny Antkowiak – zbiory ro-
dzinne.  



 

 

JAN KULIŃSKI 
 

Urodził się 10 grudnia 1900 roku w Głuchowie w rodzinie chłopskiej. Syn Jana i 
Apolonii z domu Matyla. W Głuchowie ukończył szkołę elementarną. Do czerwca 
1919 roku pracował w gospodarstwie rodziców. W lipcu 1919 roku został powołany 
do czynnej służby wojskowej i wcielony do 10 Pułku Piechoty. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. W listopadzie 1922 roku został przeniesiony do rezerwy. W 
styczniu 1923 roku wyjechał w poszukiwaniu pracy na Górny Śląsk. Do lipca 1934 
roku pracował jako górnik w kopalni „Richter” w Siemianowicach. W 1935 roku 
przejął 6 ha gospodarstwo ojca, które prowadził do końca listopada 1940 roku. Na 
początku grudnia został wysiedlony z gospodarstwa i wywieziony na roboty przy-

musowe do Wiednia. W czerwcu 1941 roku został przewieziony pociągiem roboczym na zaplecze frontu 
wschodniego, w okolice Smoleńska. Pracował tam do momentu oswobodzenia przez wojska radzieckie 
w 1943 roku. Następnie został skierowany do Krasnogorska, a stąd do Sielc nad Oką, na przeszkolenie 
wojskowe. Wcielony został do 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta. Brał udział w walkach z 
Niemcami na froncie wschodnim. Jego szlak bojowy wiódł przez rzeki Bug i Pilicę, Warszawę, Wał 
Pomorski do Kołobrzegu. Od kwietnia 1945 roku uczestniczył w walkach na kierunku berlińskim. Woj-
nę zakończył w miejscowości Neuschwandt. W październiku 1945 roku został zdemobilizowany. Pro-
wadził własne gospodarstwo rolne, które w 1973 roku przekazał synowi. Od 1969 roku członek ZBo-
WiD. Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W latach 1950-1975 prezes OSP w Głucho-
wie. Zmarł 30 maja 1987 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pogorzeli. Posiadał od-
znaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Medal za Warszawę (1947), Medal za 
Odrę, Nysę i Bałtyk (1947), Brązowy Medal Zasłużonym na Polu Chwały (1970), Medal Za Udział w 
Walkach o Berlin (1970), Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju (1980), Odznakę Grunwaldzką (1946) 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Pogorzela, Ankieta ZboWiD; in-
formacje Jana Kuliński, Relacja-oświadczenie.  

 
STANISŁAW KURZAWA 

 
Urodził się 11 listopada 1895 roku w Krępie, w ówczesnym powiecie ostrowskim. Syn Mi-
chała i Marii. Od 1 sierpnia 1912 roku do 1 lipca 1914 roku pracował w warsztatach kolejo-
wych w Bremen, a od 2 września do 3 lutego 1915 roku w warsztatach zbrojeniowych                
w Poczdamie. Z zawodu ślusarz. 4 lutego 1915 roku został wcielony do armii niemieckiej,           
w której służył do 10 grudnia 1918 roku. Brał udział w walkach na froncie zachodnim, m.in. 
pod Verdun, we Flandrii oraz na froncie wschodnim, m.in. pod Baranowiczami, gdzie został 
ranny w prawe udo. W 1917 roku został awansowany na stopień starszego szeregowego, a           
w 1920 roku na kaprala. Od 29 grudnia 1918 roku brał udział jako ochotnik w powstaniu 
wielkopolskim. Walczył na froncie południowym. Od 24 sierpnia 1919 roku uczestniczył             

w pierwszym powstaniu śląskim. Od 20 grudnia 1919 roku w 14 Pułku Artylerii Ciężkiej brał udział w walkach na 
wschodniej granicy, m.in. w obronie Lwowa. Po przejściu do rezerwy, 14 lutego 1922 roku zawarł związek małżeń-
ski z Antoniną Rychter. Od 1929 roku prowadził ślusarski punkt usługowy w Poniecu. 16 września 1946 roku zło-
żył egzamin mistrzowski w zawodzie ślusarza. Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Zmarł 19 sierpnia 
1968 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. Odznaczony był Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę 1918-1921. 
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; informacje Stanisława Chojnowskiego – zbiory rodzinne; książeczka 
wojskowa PKU Gostyń Główna Księga Ewidencji Nr 183;  

 
 
 



 

PIOTR LAURENTOWSKI 
 

Urodził się 22 lipca 1899 roku w Poniecu w rodzinie wielodzietnej. Był synem Bolesława – 
miejscowego organisty i Wiktorii z domu Walkowiak. W rodzinnym mieście uczęszczał do 
szkoły elementarnej, którą ukończył w lipcu 1913 roku. W trakcie nauki z kolegami Stani-
sławem Jaskulskim i Czesławem Szymańskim zorganizował strajk szkolny skierowany 
przeciw próbom germanizacji tej placówki. W zakonspirowanych kółkach samokształce-
niowych, które zakładał, sam uczył historii ojczystej, geografii i języka polskiego. Uczestni-
czył w pracach Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej, organizując z najmłodszych człon-
ków tajne kółka niepodległościowe. Po dwuletniej nauce w zawodzie ogrodnika, praktyko-
wał w zakładach w Berlinie i Gnieźnie. 26 czerwca 1917 roku został wcielony do armii 

niemieckiej. Po przeszkoleniu w Stargardzie wysłany został na front francuski. Przez 13 miesięcy brał udział w 
walkach końcowej fazy wojny. Na początku grudnia 1918 roku zbiegł z wojska pruskiego i 18 grudnia stawił się 
w biurze meldunkowym Rady Ludowej w Poznaniu. Stąd skierowano go do Ponieca, gdzie przystąpił do organi-
zowania oddziałów wojskowych. 7 stycznia 1919 roku weszły one w skład tworzonej kompanii ponieckiej, z 
którą w ramach gostyńskiego batalionu brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. 
Walczył m.in. pod Poniecem i Pawłowicami. Od 27 sierpnia do początku października 1919 roku z 6 Pułkiem 
Strzelców Wielkopolskich stacjonował na froncie zachodnim, uczestnicząc w walkach pozycyjnych na odcinku 
Zbąszyń-Kwilcz. W styczniu 1920 roku wziął udział w akcji rewindykacji Pomorza, a w pierwszych dniach lute-
go z 60 Pułkiem Piechoty przeszedł na front bolszewicki, na Ukrainę. Tu przebywał do początku kwietnia. W 
tymże miesiącu został skierowany do Szkoły Podchorążych w Poznaniu, którą ukończył 30 września 1920 roku. 
Następnie przydzielony został do Szkoły Podoficerskiej w Grudziądzu, jako dowódca plutonu, a po ukończeniu 
rocznego kursu wychowania fizycznego w Poznaniu objął funkcję instruktora i kierownika wychowania fizycz-
nego w tejże szkole. W tym samym czasie jako eksternista złożył w Poznaniu egzamin z zakresu 6 klas gimna-
zjalnych. 1 czerwca 1921 roku awansowano go do stopnia porucznika Wojska Polskiego. W czynnej służbie woj-
skowej pozostawał aż do roku 1946. 2 października 1923 roku otrzymał przydział do 55 Poznańskiego Pułku 
Piechoty w Lesznie. W lipcu 1924 roku przeniesiony został na stanowisko kierownika WF w Oficerskiej Szkole 
Artylerii w Toruniu. Pełnił tę funkcję do marca 1927 roku. Do września 1928 roku był dowódcą plutonu, a na-
stępnie kompanii w 63 Pułku Piechoty. Później pełnił obowiązki Komendanta Okręgowego Ośrodka WF w To-
runiu, a po trzech latach referenta WF w Okręgowym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-
skowego DOK VIII w Toruniu. 1 stycznia 1932 roku awansowano go do stopnia kapitana. W maju 1938 roku 
został przeniesiony do Państwowego Urzędu WF i PW w Warszawie, gdzie zastał go wybuch II wojny świato-
wej. 13 września 1939 roku został mianowany dowódcą kompanii Obrony Narodowej w Brodach. W czasie mar-
szu na pomoc obrońcom Lwowa kompania została zatrzymana i rozbrojona przez czerwonoarmistów w Złoczo-
wie. Piotr Laurentowski uniknął niewoli radzieckiej, lecz dostał się w ręce Ukraińców. 19 września uwolnili go 
pozostali jeszcze na wolności żołnierze jego jednostki. W sytuacji nieuchronnej klęski Polski zdecydował się na 
powrót do Brodów. Tam dotarła do niego wiadomość o organizowaniu się na terenie Francji armii polskiej. 13 
października 1939 roku wpław przez Czeremosz pod Kutami przekroczył granicę polsko-rumuńską. W Rumunii 
został internowany. Wkrótce uciekł jednak z obozu i przedostał się do Francji. 30 października znalazł się w ko-
szarach Bessierres w Paryżu. Po krótkim przeszkoleniu w obozie Coetquidan przydzielony został do 2 Pułku 
Grenadierów, w którym od 23 listopada pełnił funkcję dowódcy kompanii. W lutym 1940 roku batalion, w któ-
rym służył, został włączony do Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Należał do tych nielicznych 
żołnierzy Wojska Polskiego, którzy po raz pierwszy w dziejach Polski stanęli na ziemi norweskiej. Pierwsza 
kompania drugiego batalionu, którą dowodził od 15 lutego do 19 czerwca 1940 roku, już 12 maja rozpoczęła 
działania wojenne w Norwegii, w ścisłym współdziałaniu z miejscowymi patrolami narciarskimi. W dalszej fazie 
operacji kompania brała udział w walkach o Bierkvik i Narvik. Po wycofaniu Podhalańczyków z Norwegii, Piotr 
Laurentowski ze swoim oddziałem uczestniczył w bitwach na terenie Francji. 18 czerwca 1940 roku pierwsza 
kompania, jak i pozostałe oddziały Brygady, została rozbita i rozproszona przez niemiecką kolumnę pancerną. 
Wśród żołnierzy, którym udało się ocaleć i przedostać do Wielkiej Brytanii był kapitan Piotr Laurentowski. W 
Szkocji z przybyłych żołnierzy polskich utworzono batalion podhalański. Początkowo wchodził on w skład 10 
Brygady Pancernej, a 8 października wcielony został do 1 Brygady Strzelców. Z dniem 25 czerwca 1940 roku dla 
Piotra Laurentowskiego rozpoczęła się służba żołnierska w Wojsku Polskim pod dowództwem brytyjskim, która 
trwała do 1 listopada 1946 roku. Początkowo pełnił on funkcję dowódcy kompanii, a następnie drugiego zastępcy 



 

dowódcy batalionu. Choroba i wielomiesięczny pobyt w szpitalu Tay Mouth Castle (1943-1944) wyeliminowały 
go z udziału w walkach końcowej fazy II wojny światowej. Po powrocie do zdrowia skierowany został do Cen-
trum Wyszkolenia Piechoty, gdzie do 31 października 1946 roku pełnił obowiązki referenta wyszkolenia. Po 
rozwiązaniu Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii podjął decyzję powrotu do kraju. Od 1 do 14 listopada 1946 
roku przebywał w obozie repatriacyjnym. 15 listopada wyruszył drogą morską do kraju. Na ziemi polskiej znalazł 
się 19 listopada 1946 roku. Osiedlił się w Gostyniu, z którym związał całe dalsze pracowite cywilne życie. Bez 
reszty poświęcił bibliotekarstwu i działalności społeczno-kulturalnej oraz poznawaniu i upowszechnianiu dziejów 
ziemi gostyńskiej. 10 marca 1947 roku objął stanowisko bibliotekarza powiatowego. Natychmiast przystąpił do 
zorganizowania biblioteki w Gostyniu i sieci placówek bibliotecznych w powiecie. Już w październiku 1947 roku 
nastąpiło otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej, którą w 1955 roku przekształcono w Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną. Placówką tą Piotr Laurentowski kierował nieprzerwanie do roku 1964. Był bibliotekarzem 
o bardzo wysokich kwalifikacjach, nabytych w latach 1947-1948 na kursach w Jarocinie. Przez wiele lat był 
współorganizatorem i jednym z wykładowców seminariów szkoleniowych dla bibliotekarzy gostyńskich i 
ościennych powiatów. Był inicjatorem powołania do życia w kwietniu 1957 roku Społecznego Komitetu Regio-
nalnego Powiatu Gostyńskiego (obecnie Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne), w którym do kwietnia 1963 roku 
piastował stanowisko prezesa Zarządu. Jako znawca dziejów ziemi gostyńskiej i folkloru biskupiańskiego groma-
dził zbiory regionalne, które stały się zalążkiem utworzonego kilka lat po jego śmierci Muzeum w Gostyniu 
(1967). Był niestrudzonym popularyzatorem wiedzy, czytelnictwa i dziejów ziemi gostyńskiej. Organizował 
konkursy czytelnicze, tematyczne wystawy książek, sesje popularnonaukowe, cykliczne wykłady i prelekcje, 
spotkania z pisarzami. Piotr Laurentowski zmarł 22 października 1964 roku. Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Gostyniu. Uhonorowany był wieloma odznaczeniami: Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Meda-
lem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Croix de querre, Od-
znaką I Samodzielnej Brygady Strzelców, Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, Odznaką Grunwaldzką 
i Zasłużonego Działacza Kultury. W zbiorach rodzinnych znajduje się korespondencja zawierająca bogaty mate-
riał do poznania losów wojennych i powojennych wielu żołnierzy, którzy brali udział w kampanii norweskiej i 
francuskiej pod jego dowództwem. 
 
Stefan Markowski, Pamięci Piotra Laurentowskiego, „Gazeta Gostyńska” 1994, nr 23; Muzeum w Gostyniu, Ankieta perso-
nalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Marii Kosińskiej – zbiory rodzinne. 
 

FRANCISZEK LENARCZYK 
 

Urodził się 20 stycznia 1895 roku we wsi Ostrowo koło Gostynia. Syn Franciszka i 
Michaliny z domu Karpińska. Ukończył szkołę elementarną w Kunowie. Robotnik 
rolny. Od 1915 roku służył w armii niemieckiej. Walczył na froncie wschodnim. 
Dostał się do niewoli rosyjskiej i wysłany został w głąb Rosji. Tam spędził dwa lata. 
Po ucieczce przebywał w szpitalach w Moskwie i w Warszawie. Po powrocie do 
Gostynia wziął udział w powstaniu wielkopolskim. Walczył pod Wolsztynem i Ba-
bimostem. W 1919 roku w Gostyniu zawarł związek małżeński z Walentyną Matu-
szak. W 1920 roku uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, kończąc szlak bo-
jowy pod Kijowem. Mieszkał i pracował w majątku Dusina. Zmarł 19 kwietnia 1979 

roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Starym Gostyniu. 
 
Informacje syna Franciszka Lenarczyka – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

WALENTY LEŚNIAREK 
 

Urodził się 8 lutego 1899 roku w Żytowiecku. Syn Wawrzyna i Franciszki. Uczęsz-
czał do szkoły elementarnej w Żytowiecku. W czasie I wojny światowej był zmobili-
zowany do armii niemieckiej. Od 28 listopada 1917 roku do 18 marca 1918 roku 
walczył na froncie rosyjskim, m.in. pod Nowogródkiem. Od 20 marca do 11 listopa-
da 1918 roku w 46 Pułku Piechoty brał udział w walkach na froncie francuskim. Od 
7 stycznia 1919 roku uczestniczył w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy 
„Leszno”. Służył w oddziale Leona Włodarczaka. Walczył m.in. pod Poniecem, Za-



 

wadą, Przybinem i Pawłowicami. Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich 
(późniejszy 60 Pułk Piechoty). Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył w rejonie Kijowa             
i rzeki Berezyny. Do rezerwy przeniesiono go 30 listopada 1920 roku. Ostatnie ćwiczenia wojskowe 
jako rezerwista odbył w dniach 20 kwietnia-16 maja 1925 roku w 1 kompanii 55 Poznańskiego Pułku 
Piechoty. Wkrótce wyjechał do Francji, gdzie do 1929 roku pracował w kopalniach węgla. Po powrocie 
do kraju aż do wybuchu II wojny światowej pracował jako robotnik rolny. W latach okupacji zatrudnio-
ny był przy budowie dróg. Po zakończeniu II wojny światowej był robotnikiem rolnym w PGR Żyto-
wiecko. Awansowany został do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 20 maja 1987 roku. 
Pochowany jest na cmentarzu w Żytowiecku. Odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje członka rodziny Ewy Łuczak – zbiory 
rodzinne; książeczka wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 136. 
 

IGNACY LEWANDOWSKI 
 

Urodził się 11 stycznia 1893 roku w Gębicach. Syn Franciszka i Marianny z do-
mu Walkowiak. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Pępowie. W latach 1914-
1918 służył w armii niemieckiej. Po wybuchu powstania wielkopolskiego był 
współorganizatorem władz powstańczych w Pępowie. Od 19 stycznia 1919 roku 
brał udział w powstaniu na odcinku Grupy „Leszno”. Służył w drugiej kompanii 
zapasowej Borowicza. Brał udział w walkach pod Pawłowicami, Włoszakowica-
mi, Poniecem i Miechcinem. Powstanie zakończył w stopniu plutonowego. 
Uczestniczył także w walkach na wschodniej granicy II Rzeczypospolitej. Ranny, 
służbę wojskową zakończył 10 czerwca 1920 roku. Po powrocie do Gębic zajął 

się uprawą roli. Od 1922 roku był członkiem Poznańskiego Związku Hodowców Koni. W kwietniu 
1927 roku zawarł związek małżeński z Praksedą Gieszczyńską z Kuklinowa w powiecie krotoszyń-
skim. Miał cztery córki. W czasie okupacji hitlerowskiej został wraz z rodziną wysiedlony z Gębic 
do Siedlca, a jego gospodarstwo objął Niemiec Koch. Przez rok był zatrudniony w nadleśnictwie, a 
przez następne dwa lata pracował w gospodarstwie rolnym Grobelnego w Czeluścinie, który został 
wysiedlony do Generalnej Guberni. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku powrócił do 
Gębic na swoje gospodarstwo. Był wieloletnim wójtem Pępowa. Działał w radach narodowych. Był 
organizatorem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i Banku Spółdzielczego. Od 20 listo-
pada 1957 roku był członkiem pępowskiego Koła ZBoWiD. 13 grudnia 1971 roku został awansowa-
ny na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 16 stycznia 1974 roku. Pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Pępowie. Uhonorowany był wieloma odznaczeniami: Krzyżem Wa-
lecznych, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Odznaką Powstańcowi Broni Wdzięczna Wielkopolska 1918-
1919. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Wiesławy Wytykowskiej – zbiory 
rodzinne. 
 

PIOTR LEWANDOWSKI 
 

Urodził się 27 czerwca 1900 roku w Gębicach w rodzinie chłopskiej. Syn Ignacego i 
Agnieszki z domu Stefaniak. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Skoraszewicach, 
którą ukończył w 1914 roku. Do czerwca 1918 roku pracował z rodzicami w majątku 
Krzyżanki. 14 czerwca 1918 roku został wcielony do armii niemieckiej, w której 
służył do 8 stycznia 1919 roku. Od 10 stycznia jako ochotnik brał udział w powsta-
niu wielkopolskim. Walczył na froncie południowo-zachodnim, m.in. pod Kąkole-
wem. Od sierpnia 1919 roku brał udział w walkach pozycyjnych na odcinku zbą-
szyńskim, a następnie w rewindykacji Pomorza. W lutym 1920 roku jako żołnierz          
1 kompanii 1 batalionu 60 Pułku Piechoty został skierowany na front ukraiński. Brał 



 

udział w walkach w rejonie Kijowa, w walkach odwrotowych i na przedpolach Warszawy. Do rezerwy 
przeniesiony został 18 stycznia 1921 roku. W latach 1922-1933 pracował w charakterze robotnika na 
Górnym Śląsku. Po powrocie do Krzyżanek, ostatnie lata II Rzeczypospolitej i okupację hitlerowską 
przepracował w miejscowym majątku. Od 1945 roku pracował na własnym gospodarstwie rolnym. Był 
członkiem pępowskiego Koła ZBoWiD. 11 listopada 1972 roku został awansowany na stopień podpo-
rucznika w stanie spoczynku. Zmarł 22 września 1982 roku. Pochowany został na cmentarzu parafial-
nym w Pępowie. Odznaczony był Krzyżem Żelaznym II klasy, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Grunwaldzką. 
 
Piotr Lewandowski, Życiorys; Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; USC Pępowo. 
 

JAN LUTTELMAN 
 

Urodził się 26 maja 1891 roku w Bieganowie (województwo poznańskie) jako syn 
Teofila administratora majątku ziemskiego i Zofii z Podgórskich. Gimnazjum ukoń-
czył w Krotoszynie w 1911 roku. Następnie studiował na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Wrocławskiego. Studia ukończył w kwietniu 1919 roku uzyskując dokto-
rat z zakresu chirurgii. Brał udział w powstaniu wielkopolskim i w wojnie polsko-
bolszewickiej, pełniąc funkcję lekarza pułkowego w stopniu majora. W 1921 roku 
zawarł związek małżeński z Antoniną Langfeld i osiedlił się w Piaskach. Pełnił 
funkcję ordynatora i dyrektora szpitala O.O. Bonifratrów w Marysinie. W 1939 roku 
brał udział w kampanii wrześniowej jako szef czołówki sanitarnej 25 Kaliskiej Dy-

wizji Piechoty Wielkopolskiej. Po klęsce wrześniowej powrócił do Marysina, gdzie nadal pełnił funkcje 
ordynatora szpitala, ale pod nadzorem administracji niemieckiej. Dawał schronienie rannym żołnierzom 
polskim z wojny 1939 roku, uciekinierom z więzień i obozów oraz innym osobom prześladowanym 
przez okupanta. Po zakończeniu wojny był represjonowany przez Urząd Bezpieczeństwa i więziony. Po 
zwolnieniu nadal go szykanowano. W lipcu 1946 roku przeniósł się do Kobylina, gdzie zorganizował 
przychodnię lekarską. Tu pracował do ostatnich chwil swego życia. Zmarł w czerwcu 1963 roku w Ko-
bylinie i tam został pochowany.  
 
Franciszek Glura, Marysin, Gostyń-Piaski 1995, s. 43-44. 
 

STANISŁAW ŁANKIEWICZ 
 

Urodził się 22 października 1900 roku w Pogorzeli. Syn Tomasza i Marianny z do-
mu Matyklasińska. Ukończył szkołę elementarną i dokształcającą zawodową. Z za-
wodu murarz. Od 14 listopada 1918 roku członek oddziału Straży Ludowej w Pogo-
rzeli. W czasie powstania wielkopolskiego z oddziałem pogorzelskim (2 kompania 1 
batalionu koźmińskiego) brał udział m.in. w drugiej bitwie o Rawicz. Następnie w 
składzie 3 batalionu 69 Pułku Piechoty brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
W 1923 roku poślubił Cecylię Musielską, z którą miał czworo dzieci. Powtórnie 
ożenił się 9 maja 1940 roku z Weroniką Kociałkowską. Miał jedno dziecko. W la-
tach międzywojennych i w okresie okupacji hitlerowskiej pracował w firmie budow-

lanej w Ostrowie Wlkp. Po wojnie kontynuował pracę w zawodzie murarza, m.in. w firmach Rauhut, 
Fachner w Pogorzeli. Awansowany został na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 26 
sierpnia 1974 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pogorzeli. Odznaczony był Wielko-
polskim Krzyżem Powstańczym i Odznaką Grunwaldzką. 
 
Informacje syna Jana Łankiewicza i Jana Gabryelczyka, USC Pogorzela. 

 
 
 
 



 

BOLESŁAW ŁUCZAK 
 
Urodził się 3 kwietnia 1901 roku w Masłowie w pow. śremskim. Syn Ignacego i Weroniki z domu 
Klemm. W 1922 uzyskał świadectwo dojrzałości w gimnazjum w Ostrowie Wlkp. Sześć lat później 
ukończył Wydział Prawno-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego, uzyskując stopień magistra pra-
wa. W czasie powstania wielkopolskiego, 23 stycznia 1919 roku został wcielony do 15 Pułku Artylerii 
Polowej. Od 14 marca do 15 września 1919 roku brał udział w walkach o Lwów, od 16 marca do 22 
maja 1920 roku w ofensywie kijowskiej. Następnie z jednostką przeniesiony został na front litewsko-
białoruski, gdzie do 6 lipca walczył w ofensywie do Berezyny. W sierpniu brał udział w walkach odwro-
towych, a następnie pościgowych i w bitwie nad Niemnem. Kampanię wojenną zakończył w październi-
ku 1920 roku. Od 20 września 1921 roku do 2 kwietnia 1922 roku był słuchaczem Szkoły Podchorążych 
Artylerii w Poznaniu, od 16 kwietnia został przeniesiony do baterii zapasowej 15 Pułku Artylerii Polo-
wej. Kilka dni później, 20 kwietnia 1922 roku, przeniesiony do rezerwy. W dniach 14 maja-7 lipca 1928 
roku odbył skrócony kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie. 5 listopada 1928 roku 
został mianowany podporucznikiem i wcielony do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. Z Gostyniem związa-
ny był kilka lat. Od jesieni 1929 roku był aplikantem w miejscowym Sądzie Grodzkim. W latach 1935-
1938 był kierownikiem Sądu Grodzkiego w Śremie. Podczas kampanii wrześniowej dostał się do niewo-
li sowieckiej. Osadzony został w obozie w Starobielsku. Stąd wywieziony został do Charkowa, gdzie           
w piwnicy budynku Urzędu NKWD został zastrzelony. Odznaczony był Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę 1918-1921.  
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps. 
 

FELIKS MACHOWSKI 
 

Urodził się 18 listopada 1897 roku w Rokosowie w rodzinie chłopskiej. Syn Wincen-
tego i Antoniny z domu Dopierała. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Rokosowie. 
Brał udział w I wojnie światowej, jako żołnierz armii niemieckiej. Ranny, przebywał 
w szpitalu w Berlinie. Od 7 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopol-
skim na odcinku Grupy „Leszno”. Służył w kompanii ponieckiej, pod dowództwem 
Michała Kaźmierczaka. Walczył m.in. pod Miechcinem, Janiszewem i Waszkowem. 
W czasie powstania awansowano go do stopnia starszego szeregowego. Dalszą służ-
bę wojskową odbywał w 56 Pułku Piechoty, uczestnicząc w wojnie polsko-
bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został 20 listopada 1920 roku. Po śmierci 

ojca w 1925 roku przejął gospodarstwo rolne. Był członkiem ZBoWiD. Awansowany został do stopnia 
podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 10 grudnia 1984 roku. Pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w Poniecu. Odznaczony był m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Grunwaldzką.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Kazimierza Machowskiego – zbiory 
rodzinne. 
 

JAN MACHOWSKI 
 

Urodził się 26 maja 1896 roku w Rokosowie w rodzinie chłopskiej. Syn Wincentego 
i Antoniny z domu Dopierała. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Rokosowie. Od 
7 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy 
„Leszno”. Służył w kompanii ponieckiej Michała Kaźmierczaka. Brał udział w wal-
kach pod Miechcinem, Janiszewem, Waszkowem i Sowinami. W czasie powstania 
był dowódcą plutonu w randze plutonowego. Brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został 15 maja 1922 roku. Rok wcześniej 
zawarł związek małżeński z Jadwigą Nowak i osiadł w Luboni, gdzie prowadził 
gospodarstwo rolne. Na początku okupacji hitlerowskiej wraz z rodziną został wy-



 

siedlony do Tomaszowa Mazowieckiego (Generalna Gubernia). Pracował w magazynach zbożowych. 
Do Luboni powrócił po zakończeniu działań wojennych. Awansowany był do stopnia podporucznika          
w stanie spoczynku. Zmarł 21 listopada 1972 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Po-
niecu. Odznaczony był m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Czesława Machowskiego – zbiory 
rodzinne.  
 

PIOTR MAĆKOWIAK 
 
Urodził się 29 czerwca 1878 roku w Mokronosie. Syn Pawła i Julianny. W 1903 roku w Pogorzeli po-
ślubił Zofię Skibę. Od 14 listopada 1918 roku członek oddziału Straży Ludowej w Pogorzeli. W czasie 
powstania wielkopolskiego z oddziałem pogorzelskim (2 kompania 1 batalionu koźmińskiego) brał 
udział, m.in. w drugiej bitwie o Rawicz. Następnie w składzie 3 batalionu 69 Pułku Piechoty uczestni-
czył w wojnie polsko-bolszewickiej. Mieszkał w Głuchowie. Pracował na kolei. Zmarł 10 lutego 1950 
roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pogorzeli. 
 
Elżbieta Curyk-Sierszulska, Tradycje patriotyczne Wielkopolski na przykładzie Pogorzeli, Poznań 1996, mps; informacje 
Jana Gabryelczyka; USC Pogorzela. 
 

JAN MAJER 
 

Urodził się 31 marca 1898 roku we wsi Kopanie. Syn Antoniego i Wiktorii. Ukoń-
czył 6-klasową szkołę elementarną w Poniecu. 15 grudnia 1917 roku został wcielony 
do 17 Pułku Piechoty armii niemieckiej i skierowany na front francuski. W czasie 
walk 13 maja 1918 roku został ranny. Od 7 stycznia 1919 roku brał udział w po-
wstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Służył w kompanii ponieckiej 
Michała Kaźmierczaka. Walczył pod Miechcinem, Janiszewem i Waszkowem. Służ-
bę wojskową kontynuował w 56 Pułku Piechoty. Brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został w stopniu plutonowego 17 lipca 1921 
roku. Od 1 sierpnia 1921 roku zajmował stanowisko Sekretarza Zarządu Miejskiego 

w Poniecu. Był aktywnym członkiem Ligi Obrony Przeciwlotniczej. Przez wiele lat pracował w samo-
rządzie. W grudniu 1939 roku został wysiedlony do Rozwadowa w Generalnej Guberni (rejon Tarno-
wa). Tutaj zatrudniono go w miejscowym magistracie na stanowisku pracownika umysłowego. Po za-
kończeniu wojny powrócił do Ponieca. Pracował jako księgowy w miejscowym szpitalu. Zmarł 31 mar-
ca 1963 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. Pośmiertnie awansowany do 
stopnia podporucznika. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Dziesię-
ciolecia Odzyskania Niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolski Krzyż 
Powstańczy, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Odznakę Grunwaldzką. 
 
Archiwum Państwowe w Lesznie, Starostwo gostyńskie 1928-1938, sygn. 114: Ankieta powstańców wielkopolskich; Związek 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Poniec, Materiały Koła ZBoWiD; informacje 
żony Zofii Majer – zbiory rodzinne. 
 

KALIKST MAJSNEROWSKI 
 

Urodził się 9 października 1898 roku w Gostyniu w rodzinie rzemieślniczej. Syn 
Michała i Marii z domu Cyrulik. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Gostyniu 
(ukończył ją w roku 1913) W roku szkolnym 1906/1907 brał udział w strajku w 
tej szkole. Od 4 maja 1914 roku do 1 października 1916 roku uczęszczał do miej-
scowej Szkoły Zawodowo-Dokształ-cającej. W 1917 roku złożył egzamin czelad-
niczy w zawodzie piekarza. Był członkiem gostyńskiego Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”. Od 15 sierpnia 1918 roku służył w armii niemieckiej w 1 Puł-
ku Artylerii Polowej na terenie Prus Wschodnich. W grudniu tegoż roku uciekł z 



 

wojska niemieckiego i zgłosił się jako ochotnik do służby w oddziale Straży Ludowej w Gostyniu. 
Służył w niej od 1 stycznia do 25 lutego 1919 roku. 26 lutego 1919 roku jako ochotnik znalazł się na 
odcinku Kępno-Zduny w 7 kompanii 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 19 grudnia 1919 roku 
przeniesiony został do 9 baterii 2 Pułku Artylerii Polowej w Lesznie. Od 3 lutego 1920 roku prze-
bywał na froncie białorusko-litewskim, służąc w 17 Pułku Artylerii Polowej. Od 15 listopada 1920 
roku uczęszczał do Szkoły Podoficerskiej Artylerii w Toruniu, którą ukończył 20 kwietnia 1921 ro-
ku. W listopadzie tegoż roku mianowany został kapralem, dwa lata później przeniesiony został do 
rezerwy. W czasie okupacji hitlerowskiej przymusowo pracował w charakterze robotnika w Zakła-
dach Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu. Od 15 marca 1958 roku był członkiem 
gostyńskiego Koła ZBoWiD. W 1966 roku przeszedł na emeryturę. Na początku 1972 roku awan-
sowany do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 18 stycznia 1972 roku. Pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstań-
czy, Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i 
Odznakę Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i 
Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; informacje Antoniego Karolczaka – zbiory  
rodzinne; książeczka wojskowa PKU Gostyń (brak numeru). 
 

LUDWIK MARKOWIAK 
 

Urodził się 11 sierpnia 1899 roku w Organkach. Syn Ignacego i Katarzyny z domu 
Borowska. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Bodzewie. Jako ochotnik w 1920 
roku wstąpił do armii gen. Hallera. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Słu-
żył w jednostce artyleryjskiej. Wojnę zakończył w stopniu bombardiera. Po zawarciu 
związku małżeńskiego z Marianną Ratajczak w 1922 roku, zamieszkał w Gostyniu. 
Do wybuchu II wojny światowej pracował w charakterze policjanta w miejscowym 
komisariacie. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Gostynia w 1939 roku był za-
kładnikiem. W latach 1940-1945 pracował w tartaku gostyńskim. W 1945 roku 
wstąpił do Milicji Obywatelskiej. Pełnił m.in. funkcje komendanta posterunku               

w Piaskach i w Pępowie. W latach pięćdziesiątych został zwolniony z milicji. Aż do przejścia na rentę 
pracował w rozdzielni energetycznej w Gostyniu. Zmarł 13 maja 1978 roku. Pochowany został na cmen-
tarzu parafialnym w Gostyniu. 
 
Informacje córki Anny Wyzujak – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

JÓZEF MATUSZAK 
 

Urodził się 18 marca 1898 roku w Kuczynie w rodzinie chłopskiej. Syn Marcina            
i Franciszki. Uczęszczał do szkoły elementarnej. W czasie   I wojny światowej służył 
w armii pruskiej. Walczył na froncie zachodnim. Aresztowany przez Grenschutz             
w Niemczech, zbiegł i przystąpił do powstania wielkopolskiego na odcinku Grupy 
„Leszno”. Służył w kompanii ponieckiej sierżanta Michała Kaźmierczaka. Następnie 
uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został w stop-
niu kaprala 21 lipca 1921 roku. W Kuczynie, gdzie mieszkał, prowadził 9,5 ha go-
spodarstwo rolne. Był członkiem ZBoWiD. Zmarł 31 lipca 1979 roku. Pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Krobi. Odznaczony był m.in. Krzyżem Walecz-

nych (1920). 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polski                
i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Ankieta personalna; informacje Hieronima Matuszaka – zbiory rodzinne. 
 
 



 

LUDWIK MATUSZKIEWICZ 
 

Urodził się 7 sierpnia 1892 roku w Krzyżankach w rodzinie chłopskiej. Syn Jana               
i Katarzyny z domu Stefaniak. W 1908 roku ukończył gimnazjum realne w Pozna-
niu. Postanowił został kupcem. Uczył się praktycznie zawodu w firmach wielkopol-
skich (Śrem, Poznań, Wyrzysk). Od 12 lipca 1914 roku do 25 grudnia 1918 roku 
służył w armii niemieckiej. Od 24 grudnia 1914 roku jako żołnierz 20 Pułku Artylerii 
Polowej brał udział w walkach na froncie zachodnim, m.in. pod Sommą i Verdun. 25 
maja 1915 roku został ciężko ranny w głowę i do końca lipca przebywał w szpitalu 
polowym w Montmédy nad granicą belgijską. W końcu grudnia 1918 roku powrócił 
do Wielkopolski. 26 stycznia 1919 roku wstąpił do wojska. Skierowany został do VII 

Okręgowego Szpitala Koni w Poznaniu, a 12 października przeniesiony do tworzącego się w stolicy 
Wielkopolski Bytomskiego Pułku Strzelców (oznaczonego później jako 75 Pułk Piechoty w Królewskiej 
Hucie), złożonego z ochotników z Górnego Śląska. Z tym pułkiem od 20 maja do 15 sierpnia 1920 roku 
brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie litewsko-białoruskim. Następnie skierowany został 
do sztabu 23 Dywizji Piechoty. 6 marca 1923 roku przeniesiono go do rezerwy. 12 października 1922 
roku zawarł związek małżeński z Felicją ze Szczypiorowskich. Miał dwoje dzieci (Danuta, Eugeniusz). 
Mieszkał z rodziną w Poznaniu. Był urzędnikiem w Zarządzie Miasta, w administracji gazowni. W 1930 
roku odbył ćwiczenia wojskowe w 58 Pułku Piechoty. Był członkiem Poznańskiego Koła Związku Ofi-
cerów Rezerwy RP (leg. nr 15/1296). W lipcu 1939 roku jako podporucznik rezerwy kadry oficerskiej 
Okręgu VII w Poznaniu przydzielony został do X Komisariatu Policji w Poznaniu. We wrześniu 1939 
roku jego losy są nieznane. W niewyjaśnionych okolicznościach dostał się do niewoli radzieckiej. Prze-
trzymywany był w obozie w Kozielsku. Stąd rodzina otrzymała od niego list z datą 29 listopada 1939 
roku. Z obozu wywieziony został 17 kwietnia 1940 roku (lista NKWD nr 032/4 poz. 57 z 14 kwietnia)             
i rozstrzelany w lesie katyńskim. 
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps; 
„Monitor Polski” z dnia 16 lipca 1946 roku; List Ludwika Matuszkiewicza z Kozielska z 29 listopada 1939 roku; informacje 
syna Eugeniusza Matuszkiewicza; Zaświadczenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII Ref. Hist. Nr 276- I/12250/38. 
 

KAZIMIERZ MAYER 
 

Urodził się 22 marca 1896 roku w Krzemieniewie w rodzinie rzemieślniczej. Syn 
Leona i Franciszki z domu Jabłońska. Ukończył szkołę elementarną w Krzemienie-
wie. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej. Od 15 stycznia 1919 
roku brał udział w powstaniu wielkopolskim na froncie południowo-zachodnim. 
Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 
Pułk Piechoty), biorąc udział w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w wyprawie ki-
jowskiej. W 1920 roku w Gostyniu zawarł związek małżeński z Marianną Glinką. 
Do rezerwy został przeniesiony 1 lipca 1921 roku w stopniu kaprala. Jeszcze przed 
wybuchem II wojny światowej zamieszkał w Gostyniu. W 1928 roku był inicjatorem 

powołania do życia orkiestry dętej Cukrowni „Gostyń”, którą dyrygował kilkadziesiąt lat (z przerwą do 
1974 roku). Brał udział w kampanii wrześniowej. Szlak bojowy zakończył w Brześciu nad Bugiem. Do 
Gostynia powrócił 27 października 1939 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej pracował w Zakładach 
Wojskowych w Gostyniu – Union-Zeiss-Werke. Z zawodu był elektrykiem. Po wojnie do 1952 roku 
prowadził usługowy warsztat elektryczny. W następnych latach pracował w gostyńskim Przedsiębior-
stwie Budownictwa Rolniczego. Zmarł 27 grudnia 1975 roku. Pochowany został na cmentarzu parafial-
nym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy, Odznakę Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Roman Tomaszewski, 100 lat Cukrowni Gostyń, 
Gostyń 1997; informacje syna Henryka Mayera – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

 



 

WŁADYSŁAW MENSFELDOWSKI 
 

Urodził się 19 czerwca 1901 roku w Borku w rodzinie rzemieślniczej. Syn Walente-
go i Marii z domu Marcinkowska. Ukończył szkołę elementarną i zawodową w Bor-
ku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Od czerwca 1919 roku do kwietnia 
1921 roku służył w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (60 Pułk Piechoty). Wojnę 
zakończył w stopniu kaprala. Początkowo pracował jako sekretarz w sądzie gostyń-
skim, a następnie w kancelarii adwokackiej. W obliczu najazdu hitlerowskiego 28 
sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do 19 Pułku Piechoty we Lwowie. Brał 
udział w walkach w obronie miasta aż do jego kapitulacji. Po powrocie z wojny (7-8 
października) był zakładnikiem niemieckim w Gostyniu. W grudniu 1939 roku wraz 

z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni. Przebywał w Rawie Mazowieckiej, a następnie           
w Starachowicach, gdzie pracował jako ekspedient. Do Gostynia powrócił w kwietniu 1945 roku. Kon-
tynuował pracę jako sekretarz w Zespole Adwokackim nr 1 w Gostyniu. Na emeryturę przeszedł w 1968 
roku. Od 2 września 1985 roku był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. Zmarł 12 stycznia 1990 
roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; informacje córki Anny Pedy – zbiory rodzinne. 
 

MICHAŁ MIZERSKI 
 

Urodził się 22 września 1899 roku w Zaborowie (powiat śremski) w rodzinie chłop-
skiej. Syn Wojciecha i Jadwigi z domu Cyplik. Mając sześć i pół roku rozpoczął na-
ukę w szkole elementarnej w Doruchowie, gdzie rodzice nabyli 16 ha gospodarstwo. 
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej przenieśli się na gospodarstwo w Nie-
parcie w powiecie gostyńskim. W wieku 16 lat podjął naukę w Poznaniu w warszta-
tach mechanicznych. 2 czerwca 1917 roku wcielony został do armii niemieckiej. Od 
10 marca 1918 roku jako żołnierz 29 Pułku Piechoty brał udział w walkach na tere-
nie Francji, m.in. pod Soaso i Nojo. 16 sierpnia dostał się do niewoli francuskiej.           
W następnych miesiącach pracował w jednej z fabryk na południu Francji. 24 grud-

nia 1918 roku jako ochotnik wstąpił do 6 Pułku Strzelców Polskich armii gen. Hallera. Do kraju powró-
cił na początku maja 1919 roku. Od 5 maja 1919 roku aż do 11 listopada 1920 roku walczył na froncie 
wschodnim jako żołnierz 47 a następnie 40 Pułku Piechoty. 1 maja 1920 roku został mianowany star-
szym szeregowym, a w marcu 1921 roku kapralem. Do rezerwy został przeniesiony 2 grudnia 1921 ro-
ku. Jako rezerwista odbył ostatnie ćwiczenia wojskowe w dniach od 28 sierpnia do 23 września 1925 
roku w trzeciej kompanii karabinów maszynowych 55 Poznańskiego Pułku Piechoty. Od 1922 roku zo-
stał zatrudniony w charakterze leśniczego w majątku księży filipinów w Gostyniu. W 1928 roku prze-
niósł się z Drzęczewa do Bodzewka. W 1933 roku został przeniesiony służbowo do leśnictwa Wygoda 
w gminie Dolsk w powiecie śremskim. W okresie okupacji hitlerowskiej i w latach powojennych do 
1965 roku, tj. do przejścia na emeryturę pracował w tym leśnictwie. Zmarł 6 sierpnia 1984 roku. Po-
chowany został na cmentarzu komunalnym w Śremie. Posiadał m.in. odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, 
Medal 10-lecia PRL oraz Brązowy Medal Polskiego Związku Łowieckiego. 
 
Informacje córki Ireny Sarbak – zbiory rodzinne; książeczka wojskowa PKU Gostyń (brak numeru). 
 

 
 

 
 

 



 

FRANCISZEK MUCHA 
 

Urodził się 18 sierpnia 1900 roku w Małgowie, w rodzinie chłopskiej. Syn Francisz-
ka i Marii z domu Klinik. Uczęszczał do szkoły elementarnej we Wziąchowie. Brał 
udział w wojnie bolszewickiej. Uczestniczył w walkach w okolicach Kijowa. 17 
czerwca 1929 roku zawarł związek małżeński z Katarzyną Puślecką z Magdalenek. 
Miał dwóch synów: Henryka i Franciszka. W latach międzywojennych prowadził 
sklep spożywczy w Małgowie i pracował w gospodarstwie rolnym. Podczas okupacji 
hitlerowskiej w 1941 roku został wysiedlony z gospodarstwa. Zamieszkał we Wrot-
kowie k. Koźmina i podjął pracę na kolei (rejon Ostrów-Krotoszyn-Kobylin). Po 
zakończeniu wojny w 1945 roku, powrócił na własne gospodarstwo do Małgowa. 

Był członkiem kółka rolniczego i Stronnictwa Ludowego. Zmarł 4 września 1987 roku i pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Mokronosie. 
 
Informacje Jana Gabryelczyka i wnuka Ireneusza Muchy. 
 

MICHAŁ MYCIELSKI 
 

Urodził się 3 czerwca 1894 roku w Gałowie, w ówczesnym powiecie szamotulskim. 
Syn Ludwika i Elżbiety z Mycielskich. W roku 1905 rozpoczął naukę w gimnazjum 
w Lesznie, do którego uczęszczał przez kolejnych sześć lat. Do klasy VII egzamin 
wstępny zdał w Krakowie i tam w 1913 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W 
czasie I wojny światowej prowadził samodzielne gospodarstwo rolne w Posadowie w 
powiecie nowotomyskim. W grudniu 1918 roku objął majątek Gębice. Brał udział w 
powstaniu wielkopolskim. W 1919 roku rozpoczął karierę wojskową. 10 lutego 
wstąpił do 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 15 Pułk Ułanów Poznań-
skich), a 24 lipca został skierowany do szkoły oficerskiej w Poznaniu. Ukończył ją w 

marcu 1920 roku w stopniu podporucznika i skierowany został na front polsko-bolszewicki. W 1921 
roku został przeniesiony do rezerwy. 26 lutego 1922 roku poślubił w Warszawie Zofię Karską herbu 
Jastrzębiec, córkę Michała z Włostowa i Julii z Górskich. Miał dwie córki: (Annę, ur. 1923 i Teresę, ur. 
1926). Osiedlił się w Gałowie. Prowadził jedną z najlepszych w Polsce stadnin koni anglo-arabskich, 
zarodową hodowlę bydła, świń i owiec. We wrześniu 1939 roku, nie będąc zmoblizowany, zgłosił się 
ochotniczo z samochodem do wojska. Przydzielony został do sztabu w Poznaniu, odbył całą kampanię 
wrześniową i przeszedł przez Rumunię do Francji. Był w obozie Coëtqiudan w Bretanii, potem Bolléne 
koło Awinionu. Ewakuowany w czerwcu 1940 roku z Saint-Jean-de-Luz do Szkocji, otrzymał przydział 
do 24 Pułku Ułanów w Brygadzie Pancernej gen. Stanisława Maczka, gdzie pełnił funkcję oficera żyw-
nościowego. Od 1942 roku był także oficerem przy Wyższej Szkole Wojennej Polskiej koło Perth.             
W latach 1944-1945 z powodu wieku nie brał udziału w walkach na kontynencie. Po demobilizacji uczył 
przez rok rolnictwa i hodowli w Szkole Przysposobienia Rolniczego przy Dowództwie I Korpusu Woj-
ska Polskiego w Szkocji. W 1948 roku nabył farmę Easter Fordel koło Glenfarg w Szkocji, którą sprze-
dał w 1953 roku i przeniósł się do Londynu. Pracował w Victorii and Albert Museum jako nadzorca 
salowy i brał czynny udział w życiu towarzyskim emigracji, organizując liczne spotkania i imprezy na 
rzecz Koła Ułanów Poznańskich i Związku Polskich Ziem Zachodnich, gdzie zasiadał w zarządzie.             
W 1962 roku awansowano go do stopnia rotmistrza. Zmarł 17 września 1972 roku w Londynie. Pocho-
wany został w krypcie bazyliki o.o. filipinów na Świętej Górze pod Gostyniem. Odznaczony był orde-
rem Virtuti Militari 5 klasy, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i Złotym Krzyżem Zasługi (dwukrot-
nie), Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921; Medalem Wojska Polskiego, Defence Medal, War 
Medal, Croix des Combattantes Volontaires 1939-1945. 
 
Beata Skrzypczak, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari z Ziemi Gostyńskiej (4). Rotmistrz Michał Mycielski, „Gazeta Go-
styńska” 1992, nr 23; Bogusław Polak, Kawalerowie Virtuti Militari. 1792-1945, t. II 1914-1920, cz. 1, s. 102-103. Kazi-
mierz Mycielski, Mycielscy. Zarys Monografii, Warszawa 1998, s. 140-141; Ziemianie Polscy XX wieku. Słownik biograficz-
ny, t. 5, Warszawa 2000, s. 98-99. 
 



 

WOJCIECH MYCIELSKI 
 
Urodził się 4 września 1892 roku w Kobylopolu. Ukończył gimnazjum w Berlinie. Jesienią 1914 roku 
wcielony został do armii niemieckiej. Uzyskał przydział do pułku Königsuhlanem w Hanowerze. Wal-
czył na froncie bałkańskim i we Francji. Po zakończeniu I wojny światowej wrócił do domu i w stopniu 
porucznika wziął udział w powstaniu wielkopolskim. Kampanię bolszewicką 1920 roku odbył w 16 Puł-
ku Ułanów. Do rezerwy przeniesiony został w 1922 roku. Awansował na rotmistrza. Administrację 
odziedziczonych po ojcu Wydaw, Janiszewa i Miechcina koło Ponieca oddał Dzwonkowskiemu, a sam 
udał się do Turcji i Grecji. Spędził tam dwa lata. Po powrocie zza granicy zajął się zarządem swoich 
majątków. Przejęcie części zadłużenia braci spowodowało później trudności finansowe tak że w czasie 
kryzysu gospodarczego w latach trzydziestych musiał sprzedać Miechcin. W 1939 roku wziął udział           
w kampanii wrześniowej. Prawdopodobnie walczył we Lwowie. Po kapitulacji miasta usiłował przedo-
stać się na Węgry, ale z powodu zwichnięcia stopy musiał pozostać w chacie chłopskiej w pobliżu gra-
nicy. Tam aresztowali go Rosjanie. Wywieziony został do obozu pod Archangielskiem, a następnie ze-
słany do Kotłas w Autonomicznej Sowieckiej Republice Komi. Zmarł w 1942 roku w obozie Uchta na 
Syberii. Posiadał odznaczenia: Order Virtuti Militari i Krzyż Walecznych. 
 
Kazimierz Mycielski, Mycielscy. Zarys monografii, Warszawa 1998, s. 133-134. 
 

WŁADYSŁAW MYCIELSKI 
 
Urodził się 28 kwietnia 1894 roku w Kobylopolu. Syn Józefa i Zofii Taczanowskiej herbu Jastrzębiec, 
córki Władysława z Szypłowa. Gimnazjum ukończył w Berlinie. Pod koniec I wojny światowej został 
zmobilizowany do armii niemieckiej. Walczył na froncie francuskim. W stopniu porucznika uczestni-
czył w powstaniu wielkopolskim. Podczas wojny polsko-bolszewickiej był adiutantem gen. Kazimierza 
Raszewskiego. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Po zdemobilizowaniu w 1921 roku studiował na 
Uniwersytecie Poznańskim filozofię i historię, odbył też praktyki rolnicze. 30 kwietnia 1924 roku w 
Warszawie poślubił Różę hrabinę Tyszkiewicz, córkę Władysława z Landwarowa i Marii Krystyny z 
Lubomirskich. Miał dwoje dzieci (Józef, ur. 1925 w Spławiu, Krystyna, ur. 1926 w Spławiu). W 1925 
roku przejął w dzierżawę majątek Spławie wraz z folwarkami Michałowo i Przysługa (obecnie dzielnica 
Poznania). Brak kapitału i doświadczenia gospodarczego przy konieczności dużych nakładów finanso-
wych rychło spowodowały trudności. Majątek jego uległ parcelacji. Władysław z rodziną przeniósł się 
do brata Wojciecha i do 1939 roku mieszkał w Wydawach (dzisiaj włączone do miasta Ponieca).               
W 1939 roku ewakuował się do rodziny żony, do Landwarowa pod Wilnem, a następnie do Kretyngi 
(Litwa). Po włączeniu Litwy do ZSRR przeniósł się do Wilna, gdzie wraz z synem pracował jako malarz 
pokojowy. W połowie czerwca 1941 roku wywieziono ich do Kraju Ałtajskiego. Władysław – oddzielo-
ny od rodziny – zmarł w 1941 roku w łagrze nr 47 w Siewuralłag. Żona wraz z dziećmi ewakuowała się 
z ZSRR z armią gen. Władysława Andersa. Dotarła do Anglii. Początkowo mieszkała w Londynie,               
a następnie osiadła w Sao Paulo w Brazylii.  
 
Kazimierz Mycielski, Mycielscy. Zarys monografii. Warszawa 1998, s. 134-135.  
 

LUDWIK NAWROCKI 
 

Urodził się 31 lipca 1892 roku w Żychlewie jako syn Józefa. Tu ukończył szkołę 
elementarną. W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej pracował w ko-
palniach węgla kamiennego w Niemczech, gdzie w 1914 został wcielony do armii 
niemieckiej. Do listopada 1918 roku walczył na froncie zachodnim. Po powrocie             
z wojny, na wieść o wybuchu powstania wielkopolskiego, aktywnie włączył się do 
akcji. Walczył na froncie południowym, m.in. pod Miejską Górką. Służbę wojskową 
kontynuował w armii polskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zakoń-
czeniu działań wojennych pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Służył w 25 
Pułku Artylerii Polowej. W Polsce niepodległej brał udział w wielu wyścigach kon-



 

nych, organizowanych na terenie kraju m.in. w 1923 roku w Kaliszu. Wyróżnieniem dla porucznika Lu-
dwika Nawrockiego było uczestnictwo jego jednostki w ćwiczeniach na poligonie w Biedrusku (1923), 
których przebieg obserwował ze Wzgórza Powstańca marszałek Francji Ferdynand Foch ze swoim szta-
bem i grupą generałów polskich (Raszewski, Sikorski, Kędzierski, Sosnkowski). W 1924 roku został 
awansowany na stopień kapitana. 22 lutego 1925 roku zawarł związek małżeński z Marią Piotrowiak             
z Krobi. Miał dwoje dzieci. W 1934 roku w stopniu majora przeniesiony został do rezerwy i zamieszkał 
w Gostkowie, gdzie zarządzał gospodarstwem rolnym. W końcu sierpnia 1939 roku otrzymał kartę mo-
bilizacyjną. W kampanii wrześniowej w walkach frontowych nie brał udziału. Dostał się do niewoli 
niemieckiej. Przebywał w Oflagu II D Gross Born koło Sypniewa. Po zakończeniu wojny powrócił na 
gospodarstwo w Gostkowie. Prowadził aktywną działalność gospodarczą. Działał w wielu gałęziach 
przemysłu rolno-spożywczego. Był członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, Stron-
nictwa Ludowego, a od 13 sierpnia 1958 roku – ZBoWiD. Zmarł 11 marca 1974 roku. Pochowany zo-
stał na cmentarzu w Nieparcie. Odznaczony był: Krzyżem Walecznych, Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, 
Odznaką Grunwaldzką. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Ankieta personalna; infor-
macje Barbary Nawrockiej – zbiory rodzinne. 
 

WŁADYSŁAW NAWROCKI 
 
Urodził się 8 maja 1891 roku w Krotoszynie w rodzinie rzemieślniczej. Syn Jana – krawca i Michaliny z 
Poplewskich. Uczęszczał do miejscowej szkoły elementarnej, a następnie przez trzy lata do Szkoły Do-
kształcającej Zawodowej. W latach 1908-1912 aktywnie działał w Towarzystwie Gimnastycznym „So-
kół” w Krotoszynie, najpierw jako członek, a następnie członek zarządu, sekretarz i wiceprzewodniczą-
cy. W 1910 roku w Krakowie brał udział w Zlocie Grunwaldzkim Polaków z trzech zaborów. 1 paź-
dziernika 1912 roku został zmobilizowany i wcielony w szeregi armii niemieckiej, do 155 Pułku Piecho-
ty W 1917 roku został przeniesiony do 586 Kolumny Taborów w Poznaniu, z którą wyruszył w 1918 
roku na front zachodni. 23 grudnia 1918 roku wrócił ze swoją kolumną do Poznania, a następnego dnia 
przyjechał do Krotoszyna. Od 1 stycznia 1919 roku służył w Wojsku Polskim. Brał udział w powstaniu 
wielkopolskim. Walczył na froncie południowym, m.in. w rejonie Zdun i Krotoszyna. 1 marca 1919 
roku został mianowany szefem sztabu Straży Ludowej w Krotoszynie. 1 maja 1919 roku przeniesiono 
go do Poznania z zadaniem zorganizowania 3 Batalionu Straży, z którym później walczył na froncie 
północnym koło Czarnkowa jako adiutant. 4 lipca 1919 roku został awansowany na stopień podporucz-
nika. Jego batalion wszedł w skład 159 Pułku Piechoty Wielkopolskiej i skierowany został w kwietniu 
1920 roku na front litewsko-białoruski. W czasie walk odwrotowych dostał się do niewoli sowieckiej. 
Przebywał w obozach w Samarze nad Wołgą i w Moskwie. Po odzyskaniu wolności 31 czerwca 1921 
roku i powrocie do kraju wcielony został doz 74 Pułku Piechoty w Lublińcu, w którym służył do 1929 
roku. 3 maja 1922 roku awansował do stopnia porucznika, a 1 stycznia 1929 roku kapitana Wojska Pol-
skiego. W latach 1929-1933 pracował jako wykładowca w Korpusie Kadetów w Rawiczu. W paździer-
niku 1933 roku objął dowództwo 8 kompanii w 55 Poznańskim Pułku Piechoty, stacjonującym w Lesz-
nie. Później znalazł się w 56 Pułku Piechoty w Krotoszynie. Po przeniesieniu do rezerwy podjął pracę w 
Gostyniu na stanowisku komendanta PW i WF. W 1931 roku zawarł związek małżeński z Melanią Bi-
skupską z domu Kasior. We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do 56 Pułku Piechoty i skiero-
wany do Ośrodka Zapasowego 25 Dywizji Piechoty w Kielcach. W okolicach Lwowa dostał się do nie-
woli radzieckiej. Osadzony w Kozielsku. Z obozu został wywieziony 22 kwietnia 1940 roku (lista 
NKWD nr 040/3, poz. 74) i zastrzelony w lesie katyńskim 23 kwietnia. Odznaczony m.in. za waleczność 
i męstwo Krzyżem Virtuti Militari kl. V oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za 
Wojnę 1918-1921, Medalem Dziesięciolecia. 
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps 
 
 
 



 

STANISŁAW NIEDZIELA 
 

Urodził się 8 maja 1900 roku w Szelejewie jako syn Walentego i Małgorzaty z domu 
Radoła. Miał czworo rodzeństwa: Marcina, Wincentego, Mariannę i Weronikę. Na-
ukę w szkole elementarnej rozpoczął w Szelejewie, ale z powodu strajku szkolnego 
ukończył ją w Strzelcach Wielkich. W końcowej fazie I wojny światowej, 4 marca 
1918 roku, został wcielony do niemieckiego 6 Pułku Grenadierów w Poznaniu i po 
przeszkoleniu skierowany na front francuski. Służbę wojskową w armii niemieckiej 
zakończył 11 listopada 1918 roku. Następnie powrócił do miejsca zamieszkania, do 
Lipia. W styczniu 1919 roku wraz z kompanią piaskowską uczestniczył w powstaniu 
wielkopolskim. 23 marca 1919 roku przez PKU w Gostyniu został skierowany do 12 

kompanii 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Poznaniu (późniejszy 57 Pułk Piechoty). Po przeszkole-
niu przerzucony został na front litewsko-białoruski. W sierpniu 1919 roku brał udział w walkach                
o Mińsk i Bobrujsk, a następnie w wielomiesięcznych walkach pozycyjnych nad Berezyną. W czasie 
letniej ofensywy radzieckiej 1920 roku uczestniczył w odwrocie od Berezyny do Bugu, będąc w stałej 
styczności z wrogiem. W sierpniu 1920 roku brał udział w bitwie warszawskiej, a następnie w pościgu 
po osi Kałuszyn-Ostrów Mazowiecki-Kolno, przypierając Rosjan do granicy Prus Wschodnich. Na fron-
cie przebywał do 11 listopada 1920 roku. W styczniu 1921 roku wraz z 57 Pułkiem Piechoty powrócił 
do Wielkopolski. Następnie skierowany został na kurs wojskowy do 3 kompanii batalionu szkolnego, 
który ukończył 28 lutego 1921 roku. Do 7 marca był żołnierzem 1 kompanii 57 Pułku Piechoty. Do               
1 czerwca pracował w oddziale sztabu tejże jednostki. 25 listopada 1921 roku został wyróżniony Od-
znaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich. 1 października 1922 roku awansowano go do stopnia star-
szego szeregowca. 15 listopada tegoż samego roku przeniesiony został do rezerwy. Zamieszkał w Lipiu. 
Pracował jako robotnik na kolei. Od lipca 1923 roku do grudnia 1924 roku zatrudniony był w majątku 
Szumskiego w Piotrkowicach w powiecie żnińskim. 8 lutego 1925 roku zawarł związek małżeński               
z Marianną Michalak z Lipia. Miał dwoje dzieci: 2 sierpnia 1926 roku urodził się syn Roman, a 10 
czerwca 1928 roku córka Joanna. W lipcu i sierpniu 1925 roku przebywał na ćwiczeniach wojskowych 
w 9 kompanii 57 Pułku Piechoty. Awansowany do stopnia kaprala. Był członkiem Towarzystwa Po-
wstańców i Wojaków. W 1928 roku ukończył kurs samochodowy w Poznaniu. Następnie pracował jako 
kierowca u Władysława Jezierskiego w Gostyniu. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany wraz                
z samochodem marki Renault numer rejestracyjny A 65369 do dowództwa 9 kompanii 55 Poznańskiego 
Pułku Piechoty (przy Starostwie Powiatowym w Gostyniu). 1 września 1939 roku najechał samochodem 
na minę przy wysadzonym moście pod Marysinem w Piaskach. Na skutek odniesionych obrażeń i wyni-
kłej z nich długotrwałej choroby zmarł 3 sierpnia 1946 roku. Pochowany został na cmentarzu parafial-
nym w Gostyniu. 
 
Informacje syna Romana Niedzieli i członka rodziny Jana Niedzieli; USC Gostyń; książeczka wojskowa PKU Gostyń Głów-
na Księga Ewidencji Nr 191. 
 

FRANCISZEK NOWACKI 
 

Urodził się 20 lutego 1898 roku w Bodzewku w powiecie gostyńskim, w rodzinie 
rzemieślniczej. Syn Szymona i Antoniny z domu Skowronek. Po ukończeniu 
szkoły elementarnej, mając 15 lat wyjechał w poszukiwaniu pracy do Westfalii            
i pracował tam jako robotnik fabryczny do roku 1918. W tym samym roku został 
wcielony do armii niemieckiej, w której służył do końca I wojny światowej. Od 7 
stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim. Służył w plutonie 
piaskowskim w batalionie gostyńskim na froncie „Grupy Leszno”. 25 maja 1920 
roku po skończonym kursie otrzymał dyplom kierowcy wojskowego i przydzie-
lony został do 20 Dywizji Piechoty. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pełnił 

funkcję kierowcy szefa sztabu i dowódcy tej dywizji. Do rezerwy przeniesiony został w stopniu ka-
prala na początku 1921 roku. Uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim. Po zakończeniu walk nie-
podległościowych wyjechał do Francji, gdzie do 16 marca 1923 roku pracował jako górnik w Cam-



 

pagnie des Minci de Bruay (Pas-de-Calais). Po rocznym pobycie w Belgii powrócił do kraju i od 
1925 roku podjął pracę w gostyńskiej cukrowni, w której pracował także w okresie II wojny świa-
towej. W 1932 roku zawarł związek małżeński z Jadwigą Ratajczak. Był członkiem Stronnictwa 
Pracy. Wojna 1939 roku zastała go w Piaskach, gdzie od 1925 roku mieszkał. Był wójtem gminy 
Piaski od 22 marca 1945 roku do 16 czerwca 1950 roku. Organizował Stronnictwo Ludowe na tere-
nie powiatu (od listopada 1946 roku). Pełnił funkcję wiceprezesa Zjednoczonego Stronnictwa Lu-
dowego. Od 16 czerwca 1950 roku do 10 czerwca 1951 roku piastował funkcję zastępcy przewodni-
czącego Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Piaskach. Ostatnim miejscem jego pracy były Pań-
stwowe Zakłady Zbożowe w Gostyniu. Zmarł 25 lutego 1958 roku. Pochowany został na cmentarzu 
w Strzelcach Wielkich. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Juliana Nowackiego – zbiory rodzin-
ne.  
 

WOJCIECH NOWACZYK 
 

Urodził się 18 kwietnia 1889 roku w Sarbinowie. Syn Michała i Klementyny. Posiadał 
wykształcenie niepełne podstawowe. Z zawodu był szewcem. Od 7 stycznia 1919 roku 
brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Walczył m.in. pod 
Gościejewicami. Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich 
(późniejszy 60 Pułk Piechoty) jako telefonista. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Do rezerwy przeniesiony został 1 listopada 1920 roku. Na początku lat dwudziestych 
przeniósł się do Rokosowa, gdzie pracował w swoim zawodzie. Zmarł 1 września 1963 
roku. Pochowany został na cmentarzu w Poniecu. Odznaczony był m.in. Krzyżem Wa-
lecznych.  

 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje Krystyny Kempy. 
 

STANISŁAW NOWAK 
 

Urodził się 14 listopada 1899 roku w Kołaczkowicach. Syn Ignacego i Pelagii z do-
mu Frąckowiak. Szkołę elementarną ukończył w Gogolewie. W 1917 roku został 
wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front francuski. W 1918 roku uciekł  
z wojska niemieckiego, lecz wkrótce został schwytany w Lesznie i osadzony w wię-
zieniu w Niemczech na 3 miesiące. Po powrocie do kraju jako ochotnik wstąpił              
w szeregi tworzącego się Wojska Polskiego. Skierowano go do pułku artylerii cięż-
kiej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej brał udział m.in. w walkach na przedpo-
lach Warszawy i w pościgu za uciekającym nieprzyjacielem na kierunku Grodno. Po 
zakończeniu działań wojennych pozostał w wojsku jako żołnierz zawodowy. Od 

końca 1920 roku służył w 1 Pułku Artylerii Najcięższej w Warszawie, a od 1935 roku z siedzibą w Gó-
rze Kalwarii. Na początku wojny 1939 roku został awansowany do stopnia chorążego. Szlak bojowy 
zakończył w rejonie Chełmna. W czasie okupacji hitlerowskiej pracował jako kasjer i tłumacz w gminie 
Kąty koło Góry Kalwarii. Tam też działał w szeregach Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny przeniósł 
się do Gogolewa, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Zmarł 15 czerwca 1976 roku. Pochowany został 
na cmentarzu w Nieparcie. Odznaczony był m.in. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Ankieta personalna; infor-
macje syna Jerzego Nowaka – zbiory rodzinne. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMAN OLEJNICZAK 
 

Urodził się 7 lipca 1900 roku w Krobi w rodzinie rzemieślniczej. Syn Michała i Bar-
bary z domu Chuda. Z zawodu szewc. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
m.in. walczył na terenie Ukrainy i Białorusi. W wojsku polskim służył od lutego do 
września 1920 roku. Po zakończeniu kampanii wojennej powrócił do rodzinnego 
miasta, gdzie prowadził warsztat szewski. W czasie okupacji hitlerowskiej 15 sierp-
nia 1940 roku został wraz z rodziną wysiedlony do Generalnej Guberni (Dwór Plan-
ta, a następnie do Parczewa). W 1945 roku powrócił do Krobi. Zmarł 1 kwietnia 
1969 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krobi. 
 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Ankieta personalna; infor-
macje syna Henryka Olejniczaka – zbiory rodzinne. 
 

WALENTY OLEJNICZAK 
 

Urodził się 11 lutego 1901 roku w Podrzeczu w rodzinie wielodzietnej. Był synem Piotra  
i Antoniny z domu Klupczewska. Szkołę elementarną ukończył w Podrzeczu. W latach 
1919-1920 był sanitariuszem pociągu sanitarno-medycznego przewożącego rannych do 
szpitali na ziemiach polskich z frontu polsko-bolszewickiego. Zasadniczą służbę wojsko-
wą odbył po zakończeniu działań wojennych. Przeszkolenie wojskowe przeszedł na poli-
gonie w Biedrusku w jednostce ułanów. Mieszkał i pracował na gospodarstwie rolnym            
w Podrzeczu. 13 czerwca 1935 roku zawarł związek małżeński z Joanną Łagódką z Suł-
kowic. Miał troje dzieci. Podczas okupacji hitlerowskiej został wywieziony na przymuso-
we roboty do III Rzeszy. Pracował m.in. w gospodarstwie rolnym w Detmold koło Frank-

furtu nad Menem. Do kraju powrócił 24 listopada 1945 roku. W Podrzeczu prowadził własne gospodarstwo 
rolne. Od listopada 1949 roku był członkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Należał też do miejsco-
wego Kółka Rolniczego. Zmarł 2 maja 1976 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 
 
Informacje wnuka Pawła Olejniczaka. 

 
JAN PACZYŃSKI 

 
Urodził się 5 maja 1895 roku w Borku w rodzinie rzemieślniczej. Syn Marcina i Marii             
z domu Piskorska. Ukończył szkołę elementarną. W latach 1909-1914 terminował w warsz-
tacie szewskim ojca. W latach 1914-1915 pracował w Berlinie. Od 20 sierpnia 1915 roku do 
listopada 1918 roku odbył służbę wojskową w armii niemieckiej. Od grudnia 1915 roku do 
stycznia 1916 roku przebywał ze swoją jednostką na terenie Serbii. Następnie przerzucony 
został na front zachodni, biorąc udział m.in. w bitwie pod Verdun, gdzie został ranny w 
głowę. Po zakończeniu I wojny światowej wrócił do Borku. Od końca listopada 1918 roku 
do 31 marca 1919 roku  jako ochotnik pełnił służbę w oddziale sierżanta Franciszka Kortza 
w Straży Ludowej w Borku. Od 1 maja 1919 roku był żołnierzem 7 kompanii zapasowej 

telegrafistów w Poznaniu. Z jednostką skierowany został na front litewsko-białoruski. W trakcie walk awansowa-
ny był najpierw na stopień starszego szeregowego, a następnie kaprala. Do rezerwy został przeniesiony 25 stycz-
nia 1921 roku. Po powrocie do cywila pracował w warsztacie ojca do 1929 roku. Od 1930 do 1942 roku prowa-
dził własny warsztat szewski. W 1942 roku został wywieziony do III Rzeszy na roboty przymusowe. Do Borku 
powrócił w 1945 roku i aż do przejścia na emeryturę prowadził własny warsztat .Zmarł 9 listopada 1981 roku w 
Borku i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Posiadał odznaczenia: Niemiecki Krzyż Żelazny II klasy, 
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski, Odznakę Grunwaldzką.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; 
książeczka wojskowa PKU Jarocin, Główna Księga Ewidencji Nr 44; informacje syna Zdzisława Paczyńskiego – zbiory 
rodzinne. 



 

JÓZEF PASZKIER 
 

Urodził się 21 lutego 1902 roku w Gostyniu. Syn Stanisława i Wandy z domu Szaefer. 
Posiadał wykształcenie średnie rolnicze. Od 7 lutego 1919 roku brał udział w powstaniu 
wielkopolskim. Walczył na froncie południowo-zachodnim, w oddziale sierżanta Marcina 
Talarczaka, m.in. pod Osieczną i Kąkolewem. Następnie brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Do 22 czerwca 1921 roku służył w 60 Pułku Piechoty. Służbę czynną odbył 
w dniach od 18 stycznia 1923 do 30 kwietnia 1924 roku w 7 dywizjonie samochodowym. 
Awansowany został na stopień starszego szeregowego. Inwalida wojenny. Z zawodu szo-
fer. Zatrudniony był w charakterze pracownika umysłowego. W 1924 roku w Gostyniu 
zawarł związek małżeński z Józefą Szafrańską. Uczestniczył w wojnie obronnej Polski we 

wrześniu 1939 roku. Służył w 7 Dywizjonie Samochodów Pancernych. Od 29 kwietnia 1958 roku był człon-
kiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. W 1967 roku przeszedł na emeryturę. Pięć lat później awansowany na sto-
pień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 1 lutego 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu parafial-
nym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Medal Niepodległości, Wielkopolski Krzyż Powstańczy i Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; informacje Czesława Paszkiera – zbiory rodzin-
ne; USC Gostyń; książeczka inwalidzka nr 6915. 
 

SYLWESTER PASZKIER 
 

Urodził się 29 grudnia 1895 roku w Gostyniu. Syn Stanisława i Wandy z domu Sza-
efer. Ukończył szkołę elementarną i zawodową. W 1914 roku został wcielony do 
armii niemieckiej, w której służył do 1918 roku. W końcu tegoż roku uciekł z armii  
i włączył się aktywnie w nurt walki niepodległościowej na terenie Gostynia. Jeszcze 
przed wybuchem powstania wielkopolskiego był członkiem Rady Robotniczo-
Żołnierskiej. 7 stycznia 1919 roku stawił się na zbiórkę przy gostyńskiej Strzelnicy, 
aby w składzie tworzącego się batalionu wziąć udział w powstaniu wielkopolskim. 
Uczestniczył w walkach pod Poniecem, Waszkowem, Gościejewicami i Janiszewem. 
W powstaniu awansował do stopnia kaprala. W 1919 roku zawarł związek małżeński 

z Agnieszką Gierą. Dalszą służbę wojskową odbywał w 58 Pułku Piechoty. Brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. Szlak bojowy zakończył 15 lipca 1920 roku, przechodząc do rezerwy. W okresie 
międzywojennym i podczas okupacji hitlerowskiej pracował w swoim zawodzie – murarza. W latach 
1950-1960 zatrudniony był na stanowisku kierownika gospodarczego w szpitalu w Gostyniu. Na emery-
turę przeszedł w 1960 roku. Od 30 maja 1958 roku był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. Do roku 
1961 był także członkiem Zarządu Powiatowego, a od 1961 roku do 14 lutego 1971 roku prezesem koła 
miejskiego. W 1972 roku został awansowany do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 29 
stycznia 1984 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: 
Medal Niepodległości, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Odznakę Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; informacje Czesława Paszkiera -- zbiory rodzin-
ne; USC Gostyń. 

 
 
 
 
 
 



 

WALENTY PASZKIER 
 

Urodził się 4 lutego 1898 roku w Gostyniu. Syn Stanisława i Wandy z domu Szaefer. 
Uczęszczał do szkoły elementarnej w Gostyniu. Z zawodu był garncarzem. Brał 
udział w I wojnie światowej, walczył na froncie zachodnim. Od 3 lutego 1919 roku 
uczestniczył w powstaniu wielkopolskim. Następnie od 20 czerwca 1919 roku kon-
tynuował służbę wojskową w 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 56 Pułk 
Piechoty). Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu, od 1 listo-
pada 1921 roku do 31 maja 1933 roku, służył w 56 Pułku Piechoty jako podoficer 
zawodowy. Służbę wojskową zakończył w stopniu sierżanta. Zamieszkał w Krobi. 
Był członkiem Bractwa Kurkowego i Stronnictwa Demokratycznego. Zmarł 5 

czerwca 1969 roku. Pochowany został na cmentarzu w Krobi. Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych 
z potrójnym okuciem (1.VII.1921), Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medal Pamiąt-
kowy za Wojnę 1918-1921, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (1938), Brązowy Krzyż Zasługi 
(1938), Odznakę Pamiątkową 14 Dywizji Piechoty Wlkp. (1.V.1937).  
 
Informacje syna Zdzisława Paszkiera – zbiory prywatne; Książeczka wojskowa PKU Jarocin, Główna Księga Ewidencji Nr 
106; Legitymacja Krzyża Walecznych nr 8706 z dnia 1 lipca 1921 roku. 
 

FRANCISZEK PAZOŁA 
 

Urodził się 26 listopada 1898 roku w Pudliszkach w rodzinie chłopskiej. Syn Woj-
ciecha i Marianny. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Pudliszkach. Brał udział w 
I wojnie światowej. Służył w armii niemieckiej, walczył na froncie francuskim. Od 7 
stycznia 1919 roku uczestniczył w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy 
„Leszno”, w oddziale Talarczaka. Walczył m.in. pod Pawłowicami i Lipnem. Służbę 
wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk 
Piechoty), z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przenie-
siony został 12 sierpnia 1921 roku. Osiem lat później zawarł związek małżeński z 
Katarzyną Adamczak z Miechcina, gdzie zamieszkał. W 1939 roku brał udział w 

wojnie polsko-niemieckiej. Uciekając przed Niemcami, przez Węgry dostał się do Austrii, gdzie 
umieszczony został przez miejscowe władze w jednym z obozów jenieckich. Do 1941 roku pracował 
tam w rolnictwie. Po powrocie do Miechcina, w latach 1942-1945 pracował na kolei i przy budowie 
szos. Po II wojnie światowej otrzymał ziemię (reforma rolna) i prowadził samodzielne gospodarstwo 
rolne. Zmarł 7 marca 1978 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Franciszka Pazoły – zbiory rodzinne.  
 

MIECZYSŁAW PIASECKI 
 
Urodził się 1 stycznia 1897 roku w Borku. Syn Teofila i Julianny z domu Ciachowska. Po ukończeniu 
szkoły elementarnej w latach 1912-1915 terminował w piekarni ojca. W 1916 roku został wcielony do 
armii niemieckiej, w której służył do listopada 1918 roku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Do rezerwy przeniesiony został 24 sierpnia 1921 roku. W latach 1922-1940 pracował w charakterze 
czeladnika w warsztacie ojca. Od 1941 do 1942 roku zatrudniony był u Schmidta w Borku, następnie 
wywieziony został na roboty przymusowe do III Rzeszy. Do zakończenia wojny pracował w Magdebur-
gu. Po powrocie do kraju, od 1946 roku, prowadził samodzielny zakład piekarski. Zmarł 23 września 
1978 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Borku.  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Borek, Ankieta personalna, Cech 
Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe. 

 
 



 

JÓZEF PIETRASZEWSKI 
 

Urodził się 16 lutego 1898 roku w Mościszkach w powiecie kościańskim. Syn Leona i Józe-
fy. Ukończył szkołę elementarną oraz kurs zawodowy w zakresie ślusarstwa. Jako ochotnik, 
od 7 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Lesz-
no”. Służył w batalionie gostyńskim. Brał udział m.in. w walkach pod Gościejewicami            
i Kąkolewem. Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (póź-
niejszy 60 Pułk Piechoty). Służył w nim do 24 maja 1920 roku. Walczył na terenie Ukrainy. 
10 lutego 1920 roku został mianowany starszym szeregowym. Od 25 maja jako żołnierz 26 
Pułku Ułanów kontynuował walkę na wschodniej granicy państwa. W toku walk 14 czerw-
ca został ranny, a następnie umieszczony w szpitalu garnizonowym w Bydgoszczy, w któ-

rym przebywał do 2 lipca 1920 roku. Po wyzdrowieniu skierowany został do szkoły sanitarno-weterynaryjnej             
w Poznaniu na Jeżycach, którą ukończył 2 października. Następnie powrócił do jednostki. 15 stycznia 1921 roku 
zachorował powtórnie na tyfus. Do 7 marca 1921 roku przebywał w szpitalu w Lesznie. Pięć dni wcześniej awan-
sowany został do stopnia kaprala. Ostatnie ćwiczenia wojskowe odbył w 17 Pułku Ułanów w październiku 1923 
roku. 9 kwietnia 1923 roku zawarł związek małżeński ze Stanisławą Żalik. Od 31 października 1921 roku aż do 
przejścia na emeryturę (4 grudnia 1964 roku) pracował w gostyńskiej cukrowni na stanowisku ślusarza, a następ-
nie maszynisty turbin. Od 24 stycznia 1934 roku był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich, a od 26 
września 1958 roku gostyńskiego koła ZBoWiD. Awansowany został do stopnia podporucznika w stanie spo-
czynku. Zmarł 10 września 1985 roku. Pochowany został na cmentarzu junikowskim w Poznaniu – w Kwaterze 
Powstańców Wielkopolskich. Uhonorowany był wieloma odznaczeniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Od-
znaką Grunwaldzką. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBo-
WiD; informacje córki Haliny Kępki – zbiory rodzinne; zaświadczenie Dowództwa Okręgu Korpusu Nr 7056/38; książeczka 
wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 84. 
 

JAN ROMAN PIKO 
 
Urodził się 7 marca 1895 roku w Krobi w rodzinie rzemieślniczej. Syn Franciszka i Stanisławy z domu 
Polaszek. W 1915 roku uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Pozna-
niu. 8 czerwca 1915 roku został powołany do armii niemieckiej. Wcielony do 9 Pułku Grenadierów. 
Służbę kontynuował w 2 Pułku Grenadierów. 28 grudnia 1918 roku brał udział w przejmowaniu Pozna-
nia z rąk pruskich. Był współorganizatorem i dowódcą oddziału Straży Ludowej w Krobi. Do 17 stycz-
nia 1919 roku kilkakrotnie prowadził oddziały powstańcze w rejon Miejskiej Górki. Od 18 stycznia był 
dowódcą drużyny, potem kompanii na odcinku ponieckim i pawłowickim. Po zakończeniu powstania 
pozostał w wojsku. Od lutego 1919 roku służył w 5 kompanii 2 batalionu 6 Pułku Strzelców Wielkopol-
skich. 4 kwietnia 1919 roku mianowany został podporucznikiem. W październiku pełnił funkcję oficera 
łącznikowego w sztabie 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, a od 1 listopada 1919 roku do 30 lipca 
1920 roku w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty). Następnie służył w 157 
Pułku Piechoty jako dowódca plutonu. 27 października 1920 roku awansowany na stopień porucznika. 
W końcu lipca 1921 roku został bezterminowo urlopowany z wojska (podjął studia). 25 stycznia 1925 
roku ukończył studia na Uniwersytecie Poznańskim i uzyskał dyplom magistra nauk prawnych. Był sę-
dzią grodzkim w Wolsztynie, a następnie w Poniecu. Zmarł 9 stycznia 1934 roku i pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Poniecu. Odznaczony m.in. Medalem Niepodległości.  
 
Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka, Poznań 
2002, s. 274-275; Witold Omieczyński, Organizatorzy i dowódcy powstania w Gostyńskiem, [w:] Stefan Jankowiak, Piotr 
Bauer Ziemia Gostyńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Gostyń 1988, s. 132. 
 
 
 
 



 

MICHAŁ PIOTROWIAK 
 

Urodził się 27 września 1894 roku w Posadowie. Syn Szczepana z Ziemlina i Jadwi-
gi z domu Nowak z Posadowa. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Sarbinowie. Od 
1 kwietnia 1908 roku do 1 kwietnia 1911 roku terminował w zakładzie murarskim 
ojca. 6 kwietnia 1911 roku złożył egzamin czeladniczy w Lesznie. Do 31 lipca 1914 
roku pracował w zakładzie ojca, a następnie w Głogowie. 25 stycznia 1915 roku zo-
stał wcielony do armii niemieckiej i przydzielony do 5 Pułku Artylerii Ciężkiej              
w Poznaniu. Stacjonował w starych fortach przy bramie kaliskiej. Po przeszkoleniu 
otrzymał przydział do 6 baterii zapasowej i następnie został przerzucony na front 
wschodni. Brał udział m.in. w kilkudniowych bitwach nad Bugiem i Niemnem. Od 

26 lutego 1917 roku do lipca tegoż roku z 84 baterią artylerii ciężkiej brał udział w walkach na froncie 
litewskim. Następnie został z jednostką wycofany w rejon Tarnopola i przydzielony do I Dywizji Gwar-
dii i tu uczestniczył w pięciodniowych walkach. 10 sierpnia został skierowany na front łotewski, a w 
maju 1918 roku na front zachodni. Tu dostał się do niewoli amerykańskiej. 3 października 1919 roku 
powrócił do Ziemlina i zgłosił się jako ochotnik do wojska polskiego. 16 października w randze starsze-
go szeregowego otrzymał przydział do kompanii gospodarczej w Grodzisku. Od 1 listopada był żołnie-
rzem 16 kompanii 4 batalionu I Pułku Rezerwowego. Skierowany został w rejon frontu zachodniego 
powstania wielkopolskiego, pod Międzychód. W następnych miesiącach brał udział w obsadzaniu przez 
oddziały polskie terenów przyznanych traktatem pokojowym. 28 kwietnia 1920 roku został mianowany 
kapralem i skierowany do szkoły wywiadowczej. Po jej ukończeniu 19 maja wraz z pułkiem przez War-
szawę i Grodno skierowany został na front bolszewicki. W 16 kompanii 4 batalionu I Pułku Rezerwo-
wego pełnił funkcje podoficera informacji. Szlak bojowy w wojnie polsko-bolszewickiej rozpoczął                 
2 czerwca 1920 roku w rejonie Małe i Duże Kłoski oraz Dziadkowo. Pod Grodnem został ranny w obie 
nogi i 24 lipca umieszczony w lazarecie wojskowym w Łowiczu, gdzie przebywał do 30 września 1920 
roku, po czym znalazł się w kompanii ozdrowieńców w batalionie zapasowym 55 Poznańskiego Pułku 
Piechoty. 21 kwietnia 1921 roku został awansowany do stopnia plutonowego. Do 7 grudnia 1926 roku 
kontynuował służbę wojskową w 5 kompanii 2 batalionu 73 Pułku Piechoty 23 Dywizji Górnośląskiej. 
31 maja 1921 roku został skierowany na kurs sierżantów-szefów w Śremie, który ukończył 20 sierpnia 
tegoż roku. Rok później, 6 listopada, zawarł związek małżeński z Józefą Golińską. W 1922 roku z jed-
nostką, w której służył, brał udział w zajęciu części Górnego Śląska przyznanej Polsce. W jednostce 
pełnił funkcję szefa kompanii, a następnie szefa 2 batalionu. Pełnił także stanowiska szefa kancelarii 
Komendy miasta Katowic i Oświęcimia. Do rezerwy przeniesiony został 7 grudnia 1926 roku. W latach 
1927-1928 pracował przy robotach budowlanych u księżnej Radziwiłł w Grójcu koło Oświęcimia, a w 
1929 roku u Pazoły w Posadowie. Od 25 marca 1930 roku do 1 września 1939 roku prowadził w Ziem-
linie zakład murarski. W latach trzydziestych pełnił funkcję komendanta Związku Strzeleckiego. We 
wrześniu 1939 roku, uciekając przed Niemcami na wschód, przez Warszawę, Łuck, Lwów dotarł do 
Przemyśla. We Lwowie przez sześć tygodni pracował przy oczyszczaniu miasta, a w Przemyślu, wów-
czas już okupowanym przez Rosjan, trzy miesiące w zakładzie masarskim. Po przejściu przez San na 
tereny okupowane przez Niemców, został przez nich ujęty i umieszczony 6 maja 1940 roku w obozie              
w Żurawicy, gdzie przebywał do 17 czerwca tegoż roku. Zwolniony z obozu potajemnie powrócił do 
Ziemlina. Poszukiwany przez gestapo, początkowo ukrywał się w powiecie rawickim i ostrowskim,                 
a następnie zbiegł do Generalnej Guberni, gdzie przebywał aż do lutego 1945 roku. Ukrywał się tam pod 
nazwiskiem Antoniego Kozery i zamieszkał w Parkoszewicach w powiecie Miechów u Antoniego Smo-
ka. Rodzina jego w czasie okupacji hitlerowskiej wywieziona została na roboty przymusowe do III Rze-
szy, m.in. syn do zakładów zbrojeniowych w Berlinie (1942-1945), a córka do mleczarni w Düsserdorfie 
(1944-początek 1945). W lutym 1945 roku powrócił do Ziemlina. W dniach 22-23 lutego 1945 roku brał 
udział w walkach o Cytadelę poznańską. Od 1 czerwca 1946 roku do 31 grudnia 1949 roku prowadził 
usługowy zakład murarski. Od 1 września 1950 roku do 31 grudnia 1952 roku pracował najpierw na 
stanowisku brygadzisty, a następnie kierownika w PGR Wydawy. W 1953 roku zatrudniony był jako 
brygadzista w Spółdzielni Pracy w Głogowie. Do 1956 roku pracował jako brygadzista budowlany w 
spółdzielniach produkcyjnych powiatu gostyńskiego. Od 1 czerwca 1957 roku do 30 czerwca 1968 roku 
prowadził punkt usługowy w Ziemlinie. Zmarł 9 lipca 1972 roku. Pochowany został na cmentarzu para-



 

fialnym w Krobi. Odznaczony był m.in. Krzyżem Walecznych, Odznaką Frontu Litewsko-Białoruskiego 
i odznaką 73 Pułku Piechoty. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  Koła Krobia, Ankieta personalna; Cech 
Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe. Piotrowiak Michał, Rękopis; informacje córki Janiny Gubańskiej – zbiory 
rodzinne. 

 
WACŁAW PISZCZELAK 

 
Urodził się 9 września 1897 roku w Dobrapomocy w pow. krotoszyńskim w rodzinie 
rzemieślniczej. Syn Stanisława i Heleny z domu Kowalska. Ukończył szkołę elemen-
tarną w Pępowie. W latach 1916-1918 odbywał służbę wojskową w armii niemiec-
kiej. Walczył na froncie francuskim. W okresie powstania wielkopolskiego w stop-
niu kaprala służył w 1 Pułku Artylerii Ciężkiej, w oddziale por. Zawitaja. Walczył na 
froncie północnym na odcinku Inowrocław-Szadłowice-Gniewków. Od 1920 do 
1939 roku był żołnierzem zawodowym. Uczestniczył w wojnie polsko-
bolszewickiej. W 1923 roku ukończył kurs wojskowy podkuwaczy koni i kurs pod-
oficerów weterynarii. W 1926 roku w Gostyniu zawarł związek małżeński z Ludwi-

ką Kobusińską. Postawę patriotyczną wykazał również w wojnie obronnej 1939 roku. Jako żołnierz III 
dywizjonu artylerii ciężkiej walczył m.in. na terenie lubelszczyzny. Wzięty do niewoli radzieckiej, prze-
bywał w obozie w Szepietówce, skąd zbiegł i powrócił do rodziny w Chełmnie. Do Gostynia, gdzie za-
mieszkał, przybył z rodziną w 1946 roku. Był właścicielem zakładu kowalskiego. W 1962 roku prze-
szedł na emeryturę. Od 2 sierpnia 1968 roku był członkiem ZBoWiD. W 1972 roku został awansowany 
do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 13 marca 1984 roku. Pochowany został na cmenta-
rzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Wiel-
kopolski Krzyż Powstańczy,  Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 oraz Odznakę Grunwaldzką.  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; in-
formacje córki Teresy Piszczelak – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

STANISŁAW PREJBISZ 
 
Urodził się w 1902 roku. Był najmłodszym synem rodziny ziemiańskiej zamieszkałej w Bodzewku. Brał 
udział w walkach na wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, m.in. pod Lwowem, Kijowem i Mińskiem. 
Absolwent Wydziału Rolnictwa Uniwersytetu Poznańskiego. 4 lipca 1930 roku w czasie ćwiczeń woj-
skowych, ratując żołnierzy, utonął w nurtach rzeki Narwi. Miał stopień podporucznika rezerwy. Służył 
w 69 Pułku Piechoty.  
 
„Orędownik Gostyński” 1930, nr 55. 
 

PRZYBYLAK EDMUND 
PS. EDWARD PAWLIŃSKI 

 
Urodził się 28 października 1898 roku w Kosowie. Syn Jana i Ludwiki z domu Ka-
rolczak. 18 stycznia 1918 roku we Francji jako ochotnik wstąpił do armii gen. Halle-
ra. 11 lutego tegoż roku otrzymał przydział do II Pułku Strzelców Polskich. W wal-
kach frontowych na Zachodzie nie brał udziału. Z jednostką, w której służył, powró-
cił do kraju w kwietniu 1919 roku. Następnie jako żołnierz 6 kompanii 44 Pułku 
Strzelców Kresowych skierowany został na front wschodni. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Uczestniczył w walkach zaczepnych, odwrotowych w kontro-
fensywie sierpniowo-wrześniowej. Kampanię bolszewicką zakończył 24 październi-
ka 1920 roku. W lutym tegoż roku awansowany został na stopień starszego szerego-

wego, a 10 kwietnia na stopień kaprala. Do rezerwy został przeniesiony 28 kwietnia 1921 roku w stop-



 

niu plutonowego. Jako pisarz sztabu 6 kompanii 44 Pułku Strzelców Kresowych skrzętnie śledził i no-
tował przebieg działań bojowych swojej kompanii i pułku. Informacje te zawarł w swoim pamiętniku 
obejmującym lata 1918-1921. W Kosowie gdzie mieszkał pracował w swoim wyuczonym zawodzie. 
Prowadził usługowy punkt krawiecki. Był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. Zmarł 5 grudnia 
1975 roku. Pochowany został na cmentarzu w Siemowie. Odznaczony był m.in.: Krzyżem Walecznych 
(nr 57666) i Odznaką Frontu Białorusko-Litewskiego. 
 
Informacje członka rodziny Anny Galon – zbiory rodzinne; Edmund Przybylak, Pamiętnik.  
 

STEFAN PRZYBYLAK 
 

Urodził się 24 sierpnia 1901 roku w Bodzewie. Syn Walentego i Rozalii z domu Ka-
sprzak. Ukończył szkołę elementarną. Jako ochotnik brał udział w powstaniu wiel-
kopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. W 1919 roku został powołany do 1 Pułku 
Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 55 Poznański Pułk Piechoty), z którym brał 
udział w walkach o wschodnią granicę II Rzeczypospolitej. Walczył na froncie li-
tewsko-białoruskim m.in. pod Lidą, Wołkowyskiem, Wilnem, Dźwińskiem, Bobruj-
skiem, Borysowem, Mińskiem. Po zakończeniu kampanii wojennej kontynuował 
służbę wojskową jako żołnierz zawodowy. 15 maja 1922 roku został skierowany do 
Szkoły Podoficerskiej w 56 Pułku Piechoty w Krotoszynie, którą ukończył 20 wrze-

śnia 1922 roku. Następnie otrzymał przydział do służby w Korpusie Ochrony Pogranicza. Po kilkuletniej 
służbie 2 listopada 1926 z 3 batalionu został skierowany do Szkoły Podoficerów Zawodowych w Ostro-
rogu, którą ukończył 30 kwietnia 1927 roku. Potem został desygnowany na dowódcę placówki Korpusu 
Ochrony Pogranicza, najpierw w Łucku, a następnie w Równem, Stryju i Kobryniu. 20 grudnia 1928 
roku ukończył 3 miesięczny kurs w zakresie broni maszynowej w Centralnej Szkole Strzelniczej w To-
runiu. Swoje wysokie umiejętności strzeleckie dokumentował sukcesami w zawodach dywizyjnych, 
m.in. w 1933 roku dwukrotnie zdobył drugie miejsca, w tym w strzelaniu z broni maszynowej. W tymże 
roku został także wyróżniony Odznaką Strzelecką III stopnia, a w 1939 roku Odznaką Sportową II kla-
sy. W 1930 roku w Gostyniu zawarł związek małżeński z Marianną Buszewicz. Krótko potem przenie-
siony został do 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie. Od 1932 roku był zastępcą dowódcy pluto-
nu w Szkole Podoficerskiej dla Małoletnich Nr 1 w Koninie przy 55 Poznańskim Pułku Piechoty.                
W latach 1936-1939 był szefem sztabu w Szkole Podoficerskiej w Lubawie. We wrześniu 1939 roku 
brał udział w wojnie obronnej Polski. Walczył w rejonie Kutna. Po wydostaniu się z okrążenia dotarł do 
Warszawy. W stolicy został wcielony do zgrupowania obronnego Warszawy do 144 Pułku Piechoty.             
W toku walk został awansowany na stopień starszego sierżanta. Po kapitulacji Warszawy dostał się do 
niewoli niemieckiej. Zwolniony czasowo z obozu wrócił do Konina, gdzie przebywała jego rodzina.              
Z nią przeniósł się do Gostynia. Po jakimś czasie wywieziony został do III Rzeszy i wcielony do bata-
lionu roboczego naprawiającego zniszczone w wyniku nalotów bombowych aliantów mosty i szlaki ko-
munikacyjne (kolejowe) w rejonie Dortmundu, Kassel i Bremy. Batalion działał także na terenie frontu 
wschodniego. W 1945 roku Stefan Przybylak powrócił do Gostynia. Zorganizował tu Placówkę Rejo-
nową Straży Ochrony Kolei, w której pełnił funkcję komendanta. 22 września 1947 roku w Świebodzi-
nie ukończył kurs Komendantów Wartowni Służby Ochrony Kolei. Do 1950 roku pełnił funkcję Inspek-
tora Wojewódzkiego SOK na Okręg Poznański. W latach 1951-1955 piastował stanowisko dyżurnego 
ruchu kolei w Gostyniu, a następnie objął posadę kierownika Biura Stacji Kolejowej w Gostyniu. Był 
aktywnym działaczem w gostyńskiej organizacji PCK. Był członkiem i wieloletnim sekretarzem gostyń-
skiego Koła ZBoWiD. W 1966 roku przeszedł na emeryturę. W 1972 roku został awansowany do stop-
nia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 19 sierpnia 1977 roku. Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Gostyniu. Uhonorowany był wieloma odznaczeniami: Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Medalem za Warszawę (1939-1945), Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Brązowym Krzyżem Za-
sługi, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę w Wojsku, odznakami pamiątkowymi: Frontu Litew-
sko-Białoruskiego, 56 Pułku Piechoty, 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, Szkoły Podoficerskiej Piechoty 
dla Małoletnich Nr 1 w Koninie, 73 Pułku Piechoty, Korpusu Ochrony Pogranicza. 
 



 

Informacje syna Eugeniusza Przybylaka – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

MARCIN PRZYBYLSKI 
 

Urodził się 9 listopada 1897 roku w Starym Gostyniu. Syn Franciszka i Marianny z 
domu Dworczak. Ukończył szkołę elementarną. Robotnik. W czasie I wojny świa-
towej w armiach państw zaborczych nie służył. Brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej, służąc od 26 lutego 1919 roku do 4 lipca 1921 roku w 1 Pułku Strzel-
ców Wielkopolskich (55 Poznański Pułk Piechoty). Wojnę zakończył w stopniu sze-
regowego. Ostatnie ćwiczenia wojskowe odbył w dniach 15 raca – 5 maja 1923 roku 
w 56 Pułku Piechoty. W 1930 roku w Piaskach zawarł związek małżeński z Martą 
Fingas. W latach 1940-1945 przebywał na robotach przymusowych w III Rzeszy. 
Pracował na stanowisku brygadzisty w fabryce samolotów w Bremen. Od 6 września 

1990 roku był członkiem ZBoWiD .5 marca następnego roku został awansowany do stopnia podporucz-
nika w stanie spoczynku. W tymże roku został także odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1921. Zmarł 4 maja 1993 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. 
 
Informacje córki Ireny Ratajczak – zbiory rodzinne; książeczka wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 228; 
USC Gostyń. 

 
ZYGMUNT PSARSKI 

 
Urodził się 29 maja 1886 roku w Piotrkowie Trybunalskim w rodzinie ziemiań-
skiej jako syn Władysława i Marii. W 1904 roku ukończył gimnazjum filologicz-
ne w Warszawie. W roku następnym jako student Wydziału Przyrodniczego Uni-
wersytetu Warszawskiego brał udział w strajkach szkolnych. Obawiając się re-
presji carskich przeniósł się do Lwowa, gdzie kontynuował naukę na politechni-
ce. W 1909 roku ukończył studia uzyskując tytuł inżyniera chemika. W latach 
1909-1910 pełnił służbę wojskową w 14 Pułku Dragonów armii rosyjskiej.                
W ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej był zastępcą dyrektora 
fabryki cukru w Rytwianach pod Sandomierzem. 1 sierpnia 1914 roku zmobili-

zowany został jako oficer ewakuacyjny pociągu sanitarnego w Białymstoku. W roku następnym od-
delegowano go do 14 Pułku Dragonów, w którym służył kilka lat wcześniej. 15 listopada 1917 roku 
wstąpił do I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego z przydziałem do 1 pułku inży-
nierskiego. Tutaj otrzymał awans na podporucznika, a wkrótce na porucznika. 11 listopada 1918 
roku objął komendę garnizonu miasta Kalisz. Brał udział w powstaniu wielkopolskim od 14 stycznia 
1919 roku w charakterze dowódcy 2 kompanii 1 batalionu saperów w Poznaniu. 23 maja 1919 roku 
awansował do stopnia kapitana. Oddelegowany został do Sosnowca jako oficer łącznikowy DGWW 
a POW Górnego Śląska. Wniósł duży wkład w przygotowanie pierwszego powstania śląskiego 
(1919). 1 października 1919 roku z 14 batalionem saperów wyruszył na front litewsko-białoruski,              
a w 1920 roku walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po powrocie do Poznania w grudniu 1920 
roku skierowany został na kurs informacyjny dla wyższych dowódców, a następnie dla oficerów 
sztabowych w Warszawie, który ukończył w czerwcu 1921 roku. W sierpniu został awansowany do 
stopnia podpułkownika. 25 lutego 1922 roku na własna prośbę przeniesiony został do rezerwy i ob-
jął posadę dyrektora cukrowni w Świeciu nad Wisłą. W latach 1923-1939 i 1945-1950 był dyrekto-
rem cukrowni w Gostyniu. W okresie międzywojennym kierował rozbudową fabryki, był współini-
cjatorem powołania do życia przyfabrycznej OSP i patronem zakładowej orkiestry dętej. 18 marca 
1928 roku wybrano go prezesem Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Gostyniu. W latach 1929-
1933 sprawował funkcję radnego Rady Miejskiej w Gostyniu. Od 1930 roku kierował sekcją Wy-
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego Komitetu Powiatowego. W 1937 roku wybra-
no go do zarządu Powiatowego Związku Strzeleckiego. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany 
i przydzielony do dowództwa saperów przy sztabie Armii Poznań. Po klęsce wrześniowej podjął 
pracę w zjednoczeniu cukrowniczym w Warszawie. Od 1943 roku był dyrektorem cukrowni w Mi-



 

chałowie pod Błoniem. Był żołnierzem Armii Krajowej. Po zakończeniu II wojny światowej powró-
cił do Gostynia i ponownie objął stanowisko dyrektora miejscowej cukrowni. Stanął na czele Komi-
tetu Odbudowy zniszczonego przez Niemców gimnazjum. Jesienią 1951 roku został aresztowany 
przez Urząd Bezpieczeństwa. Po 9 miesiącach w stanie skrajnego wyczerpania został zwolniony            
z więzienia. Zmarł 3 kwietnia 1954 roku. Pochowany został na cmentarzu wojskowym na Powąz-
kach w Warszawie. Dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari – w 1918 roku przez gen. Da-
niela Konarzewskiego, dowódcę 14 Dywizji Piechoty i 19 listopada 1920 roku dowodząc 14 bata-
lionem saperów. Ponadto dwukrotnie nadano mu Krzyż Walecznych. 
 
Roman Tomaszewski, Zygmunt Psarski (1886-1954),  „Gazeta Gostyńska” 1998, nr 17; Robert Czub, Kawalerowie Orderu 
Virtuti Militari z Ziemi Gostyńskiej (7). Podpułkownik Zygmunt Psarski, „Gazeta Gostyńska” 1995, nr 15. 

 
PIOTR RATAJCZAK 

 
Urodził się 17 czerwca 1890 roku w Piaskach. Syn Michała i Marianny z domu 
Jakubowska. Rozpoczął naukę w szkole elementarnej w Piaskach, a ukończył ją 
w 1904 roku w Drzęczewie. Praktyczną naukę w zawodzie murarza pobierał              
w firmie Polaszka w Gostyniu. Pracował w wyuczonym zawodzie. 1 sierpnia 
1914 roku został wcielony do armii niemieckiej. Brał udział w I wojnie świato-
wej. Służył w 1 kompanii 1 batalionu 50 Pułku Piechoty. Od 5 do 22 sierpnia 
1914 roku walczył na froncie francuskim. Ranny (postrzał w okolice lewej łopat-
ki), umieszczony został w szpitalu w Saabrücken, w którym przebywał do 15 li-
stopada 1914 roku. Po wyjściu ze szpitala nadzorował jeńców rosyjskich w obo-

zie w Szprotawie, a następnie brał udział przy budowie fortyfikacji. W niepodległej Polsce 15 
kwietnia 1919 roku został zmobilizowany do sekcji wywiadu w Jarocinie. 22 maja 1920 roku został 
bezterminowo urlopowany, ale już 11 sierpnia 1920 roku został wcielony do 362 Pułku Piechoty, a 9 
września przeniesiony do 69 Pułku Piechoty, z którym brał udział w wojnie bolszewickiej. 21 stycz-
nia 1921 roku przeniesiony do rezerwy. 21 września tegoż roku w Nieparcie zawarł związek mał-
żeński z Marianną Mizerską. Miał czworo dzieci (Jerzy, ur. 1923; Benedykt, ur. 1925; Adam, ur. 
1926; Maria, ur. 1930). W dwudziestoleciu międzywojennym początkowo pracował w Poznaniu, a 
następnie prowadził własny zakład murarski w Piaskach. W 1937 roku wyjechał do Kielc i podjął 
pracę w Hucie Ludwików. W zakładzie tym pracował do 1947 roku. W tym ponownie przeniósł się 
do Piasków. Przez następne lata pracował, m.in. w Nowej Hucie, Zabrzu, Gliwicach, Tychach. 
Ostatnim miejscem jego pracy było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Gostyniu.                  
W 1955 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 7 listopada 1965 roku w Memphis w USA i tam został 
pochowany.  
 
Informacje Adama Ratajczaka – zbiory rodzinne; książeczka inwalidzka nr 3628 (Starostwo Powiatowe Kościan – 11 luty 
1931); książeczka wojskowa PKU Gostyń Główna Księga Ewidencji Nr 109 (odpis); soldbuch nr 173 (2.08.1914). 

 
JAN RĄCZKA 

 
Urodził się 20 października 1899 roku w Ludwinowie. Syn Jana i Elżbiety. Szkołę 
elementarną ukończył w Pępowie. Robotnik. Brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej, w czasie której stracił prawą dłoń. Inwalida wojenny. 8 grudnia 1939 
roku został wysiedlony z rodziną do Generalnej Guberni. Pracował w Landwitscha-
ftliche Handels-Genossenschaft w Rawie Mazowieckiej, a następnie w Zarządzie 
Miejskim w Nowym Mieście nad Pilicą. 15 kwietnia 1991 roku został awansowany 
do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. W tymże roku został odznaczony 
Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921. Zmarł 19 lutego 1994 roku. Pocho-
wany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  

 
Informacje syna Bronisława Rączki – zbiory rodzinne, USC Gostyń. 



 

 

FRANCISZEK REJEK 
 

Urodził się 10 września 1901 roku w Skoraszewicach w rodzinie chłopskiej. Syn 
Piotra  i Jadwigi z domu Kopeć. Szkołę powszechną ukończył w 1915 roku. Praco-
wał w gospodarstwie rodziców. 12 stycznia 1919 roku jako ochotnik wstąpił w sze-
regi powstańcze w Miejskiej Górce. Uczestniczył w walkach w obronie Miejskiej 
Górki i w zdobywaniu Sarnowy. Czynną służbę wojskową rozpoczął w kwietniu 
1919 roku jako żołnierz 7 kompanii 11 Pułku Strzelców Wlkp. (późniejszy 65 Pułk 
Piechoty) pod dowództwem płk. Bilewicza, a zakończył w lutym 1947 roku. Do 
stycznia 1920 roku stał z jednostką na linii demarkacyjnej. Następnie został przenie-
siony na front wschodni. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Dal-

szą służbę zasadniczą do 10 lipca 1922 roku odbył w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. Tu pracował jako 
podoficer zawodowy. W kwietniu 1939 roku został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza               
w rejon Augustowa. Tu brał udział w budowie stanowisk obronnych nad Kanałem Augustowskim bata-
lionu Sobótka i Augustów. Tam zastała go II wojna światowa. Po zbombardowaniu transportu jednostki, 
przeniesiony do Lwowa, dotarł pod Równe, a następnie do Kowla. 24 września 1939 roku został inter-
nowany przez wojska radzieckie i po trzech dniach zwolniony. W czerwcu 1940 roku został ponownie 
aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Bracławiu, a po śledztwie w Berezweczu. W mar-
cu 1941 roku został skazany na 8 lat przymusowej pracy w obozach i umieszczony w łagrze pod Ar-
changielskiem. Po ogłoszeniu przez rząd ZSRR amnestii dla Polaków, 23 października 1941 roku dotarł 
do Buzułuku – zgrupowania tworzących się Polskich Sił Zbrojnych. Z gen. Andersem przemierzył Uz-
bekistan, Persję, Palestynę, Irak, Liban, Egipt. W grudniu 1943 roku wylądował we Włoszech. W armii 
gen. Andersa początkowo otrzymał przydział do 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Pełnił funkcję szefa 
kompanii 8 batalionu. Po reorganizacji II Korpusu przeniesiony do 1 Karpackiego Pułku Artylerii Lek-
kiej, w którym był szefem baterii dowodzenia 1 dywizjonu. Brał udział we wszystkich działaniach Kor-
pusu od rzeki Sangro przez Monte Cassino, Ankonę, Linię Gotów, rzekę Senio, a zakończył w Bolonii. 
Po krótkim pobycie w Anglii, w lutym 1947 roku powrócił do Polski. Zamieszkał w Krobi. Był założy-
cielem Koła ZBoWiD w Krobi i jego długoletnim prezesem. Członek Związku Powstańców Wielkopol-
skich. 13 grudnia 1971 roku mianowany został podporucznikiem, a w 1991 roku porucznikiem w stanie 
spoczynku. Zmarł 27 grudnia 1992 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krobi. Uhono-
rowany został wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi: Wielkopolskim Krzyżem Powstań-
czym, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie, Gwiazdą Italii, Gwiazdą za 
Wojnę 1939-1945, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-
1921, Brytyjskim Medalem Wojennym, Medalem za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Krzyżem Oficer-
skim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Odznaką 
Grunwaldzką, Medalem 40-lecia PRL. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych Koło Krobia, Ankieta personalna; Franciszek Glura, Żołnierze z Ziemi Gostyńskiej pod Monte Cassino, Go-
styń 1994. 
 

MARIAN RĘKOSIEWICZ 
 
Urodził się 14 sierpnia 1901 roku w Miejskiej Górce. Syn Leona i Franciszki z domu Szwarc. Ukończył 
7-klasową szkołę powszechną i 3 klasy szkoły zawodowej. 10 stycznia 1919 roku jako 17-letni harcerz 
włączył się do powstania wielkopolskiego. Brał udział m.in. w walkach o Rawicz, Zieloną Wieś i Słupię 
Kapitulną. Następnie uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Z zawodu piekarz, prowadził własny 
zakład. Postawę patriotyczną wykazał również w wojnie obronnej Polski w 1939 roku. Służył w 8 Pułku 
Legionów Lublin, walczył w rejonie Dęblina, Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego. 24 września został 
ranny, przebywał w szpitalach w Tomaszowie Lubelskim, w Zamościu i w Krakowie. 8 lutego 1940 
roku został wypisany ze szpitala. Po II wojnie światowej był aktywnym działaczem Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego. Od 22 grudnia 1957 roku był członkiem ZBoWiD. Mieszkał w Pudliszkach. W 
1970 roku powrócił do rodzinnej Miejskiej Górki, gdzie przebywał do śmierci. Awansowany został do 



 

stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 30 stycznia 1985 roku. Pochowany został na cmenta-
rzu w Miejskiej Górce. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski i Medal Zwycięstwa i Wolności 1945.  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Ankieta personalna; Zwią-
zek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejska Górka, Ankieta personalna; 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe. 
 

STANISŁAW ROSTWOROWSKI 
 

Urodził się 19 grudnia 1888 roku w Krakowie. Pochodził z rodziny inteligenckiej o 
tradycjach szlacheckich. Syn Stanisława Jakuba artysty-malarza, absolwenta Aka-
demii Sztuk Pięknych w Petersburgu i matki Teresy z Lubienieckich. Naukę rozpo-
czął w cesarsko-królewskim III Gimnazjum im. Sobieskiego w Krakowie w roku 
szkolnym 1898-1899. Zaangażowany w działalność niepodległościową. Członek 
Tajnego Związku Młodzieży Polskiej. W klasie piątej był m.in. opiekunem samo-
kształcenia klas trzecich, a dwa lata później wybrany został delegatem szkoły na 
międzyuczelnianą konferencję Gimnazjalnej Komisji Zetowej. Brał udział także w 
obowiązujących „zetowców” ćwiczeniach fizycznych w sekcji krakowskiego „Soko-

ła”. W 1906 roku zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Katolickiego w 
szwajcarskim Fryburgu. W 1910 roku ukończył studia, uzyskując doktorat z chemii z wyróżnieniem 
„Summa cum laude”. Przebywając w Szwajcarii zetknął się z przyszłymi prezydentami II Rzeczypospo-
litej Gabrielem Narutowiczem i Ignacym Mościckim oraz z zyskującym coraz większą sławę Ignacym 
Paderewskim. W marcu 1911 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim nostryfikował swój dyplom frybur-
ski, a od 1 kwietnia tegoż roku przyjął asystenturę przy prof. Suthorsie, kierowniku Katedry Chemii Or-
ganicznej na Uniwersytecie w Getyndze. 1 kwietnia 1912 roku powrócił do Krakowa i rozpoczął studia 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu, uwieńczone drugim tytułem naukowym – doktora filozofii. 
W tym czasie został asystentem na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i pełnił funkcję kie-
rownika fermy doświadczalnej Zakładu Rolno-Doświadczalnego w Mydlnikach koło Krakowa. Wygła-
szał odczyty w Wyższej Szkole Rolniczej w Dublanach; przygotował do druku prace naukowe, dotyczą-
ce techniki nawożenia gleb. W chwili wybuchu I wojny światowej na początku sierpnia 1914 roku 
otrzymał przydział do Wydziału Wojskowo-Naukowego przy Komisji Skonfederowanych Stronnictw 
Niepodległościowych. Wraz z utworzeniem Naczelnego Komitetu Narodowego został skierowany do 
prac powstałego Departamentu Wojskowego. Rezygnując z funkcji urzędnika wojskowego, 2 września 
1914 roku zgłosił się w ośrodku mobilizacyjnym w Krakowie przy ulicy Wolskiej, gdzie formował się 
oddział ułanów. Otrzymał przydział do 2 szwadronu. I tak rozpoczęła się jego wieloletnia służba woj-
skowa. 2 października 1914 roku wraz ze szwadronem przerzucony został na Węgry. Brał udział m.in. w 
bitwach pod Cucyłowem, Mołotkowem, w ciężkich walkach w Karpatach w rejonie Rafajłowej i Zielo-
nej. W styczniu 1915 roku wraz z II Brygadą Legionów uczestniczył w walkach wokół przełęczy gór-
skiej pod Kirlibabą, a w czerwcu 1915 roku w drugiej bukowińskiej ofensywie armii austriackiej, m.in. 
w bitwie pod Rokitną, gdzie dowodził flankowym patrolem. 30 września 1914 roku otrzymał nominację 
na kaprala, 27 października na plutonowego, 25 grudnia na wachmistrza, a 4 czerwca 1915 roku na cho-
rążego. Z dniem 15 sierpnia 1915 roku został odkomenderowany na stanowisko oficera ordynansowego 
przy Komendzie II Brygady Legionów, a następnie do pracy w sztabie Brygady. 15 grudnia 1915 roku 
otrzymał awans na podporucznika. Od lutego 1916 roku do października 1917 roku pracował w Depar-
tamencie Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego, a następnie w adiutanturze Rady Regencyj-
nej. 18 marca 1918 roku otrzymał nominację na rotmistrza. Skierowany został z tajną misją do Wielko-
polski w celu rozszerzenia werbunku do wojska. W powiecie szamotulskim poznał swoją przyszłą żonę 
– Zofię Mycielską. Ich ślub odbył się 25 września 1918 roku w Gębicach w powiecie gostyńskim. W 
listopadzie 1918 jako adiutant ks. Lubomirskiego uczestniczył w powitaniu Józefa Piłsudskiego, powra-
cającego do Warszawy z więzienia w Magdeburgu. W niepodległej Polsce nie szukał kariery w działal-
ności politycznej czy administracyjnej, lecz zgłosił się do wojska. W latach 1919-1920 brał udział w 
wydarzeniach wojennych na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej. 12 kwietnia 1919 roku został 
mianowany kapitanem sztabu generalnego i otrzymał funkcję kierownika ekspozytury kwatermistrzo-



 

stwa głównego przy Naczelnym Wodzu w Wilnie, a następnie został szefem kwatermistrzostwa frontu 
litewsko-białoruskiego w Lidzie. Później pełnił funkcję szefa oddziału V w dowództwie 4 Armii, wresz-
cie zastępcy szefa III oddziału 4 Armii. 1 kwietnia 1920 roku major sztabowy Rostworowski objął funk-
cję szefa oddziału operacyjnego w Grupie Poleskiej, a następnie w dowództwie 5, i później 3 Armii. Po 
zakończeniu wojny bolszewickiej, w grudniu 1920 roku, został skierowany na Górny Śląsk. Brał udział 
w działaniach na rzecz powrotu Górnego Śląska do Macierzy. Do wybuchu III powstania śląskiego Ro-
stworowski (ps. „Lubieniec”) pełnił funkcję szefa sztabu Dowództwa Ochrony Plebiscytu (17.03-
2.05.1921), a od 2 maja szefa sztabu Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych. Jego zasługą było m.in. 
przygotowanie planu operacyjnego i organizacyjnego powstania. W czasie jego trwania był jednym z 
głównodowodzących. Opracowywał i wydawał komunikaty bojowe. W latach 1922-1923 przeszedł 
roczne doszkalanie w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. 1 lipca 1923 roku otrzymał awans do 
stopnia podpułkownika dyplomowanego. Wrócił do służby liniowej. Początkowo był drugim zastępcą 
dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich, później jego kwatermistrzem, a w 1924 roku otrzymał przy-
dział na szefa sztabu 3 Dywizji Kawalerii. 28 kwietnia 1925 roku przeniesiony został na stanowisko 
szefa sztabu 14 Dywizji Piechoty w Poznaniu. W czasie wypadków majowych 1926 roku opowiedział 
się po stronie prezydenta. 11 października 1926 roku przeniesiony został na stanowisko zastępcy do-
wódcy 2 Pułku Strzelców Konnych w Hrubieszowie. Od 1928 roku dowódca 27 Pułku Ułanów w Nie-
świeżu. W 1930 roku przejął dowództwo 22 Pułku Ułanów w Brodach. 1 stycznia 1931 roku został mia-
nowany pułkownikiem dyplomowanym. 31 sierpnia 1935 roku przeszedł w stan spoczynku na własną 
prośbę. Po wielu latach służby wojskowej oddał się pracy na roli w majątku Gębice, który przypadł w 
spadku jego żonie. Prowadził ożywioną działalność w wielu organizacjach społecznych o profilu rolni-
czym. Czynny był także na polu działalności katolickiej. W chwili wybuchu II wojny światowej został 
ponownie powołany do wojska. Otrzymał przydział na stanowisko dowódcy obrony przeciwlotniczej 
garnizonu miasta Kalisz. Po trzech dniach walk wraz ze sztabem skierowany został do Warszawy. 10 
września objął stanowisko szefa sztabu w dowództwie obrony odcinka Warszawa-Wschód (Praga). Po 
kapitulacji stolicy uniknął niewoli. Przez Litwę, Łotwę i Szwecję (pieszo, furmankami, koleją, statkiem, 
samolotem) dotarł do Paryża i zameldował się u gen. Władysława Sikorskiego. Był pierwszym, który 
przywiózł mu relację z obrony Warszawy w kampanii wrześniowej. W czasie kilkumiesięcznego pobytu 
w Paryżu wygłosił odczyt na temat obrony Warszawy i zabiegał o przydział liniowy lub skierowanie do 
walczącego kraju. Otrzymał nominację na kierownika bazy przerzutowej „Bolek” w Bukareszcie (przy-
jął pseudonim „Prawdzic”). Organizował ewakuację polskich żołnierzy do Francji, nawiązywał kontakty 
z krajem, organizował przerzuty kurierów, odwiedzał obozy internowanych. W drugiej połowie stycznia 
1941 roku został przeniesiony na stanowisko komendanta bazy przerzutowej w Budapeszcie. W maju 
1942 roku został skierowany na ziemie polskie, do Armii Krajowej. Do Warszawy przybył szlakiem 
kurierskim przez Koszyce-Rożniawkę-Orawkę-Nowy Targ-Kraków. Pod pseudonimem „Odra” został 
przydzielony do komórki „Obserwatorium”, której od jesieni 1943 roku był kierownikiem. Grupowała 
ona najstarszych stopniem oficerów sprawujących funkcję tzw. inspektorów kierunkowych. Dokonywał 
inspekcji w oddziałach terytorialnych, partyzanckich, przeprowadzał szkolenia dowódców oddziałów w 
zakresie taktyki dowodzenia. 12 stycznia 1944 roku otrzymał awans na stopień generała brygady. Na 
początku kwietnia 1944 roku przeniósł się do Krakowa. Tu mieścił się jego punkt dowodzenia. Nadzór 
generała obejmował działania na terenie od Wisły aż po Karpaty włącznie, a w głąb sięgał po Zaolzie, 
Opolszczyznę, Górny Śląsk i Zagłębie. Stanisław Niekrasz, ówczesny oficer Sztabu Śląskiego Okręgu 
AK, tak wspominał generała: „pozostawił na osobach, które się z nim się zetknęły, silne wrażenie, zjed-
nał sobie wszystkich swobodą i kulturą bycia, spokojem, odwagą i wiarą w rychłe zwycięstwo”. Ro-
stworowski był poszukiwany przez gestapo, zlekceważył jednak ostrzeżenia polskiego kontrwywiadu. 
11 sierpnia 1944 roku został aresztowany w swojej konspiracyjnej kwaterze przy ulicy Świętego Marka 
8. Zamordowany w kaźni gestapo przy ulicy Pomorskiej w Krakowie. Ostatnie chwile życia „Odry” są 
nieznane. Był autorem licznych prac z dziedziny wojskowości oraz szkiców wspomnieniowych. Uhono-
rowany został wieloma odznaczeniami polskimi i zagranicznymi: Złotym i Srebrnym Krzyżem Orderu 
Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Krzyżem Kawalerskim 
Polonia Restituta, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych Śląska, Medalem Niepodległości, 
Medalem 10-lecia, Krzyżem Armii Krajowej, Francuską Legią Honorową V kl., Belgijską Legią Hono-
rową V kl., Srebrnym Medalem Waleczności I i II kl.(austriacki), Signum Laudis, Krzyżem Karola Au-
striackiego, Odznakę Honorową 2 Brygady Legionów Polskich, Odznaką Honorową 2 Pułku Ułanów 



 

Legionów Polskich, Odznaką Honorową Departamentu Wojennego, Odznaką 22 Pułku Ułanów, Odzna-
ką 27 Pułku Ułanów, Odznaką Wyższej Szkoły Wojennej, trzema Złotymi Medalami „Za Strzelanie z 
Pistoletu”, jednym Złotym Medalem „Za Strzelanie z Karabinu Małokalibrowego”. 
 
Stanisław Rostworowski, Łuna od Warszawy, Warszawa 1974, s. 13-261; Zbigniew Mierzwiński., Generałowie II Rzeczypo-
spolitej, Warszawa 1990, s. 243-251; Grzegorz Skorupski, Stanisław Rostworowski – generał z Gębic, „Życie Gostynia” 
2002, nr 14, s. 6; Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982, s. 482. 
 

JAN ROSZCZAK 
 

Urodził się 20 października 1898 roku w Pogorzeli. Syn Ignacego i Barbary z domu 
Sierszulska. W Pogorzeli ukończył szkołę elementarną. W 1916 roku został wcielony 
do armii niemieckiej i brał udział w walkach na froncie zachodnim. Kiedy wybuchło 
powstanie wielkopolskie, stanął w jego szeregach. Walczył na froncie południowym, 
m.in. pod Rawiczem. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył w kompa-
nii pogorzelskiej 3 batalionu 69 Pułku Piechoty. Brał udział w bojach m.in. nad Gór-
ną Berezyną, walkach odwrotowych, w kontrofensywie czerwcowej i na przedpolach 
Warszawy. Po zakończeniu wojny powrócił do Pogorzeli. W 1924 roku zawarł zwią-
zek małżeński z Katarzyną Trawińską. Miał czworo dzieci. W latach międzywojen-

nych pracował w Banku Spółdzielczym w Pogorzeli w charakterze urzędnika, a po II wojnie światowej 
jako dyrektor tej placówki. W czasie okupacji hitlerowskiej przez siedem miesięcy był więziony w For-
cie VII w Poznaniu. Był członkiem Stowarzyszenia Powstańców i Wojaków, Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego i ZBoWiD. Awansowany został na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 19 
marca 1985 roku i pochowany został na cmentarzu w Pogorzeli. Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia PL. 
 
Edward Busza, Udział miasta Pogorzela w powstaniu wielkopolskim 1918-1920, Brodnica 1938; informacje syna Alojzego 
Roszczaka – zbiory rodzinne. 
 

WACŁAW ROSZCZAK 
 
Urodził się w Pogorzeli. Syn rolnika Stanisława i Franciszki z domu Kociałkowska. Był organistą w Pogorzeli. W 
czasie I wojny światowej żołnierz armii niemieckiej. W styczniu 1919 roku w randze sierżanta został dowódcą od-
działu powstańczego w Pogorzeli. 2 lutego 1919 roku po przekształceniu oddziału pogorzelskiego w 2 kompanię 1 
batalionu koźmińskiego został jej sierżantem sztabowym. Z jednostką uczestniczył w walkach na froncie południo-
wym, m.in. w drugiej bitwie rawickiej. 9 kwietnia 1919 roku, po śmierci dowódcy kompanii (Wojciech Kuchar-
czyk), objął jej dowództwo. 23 maja został mianowany podporucznikiem. Z 69 Pułkiem Piechoty brał udział w 
wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie walk odwrotowych, w bitwie pod Kosowem, został ciężko ranny. Zmarł 11 
sierpnia 1920 roku w szpitalu w Warszawie i pochowany został na cmentarzu powązkowskim.  
 
Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka, Poznań 
2002, s. 309. 

 
CZESŁAW RZEŹNIK 

 
Urodził się 7 lipca 1897 roku w Garzynie w powiecie leszczyńskim. Syn Ignacego i 
Balbiny z domu Juchocka. Ukończył 4 klasową szkołę elementarną oraz 3 klasy 
szkoły zawodowej. W kwietniu 1916 roku został wcielony do 3 kompanii 5 batalionu 
saperów armii niemieckiej w Głogowie, a następnie skierowany na front zachodni. 
Brał udział m.in. w walkach pod Arras nad Sommą i we Flandrii. I wojnę światową 
zakończył 11 listopada 1918 roku. Od 12 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu 
wielkopolskim, walcząc pod dowództwem Leona Włodarczaka, m.in. pod Przybi-
niem, Kąkolewem i Nową Wsią. Po zwycięskim powstaniu otrzymał przydział do 
tworzącego się oddziału saperów w Poznaniu, z którym wyruszył na front wschodni. 



 

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej jako żołnierz 57 Pułku Piechoty. W wojsku polskim służył 
do lipca 1921 roku. Z zawodu kołodziej. W Gostyniu zamieszkał w 1927 roku i pracował m.in. w fir-
mach Hasińskiego i Grześkowiaka. W 1929 roku w Gostyniu zawarł związek małżeński z Marianną 
Czapulą. Od 12 października 1933 roku był członkiem Związku Powstańców Wielkopolskich. W grud-
niu 1939 roku wraz z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni. Pracował w majątku ziemskim 
w Małej Woli, a następnie w Wilkonicach. Do Gostynia powrócił w kwietniu 1945 roku. Od 6 grudnia 
1957 roku był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. W 1963 roku przeszedł na emeryturę. Był awan-
sowany do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 19 maja 1982 roku. Pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; informacje syna Czesława Radkowskiego – 
zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

JÓZEF SAWICKI 
 

Urodził się 7 marca 1897 roku w Krobi w rodzinie rzemieślniczej. Syn Józefa i Prak-
sedy z domu Tefelska. Ukończył szkołę elementarną w Krobi. Od 15 października 
1911 roku do 15 października 1914 roku terminował w zakładzie malarskim Włady-
sława Szulca w Krobi. 29 września 1914 roku złożył egzamin czeladniczy. Od 1 li-
stopada 1914 roku do 1 października 1915 roku pracował jako czeladnik w zakła-
dach malarskich Wiktora Szulca w Poznaniu, a następnie do 3 marca 1916 roku w 
Berlinie. W 1915 roku został wcielony do armii niemieckiej i skierowany na front 
zachodni. Brał udział m.in. w 1916 roku w bitwie pod Verdun. Od 7 stycznia 1919 
roku brał udział w powstaniu wielkopolskim. Walczył na froncie południowo-

zachodnim, m.in. pod Kąkolewem. Służył w 2 kompanii batalionu gostyńskiego pod dowództwem Mar-
cina Talarczaka. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. 14 lipca 1921 roku został przeniesiony do 
rezerwy. W Krobi od 1 sierpnia 1921 roku prowadził usługowy zakład malarski. Był aktywnym działa-
czem społecznym. Współzałożyciel Straży Ludowej w Krobi, harcerstwa krobskiego, członek Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Związku Powstańców i Wojaków (wieloletni skarbnik). Działacz 
Ochotniczej Straży Pożarnej, członek koła ZBoWiD, w którym w latach 1952-1969 pełnił funkcje 
skarbnika. Po wkroczeniu we wrześniu 1939 roku wojsk niemieckich do Krobi był zakładnikiem oku-
panta. Po wojnie awansowany do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 27 lipca 1977 roku. 
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krobi. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za 
Wojnę 1918-1921, Medal Niepodległości, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Medal Dziesięciolecia Od-
zyskania Niepodległości, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę Pamiątkową 50-lecia 
Powstania Wielkopolskiego, Odznakę Grunwaldzką, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; infor-
macje córki Barbary Kaczmarek – zbiory rodzinne. 
 

FRANCISZEK SERWATKA 
 

Urodził się 13 stycznia 1901 roku w Rokosowie w rodzinie chłopskiej. Syn Kaspra i Fran-
ciszki. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Rokosowie. Od 7 stycznia 1919 roku jako 
ochotnik brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Służył w 
kompanii Michała Kaźmierczaka. Brał udział w walkach pod Poniecem, Janiszewem, Mie-
chcinem i Waszkowem. Dalszą służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wiel-
kopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty), z którymi brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został w 1922 roku. W 1933 roku zawarł związek 
małżeński z Władysławą Migdalczyk z Franciszkowa, gdzie osiadł i prowadził samodzielnie 
gospodarstwo rolne. W czasie okupacji hitlerowskiej został wysiedlony do Czarkowa, gdzie 



 

pracował w gospodarstwie Niemca. Do Franciszkowa powrócił w 1945 roku. Zmarł w czerwcu 1959 roku i po-
chowany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Zofii Mróz – zbiory rodzinne. 

 
IGNACY SIKORA 

 
Urodził się 30 lipca 1898 roku w Sikorzynie w rodzinie chłopskiej. Syn Jana i Anny 
z domu Kubiak. Ukończył szkołę elementarną w Sikorzynie. 29 lipca 1917 roku zo-
stał wcielony do 1 baterii 94 batalionu armii niemieckiej. Służył do 30 listopada 
1918 roku. Od sierpnia do września 1917 roku uczestniczył w walkach pod Verdun. 
W ostatniej dekadzie października 1917 roku jego batalion został przerzucony przez 
Alpy Julijskie do połnocnych Włoch. Po zdobyciu miejscowości Selice i przyczółka 
mostowego Vidor (11 listopada 1917 roku) jednostka przeszła do walk pozycyjnych. 
7 grudnia 1917 roku rozpoczęto wycofywanie batalionu z frontu włoskiego i przeno-
szenie jej w rejon działań wojennych we Francji. Operacja trwała do 1 stycznia 1918 

roku. W marcu i kwietniu 1918 roku z 1 baterią brał udział w walkach zaczepnych w rejonie Artois, 
Monchy-Cambral, Bapaume. Od 28 maja do 13 czerwca uczestniczył w bitwach pod Soissons, Reims i 
w obszarze dopływów Marny – Oise i Aisne, a w następnych miesiącach w odwrocie wojsk niemiec-
kich. Po powrocie z wojny w rodzinnym Sikorzynie zorganizował oddział Straży Ludowej, którego od 
12 grudnia 1918 roku do 7 stycznia 1919 roku był również członkiem. Od 17 stycznia 1919 roku brał 
udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Służył w kompanii sierżanta Romana 
Kuberkiewicza. 26 lutego 1919 roku został przeniesiony do 1 Wielkopolskiego Pułku Ułanów w Pozna-
niu (późniejszy 15 Pułk Ułanów Poznańskich), z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Uczestniczył m.in. w walkach sierpniowych na przedpolach Warszawy. Do rezerwy przeniesiony został 
w czerwcu 1921 roku. Powrócił do Sikorzyna. W 1923 roku wyjechał do Tarnowskich Gór, gdzie pra-
cował w charakterze górnika w kopalniach węgla. 6 lutego 1928 roku zawarł związek małżeński z Anną 
Kubiak i zamieszkał w Gostyniu. Miał pięcioro dzieci: (Stanisław, ur. 1928; Franciszek, ur. 1930; Maria, 
ur. 1932; Helena, ur. 1934 i Stanisława, ur. 1936). W latach 1928-1935 pracował w gostyńskiej gazowni. 
W 1936 roku zatrudniony został w piekarni Hasińskiego. Ostatnie lata II Rzeczypospolitej przepracował 
w charakterze palacza w Fabryce Maszyn Rolniczych Stanisława Grześkowiaka. Od 23 kwietnia 1940 
roku kontynuował pracę w tejże fabryce, przejętej przez Niemca Gregora. Po wyzwoleniu Gostynia spod 
okupacji hitlerowskiej od 29 stycznia 1945 roku aż do przejścia na emeryturę zatrudniony był w miej-
scowej gazowni. Od grudnia 1967 roku należał do gostyńskiego Koła ZBoWiD. 24 lutego 1972 roku 
został awansowany na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 21 listopada 1975 roku. Po-
chowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Krzyż Żelazny, Krzyż 
Walecznych (nr 5614), Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Odznakę Grunwaldzką.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Stanisława Sikory – zbiory rodzinne, Legity-
macja Krzyża Walecznych (nr 5614); Zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej w armii polskiej (z 25 maja 1934 roku, poświad-
czone przez Leona Borowicza) i niemieckiej (z 8 grudnia 1918 roku dowództwo 1 baterii 94 batalionu). 
 

JAN SKORUPKA 
 

Urodził się 7 stycznia 1894 roku w Kosowie w wielodzietnej rodzinie Tomasza i Zuzanny 
z domu Klupś. Ukończył szkołę elementarną. W 1912 roku wyjechał do Westfalii, gdzie 
w miejscowości Gelsenkirchen pracował w kopalni węgla. Już w pierwszych dniach I 
wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie francuskim. 
Od 1 marca 1915 roku przebywał z 16 Pułkiem Piechoty Heskiej pod La Bassée. Tam 10 
marca 1916 roku został ranny w rękę i nogę. W kwietniu tegoż roku walczył pod Verdun. 
Następnie jako gefreiter kierował oddziałem miotaczy min w rejonie fortów Thiemont, 
Vaux i Donaimont. Po wycofaniu z tego obszaru jego oddziału dostał się z uzupełnionym 
pułkiem  w rejon Chemin des Dames. Tam pozostał do czerwca 1917 roku. 26 październi-



 

ka tego samego roku skierowany został pod Laon. Po walkach w okrążeniu z 12 tysiącami żołnierzy niemiec-
kich dostał się do niewoli. W Le Puyen Velay na południu Francji pracował przy budowie tamy na Loarze. 
Jako ochotnik wstąpił do armii gen. Hallera, z którą w kwietniu 1919 roku przybył do kraju. Następnie skiero-
wany został na front bolszewicki, na tereny Wileńszczyzny. Do rezerwy przeniesiony został w 1921 roku.              
W lipcu 1922 roku nabył gospodarstwo rolne w Żakowie w powiecie leszczyńskim. 30 kwietnia 1923 roku za-
warł związek małżeński z Józefą Zapłat ze wsi Wyskoć w powiecie kościańskim. W latach 1923-1935 w Żako-
wie pełnił funkcję sołtysa. 26 kwietnia 1941 roku został z rodziną wysiedlony, najpierw do Łodzi,  a miesiąc póź-
niej do Meklemburgii w III Rzeszy. Gospodarstwo jego przejął Niemiec Früch. Od maja 1941 roku do końca 
kwietnia 1945 roku pracował w majątku w Klein Upahl w powiecie Gustrow. Na własne gospodarstwo w Żako-
wie powrócił po zakończeniu wojny. Członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Kółka  Rolniczego                  
w Żakowie.  Posiadał stopień plutonowego. Zmarł 18 września 1976 roku. Pochowany został na cmentarzu w 
Goniembicach. 
 
Skorupka Tomasz, Kto przy Obrze, temu dobrze, Warszawa 1980, s. 315; Skorupka Wawrzyniec, Moje morgi i katorgi (1914-1967), 
Warszawa 1975, s. 391; informacje syna Tadeusza Skorupki. 
 

FRANCISZEK SKOTARCZYK 
 

Urodził się 11 października 1896 roku w Waszkowie. Syn Wawrzyna i Michaliny. 
Uczęszczał do szkoły elementarnej w Janiszewie. Od 13 stycznia 1919 roku brał 
udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Walczył w oddziale 
Michała Kaźmierczaka. Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wiel-
kopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty), z którym brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Służbę wojskową zakończył 21 marca 1921 roku. Robotnik rolny. Do 
1936 roku mieszkał i pracował w Waszkowie, a w latach 1937-1938 w Poniecu. 
Podczas II wojny światowej zatrudniony był u Niemca Lesia w majątku w Waszko-
wie. Po wojnie pracował w tutejszym PGR. Zmarł 27 grudnia 1975 roku i pochowa-

ny został na cmentarzu w Zaborowie. Pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika. Odznaczony 
był m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski.  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Poniec, Ankieta personalna powstańców wielkopol-
skich; informacje syna Jana Skotarczyka – zbiory rodzinne. 
 

WOJCIECH SKRZYPCZAK 
 

Urodził się 17 kwietnia 1900 roku w Czachorach (pow. Ostrów Wlkp.) w rodzinie chłop-
skiej. Syn Józefa i Katarzyny z domu Szymczak. Ukończył cztery klasy szkoły elementar-
nej. W latach 1918-1922 odbywał służbę wojskową. Był uczestnikiem wojny polsko-
bolszewickiej. Został ranny w nogę. Po wyjściu do cywila zawarł związek małżeński z Ro-
zalią Śmigielską. Wraz z żoną prowadzili 9-hektarowe gospodarstwo w Kaczagórce (gmina 
Pogorzela). Miał czworo dzieci. We wrześniu 1939 roku zmobilizowany do wojska. W cza-
sie kampanii wrześniowej walczył w okolicach Lwowa i Rudki. Dostał się do niewoli ra-
dzieckiej i został wysłany do pracy w głąb Rosji. Po ogłoszeniu amnestii dla Polaków, w 
1941 roku, wstąpił do tworzących się na terenie ZSRR oddziałów Wojska Polskiego. Z ar-

mią gen. Andersa przeszedł na Bliski Wschód, a następnie na front włoski. W II Korpusie służył jako kierowca, 
najpierw w 16, a następnie w 4 kompanii zaopatrzenia. Brał udział w bitwie o Monte Cassino i innych walkach 
nad Adriatykiem. Po zakończeniu wojny przebywał w Anglii, a następnie w Szkocji. Do rodzinnej Kaczagórki 
powrócił w 1947 roku. Zajął się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Był członkiem Koła ZBoWiD w Pogorze-
li. Posiadał stopień plutonowego. Zmarł 2 października 1977 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Mokronosie. Odznaczony Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino.  
 
Franciszek Glura, Żołnierze z Ziemi Gostyńskiej pod Monte Cassino, Gostyń 1994, s. 48.   
 

 



 

FRANCISZEK SOBÓTKA 
 

Urodził się 3 września 1895 roku w Rębowie w rodzinie chłopskiej. Syn Antoniego i Anto-
niny. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Rębowie. Brał udział w I wojnie światowej. W 
armii niemieckiej walczył na froncie francuskim, m.in. pod Verdun. Następnie uczestniczył 
w powstaniu wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 roku zawarł związek 
małżeński z Wiktorią Szafrańską. Zamieszkał w Domachowie, gdzie prowadził gospodar-
stwo rolne. Po II wojnie światowej, po śmierci żony Wiktorii, zawarł drugi związek mał-
żeński z Agnieszką Andrzejewską i zamieszkał w Krobi Starej. Zmarł 12 czerwca 1982 
roku. Pochowany jest na cmentarzu w Domachowie. 
 

Informacje syna Franciszka Sobótki; USC Krobia. 
 

ANTONI SPERLING 
 

Urodził się 2 stycznia 1896 roku w Daleszynie. Syn Józefa i Michaliny z domu Nowacka. 
Po ukończeniu szkoły elementarnej, od 1 kwietnia 1910 roku, terminował w warsztacie ko-
walskim ojca. W 1913 roku złożył egzamin czeladniczy, a 28 grudnia 1921 roku mistrzow-
ski w Poznaniu. W 1914 roku został powołany do armii niemieckiej. Po sześciotygodnio-
wym przeszkoleniu rekruckim został skierowany na front zachodni. Walczył m.in. pod Ver-
dun. W wojsku niemieckim służył do grudnia 1918 roku. Po powrocie z wojny włączył się 
do działań powstańczych w Wielkopolsce. Uczestniczył w zmaganiach na froncie połu-
dniowym, m.in. pod Rawiczem i na odcinku Grupy „Leszno”. Brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej, służąc w ułanach. 1 lipca 1921 roku w stopniu podporucznika przeniesiony 

został do rezerwy. Po powrocie do Daleszyna od 1921 roku do 31 maja 1971 roku – z przerwą w latach 1939-
1945 – prowadził własny punkt usługowy. W 1921 roku zawarł związek małżeński z Anną Woźniak. We wrze-
śniu 1939 roku, po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Daleszyna, został osadzony w areszcie w Gostyniu. Po 
zwolnieniu, 8 grudnia 1939 roku wraz z rodziną został wysiedlony do Rawy Mazowieckiej w Generalnej Guber-
ni. Tam pracował w kuźni w majątku Lipie. Wraz z synami był członkiem ruchu oporu. Należeli oni do 
ZWZ/AK (25 Pułk Piechoty AK Okręgu Łuckiego). Działał pod pseudonimem „Baza”, synowie: Antoni – 
„Mściciel”, Józef -- „Ułan” i Bolesław – „Kelner”. Po zakończeniu wojny powrócił wraz z rodziną do Daleszyna, 
gdzie prowadził kuźnię. Był członkiem miejscowego Kółka Rolniczego, Ochotniczej Straży Pożarnej. Należał do 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Zmarł 15 lipca 1975 roku. Pochowany został na cmentarzu w Gostyniu 
Starym. Odznaczony był m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożar-
nictwa. Był Honorowym Starszym Cechu Rzemiosł Różnych. 
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; informacje syna Antoniego Sperlinga – zbiory rodzinne. 
 

WŁADYSŁAW SPRINGER 
 

Urodził się 30 maja 1900 roku w Poniecu. Syn Ignacego i Józefy z domu Jankowska. Ukoń-
czył szkołę elementarną w Poniecu. Od 7 stycznia 1919 roku jako ochotnik brał udział w 
powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Służył w oddziale Michała Kaź-
mierczaka. Brał udział w walkach pod Miechcinem, Janiszewem, Waszkowem i Sowinami. 
Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk 
Piechoty), z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie walk dostał się do 
niewoli, z której zbiegł. Służbę wojskową zakończył 17 grudnia 1920 roku. W 1922 roku 
zawarł związek małżeński z Franciszką Ratajczak. Był wieloletnim pracownikiem PKP. 
Zmarł 1 czerwca 1979 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. Po-

śmiertnie awansowany do stopnia podporucznika. Odznaczony  był  m.in.  Wielkopolskim Krzyżem Powstań-
czym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Grunwaldzką. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Poniec, Ankieta personalna po-
wstańców wielkopolskich; informacje syna Jana Springera 



 

 

TOMASZ STACHOWIAK 
 

Urodził się 30 listopada 1896 roku w Drzęczewie. Syn Marcina i Tekli z domu 
Ciemniak. W Drzęczewie ukończył szkołę elementarną. Praktykę w zawodzie kowa-
la pobierał w majątku Dusina. W latach 1919-1920 brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. Walczył na froncie litewsko-białoruskim. Po zakończeniu wojny wy-
jechał do Katowic. Pracował w warsztatach kolejowych. W 1923 roku zawarł zwią-
zek małżeński z Marianną Zygmanowską. Na kilka lat przed wybuchem wojny prze-
niósł się do Ostrowa Wielkopolskiego. Zatrudniony był w Zakładach Naprawy Tabo-
ru Kolejowego. W czasie okupacji hitlerowskiej wraz z grupą kolejarzy został wy-
wieziony na roboty przymusowe do Kristianstadt. Po wojnie aż do przejścia na eme-

ryturę kontynuował pracę w przedsiębiorstwie ostrowskim. Zmarł 30 września 1977 roku i pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-
1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, Medal „Za Długoletnią Służbę”, Brązowy 
Krzyż Zasługi, Odznakę Frontu Litewsko-Białoruskiego 1919-1920. 
 
Informacje Heleny Welc – zbiory rodzinne. 
 

WACŁAW STASZYK 
 

Urodził się 15 sierpnia 1900 roku w Rogowie w gminie Krobia. Syn Władysława              
i Jadwigi z domu Foit. Po ukończeniu szkoły elementarnej uczęszczał do gimnazjum 
w Rawiczu. Brał udział w powstaniu wielkopolskim i wojnie polsko-bolszewickiej. 
Był m.in. uczestnikiem bitwy warszawskiej. Kupiec; wspólnie z Gocwińskim założył 
i prowadził spółkę zbożową w Krobi. Zmarł w maju 1926 roku. Pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Krobi.  
 
 
 
 

Informacje brata Waleriana Staszyka – zbiory rodzinne.  

 
 

FRANCISZEK STEFANIAK 
 

Urodził się 14 listopada 1897 roku w Kołaczkowie w powiecie rawickim. Syn Jana i Elżbie-
ty z domu Rejek. W latach 1916-1918 służył w niemieckiej marynarce wojennej na statku 
„Pousen”. W czasie powstania wielkopolskiego, od 12 stycznia 1919 roku, był członkiem 
oddziału Straży Ludowej w Pępowie, dowodzonego przez sierżanta Stanisława Stelmaszy-
ka, następnie od października 1919 roku żołnierzem 1 pułku rezerwy na froncie wschodnim. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie walk odwrotowych 8 czerwca 1920 
roku został ranny i skierowany do szpitala polowego. Do rezerwy przeniesiony został 5 paź-
dziernika 1920 roku. W 1930 roku osiadł w Pępowie. Pracował w wyuczonym zawodzie 
stolarza. Prowadził zakład usługowy. Zmarł 13 grudnia 1965 roku. Pochowany został na 

cmentarzu parafialnym w Pępowie. Posiadał m.in. odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy i Odznakę 
Grunwaldzką.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Zenona Stefaniaka – zbiory rodzinne. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

STEFAN SYNOWICZ 
 

Urodził się 25 grudnia 1899 roku w Herne w Westfalii. Syn Franciszka i Barbary             
z domu Jakubowska. Posiadał wykształcenie podstawowe. Po powrocie z Niemiec 
rodzina zamieszkała w Głogininie. Od 4 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu 
wielkopolskim na odcinku frontu południowego. Służył w 4 kompanii jarocińskiej 
sierżanta Nadolskiego. Uczestniczył m.in. w walkach pod Rawiczem. Brał udział           
w wojnie polsko-bolszewickiej, służąc w 75 Pułku Piechoty. Do rezerwy przeniesio-
ny został w końcu roku 1921. W 1926 roku wyjechał do Francji. Tam przez 11 mie-
sięcy aż do wypadku pracował w kamieniołomach. W styczniu 1933 roku zawarł 
związek małżeński z Władysławą Witecką i zamieszkał w Borku. Miał trzy córki: 

Władysławę (ur. 1933), Barbarę (ur. 1935) i Zofię (ur. 1945). Aż do przejścia na emeryturę pracował             
w nadzorze budowy dróg. Od 15 marca 1958 roku był członkiem ZBoWiD. Ostatnie lata swego życia 
spędził u córki w Gostyniu. Zmarł 13 września 1976 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym 
w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy (1958), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1972), Odznakę Grunwaldzką (1960). 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Barbary Borowskiej – zbiory ro-
dzinne. 
 

EDMUND SZCZEPANIAK 
 

Urodził się 20 października 1895 roku w Krobi w rodzinie rzemieślniczej. Syn Józe-
fa i Marianny. Ukończył szkołę elementarną i zawodową w Krobi. Brał udział               
w strajku szkolnym. W czasie I wojny światowej wcielony do armii niemieckiej. 
Brał udział w walkach na froncie wschodnim. Na początku powstania wielkopol-
skiego 1 stycznia 1919 roku wstąpił w szeregi Straży Ludowej w Krobi, w której 
służył do 23 marca tegoż roku. 24 marca 1919 roku rozpoczął służbę wojskową w 
nowo tworzonej armii polskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Został 
zdemobilizowany 3 stycznia 1921 roku. Był członkiem krobskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Z zawodu kowal. W latach 1926-1956 prowadził punkt 

usługowy. W 1972 roku został awansowany do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 12 
kwietnia 1976 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Krobi. Posiadał odznaczenia: Wiel-
kopolski Krzyż Powstańczy i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; infor-
macje syna Józefa Szczepaniaka – zbiory rodzinne.  

 
JULIAN SZELĄGOWSKI 

 
Urodził się 28 listopada 1897 roku w Krzyżankach w rodzinie chłopskiej. Matka 
Apolonia z domu Szelągowska. Do szkoły elementarnej uczęszczał w Skoraszewi-
cach. Brał udział w I wojnie światowej. W czasie powstania wielkopolskiego został 
przez Niemców internowany z frontu wschodniego do Żagania. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Z zawodu był cieślą. W czasie okupacji hitlerowskiej praco-
wał w okolicznych majątkach. Po wojnie aż do przejścia na emeryturę prowadził 
zakład usługowy. Zmarł 24 września 1974 roku. Pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Pępowie.  
 

Informacje syna Jana Szelągowskiego. 

 
 



 

PIOTR SZELEJEWSKI 
 

Urodził się 28 lutego 1899 roku w Jaworach. Syn Wawrzyńca i Barbary. Brał udział 
w powstaniu wielkopolskim. Walczył na froncie południowym, pod Krotoszynem. 
W latach 1919-1920 brał udział w wonie polsko-bolszewickiej. W 1924 roku zawarł 
związek małżeński z Marianną Wojciechowską. Zamieszkał w Zalesiu. Tam prowa-
dził gospodarstwo rolne, które przejął po teściu Jakubie Wojciechowskim. Miał troje 
dzieci (Teresa, Janina, Helena). Od 1937 roku do 1952 roku (z przerwą w okresie 
okupacji) pełnił w Zalesiu funkcję sołtysa. Był wieloletnim prezesem miejscowego 
Kółka Rolniczego. Zmarł 5 lutego 1976 roku i pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w Zalesiu.  

 
Informacje Stefana Kordusa, Leszka Kordusa i Teresy Nowak. 
 

FRANCISZEK SZPRUTTA 
 

Urodził się 30 marca 1900 roku w Poniecu. Syn Antoniego i Józefy z domu Turla. 
Ukończył szkołę elementarną w rodzinnej miejscowości. Od 7 stycznia 1919 roku 
brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Był dowódcą 
plutonu, a jednocześnie zastępcą dowódcy kampanii ponieckiej. Powstanie zakoń-
czył w stopniu plutonowego. Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty), z którym brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej. W wojsku służył do 1922 roku. W tymże roku zawarł związek 
małżeński z Marianną Ludwiczak z Krajewic, gdzie zamieszkał. Miał czworo dzieci. 
Pracował w miejscowym majątku. Po II wojnie światowej prowadził własne gospo-

darstwo rolne. Należał do ZBoWiD. Awansowany został do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. 
Zmarł 29 października 1969 roku. Pochowany został na cmentarzu w Domachowie. Odznaczony był 
m.in. Krzyżem Walecznych, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Marianny Wichlińskiej – zbiory 
rodzinne. 
 

CZESŁAW SZPUREK 
 

Urodził się 18 lipca 1901 roku w Sowinach. Syn Antoniego i Marii. Uczęszczał do 
szkoły elementarnej w Sowinach. Od 7 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu 
wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Służbę wojskową kontynuował w 6 
Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk Piechoty), z którym brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. W toku walk dostał się do niewoli sowieckiej, z któ-
rej zbiegł i powrócił do Sowin. Do rezerwy przeniesiony został 18 stycznia 1923 
roku. Po zawarciu związku małżeńskiego z Anną Smakulską osiadł w Janiszewie, 
gdzie pracował w tamtejszym majątku jako robotnik rolny. Po II wojnie światowej 
był pracownikiem PGR Janiszewo. Zmarł 29 maja 1989 roku. Pochowany został na 

cmentarzu parafialnym w Poniecu. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Marii Szpurek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZYGMUNT SZULC 
 

Urodził się 20 września 1895 roku w Krobi w rodzinie rzemieślniczej. Syn Wła-
dysława i Ignacji z domu Bassalik. Ukończył gimnazjum  w Poznaniu. W czasie I 
wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie za-
chodnim. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w bitwie o Warsza-
wę. W latach trzydziestych jako oficer zawodowy w stopniu majora był dowódcą 
pociągu pancernego. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku dowodząc 
oddziałem czołgów. Dostał się do niewoli radzieckiej. Zaginął na Wschodzie 
(brak dokładniejszych danych). 
 

Informacje członka rodziny Marii Staszyk. 
 

CZESŁAW SZYMAŃSKI 
 

Urodził się 28 czerwca 1897 roku w Gostyniu. Syn Józefa i Heleny z domu Dem-
bińska. Uczęszczał do szkoły elementarnej, a następnie zawodowej w Gostyniu.  
Z zawodu rzeźnik. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii nie-
mieckiej. Walczył na froncie zachodnim, m.in. nad rzeką Marną, gdzie został 
ranny. Od 7 stycznia 1919 roku jako ochotnik brał udział w powstaniu wielkopol-
skim na odcinku Grupy „Leszno”. Służył w oddziale Michała Kaźmierczaka. 
Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Do czerwca 1921 roku służył w 15 
Pułku Artylerii Ciężkiej. W 1929 roku zawarł związek małżeński z Władysławą 
Dechnik, z którą miał dwoje dzieci. Trzy lata później osiadł w Poniecu, gdzie 

prowadził własne gospodarstwo rolne. Na początku okupacji hitlerowskiej był zakładnikiem nie-
mieckim. 12 grudnia 1939 roku wraz z rodziną został wysiedlony do Tarnowa, do Generalnej Gu-
bernii. Do Ponieca powrócił 14 lutego 1945 roku, gdzie nadal prowadził własne gospodarstwo. Od 
27 września 1958 roku należał do ponieckiego Koła ZBoWiD. Awansowany został do stopnia pod-
porucznika w stanie spoczynku. Zmarł 27 czerwca 1978 roku. Pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w Poniecu. Odznaczony był m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Poniec, Ankieta personalna po-
wstańców wielkopolskich; informacje syna Józefa Szymańskiego – zbiory rodzinne. 
 

WOJCIECH SZYMAŃSKI 
 

Urodził się 17 kwietnia 1895 roku w Witoldowie. Syn Andrzeja i Magdaleny z do-
mu Witczak. W Goli ukończył szkołę elementarną. Po wybuchu I wojny światowej 
został wcielony do armii niemieckiej. Brał udział w walkach na terenie Bośni-
Hercegowiny i Francji, m.in. pod Verdun, Mozelą i Loretti. Po zakończeniu zmagań 
wojennych powrócił do Witoldowa. Na wieść o wybuchu powstania wielkopolskie-
go włączył się do akcji przeciw zaborcy. Brał udział w walkach na froncie połu-
dniowo-zachodnim. 14 czerwca 1919 roku zawarł w Pępowie związek małżeński z 
Elżbietą Sprutą. W 1920 roku jako ułan uczestniczył w wyprawie Józefa Piłsudskie-
go na Kijów. Po zdemobilizowaniu wyjechał w poszukiwaniu pracy do Francji. 

Przez kilka lat pracował w charakterze górnika w rejonie Calais. Po powrocie do kraju zamieszkał w 
Gostyniu. Do 1939 roku pracował w charakterze kupca. W czasie okupacji hitlerowskiej był zatrudniony 
w miejscowej mleczarni. Po II wojnie światowej pracował m.in. w POM Gostyń i Spółdzielni Ogrodni-
czej. Zmarł 9 czerwca 1958 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Odznaczo-
ny był Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym i Odznaką Grunwaldzką. 
 
Informacje Ewy Ciszak – zbiory rodzinne. 



 

STEFAN SZYMCZAK 
 

Urodził się 29 sierpnia 1904 roku w Skoraczewie w pow. jarocińskim. Syn Walente-
go i Franciszki z domu Skrzypczak. Jako niespełna 16-letni ochotnik wstąpił 27 lipca 
1920 roku do batalionu zapasowego 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. 7 sierpnia wy-
ruszył na front bolszewicki z Kompanią Marszową seria D-I. W styczniu 1922 roku 
został zwolniony z wojska. Po ukończeniu szkoły elementarnej rozpoczął naukę za-
wodu kominiarskiego u mistrza Niklinga w Pleszewie. Egzamin czeladniczy złożył 
w 1925 roku. Następnie wyjechał i podjął pracę w Wejherowie, potem w Pucku                
i Szamotułach, gdzie rozpoczął działalność społeczną w Towarzystwie Powstańców     
i Wojaków. W 1925 roku w Pleszewie zawarł związek małżeński z Leokadią Bajdą. 

W październiku tegoż roku powołany został do czynnej służby wojskowej, a 30 września 1926 roku 
przeniesiony do rezerwy. W 1933 roku objął rejon kominiarski w Piaskach. Aktywnie włączył się do 
działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Organizował nowe jednostki wiejskie w powiecie. 
Działał w Związku Strzeleckim. Od 1938 roku jako mistrz kominiarski pracował na terenie miasta                  
i gminy Gostyń. W 1939 roku został zmobilizowany do 8 Pułku Legionów w Lublinie. Po zakończeniu 
działań wojennych wrócił do Gostynia i pracował w swoim zawodzie, do 1940 roku. W 1941 roku został 
wysiedlony do Generalnej Guberni. Pracował w gospodarstwach rolnych, jako robotnik leśny i przy na-
prawach i budowach szos. W marcu 1945 roku powrócił do Gostynia. Poza pracą zawodową prowadził 
aktywną działalność w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Był radnym Powiatowej Rady Narodowej             
w Gostyniu, współzałożycielem Stronnictwa Demokratycznego w mieście i powiecie. Posiadał stopień 
wojskowy starszego szeregowego. Zmarł 17 września 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu para-
fialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty i Srebrny Krzyż Za-
sługi, Srebrną odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”.  
 
Stefan Szymczak, Rękopis; informacje córki Ireny Tomaszewskiej – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

ANTONI SZYSZKA 
 

Urodził się 4 czerwca 1897 roku w Dalewie w powiecie śremskim, w rodzinie chłop-
skiej. Syn Wojciecha i Weroniki z domu Jankowska. Ukończył szkołę elementarną  
w Dalewie. W czasie I wojny światowej służył w armii niemieckiej Walczył na fron-
cie zachodnim. Uczestniczył w powstaniu wielkopolskim na froncie południowo-
zachodnim i w wojnie polsko-bolszewickiej. Posiadał stopień wojskowy kaprala. W 
1926 roku zawarł związek małżeński z Weroniką Borowczyk i osiadł w Kunowie. 
Miał czworo dzieci. Był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD i Kółka Rolniczego 
w Kunowie. Zmarł 12 czerwca 1963 roku. Pochowany został na cmentarzu w Kuno-
wie. 

 
Informacja córki Stefanii Jankowskiej – zbiory rodzinne. 
 

WINCENTY ŚLACHETKA 
 

Urodził się 6 stycznia 1901 roku w Piaskach. Syn Józefa i Apolonii z domu Bedna-
rek. Ukończył szkołę elementarną w Piaskach. Robotnik. Brał udział w powstaniu 
wielkopolskim. Walczył na froncie południowo-zachodnim na odcinku Kąkolewo-
Osieczna. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. brał udział w walkach 
w rejonie Kijowa. Do 1930 roku pozostał w wojsku jako podoficer zawodowy. Słu-
żył w Korpusie Ochrony Pogranicza. W latach trzydziestych był członkiem Towa-
rzystwa Powstańców i Wojaków. 2 maja 1940 roku został wywieziony do obozu 
pracy w Krystkowicach nad Bobrem. Do 1945 roku pracował tu w fabryce amunicji. 
W tymże roku powrócił do Piasków. Ostatnie lata życia spędził w Gostyniu. Zmarł 3 



 

marca 1971 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  
 
Informacje syna Feliksa Ślachetki – zbiory rodzinne.   
 

BERNARD ŚLIWIŃSKI 
 

Urodził się 5 lipca 1883 roku w Poniecu w rodzinie mieszczańskiej. Syn Romana i Anto-
niny z Obecnych. W rodzinnym miasteczku ukończył szkołę elementarną, po czym naukę 
kontynuował w gimnazjum we Wschowie. Następnie studiował na Uniwersytetach w 
Berlinie i Wrocławiu, gdzie 1 lutego 1911 roku uzyskał doktorat prawa. W trakcie studiów 
udzielał się w pracach tajnych organizacji studentów polskich. Od 1911 do 1914 roku pra-
cował w sądownictwie jako referendarz. W sierpniu 1914 roku został wcielony w szeregi 
armii niemieckiej. 15 czerwca 1917 roku awansował do stopnia porucznika. Mundur nie-
miecki zrzucił w listopadzie 1918 roku. Na początku grudnia zgłosił się do dyspozycji 
Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. Równocześnie nawiązał kontakty z polsko-

niemiecką Radą Robotniczo-Żołnierską w Poniecu i tamtejszą Radą Ludową. Kontaktował się też z działacza-
mi Powiatowej Rady Ludowej w Gostyniu. W gronie rodzinnym i pośród swoich ponieckich towarzyszy fron-
towych przeżył ostatnie dni grudnia 1918 roku. Tutaj zastała go wiadomość o wybuchu 27 grudnia powstania 
w Poznaniu. 6 stycznia 1919 roku Rada Ludowa w Gostyniu powierzyła mu dowództwo nad wszystkimi od-
działami w powiecie gostyńskim. Następnego dnia na czele batalionu gostyńskiego wyruszył w okolice Ponie-
ca, by zabezpieczyć miasto przed ewentualnym atakiem Niemców od strony Leszna i Rawicza. Manewrem 
tym zapoczątkował tworzenie południowo-zachodniego frontu powstania. Rozkazem dziennym Dowództwa 
Głównego z 13 stycznia 1919 roku został Śliwiński formalnie zatwierdzony na stanowisko dowódcy Grupy 
„Leszno”. W drugiej połowie stycznia i w lutym obok kierowania akcjami bojowymi sporo wysiłku wkładał w 
przekształcenie ochotniczych oddziałów powstańczych z różnych powiatów, miast i miejscowości południo-
wo-zachodniej Wielkopolski w zdyscyplinowane i ujednolicone pod względem organizacyjnym podległe sobie 
plutony, kompanie i bataliony wojska powstańczego. Dowodzone przez niego oddziały toczyły na froncie pod 
Lesznem potyczki z wojskiem niemieckim, skutecznie też broniły zajętych terenów. 6 marca 1919 roku mia-
nowany został dowódcą 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich utworzonego z dawnych oddziałów Grupy „Lesz-
no”. Z pułkiem tym przebywał na froncie pod Lesznem aż do końca lipca 1919 roku. Dwukrotnie awansował – 
3 czerwca został mianowany kapitanem, a w lipcu majorem. Miał niemały udział w osiągnięciach powstańczej 
Grupy „Leszno”. Od początku lipca do 23 sierpnia 1919 roku wraz ze swoim pułkiem przebywał w odwodzie 
w rejonie Kościana i Śmigla. 9 sierpnia w Kościanie jego pułk otrzymał sztandar ufundowany przez społeczeń-
stwo Ziemi Gostyńskiej. W uroczystości tej uczestniczył głównodowodzący Wojska Wielkopolskiego gen. 
Józef Dowbor-Muśnicki. W okresie od 27 sierpnia do 18 grudnia Śliwiński kierował zajęciami szkoleniowymi 
swojej jednostki, przeniesionej do odwodu najpierw w rejon Zbąszyna i Kwilcza, a potem w rejony Nowego 
Tomyśla, Pniew, Chełmna i Żnina. W styczniu 1920 roku dowodzony przez niego 6 Pułk Strzelców Wielko-
polskich, w ramach operacji rewindykacyjnej przejmował dla Polski Bydgoszcz. W związku z połączeniem 
wojsk wielkopolskich z Wojskiem Polskim pułk został przemianowany na 60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej, a 
w pierwszych dniach lutego 1920 roku odszedł na front sowiecki, na tereny Ukrainy. Wiosną 1920 roku wraz z 
pułkiem uczestniczył w wyprawie kijowskiej oraz w ofensywie na froncie litewsko-białoruskim. Awansowany 
został do stopnia podpułkownika. W wyniku odniesionych ran kilka miesięcy przebywał w szpitalu w Pozna-
niu. W 1922 roku przeszedł do rezerwy. W latach 1922-1930, zapewne przez wzgląd na wcześniejszy epizod 
rewindykacyjny ze stycznia 1920 roku, piastował urząd prezydenta Bydgoszczy. W 1930 roku powrócił do 
Poznania, gdzie prowadził praktykę adwokacką. Działał aktywnie w organizacjach kombatanckich, m.in. był 
jednym z organizatorów i prezesem Związku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Opublikował w tym 
okresie szereg artykułów i wspomnień poświęconych swojemu udziałowi w powstaniu wielkopolskim. W 
1939 roku powołany został na dowódcę pułku w Poznańskiej Brygadzie Obrony Narodowej. Brał udział w 
kampanii wrześniowej, m.in. w bitwie nad Bzurą, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obo-
zach jenieckich na terenie III Rzeszy. Zmarł 18 grudnia 1941 roku w oflagu Neubrandenburg. Odznaczony był 
m.in. Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Walecznych. 
 
Elżbieta Wyzujak, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari z Ziemi Gostyńskiej (8). Podpułkownik, doktor prawa, „Gazeta Gostyńska” 1998, 
nr 10, s. 42; Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Album Dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr VII.      



 

MARCIN TALARCZAK 
 

Urodził się 3 listopada 1897 roku we Wrocławiu. Syn Walentego. W 1910 roku wraz 
z rodziną osiadł w Piaskach. Szkołę średnią ukończył w Rawiczu. W czasie I wojny 
światowej służył w armii niemieckiej. Awansowany do stopnia sierżanta. Był współ-
organizatorem i członkiem Rady Robotniczo-Żołnierskiej i Rady Ludowej w Pia-
skach. Od 7 stycznia 1919 roku walczył w składzie Grupy „Leszno” w powstaniu 
wielkopolskim. Był dowódcą plutonu w kompanii piaskowskiej Wacława Sobeckie-
go, a następnie dowódcą kompanii rezerwowej baonu „Pawłowice”. Jako ochotnik 
zgłosił się do formowanego 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 60 Pułk 
Piechoty), gdzie mianowany podporucznikiem pełnił funkcję dowódcy 6, a później 2 

kompanii. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do 1930 roku służył jako oficer zawodowy w 60 
Pułku Piechoty w Ostrowie Wielkopolskim. Do rezerwy przeszedł w stopniu majora. Powrócił do Pia-
sków i tam prowadził aktywną działalność społeczną. W okresie okupacji hitlerowskiej został wysiedlo-
ny do Generalnej Guberni (Rawa Mazowiecka), gdzie działał w konspiracji (ZWZ/AK). Został Aresz-
towany i zamordowany w obozie oświęcimskim 12 sierpnia 1942 roku. Posiadał odznaczenia: Krzyż 
Walecznych i Krzyż Niepodległości.  
 
Witold Omieczyński. Organizatorzy i dowódcy powstania w Gostyńskiem, [w:] Stefan Jankowiak, Piotr Bauer Ziemia Go-
styńska w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Gostyń 1988; Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wiel-
kopolskich. 
 

IGNACY TALARCZYK 
 

Urodził się 19 stycznia 1899 roku w Gostyniu. Syn Macieja i Katarzyny z domu 
Sobczak. Ukończył szkołę elementarną w Gostyniu oraz półroczny kurs księgowo-
ści. Brał udział w I wojnie światowej. Od 1916 roku walczył na froncie zachodnim, 
gdzie dostał się do niewoli angielskiej. Zwolniony z niej, we wrześniu 1918 roku 
wstąpił do 1 Pułku Strzelców armii polskiej pod dowództwem gen. Hallera. Z armią 
tą wiosną 1919 roku powrócił do kraju. Następnie z pułkiem, w którym służył 
(przemianowanym na 43 Pułk Piechoty), skierowany został na front polsko-
bolszewicki. Wyróżnił się w sierpniowych walkach 1920 roku, za co został odzna-
czony Krzyżem Walecznych. Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku. Po ukoń-

czeniu Szkoły Podoficerów Zawodowych w Grudziądzu został mianowany 24 stycznia 1924 roku sier-
żantem i szefem kompanii w 43 Pułku Piechoty w Dubnie. W 1938 roku awansowany został na stopień 
chorążego. W 1924 roku zawarł związek małżeński z Marią Kowalczyk. Miał dwoje dzieci: (Danuta, ur. 
1925; Zygmunt, ur. 1928). Brał udział w kampanii wrześniowej. Na początku września 1939 roku pułk, 
w którym służył, skierowany został na front zachodni, gdzie walczył z Niemcami (Kieleckie). Chorąży 
Ignacy Talarczyk 4 września udał się do Równego, by organizować oddziały zapasowe dywizji. Praw-
dopodobnie 17 września, po zajęciu miasta przez Rosjan, dostał się do niewoli. Osadzony został w obo-
zie w Kozielsku, skąd 29 kwietnia 1940 roku został wywieziony (lista NKWD nr 052/4, poz. 54 z 
27.IV.1940) i 30 kwietnia zastrzelony w lasku katyńskim. Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych, 
Medal Niepodległości, Brązowy Krzyż Zasługi. 
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FRANCISZEK TOMASZEWSKI 
 

Urodził się 23 lipca 1896 roku w Goli w rodzinie rzemieślniczej. Syn Ludwika i Ma-
rianny z domu Krzekotowska. Ukończył szkołę elementarną w Gostyniu. W 1913 
roku wraz z rodzicami wyemigrował do Westfalii w poszukiwaniu pracy. 25 sierpnia 
1915 roku został wcielony do armii niemieckiej, w której służył do 15 stycznia 1918 
roku. Od 15 stycznia do 5 sierpnia 1916 roku jako żołnierz 14 batalionu strzelców 
walczył na froncie zachodnim m.in. pod Verdun i Sommą. 26 sierpnia tegoż roku 
skierowany został na front rosyjski (Karpaty), gdzie walczył do 13 grudnia 1916 
roku. Ranny, przez wiele miesięcy przebywał w szpitalu w Heidelbergu. Z armii 
niemieckiej wrócił jako inwalida. W 1918 roku w Gostyniu zawarł związek małżeń-

ski ze Stanislawą Bartkowiak. Od 1 stycznia do 24 maja 1919 roku jako ochotnik pełnił służbę w Straży 
Ludowej w Gostyniu. 25 maja 1919 roku jako żołnierz 73 Pułku Piechoty skierowany został na front 
litewsko-białoruski. 20 sierpnia 1920 roku w czasie walk z bolszewikami został awansowany na stopień 
starszego szeregowego. 4 lipca 1921 roku został przeniesiony do rezerwy. W tymże roku podjął pracę w 
cukrowni gostyńskiej na stanowisku elektryka, a po II wojnie światowej awansował na głównego ener-
getyka. W 1961 roku przeszedł na emeryturę. W środowisku gostyńskim był aktywnym działaczem spo-
łecznym. Od 1930 roku był członkiem Bractwa Kurkowego. Działał w Gostyńskim Towarzystwie Po-
wstańców i Wojaków. Przez dwie kadencje (1928-1936) był radnym i członkiem Zarządu Miejskiego w 
Gostyniu. W 1933 roku należał do grupy założycielskiej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Cukrowni. Po 
II wojnie światowej przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady Powiatowej. W latach 1945-1948 
był członkiem Komitetu Odbudowy Gmachu Gimnazjum w Gostyniu, jako ekspert do spraw instalacji 
elektrycznej. Członek gostyńskiego Koła ZBoWiD. Zmarł 7 kwietnia 1970 roku. Pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, 
Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Złoty i Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakę Grun-
waldzką.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje syna Franciszka Tomaszewskiego – zbiory 
rodzinne; USC Gostyń; książeczka wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 56. 

 
FRANCISZEK TOMKOWIAK 

 
Urodził się 26 stycznia 1900 roku w Łęce Wielkiej w rodzinie chłopskiej. Syn Tomasza i 
Marianny z domu Skrzypczak. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Łęce Wielkiej. Od 
14 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Lesz-
no”. Służył w oddziale Leona Włodarczaka. Brał m.in. udział w walkach pod Pawłowi-
cami. Służbę wojskową kontynuował w 16 Pułku Ułanów, z którym uczestniczył w woj-
nie polsko-bolszewickiej. Do rezerwy przeniesiony został 15 lipca 1921 roku. Po zawarciu 
związku małżeńskiego z Antoniną Lokś. W 1924 roku zamieszkał w Miechcinie, gdzie 
pracował w miejscowym majątku w charakterze robotnika rolnego. Po II wojnie świato-
wej był zatrudniony w PGR Janiszewo. Awansowany do stopnia podporucznika w stanie 

spoczynku. Zmarł 2 kwietnia 1975 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. Odznaczony 
był m.in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Odzna-
ką Grunwaldzką 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Zofii Dudkowiak; Związek Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Poniec, Materiały ZBoWiD. 
 
 
 
 
 
 
 



 

JÓZEF TURBAŃSKI 
 

Urodził się 17 stycznia 1898 roku w Babkowicach. Syn Piotra i Katarzyny z domu 
Szpurtacz. Ukończył szkołę elementarną. 14 czerwca 1918 roku wcielony został do 
armii pruskiej, w której służył do 23 października 1918 roku. 19 stycznia 1919 roku 
jako ochotnik zgłosił się do powstania wielkopolskiego. Walczył na froncie połu-
dniowo-zachodnim. Służbę wojskową kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopol-
skich (późniejszy 60 Pułk Piechoty), z którym brał udział w wojnie polsko-
bolszewickiej. 14 sierpnia 1921 roku przeniesiony do rezerwy. 10 lutego 1926 roku 
zawarł związek małżeński z Teresą Mielcarek z Głuchowa. W Elżbietkowie nabył 
gospodarstwo rolne. Podczas okupacji hitlerowskiej został z niego wysiedlony. Pra-

cował jako robotnik na kolei na odcinku Koźmin-Gostyń. Po zakończeniu działań wojennych prowadził 
swoje gospodarstwo. 11 listopada 1972 roku awansowany na stopień podporucznika w stanie spoczyn-
ku. Zmarł 2 października 1980 roku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Pogorzeli. Posiadał od-
znaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolski Krzyż Powstańczy.  
 
Informacje syna Waleriana Turbańskiego – zbiory rodzinne; książeczka wojskowa PKU Gostyń, Główna Księga Ewidencji 
Nr 12. 
 

JAN URBANIAK 
 

Urodził się 6 października 1896 roku w Strzelcach Wielkich. Syn Marcina i Józefy z 
domu Jankowiak. Ukończył szkołę elementarną w Strzelcach Wielkich. 24 sierpnia 
1914 roku został przez Niemców wcielony do batalionu roboczego w Rawiczu. Do 
25 stycznia 1916 roku pracował na ziemiach polskich przy kopaniu okopów, budo-
wie dróg, m.in. w rejonie Poznania, Koniecpola, Radomia, Maciejowic oraz naprawy 
mostów (na rzece Bug). Od 3 lutego 1916 roku do lipca 1918 roku zatrudniony był 
przy budowie szos na terenie Serbii i Macedonii. Ostatnie miesiące toczącej się woj-
ny światowej spędził na terenie Francji. Po powrocie do kraju w marcu 1919 roku 
został powołany do tworzącego się wojska polskiego. Po przeszkoleniu w Biedrusku 

skierowany został na front litewsko-białoruski, gdzie przebywał 18 miesięcy. Przez rok nadzorował pra-
cę jeńców sowieckich w Bobrujsku. Tam zachorował na tyfus plamisty i przez 6 tygodni przebywał w 
szpitalu. Uczestniczył w odwrocie wojsk spod Bobrujska na przedpola Warszawy. Służył w 1 kompanii 
57 Pułku Piechoty. W lipcu 1920 roku został zwolniony z wojska. Pracował w swoim wyuczonym za-
wodzie – murarza. Prowadził zakład usługowy. Podczas okupacji hitlerowskiej został wywieziony na 
przymusowe roboty do Hanoweru. Przebywał tam od 2 lipca 1943 roku do 19 stycznia 1945 roku. Po-
czątkowo pracował przy budowie schronów przeciwlotniczych w domach prywatnych, a następnie przy 
odgruzowywaniu miasta. Po zakończeniu wojny powrócił do rodzinnej wsi. Zmarł 29 czerwca 1966 
roku. Pochowany został na cmentarzu w Strzelcach Wielkich. Posiadał m.in. Krzyż Walecznych. 
 
Informacje syna Czesława Urbaniaka; Jan Urbaniak, Dziennik.  
 

JÓZEF URBANIAK 
 
Urodził się 14 marca 1887 roku w Strzelcach Wielkich. Syn Marcina i Józefy z domu Jankowiak. Z za-
wodu kowal. Do 1913 roku pracował w Westfalii. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii 
niemieckiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Zmarł 25 sierpnia 1958 roku i pochowany zo-
stał na cmentarzu w Strzelcach Wielkich.  
 
Informacje wnuka Jacka Świdurskiego. 

 
 
 



 

ROMAN URBAŃSKI 
 

Urodził się 21 lutego 1884 roku w Krobi w rodzinie chłopskiej. Syn Józefa i Apolo-
nii z domu Gubańska. Z zawodu rymarz. W czasie I wojny światowej wcielony do 
armii niemieckiej. Walczył na froncie wschodnim, m.in. pod Berezyną. Brał udział w 
wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył m.in. pod Mołodecznem. Po zakończeniu 
działań wojennych powrócił do Krobi. Prowadził własne gospodarstwo rolne.                
W czasie okupacji hitlerowskiej został pozbawiony gospodarstwa, które przejął 
Niemiec Franz Schürmann. Zmarł 22 września 1959 roku i pochowany został na 
cmentarzu parafialnym w Krobi.  
 

 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Krobia, Dokumenty ZBoWiD; in-
formacje syna Mariana Urbańskiego. 
 

EDMUND UZARSKI 
 

Urodził się 21 października 1898 roku w Krobi, w rodzinie rzemieślniczej. Syn 
Edwarda i Zofii z domu Sierakowska. Ukończył szkołę elementarną w Krobi, a 
od 1 kwietnia 1913 roku do 31 marca 1916 roku pobierał naukę zawodu krawiec-
kiego w Lesznie. 1 stycznia 1917 roku został wcielony do jednostki saperów woj-
ska niemieckiego, w której służył do 11 listopada 1918 roku. Brał udział w wal-
kach na froncie zachodnim. 27 sierpnia 1919 roku otrzymał przydział do batalio-
nu samochodowego, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Służył 
w 76, 78 i 7 zapasowej autokolumnie. Do rezerwy został przeniesiony w stopniu 
szeregowego 22 lipca 1921 roku. Od 1 października 1921 roku do 1 października 

1923 roku pracował jako czeladnik w warsztacie Kubackiego w Krobi. Od 15 października 1923 
roku do 4 maja 1968 roku prowadził własny warsztat krawiecki. W latach 1921-1956 roku był czyn-
nym członkiem krobskiego Towarzystwa „Harmonia”. Od 1956 roku był członkiem Stronnictwa 
Demokratycznego. Zmarł 29 marca 1986 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Kro-
bi.  
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; książeczka wojskowa PKU Gostyń Główna Księga Ewidencji             
Nr 134; informacje córki Zofii Kaczmarek – zbiory rodzinne. 
 

ANDRZEJ WALCZAK 
 

Urodził się 24 listopada 1897 roku w Jeżewie. Syn Michała i Marii z domu No-
wakowska. Ukończył szkołę elementarną w Jeżewie. W 1917 roku został wcielo-
ny do armii niemieckiej. Służył w jednostce artyleryjskiej, z którą brał udział w 
walkach na froncie francuskim. 5 marca 1919 roku został powołany do wojska 
polskiego i przydzielony do 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich (70 Pułk Piecho-
ty). Z jednostką tą brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas walk od-
wrotowych (lipiec-początek sierpnia 1920 roku) został ranny pod Warszawą (po-
strzał prawego uda) i umieszczony w lazarecie wojskowym. Do rezerwy przenie-
siony został 31 grudnia 1920 roku jako 50 % inwalida wojenny. Po powrocie do 

Jeżewa pracował jako robotnik rolny w miejscowym majątku, a po II wojnie światowej w PGR.           
W 1962 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 16 maja 1965 roku. Pochowany został na cmentarzu            
w Jeżewie. 
 
Informacje córki Janiny Kubiak – zbiory rodzinne, Książeczka inwalidzka 3246/4083 wydana przez Starostwo Powiatowe 
Poznań. 
 
 
 



 

ANDRZEJ WĄCHALSKI 
 

Urodził się 3 listopada 1895 roku w Bojanicach w powiecie leszczyńskim w rodzinie 
robotniczej. Syn Marcina i Konstancji z domu Pendyjas. Od 1901 roku mieszkał             
w Gostyniu, gdzie uczęszczał do szkoły elementarnej. Po jej ukończeniu wyjechał do 
Westfalii, gdzie w wieku 15 lat podjął pracę w kopalni węgla. Tu zastała go I wojna 
światowa. 3 maja 1915 roku wcielony został do armii niemieckiej i do 22 listopada 
1918 roku kolejno służył w 67, następnie 173 i 30 Pułku Piechoty. Po przeszkoleniu 
skierowany na front zachodni i od 30 czerwca 1915 roku brał udział w walkach na 
terenie Szampanii i Flandrii. 28 lipca 1916 roku został ranny w lewą dłoń i od 3 do 
17 sierpnia tegoż roku przebywał w szpitalu w Heidelbergu w Niemczech. Następnie 

1 czerwca 1917 roku skierowany został na front rosyjski, gdzie brał udział m.in. w walkach w rejonie 
Lwowa. W końcu września (28.IX.1917 roku) przeniesiony został na front zachodni, gdzie przebywał aż 
do 20 listopada 1918 roku. Po powrocie do kraju jako ochotnik od 21 stycznia 1919 roku brał udział             
w powstaniu wielkopolskim, m.in. w walkach pod Lesznem. Po zwycięskim powstaniu służbę wojskową 
kontynuował w 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich (60 Pułk Piechoty), z którym uczestniczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Brał udział w wyprawie kijowskiej, w walkach na terenie Białorusi, w odwrocie 
pod Warszawę. 8 sierpnia 1920 roku został przeniesiony do 59 Pułku Piechoty. Rezerwistą stał się               
z dniem 24 listopada 1920 roku. W rok później zawarł związek małżeński z Józefą Juszczak z Grabono-
ga i z rodziną zamieszkał w Piaskach. W okresie międzywojennym pracował jako robotnik w różnych 
przedsiębiorstwach, a po zakończeniu II wojny światowej w cukrowni w Górze Śląskiej. Był członkiem 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków, a po II wojnie światowej organizacji ZBoWiD. 15 kwietnia 1991 
roku został awansowany do stopnia podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 18 czerwca 1992 roku. 
Pochowany został na cmentarzu w Górze Śląskiej. Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918-1921, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Brązowy Krzyż Zasługi, Odznakę Grunwaldzką oraz od-
znakę „Za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego (10.I.1984). Ponadto odznaczony był niemieckim 
Krzyżem Żelaznym II klasy.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; Dokument Dowództwa Okręgu Korpusu Nr VII Ref. 
Hurt. Nr 276-I 05972 (15.VI.1939); informacje syna Czesława Wąchalskiego – zbiory rodzinne; książeczka wojskowa PKU 
Gostyń, Główna Księga Ewidencji Nr 149. 
 

MARIAN WĘCLEWICZ 
 

Urodził się 6 kwietnia 1903 roku w Czaczu w ówczesnym powiecie śmigielskim,               
w rodzinie inteligenckiej. Syn Sylwestra, pedagoga szkoły średniej i Marii z Gruszczyń-
skich. Do gimnazjum uczęszczał w Poznaniu. Należał tam do Tajnej Organizacji Toma-
sza Zana. Był gorącym entuzjastą skautingu. Na początku 1918 roku wstąpił do kiero-
wanej przez Mieczysława Paula Drugiej Poznańskiej Drużyny Harcerskiej. 26 grudnia 
1918 roku był w Poznaniu wśród witających Ignacego Paderewskiego. Brał udział             
w powstaniu wielkopolskim, m.in. w walkach na terenie Poznania – o gmach Prezydium 
Policji, dworzec kolejowy i lotnisko na Ławicy. Uczestniczył także w walkach na fron-
cie północnym (Żnin, Łabiszyn, Szubin). W 1920 roku brał udział w wojnie polsko-

bolszewickiej, zaciągnąwszy się ochotniczo do 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Skierowany został na front 
litewsko-białoruski. Walczył do końca działań zbrojnych. Został awansowany do stopnia starszego ułana. Po 
zdemobilizowaniu 21 lutego 1921 roku podjął przerwaną naukę w gimnazjum i złożył egzamin maturalny. 
W październiku 1923 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskie-
go. Trwały one stosunkowo długo, bowiem 28 października 1924 roku powołany został do odbycia czynnej 
służby wojskowej i skierowany do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Biedrusku, którą ukończył             
1 lipca 1925 roku. Praktykę odbywał w 17 Pułku Ułanów w Lesznie. W sierpniu 1926 roku otrzymał nomi-
nację na podporucznika rezerwy oraz przydział do 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Po zwolnieniu z wojska 
kontynuował studia na Uniwersytecie Poznańskim i Uniwersytecie im. Stefana Batorego w Wilnie. W 1933 
roku uzyskał dyplom magistra praw. Po odbyciu aplikacji sądowej, podjął pracę asesora w Sądzie Okręgo-
wym w Poznaniu, a w 1935 roku został mianowany sędzią śledczym przy Sądzie Okręgowym w Gnieźnie. 



 

W tym samym roku otrzymał awans na porucznika rezerwy WP. Na wojnę 1939 roku wyruszył z 17 Puł-
kiem Ułanów, działającym w ramach Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą, 
gdzie został ciężko ranny. Przedostał się do Puszczy Kampinowskiej i walczącej Warszawy. Tu trafił do 
niewoli. Tułał się po obozach jenieckich, m.in. w oflagu w Lubece i Doessel. W 1945 roku podjął pracę w 
Polskiej Misji Repatriacyjnej, a od 1947 roku w Polskiej Misji Wojskowej dla Badania Zbrodni Wojennych. 
Awansowany do stopnia rotmistrza. W 1949 roku został zdemobilizowany. Powrócił do kraju i osiadł na 
stałe w Gostyniu. Od 1964 roku podjął praktykę adwokacką i pełnił przez kilka lat funkcję kierownika Ze-
społu Adwokackiego w Gostyniu. Włączył się aktywnie do pracy społecznej. Był współzałożycielem kół 
ZBoWiD w Gostyniu, Pępowie i Poniecu. Przez 12 lat był prezesem oddziału gostyńskiego; członek Zarządu 
Okręgu w Poznaniu. W latach 1969-1974 piastował funkcję członka sądu koleżeńskiego przy Zarządzie 
Głównym ZBoWiD w Warszawie. Był zapalonym regionalistą, należał do współzałożycieli Społecznego 
Komitetu Regionalnego (późniejszego GTK), w którym przez pewien czas piastował funkcję wiceprezesa.                  
Z jego inicjatywy w 1978 roku ukazała się drukiem monografia poświęcona dziejom wojennym 17 Pułku 
Ułanów. Był także współfundatorem pomnika w Walewicach ku czci poległych tam w kampanii wrześnio-
wej żołnierzy ze wspomnianej jednostki. W 1972 roku awansował do stopnia majora, w 1982 roku podpuł-
kownika w stanie spoczynku. W 1974 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 8 grudnia 1986 roku. Pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Miał liczne odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-
1921, Medal Niepodległości, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Srebrny Krzyż Virtuti Militari, Medal za 
Warszawę, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939, Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, 
ponadto odznaki: Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Poznańskiego i Leszczyńskiego, Zasłużonego 
Działacza Związku Inwalidów Wojennych. 
 
Piotr Bauer, Marian Węclewicz (1903-1986). Oficer wierny ojczyźnie, „Grabonoskie Zapiski Regionalne” 1998, t. 8, s. 3-15; 
USC Gostyń; Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gostyń, Ankieta per-
sonalna ZBoWiD.  
 

JÓZEF WIELICKI 
 

Urodził się 3 marca 1898 roku w Żytowiecku. Syn Feliksa i Balbiny z domu Bąk. 
Ukończył szkołę elementarną w rodzinnej miejscowości. Brał udział w I wojnie 
światowej. Od 4 listopada 1918 roku do 30 grudnia 1918 roku służył w 188 Pułku 
Piechoty armii niemieckiej. Walczył na froncie francuskim, m.in. 30 października 
1918 roku w bitwie pod Arras został ranny w głowę. W okresie powstania wielko-
polskiego od 2 stycznia 1919 roku pełnił służbę w gostyńskim oddziale Straży Lu-
dowej. Następnie został skierowany na front południowy, na odcinek Krotoszyn-
Zduny. Potem jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego. Przydzielony został do 70 
Pułku Piechoty, z którym wyruszył na front bolszewicki. 20 maja 1920 roku przenie-

siony został do 1 batalionu wojsk wartowniczych w Warszawie. Dziesięć dni później awansowany został 
na stopień starszego szeregowego. 19 lipca został ponownie skierowany na front bolszewicki. Kampanię 
wojenną zakończył 20 października 1920 roku. 15 stycznia 1921 roku przeniesiony został do 5 Pułku 
Piechoty Legionów w Warszawie, a 21 marca 1921 roku do rezerwy. 28 czerwca tegoż roku zawarł 
związek małżeński z Jadwigą Śniegocką. Powrócił do Żytowiecka. Pracował jako robotnik rolny w 
miejscowym majątku, a po II wojnie światowej w PGR. Od 27 sierpnia 1958 roku był członkiem ZBo-
WiD. Awansowany został na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 30 października 1973 
roku. Pochowany został na cmentarzu w Żytowiecku. Odznaczony był Krzyżem Żelaznym II klasy, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje córki Józefy Dębowiak – zbiory rodzinne; 
książeczka wojskowa PKU Jarocin, Główna Księga Ewidencji Nr 294. 
 
 
 
 
 



 

JAN WIENCEK 
 

Urodził się 21 grudnia 1900 roku w Szelejewie w rodzinie chłopskiej. Syn Piotra              
i Zuzanny z domu Grześkowiak. Posiadał wykształcenie średnie. Wcielony do armii 
niemieckiej brał udział w walkach końcowej fazy I wojny światowej. Od 27 grudnia 
1918 roku był członkiem oddziału Straży Ludowej, a od 7 stycznia jako ochotnik 
uczestniczył w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy „Leszno”. Od 14 lutego 
1919 roku służył w 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich (późniejszy 57 Pułk Piecho-
ty). Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu kontynuował 
służbę wojskową jako żołnierz zawodowy w 57 Pułku Piechoty (do 1922 roku),                
a następnie w 76 Pułku Piechoty. W 1923 roku w Grodnie zawarł związek małżeński 

z Marianną Dudzicz. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej. W końcu września dostał się do 
niewoli radzieckiej. Wywieziony został do obozu pracy na Półwysep Kola w rejonie Murmańska. Po 
ogłoszeniu amnestii w ZSRR w 1941 roku wstąpił w szeregi tworzącego się wojska polskiego gen Wła-
dysława Andersa. Następnie z II Korpusem jako żołnierz batalionu sztabowego przemierzył cały szlak 
bojowy. Brał udział w bitwie o Monte Cassino, Bolonię i Ankonę. Po zakończeniu działań wojennych 
znalazł się na Wyspach Brytyjskich. Posiadał stopień chorążego. Po rozwiązaniu Wojska Polskiego w 
Wielkiej Brytanii podjął decyzję powrotu do kraju. Od 1947 roku mieszkał w Gostyniu. Początkowo 
pracował w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na stanowisku inspektora, a w ostatnich latach swego 
życia był kierownikiem działu handlowego Miejskiego Handlu Detalicznego. Od 15 marca 1958 roku 
był członkiem gostyńskiego Koła ZBoWiD. Zmarł 20 września 1959 roku. Pochowany został na cmen-
tarzu parafialnym w Gostyniu. Odznaczony był m.in. Krzyżem Zasługi z mieczami, Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Monte Cassino, Gwiazdą Italii, Medalem Obrony Imperium Brytyj-
skiego, Gwiazdą za Wojnę 1939-1945, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945.  
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; USC Gostyń; informacje członka rodziny Sławomira 
Tubisa – zbiory rodzinne; relacja Mariana Sobkowiaka. 
 

JÓZEF WISZNIEWSKI 
 
Urodził się 15 marca 1900 roku w Wysokiem w powiecie konińskim. Syn Aleksego i Stanisławy z Ir-
chinów. Uczęszczał do Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Zduńskiej Woli. Naukę przerwał latem 
1920 roku. 24 lipca wstąpił do wojska i w składzie 26 Pułku Ułanów skierowany został na front polsko-
bolszewicki, gdzie przebywał do 13 listopada 1920 roku. 24 lutego 1922 roku został urlopowany z woj-
ska, wrócił do gimnazjum w Zduńskiej Woli, które ukończył i uzyskał świadectwo dojrzałości. 15 listo-
pada tegoż roku przeniesiony został do rezerwy w stopniu starszego ułana. 17 listopada 1923 roku podjął 
naukę na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego i w 1927 uzyskał dyplom inżyniera. 7 
stycznia 1928 roku zawarł związek małżeński z nauczycielką Reginą Maleszewską. Miał troje dzieci 
(Krystyna, ur. 1928; Andrzej, ur. 1929; Jan, 1934). W latach 1927-1935 pracował jako administrator 
majątków Binino i Nosalewo w powiecie szamotulskim, należących do klucza Dobrojewo Franciszka hr. 
Kwileckiego. Od 1936 roku przeszedł do pracy na stanowisko plenipotenta w majątku Rogera hr. Ra-
czyńskiego w Jeżewie w powiecie gostyńskim. 28 października 1926 roku został mianowany podpo-
rucznikiem rezerwy, a sześć lat później porucznikiem, po odbyciu ćwiczeń w 7 Pułku Strzelców Kon-
nych i w 58 Pułku Piechoty w Poznaniu (1928, 1929, 1930, 1931). W końcu sierpnia 1939 roku został 
zmobilizowany i skierowany do ośrodka zapasowego Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w Kraśniku. 
Brał udział w walkach pod Rawą Ruską, Biłgorajem i Janowem Lubelskim. Wzięty został do niewoli 
radzieckiej. Początkowo przebywał w obozie przejściowym w Szepietówce, a następnie 15 listopada 
przez Kijów i Charków został przewieziony do Starobielska. W kwietniu – maju 1940 roku został wy-
wieziony z obozu do Charkowa i zastrzelony w piwnicy budynku Urzędu NKWD, a jego zwłoki wrzu-
cono do zbiorowego dołu w podmiejskim lesie. Odznaczony był Krzyżem Walecznych. 
 
Wojciech Śmigielski, Mieszkańcy Gostynia i okolic w obozach specjalnych NKWD w latach 1939-1940, Poznań 2000, mps. 
 



 

WOJCIECHOWSKI MICHAŁ 
 
Urodził się 23 września 1899 roku w Poniecu. Syn Macieja i Franciszki z domu Wróblewska. Ukończył szkołę 
elementarną w Poniceu. Od 7 stycznia 1919 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim na odcinku Grupy 
„Leszno”. Służył w kompanii ponieckiej Michała Kaźmierczaka. Walczył m.in. pod Janiszewem, Miechcinem i 
Waszkowem. Służbę wojskową kontynuował w 14 Pułku Artylerii Ciężkiej. Do rezerwy przeniesiony został 26 
listopada 1921 roku. W Krzemieniewie zawarł związek małżeński z Marią Ciesielską. Po II wojnie światowej 
pracował w charakterze robotnika w Rejonie Dróg Publicznych. 7 lutego 1972 roku przeniósł się do Prochowic. 
Zmarł 28 października 1982 roku. Pochowany na cmentarzu w Prochowicach.  
 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Poniec, Ankieta personalna po-
wstańców wielkopolskich; USC Poniec. 

 
ANTONI WYTRZYSZCZAK 

 
Urodził się 30 grudnia 1899 roku w Gostyniu w rodzinie robotniczej. Syn Walentego 
i Jadwigi z domu Pakosz. Uczęszczał do szkoły elementarnej w Gostyniu. Od 15 
marca 1915 roku do stycznia 1919 roku jako uczeń ślusarski był zatrudniony w go-
styńskiej fabryce maszyn i narzędzi rolniczych M. Kornobisa. W czasie powstania 
wielkopolskiego, jako ochotnik został wcielony do 3 Pułku Lotnictwa Poznańskiego, 
a 1 września 1920 roku przeniesiony do 1 Pułku w charakterze mechanika. Przeszko-
lenie w tym kierunku odbył już wcześniej (od 1 maja do 1 października 1919 roku). 
Do rezerwy przeniesiony został po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, 30 
grudnia 1921 roku. W 1923 roku w Pogorzeli zawarł związek małżeński z Jadwigą 

Dolatowską. Ostatnie ćwiczenia wojskowe odbył w 3 Pułku Lotnictwa w dniach od 22 maja do 17 
czerwca 1925 roku. W okresie od 1922 roku do 1925 roku pracował w kilku gostyńskich zakładach: A. 
Mońki (skład maszyn), A Koszewskiego (fabryka wyrobów drzewnych) oraz w fabryce maszyn i narzę-
dzi rolniczych St. Grześkowiaka. W 1926 roku wyjechał do Francji, gdzie pracował jako górnik w ko-
palni węgla. Po powrocie z zagranicy, 30 sierpnia 1927 roku, podjął pracę w cukrowni gostyńskiej w 
charakterze ślusarza. Pracował w niej aż do grudnia 1954 roku. Od 1 kwietnia 1928 roku należał do To-
warzystwa Powstańców i Wojaków. Od 1930 roku był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej przy cu-
krowni gostyńskiej. Zmarł 3 grudnia 1954 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gosty-
niu. Uhonorowany był Odznaką Pamiątkową Grupy Leszno i Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopol-
skich.  
 
Informacje członka rodziny Jolanty Jankowiak – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

ADAM ZAREMBA 
 

Urodził się 25 października 1895 roku w Drzęczewie. Syn Franciszka i Agnieszki z 
domu Karkos. Ukończył szkołę elementarną w Drzęczewie. W 1914 roku został 
wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim. Tam dostał się do 
niewoli angielskiej. Jako ochotnik wstąpił do armii polskiej gen. Hallera, z którą z 
Francji powrócił do kraju. Następnie z jednostką, w której służył, przerzucony został 
na front litewsko-białoruski. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Szlak bojo-
wy zakończył nad Niemnem. Po przejściu do cywila prowadził własne gospodarstwo 
rolne. Podczas okupacji hitlerowskiej działał w konspiracyjnym Związku Walki 
Zbrojnej. 25 maja 1943 roku został aresztowany przez gestapo i osadzony w Forcie 

VII w Poznaniu. 13 września 1943 roku wyrokiem sądu hitlerowskiego został osadzony w obozie kon-
centracyjnym w Dachau (nr 56813). Przebywał w nim aż do wyzwolenia przez Amerykanów (29 kwiet-
nia 1945 roku). 2 marca 1946 roku w Gostyniu zawarł związek małżeński z Zofią Wojciechowską. Po II 
wojnie światowej działał w Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym. Był członkiem gostyńskiego Koła 



 

ZBoWiD. Zmarł 25 stycznia 1973 roku w Drzęczewie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w 
Gostyniu.  
 
Informacje syna Andrzeja Zaremby – zbiory rodzinne; USC Gostyń. 
 

JAN ZAREMBA 
 

Urodził się 2 czerwca 1897 roku w Drzęczewie. Syn Franciszka i Agnieszki z domu 
Karkos. Ukończył szkołę elementarną w Drzęczewie. W czasie I wojny światowej 
służył w armii niemieckiej. Walczył na froncie zachodnim, m.in. pod Verdun. Po 
zakończeniu I wojny światowej i powrocie do kraju, 1 lutego 1919 roku został wcie-
lony do nowo tworzonej armii polskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Do rezerwy przeniesiony został 31 sierpnia 1921 roku. 23 września 1923 roku zawarł 
związek małżeński z Zofią Łotowską. Miał troje dzieci. Kilka lat pracował na Śląsku 
w wyuczonym zawodzie murarza. W 1928 roku powrócił ze Śląska i zamieszkał w 
Gostyniu. Po II wojnie światowej prowadził przedsiębiorstwo budowlane. Zmarł 2 

lipca 1972 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; informacje córki Mieczysławy Dużyńskiej; USC Gostyń. 
 

MAKSYMILIAN ZBORALSKI 
 

Urodził się 13 września 1890 roku w Siedlcu. Syn Marcina i Marianny z domu Ma-
tyla. Ukończył szkołę elementarną w Siedlcu. Od czternastego roku życia termino-
wał w zawodzie malarza w zakładzie Politowskiego w Gostyniu. Złożył egzamin 
czeladniczy i mistrzowski. W 1914 roku został wcielony do armii niemieckiej, w 
której służył do połowy listopada 1918 roku. Walczył na froncie zachodnim, m.in. w 
1916 roku pod Verdun. Do Polski powrócił z armią gen. Hallera. W 1920 roku brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Walczył na froncie litewsko-białoruskim. W 
wojsku polskim pozostał do roku 1930, jako żołnierz nadterminowy. Służył w pla-
cówkach Korpusu Ochrony Pogranicza. Po przejściu do rezerwy zamieszkał w Toru-

niu. W 1936 roku przeniósł się do Siedlca, gdzie prowadził aż do przejścia na emeryturę malarski punkt 
usługowy. 2 października 1948 roku zawarł związek małżeński z Marianną Trocińską (z domu Ostek). 
Był współzałożycielem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pępowie. Zmarł 21 grudnia 
1972 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pępowie. 
 
Cech Rzemiosł Różnych w Gostyniu, Akta cechowe; informacje żony Marianny Zboralskiej – zbiory rodzinne, członka ro-
dziny Mieczysława Kubasa. 
 

MICHAŁ ZIEMLIŃSKI 
 

Urodził się 28 sierpnia 1897 roku w Chwałkowie w rodzinie chłopskiej. Syn Marcina 
i Katarzyny. Posiadał wykształcenie podstawowe. Brał udział w I wojnie światowej. 
W 1916 roku został wcielony do armii niemieckiej. Walczył zarówno na froncie 
wschodnim, jak i zachodnim. W grudniu 1918 roku, po powrocie z wojny do Chwał-
kowa, wstąpił niemal natychmiast do Oddziału Straży Ludowej. Następnie jako 
ochotnik od 29 grudnia 1918 roku do 14 lutego 1919 roku uczestniczył w powstaniu 
wielkopolskim. Walczył na froncie południowym, m.in. pod Rawiczem. Służbę woj-
skową kontynuował w armii polskiej. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Do 
rezerwy został przeniesiony w końcu roku 1920. Dwa lata później zawarł związek 

małżeński z Katarzyną Wałkiewicz i osiadł w Ludwinowie. Pracował w majątku rolnym w Gębicach. 
Podczas okupacji hitlerowskiej został wywieziony na przymusowe roboty do III Rzeszy. Po powrocie do 
Ludwinowa prowadził własne gospodarstwo rolne. Był członkiem miejscowego Kółka Rolniczego, a od 
maja 1958 roku ZBoWiD. Awansowany został na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 3 



 

marca 1989 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Pępowie. Posiadał odznaczenia: Krzyż 
Walecznych, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę 
Grunwaldzką. 
 
Muzeum w Gostyniu, Ankieta personalna powstańców wielkopolskich; informacje członka rodziny Franciszka Błaszyka; 
USC Pępowo. 

MICHAŁ ZWIERNIK 
 

Urodził się 11 września 1898 roku w Gorzupi w powiecie krotoszyńskim. Syn rolni-
ka Jana i Marianny z domu Nawrot. W 1905 roku z rodzicami zamieszkał w Bestwi-
nie. Szkołę elementarną ukończył w 1913 roku w Baszkowie. Następnie terminował 
u krawca Wojciecha Dutki w Zdunach. 1 września 1922 roku złożył egzamin czelad-
niczy, a 10 października 1926 roku mistrzowski. W czerwcu 1918 roku został wcie-
lony do wojska niemieckiego, z którego zdezerterował w grudniu tegoż roku. Od 3 
stycznia 1919 roku jako ochotnik brał udział w powstaniu wielkopolskim na froncie 
południowym. Uczestniczył w walkach na odcinku Zduny-Jutrosin. Od 31 marca 
1919 roku służył w 1 Pułku Ułanów Wielkopolskich (późniejszy 15 Pułk Ułanów 

Poznańskich), z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Za odwagę i męstwo w boju został 
uhonorowany najwyższymi odznaczeniami wojskowymi – Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecz-
nych. Do rezerwy przeniesiony został w stopniu starszego ułana 12 września 1921 roku. Od 1922 do 
1929 roku pracował w warsztacie Józefa Łukasza w Katowicach. Po powrocie z Górnego Śląska w 1929 
roku zawarł związek małżeński z Klarą Baumgart i zamieszkał w Poniecu. Do 1967 roku prowadził 
punkt usługowy. 28 kwietnia 1931 roku za aktywną działalność w Towarzystwie Powstańców i Woja-
ków został wyróżniony Odznaką Powstańczą (nr 845). Był mistrzem w strzelaniu z broni sportowej do 
tarczy olimpijskiej, m.in. w 1928 roku z zespołem Towarzystwa Powstańców i Wojaków z Baszkowa 
zajął 1 miejsce w zawodach Okręgu VI Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków DOK VII, a w 
1937 roku indywidualnie drugie miejsce w gminnym święcie WF i PW w Poniecu. W 1944 roku został 
przez Niemców wcielony do oddziału straży ogniowej. Brał udział w gaszeniu pożarów w miastach 
niemieckich zbombardowanych przez lotnictwo alianckie. W końcowej fazie wojny został ewakuowany 
do Austrii, gdzie w kwietniu 1945 roku oddziały amerykańskie przyniosły mu wolność. Do Ponieca po-
wrócił 21 lipca 1945 roku. Kontynuował pracę w zawodzie krawca. Zmarł 2 grudnia 1975 roku. Pocho-
wany został na cmentarzu parafialnym w Poniecu. Odznaczony był: Krzyżem Srebrnym Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari (nr 4047), Krzyżem Walecznych (nr 377), Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Odznaką Frontu Litewsko-Białoruskiego (1919-1920). 
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LUDWIK ZYBAŁA 

 
Urodził się 20 lipca 1898 roku w Pogorzeli w rodzinie górnika Jana i Marii z domu Kaczmarek. W 1916 
roku został wcielony do armii pruskiej. W 1917 roku przedostał się do Francji i jako ochotnik 15 stycz-
nia 1918 roku wstąpił do armii gen. Hallera. W maju 1919 roku przybył do Polski eszelonem. Ze 144 
Pułkiem Strzelców Kresowych brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 roku został zdemobi-
lizowany. W latach międzywojennych pracował dorywczo m.in. jako górnik we Francji, a od 1934 roku 
w Pogorzeli jako kolejarz. Podczas okupacji hitlerowskiej zatrudniony był w Pniewach, a po wojnie w 
Szamotułach. W 1962 roku przeszedł na emeryturę. Od 1970 roku mieszkał w Międzychodzie. Zmarł 24 
stycznia 1991 roku i pochowany został na miejscowym cmentarzu. Odznaczony był Orderem Virtuti 
Militari 5 kl. (nr 1569) oraz Krzyżem Walecznych. 
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BENEDYKT ŻÓŁTOWSKI 
 

Urodził się 28 marca 1902 roku w Godurowie w rodzinie ziemiańskiej. Syn Marcelego 
Żółtowskiego, wybitnego działacza gospodarczego i społecznego w Wielkopolsce doby 
zaborów – oraz Ludwiki z Czarneckich z Gogolewa. Uczęszczał do gimnazjum we 
Wrocławiu i w Poznaniu (im. Marii Magdaleny), gdzie zdał egzamin maturalny. 1 lipca 
1920 roku jako ochotnik wstąpił do 215 Pułku Ułanów (późniejszy 26 Pułk Ułanów), by 
walczyć przeciwko bolszewikom. Przydzielony został do 1 plutonu 1 szwadronu. Brał 
udział w walkach na Pomorzu, m.in. pod Brodnicą, a następnie w pościgu za uciekają-
cymi wojskami sowieckimi na terenie Białorusi. Szlak bojowy zakończył na rzece Ser-
wecz 30 stycznia 1921 roku. Od 15 grudnia 1922 roku do 30 marca 1923 roku odbył 

ćwiczenia wojskowe w 15 Pułku Ułanów Poznańskich. W tym czasie awansowany został na stopień starsze-
go ułana. 15 stycznia 1924 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii przy 7 Brygadzie                 
w Poznaniu. W rezerwie przydzielono go do 17 Pułku Ułanów i awansowano na stopień plutonowego pod-
chorążego. 15 lipca 1925 roku otrzymał nominację na podporucznika rezerwy z przydziałem do 7 Pułku 
Strzelców Konnych. Cztery lata później otrzymał awans na porucznika wojska polskiego. Mając podstawy 
agrotechniki zdobywane od włodarzy i fornali w majątku swego ojca, odbył kilka praktyk rolniczych w kraju 
i w Danii oraz w fabryce maszyn rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim, a także w gostyńskiej cukrowni. Po 
śmierci ojca od 1 lipca 1927 roku gospodarował we własnym majątku w Godurowie. W 1932 roku założył 
tutaj Związek Strzelecki. Był prezesem miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym był aktywnym działaczem w organach samorządowych, członkiem zarządu Mleczarni w Go-
styniu, Rady Komunalnej Kasy Oszczędnościowej, Powiatowego Związku Hodowców Koni. 17 czerwca 
1936 roku w Krasnobrodzie zawarł związek małżeński z Różą Fudakowską. Miał siedmioro dzieci. 24 sierp-
nia 1939 roku otrzymał kartę mobilizacyjną do 17 Pułku Ułanów w Lesznie. Objął stanowisko dowódcy                 
2 plutonu taczanek. Wybuch II wojny światowej zastał go w majątku kuzyna w Czaczu, miejscu pierwszego 
postoju jego jednostki. Następnie zgodnie z rozkazami pułk rozpoczął marsz przez Kościan, Czempiń, Śrem 
na drugi brzeg Warty i dalej ku Bzurze. Od 9 września brał udział w największej bitwie w kampanii wrze-
śniowej, m.in. w walkach pod Walewicami, Chruślinem i Brochowem. W końcowej fazie bitwy, 16 wrze-
śnia, został mianowany dowódcą III szwadronu, z którym brał udział w bitwach pod Laskami i Sierakowem. 
Ze zdziesiątkowanym pułkiem przebijał się przez Puszczę Kampinoską do Warszawy. 25 września w oblę-
żonej stolicy w okolicach Agrykoli i Alei Ujazdowskich został ranny – stracił prawą stopę, doznał postrzału 
płuca i licznych ran od odłamków. Do 15 marca 1940 roku przebywał w Szpitalu Ujazdowskich. Wyszedł z 
niego jako 82 % inwalida wojenny. W czasie okupacji hitlerowskiej zajął się administrowaniem majątku 
swego teścia w Krasnobrodzie w powiecie zamojskim. Wykazał się dużą odwagą, ukrywając ludzi poszuki-
wanych przez gestapo, a także udzielając pomocy w zakresie aprowizacji partyzantom. Ostatnie tygodnie 
okupacji hitlerowskiej spędził z rodziną w Ojcowie. Stąd wiosną 1945 roku powrócił do Godurowa. Nieba-
wem jednak sytuacja polityczna i zarządzenia dotyczące właścicieli majątków zmusiły go do opuszczenia 
rodzinnej miejscowości. Przeniósł się do powiatu ostrowskiego i tam przez rok pracował na 7-hektarowym 
gospodarstwie. Następnie był dyrektorem Państwowej Stadniny Koni w Nieświatowie w powiecie koniń-
skim. W okresie referendum został aresztowany. Od 1947 roku przez pięć lat pracował na stanowisku dyrek-
tora Gospodarstwa Rolnego w Rzecznej w powiecie pasłęckim. W okresie największego nasilenia represji 
stalinowskich został zwolniony z funkcji (1 października 1951 roku). Nie załamał się. Przyjął posadę bryga-
dzisty w grupie melioracyjnej w Państwowych Gospodarstwach Rolnych w powiecie pasłęckim, a następnie 
od 1 września 1952 roku stanowisko kierownika tuczarni świń w Rudzienicach w powiecie iławskim. Od 
lipca 1955 roku przez kolejnych dwadzieścia lat, aż do przejścia na emeryturę, pracował na stanowisku star-
szego agronoma i zastępcy dyrektora w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Suszu (powiat iław-
ski). Na emeryturze nie pozostał bezczynny. Gromadził dokumentację fotograficzną linii wielkopolskiej Żół-
towskich, zostawiając potomnym nieoceniony dokument historyczny i obyczajowy. Zmarł 3 lipca 1982 roku 
w Kamieńcu. Odznaczony był m.in. Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. 
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