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Przedmowa
Dziesięć lat temu zaczęliśmy! Grono mosińskich historyków i regionalistów przystąpiło do pracy nad pierwszą publikacją z cyklu „Biblioteka Ziemi Mosińskiej” – „Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny
i okolic”. Wówczas okazją była 90. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Na przestrzeni lat
powstało 7 publikacji (tytuły na okładce). Dziś prezentujemy kolejną, już ósmą publikację – w jubileusz
100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, która w istocie stanowi bogate rozszerzenie pierwszej
pod tym samym tytułem.
Pierwotnie, przed 10 laty, założono temat: „Okres Powstania Wielkopolskiego na terenie ziemi
mosińskiej i w okolicy”. Musiał on jednak ulec modyfikacji. W trakcie badań okazało się bowiem, że
nie zachowały się dokumenty, czy świadectwa z czasów przejmowania Mosiny z rąk niemieckich. Można domniemywać, że odbyło się to bezkrwawo. Co więcej, zasadniczo brak również dokumentów i nie
utrwaliły się także w pamięci zbiorowej wydarzenia związane z Powstaniem Wielkopolskim w Mosinie,
za wyjątkiem postaci Piotra Mocka, co znalazło wyraz w jego biogramie. Okres Powstania Wielkopolskiego na terenie Ziemi Mosińskiej i w okolicy, można opisać w sposób pośredni - udziałem powstańców
Ziemi Mosińskiej na niemal każdym odcinku frontu powstańczo-niemieckiego. Stąd taki właśnie tytuł
publikacji.
Składa się ona z dwóch części. W pierwszej, przedstawiony został zarys historii zaboru pruskiego
ze szczególnym uwzględnieniem działań germanizacyjnych, przygotowania do powstania, jego przebieg
oraz proces włączania Wielkopolski do Polski. W drugiej, przedstawione zostały biogramy osób związanych z powstaniem, z terenu Mosiny i okolic. Mosina nie wystawiła, jak np. Kórnik, zwartego oddziału
wojskowego, którego działania powstańcze można w usystematyzowany sposób opisać. Powstańcy byli
rozproszeni w różnych jednostkach, dlatego każda z postaci została charakteryzowana osobno. Co więcej, przyjmując taką koncepcję pracy, włączono do listy biogramów również tych, którzy brali udział
w powstaniu i dopiero później sprowadzili się na Ziemię Mosińską.
Pierwsza część publikacji - ogólna, ułatwia lokalizację działań każdego z powstańców, w kontekście całego powstania. Stanowi swego rodzaju wprowadzenie do biogramów, czyli części drugiej.
Przedstawione dziś biogramy stanowią prawie zamkniętą listę blisko 300 powstańców. Jest ich ponad
dwa razy więcej niż w publikacji sprzed 10 lat. Wielka w tym zasługa Włodzimierza Gabryjelskiego,
który dołączył do naszego grona. Wydaje się, że wraz z upływem czasu, jeżeli nie zostaną ujawnione
nowe źródła archiwalne, maleją szanse na odkrycie nowych powstańców.
Wówczas, przed 10-ciu laty, współpracował z nami nieżyjący już Zygmunt Pohl. Ogromną pracę włożyła kierownik Izby Muzealnej w Mosinie Józefa Roszak-Rosić, która udzieliła nam nieocenionej, merytorycznej pomocy. Z wielką życzliwością spotykaliśmy się również ze strony pracowników Urzędu
Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mosinie. Z zaangażowaniem
udostępniali nam informacje źródłowe.
Dziś, w gronie czterech autorów, oddajemy w Państwa ręce poszerzone opracowanie poświęcone
czasom Powstania Wielkopolskiego z udziałem mieszkańców Ziemi Mosińskiej. Biogramy tu umieszczone
z pewnością wzbogacą kolejną edycję „Słownika biograficznego powstańców wielkopolskich”.
Wdzięczni jesteśmy wszystkim, którzy wsparli nas w tym dziele pomocą w poszukiwaniach powstańców, dobrym słowem i zachętą.
Niniejsza publikacja to wyraz hołdu, jaki oddajemy tym wszystkich, którzy przed stu laty gotowi byli walczyć o niepodległość, za naszą wolność. To dzieło nas wszystkich.

Przemysław Mieloch
Redaktor naczelny Biblioteki Ziemi Mosińskiej
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Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919
Zabór pruski i germanizacja
W wyniku rozbiorów, zachodnie ziemie polskie znalazły
się w rękach niemieckich. Po wojnach napoleońskich, część
ziem Wielkopolski weszła w skład Księstwa Warszawskiego, jednak gdy Napoleon Bonaparte został pokonany, Kongres Wiedeński z 1815 r. przyznał Prusom Gdańsk, departament bydgoski i część kaliskiego. W ten sposób władze
pruskie stworzyły tzw. Prusy Zachodnie i Wielkie Księstwo
Poznańskie. Od Królestwa Kongresowego, Wielkie Księstwo oddzielała rzeka Prosna.
Początkowo Polacy mieli w granicach Wielkiego Księstwa
Poznańskiego stosunkowo dużą autonomię. 5 maja 1815 r.,
król pruski Fryderyk Wilhelm III ogłosił patent okupacyjny,
w którym zagwarantował równouprawnienie języka polskiego i niemieckiego oraz dopuścił Polaków do urzędów
państwowych.
Okres tej w miarę dobrej sytuacji ludności polskiej nazywany był „erą pojednania”. Wkrótce jednak, rozpoczęło się
dążenie do centralizacji władzy państwowej oraz napływ
ludności niemieckiej na ziemie Wielkopolski. Zainicjowano też germanizację ludności polskiej. Wielkie Księstwo
Poznańskie traktowano jak jedną z prowincji, zapominając
o gwarantowanym jeszcze niedawno, specjalnym statusie autonomicznym. Sytuację Polaków, pogarszała jeszcze
współpraca prowadzona przez państwa zaborcze. Represje
ogarnęły tych mieszkańców Wielkopolski, którzy w 1830 r.
wzięli udział w powstaniu listopadowym, a później także
w wystąpieniach rewolucyjnych roku 1848, podczas Wiosny Ludów i w powstaniu styczniowym, w 1863 r. W odpowiedzi na te działania, premier Prus Otto von Bismarck
oświadczył, iż zobowiązania króla z 1815 r. wobec Polaków
z Wielkopolski wygasły wskutek postawy, jaką zajęli Polacy
w roku 1831, 1848 i 1863. W 1867 r., wraz z utworzeniem
Związku Północnoniemieckiego, Wielkie Księstwo Poznańskie przestało istnieć, stając się zwykłą prowincją.
Do 1870 r. Polacy wchodzili w skład jednego z wielu dynastycznych państw niemieckich. Z chwilą zjednoczenia, weszli w skład jednolitego narodowo państwa niemieckiego,
stali się zwalczaną przez większość mniejszością narodową.
Silny rozwój przemysłowy kraju oznaczał odpływ ludności ze wsi do miast (Landflucht) i z ze wschodu na zachód
(Ostflucht) — w większości zjawiska te dotyczyły ludności
niemieckiej.
Spotkało się to z kontrakcją rządu niemieckiego, uderzającą
głównie w Polaków. Jej przejawem były np. rugi pruskie (od
1885 r.), czyli usuwanie osób nieposiadających obywatelstwa pruskiego. W roku 1886, utworzono specjalny fundusz stypendialny dla studentów niemieckich. Rok później
wydano zarządzenie całkowicie usuwające naukę języka
polskiego ze szkół ludowych. Również w 1887 r., dokonano podziału i zwiększenia ilości powiatów. Oznaczało to
zwiększenie ilości pruskich urzędników i nasilenie kontroli
ludności polskiej. Zachęcano urzędników pruskich (w tym
pracowników kolei i poczty), do przesiedleń na ziemie zaboru pruskiego, poprzez oferowanie specjalnych dodatków
do zarobków. Polskich poborowych, kierowano do jednostek wojskowych w centralnych i zachodnich prowincjach.

Na tereny wschodnie Prus, kierowano poborowych pochodzenia germańskiego. Oddziały stacjonujące w prowincjach
polskich, miały mieć jednolicie narodowo-niemiecki charakter. Od 1902 r., garnizony niemieckie znajdowały się
w każdym mieście powyżej 5 tys. mieszkańców. Polscy absolwenci wyższych uczelni niemieckich, mogli pracę otrzymać w zasadzie poza polskimi prowincjami.
W roku 1886 powołano do życia Komisję Kolonizacyjną,
która otrzymała specjalne fundusze na akcję wykupu ziemi. Wobec oporu ludności polskiej, Komisja kupowała
ziemie przeważnie od ziemian niemieckich. Jednocześnie
chłopi polscy podjęli podobną akcję, zwiększając polski
stan posiadania. W tej sytuacji, w roku 1904, rząd pruski
przeforsował ustawę uzależniającą prawo do zabudowania
nowo nabytej parceli od specjalnej zgody władz administracyjnych. Ponieważ administracja pruska odmawiała Polakom zgody, stąd parcelacja polska uległa zahamowaniu.
W roku 1908, Komisja Kolonizacyjna uzyskała kolejne prawo — wywłaszczenia ziemi z rąk polskich i osadzania na
niej niemieckich kolonizatorów.
W tymże 1908 r., zabroniono używania języka polskiego
nie tylko w urzędach, szkołach, ale również na organizowanych przez samych Polaków zgromadzeniach publicznych.
Administracja niemiecka przystąpiła w tym czasie do niemczenia nazw miejscowości. Przesyłki pocztowe adresowane
w języku polskim, cofano do nadawców lub odsyłano do
specjalnego urzędu w celu przetłumaczenia adresu na język
niemiecki. Polacy byli w Prusach obywatelami II kategorii.
Politykę rządu wspierały organizacje, takie jak na przykład
utworzony w roku 1985 Związek Wszechniemiecki, czy
zorganizowany w roku 1894 Związek Marchii Niemieckiej
czyli Hakata. Organizacje te stawiały sobie za cel ostateczną germanizację ziem polskich w zaborze pruskim, poprzez
Ñumacnianie i zrzeszanie niemczyzny na kresach wschodnich zamieszkanych przez ludność polską, poprzez podniesienie i wzmacnianie niemieckiego poczucia narodowegoî.
Hakata uprawiała antypolską i nacechowaną antypolonizmem propagandę (czasopismo Die Ostmark), inicjowała
i popierała zarządzenia antypolskie rządu pruskiego,
współdziałała w polityce rugowania ludności polskiej z ziemi, zwalczała język polski w szkołach, w sądzie i urzędach.
Domagała się np. likwidacji polskiej prasy lub obowiązkowego zamieszczania tłumaczeń zawartych tam artykułów
na język niemiecki.
Przeciwdziałając germanizacji, Polacy organizowali się
w stowarzyszeniach nie tylko oświatowych, spółdzielczych
(w tym banki spółdzielcze), samopomocowych, gospodarczych, ale tak że i politycznych. W tych ostatnich, odnaleźć
można było przedstawicieli wielu nurtów, ale dominowała orientacja narodowa i katolicka. Przyjmując od zaborcy osiągnięcia techniczne i gospodarcze, społeczeństwo to
separowało się wyraźnie w sensie ideowym i politycznym,
bojkotując niemieckie uroczystości narodowe, organizując
obchody polskich rocznic narodowych, czcząc własnych
bohaterów narodowych, organizując własną oświatę.
Nielegalną działalność, rozwijały organizacje młodzieżowe
na terenie szkół średnich i uczelni wyższych (Zet, Towa-

7

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic
rzystwo Tomasza Zana, Związek Studentów Polskich Bratniak). Symbolami oporu przeciw tendencjom germanizacyjnym był bunt dzieci szkolnych (szczególnie głośny we
Wrześni), czy walka o możliwość osiedlania się na własnej
ziemi prowadzona przez Drzymałę (zamieszkał w wozie,
który miał obowiązek raz na dobę przetoczyć).
Legalną działalność prowadziły stowarzyszenia sportowe
i skautingowe, takie jak „Sokół” czy „Skaut”, które przeprowadzały również tajne szkolenia wojskowe, a nawet
czasem zalecały swoim członkom wstępowanie do armii
pruskiej, w celu zdobywania przeszkolenia wojskowego.
Polacy w owym okresie byli tak doskonale zorganizowani,
że Niemcy uznali, iż posiadają oni swój własny konspiracyjny rząd, który kieruje całą akcją walki z Prusami. Na jego
czele widzieli księdza Stanisława Adamskiego.

I wojna światowa
Rozpoczęcie działań zbrojnych I wojny światowej spowodował wzrost nadziei Polaków na szybkie odzyskanie
niepodległości. Po raz pierwszy bowiem państwa zaborcze walczyły przeciwko sobie, a nie w tym samym obozie.
W czasie wojny, gdy perspektywa wkroczenia wojsk rosyjskich na tereny Wielkopolski stała się całkiem realna,
część drużyn „Sokoła” i „Skauta” przeformowano w grupy „bojowo-niepodległościowe”. Na ich czele stanęli: Karol Rzepecki, Wincenty Wierzejewski i Stanisław Nogaj.
Jednocześnie w armii niemieckiej znalazło się ok. 700 tys.
Polaków. W styczniu 1916 r. powstał Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski, skupiający polskich posłów do
niemieckiego Reichstagu.5 listopada 1916 r. w Warszawie,
ogłoszono akt obu cesarzy (niemieckiego i austro-węgierskiego), który zapowiadał utworzenie w przyszłości na terenach zabranych Rosji samodzielnego państwa polskiego.
Oświadczenie to spotkało się jednak z chłodnym przyjęciem przez Polaków z Wielkopolski — nie było w nim
ani słowa o ich ziemiach. 11 listopada w Lozannie odrzucili go politycy skupieni wokół Romana Dmowskiego.
Wielkopolanie przejawiali postawę niechętną Niemcom,
wyczekując na odpowiedni moment do rozpoczęcia własnych działań. Jednocześnie wielu Polaków uchylało się
od służby w wojsku niemieckim lub też pozorowało różne
choroby, aby w ten sposób uniknąć służby lub zakończyć
ją. Większość z nich wzięła później udział w powstaniu.
Po zawarciu przez państwa centralne pokoju z Rosją
w Brześciu nad Bugiem, polskie organizacje paramilitarne
działające na terenie Wielkopolski zdelegalizowano. Ich
członkowie przeszli do podziemia, a 15 lutego 1918 r.
w Poznaniu założono propiłsudczykowską Polską Organizację Wojskową (POW) dla zaboru pruskiego. Na jej czele
stanął Wierzejewski. W lipcu 1918 r., na terenie zaboru
pruskiego powstała sieć lokalnych Komitetów Obywatelskich. W tym samym roku, 11 października, polskie organizacje działające w Rzeszy wydały wspólny komunikat,
opowiadający się jawnie za niepodległością.

Rewolucja listopadowa 1918 roku
Po podpisaniu pokoju brzeskiego z Rosją sowiecką, wojska niemieckie zostały przesunięte na front zachodni,
ale żołnierze pozostający pod wpływem wydarzeń rewolucyjnych, często odmawiali dalszej walki. Z tego powodu, pomimo sukcesu na wschodzie, państwa centralne
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we wrześniu 1918 r. nie były już w stanie kontynuować
dalszych działań wojennych. W październiku Rzesza Niemiecka zmieniła swój ustrój z monarchii konstytucyjnej
na monarchię parlamentarną, ponieważ demokratyzacja
była jednym z warunków rozmów pokojowych z krajami
Ententy. 28 października zbuntowani marynarze przejęli
kontrolę nad bazą wojskową w Kilonii. Rewolucja ogarnęła wiele krajów Rzeszy. Masowo powstawały, tworzone
na wzór radziecki, Rady Żołnierzy i Robotników. Cesarz
Wilhelm II Hohenzollern poprosił o azyl w Holandii,
a władzę w kraju przejął Friedrich Ebert z SPD (partia socjaldemokratyczna), stając tymczasowo na czele rządu.
Ebert nie chciał kontynuowania dalszych działań rewolucyjnych. Socjaldemokraci postanowili nawiązać współpracę ze starymi elitami politycznymi, w celu poprawy
bardzo trudnej sytuacji gospodarczej i międzynarodowej
państwa. Członkowie SPD byli za niepodległością Polski,
ale twierdzili, iż może ona zostać utworzona tylko z ziem
na wschód od Wielkopolski. Z takim przeświadczeniem,
zwolniono z aresztu w Magdeburgu Józefa Piłsudskiego.
Rewolucja ogarnęła również Wielkopolskę. Rozpoczęło
się organizowanie tajnych struktur wojskowych w garnizonie poznańskim (na Cytadeli), Jarocinie i Inowrocławiu. Trwała także akcja gromadzenia broni i amunicji
wykradanej z wojskowych magazynów. Od 10 do 26 listopada 1918 r., miały miejsce wystąpienia przeciwko władzy pruskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Żołnierze narodowości polskiej w armii niemieckiej, opuścili koszary
i uformowali tzw. 1. polski pułk piechoty i ogłosili powstanie Republiki Ostrowskiej. Działacze polscy w Poznaniu uznali jednak za przedwczesne stworzenie tej
jednostki wojskowej. Uległa ona rozformowaniu. Część
żołnierzy przekroczyła granicę prusko-polską i stworzyła
batalion, który w trakcie powstania wrócił do Wielkopolski i brał udział w walkach.
11 listopada 1918 r. Niemcy skapitulowały, co oznaczało
koniec I wojny światowej. W tym samym czasie powołano do życia mieszaną narodowościowo Straż Obywatelską
(przemianowana kilkanaście dni później na Straż Ludową),
której komendantem został Julian Lange. Przejmowała
ona zadania policji i wkrótce została zdominowana przez
osoby narodowości polskiej. Ze stanowiska został usunięty nieprzychylny Polakom nadburmistrz Poznania Georg
Wilms. Jednak wojskowe władze niemieckie pozwoliły na
funkcjonowanie Straży w celu utrzymania pokoju w Prowincji Poznańskiej. Także pod naciskiem Polaków, na czele Rady Żołnierskiej stanął Niemiec August Twachtmann.
Jednocześnie funkcjonowała Rada Robotników, kontrolowana przez Polaków (Rada Żołnierska do 14 listopada
zdominowana była przez Niemców). W dniach 10 - 12
listopada utworzono całą sieć rad robotników i żołnierzy
w całej Wielkopolsce. Oprócz nich, powstawały także komitety obywatelskie, które następnie zmieniły nazwę na
rady ludowe. Były one wyrazicielami dążeń ludności polskiej. Podobne organizacje tworzyli jednak także Niemcy
i Żydzi (w większości silnie zgermanizowani). Centralny
Komitet Obywatelski (CKO), stojący na czele polskich
komitetów obywatelskich, w dniu 12 listopada wyłonił
tymczasowy Komisariat, w skład którego weszli: ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty i Adam Poszwiński.
W tym samym dniu, Jarogniew Drwęski został tymczaso-
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wym prezydentem Poznania. Później do CKO włączono
szereg osób i w ten sposób powstała reprezentacja ziem
polskich całego zaboru pruskiego - Tymczasowa Naczelna Rada Ludowa (NRL), na czele której stanął trzyosobowy Komisariat. Wezwał on później mieszkańców zaboru
pruskiego do spokoju, pomimo rewolucji w Niemczech.
W Komisariacie Adamski reprezentował Poznań, Korfanty — Śląsk, a Poszwiński — Kujawy. Dużą rolę odgrywali również tacy politycy jak Władysław Seyda, Wojciech
Trąmpczyński, czy Celestyn Rydlewski. Tego samego dnia
doszło do „zamachu na ratusz”, gdzie obradował zdominowany przez Niemców Wydział Wykonawczy Rady Robotników i Żołnierzy. Członkowie organizacji polskich
mieli bardzo silny wpływ w radach robotniczych. Chcieli
go uzyskać także w radach żołnierskich. Na posiedzenie
Wydziału Wykonawczego wtargnęła więc grupa Polaków,
których poparły demonstrujące przed ratuszem, polskie
bojówki. Przestraszeni groźbą użycia siły, delegaci usunęli z rady 4 niemieckich socjaldemokratycznych przedstawicieli, powołując w ich miejsce Bohdana Hulewicza,
Mieczysława Palucha, Henryka Śniegockiego i Zygmunta
Wizę. Dzięki temu Polacy uzyskali kontrolę nad Komendą Miasta Poznania i dowództwem V Korpusu, mającym
pod swoją kontrolą większość jednostek wojskowych stacjonujących na obszarze Wielkopolski. Podobne działania
Polacy przedsięwzięli w Jarocinie, Pleszewie, Ostrowie
i Gnieźnie.
15 listopada władze niemieckie, zaniepokojone doniesieniami o rzekomym marszu legionistów Piłsudskiego
w kierunku Poznania (rozsiewanymi często przez członków POW w celu zastraszenia Niemców), postanowiły
powołać do życia siły wojskowe mające bronić prowincje
wschodnie przed „bolszewizmem” i „polskim buntem”.
W ten sposób powstały ochotnicze oddziały Heimatschutz-Ost.
17 listopada 1918 r., Komisariat NRL wezwał Polaków do
ofiarowania pieniędzy w ramach jednorazowego „podatku narodowego”. 18 listopada miały miejsce wybory do
powiatowych Rad Ludowych i posłów na Sejm Dzielnicowy (1399 delegatów). Ustalono, iż jeden delegat będzie
przypadał na każde 2,5 tys. uprawionych do głosowania
wyborców. Prawo głosowania przyznano „każdemu Polakowi” i „każdej Polce”, którzy ukończyli 20 lat. Następnego dnia do Wielkopolski przybył wysłannik rządu
niemieckiego, Helmut von Gerlach. Polacy przekonali go
o konieczności wprowadzenia równouprawnienia osób
narodowości polskiej na terenie Prowincji Poznańskiej.
Wskazano także na konieczność powstrzymania napływu
oddziałów Heimatschutzu, przemianowanego później na
Grenzschutz-Ost. Rząd pruski zdecydował się jednak na
kontynuowanie przysyłania tych oddziałów do Wielkopolski. 20 listopada podczas expose rządu Jędrzeja Moraczewskiego (pochodzącego z Trzemeszna w Wielkopolsce), w Warszawie padły słowa: przyłączenie Wielkopolski
będzie jednym z pierwszych naszych zadań. Wywołało to
w miesiącu grudniu nasilenie działań, mających na celu
stworzenie tajnej armii polskiej. Przedstawiciele zaboru
pruskiego, z Władysławem Seydą na czele, nie weszli jednak do rządu polskiego, odmawiając przyjęcia trzech tek
ministerialnych — ich zdaniem, Piłsudski nie był wybrany
z woli narodu, lecz państw zaborczych.
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Sejm Dzielnicowy
Na Polski Sejm Dzielnicowy reprezentujący Polaków, z całego zaboru pruskiego wybrano 1399 delegatów: 525 pochodziło z Wielkopolski, 262 z Pomorza Gdańskiego, 47
z Warmii i Mazur, 431 ze Śląska, a 133 reprezentowało Polaków zamieszkałych w głębi Niemiec, głównie pracujących
w Westfalii. 3 grudnia 1918 r. Sejm Dzielnicowy rozpoczął
obrady w Poznaniu, w budynku kina „Apollo” (przy ul.
Piekary). Przyjęto szereg uchwał, między innymi wyrażającą wolę połączenia ziem wschodnich prowincji niemieckich z pozostałymi zaborami w zjednoczonej Polsce. Sejm
wybrał także nowy skład Naczelnej Rady Ludowej (NRL),
liczącej osiemdziesiąt osób, co oznaczało demokratyczną
legitymizację. Przewodniczącym prezydium NRL został Bolesław Krysiewicz. Wybrano również organ wykonawczy
— Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który tworzyli: reprezentanci Wielkopolski — ks. Stanisław Adamski i Władysław Seyda (brat Mariana Seydy), reprezentujący Śląsk —
Wojciech Korfanty i Józef Rymer, reprezentujący Pomorze
Gdańskie — Stefan Łaszewski i reprezentujący Kujawy —
Adam Poszwiński. W celu usprawnienia działań, powołano
podkomisariaty w Bytomiu i Gdańsku.
5 grudnia 1918 r., miało miejsce zakończenie obrad Sejmu Dzielnicowego. Oficjalnie nie został rozwiązany, jego
obrady tylko odroczono. 6 grudnia 1918 r., odbyło się natomiast pierwsze posiedzenie wybranej przez sejm NRL,
w której ręce trafiła całość faktycznej władzy. NRL nie
opowiedziała się za walką zbrojną, ale za przyłączeniem
do Polski ziem zaboru pruskiego na mocy traktatu pokojowego. Szereg działających w zaborze pruskim polskich
konspiracyjnych organizacji wojskowych, takich jak POW,
dokonywało jednak dalszych przygotowań do oczekiwanego powstania. Ich członkowie potajemnie szkolili się w szeregach niemieckiej Służby Straży i Bezpieczeństwa (SSiB),
powołanej do życia przez zaborcę, do której początkowo
przyjmowano mniej więcej tylu samo Polaków i Niemców.
Później oddziały te zostały zdominowane przez Polaków.
W ten sposób, w oparciu o niemiecką infrastrukturę, powstawała sieć polskich oddziałów, które miały potem wziąć
udział w walkach. Pokłosiem obrad sejmu było przywrócenie w poznańskich szkołach — w dniu 11 grudnia — nauki
języka polskiego i religii w tymże języku. Odpowiadając na
zorganizowanie przez Polaków obrad Sejmu Dzielnicowego, w dniach od 12 do 13 grudnia odbył się zjazd delegatów niemieckich rad ludowych. Brało w nim udział 1500
osób, a towarzyszył mu szereg niemieckich demonstracji,
postulujących utrzymanie ziem zachodnich w Rzeszy. Jedną
z nich był przemarsz 6 tys. żołnierzy przez Poznań.

Paderewski w Poznaniu
Tymczasem do Wielkopolski napływały nowe oddziały
Heimatschutzu, co oznaczało chęć władzy niemieckiej do
siłowego rozprawienia się z zamiarami Polaków. Wysłannicy NRL w Warszawie, zażądali od rządu polskiego wystosowania ultimatum względem swego niemieckiego odpowiednika. I tak, 15 grudnia 1918 r., rząd w Warszawie
zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami. Jednocześnie
podjęto decyzję o konieczności wyboru przedstawicieli
polskich z zaboru pruskiego na Sejm Ustawodawczy.
W grudniu 1918 r., pojawiła się informacja o przyjeździe
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Ignacego Paderewskiego do Polski. Postanowiono zaprosić
go do Poznania. W tym celu do Gdańska udał się Korfanty.
Znany muzyk i polityk miał przyjechać do Warszawy, żeby
złagodzić spór pomiędzy Komitetem Narodowym Polskim
Dmowskiego, a rządem Moraczewskiego. Paderewski zdecydował jednak, że dla pozyskania przychylności Wielkopolan, przed zjawieniem się w stolicy odwiedzi Poznań.
Wywołało to ogromne poruszenie pośród Polaków, którzy
rozpoczęli przygotowania do uroczystego powitania gościa.
Chcąc zapobiec nieuniknionym demonstracjom politycznym, Urząd Spraw Zagranicznych Rzeszy postanowił zakazać przyjazdu pianiście. Nie udało się jednak przeszkodzić
przyjazdowi pociągu wiozącego Paderewskiego do Poznania. 26 grudnia 1918 r., muzyk przybył do stolicy Wielkopolski.
Paderewski udał się następnie do Hotelu Bazar, gdzie odbył
się bankiet powitalny. Po zakończeniu przyjęcia, wygłosił
przemówienie zakończone wielką owacją i manifestacją
patriotyczną. Taki obrót wydarzeń wzburzył Niemców,
a dodatkowy gniew został wywołany wywieszeniem przez
Polaków flag amerykańskich, brytyjskich i francuskich —
krajów dla nich sojuszniczych, ale dla Niemców wrogich.

Początek walk powstańczych
Walki rozpoczęły się 27 grudnia 1918 r., kiedy to Niemcy,
wzburzeni polskimi uroczystościami towarzyszącymi wizycie Paderewskiego, zorganizowali przemarsz oddziałów
wojskowych przez miasto. Przebieg dalszych wydarzeń opisuje fragment komunikatu NRL:
(...) Wczoraj po południu, na krótko przed czwartą, nadciągały do miasta z koszar na Jeżycach oddziały uzbrojonych
żołnierzy niemieckich z 6 pułku grenadierów, w liczbie
około 200, z oficerem na czele, śpiewając niemieckie pieśni, wtargnęli do gmachu Naczelnej Rady Ludowej, zrywając tamże sztandary angielskie, amerykański i francuski.
W dalszym pochodzie przez św. Marcin, ul. Wiktorii, Berlińską i Plac Wilhelmowski czynili to samo, wdzierając się
zwłaszcza na Berlińskiej do domów prywatnych i zrywając
tamże z balkonów chorągwie koalicyjne i amerykańskie,
i polskie, które deptano nogami. Prowokacyjne zachowanie
się gwałtowników niemieckich zwabiło nieprzygotowaną
na napaść i prowokację ludność polską, która wyległa na
ulice. Tymczasem żołnierze niemieccy dotarli do Banku
Związku, tu zdarli i znieważyli sztandary angielskie i amerykańskie i tu padł pierwszy strzał do dyrektorów, który
na szczęście chybił (...). Gdy mrok zapadał, rozpoczęli żołnierze niemieccy strzelaninę z kierunku Prezydium Policji.
Niemcy ustawili tutaj dwa karabiny maszynowe i wśród
ogólnego popłochu skonsternowanej ludności rozpoczęli ogień w kierunku „Bazaru”, między innymi w okna,
gdzie mieszka Paderewski, złożony niemocą po przebytej na okręcie hiszpance (...). Ze strony polskiej zrazu nie
odpowiadano, usiłowano dojść do jakiegoś porozumienia
i uniknąć krwi rozlewu. Gdy jednak strzały nie ustawały,
gdy szereg osób odniosło rany, Straż Ludowa poczęła odpowiadać na strzały i zarządziła środki bezpieczeństwa mające chronić przechodniów (...)
Około godziny 17.00 tego dnia przed Prezydium Policji,
mieszczącym się naprzeciw budynku Teatru Miejskiego
oraz w okolicach Hotelu Bazar, pojawiły się polskie oddziały Straży Ludowej, POW i SSiB. Dowódcy polscy wy-
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dali rozkaz zdobycia Prezydium Policji, obsadzonego przez
Niemców. W walkach poległ pierwszy powstaniec wielkopolski w Poznaniu, Franciszek Ratajczak (śmiertelnie ranny,
zmarł po przewiezieniu do szpitala). Walki o ten budynek
zakończyły się w nocy, kiedy to zawarto polsko-niemieckie porozumienie, na mocy którego Niemcy mogli opuścić
Prezydium z bronią w ręku. Zastąpiły ich oddziały Straży
Ludowej.
Powstanie wybuchło również poza Poznaniem. Przywódcy z Poznania, Mieczysław Paluch, Bohdan Hulewicz
i Władysław Wyskota-Zakrzewski, przekazali na prowincję
hasło „Nie należy dłużej czekać”, co uruchomiło działania spiskowców w Gnieźnie, Jarocinie, Kórniku, Pleszewie, Śremie, Środzie, Wrześni i innych miejscowościach.
W walkach pod Boczkowem zginął Jan Mertka (on i Ratajczak wymienieni zostali w komunikacie NRL). Tymczasem
Polacy opanowali Dworzec Główny w Poznaniu, Pocztę
Główną i część fortyfikacji miejskich, rozbrajając oddziały
niemieckie zmierzające do miasta koleją. Następnie usunięto administrację pruską z Szamotuł, Środy Wielkopolskiej,
Pniew, Opalenicy, Buku, Trzemeszna, Wrześni i Gniezna.
W dniu 28 grudnia, w Poznaniu, Polacy zdobyli Cytadelę,
fort Grolmann i arsenał przy ul. Wielkie Garbary (obecnie
Garbary). Jeden z oddziałów, dowodzony przez Franciszka
Budzyńskiego i Stanisława Nogaja, wtargnął do niemieckiej Komendy Generalnej V Korpusu Armii i zaaresztował
generałów Reichswehry — Bock und Polacha oraz Schimmelpfeninga. Tego samego dnia po południu, Wydział
Wykonawczy Rad Robotniczych i Żołnierskich, pragnąc
uspokoić sytuację i przerwać dalszy rozlew krwi, powołał
do życia Komendę Miasta o mieszanym, polsko-niemieckim składzie. Na jej czele stanął Jan Maciaszek, który został
komendantem miasta. Powołany został w celu umożliwienia NRL pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu (NRL dalej
oczekiwała rozwiązania sprawy ziem polskich w traktacie
pokojowym). Wydano także odezwę wzywającą do zachowania spokoju i nie ulegania prowokacjom. Tymczasem
POW odmówiła uznania Maciaszka za swojego zwierzchnika. Faktyczną władzą dysponował więc Paluch. Chcąc
zjednoczyć wszystkie oddziały pod jednym dowództwem,
Komisariat NRL utworzył Komendę Główną Wojsk Powstańczych, z kapitanem Stanisławem Taczakiem na czele.
Został on tymczasowym dowódcą powstania (równocześnie otrzymał promocję do stopnia majora). Powołano także Sztab, którego szefem został kapitan Stanisław Łapiński.
29 grudnia Polacy zdobyli między innymi Grodzisk Wielkopolski, Kłecko, Wielichowo, Gostyń i Witkowo. W tym
samym czasie, Niemcy zostali usunięci z Wronek. Następnego dnia, do Poznania przybyła delegacja rządu pruskiego.
Niemcy odmówili wzięcia odpowiedzialności za wywołanie starć z 27 grudnia. Uznano jednak, iż winien temu był
6. pułk grenadierów, który po rozmowach opuścił z bronią
miasto.

Działania poza Poznaniem
Poza stolicą Wielkopolski, najwięcej Polaków zamieszkiwało środkowe i wschodnie tereny tej prowincji. W Środzie, Polacy przejęli kontrolę nad miastem już 11 listopada, wykluczając Niemców z udziału w radach żołnierskich
i robotniczych. Podobnie było w Śremie. W tym mieście,
31 grudnia, garnizon niemiecki poddał się powstańcom
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bez walki, przekazując im koszary oraz broń. Tymczasem
na zachodzie, sytuacja była trudniejsza — zamieszkiwało tam więcej Niemców. Stopniowo uformowała się linia frontu Lubasz - Miały - Kwilcz - Lwówek. 30 grudnia
1918 r. opanowano Wągrowiec i Gołańcz. W tym samym
czasie, odziały niemieckie zostały wysłane z Bydgoszczy
w celu oczyszczenia Gniezna z Polaków. W nocy, pod Zdzichową doszło do bitwy z powstańcami, którzy odnieśli
zwycięstwo, wzmocnieni przez posiłki z Wrześni. Dzięki
temu mogli myśleć o dalszym rozszerzeniu działań zbrojnych, na obszary Kujaw. Następnego dnia, rozpoczęła się
w tym kierunku ofensywa powstańców, pod dowództwem
Pawła Cymsa. Planował on zająć Inowrocław, zamieszkany
w 67% przez ludność polską. 31 grudnia powstańcy przejęli
kontrolę nad Kościanem i Obornikami. Tego samego dnia,
do Kalisza przyjechał oficer łącznikowy z Warszawy, który
przywiózł ze sobą rozkaz uderzenia na Ostrów. Miasto zostało zajęte bez walki. Pierwszego dnia stycznia Paderewski
opuścił Poznań, owacyjnie witany w wyzwolonym Ostrowie, przez który przejeżdżał w drodze do Warszawy. W tym
samym czasie, powstańcy opanowali Jarocin, Krotoszyn
(dokonano tego z pomocą pociągu pancernego „Poznańczyk”), Mogilno i Nakło. Zdobycie tej ostatniej miejscowości miało spore znaczenie, ponieważ dzięki temu, Polacy
byli w stanie kontrolować część linii kolejowej przebiegającej na trasie Berlin - Piła - Bydgoszcz - Toruń - Królewiec.
Leżące nad Notecią Nakło było miejscem, przez które przebiegała granica geograficzna oddzielająca Wielkopolskę
od Pomorza. Z tego względu mogło ono być znakomitym
punktem wypadowym w dalszych działaniach, mających
na celu opanowanie Bydgoszczy. 2 stycznia Polacy uderzyli
na Nowy Tomyśl. Miasto to było zamieszkane w większości przez Niemców, ludność polska stanowiła tam tylko
ok. 10% mieszkańców. Miejscowość została zdobyta i obsadzona przez powstańców o 3.00 nad ranem. Rozpoczęto
przygotowania do ataku na Wolsztyn i Zbąszyń. Tymczasem w Inowrocławiu, po nieudanych negocjacjach z Niemcami, oddziały POW zaatakowały ratusz, pocztę, starostwo
i koszary. NRL nakazała im przerwanie działań zbrojnych,
zawierając porozumienie o rozejmie z dowódcami niemieckimi. Jednak powstańcy nawiązali kontakt z oddziałami
Pawła Cymsa, które zbliżały się do miasta.
3 stycznia, w obawie o powstanie anarchii w Wielkopolsce
Komisariat NRL podjął decyzję o przejęciu władzy. Pozostała ona jednak tajna. Nazajutrz, Komisariat NRL wydał
dekret o powołaniu Wojciecha Trąmpczyńskiego na urząd
Naczelnego Prezesa Prowincji Poznańskiej i Prezesa Rejencji
w Poznaniu. Władze niemieckie wezwały do bojkotu nowo
mianowanego urzędnika, który zażądał jednak, aby pruscy
urzędnicy pozostali na swoich stanowiskach. W nocy
z 4 na 5 stycznia, powstańcy zaatakowali oddziały niemieckie znajdujące się w Zbąszyniu. Początkowo udało się zająć
miasto, jednak później napór Niemców zmusił Polaków do
wycofania się.
Do 5 stycznia powstańcy zajęli między innymi: Czarnków,
Jutrosin, Kruszwicę, Miejską Górkę, Strzelno i Wolsztyn. Do
Sierakowa przybył silny oddział wojska niemieckiego, który uprowadził ze stadniny ponad 100 rasowych koni (miały
dużą wartość jako zwierzęta pociągowe). Mieszkańcy wezwali na pomoc powstańców z Szamotuł i Pniew. Miasto
zostało opanowane przez polskie oddziały, które ruszyły na
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zachód i wkrótce dotarły do linii Zatom Stary — Ławica
— Prusim. Tego samego dnia, oddziały powstańcze podzielono na kilka grup, które zaatakowały Inowrocław. Walki
o opanowanie miasta zakończyły się porozumieniem, na
mocy którego wojska niemieckie opuściły Inowrocław
z bronią w ręku. Następnego dnia władzę oficjalnie przejęli
powstańcy.
Poznań nie mógł czuć się jednak bezpiecznie, dopóki silny
oddział niemiecki (250 żołnierzy) stacjonował na terenie
lotniska Ławica. Istniało niebezpieczeństwo, iż lotnicy zdecydują się zbombardować stolicę Wielkopolski. 6 stycznia
Polacy zajęli lotnisko. Zdobyto je wraz ze stacjonującymi
tam samolotami, które następnie zostały wykorzystane do
organizowania lotnictwa powstańczego. Niemcy usiłowali
zniszczyć samoloty, m.in. próbowano zbombardować lotnisko.
Tymczasem Niemcy wysłali z Bydgoszczy oddział, który
miał opanować Ślesin i okrążyć Nakło z kierunku północnego — miało to na celu przejęcie kontroli nad tymi strategicznymi terenami.
Rozkaz dzienny Dowództwa Głównego nr 2 z 7 stycznia
1919 r., dokonał podziału opanowanych ziem na siedem
Okręgów Wojskowych:
– I Okręg: Poznań Miasto, Poznań Wschód, Poznań Zachód (dowódca: rtm. Bolesław Koperski),
– II Okręg: Września, Środa, Witkowo, Gniezno (ppłk Kazimierz Grudzielski),
– III Okręg: Wyrzysk, Bydgoszcz, Szubin, Inowrocław,
Strzelno, Mogilno, Żnin, Wągrowiec (por. Napoleon Kaczorowski),
– IV Okręg: Chodzież, Czarnków, Wieleń, Skwierzyna,
Międzychód, Szamotuły, Oborniki (ppor. Zdzisław Orłowski),
– V Okręg: Międzyrzecz, Nowy Tomyśl, Grodzisk, Babimost, Śmigiel, Kościan, Wschowa, Leszno (ppor. Kazimierz
Zenkteller),
– VI Okręg: Śrem, Jarocin, Pleszew, Gostyń, Rawicz, Krotoszyn, Koźmin Wielkopolski (ppor. Zdzisław Ostroróg-Gorzeński),
– VII Okręg: Ostrów Wielkopolski, Odolanów, Ostrzeszów, Kępno (ppor. Władysław Wawrzyniak).
Następnego dnia, rozkazem dziennym nr 8 stworzono kolejne dwa Okręgi, wyodrębnione z istniejących:
– VIII Okręg: Inowrocław, Strzelno (ppor. Paweł Cyms),
– IX Okręg: Kościan, Śmigiel, Leszno, Wschowa (ppor. Gomerski).
Nieco wcześniej Niemcy zajęli opanowany przez Polaków
Czarnków, wysyłając silne oddziały z Piły. Sieraków został
wyzwolony przez powstańców. Rozpoczęła się tam ofensywa wojsk powstańczych na linii Sieraków — Chorzępowo — Zatom Stary — Kolno — Kamionna — Mnichy
— Tuczępy — Miłostowo — Zębowo. W wyniku ciężkiego
boju, powstańcy zajęli miasto Chodzież, które niedługo
później opuścili. Tuż po walce, Polaków ostrzelał niemiecki samolot, który został jednak zestrzelony przez powstańców. Planowano dalszy marsz na Piłę, jednak rozkazy
z Poznania zabroniły takich działań. W stolicy Wielkopolski nie doszło do planowanych kolejnych rozmów polskoniemieckich, ponieważ przedstawiciele rządu pruskiego je
zbojkotowali.
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Dowództwo gen. Dowbora-Muśnickiego
8 stycznia 1919 r. Komisariat NRL przejął władzę cywilną
i wojskową nie określając jednak jej zasięgu terytorialnego.
Mianował jednocześnie na wodza naczelnego powstania
generała Józefa Dowbora-Muśnickiego. Po konsultacjach
przysłanego przez Piłsudskiego wojskowego z Korfantym,
Adamskim i Poszwińskim, podpisał on umowę określającą warunki współpracy z NRL. Generał Dowbor-Muśnicki w dniu 11 stycznia otrzymał mocą dekretu NRL tytuł
Głównodowodzącego wszystkich Sił Zbrojnych Polskich
byłego zaboru pruskiego. Pomimo wysłania Dowbora-Muśnickiego do Wielkopolski, Piłsudski nie cenił jego osoby.
Liczył na kompromitację generała. Wysyłając go do Wielkopolski, pozbywał się jednocześnie konkurenta o wpływy w Warszawie. Generał dobrze przysłużył się sprawie
powstania energicznie przekształcając grupy powstańcze
w regularne oddziały wojskowe. W tym samym czasie,
Polacy odbili Chodzież i Czarnków, odnieśli zwycięstwo
w bitwie pod Ślesinem, zajęli także Sieraków. Próbowali
także odzyskać Szubin, ale akcja ta nie powiodła się. W jej
trakcie, powstańcy ponieśli znaczne straty. Polacy zamknęli
trzy śluzy między Czarnkowem a Wieleniem, co spowodowało zalanie doliny Noteci na tym odcinku i oddalenie
niebezpieczeństwa niemieckiego ataku.
9 stycznia 1919 r., NRL oficjalnie ogłosiła przejęcie władzy.
Rozpoczęło się stopniowe spolszczenie administracji. Ze
stanowisk usunięci zostali najbardziej antypolscy urzędnicy. W powiatach, niemieckie landratury podporządkowano polskim starostom, którzy po pewnym czasie przejęli
wszystkie ich uprawnienia. Tymczasem na rozkaz dowództwa, Polacy opuścili Nakło. Równocześnie zostali wyparci
ze Ślesina. Polscy lotnicy dokonali nalotu na lotnisko we
Frankfurcie nad Odrą, w odwecie za nalot na Ławicę. 10
stycznia 1919 r. miały miejsce walki na froncie południowym w okolicy Kąkolewa, Leszna i Rydzyny. Powstańcy
zdobyli Sarnowę.
11 stycznia Polacy utracili Sarnowę. Nie udało im się ponownie zdobyć Zbąszynia. Tego samego dnia miało miejsce
polskie zwycięstwo w bitwie pod Szubinem (w walkach zginął Mosinianin — Piotr Mocek), zajęcie Łabiszyna, Żnina
i Złotnik. Do licznych starć powstańców z oddziałami niemieckiego Grenzschutzu, doszło na terenie powiatu międzychodzkiego m.in. w Zatomiu Starym, Ławicy i w najbardziej wysuniętym na zachód punkcie oporu — Kolnie,
które tego dnia dwukrotnie przechodziło z rąk niemieckich
do polskich. Polakom udało się jednak wyprzeć Niemców
z Kamionnej. 12 stycznia 1919 r. miały miejsce walki pod
Lesznem i Lipnem, a pluton Grenzschutzu wspierany przez
artylerię, wtargnął do Zatomia Starego. Po brawurowej
kontrakcji powstańców, został jednak stamtąd wyparty.
Następnego dnia Niemcy zdobyli Szamocin. Szef sztabu
polskiego wydał rozkaz zabraniający powstańcom przekraczania rzeki Obry (poprzednio planowali oni zajęcie całego
terytorium Wielkopolski i zdobycie Kargowej). Dowództwo dobrze rozumiało, iż zdobycie i utrzymanie np. powiatu skwierzyńskiego, w którym na 1000 mieszkańców tylko 53 było narodowości polskiej, było niemożliwe. Takie
działanie nie wzmocniłoby, lecz osłabiło siłę powstania,
a sam ruch nie byłby już narodowowyzwoleńczy (co miało
szczególne znaczenie w perspektywie planowanej konfe-
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rencji pokojowej).
14 stycznia, Komisariat NRL zaapelował do Romana
Dmowskiego o pomoc w zawarciu rozejmu. Powstańcy
z placówki w Zatomiu Starym, stoczyli bój o sąsiednią wieś
Zatom Nowy. Podczas walki, dwóch Polaków dostało się do
niemieckiej niewoli, a jeden został ranny. Następnego dnia,
miała miejsce nieudana próba odbicia Szamocina. W połowie miesiąca, NRL rozpoczęła wydawanie Tygodnika Urzędowego Naczelnej Rady Ludowej. Pierwszy numer ukazał
się 16 stycznia. W tym samym czasie, w nowo utworzonym
rządzie Ignacego Paderewskiego zasiadło dwóch Wielkopolan: Józef Englich jako minister skarbu oraz Kazimierz Hącia jako minister przemysłu i handlu.
Tymczasem władze stwierdziły konieczność zwiększenia
liczebności oddziałów powstańczych, stąd 17 stycznia
ogłoszono pobór do Armii Wielkopolskiej — objął on
roczniki: 1897, 1898 i 1899. Następnego dnia dokonano
podziału frontu na kilka odcinków: północny, zachodni,
południowo-zachodni („Grupa Leszno”) i południowy. Zadbano także o kwestie ekonomiczne — 20 stycznia 1919
r. wprowadzono zakaz przekazywania pieniędzy do banków w Rzeszy, leżących poza linią frontu. 18 stycznia 1919
r., rozpoczęły się obrady konferencji pokojowej. Jednym
z reprezentantów Polaków był Roman Dmowski. Wygłosił
on słynne przemówienie, w którym poruszył m.in. kwestię
ziem zaboru pruskiego. Dmowski mówił:
„W obecnej chwili Niemcy zachowują janusowe, podwójne
oblicze: na zachodzie mówią o pokoju, a na wschodzie przygotowują wojnę. Wojsko na froncie zachodnim uznaje swoją porażkę, ale oddziały, które są skoncentrowane na froncie
wschodnim, marzą jeszcze od podbojach; zdają sobie doskonale sprawę z tego, co utraciły na zachodzie, ale chcą utrzymać — jeśli to możliwe — pójść dalej na wschód, aby zabezpieczyć sobie penetrację Rosji”.
Na zakończenie swego wystąpienia, lider narodowej demokracji został zapytany o żądania rządu polskiego względem
zaboru pruskiego. Odpowiedział, iż Polacy pragną jedynie
uzyskać od Niemców zapewnienie wstrzymania wszelkich działań zbrojnych na terenie Wielkopolski. W dniu
21 stycznia, NRL ustaliła rotę przysięgi Armii Wielkopolskiej. Z tego powodu pojawił się konflikt pomiędzy Radą,
a szefem sztabu — piłsudczykiem Stachiewiczem. W sytuacji, gdy przedstawiciele Wielkopolski zasiadali w rządzie
w Warszawie, a Trąmpczyński miał zostać marszałkiem Sejmu Ustawodawczego, NRL wciąż obstawała przy formalnej
przynależności ziem wielkopolskich do Prus. Tekst przysięgi zobowiązywał więc żołnierzy do wierności Radzie, a nie
władzom warszawskim. Konflikt z Dowborem-Muśnickim
doprowadził do rezygnacji Stachiewicza z zajmowanego
stanowiska. Zastąpił go pułkownik Władysław Anders.
Wkrótce potem, oficerowie-piłsudczycy zostali usunięci
z najwyższych stanowisk dowódczych w Armii Wielkopolskiej. Jednocześnie do Paryża przesłano sprostowanie
fałszywych informacji rozpowszechnianych przez władze
w Berlinie na temat stosowania przez powstańców terroru
wobec ludności cywilnej. Żądano przysłania misji alianckiej, wskazując na możliwość udziału Armii Wielkopolskiej
w walkach z bolszewizmem. W prasie zagranicznej ukazały
się liczne artykuły o sytuacji w Wielkopolsce. Tymczasem
22 stycznia na froncie północnym powstańcy utracili Potulice, a na froncie południowym miała miejsce zwycięska
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bitwa pod Robczyskiem. Tego samego dnia, Joseph Noules
został wyznaczony przez Radę Najwyższą Państw Koalicyjnych na szefa mającej przybyć do Polski misji. 23 stycznia
powstańcy skutecznie bronili się w Miejskiej Górce.
Na froncie zachodnim, w dniu 25 stycznia powstańcy
zdobyli Babimost i Kargową. Jednocześnie wstrzymano
wszystkie połączenia pomiędzy Wielkopolską i Rzeszą.
Polskie władze doprowadziły także do ostatecznego zniesienia wszelkich pruskich ograniczeń dotyczących języka
polskiego w szkolnictwie. 26 stycznia 1919 r. żołnierze
Armii Wielkopolskiej, wraz z gen. Dowborem-Muśnickim, złożyli uroczystą przysięgę na placu Wilhelmowskim,
przemianowanym wówczas na plac Wolności w Poznaniu.
Nazajutrz ruszyła jednak niemiecka ofensywa w rejonie
Bydgoszczy i Nakła. Miała miejsce bitwa pod Rynarzewem,
Niemcy zajęli Szubin. Następnego dnia, 29 stycznia 1919 r.,
na posiedzeniu Najwyższej Rady Państw Koalicyjnych Roman Dmowski wygłosił przemówienie. Uzasadniał w nim
prawa Polski do ziem zaboru pruskiego, oskarżając kolejny
raz Niemców o dwulicowość. Tymczasem w Wielkopolsce,
w dniach 1 - 2 lutego, toczyły się bardzo ciężkie walki
o Szubin, Łabiszyn i Rynarzewo.
Z powodu przedłużających się krwawych walki, obie strony
postanowiły ponownie rozpocząć rokowania. W dniu 2 lutego, rozpoczęły się rozmowy polsko-niemieckie w Berlinie.
Jednocześnie 3 lutego, załamała się niemiecka ofensywa na
froncie północnym. Polacy kontratakiem odrzucili wroga
za Noteć. Odbito Rynarzewo, a powstańcy odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Kcynią. Niemcy zostali tam rozbici,
pomimo wsparcia artyleryjskiego i wykorzystania w walce pociągu pancernego. Powstańcy zdobyli dużą ilość broni. Wielu Niemców poległo — ci, którym udało się przeżyć, wspominali później o rzezi pod Kcynią. Zwycięstwo
w tej bitwie, pozwoliło na osiągnięcie linii rzeki Noteci, co
oznaczało przywrócenie linii frontu sprzed podjęcia przez
Niemców ofensywy. Wrogowi udało się jednak zająć Chodzież i Margonin, a na froncie południowym, po krwawej
bitwie, Polacy utracili Zduny. 4 lutego powstańcy odbili
Szubin. Miały też miejsce walki na froncie południowym w
okolicach Rawicza — obie strony poniosły znaczne straty,
a Polakom nie udało się zdobyć miasta (popełniono poważne błędy w wyborze strategii i przygotowaniu akcji). W tym
samym dniu, rozpoczęły się rozmowy przedstawicieli rządu
warszawskiego z Komisariatem NRL w sprawie reprezentacji zaboru pruskiego w Sejmie Ustawodawczym. Tymczasem 5 lutego, rozmowy w Berlinie skończyły się fiaskiem.
Strona polska odrzuciła niemieckie warunki, nakazujące
rozwiązanie Armii Wielkopolskiej, uznanie suwerennych
praw Niemiec do Wielkopolski i zapłacenie przez stronę
polską odszkodowania za szkody powstałe podczas walk.
Pomimo zerwania rozmów zaznaczono jednak, że obie
strony gotowe są do pertraktacji pokojowych. Tego samego
dnia, powstańcy próbowali ponownie zdobyć Rawicz, lecz
i tym razem zakończyło się to niepowodzeniem (zdobyto
tylko kilka wsi położonych niedaleko miasta).
6 lutego 1919 r., zakończyły się rozmowy w sprawie reprezentacji zaboru pruskiego w Sejmie Ustawodawczym.
Biorąc pod uwagę to, że Wielkopolska, Kujawy oraz Śląsk
i Pomorze były nadal formalnie częścią Rzeszy, aby uniknąć
reperkusji międzynarodowych, zrezygnowano z przeprowadzenia planowanych wyborów. Miały one wyłonić 126
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posłów, dając prawo udziału w obradach 16 polskim reprezentantom w Reichstagu. Nazajutrz miały miejsce ciężkie
walki o Kolno, które wielokrotnie było tracone i odbijane.
Jednocześnie Komisariat NRL mianował 122 byłych podoficerów cesarskiej armii niemieckiej na stopień podporucznika, a Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, wyda dekret
oficjalnie dopuszczający 16 przedstawicieli zaboru pruskiego do obrad w Sejmie Ustawodawczym. Na drugim posiedzeniu Sejmu, w dniu 14 lutego, Wojciech Trąmpczyński
z Wielkopolski został wybrany marszałkiem.
9 lutego udało się zatrzymać niemiecką ofensywę na zachód
od Trzciela, a 10 lutego, także powstrzymać atak wroga pod
Rawiczem. W tym samym dniu, miała miejsce wyjątkowo
krwawa bitwa o Słupię. Następnego dnia Komisariat NRL
rozwiązał wszystkie rady miejskie, ustalając termin wyborów do nowych samorządów na dzień 25 marca. Miało to
służyć całkowitej polonizacji administracji wielkopolskiej.
Ataki wroga nie osłabły jednak i 12 lutego Niemcy wsparci
przez pociągi pancerne zdobyli Kargowę i Babimost. Ich
natarcie zostało zatrzymane pod Kopanicą. Na 14 lutego
datowany jest początek rozmów o przedłużeniu rozejmu
kończącego I wojną światową z 11 listopada 1918 r. Niemcy sprzeciwili się objęciu nim również frontu wielkopolskiego, jednak pod naciskiem Francji, wyrazili ostatecznie
zgodę. Jednocześnie podjęli szeroko zakrojone działania,
mające na celu dużą ofensywę na terenach działań zbrojnych — m.in. Niemieckie Naczelne Dowództwo zostało
przeniesione do Kołobrzegu (wówczas Kolberg), w ramach
przygotowań do skierowania wszystkich dostępnych sił
przeciwko Wielkopolsce.
16 lutego 1919 r. w Trewirze, o godzinie 18.00, został
podpisany układ przedłużający rozejm między państwami
Ententy a Niemcami, który objął również front wielkopolski. Takie rozwiązanie postulował francuski marszałek
Ferdinand Foch. Jednocześnie Armia Wielkopolska została uznana za wojsko sprzymierzone. Jeden z fragmentów
układu głosił:
(...) Niemcy powinni niezwłocznie zaprzestać wszelkich
działań ofensywnych przeciwko Polakom w Poznańskiem
i we wszystkich innych okręgach. W tym celu zabrania
się wojskom niemieckim przekraczania następującej linii:
dawna granica Prus Wschodnich i Prus zachodnich z Rosją aż do Dąbrowy Biskupiej, następnie zaczynając od tego
punktu linii na zachód od Dąbrowy Biskupiej, na zachód
od Nowej Wsi Wielkiej, na południe od Brzozy, na północ
od Szubina, na północ od Kcyni, na południe od Szamocina, na południe od Chodzieży, na północ od Czarnkowa,
na zachód od Miał, na zachód od Międzychodu, na zachód
od Zbąszynia, na zachód od Wolsztyna, na północ od Leszna, na północ od Rawicza, na południe od Krotoszyna, na
zachód od Odolanowa, na zachód od Ostrzeszowa, na północ od Wieruszowa, a następnie aż do granicy śląskiej.

Między rozejmem a zjednoczeniem
Podpisanie rozejmu nie oznaczało automatycznego zaprzestania wszelkich działań zbrojnych. Nie zostało określone,
kiedy układ wchodzi w życie, a Niemcy — wbrew postanowieniom rozejmu — zatrzymali tereny ciągnące się od
Miałów na północy, poprzez Międzychód i Zbąszyń na południu. 18 lutego 1919 r., doszło do potyczki pod Rynarzewem, Polacy zdobyli wówczas pociąg pancerny.
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W celu nadzorowania przestrzegania rozejmu, do Poznania przy była delegacja członków Misji Międzysojuszniczej
państw alianckich, której przewodniczył Joseph Noulens.
Została ona przywitana entuzjastycznie przez polskich
mieszkańców stolicy Wielkopolski. 5 marca delegacja spotkała się z przedstawicielami rządu niemieckiego, a następnego dnia wystosowała prośbę do generała Dowbor-Muśnickiego o wysłanie pomocy wojskowej na wschód Polski.
9 marca 1919 r., ochotnicza kompania powstańców ruszyła do Małopolski, aby wziąć udział w walkach przeciw
Ukraińcom okrążającym Lwów. Od 7 do 19 marca, trwały
w Poznaniu trójstronne negocjacje pomiędzy stroną polską, niemiecką, a przedstawicielami państw alianckich.
Wkrótce jednak Niemcy zerwali rokowania i wyjechali
z miasta. Noulens zapewnił wówczas Polaków o zdecydowanej reakcji wojsk francuskich, na wypadek pogwałcenia
rozejmu przez siły Rzeszy.
20 marca 1919 r. zniesiono tzw. Ostmarkenzulage — dodatek do pensji urzędników niemieckich pracujących na
wschodzie, co miało zachęcić Niemców do osiedlania się
w zaborze pruskim. Trzy dni później, w niezwykłym pośpiechu, przeprowadzono wybory do Rady Miejskiej
w Poznaniu. Wzięło w nich udział tylko pięć list: polska,
niemiecka, wolnych związków (SPD), żydowska i wystawiona przez PPS. Polska lista otrzymała 55595 głosów (czyli 65,8%), a niemiecka — 23788 (28,1%). W wyniku wyborów, przedstawiciele listy polskiej obsadzili 42 miejsca
w Radzie na 60 ogółu. Był to ogromny sukces Polaków, jeżeli zważyć, iż w składzie poprzedniej Rady Miejskiej mieli
jedynie 10 przedstawicieli. Wybory przebiegały podobnie
również w mniejszych miastach Wielkopolski — ich wyniki
oznaczały znaczną polonizację rad miejskich.
24 marca 1919 r., Komisariat NRL skierował do Rady Ministrów RP w Warszawie wniosek o utworzeniu odrębnej
administracji dla byłego zaboru pruskiego. Wojciech Korfanty nazwał ewentualne przystosowanie tych struktur do
istniejących na pozostałych terenach kraju, do czego dążył
rząd, krokiem wstecz.
Ostatecznie, pod naciskiem Ignacego Paderewskiego, podjęto decyzję o zachowaniu przez Komisariat NRL pełni
władzy na terenie byłego zaboru, aż do ustalenia granicy
zachodniej i przyszłej autonomii tych ziem (ostatecznie
otrzymał ją jedynie Górny Śląsk). Komisariat NRL rozbudował również Armię Wielkopolską powołując roczniki
1891, 1892, 1893, 1894 i 1901.
5 kwietnia Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę, zarządzającą wybory uzupełniające w byłej Prowincji Poznańskiej
na 1 czerwca. Dokument określał, iż w ich wyniku obsadzone miały być 42 mandaty.
9 kwietnia, Komisariat NRL zarządził ośmiogodzinny
dzień pracy w przemyśle i handlu. 10 kwietnia 1919 Komisariat NRL wydał rozporządzenie o usunięciu niemieckojęzycznych napisów na urzędach, dworcach kolejowych
i zmianie nazw ulic na polskie. Karą za złamanie przepisu
były dwa lata więzienia i grzywna 10 000 marek polskich.
Natomiast 16 kwietnia, NRL postanowiła, że dzień 3 maja
będzie obchodzony jako święto państwowe. W tym czasie
generał Dowbor-Muśnicki zajął się rozbudową Armii Wielkopolskiej. W dniu 3 maja, jej część wzięła udział w defiladzie, która odbyła się na podpoznańskim lotnisku Ławica.
Siły wielkopolskie liczyły już wówczas ok. 70 tys. żołnierzy,
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wchodzących w skład: 12 pułków strzeleckich, 2 brygad
kawalerii, 3 pułków artylerii, 4 dywizjonów lotniczych,
pododdziału łączności i saperów oraz służby sanitarnej.
7 maja 1919 r. Wojciech Korfanty zgłosił w Sejmie wniosek, w którym postulował przeprowadzenie ujednolicenia
armii narodowej. Siły polskie w byłym Królestwie Polskim
i Galicji podlegały Józefowi Piłsudskiemu. Armia w Wielkopolsce — generałowi Dowbor-Muśnickim. Również w dniu
7 maja, rozpoczęła swoją działalność przez Wszechnica
Piastowska.
15 maja język polski stał się jedynym językiem urzędowym, podczas gdy język niemiecki pozostał językiem pomocniczym. Jednocześnie braki w kadrze urzędniczej sprawiły, że język niemiecki utrzymał się jako język urzędowy
w sądownictwie do roku 1920.
24 maja konieczność wprowadzenia jednolitego dowództwa zauważył gen. Dowbor-Muśnicki. Generał myślał o sobie, jako o dowódcy całości sił polskich na froncie zachodnim. Jednak 25 maja 1919 r. Armia Wielkopolska została
podporządkowana Naczelnemu Dowództwu WP, przy zachowaniu jej odrębnej organizacji. Natomiast w dniu 30
maja, przekształcono Straż Ludową w Wojska Obrony Krajowej.
1 czerwca 1919 r., na terenie Wielkopolski odbyły się wybory uzupełniające do Sejmu Ustawodawczego. Miały one
miejsce, ponieważ Sejm odrzucił propozycję Korfantego,
aby izba dokooptowała do swego składu 71 członków
NRL. Wielkie Księstwo Poznańskie zostało podzielone na
cztery okręgi wyborcze: mogileński (z którego wybrano 10
posłów), gnieźnieński (11 posłów), poznański (12 posłów)
i ostrowski (9 posłów). Wybory przeprowadzono tylko
w trzech okręgach — w okręgu mogileńskim było to niemożliwe z powodu pozostawania najważniejszych instytucji w rękach niemieckich. Zwycięstwo odniosła prawica,
a dokładniej wspólna lista ugrupowań tej orientacji ideowej, o nazwie: Zjednoczenie Stronnictw Narodowych.
Otrzymała ona aż 97% głosów, tym samym zapewniając
sobie wszystkie 42 miejsca w Sejmie Ustawodawczym przeznaczone dla Wielkopolan. Zawarcie rozejmu nie przerwało koncentracji wojsk niemieckich, szykujących się do kontrataku. Bardzo trudna stała się sytuacja osób narodowości
polskiej, zamieszkałej na terenach kontrolowanych przez
Niemców. Narastające zagrożenie niemiecką kontrofensywą sprawiło, że Komisariat NRL wprowadził 5 czerwca
na terenie wszystkich podległych mu ziem stan wyjątkowy. W pasie 20 km od linii frontu władze cywilne zostały
podporządkowane wojskowym, a kilka dni później wprowadzono karę śmierci za działanie na szkodę Armii Wielkopolskiej lub na korzyść armii niemieckiej. Internowano
też część zamieszkałych na terenie Wielkopolski mężczyzn
narodowości niemieckiej. Pomimo tego, 6 czerwca miały
miejsce starcia koło Bydgoszczy, a 18 czerwca — potyczki
pod Rynarzewem.
28 czerwca 1919 r. odbyła się oficjalna ceremonia podpisania traktatu wersalskiego. Przyznał on Wielkopolskę (poza
kilkoma skrawkami) Polsce. Tereny zajęte przez powstańców zostały włączone w skład państwa polskiego. Stąd Komisariat NRL, mógł w dniu 1 lipca oficjalnie znieść granicę celną z byłym Królestwem Polskim. W skład Polski
włączono również miasta, których Polakom nie udało się
zdobyć: Leszno, Kępno, Rawicz i Zbąszyń. W tym czasie
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miał miejsce duży odpływ ludności niemieckiej z terenów
Wielkopolski — przykładowo tzw. Związek Uchodźców
z Poznania, wiosną 1919 r. liczył ok. 30 tys. osób. Byli to
najczęściej członkowie rodzin urzędników niemieckich
i żołnierzy. Ich miejsce zajmowali m.in. polscy robotnicy,
przybywający z Nadrenii-Westfalii i z Galicji. 9 lipca zniesiono stan wyjątkowy, poza strefą przyfrontową. Jednocześnie pojawił się problem kształtu ustroju ziem byłego
zaboru pruskiego — 10 lipca 1919 r. miały miejsce obrady
rządu RP z udziałem całego Komisariatu NRL, na których
zagadnienie to poddano pod dyskusję. Ostatecznie podjęto decyzję o utworzeniu Ministerstwa Byłej Dzielnicy Pruskiej. 1 sierpnia Sejm Ustawodawczy przegłosował ustawę
„O tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej”, tworzącą Ministerstwo Byłej Dzielnicy Pruskiej
i określającą proces stopniowej unifikacji Wielkopolski
z resztą kraju. Ustawa weszła w życie 12 sierpnia 1919 r.
Ministrem Byłej Dzielnicy Pruskiej został Władysław Seyda.
W związku z rozpoczęciem procesu scalania Wielkopolski
z resztą państwa polskiego, 19 sierpnia doszło do rozwiązania NRL, a 6 listopada podobny los spotkał Komisariat
NRL. 28 sierpnia natomiast, Naczelne Dowództwo Wojska
Polskiego wydało rozkaz dzienny nr 216, włączający Armię
Wielkopolską w struktury WP i tworzący w Poznaniu Dowództwo Okręgu Korpusu VII.
Postanowienia traktatu wersalskiego weszły w życie dopiero 10 stycznia 1920 r. Na ich mocy, oddziały z Wielkopolski przejęły pozostające w rękach niemieckich, przyznane
Polsce fragmenty Wielkopolski i Pomorza. Rozkaz o rozpoczęciu takich działań został wydany przez dowództwo
Frontu Wielkopolskiego 13 stycznia, a cała akcja zaczęła
się 17 stycznia. Front Wielkopolski został ostatecznie zlikwidowany w marcu 1920 roku.
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Biogramy Powstańców Wielkopolskich
z Mosiny i okolic

ANDRYS Alojzy – (ur. 16
VI 1902 r. w Chobienicach
pow. Wolsztyn – zm. 28 VIII
1978 r. w Mosinie).
Syn Konstantego i Józefy zd. Bordych. Uczestnik
Powstania
Wielkopolskiego od 2 I 1919 r. do 16 II
1919 r., z bronią w ręku,
w Drużynie Chobienickiej. 16
II 1919 r. ranny pod Wielkim
Grójcem pow. Babimost.
W roku 1939 wziął czynny
udział w wojnie obronnej w 7 Pułku Strzelców Konnych pod d-twem por. Basińskiego. Następnie brał
udział działaniach obronnych na Pradze w stopniu
sierżanta.
Od 27 IX 1939 r. do 23 X 1939 r. przebywał w obozach jenieckich w Sieradzu i Pruszkowie, skąd został
zwolniony i powrócił do Mosiny. Aresztowany został w Mosinie za udział w powstaniu, był więziony
w Forcie VII w Poznaniu i Żabikowie od 2 III 1943
r. do 17 VI 1943 r., skąd został zwolniony. Od 2 II
1945 r. jako ochotnik pełnił służbę w powstałej Milicji Obywatelskiej w Mosinie, nr legitymacji 339.
Po II wojnie światowej, więziony w areszcie karnym
na ul. Młyńskiej w Poznaniu, jako „kułak – wróg Polski Ludowej”. Pracował na stanowisku sołtysa i administratora opuszczonych majątków poniemieckich.
Mieszkał w Mosinie (Pożegowo) przy ul. Krótkiej 3,
gdzie prowadził małorolne gospodarstwo. Wykształcenie średnie – rolnik.
Był członkiem Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
i Więzień (od r.1946), Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację. Pochowany na cmentarzu parafialnym
w Mosinie. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za udział w powstaniu wielkopolskim
decyzją Rady Państwa PRL mianowany do stopnia
podporucznika.
W Powstaniu Wielkopolskim czynny udział brał brat
Alojzego Karol, a także według przekazu rodzinnego
ojciec Konstanty i bracia Bernard, który poległ, Jan,
Edward i Ludwik.
[Legitymacja członkowska Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych
i Więzień, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Legitymacja Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego,
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski; Relacja wnuczki Arlety Jaroszyk, ankieta Koła ZBOWiD
w Mosinie,wniosek koła bez daty, rękopis]
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ANDRYS Karol – (ur. 2 XI
1897 r. w Chobienicach
pow. Nowy Tomyśl – zm.16
VI 1978 r. w Mosinie), syn
Konstantego i Józefy zd. Bordych. Brał czynny udział
z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim. od dnia
3 I 1919 r. aż do zawieszenia
broni na odcinku Wolsztyn Okobienica - Grójec Wielki
- Babimost.
Założyciel Koła Pszczelarzy
1932. W roku 1945 brał udział z bronią w ręku w oswobodzeniu Poznania i Cytadeli.
Był członkiem Związku Bojowników o Wolność. Oznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką
Honorową za Rany i Kontuzje, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym
za Wojnę 1918-1921, Medalem za Długoletnią Służbę.
Decyzją Rady Państwa PRL mianowany na stopień podporucznika. Mieszkał w Mosinie przy ul. Wiejskiej 12.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
W powstaniu wielkopolskim czynny udział brał brat
Karola Alojzy, a także według przekazu rodzinnego ojciec Konstanty Andrys i bracia Bernard, który poległ,
Jan, Edward i Ludwik.
[Relacja wujecznej wnuczki Arlety Jaroszyk, Izba Muzealna]

ANDRZEJCZAK Stanisław
– (ur. 1 V 1899 r. w Błociszewie pow. Śrem – zm.20
VI 1967 r. w Mosinie).
W wieku 18 lat został wcielony do armii niemieckiej
i walczył na froncie zachodnim pierwszej wojny światowej. Był ranny
w czasie walk w Belgii. Po
zakończeniu wojny wrócił
do kraju i przystąpił - jako
ochotnik - do powstania
wielkopolskiego. Walczył w okolicach Śremu, Leszna
i Ostrowa Wielkopolskiego.
Brał udział również w wojnie z Rosją Sowiecką. Walczył
w okolicach miasta (i rzeki) Berezyna (dzisiejsza Białoruś). Po zakończeniu tej wojny zakończył też służbę
wojskową. Wkrótce wyjechał na emigrację - do Belgii.
W 1935 roku powrócił z emigracji i osiedlił się w Mosinie. Tu przystąpił do Związku Powstańców Wielkopolskich.
W drugiej wojnie światowej nie brał udziału jako żołnierz. Uczestniczył jednak w akcjach sabotażowych
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w zakładach DWM (Deutsche Waffe und Munitionwerke - obecnie H. Cegielski Poznań) i Centra, w których
pracował. Przypłacił to zsyłką - najpierw do Fortu VII
a następnie do obozu w Żabikowie. Po wojnie - na krótko - odrodził się Związek Powstańców Wielkopolskich.
Ojciec pozostawał jego członkiem. Po likwidacji Związku w 1949 roku był członkiem organizacji ZBoWiD. Ojciec zmarł w 1967 r. i jest pochowany na cmentarzu
w Mosinie.
[Książeczka wojskowa; Legitymacja Związku Powstańców
Wielkopolskich; relacja syna Czesława Andrzejczaka]

ANTONIEWICZ Michał
Wacław – (ur. w Malinie pow.
Pleszew – zm. 24 VIII 1929 r.
w Mosinie). Syn powstańca
styczniowego Walentego Antoniewicza i Franciszki.
Urodził się przed powstaniem styczniowym. Ożeniony
w 1872 r. z Ormianką – Agustą Wolf. Przyjaciel gen. Józefa
Dowbór-Muśnickiego.
Razem z synem Zygmuntem,
wziął udział w powstaniu
wielkopolskim. Do śmierci mieszkał w Mosinie, gdzie zmarł
w wieku 87 lat. Został pochowany na mosińskim cmentarzu.
[Księga zgonów USC w Mosinie na rok 1929; Przekaz rodzinny
prawnuka - Rolanda Antoniewicza w: www. kodeks-online.pl]

BAER Jan – (ur. 12 XII 1900 r. w Mosinie – zm. 11 VI
1979 r.). Syn Józefa i Apolonii z d. Kordylewska. 27 XII
1918 r. wstąpił do oddziału powstańczego jako ochotnik
i walczył z bronią w ręku pod dow. Maciaszyka przy zdobywaniu Prezydium Policji, dworca kolejowego i koszar
piechoty. 5 I 1919 r. brał udział w zdobywaniu lotniska
w Ławicy. Następnie pełnił służbę wartowniczą. 5 II 1919
r. został wysłany na front i walczył pod dow. ppor. Gamzy
pod Nakłem, Szubinem, Paterkiem, Kcynią, następnie pod
Rawiczem, Poniecem i Kobylinem. Po zwolnieniu z wojska pracował jako murarz w różnych zakładach. W 1939
r. powołany został do wojska i po kapitulacji dostał się do
niewoli niemieckiej. Po oswobodzeniu, zatrudniony był
w charakterze murarza w Poznaniu i Warszawie. Z powodu
wypadku w 1954 r. przeszedł na rentę inwalidzką. Pochowany
na cmentarzu komunalnym Poznań – Miłostowo. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

BAKSALARA Stanisław – brał czynny udział w Powstaniu
Wielkopolskim z bronią w ręku od dnia 2 I 1919 r. do 1922
r. na odcinku Szubin, Rynarzewo, Kcynia pod dowództwem
Dykierta. Ranny w walce o Szubin 11 stycznia 1919 r., wg
zapisków Komisji Szpitalnej w Szubinie. Zweryfikowany jako
powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934
r. Koło Mosina – nr 368 pozycji w spisie. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji We-
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ryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; Zaświadczenie DOK VII
Referat Historyczny nr 276 - I/20998/38; W. Lewandowski, Bój
o Szubin, Poznań 1937, http://powstancy-wielkopolscy.pl]

BALBIERZ Franciszek – (ur. 20 XI 1901 r. w Świątnikach – zm.
18 X 2004 r.). Syn Józefa i Jadwigi. Do końca 1918 pracował
jako robotnik rolny na majątku w Krotoszynie b. pow. Środa.
1 I 1919 r. wstąpił ochotniczo do Konnych Strzelców Straży
Poznania (późniejszy 15 Pułk Ułanów Poznańskich) i jako żołnierz tej jednostki od 1 I 1919 r. do 18 II 1919 r. pod dow. rotmistrza Skrzydlewskiego brał udział w walkach o Krzyż i Miały.
Po zakończeniu Powstania Wlkp. do 31 VII 1924 r. pełnił służbę wojskową w 15 Pułku Ułanów w Poznaniu. Po zwolnieniu
z wojska, do sierpnia 1939 r. pracował jako brukarz w prywatnym przedsiębiorstwie na terenie Poznania. W grudniu 1939 r.
wywieziony na przymusowe roboty do Wałcza, gdzie do sierpnia
1943 r. zatrudniony był jako brukarz. W sierpniu 1943 r. uciekł
i do końca okupacji ukrywał się i pracował na roli w okolicach Poznania. Od marca 1945 r. pracował nieprzerwanie
jak brukarz w różnych przedsiębiorstwach państwowych
w Poznaniu a ostatnio 1 I 1957 r. na PKP, skąd 31 VII 1962 r.
przeszedł na emeryturę. Inwalida wojenny III grupy. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Poznaniu –Miłostowo. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy]

BANASZAK Wojciech – (ur. 2 IV 1898 r. w Rogalinku – zm. ?).
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski – szeregowiec.
[AP w Poznaniu N r. zesp. 53/884/0/1/31]

BARANOWSKI Bernard – (ur.
23 X 1901 r. w Kluczborku
– zm. 20 IX 1990 r). Szkołę
podstawową kończył w Kluczborku (miasto to do Polski
wróciło dopiero w 1945 r.).
W jego rodzinnym domu mówiono po polsku. Ojciec będący pracownikiem kolei, często
wraz z rodziną zmieniał służbowe miejsce zamieszkania.
Z Kluczborka trafił do Holzmunden /k. Berlina, gdzie
uczęszczał do gimnazjum. Podczas I wojny światowej
Bernard trafił jako elew do majątku Wielkie Strzelce /k.
Mogilna. W 1918 r. zaciągnął się do Powstania Wielkopolskiego. Został artylerzystą w 2 pułku artylerii ciężkiej. Uczestniczył w walkach pod Zbąszyniem. W 1920
r. powrócił do Kluczborka. Kolejny zaciąg od 2 V 1921 r.
dotyczył III Powstania Śląskiego i walk w stopniu kaprala artylerzysty w rejonie góry św. Anny pod dowództwem
kpt. Cymsa (Stare Koźle, Pogorzelec, Kędzierzyn). Następnie służył w kompanii sztabowej 22 pp. Po 1921 r. wrócił do poznańskiego. Pracował w elektrowni w Poznaniu.
W 1930 roku zbudował domek jednorodzinny w Mosinie,
dokąd przeniósł się z rodziną, nadal pracując w Poznaniu.
Po wybuchu II wojny został wysiedlony wraz z rodziną
i wywieziony do GG, do Grębowa/k. Tarnobrzegu. Tam został
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aresztowany i osadzony w krakowskim więzieniu na Montelupich. Jego działalność powstańcza nie została przez Niemców wykryta. Znając doskonale j. niemiecki, został przeniesiony z więzienia do obozu przejściowego Kraków – Płaszów,
a stamtąd do niemieckiego Urzędu Celnego w Krakowie.
W 1945 r. po zakończeniu wojny, w GG spotkał swoją żonę
i powrócił z nią do domu w Mosinie. Do 80. roku życia pracował
w służbach celnych. Mieszkał przy ul. Marchlewskiego 16.
Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Śląskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na
cmentarzu parafialnym w Mosinie.
[Izba Muzealna, Ziemia Mosińska, Rok III, Nr 11 (35)]

BARANOWSKI Leon (ur. 24
VI 1896 r. w Gościejewie – zm.
10 VI 1953 r. w Kościanie).
[Przekaz rodziny Baranowskich
i Mieszała o udziale Leona
w Powstaniu; fotografia ze
zbiorów rodzinnych]

BARTKOWIAK Jan – (ur.
9 X 1898 r. w Krajkowie – zm.
9 IX 1976 r. w Kościanie).
Syn Janai Marii z d. Adamskiej, brat Henryka. Ukończył
szkołę powszechną w Krajkowie i gimnazjum w Jarocinie.
Z chwilą ukończenia 18 lat
zmobilizowany do wojska
niemieckiego. Od 14XI 1916
r. do IV 1917 r. służył w 19.
Pułku Piechoty Bojanowie
koło Rawicza. Następnie został przeniesiony do 627 kompanii sanitarnej.
W listopadzie 1918 r. dowódca Straży Ludowej na Mosina Miasto i Wieś ppor. Zdzisław Chłapowski powierzył
mu funkcję swojego zastępcy. Od 13 I 1919 r. służył we
Wrześni. Brał udział w działaniach na froncie północnym
oraz w walkach o Nakło nad Notecią, gdzie został ranny.
Po wyleczeniu brał udział w kampanii kijowskiej przeciwko bolszewikom. W czasie wielkiej ofensywy sowieckiej
w roku 1920 przeszedł cały szlak aż do tzw. bitwy warszawskiej. Był żołnierzem zawodowym. Awansowany
w lipcu 1919 r. na starszego szeregowca sanitarnego, w lutym
1920 r. na kaprala sanitarnego w maju 1920 r. na plutonowego sanitariusza, w lutym 1924 r. sierżanta zawodowego.
W lutym 1922 r. został przeniesiony do 70 pp w Pleszewie,
a w lipcu 1925 r. do 7 batalionu sanitarnego w Poznaniu.
Od października 1927 r. do października 1929 r. służył
w 27 batalionie KOP-u.
W czasie kampanii wrześniowej 1939 r., tj.
od 30. 08.1939 r. do 20 X 1939 r. walczył
z 7 batalionem sanitarnym. Za udział w kampanii otrzy-
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mał awans do starszego sierżanta. Poszukiwany przez
Niemców za swoją działalność, dołączył do wywiezionej do Generalnej Guberni rodziny, w rejon Kraśnika. Po
przekroczeniu przez Rosjan Bugu, 24 XI 1944 r. zgłosił się
do RKU-Lublin. Został skierowany do Oficerskiej Szkoły
Piechoty nr 2, gdzie przebywał od 27 XI 1944 r. do 28
IX 1945 r. W listopadzie 1945 r. powrócił do Krajkowa.
W sierpniu 1949 r. zawarł związek małżeński z Praksedą
Szczawik z Kiełczewa koło Kościana. Dochowali się syna
i córki. Zmarł w 1976 r. w Kościanie i tam został pochowany.
[Książeczka wojskowa seria AO32284, zaświadczenie
weryfikacyjne Zarządu Głównego Powst. Wlkp. nr 8095
z 18. 08.1945 r., przekaz rodzinny Stefana Bartkowiaka]

BARTKOWIAK Piotr – (ur. 28
VI 1899 r. w Pecnej (Petzen) –
zm. 20 X 1939 r. w Mosinie).
Jego rodzice prowadzili tzw.
kolonialkę w Pecnej. Ojciec
ze względu na niskie dochody
z prowadzonego handlu, chcąc
utrzymać rodzinę, zatrudniał
się w charakterze robotnika
rolnego u miejscowych i okolicznych gospodarzy, również
niemieckich. Ze względu na
lepsze warunki bytowania, rodzina przeniosła się do pobliskiego Grzybna (Grünwerder).
Piotr kontynuował zajęcia ojca, które pomagały w utrzymaniu rodziny. Był też zręcznym rzemieślnikiem. Potrafił
bardzo ładnie malować na zamówienie różne w tematyce obrazki. Nie brakowało mu umiejętności i zdolności
rzeźbiarskich w drewnie jak i gry na różnych instrumentach. Nie wiadomo czy został zmobilizowany do udziału
w I wojnie światowej. W 1918 r. zaciągnął się do powstania.
Następnie służył w 14D w 15 Pułku Ułanów Poznańskich.
W uznaniu zasług 1 VII 1939 r. został odznaczony przez
gen. Franciszka Włada Odznaką Pamiątkową 14 DP (nr
4717). Musiał być darzony dużym zaufaniem społecznym
ponieważ 12 sierpnia 1939 r. jako „robotnik z Grzybna”
został wybrany do Rady Powiatowej w Śremie. Wraz z nim
mandat radnego uzyskali Władysław Adamski gospodarz
z Krajkowa i Wojciech Podemski – dyr. „BARWY” Stefana
Kałamajskiego z Mosiny. Po 20 sierpnia tego roku został
zmobilizowany na wypadek działań wojennych z Niemcami. Brał udział w bitwie nad Bzurą, podczas której dostał
się do niewoli niemieckiej. Stamtąd 14 X 1939 r. został
zwolniony jako jeniec wojenny, z poleceniem udania się
do miejsca zamieszkania. Już 16 X 1939 r. zgłosił się u niemieckich władz okupacyjnych urzędujących w mosińskim
magistracie przy ul. Słowackiego z przepustką, która zaświadczała o zwolnieniu go z niewoli. Ta pozorna wolność
w miejscu zamieszkania tj. w Grzybnie nie trwała długo. 17
X 1939 r. w godzinach południowych został aresztowany
w obecności żony Marianny przez żandarmów niemieckich
i następnie dowieziony do bożnicy żydowskiej przy ul. św.
Jana w Mosinie, zamienionej na tymczasowe więzienie dla
podobnych jemu aresztantów i zakładników. Ich los stał
się oczywisty po przywiezieniu 20 X 1939 r. dr Romana
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Gawrona z pobliskiego Kórnika, gdzie tylko chwilowo ze
względu na wizytę u chorego pacjenta nie został rozstrzelany.
Rodzina Bartkowiaków utrzymywała kontakty towarzyskie z rodziną Ciesielskich mieszkających na Budzyniu
w Mosinie. Czesławowi Ciesielskiemu udało się przekupić
niemieckiego żołnierza pilnującego aresztowanych w bożnicy. Cz. Ciesielski dostarczył żonie Piotra - Marianny ostatni
jego list. Został napisany na krótko przed rozstrzelaniem
zakładników 20 X 1939 r. Jego treść jest następująca: „Kochana Żono i Dzieci oraz Ojcze i Teściowo siostry i bracia !
Stoję w obliczu śmierci żegnam się z wami ostatni raz bo już
się nie zobaczymy. Módlcie się za mnie za szczęśliwą śmierć.
Już was zostawię na wieki. Pracujcie byście mieli co jeść,
a Bóg wam Dopomoże. Żegnam się z wami wasz kochający
Ojciec Bartkowiak Piotr Grzybno Pow. Śrem.
Ginę śmiercią nie wiem za co. Mój Boże Oddać na Budzyń
Ciesielski Czesław Żegnam was wszystkich bo już się nie zobaczymy Piotr”.
Piotr Bartkowiak został pochowany wraz z pozostałymi 14
rozstrzelanymi Polakami we wspólnej mogile na mosińskim cmentarzu parafialnym.Mogiła została oznakowana
okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski” Akt
jego zgonu został spisany dopiero 23 VI 1942 r. Jako powód
zgonu wpisano nagły atak serca. Świadkiem tego zdarzenia
był miejscowy kupiec Niemiec, drugi z kolei okupacyjny
burmistrz Stadt Moschin – Karl Mayer.
[Jacek Szeszuła, Ostatni list w: Biuletyn Mosiński nr 9/2002]

BARTKOWIAK Henryk - (ur.
15. 01.1900 r. w Krajkowie zm. 5 X 1963 r. w Mosinie).
Syn Jana i Marii Adamskiej,
brat Jana. Szkołę powszechną ukończył w Krajkowie.
Pod koniec I wojny światowej zostal zmobilizowany do
odbycia służby w armii niemieckiej. Do Krajkowa wrócił
w 1918 r. Na podstawie dekretu Naczelnej Rady Ludowej
z 4 III 1919 r. został zmobilizowany do armii powstańczej. Walczył na froncie zachodnim powstania. W czasie wojny bolszewickiej brał udział
w kampanii kijowskiej. W czasie odwrotu spod Kijowa
spotkał na froncie swojego krajana Franciszka Przybylskiego z Krajkowa. Walczył pod Warszawą. Dosłużył się stopnia kaprala. W okresie międzywojennym prowadził młyn
przy ul. Tylnej w Mosinie.
W czasie okupacji został w XII 1940 r. wysiedlony wraz
z rodziną do Łodzi Fabrycznej, a następnie do Zdziechowic k. Zaklikowa w powiecie kraśnickim. Tam pracował w magazynie zbożowym. W lipcu 1943 r. za pomoc udzielaną partyzantom trafił do obozu w Budzyniu
pod Kraśnikiem na okres około 6 miesięcy. Zginęło tam
około 8000 osób. Po wyzwoleniu tego terenu przez Rosjan, wrócił do Zdziechowic. Powrót do Mosiny nastąpił
w 1945 r., otrzymał pracę w swojej specjalności w spółdzielni Rolnik w Mosinie. W 1932 r. zawarł związek małżeński z Joanną Tomczak z Krajkowa-Folwark, w którym
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doczekał się 9-ciorga dzieci. Zmarł w Mosinie 5 X 1963 r.,
został pochowany na miejscowym cmentarzu.
[Przekaz rodzinny - relacja syna Stefana Bartkowiaka]

BĄCZKOWSKI
Kazimierz
– (ur. 21 II 1900 r. w Krajkowie – zm. 28 XII 1983 r.
w Kamiennej Górze). Syn
Franciszka i Kazimiery. Po
ukończeniu szkoły podstawowej w tamtejszej miejscowości, na wieść o Powstaniu
Wielkopolskim zgłosił się
jako ochotnik do kompani
śremskiej dowodzonej przez
por. Domagalskiego. W grudniu 1918 r. został wysłany
jako telegrafista pod Zbąszyń. W lutym 1919 r. przeniesiony został z 14 komp. do 17 komp. w Jarocinie i stąd
na front rawicki. Brał udział w walkach powstańczych
pod Rawiczem i Miejską Górką. Pod koniec lat 20. zamieszkał wraz z żoną Władysławą z d. Musielak w Jutrosinie, gdzie zajmował się wyplataniem mebli z wikliny,
sprzedając je w własnym sklepie. W okresie okupacji
wraz z synem Kazimierzem był więziony w obozie pracy
w Żmigrodzie i zatrudniony przy stawianiu słupów oraz
zakładaniu zewnętrznych instalacji telegraficznych.
Po zakończeniu II wojny skierowany został do Kamiennej Góry z nakazem organizacji Urzędu Pocztowego
gdzie został jego późniejszym naczelnikiem pracując aż
do osiągnięcia wieku emerytalnego. W 1964 r. odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na cm. Komunalnym w Kamiennej Górze.
[Przekaz rodzinny Teresy Trochowskiej oraz Wandy Skornia]

BERNARD Jan – urodził się i mieszkał w Świątnikach,
stopień starszy szeregowy, powstaniec wielkopolski, zaginął.
[W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 8. 03.1920., Koszalin 2008,
pozycja 107]

BINKOWSKI Adam – (ur. 26 X 1894 w Mosinie – zginął
w Katyniu w 1943 r.) Syn Adama i Marii zd.Werner. Powstaniec wielkopolski, żołnierz wojen 1919 – 1920 r.
Porucznik rezerwy odznaczony Krzyżem Walecznych.
Od 1921 r. dyrektor firmy drogeryjnej w Kobylinie.
[Przemysław Mieloch – Fakty Mosińsko Puszczykowkie]

BINKOWSKI Józef – (ur. 22 II 1890 r. w Mosinie – zginął
wiosną 1940 r. w Kalininie.) Syn Antoniego i Marii zd.
Werner. Od 1919 r. w żandarmeri krajowej, od 1932 r.
w Policji Państwowej woj.poznańskiego, ostatnio kierownik komisariatu w Poznaniu w stopniu przodownik
Policji Państwowej.
[Przemysław Mieloch – Fakty Mosińsko Puszczykowkie]
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BLOCH Bronisław – (ur. 7 VII
1893 r. w Murowanej Goślinie
- zm.19 IV 1975 r. w Mosinie). Syn Wojciecha i Rozalii
z d. Pers.
„Ojciec mój był listonoszym.
Ja sam wyuczyłem się handlowcym. Mając lat 20, a było
to w roku 1913 powołano
mnie do wojska niemieckiego
i to do 20-go pułku artl. ciężkiej, który stacjonował (...)
w prowincji Szleswig-Holsztyn,
garnizon położony około 60 km na północ od Hamburga.
W 1914 wybuchła I wojna światowa, a pułk nasz skierowano
(…) na Francje. Należeliśmy do II armii (...) - a celem naszym
był Paryż. Poszliśmy więc przez Belgię i północną Francję do
rzeki Marne. Podczas marszu do rzeki Marny staczaliśmy bez
przerwy tak w Belgii jak i w Francji większe lub mniejsze potyczki, a nawet poważniejsze bitwy. Jednakże opór Francuzów
wzrastał w miarę zbliżania się do Paryża. (...) Linia frontu
ustabilizowała się około 13 września 1914 r.I odtąd rozpoczęła się wojna pozycyjna. (...) braliśmy udział w wszystkich
poważniejszych bitwach (...) na przestrzeni frontu od Morza
Północnego aż pod granicę Szwajcarii. Koniec wojny zastał
nas niedaleko Metzu (...) 11 listopada 1918 r. (...) Następował
teraz odwrót wojsk niem. z Francji - i to na podstawie układu o zawieszeniu broni. Moja jednostka zakończyła marsz
powrotny w Badenii. Od zakończenia wojny należałem do
Rady Żołnierskiej w batalionie. Nalegaliśmy więc teraz o natychmiastowe zwolnienie, co też nastąpiło w dniu 13 grudnia
1918 r. Opuściliśmy więc szeregi niem. w wyżej wymienionym czasie i to w stopniu ogniomistrza. Powrót koleją trwał 2
dni tak, że dnia 15 grudnia 1918 r. w godzinach wieczornych
przyjechałem do Murowanej Gośliny, do rodziny.
Dla żołnierzy wracających do swych miejsc zamieszkania
istniało zarządzenie Głównej Rady Żołniersko-Robotniczej
zgłoszenia się do miejscowych tychże rad celem rejestracji,
gdzie kierowano petentów albo do miejsc pracy wzgl. do służby publicznej. Ja otrzymałem polecenie zgłosić się do Rady
Żołnierskiej w Biedrusku, gdzie przydzielono mnie do służby
bezpieczeństwa. Po zarejestrowaniu się w komp. gospodarczej oficer bezpieczeństwa przydzielił mi drużynę ok.10-ciu
ludzi (a byli o sami Niemcy) i zaznajomił mnie z zakresem
i obowiązkami służbowymi. Służba polegała na patrolowaniu
obozu i czuwaniu nad ładem i porządkiem. W tym miejscy
nadmienić muszę, że do Biedruska przybywały prawie codziennie formacje wojskowe (przeważnie z frontu wschodniego) do demobilizacji. Starsze roczniki tych formacji były
z reguły natychmiast zwalniane, natomiast młodsze roczniki
nie podlegające demobilizacji zarejestrowane bywały w komp.
gospodarczej.
Tych ostatnich zużyto do różnych prac koszarowych jak np.
do obsługi koni itd.
Rada żołnierska obozu w składzie:
1. podoficer dr Gover - Niemiec
2. st. szeregowy Gawlak Leon - Polak z Poznania
3. st. szeregowy Klaszyński Jan - Polak z Murowanej Gośliny
rządzili w obozie wg własnego stylu.
Natomiast ppłk Kunowsky, właściwy przedrewolucyjny komendant placu podlegał w tym czasie ww. radzie żołnier-
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skiej. Jego kompetencje były ograniczone do minimum,
a rozkazy komendy placu podlegały ścisłej cenzurze wspomnianej radzie żołnierskiej. Komendant obozu zamieszkał
w pałacu (...) . Kasa obozu jak i sprawy finansowe komendy mieściły się również w pałacu. Komenda placu podlegała rozkazom głównodowodzącemu V Korpusu Wojskowemu
w Poznaniu, oczywiście w czasie przedrewolucyjnym.
Organem wykonawczym komendy placu była komp. gospodarcza. (...)
Zwracam więc do moich obowiązków służbowych. Pełniłem więc nadal służbę wartowniczą i patrolową z Niemcami
w obozie.
Na trzecie święta Bożego Narodzenia (tutaj 26 grudnia przyp. autorzy) otrzymałem urlop, by udać się do Poznania
i to do urzędu umundurowania po ubiór cywilny (...), bowiem
każdy żołnierz frontowy miał prawa takowy fasować, skoro
przebywał pewną ilość lat na froncie.
Wyjechałem więc do Poznania w 2-gie święto po południu,
a przyjechawszy na Główny Dworzec około godz.17-tej
zauważyłem nadzwyczajny ruch (mimo, że było to drugie
święto) . Chodniki przed dworcem, plac przed dworcem,
a nawet częściowo perony wschodnie zalegały tłumy Poznaniaków. Na pytanie co tu się święci, odpowiedziano mi
Ignacy Paderewski siedzi w pociągu i czeka na zezwolenie
władz niem., by móc udać się do miasta. Zatrzymałem się
i ja na dworcu, wmieszając się w tłum i czekając na dalszy rozwój wypadków. Ostatecznie Paderewski wysiada
z pociągu, wychodzi z dworca wsiadając do powozu zaprzęgniętego w sześć koni. Pojazd ruszył krokiem, jednak po kilku sekundach przystaje - bowiem Polacy marynarze konie
wyprzęgają, a sami pchają powóz z gościem i jego świtą
w stronę miasta - aż do hotelu „Bazar”. Ulice zatłoczone,
a plac przed „Bazarem” również. W krótkim czasie przemawia Paderewski z okna hotelu. Podkreśla, że okupacja się
skończyła i Lud Polski jest wolny, a Polska będzie sięgała od
morza do morza. Zapanował więc entuzjazm Polaków, którego nie sposób opisać, a ludność Poznania wiwatowała przed
Bazarem do późnych godzin wieczornych.
Po zafasowaniu ubrania tj. 27 grudnia udałem się na miasto,
a przyszedłszy na dzisiejszy Plac Wolności widzę znów przed
„Bazarem” i przyległych ulic olbrzymi tłum poznaniaków wiwatujących na cześć gościa. W pewnej chwili rozpoczęła się
defilada polskich dzieci szkolnych - a było ich tysiące, a każde
dziecko trzymało w rączkach chorągiewkę polską. Porządku
pilnowała straż polska - chociaż jeszcze w mundurach niem.
, a jak się później okazało byli to Polacy zrzeszeni w komp.
bezpieczeństwa w Poznaniu - tak jak w Biedrusku - z tą różnicą, że wyeliminowali oni z biegiem czasu ze swych szeregów
Niemców, tak że były to już całkiem kompanie polskie. Poznań żył już w nastroju całkowicie polskim, chociaż władze
niemieckie jeszcze urzędowały.
Po południu udałem się do Teatru Polskiego położonego
przy ul. 27 Grudnia - dawna ul. Berlińska - na przedstawienie „Jasełka”. Około godz.17. 00 usłyszeliśmy terkot
karabinów maszynowych i to bardzo blisko. Jak się później
okazało, strzelano z Prezydium Policji niem. , które położone było w sąsiedztwie teatru. Strzelano bowiem do powstańców, którzy zbierali się na Placu Wolności, by rozprawić
się z Niemcami tj. z jednostkami 6-go pułku grenadierów,
którzy w zwartym szyku opuściwszy koszary przy ul. Grunwaldzkiej idąc (albo maszerując) w kierunku Placu Wolno-
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ści, by zamanifestować, że Poznań jest jeszcze pod rządami
niem. Ulice miasta, czyli domy były bogato dekorowane
w chorągwie polskie i alianckie. Żołnierze tej jednostki maszerują ul. 27 grudnia, a niektórzy z nich rozpoczęli zdzierać
i drzeć właśnie te chorągwie. Na to zareagowali zebrani na
Placu Wolności Polacy żołnierze i wówczas doszło do starcia.
Niemcy stwierdziwszy, że Polaków wciąż przybywa rozpoczęli
chaotyczny odwrót. Pewna grupa tych Niemców schroniła się
jednak w Prezydium Policji i łącznie z policjantami rozpoczęli
ogień z okien tegoż budynku w stronę Polaków. Jak poprzednio
wspomniałem byłem w tym czasie w teatrze polskim na przedstawieniu popołudniowym. W czasie przedstawienia, które
na skutek strzelaniny przerwano, nawoływał aktor z przed
kurtyny „Polacy wychodzić, zebrać się na podwórzu i marsz
na Niemców”. Zszedłszy na podwórze wciśnięto mi karabin
piechoty oraz 5 naboi do rąk. Zebrałem następnie około 10ciu uzbrojonych żołnierzy udałem się z nimi ulicami Kantaka, Armii Czerwonej (teraz św. Marcina - przyp. autorzy)
i Ratajczaka w stronę Prez. Policji. Idąc chodnikiem lewym
w tą stronę zauważyliśmy pierwszego poległego powstańca,
który leżał martwy na ziemi - a był to jak później stwierdzono Franciszek Ratajczak (w istocie był ranny, zmarł kilka
godzin później - przyp. autorzy). Strzały w międzyczasie umilkły, bowiem powstańcy gmach Prezydium szturmem zdobyli,
a z Niemcami się po swojemu rozprawili (w istocie Niemcy
po walkach poddali się i pozwolono im odejść - przyp. autorzy). Tworzyły się już na miejscu oddziały powstańcze przed
Prezydium, a do jednego z nich przyłączy się mój oddział. Ja
zaś udałem się do hotelu „Bazar”, gdzie urzędowała Naczelna Rada Ludowa, by zdać tam relację o Biedrusku. Do biura
mnie nie wpuszczono, natomiast zjawił się jakiś po sokolsku
ubrany obywatel, któremu zdałem raport z sytuacji, jaka istniała na terenie obozu. Ów sokół kazał mi zaczekać sam zaś
zdał moją relację temu, któremu należało, a zjawiwszy się
ponownie rozkazał: nie podejmować żadnych akcji na terenie
obozu. Natomiast utworzyć konspiracyjne z żołnierzy Polaków komp. gosp. oddział uderzeniowy. Oświadczył dalej, że
przybędzie z powstańcami poznańskimi do Biedruska i wspólnie przejmiemy władzę w ręce polskie.
Powróciwszy do Biedruska na dzień następny tj. 28 grudnia
skomunikowałem się z kapr. Nowackim (z Murowanej Gośliny), który należał służbowo do komp. gosp. polecając mu
upatrzeć odpowiednich ludzi, przygotować większą ilość
amunicji do broni ręcznej, 2 kulomioty i dostateczną ilość
granatów ręcznych. Następny dzień tj. 29 grudnia otrzymałem meldunek od kapr. Nowackiego, że ma około 25 ludzi
polskich gotowych, a broń i amunicja magazynowana jest
w jednej z piwnic komp. gosp.I dobrze zakonspirowana. Jak
później stwierdziłem broń ta znajdowała się (prócz karabinów
ręcznych) pod kupą wybrakowanych trzewików żołnierskich.
Życie codzienne płynęło bez zakłóceń dalej, jednak wypadki poznańskie oraz ruch wolnościowy Polaków w dalszych
miastach województwa zrobiły swoje, bowiem Niemcy
w Biedrusku głowy zwieszali z uwagi na niepewność jutra,
a kto mógł z nich wiał do Vaterlandu (ojczyzny - przyp. autorzy) . Nawet mój oddział służby bezpieczeństwa stopniał
z 10-ciu do 5-ciu ludzi.
I tak nadszedł dzień 31 grudnia. Kierownik służby bezp.
wyznaczył mi służbę od godz. 7 do godz.13 u wylotu drogi
z obozu do (...) . Do moich obowiązków należała kontrola
ruchu osobowego z obozu jak i do niego. (...)
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Stojąc więc na warcie w dniu 31 grudnia 1918 r. w poprzednio wymienionym punkcie i ta kontrola należała do mnie.
Przed godziną 13tą usłyszałem nagle warkot motoru samochodowego oraz bezwładną strzelaninę z karabinów
ręcznych i to ze strony szosy poznańskiej. Byli to powstańcy przybyli z Poznania w sile około 25 ludzi samochodem
pod dowództwem owego sokoła ob. Grześkowiaka z Naczelnej Rady Ludowej. Oddział ten rozbroił natychmiast
wartę przy ulicy poznańskiej posuwając się następnie
w głąb obozu i to do koszar komp. gospo. Kapr. Nowacki
zwołał też swoich uprzednio upatrzonych ludzi, a gdy poznańscy powstańcy przybyli do koszar ww. komp. nastąpiło rozbrojenie następnej warty obozowej (tej przy poczcie).
W międzyczasie byłem już na miejscu i zarządziliśmy
z ob. Grześkowiakiem rozbrojenie trzeciej warty znajdującej
się na moście przy Warcie. Odbyło się to gładko. W imieniu Naczelnej Rady Ludowej ob. Grześkowiak mianował
mnie komendantem obozu, a Jana Klaczyńskiego decernentem spraw wojskowych. Następnie powierzyliśmy kapr.
Nowackiemu funkcję oficera insp. polecając mu wysyłać
w różnych odstępach czasu wzdłuż o wszerz obozu patrole
nie tylko uzbrojone w karabiny ręczne, ale również granaty
ręczne. Umówiliśmy się, że wybuch granatu ręcznego miał być
sygnałem, że Niemcy organizują opó r. Wg mego rozeznania
przebywało w tym dniu około 500-600 Niemców wliczając
w tą liczbę stałych urzędników wojskowych i pracowników
cywilnych.
Żadnego oporu jednak nie było - jednak zabezpieczyliśmy się przed niespodziankami. Kontrolują warty i patrole.
W międzyczasie oddział rozrastał się w licznie, gdyż na
wieść o zajęciu obozu przez powstańców rozpoczął się napływ ochotników tak, że w dniu następnym było ich już
38 w tworzącej się polskiej komp. gospodarczej. Po tej
wstępnej organizacji zabezpieczającej udaliśmy się około godz.15tej do komendy obozu (w zamku) przywołując przez tam dyżurującego kaprala Niemca, komendanta obozu ppłk Kunowskiego. Ob. Grześkowiak oświadczył
wymienionemu, że obóz ćwiczebny Biedrusko przeszedł
w ręce polskie, pan jesteś tym samym pozbawiony dowództwa i należy obóz natychmiast opuścić. Oświadczył, że wobec wypadków poznańskich liczył się z taką konsekwencją
i wydał uprzednio poufne zarządzenie, by na wypadek zjawienia się siły zbrojnej polskiej zaniechać wszelkiego oporu
ze strony Niemców. W dwie godziny później wyjechał on
wraz z jego (...) małżonką do stacji kolejowej Rokietnica
w strone Vaterlandu. Po godz.15tej oddział powstańców
poznańskich wrócił do Poznania. Między godz. 22 a 23
przybył do mnie posłaniec z warty mostowej z meldunkiem, że przybyli powstańcy z Szamotuł pod dowództwem
ppor Galińskiego żądając, abym zjawił się natychmiast
i wprowadził ich do obozu. Oddział ten, dobrze uzbrojony liczy około 60ciu powstańców, których ulokowałem
w budynku kompanii gospodarczej na piętrze. Równocześnie
wzmocniliśmy służbę patrolową w obozie spośród przybyłych.
Wobec szczupłej garstki własnych powstańców przypływ nowych sił zbrojnych podniósł nas bardzo na duchu.
Obóz Ćwiczebny Biedrusko był więc wolny. Tym samym
zamknięty został trójkąt Poznań-Oborniki-Gniezno-Poznań, gdyż miasta Oborniki i Gniezno powstańcy też przejęli w administrację, w polskie ręce. W dniu następnym
przystąpiono do zabezpieczenia (...) zdobytego różnego ro-
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dzaju sprzętu porzuconego przez Niemców. Przede wszystkim zapewniono jaką taką obsługę koni, które trzeba było
karmić i dozorować. Jeżeli chodzi o zdobyty sprzęt wojskowy, tj. broń, amunicję różnego rodzaju wyposażenia jak
i też broń ręczna, karabiny maszynowe, sześć armat itd. to
było jej pełno tak w barakach jak i pod gołym niebem. Uporządkowanie tego bałaganu było niemożliwe przy tak szczupłej obsadzie, załodze obozu.
Około 5 stycznia kompania powstańców szamotulskich
skierowano na tworzący się front bojowy. Jej miejsce zajęła I komp. średzka pod dowództwem ob. Alfreda Milewskiego - późniejszego generała w rządach londyńskich. Dowództwo nad Biedruskiem przejęła więc ww. komp. średzka,
a dowódca tejże ob. Milewski rozpoczął wstępną organizację
wojskową i administracyjną obozu. (...)
Marzyłem być polskim artylerzystą. To też w II dekadzie
lutego 1919 r. stanąłem do raportu u komendanta Czajkowskiego (następca Milewskiego - przyp. autorzy) z prośbą o przeniesienie mnie do Poznania Sołacz do tworzącego się pułku artl. ciężkiej. Otrzymawszy decyzję odmowną
z równoczesną komendą: „w tył zwrot kierunek komp. gosp.
marsz” zmuszony byłem w Biedrusku pozostać. Marzenie
moje spełniło się dopiero w sierpniu 1920 r., gdy przeniesiono mnie rozkazem (...) do II baterii 14 pal (pułku artylerii
lekkiej - przyp. autorzy) w Poznaniu na stanowisko ogniomistrza sztabowego. W dniu 11 I 1920 r. mianowany zostałem chorążym i odtąd pełniłem służbę dowódcy plutonu jako
młodszy ofice r. Dnia 10. 07.1921 r. pożegnałem szeregi wojska polskiego odchodząc do cywila.”
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 286 pozycji
w spisie. Uczestnik pierwszego (po II wojnie światowej) spotkania reaktywowanego Koła Mosina Związku Powstańców
w dniu 3 XI 1946 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym
w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką
„Powstaniec Wielkopolski”
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934;
AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp.194549; własnoręcznie spisane wspomnienia Bronisława Blocha]

BOGUSŁAWSKI Józef – (ur.
2 III 1893 r. - zm. 21 I 1973 r.).
Był żołnierzem w armii niemieckiej. Walczył na froncie
francuskim, na którym wraz
z grupą Polaków czynił wiele,
aby nie strzelać do Francuzów
(w trakcie dłuższych przerw
między ostrzeliwaniami grywali z Francuzami w karty).
Pod koniec działań wojennych
leczył się w wojskowym lazarecie, gdzie poznał Stanisława
Woszaka, również późniejszego powstańca wielkopolskiego (ich dzieci zawarły związek małżeński) . Prosto z Francji
udał się do powstania. Walczył w 4 kompanii, 1 batalionu
11 Pułku Strzelców Wielkopolskich, m. in. pod Miejską
Górką.
Członek Związku Powstańców Wielkopolskich przed i po

22

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 8
II wojnie światowej, w 3 XI 1946 r. wszedł w skład pocztu
sztandarowego Koła Mosina Związku Powstańców, w miejsce zamordowanego w obozie koncentracyjnym Michała
Stanikowskiego. Pochowany na cmentarzu parafialnym
w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką
„Powstaniec Wielkopolski”
[AP w Poznaniu 53/884/384; Relacja synowej Leokadii Haliny Bogusławskiej z domu Woszak]

BOLEWICZ Aleksander – (ur. 15 I 1876 r. w Daszewicach
– zm. ?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski . Starszy
szeregowiec.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/31]

BORCHARDT Jan – (ur.
6 VI 1900 r. w Ostrowie Wlkp.
– zm. 23 VII 1977 r. w Poznaniu). Syn Wilhelma i Antoniny
z d. Wawrzyniak. Wraz z rodzicami, początkowo mieszkał
w Czarnymlesie pod Ostrowem, a następnie w Odolanowie. Prawdopodobnie pod
koniec I wojny światowej
zmobilizowany do armii niemieckiej, został ranny w nogę
i poddany operacji. Uczestnik
Powstania Wielkopolskiego, najprawdopodobniej walczył
na odcinku południowym Rawicz – Ostrów.
Ożeniony z Anną Marchelek z Mosiny, 22 XII 1922 r. zamieszkuje na stałe w Mosinie, w domu Piechockich przy
obecnej ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej. Nie miał stałego
zatrudnienia – robotnik sezonowy okolicznych zakładów
pracy. W czasie II wojny światowej, wywieziony wraz z córką na roboty przymusowe w rejon Kutna. Po wojnie, jako
inwalida nie mógł znaleźć stałego zatrudnienia. Mieszkańcy Mosiny pamiętają go jako starszego, utykającego pana
z nieodłączną czapką na głowie i torbą inkasenta opłat targowych, przewieszoną przez ramię.
Ojciec 8-ciorga dzieci: 3 synów i 5 córek. Pochowany na
cmentarzu parafialnym w Mosinie.Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”
[Przekaz rodzinny córki, p. Piotrowskiej]

BORKOWSKI
Władysław
– (ur. 5 V 1900 r. w Penchowie – zm. 29 VI 1989r.
w Puszczykowie). Syn Franciszka i Katarzyny zd. Nowak.
Po ukończeniu 7-klasowej
szkoły w Pakości, pracował
jako robotnik fabryczny w cukrowni w Pakości. 22 VI 1918r.
został powołany do armii niemieckiej i wysłany do Belgii
do Feldrekrutendepot.
„15. 8.1918 r. – Z armii niemieckiej zostałem zwolniony. W nocy z 4. na 5. stycznia
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1919 r. stawiłem się na wezwanie ówczesnego komendanta Leona Leszczyńskiego do apelu powstańców pakoskich
i wyruszyłem pod Inowrocław. Wraz z kompanią pakoską
brałem udział w walkach o Inowrocław, Łabiszyn, Antoniewo, Pszczółczyn, Szubin, Kcynia Słonawy, Lipa i Jaktorowo. Komp. Pakoska została w maju 1919 wcielona do
pułku 9. Strzeleców Wielkopolskich jako 2-ga kompania,
w tymże czasie ja zgłosiłem się do formującego się pułku
kawalerii jako ochotnik (2. pułk ułanów wielkopolskich)
w Poznaniu. Brałem udział w walkach tegoż pułku na froncie bolszewickim pod Koziatyn, Kamionka, Berdyczew,
Biała-Cerkiew, Kijów, Zdołbunowo i Wówno. Na froncie zamianowano mnie starszym ułanem dnia 20. 6. 20 r.
W r.1920 uczęszczałem na 4-ro miesięczny kur telegrafistów przy pułku telegr. W Poznaniu. Od 10. 8. 21 – 10.10.
21, brałem kurs przy materiałach wybuchowych przy
7. pułku saperów w Poznaniu na Wildzie. Z wojska polskiego
zwolniony zostałem dnia 3.12.1921 r. Od tegoż czasu pracuję jako robotnik fabryczny. Przynależę do organizacji Tow.
Powstańców i Wojaków OK VIII od samego założenia tejże
organizacji i pracuję dla dobra i na rzecz naszej kochanej Ojczyzny. ”
Odznaczoyny Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
Mieszkaniec Puszczykowa, pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczka „Powstaniec Wielkopolski”
[Wojskowe Biuro Historyczne, sygn. CAW Odrzuc. 28.
02.1938: Kwestionariusz wniosku o przyznanie krzyża
i medalu niepodległości; http://powstancy-wielkopolscy.pl/, relacja wnuczki Marleny Piechockiej]

BOROWSKI Stanisław – (ur. 7 V 1899 r. w Daszewicach
– zm. ?). Syn Antoniny.
Wstąpił ochotniczo 28 XII 1918 r. do formującej się
1 Kompanii 1 Baonu Śremskiego pod dow. por. Muślewskiego. Dowódca Baonu mjr Chosłowski. Brał czynny udział
w oswobodzeniu Śremu i odebraniu Niemcom koszar wojskowych. W styczniu 1919 r. wyruszył z tą kompanią na
front zachodni pod Zbąszyń i brał udział w walkach pod
Łomnicą, Strzyżewem. Następnie wyruszył z kompanią pod
Rawicz, Miejską Górkę i brał udział w walkach pod Karolinkami, Słupią, Wydawami i Stwolnem. Później w walkach
pod Kępnem. Jako późniejszy poborowy zwolniony został
z wojska 10 IX 1921 r. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

BRUDKIEWICZ Ignacy – (ur.
2 VII 1899 r. w Mosinie – zm.
28 III 1979 r. w Poznaniu).
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934
r. Koło Mosina – nr 375 pozycji w spisie. Syn Andrzeja
i Zofii z d. Bączkowska. Po
powrocie z armii niemieckiej zgłosił się do Rady Ludowej w Mosinie. Pod do-
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wództwem Pokrywki walczył o oswobodzenie miasta
Poznania. 5 I 1919 r. pod dowództwem kpt. Andrzeja
Kopy brał udział w szturmie na lotnisko Ławica. Następnie wyjechał na front północny i walczył na odcinku Noteć - Paterek - Nakło. Dnia 16 I 1919 r. został w walkach
pod Paterkiem ranny i wysłany do szpitala. Po wyleczeniu
w kwietniu 1919 r. zgłosił się do Wojska Polskiego,
w którym służył w stopniu kaprala do 1920 r. Brał udział
w kampanii wrześniowej. W walkach nad Bzurą dostał się
do niewoli niemieckiej, z której wrócił w 1945 r. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany
na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; http://powstancy
-wielkopolscy.pl]

BRUKOWIECKI Zygmunt – (ur. 31 VII 1899 r. w Grobelka
– zm. ?). Zamieszkały Daszewice.
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski 17 X 1935 r.,
plutonowy.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/33]

BRZOZOWSKI
Franciszek
– (ur. 23 III 1900 r. w Rakoniewicach – zm. 15 VIII 1955
r. w Mosinie). Brał udział
w powstaniu jako ochotnik od
1 I 1919 r. z kompanią
wolsztyńską od Wolsztyna
przez Kopanicę, Kargową do
Babimostu, a później w 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich,
przemianowanym
później
na 56 Pułk Piechoty. Lekarz
– w czasie kampanii wrześniowej, do 11 listopada 1939 r., był komendantem polowym szpitala w Błoniu. Powtórnie zmobilizowany w czasie
II wojny światowej do służby w szpitalach frontowych
II Armii Wojska Polskiego. W roku 1950 sprowadził się
z rodziną do Mosiny. Pochowany na cmentarzu parafialnym
w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”
[Wniosek do Centralnego Archiwum Państwowego z 12 IX 1874
r.; Artykuł z „Biuletynu Mosińskiego” z poł. lat 90. ]

BUDNY Stanisław – Powstaniec Wielkopolski, zginął
w wieku lat 18. Mieszkaniec Mosiny lub okolic Mosiny, brat
Marianny Jeżewicz z d. Budna, teściowej Wandy Jeżewicz
[wspomnienie Wandy Jeżewicz]

BURDZIŃSKI Ludwik – (ur. 8 VII 1894 r. w Świątnikach – zm. ?). Syn Józefa i Marianny. Brał czynny udział
w Powstaniu Wielkopolskim od 22 XII 1918 r. do 18 II 1919 r.
na terenie Gniezna przy zdobywaniu koszar piechoty niemieckiej jak również w walkach pod Zdziechową. Po zakończeniu
walk powierzono mu służbę wartowniczą nad grupą 200 jeńców niemieckich. W okresie Powstania Wlkp. pełnił również
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służbę wartowniczą w Szpitalu Wojskowym. Po zakończeniu Powstania Wlkp. został zwolniony do rezerwy
w stopniu plutonowego i uznany jako niezdolny do pełnienia służby wojskowej. Od 1922 r. po dodatkowym
przeszkoleniu rozpoczął pracę w Sądzie Powiatowym,
a następnie w Sądzie Okręgowym w Gnieźnie. Pracował
do wybuchu II wojny światowej. W lutym 1940 r. został
wysiedlony do GG do wsi Budziejów pow. Rzeszów wraz
z żoną i 4 dzieci. Po zakończeniu wojny w 1945 r. wraca do Gniezna, podejmuje pracę w Sądzie Okręgowym
w Gnieźnie jako sekretarz sądu. Przepracował 44 lata
i w 1966r. przeszedł na emeryturę. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

CHŁAPOWSKI Zdzisław, porucznik – (ur. 8 XII 1892 r.
w Goździchowie – zm. 24 IX
1920 r. pod Międzyrzeczem).
Syn Dezyderego i Wandy
z Dembińskich. Maturę uzyskał w Poznaniu. Zmobilizowany do armii niemieckiej krótko po rozpoczęciu
I wojny światowej, ranny
i wzięty pod Częstochową do niewoli rosyjskiej na
4 lata. Po powrocie, działał
w podziemiu, w strukturach Straży Obywatelskiej, która
po ujawnieniu w listopadzie 1918 r. utworzyła Straż Ludową. Został dowódcą Straży Ludowej w Mosinie.
Z wybuchem powstania, współdziałał w Śremie w tworzeniu szwadronu pułku ułanów. Walczył na froncie pod
Lesznem. Oficjalnie przyjęty do Wojska Polskiego Dekretem z 30 X 1919 r., z tymczasowym zatwierdzeniem
stopnia podporucznika nadanego przez Narodową Radę
Ludową w Poznaniu.
W wojnie polsko-bolszewickiej przeszedł szlak
bojowy 15 Pułku Ułanów Poznańskich w stopniu podporucznika, aż do Międzyrzecza, gdzie
w dniu 24 IX 1920 r., poznański pułk związał walką posiłki wojsk sowieckich kierujących się do Wołkowyska
przeciwko 15. Dywizji Piechoty.
W bitwie tej poległ Zdzisław Chłapowski. Dekretem
z 21 XII 1920 r. został awansowany do stopnia porucznika. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Pochowany w rodzinnej nekropolii Chłapowskich w Rąbiniu. Wymieniony na „Liście strat Wojska Polskiego.
Polegli i zmarli w wojnach 1918 - 1920”, na „Liście strat
15 Pułku Ułanów Poznańskich”.
[Album Pamiątkowy Powstańców Ziem Zachodnichr.
P.1938 Nr 3; Poznań 1938 r., Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców Ziem Wielkopolskich Nr
4, Poznań 1938 r.; Lista strat powstania wielkopolskiego
1918-1920, Tadeusz Jabłoński, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936; Lista strat Wojska Polskiego. Polegli
i zmarli w wojnach 1918-1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936; Tadeusz Jeziorowski, Lista strat
15 Pułku Ułanów Poznańskich, Poznań 1999]
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CHUDZIŃSKI Kazimierz –
(ur. 5 II 1900 r. w Tarnowie
Starym, pow. Kościan – zm. 5
XII 1977 r. w Puszczykowie).
Syn Franciszka i Antoniny
z d. Płócieniak. W powstaniu
od 27 XII 1918 r. jako ochotnik. Walczył w Poznaniu – rejon Prezydium Policji, dworzec kolejowy - pod d-twem
por. Sobkowiaka. Następnie
uczestniczył w walkach w rejonie Wolsztyna, Zbąszynia
i Kopanicy pod d-twem por. Śliwy. W trakcie powstania otrzymał przydział do 3 Pułku Wojsk Kolejowych,
w którym służył do 1921 r. Następnie został zdemobilizowany. Przed II wojną światową i po wojnie, aż do
emerytury, był urzędnikiem DOKP w Poznaniu. Za swoją postawę został odznaczony Medalem Dziesięciolecia
Odzyskania Niepodległości – 11 XI 1928 r. i Brązowym
Krzyżem Zasługi – 11 X 1938 r. Mieszkał w Mosinie
przy ul. Kilińskiego 7. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”
[CAW Nr 1076 z dnia 9 IX 1970 r. Nr ewiden. w Okręgu 233436. Przekaz rodzinny córki Krystyny Twardowskiej,ankieta ZBOWiD Mosina z dn.20 VIII 1971r.]

CIASTOWSKI Edmund –
(ur. 28 I 1901 r. w Mosinie –
zm. 7 X 1980 r w Poznaniu).
Syn Franciszka i Marianny
z d. Krzyżostaniak. Pochodził z wielodzietnej rodziny.
27 XII 1918 r. jako ochotnik zgłosił się do Kompanii Kórnickiej dowodzonej
przez Celichowskiego. Po
sformowaniu tej Kompanii wyjechał na pomoc powstańcom w Poznaniu. Pod
tym samym dowództwem brał udział z zdobywaniu
obiektów wojskowych i koszar na terenie miasta Poznania.
Po oswobodzeniu miasta Poznania, został wysłany na front południowy i walczył z bronią
w ręku przeciwko Niemcom pod Lesznem i Rawiczem oraz tamtejszych okolic. Po zakończeniu walk
powstańczych został bezpośrednio wcielony do Wojska Polskiego w którym służył do 1922 r. w stopniu
kaprala.
Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z Wiktorią
Kapalską otrzymał od swego ojca Franciszka udziały
w młynie kórnickim, w którym pracował jako młynarz. W 1937 r. żona Wiktoria wraz z dziećmi zamieszkała w Żerkowie pow. Jarocin u swoich starzejących
się rodziców, a Edmund przyjeżdżał do nich na soboty
i niedziele. Być może to zadecydowało, że nie podzielił losu swoich przyjaciół rozstrzelanych na kórnickim rynku.
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Od września 1939 r. pracował u swego teścia Jana Kapalskiego w Żerkowie jako zaopatrzeniowiec i sprzedawca w sklepie wielobranżowym. W 1941r. sklep
wraz z pracownikami przejął Niemiec – frontowiec.
W 1943 r. wraz z całą rodziną został przeniesiony
do Jaraczewa (pow. Jarocin) gdzie prowadził wraz
z żoną sklep odzieżowy należący do tzw. ”aufanggezelschaft”, w którym to również pracowały ich dzieci syn Ryszard i córka Anna. Dzięki tej pracy w 1944 r. dzieci uniknęły wywózki
na roboty do Niemiec. W 1945 r. Edmund wraz
z całą rodziną wrócił do Żerkowa. Następnie sam
udał się do Kórnika, aby uruchomić rodzinny młyn.
W 1949 r. został aresztowany przez władze komunistyczne i osadzony na rok w obozie pracy w Milęcinie
k/Włocławka.
Po powrocie z obozu wydzierżawił wodny młyn
w Mielżynie k/Strzałkowa. Później przeniósł się do
Obrzycka k/Obornik, a następnie do Mosiny, podejmując prace w tutejszym młynie aż do osiągnięcia
wieku emerytalnego.
W 1968 r. odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym. Pochowany na cmentarzu Górczyńskim
w Poznaniu. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[Przekaz rodzinny córki Anny Paluszkiewicz http://powstancy-wielkopolscy.pl]

CIEŚLEWICZ
Stanisław
- (ur. 18.IV 1897 r. w Mosinie).
Syn
Franciszka
i Władysławy. Powstaniec
wielkopolski, zamordowany w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej.
[AP w Poznaniu 53/884/384
Związek Powstańców Wlkp.
1945-49]

CIEŚLEWICZ Edmund – (ur. 27 X 1898 r. w Mosinie – zm. ?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski – starszy szeregowiec.
[AP. w Poznaniu 53/884/0/1/32]

CYBULSKI Piotr – (ur. 16 IV 1897 r. w Czapurach –
zm. 29 X 1975 r.). Syn Szczepana i Jadwigi. Brał udział
w Powstaniu od 27 XII 1918 r. do 18 II 1919 r.
w walkach ulicznych w Poznaniu oraz w okolicach
Zbąszynia pod dow. por. Jana Krause. Po zakończeniu
Powstania służył w Wojsku Polskim z którego w 1921
r. został zdemobilizowany. Pochowany na cmentarzu
komunalnym Poznań – Junikowo. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]/
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CZAJKA Stanisław – (ur. 13 IV 1901 r. w Rogalinku
– zmarł 15 V 1979 r.). Syn Franciszka.
Brał udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim pełniąc służbę w 7 Pułku Saperów. Walczył pod
Szkaradowem.
W 1939 r. uczestniczył w obronie Warszawy jako plutonowy w 7 Baonie Saperów w 11 kompanii technicznej.
Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań – Junikowo.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

CZERWIŃSKI Marian- (ur. 21 III 1896 r. w Świątnikach). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/33]

ĆWIKLIŃSKI Marcin - (ur.
24 X 1894 r. we Wiórku
– zm. 1972 r.). Syn Antoniego i Anny, brat ośmiorga rodzeństwa, w tym powstańca Marcina.
Ukończył szkołę podstawową we Wiórku. Ksiądz,
który uczył religii opowiadał o Polsce, kształtował
w nich poczucie patriotyzmu - toteż na wzór dzieci
wrzesińskich uczniowie szkoły zastrajkowali, aby pozwolono im uczyć się religii w języku polskim. Ksiądz
spotykał się z młodzieżą na tajnych zebraniach nad
rzeką Głuszynką (do Głuszyny chodzili na religii).
Gdy przyjechał Paderewski do Poznania Marcin Ćwikliński dostał krótką przepustkę i przyjechał do Wir.
Poszedł ze swoją narzeczoną (Maria z domu Nowicka)
do kościoła i ksiądz Seichter udzielił ślubu im i kilku
innym parom. Pożegnali się z żonami i poszli na powstanie z Antonim Szyfterem na Wolsztyn.
Poważne rany (w nogę) odniósł pod Babimostem, potem był mocno poparzony. Po powstaniu szedł z wojskiem aż do Wilna i Kijowa.
Był trzykrotnie ranny. Będąc rannym czuł pomoc
Matki Boskiej Ostrobramskiej - jej obrazek przywiózł
z Wilna i wciąż modlił się o opatrzność Matki Bożej
Ostrobramskiej.
Pośmiertnie odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Został awansowany do stopnia podporucznika.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 7 XI 1935 r., w dniu złożenia wniosku o weryfikacji zamieszkały w Łęczycy - nr 9691
w spisie z księgi z 1 I 1936 r.
[Zebrała Maria Sikorska; AP w Poznaniu 53/884/33
Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu; Tablica Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919, Wiry
2006 http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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DĘBICKI Bolesław – (ur.
6 X 1901 r. w Winnej pow.
Środa – zm. 3 I 1978 r.
w Baranowie). Syn Mikołaja – kowala maszynisty
i Anastazji z d. Gawlak. Miał
siostrę oraz trzech braci,
z których dwóch było ślusarzami trzeci – nauczycielem
w szkole podstawowej.
Po
ukończeniu
siedmioklasowej szkoły podstawowej w Zaniemyślu od 5 VII
1917 r. rozpoczął naukę jako sprzedawca kolonialny
u St. Nowaka w Lwówku k/Nowego Tomyśla.
Na
wieść
o
wybuchu
Powstania
Wielkopolskiego zgłosił się jako ochotnik do III Kompanii Średzkiej której dowódcą był por. Dykczak.
Biorąc udział z bronią w ręku walczył pod Zbąszyniem, Szubinem, Kcynią (tutaj został ranny
w prawą stopę odłamkiem granatu maszynowego),
Chodzieżą, Rogożnem i Margoninem. Podczas formowania pułków w Kcynii został wcielony do
7 Pułku Strzelców Wlkp. a później do 9 Pułku Strzelców Wlkp.
Po zwolnieniu z służby wojskowej (6. VI 1919 – 1923
r.) zamieszkał z rodzicami w Środzie Wlkp. Lecząc
nadszarpnięte zdrowie pomagał jednocześnie ojcu
w warsztacie kowalskim. Gdy doszedł do sił wyjechał do
Podzamcza w pow. Kępno aby podjąć prace jako pomocnik kupca w hurtowni kolonialnej, tytoniu, skupu zbóż
i art. Budowlanych (1923 – 1926).
W 1929 r. pracował na Powszechnej Wystawie
Krajowej
w
Poznaniu
(PeWuKa)
zorganizowanej z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości. Dalej powrócił do Środy Wlkp. i pracował
w warsztacie swego ojca. 21 X 1931 r. w Żabnie zawarł
związek małżeński z Marianną Przybył i osiadł w Baranowie. Z tego związku urodziły się córki Anna i Helena.
W latach 1934 –1939 pracował jako listonosz w agencji
pocztowej Strzyżów w pow. Ostrowskim. W czasie okupacji osadzony w obozach pracy w Śremie i Żabikowie.
Po wyzwoleniu w latach 1949 – 1950 jako pracownik
fizyczny zatrudnił się w Poznańskich Zakładach Nawozów Fosforowych w Luboniu. Dalej podjął zatrudnienie
w Centrali Handlowej „Centrostal”, Poznańskich Zakładach Przemysłu Spirytusowego, Zakładach Sprzętu
Lotniczego.
Od 1 VII 1956 do 1966 r. tj. do czasu przejścia na emeryturę, pracował w Poznańskim Przedsiębiorstwie Skupu
Wełny i Skór.
Uchwałą Rady Państwa w 1968 r. został odznaczony
Wielkopolskim
Krzyżem
Powstańczym,
w 1972 r. awansowany na stopień podporucznika,
a w 1974 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Pochowany na cmentarzu w Żabnie. Grób oznakowany
okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”
[Umieszczony na liście powstańców wlkp. przekazanej
przez Izbę Muzealną w Mosinie; przekaz rodzinny wnuczki Teresy Baranowskiej; http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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DOMAGAŁA Piotr– (ur. 9 V
1900 r. w Pecnej – zm. 25 III
1993 r. w Radlinie). Syn Jana
i Marii z d. Konatkowska. Podporucznik. Jego ojciec był zatrudniony na kolei i dorabiał
na utrzymanie rodziny pracą
na swoim małym gospodarstwie. Matka zajmowała się
domem i wychowaniem dzieci, których było 14-cioro. Od
6 roku życia uczęszczał do szkoły czteroklasowej w Pecnej. Po
jej ukończeniu pomagał ojcu w gospodarstwie. 14 VI 1918
r. został powołany do wojska niemieckiego. Po przeszkoleniu został skierowany na front do Francji. Ponieważ wojna
miała się ku końcowi, na początku listopada wraz z grupą
żołnierzy zdezerterował i pieszo udał się do Bonn. Stamtąd
transportem kolejowym po kilku dniach dojechali do Oborzysk/k. Kościana. W Oborzyskach i następnie w Kościanie
przystąpił do organizowanego oddziału Straży Ludowej.
Znalazł się w II kompanii sierżanta Zająca, wchodzącej
w skład 19 batalionu pod dowództwem porucznika Kuzdowicza. 30 XII 1918 r. przystąpił z bronią do powstania
w rejonie obecnej fabryki Cegielskiego na Wildzie. Wziął
udział w Kompanii Zbąszyńskiej pod dow. kpt. Zenktelera
w walkach na odcinkach Zbąszyń, Nowy Tomyśl, Międzychód. Po ukończeniu walk na tych odcinkach wstąpił do
1 Pułku Strzelców Wlkp., późniejszy 55 Pułku Piechoty
w którym służył do sierpnia 1922 jako szeregowiec. Następnie brał udział w walkach z bolszewikami pod Mińskiem,
Bobrujskiem i Połockiem, w niezmiernie trudnych warunkach terenowych i bytowych. Uczestniczył w bitwie warszawskiej i do końca kampanii wojennej z nią związanej.
11 sierpnia 1923 r. został zdemobilizowany i powrócił do
Pecnej. 25 XI 1923 r. zawarł związek małżeński z Anielą
Wawrzyniak. Z tego związku narodziły się dzieci: Bogumił
– 1924 r., Teodor – 1926 r., Maria – 1927 r., Bernard, który
zmarł jako niemowlę, Kazimierz – 1932 r., Zofia – 1934 r.
i Aniela – 1937 r. Rodzina mieszkała wówczas w Krośnie.
Po wybuchu II wojny światowej, był zatrudniony w firmie
Holzmann w Puszczykowie, która będąc firmą budowlaną
budowała m. in. autostradę do siedziby Arthura Greisera
w Jeziorach. Jego starsze dzieci musiały pracować u niemieckich gospodarzy. Ponieważ nie stawił się na wezwanie
policji do Domu Żołnierza w Poznaniu, musiał się ukrywać
jak i również został zmuszony do wyjazdu na ”lewych” papierach do Niemiec, aby uniknąć aresztowania i wysłania
do obozu koncentracyjnego. Po II wojnie światowej znalazł
zatrudnienie w Poznańskich Zakładach Wodomierzy i Gazomierzy, gdzie pracował do chwili przejścia na emeryturę
tj. 31 V 1968 r. Zajmował się gospodarowaniem w domu.
Zmienił też miejsce zamieszkania z Krosna na Radlin/k. Jarocina. Mieszkał tam z żoną, córką i dwiema wnuczkami
oraz swoim synem Kazimierzem, który był tam proboszczem. Dalej pracował przy domu i takie usługi świadczył
sąsiadom. Pochowany został na cmentarzu parafialnym
w Mosinie obok swojej żony Marii, która zmarła 21 II
1982 r. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[Przekaz rodzinny wnuczki Honoraty Andrzejewskiej, Za-
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świadczenie DOK VII Ref. Hist. nr 276-I-4586/39; http://
powstancy-wielkopolscy.pl]

DOMINAS Jan – (ur. 19 V 1901 r. w Mieczewie – zm.
29 VI 1981 r.). Syn Jana i Marianny.
27 XII 1918 r. wstąpił ochotniczo do tworzącej się
wówczas Straży Obywatelskiej przy kompanii kórnickiej w Kórniku pow. śremskiego, gdzie ówczesnym dowódcą był Stanisław Cielichowski. Służba
w Straży polegała na pełnieniu służby wartowniczej
z bronią w ręku przy gmachach państwowych, samorządowych oraz służbie patrolowej na szosie śremskiej
i w samym mieście. Było to m.in kontrolowanie wszelkich pojazdów udających się w kierunku Poznania
w poszukiwaniu broni i amunicji. Służbę tą pełnił do 12
I 1919 r. 13 I 19198 r. udał się do Poznania i wstąpił do
oddziału powstańczego na Cytadeli, z którego powstał
później 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich, w składzie
którego brał udział w walkach pod Lesznem. Zwolniony
z wojska 19 I 1921 r. Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań - Junikowo. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl; poświadczenie służby wydane przez dowódcę 58 PP płk. Chmielewskiego
dn.13.12.1930 r.]

DUDZIAK Władysław – (ur. 7 IV 1905 r. w Mosinie –
zm. 30 VI 1977.). Syn Wawrzyńca.
Jako małoletni harcerz z plutonu Poznań – Łazarz pełnił
funkcję gońca bojowego w oddziałach przygotowujących do Powstania Wielkopolskiego pod dowództwem
Baczyńskiego Zenona w czasie od listopada 1918 r. do
15 I 1919 r. biorąc udział w akcji Powstania, w walkach
przy zdobywaniu koszar byłego 6 pułku grenadierów
i w dalszej służbie przy zabezpieczeniu zdobytych kosza r. Od 15 I 1919 r. do 15 III 1919 r. pełnił służbę
w Straży Ludowej. W czasie od 5 V 1921 r. do 15 VII
1921 r. brał czynny udział w III Powstaniu Śląskim,
w 3 kompanii 8 pułku Tarnogórskiego, pod dowództwem Baczyńskiego Zenona. W dalszym ciągu pełni
służbę wojskową w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu do
dnia 15 X 1928 r.. Od 1939 do 1945 r. walczył w oddziałach polskich na zachodzie. Pochowany na cmentarzu
komunalnym Poznań – Junikowo. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl; Podstawa – zaśw. komendanta PKU Poznań Miasto z dnia 09. 03.1938 lub
1939 - dopisek WTG Gniazdo; zaśw. rotm. Wacława Szymańskiego i ppor. Zenona Baczyńskiego]

DUSZYŃSKI Marian – wniosek do komisji weryfikacyjnej o uznanie za powstańca, st r. 46 poz. 5, udokumentowany 9 IV 1935 r. Zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 22 V 1935 r. Koło
Mosina – nr 103 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP – wnioski powstańców; AP w Poznaniu 53/884/20
Związek Weteranów Powst. Narodowych 1934-1936]
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FAUSTMAN Franciszek – (ur. 28 I 1901 r. w Rogalinie –
zm. ?). Syn Romana i Franciszki.
Walczył jako ochotnik w powstaniu wielkopolskim od
dnia 15 I 1919 r. w 1 Kompanii Wywiadowczej w Poznaniu pod dowództwem Górala. Odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

FENGLER Walenty – (ur. 14 II 1897 r. w Sowińcu – zm. ?).
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski – kapral).
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/33]

FIER Jan – (ur. 7 VI 1893 r. w Sowińcu - zm. 27 IX 1956
w Poznaniu). Syn Jana i Marianny z d. Nowak. Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski – szeregowiec. Ożeniony
z Anastazją Krzysinek. Pochowany na cmentarzu Jeżyckim.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/31]

FLENS Stanisław – (ur. 15
IX 1900 r. w Mosinie – zm.
7 VII 1943 r. w Miejskiej Górce). Syn Marcina i Marianny
z d. Szyper. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. W roku
1921 ożenił się z Teodozją
Kordylewską, córką malarza
Józefa i jego żony Albertyny
Werner. Mieszkali w Mosinie
przy ul. Poznańskiej. Aresztowany w roku 1941, więziony
w Rawiczu, następnie w Miejskiej Górce. Na skutek gwałtownie prowadzonego śledztwa, zmarł w więzieniu. Pochowany w Miejskiej Górce.
[Wniosek do komisji weryfikacyjnej o uznanie za powstańca st r. 31 poz.12 udokumentowany 9 IV 1935 r. – AP
w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP –
wnioski powstańców]

FOLTYN Czesław – (ur. 7 V 1900 r. w Daszewicach –
zm. ?). Syn Andrzeja i Jadwigi z d. Szymkowiak. Wstąpił jako ochotnik powstaniec w dniu 27 XII 1918
r. do 7 P.A.C. w Poznaniu i brał czynny udział w akcji zbrojnej z bronią w ręku na terenie m. Poznania
i okolic pod rozkazami ppor. Pniewskiego. Po oswobodzeniu Poznania walczył ze swą jedn. na froncie północnym pod Rynarzewem, Kcynią i Paterkiem. Po zakończeniu walk powstańczych wrócił ze swą jedn. do
garnizonu Poznań pełniąc różne funkcje ostatnio jako
działowy. W sierpniu 1939 r. został powołany do wojska polskiego do 1 dyw. zwiad. Lwów i brał udział
w walkach z Niemcami gdzie w dniu 18 IX 1939 r.
w walce pod Leśniewicami dostał się do niewoli skąd
go zwolniono do miejsca zamieszkania. W czasie okupacji był wysiedlony ze swej własności i przeznaczony
do prac fizycznych na PKP. Odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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FOLTYN Marian – (ur. 4 V 1898 r. w Kubalinie k. Daszewic – zm. w Szczecinie 10 II 1967 r.). Syn Józefa i Antoniny
z d. Piechockiej. Ukończył szkołę podstawową w Daszewicach i szkołę średnią - w Poznaniu.
Na przełomie 1918/19 r., kiedy w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie wziął w nim czynny udział – miał
wtedy 20 lat. Powstanie jako jedno z niewielu polskich
zrywów wolnościowych zakończyło się sukcesem. Było
to możliwe na fali patriotycznego entuzjazmu jaki ogarnął
wtedy Wielkopolskę. W jego efekcie prawie całe województwo formalnie powróciło w skład odradzającego się państwa polskiego - na mocy Traktatu Wersalskiego podpisanego 28 VI 1919 roku. Wtedy Marian postanowił zostać
w wojsku i kształcić się dalej, jednak zmienił kierunek
zainteresowań. Studiował w niedawno powstałej Szkole
Marynarki Wojennej w Toruniu, którą skończył w stopniu
podporucznika. Była to elitarna szkoła o ostrych wymaganiach wstępnych: matura, obywatelstwo polskie, idealne
zdrowie, stan wolny oraz zaświadczenie o postawie moralnej i lojalności potwierdzone przez co najmniej 2 osoby
zajmujące stanowiska państwowe. W 1939 roku było około 500 absolwentów tej szkoły.
Po jej ukończeniu dostał przydział do flotylli rzecznej
Marynarki Wojennej w Pińsku na Podlasiu, przy granicy
z ZSRR. (Od 1922 r. zmieniła nazwę na Flotyllę Pińską).
Operowała na tzw. Morzu Pińskim w dorzeczu Prypeci na
rzekach Prypeć, Pina i Strumień. Liczyła około 100 jednostek bojowych i transportowych: kanonierki, kutry uzbrojone, trałowce i monitory rzeczne. Marian awansował wtedy na kapitana marynarki (1935). W 1939 r. po wybuchu
II Wojny Światowej i ataku ZSRR na Polskę, na rozkaz gen.
Franciszka Kleeberga 17 i 18 IX wszystkie jednostki zatopiono, aby nie dostały się w ręce wroga. Utworzono wtedy
dwa bataliony morskie złożone ze spieszonych podchorążych Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Gdyni
i marynarzy rezerwy. Dowódcą jednego z nich został kapitan marynarki Marian Foltyn. Żołnierze zostali przemundurowani w polowe mundury wojsk lądowych przy zachowaniu elementów umundurowania marynarskiego (czapki
i orzełki marynarki wojennej). Ruszyli w stronę centralnej
Polski, gdzie dołączyli do Armii gen. Franciszka Kleeberga
(od 20 września SGO „Polesie”). Decydująca bitwa z wojskami niemieckimi odbyła się pod Kockiem od 2 do 5 października, a końcowy bój we wsi Wola Gułowska. Była to
ostatnia zwycięska bitwa w wojnie obronnej 1939 r. Wobec
zupełnego braku amunicji i żywności generał. F. Kleeberg
zdecydował o kapitulacji, która nastąpiła 6 X o godzinie
11 przed Pałacem Jabłonowskich w Kocku. Marian Foltyn
pod koniec października 1939 r. trafił do oflagu VII A Murnau Staffelsee w Bawarii – obozu jenieckiego dla oficerów
u stóp Alp, blisko Szwajcarii i centrali Czerwonego Krzyża,
w którym do jego wyzwolenia 29 IV 1945 r. przez 12 dywizję pancerną gen. majora Rodericka R. Allena 3 armii gen.
George’a Pattona. Po wyzwoleniu obozu przekształcono go
w Polski Obóz Wojskowy (od V do VII 1945 r.). Utworzono
tam Polski Ośrodek Wojskowy jako bazę rekrutacyjną do II
Korpusu gen. Władysława Andersa. Został on rozformowany w 1947 r. w Anglii i tam właśnie trafił Marian Foltyn.
W Londynie pracował dla I zastępcy Szefa Kontradmirała
Józefa Unruga w Kierownictwie Polskiej Marynarki Wojennej przy brytyjskiej Admiralicji. Awansował wtedy na ko-
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mandora podporucznika.
W czerwcu 1948 r. zdecydował się wrócić do kraju w ostatnim rejsie „Batorego” z żołnierzami na pokładzie. W Gdyni
czekali na niego przedstawiciele rodziny, z którymi wrócił
do Kubalina.
W sierpniu 1948 r. za namową braci - Stefana i Edwarda,
przeniósł się wraz z najbliższą rodziną do Szczecina. Pracował w Szczecińskim Urzędzie Morskim, potem w Zarządzie Portu. Uznany za wroga klasowego został zwolniony
i zmuszony szukać innej pracy. Znalazł ją w ubezpieczeniach w PKO. Po 1956 r., po politycznej odwilży, został zrehabilitowany i pracował w Kapitanacie Portu (ruch statków
w porcie i na redzie) do emerytury w 1963 r.
Został pochowany w grobie Rodziny Foltynów z Kubalina
na cmentarzu przy kościele w Głuszynie pod Poznaniem,
niedaleko Kubalina. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym.
[Przekaz rodzinny Małgorzaty Foltyn; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

FOLTYN Wacław – (ur. 7 X
1899 r. w majątku Kubalin
k. Daszewic – zm. ?). Syn Antoniego i Józefy z d. Piechockiej. Był jednym z dziesięciorga swego rodzeństwa, którymi
byli: Marian – ur. w 1893 r.;
Helena – 1896; Kazimiera –
1900; Stefan – 1901; Leon
Paweł – 1905; Maria – 1909;
Leszek 1913 oraz Henryk
i Edward. Wacław kształcił
się w gimnazjach w Poznaniu
oraz Rogoźnie. W tym ostatnim, od 1913 r. był członkiem
Tajnego Towarzystwa Tomasza Zana. Brał udział w powstaniu wielkopolskim. Walczył pod Boczkowem, Zdunami,
Skalmierzycami oraz w ataku na Krotoszyn. Następnie walczył na terenie Małopolski Wschodniej i we Lwowie.
Maturę zdał w 1919 r. przed komisją dla aspirantów oficerskich. W tym samym roku został absolwentem Wielkopolskiej Szkoły Podoficerów Piechoty w Biedrusku. Po
zakończeniu wojny 1920 roku służył w 1. Pułku Strzelców
Wielkopolskich jako podoficer oświatowy a następnie
w 57. Pułku Piechoty pełniąc funkcję młodszego oficera
kompanii.
Od lipca 1920 roku do stycznia 1921 r. był słuchaczem
Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, następnie
w 1922 r. uczył się prze 8 miesięcy w Centralnej Szkole
Wojskowej Gimnastyki i Sportu w Poznaniu. W 1926 r. został przeniesiony do Oddziału Szkoły Lotniczej w Szkole
Podoficerów rezerwy w Poznaniu. W 1929 r. awansował
na oficera instrukcyjnego w kompanii szkolnej batalionu
lotnictwa i kierownika wychowania fizycznego. Jego batalion lotniczy zajął w tym roku I m. w zawodach sportowo
-obronnych DOK VII. W 1930 r. został skierowany do 86.
Pułku Piechoty a w 1931 r. został powiatowym komendantem Przysposobienia Wojskowego w Mołodecznie (obecnie
obwód miński na Białorusi) . Kolejnym miejscem służby
były Brzeziny/k. Łodzi. Tam służył do wybuchu II wojny
światowej. Awanse Wacława Foltyna: 1 II 1921 – podpo-
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rucznik, 1 II 1923 – porucznik, 10 III 1939 – kapitan. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za
Wojnę 1918 – 1921, Medal X-lecia Odzyskania Niepodległości, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Brak jest
informacji dotyczącej dostania się do niewoli sowieckiej po
17 IX 1939 r. Był jednak na liście transportowej 040 z 20
IV 1940 r. do Katynia. Zapewne tam zginął od strzału w tył
głowy. Nie został zidentyfikowany.
25 IV 1995 roku Wacław Foltyn został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Wałęsę Medalem „Za
Udział w Wojnie Obronnej 1939 r.”.
[Krzysztof Budzyń, Śremski Kwartalnik Historyczny Nr
19(2017)]

FOLTYN Stefan – (ur. 27 VIII 1902 r. w Kubalinie k. Daszewic – zm. 1968 r. w Warszawie). Syn Antoniego i Józefy. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od
1 I 1919 r. w formacjach w Rogoźnie w kompanii por. Skotarczaka przy oswobodzeniu Rogoźna, Budzynia, Chodzieży. Po zakończeniu powstania został zwolniony 15 III 1919
r. jako młodociany i powrócił do gimnazjum w Rogoźnie Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
W okresie międzywojennym mieszkał w Grodnie. Po II
wojnie światowej ukrywał się w Szczecinie.
[Przekaz rodzinny Małgorzaty Foltyn; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

FRANEK Walenty – (ur. 7 II 1897 r. w Budzyniu k. Mosiny – zm. ?). Po powrocie z I wojny światowej w końcu
XII 1918 r wstępuje z początkiem stycznia 1919 r. do tworzącego się oddziału powstańczego w Śremie biorąc udział
pod dow. Skrzypczaka i Domagalskiego w walkach pod
Zbąszyniem, Łomnicą oraz Trzcielem. Przebywał w wojsku
do 1921 r. Od roku 1921 do 1934 pracował jako robotnik
w cegielni. Następnie pracował jako masztalarz w Gnieźnie
przez cały czas okupacji aż do przejścia na rentę inwalidzką
z powodu wypadku przy pracy. Wypadek spowodował amputowanie nogi.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. – nr 365 pozycji w spisie. Zamieszkały Mosina – Pożegowo.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934]

FRANKOWSKI Wincenty –
(ur. 19 III 1892 r. w Mosinie
– zm. 20 X 1939 r. w Mosinie).
Syn Marcina z zawodu stelmacha i Franciszki z d. Ryszka
również z Mosiny. Tutaj chodził do szkoły. Od 1911 r., tj.
od powstania Towarzystwa
Gimnastycznego
„SOKÓŁ”
w miasteczku, wraz z bratem
Sylwestrem, był wyróżniającymi się zawodnikami. Można
tylko domniemywać, że jako
poddany cesarza, brał udział w I wojnie światowej. Był
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uczestnikiem powstania wielkopolskiego. 19 XII 1926 r. był
w grupie założycielskiej, która zawiązała w Mosinie Towarzystwo Powstańców i Wojaków im. Stefana Czarnieckiego. Powierzono mu funkcję II wiceprezesa. W tym okresie,
aż do wybuchu II wojny światowej był również czynnym
członkiem Mosińskiego Bractwa Kurkowego. Z zawodu był
malarzem, jego firma zamieszczona była w Księdze Adresowej Polski w roku 1930. Od 1928 do 1939 r. był regularnie zatrudniany do malowania pomieszczeń szkolnych (2 budynki szkolne) jak i innych lokali w Mosinie.
Wspierał finansowo różne mosińskie organizacje. Był
ożeniony z Heleną z d. Kiełczewska. Małżeństwo mieszkało przy ul. Poznańskiej. Jego działalność społeczna
i udział w powstaniu 1918 r. zaważyło przy aresztowaniu
w październiku 1939 r. Został rozstrzelany w publicznej egzekucji 20 X 1939 r. na mosińskim rynku pod nr
9. W akcie zgonu wystawionym 20 XII 1939 r. jest zapis, że „… zmarł w Mosinie dwudziestego października
trzydziestegodziewiątego o godz. o godzinie szesnastej
i pół”. Po tym dramacie, żona Helena przeniosła się do
swojej siostry w Otuszu k/Buku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie w zbiorowej mogile rozstrzelanych. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką
„Powstaniec Wielkopolski”
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp.1945-49,J.Szeszuła,Mieszkańcy
Ziemi
Mosińskiej
w latach 1919-1939, Mosina 2014 r.]

FRĄCKOWIAK Jan – (ur. 29
V 1892 roku w Mosinie –
zm. 20 X 1939 r. w Mosinie).
Syn Aleksandra i Franciszki
z d. Luckner, zamieszkałych
w Mosinie. Szkołę powszechną ukończył w Mosinie. Ojciec Aleksander wyuczył go
w zawodzie kupca, handlowca. Trudno określić czy został
zmobilizowany do udziału
w I wojnie światowej. Swoją
działalnością w utworzonej
Straży Ludowej wspomagał powstańców i komendę placu
w Mosinie pod dowództwem Zdzisława Chłapowskiego
(zginął pod Międzyrzeczem 24 IX 1920 r.) i Czesława Janickiego (rozstrzelany 30 IX 1939 r. na Rynku w Śmiglu)
– Mosina-wieś. W międzyczasie należał jako jeden z młodszych wiekiem do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół,
którego już w lutym 1919 r. został skarbnikiem. Działał też
w Bractwie Kurkowym, w którym w 1936 r. był członkiem Komisji Rewizyjnej. Od 1927 roku wraz z bratem Aleksandrem byli współwłaścicielami sklepu żelaza
i tzw. kolonialki, którą prowadziła matka Franciszka,
w nabytym przez nich budynku Rynek 1 – obecny budynek
Urzędu Miejskiego. W latach 30 zmodernizował na motorowy młyn przy ul. Kolejowej, którego wraz nowym, pobudowanym obok niego budynkiem był właścicielem. Prowadził rozległy handel i hurtownię różnych materiałów, m.
in. zaopatrywał budynki szkolne w Mosinie w opał na zimę
– drewno i węgiel. W latach 30. XX w., podczas kryzysu
gospodarczego, zaopatrywał kuchnię dla bezrobotnych pro-
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wadzoną przy magistracie m. in. w produkty spożywcze.
Został aresztowany przez policję okupanta 18 X 1939 r.
i uwięziony w bożnicy przy ul. św. Jana. „Sąd” uznał go
„narodowcem” i został skazany na karę śmierci. Akt zgonu
został wystawiony 31. XII.1939 r. Jako powód śmierci wpisano - zmarł – bez podania przyczyny. Pochowany został
w zbiorowej mogile rozstrzelanych na cmentarzu w Mosinie. Młyn po rozstrzelanym Janie Frąckowiaku przejął Niemiec Walter Stark z Krosna. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Przekaz rodzinny Izabeli Gładysiak, J. Szeszuła Mieszkańcy
Ziemi Mosińskiej w latach 1919-1939, Mosina 2014 r.]

FRĄCKOWIAK Jan – (ur. 7 VI 1880 r. w Mieczewie – zm.
?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Szeregowiec.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/32]

FRĄCKOWIAK Władysław –( ur. 6 VI 1899 w Pożegowie –
zginął wiosną 1940 r. w Kalininie.) Syn Józefa . Powstaniec
wielkopolski, żołnierz wojny polsko – sowieckiej. Od 1 IX
1922 r. służył w policji, ostatnio w Brześciu n/Bugiem
[Przemysław Mieloch – Fakty Mosińsko puszczykowkie]

FUNKA Franciszek – (ur.
4 X 1896 r. w Wydawach pow.
Rawicz – zm. 22 X 1962 r.
w Mosinie).
Syn Tomasza i Katarzyny.
Ochotnik Powstania Wielkopolskiego.Walczył na froncie
południowym w rejonie miejscowości Dębno Polskie, Zielona Wieś, Słupia Kapitulna,
Rawicz.
Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
[Przekaz rodzinny – Józef Funka]

GÓRNY Jan – (ur. 9 I 1892 r.
w Będlewie – zm. 20 III 1980
r. w Mosinie). Syn Wincentego i Michaliny. Syn gospodarza Wincentego, miał jeszcze
3 braci i 2 siostry. W Będlewie ukończył 4-klasową niemiecką szkołę podstawową.
Następnie, chcąc pomóc rodzicom, pracował jako robotnik fabryczny w odległej
ok. 12 km pobliskiej Mosinie,
w
cegielni
Maksymiliana Perkiewicza. Jako poddany cesarza niemieckiego, w pierwszych dniach sierpnia 1914 r. został zmobilizowany do armii pruskiej i skierowany
na front zachodni, nad granicę belgijską. Można przypuszczać, że najprawdopodobniej służył
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w V Korpusie Armijnym, 10 DP. Służyli tam głównie
rezerwiści z Poznania i okolicy oraz ówczesnej Prowincji Poznańskiej. Przez cały okres I wojny przebywał na
froncie zachodnim. Trudno powiedzieć, w jakich okolicznościach dotarł po zakończeniu wojny do Poznania.
W związku z wybuchem powstania w grudniu 1918 r.
w Poznaniu, jako ochotnik otrzymał przydział do
4 kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa bosmana
Adama Działoszyńskiego.
Brał udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich na poznańskim dworcu głównym, zdobywaniu niemieckich
koszar 47 Pułku Piechoty przy ul. Bukowskiej, w walce
o lotnisko Ławica. Następnie był uczestnikiem walk na
froncie północnym powstania pod Rynarzewem i Szubinem. Po rozejmie w Trewirze, został skierowany w rejon
Wilna. Brał udział w wojnie z bolszewikami w kampanii
1919-1920 r., za co został odznaczony Krzyżem Polonia
Restituta.
Zawarł związek małżeński z Seweryną Roszyk (1895 –
1966) z Dąbrowy/k. Palędzia. Małżeństwo osiedliło się
w Mosinie. Z tego związku narodziły się dzieci: Kazimierz (1920-1990), Franciszek (1921 – 2013), Wanda
(1925 – 1944) i Józef (1937). Przy ul. Strzeleckiej, na
wykupionej działce wybudował w 1933 r. dom, który
jest w posiadaniu syna Józefa do dnia dzisiejszego. Do
wybuchu II wojny światowej Jan Górny był zatrudniony
jako pracownik PKP w Poznaniu.
Podczas okupacji hitlerowskiej został zwolniony z PKP
i otrzymał nakaz pracy u niemieckiego bauera w Mosinie przy obecnej ul. Leszczyńskiej. Wraz z całą rodziną
został wyrzucony ze swojego domu przy ul. Strzeleckiej
i musiał zamieszkać we wskazanym pomieszczeniu na
terenie starej garbarni w Mosinie, przy ul. Garbarskiej.
Jego dom zajął sprowadzony z Rzeszy z rodziną Otto Tanberg, pracownik okupacyjnej SARPY (Barwa Stefana Kałamajskiego). Rodzinę dotknęła tragedia. Córka Wanda, która pracowała
w SARPIE, została wraz z innymi pracownikami tego zakładu wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec.
Tam na skutek ciężkiej pracy i niedożywienia w 1944 r.
zmarła na tyfus.
Natychmiast po wyzwoleniu w 1945 r. rodzina wróciła
do swojej własności przy ul. Strzeleckiej, którą uciekający przed frontem Niemiec Otto Tanberg pozostawił
w dość dobrym stanie.
Jan Górny do uzyskania renty inwalidzkiej w dalszym
ciągu pracował na PKP w Poznaniu. W swoim przydomowym ogrodzie, pasjonował się hodowlą kwiatów,
krzewów i roślin ozdobnych. Kupował nowe odmiany
drzewek, szczepił je, sadził nowe gatunki. Jego ogród był
wzorem porządku, zadbania i mienił się paletą barw.
Był odznaczony nadanym 22 XII 1966 r. Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Polonia Restituta. Jako
powstaniec wielkopolski, został awansowany na stopień podporucznika. Został pochowany na cmentarzu
parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt lat temu, przekazanej przez Izbę Muzealną
w Mosinie; przekaz rodzinny syna Józefa i wnuka Przemysława, ankieta koła ZBOWiD bez daty]
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GRONOSTAJ Antoni – (ur. 9 I 1897 r. w Żabinku - zm. 24
XII 1970 r.). Syn Piotra.
Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 r. w kompanii ciężkich karabinów –
późniejszym 68 Pułku Piechoty pod dowództwem sierż.
Trochelepszego od 5 II 1919 r. w walkach na odcinku
Zbąszyń, później Chodzież. Po ukończeniu działań wojennych w maju 1919 r. wstąpił do 5 komp. 68 Pułku Piechoty
w którym to pułku służył zawodowo do roku 1939 r. Sierżant. Zmarł 24 XII 1970 r. Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań – Junikowo.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

GRZEŚKOWIAK Jakub – (ur.
11 VII 1897 r. w Poznaniu –
zm. 3 III 1985 r. w Mosinie).
W czasie I wojny światowej
wcielony do armii pruskiej,
skierowany na front zachodni.
Uczestnik Powstania Wielkopolskiego, w dniu 10 I 1919
r. walczył o Zbąszyń w pododdziale Pułku Zapasowego
„Grupy Zachodniej”, przemianowanego w marcu 1919 r. na
7 Pułk Strzelców Wielkopolskich, a w styczniu 1920 r. na 61 Pułk Piechoty. Do końca
lipca 1919 r., 7 Pułk Strzelców Wielkopolskich walczył na
zachodnim, później na północnym odcinku frontu wielkopolskiego. We wrześniu 1919 r. Jakub Grześkowiak, ukończył kurs podoficerski w 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich
w Gnieźnie, w stopniu sierżanta. Wraz z pułkiem, brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej. W początkach marca 1920 r.,
61 Pułk Piechoty przerzucony został przeciwko Armii Czerwonej na front wschodni do obszaru Brody — Krasne — Złoczów, brał też udział w wyprawie kijowskiej.
Po zakończeniu działań wojennych, Jakub Grześkowiak wybrał zawodową służbę wojskową. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r.
W latach powojennych, od 1962 r., zamieszkały w Mosinie
przy ul. Brzoskwiniowej. Członek mosińskiego koła ZBOWiD.
Pracownik Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, kurator sądowy.
Był żonaty z Władysławą z d. Świątkowską.Pochowany na
cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Odznaczony m. in. Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[Przekaz rodzinny wnuczki Olgi Jurgiewicz; Dokumentacja fotograficzna ze zbiorów rodzinnych, http://powstancy-wielkopolscy.
pl/,]

HAREMZA Jan – wniosek do komisji weryfikacyjnej
o uznanie za powstańca st r. 47 poz. 31 udokumentowany 13
IV 1935 r. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 22 V 1935 r. Koło Mosina – nr 78 pozycji
w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP
– wnioski powstańców; AP w Poznaniu 53/884/20 Związek Weteranów Powst. Narodowych 1934-1936]
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HARKE Antoni – (ur. 10
I 1899 r. – zm. 24 XII 1987
r. w Czapurach). Wstąpił do
I baonu Strzelców Wielkopolskich. Brał udział w powstaniu w 4 kompanii tego baonu
pod dow. por Lewickiego pod
Zbąszyniem oraz w 61 pp pod
Bydgoszczą i w Chodzieży. Pozostał w nim po powstaniu do
10 IV 1923 r. Zmobilizowany
w 1939 r. w ramach 14 Dywizji w walkach pod Kutnem
dostał się do niewoli i przebywał w obozie jenieckim pod
Opolem, z którego na początku 1945 r. uciekł.
Odznaczony: Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
Pochowany na cmentarzu w Głuszynie. Grób oznakowany
okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Relacja synowej Ireny Harke; Legitymacja na 194-74-37
Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945; Legitymacja nr 70673-43 Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego; Legitymacja nr
524 – 75 – 105 Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia
Polski http://powstancy-wielkopolscy.pl/]

HARKE Franciszek – (ur. 13
III 1901 w Wiórku – zm. 27 III
1994 r.). Syn Jana i Magdaleny
z d. Plenzler. W latach 1907 –
1915 uczęszczał do szkoły Powszechnej. W 1916 r. rozpoczął
pracę w Zakładach Fosforowych
w Luboniu, w których zatrudniony był do wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
Jako
ochotnik 27 XII 1918 r. wstąpił
do oddziałów powstańczych.
24 I 1919 r. zgłosił się do formującego się I Batalionu Saperów Wielkopolskich, gdzie
dowódcą był por. Butler, przełożonym zaś 4 kompanii,
w której służył był por. Dworecki. Przysięgę wojskową
złożył w lutym 1919 r.. Walczył w okolicach Rawicza
i Bydgoszczy. Zwolniony z wojska w stopniu Szeregowego 10 IV 1923 r. Po wojsku w latach 1923 – 1925 pracował sezonowo w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego
w Luboniu. W latach 1925 – 1930 r. przebywał na emigracji we Francji. Po powrocie z zagranicy ponownie zatrudnił się sezonowo w ZPZ. Pracował do czasu mobilizacji 28 VIII 1939 r. został powołany do oddziału saperów
na poznańskiej Wildzie, skąd wysłany został do Krakowa.
Z chwilą wybuchu wojny (1 IX 1939 r.) wraz z odziałem,
w którym udał się do Włodzimierza Wołyńskiego. Tam dostał się do niewoli sowieckiej. Do domu powrócił 10 XI
1939 r. Od grudnia 1939 r. przez całą okupację pracował
w Zakładach Ziemniaczanych opanowanych przez okupanta. Po wojnie aż do emerytury (1966 r.) pozostał wierny rodzimej, lubońskiej firmie.
Zmarł mając 93 lata jako ostatni w Luboniu powstaniec
wielkopolski. Pochowany został na cmentarzu w Żabikowie.

31

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic
18 X 1930 r. zawarł związek małżeński z Joanną Bartkowiak (ur. 8 VIII 1930 r. w Sasinowie ) z którego to związku
mieli córkę Janinę. Od 1933 mieszkał w Luboniu. Odznaczony: Medalem za Wojnę 1939, Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski(1981). [Piotr P. Ruszkowski - na podstawie odpisu CAW nr 1545 – akta KKMN 81-24-276, akta
ZBoWiD-u, Koło Żabikowo, materiałów i informacji rodziny,
w: „Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim”]

HILDEBRAND Walenty – (ur.
8 IV 1884 r. w Wożnikach –
zm. 17 X 1953 r. w Mosinie).
Syn Kazimierza i Marianny
z d. Balcerek (ślub w Woźnikach w 1872 r.), był czwartym
synem po Stanisławie, Janie
i Franciszku. W 1907 r. zawarł
związek małżeński z Józefą
Stasińską z Rudnik /k. Opalenicy, c. Jakuba i Reginy Stasińskiej z d. Judek, w opalenickim
kościele. Walenty był wówczas
stróżem miejskim w tym mieście. Młode małżeństwo zamieszkało w budynku tamtejszego magistratu. Następnie
przeprowadzili się do Buku a stamtąd w 1932 r. do Nowego Tomyśla. Z tego związku narodziło się siedmioro dzieci,
w kolejności: Roman 1908 r.; Pelagia 1909 r.; Leon 1910 r.;
Władysława 1912 r.; Zofia 1918 r.; Jadwiga 1921 r. Walenty został zmobilizowany do armii niemieckiej i brał udział
w I wojnie światowej. Brak jednak więcej informacji na ten
temat. Pamiątką po tym okresie jego życia była ołowiana
kula z postrzału w nogę, jaki wówczas otrzymał. Była przechowywana jako talizman rodziny aż do 1932 r. przez żonę
Józefę. Niestety zaginęła w Nowym Tomyślu podczas kolejnej przeprowadzki.
Już 11 XI 1918 r. Walenty organizował w Buku Radę Żołniersko-Robotniczą. Od 1 XII 1918 r. działał w tamtejszej
już utworzonej Straży Ludowej, następnie brał czynny
udział w Powstaniu Wielkopolskim, rekwirował broń i internował Niemców. Po zwycięstwie powstania objął służbę
policjanta państwowego w stopniu wachmistrza. Był instruktorem.
Pod koniec sierpnia 1939 r., Walenty wraz z żoną Józefą
i córkami oraz synem Leonem ewakuowali się pod Równe, wówczas miasto leżące na terenie II Rzeczypospolitej.
Zamieszkali tam u polskich rodzin. Po 16 IX 1939 r. uciekając przed niewolą sowiecką, Walenty i Leon najpierw
rowerami a następnie pieszo dotarli do Nowego Tomyśla.
Podobnie reszta rodziny: przez Lwów, Rzeszów, Kraków
i Poznań – 17 XI 1939 r. przybyła do Nowego Tomyśla.
W październiku 1940 r. Walenty wraz z Józefą i córką Zofią zostali wysiedleni z N. Tomyśla do Starego Lubiejewa
/k. Ostrów Mazowiecka w Generalnym Gubernatorstwie.
Stamtąd datuje się korespondencja Walentego z bp. Walentym Dymkiem. Córki Jadwiga i Teresa były zatrudnione
z nakazu pracy w lennictwach w okolicy Nowego Tomyśla.
Syn Roman – już wikariusz w parafii Bolesnej Matki Bożej
na Łazarzu w Poznaniu, aresztowany przez gestapo, 15 VIII
1940 r. trafił transportem do KL Buchenwald a następnie
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do KL Dachau.
Po II wojnie światowej na początku lat 50., Walenty i Józefa zamieszkali u syna Romana, który objął w 1945 r. parafię w Mosinie. Tutaj dożyli swoich dni. Walenty zmarł
17 X 1953 r., żona Józefa 1 I 1962 r. Mogiła Walentego
na cmentarzu parafialnym w Mosinie została odznaczona
medalem POWSTANIEC WIELKOPOLSKI, a w 2016 r. specjalną tabliczką marmurową – WALENTY HILDEBRAND
POWSTANIEC WIELKOPOLSKI 1918 - ufundowaną przez
Urząd Miejski w Mosinie. Był odznaczony Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości.
[Przegląd Nowotomyski Rok IX Nr 3(35), lipiec – wrzesień
2015]

HOFFA Stanisław – (ur. 3.XI.1900 r. – zm. 5 X 1977 r
w Rogalinku). Syn Michała i Marii z d. Orwat. 28 XII 1918
r. zgłosił się ochotniczo do Powstania Wielkopolskiego
i walczył pod dowództwem sierżanta Szałaty o wyzwolenie
miasta Poznania spod zaboru pruskiego. Dnia 5-6 I 1919
r. walczył o zdobycie Ławicy pod Poznaniem. Następnie
wyjechał na front północny i walczył przeciwko Niemcom
pod Żninem, Kcynią i Paterkiem. Po zakończeniu walk
powstańczych zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego,
w którym służył do 1923 r. W czasie okupacji hitlerowskiej
został wywieziony na przymusowe prace do Niemiec. Po
przybyciu do Kraju w 1945 r. zgłosił się do pracy w Dyrekcji Dróg Wodnych i został wysłany na Ziemie Odzyskane
jako nadzorca dróg wodnych do Skwierzyny, gdzie pracował aż do przejścia na rentę starczą w 1967 r.
Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań – Junikowo. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl; Zaświadczenie z CAW
nr 15112]

HOFFMANN Feliks – (ur.
22 V 1881 r. w Grodzisku –
zm.15 II 1970 r. w Mosinie),
syn Kazimierza i Agnieszki
z d. Nowak. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego.
„Od 6 do 14 roku życia uczęszczałem do szkoły powszechnej
w Grodzisku, w którym to czasie przychodziłem strajk szkolny. Z powodu, że ojciec mój był
urzędnikiem pruskim, zmuszano mnie abym przyznał się do
prusactwa, a na to odpowiedziałem, że jestem polskiem li tylko pruskiem poddanym, nie bacząc na to, że ojciec mógł postradać posade. Za to byłem katowany przez rektora Posta. Po
zwolnieniu mnie ze szkoły wstępuję jako uczeń destylatorski
w Śmiglu, w którym to cały czas przynależałem do towarzystwa Sokół... ”. „... niemczyzna była tam tak silna, że nawet
Polacy tam urodzeni i mając ducha polskiego, przeważnie posługiwali się językiem niemieckim i Sokół miał za zadanie
krzewienia ducha polskiego, za co władza miejscowa ścigała
Sokoła na każdem miejscu... ”
„Na wojnę wielkoświatową byłem zaciągnięty do 37 pp (Landwer.) w Pole teren rosyjski, gdzie od maja 1915 do końca
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wojny pracowałem w kancelaryi płatniczego. Dwa miesiące
przed wybuchem rewolucji niemieckiej otrzymałem 4 tygodniowy urlop, na którym zachorowałem na grypę i już nie wróciłem
w pole. Tylko w wyzdrowieniu w 4. tym dniu rewolucji zgłosiłem się w Kórniku do Rady żołniersko rewolucyjnej pod komendę p. Dr Stanisława Celichowskiego dawniej w Kórniku obecnie
z zawodu adwokata w Poznaniu i pracowałem w kancelaryi
Komendy, dalej a froncie Kórnickiej jako telefonista, Po władzą
Straży Ludowej powołany do prowadzenia biura i ewidencji sił
zbrojnych do powstania, a 27 grudnia 1918 powołany zostałem
na pełnienie funkcji płatniczego co poświadczą były komendant
Straży Ludowej p. Wacław Urbanowski obecnie podref. w Starostwie w Śremie i p. Dr Celichowski były Komendant 1 Komp.
powstańczej w Kórniku. Pełnienie funkcji płatniczego było połączone z trudnościami ponieważ kas na płacenie żołdu żołnierzom wcale nie było i trzeba było na opłacanie żołd składkować u obywateli Kórnika i Okolicy jak i Zarządu Miasta
Kórnika, a przede wszystkim wielce przyczynił się wsparciu
finansowemu Zarządca Majątków Kórnickich, czyli długoletni plenipotent hrabiego Zamoyskiego ś.p. pan Dr Celichowski
w Prowencie pod Kórnikiem. I Komp. Kórnicka brała czynny
udział w powstaniu 27 grudnia 1918 r., w odebraniu Śremu
z rąk niemieckich w walkach pod Zbąszyniem i w walkach
pod Rawiczem. II Komp. Kórnicka pod dowództwem pana
Gawrycza, której również byłem płatniczym walczyła pod
Lesznem.
W dniu 18 marca 1919 r. złożyłem urząd płatniczego Kompanji powstańczej Kórnickiej z powodu wcielenia jej do 11.
pułk. Strzelców Wielkopolskich na ręce p. Komendanta tejże
Dr. Stanisława Celichowskiego adwokata, obecnie zamieszkałego w Poznaniu, który przekazał mnie do Komendantury w Poznaniu. Tam jednak się zgłosiwszy, wymówiono
się brakiem wolnej posady w Poznaniu w dlatego prosiłem
o całkowite zwolnienie mnie z służby wojskowej. Świadectwa
niepodległościowe za język polski w szkole pruskiej począwszy,
a na powstaniu kończąc załączam.”
W okresie międzywojennym, Feliks Hoffman był właścicielem restauracji w Mosinie. Od X 1926 r. - członek Związku
Inwalidów Wojennych. 5 V 1934 r. został podpisany dokument w sprawie przyznania odznaki koleżeńskiej Feliksowi
Hoffmanowi, co podpisał Franciszek Ks. Cygański, a za
zgodność z oryginałem potwierdził Stanisław Maćkowiak
Sekretarz Zarządu Miejskiego. Odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Wojskowe Biuro Historyczne CAW: Kwestionariusz wniosku o krzyż i medal niepodległości z załącznikami (życiorys spisany w 1935 r., odpisy świadectw: prześladowania
w szkole za polskość, działalności w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół w Śmiglu w latach 1906 – 1911, inwalidztwa wojennego z czasów pobytu w armii niemieckiej,
czynnego członkostwa w Straży Ludowej w Korniku, funkcji płatniczego Kompanji Kórnickiej, czynnego i gorliwego udziału w powstaniu wielkoploskim zaświadczenia
o udziale w powstaniu; Akt zgonu USC w Mosinie; AP
w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła 19371939; Legitymacja Związku Inwalidów Wojennych w Mosinie nr 54 w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie http://powstancy-wielkopolscy.pl/ ]
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HOFFMAN Franciszek – zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło
Mosina – nr 361 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934]

IWAŃSKI Ignacy – (ur. 30 I 1893 r. w Rogalinie – zm.?).
Syn Michała i Agnieszki. Brał czynny udział z bronią
w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 27 XII 1918 r. do
18 XII 1919 r. – w 3 komp. Zamek pod dow. por. Kociałkowskiego i to: przy zamku, przy ul. Artyleryjskiej, przy
zdobywaniu magazynu, przy poczcie i w końcu na Ławicy.
Bezpośrednio wcielony do WP i zwolniony 27. 04.1920 r.
w stopniu szeregowca. Zweryfikowany Powst. Wlkp. 9 III
1934 r. W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[AP Poznań N r. zesp. 884 poz. 9505; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

JAKUBOWSKI Jan – (ur. 1 V 1884 r. w Iłówcu – zm. ?). Syn
Józefa i Katarzyny z d. Matuszczak.
Po zwolnieniu z armii niemieckiej wziął czynny udział
w Powstaniu wielkopolskim. 1 I 1919 r. zgłosił się ochotniczo do grupy zachodniej podpułkownika Zenktelera
w Grodzisku. W tej grupie walczy z bronią w ręku o zdobycie Drożyny Rakoniewickiej, Rakoniewic i Wolsztyna.
Wyróżnił się szczególnie w walce o Kopanicę. W czasie
ostatniego natarcia został ciężko ranny od granatu ręcznego rzuconego przez żołnierza niemieckiego, w wyniku czego ranny przeniesiony został do szpitala, gdzie przebywał
przez okres 5 miesięcy. Po wyleczeniu odkomenderowany
został do Pogotowia Samochodowego, skąd zwolniony
w dniu 30 XI 1919 r. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym. Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski.
Szeregowiec.
[Zaświadczenie DOK VII Referat Historyczny nr 276
- I - 19821/ 38 z dnia 24.11.1938.; AP w Poznaniu
53/884/0/1/31http://powstancy-wielkopolscy.pl/ ]

JANICKI Czesław – (ur. 2 II 1887 r. w Śremie - zginął
rozstrzelany 30 IX 1939 r. na Małym Rynku w Śmiglu).
Syn Jakuba i Marii z d. Nawrot. Początkowo przebywał
w Śremie i w Mosinie. Z wykształcenia i zainteresowania
był kupcem. W 1911 r. zawarł związek małżeński z Bronisławą Popowicz z Iłówca. W II połowie listopada 1918
r. działał w Powiatowej Radzie Ludowej w Śremie. Rada
delegowała swoich przedstawicieli w osobach m. in. Franciszka Jakubowskiego i Jana Niemira z Mosiny i ks. Gracjana Siudę z Żabna, na zebranie Sejmu Dzielnicowego
w Poznaniu w dniach od 3 – 5 grudnia 1918 r. Czesław
Janicki był dowódcą Straży Ludowej i placu na Obwód
Mosina-Miasto. Do jego zadań należało m. in. utrzymanie
porządku i bezpieczeństwa mieszkańców, zabezpieczenie
stacji kolejowej, poczty, mostów, dróg na terenie miasta.
Po powstaniu przeniósł się do Poznania, gdzie założył firmę masarską pod nazwą „Spółka”, która od lutego 1931 r.
nosiła nazwę „Jodemka” (Janicki-Muszkieta-Kościan). Firma zawarła umowę z gminą Kościan na ubój trzody chlew-
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nej w rzeźni miejskiej, jej rozbudowę, produkcję bekonów
i szynek na eksport. Od 1935 r. Cz. Janicki uruchomił też
produkcję konserw mięsnych. Towary swoje firma sprzedawała w miastach najbliższej okolicy Kościana. Uruchomił
też bekoniarnię w Nowej Wilejce k/ Wilna a wiosną 1939
r. hodowlę kur w Wilkowie Polskim k/Śmigla. Mieszkał
z liczną rodziną w Kościanie – 3 córki i 5 synów. Tutaj
działał społecznie w Bractwie Kurkowym, Towarzystwie
Przemysłowców Polskich. Był też prezesem Towarzystwa
Powstańców i Wojaków w Kościanie. Wspomagał ludzi
biednych, w jego jadłodajni zakładowej wydawano około 60 obiadów dziennie. Po wybuchu II wojny światowej
mieszkał dalej w Kościanie. 30 IX 1939 roku o godz. 18
został aresztowany w Wilkowie Polskim i przewieziony do
Śmigla. Tam został rozstrzelany z grupą 7 mieszkańców na
Małym Rynku „o godz. 7 minut 25 po południu”. Grupę
8 rozstrzelanych pochowano na miejscowym pożydowskim
cmentarzu. Po wojnie, 19 X 1945 r. dokonano ekshumacji
ofiar. Jego zwłoki rozpoznał syn Marian po kurtce i znalezionych w kieszeni dokumentach. Na życzenie rodziny spoczął na cmentarzu w Kościanie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[źródło: Jarosław Wawrzyniak - Śrem w Powstaniu Wielkopolskim 1918 – 1919, Śrem 2011; Hubert Zbierski –
Sylwetki Rozstrzelanych Mieszkańców Ziemi Śmigielskiej
w 1939 roku, Śmigiel 2009]

JANICKI Stanisław – (ur. 27 XI 1892 r. w Czołowie pow.
Śrem – zm. 3 II 1919 r. w Kcyni). Szeregowiec, zamieszkały
w Daszewicach, pow. Poznań – Zachód. Poległ w walkach
powstańczych, w Kcyni pow. Szubin. Pochowany w Poznaniu, na cmentarzu garnizonowym.
[Lista strat powstania wielkopolskiego 1918-1920, Tadeusz
Jabłoński, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 1936]

JANKOWIAK Józef – (ur. 16 III 1893 r. w Świątnikach – zm.
?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski 26 XI 1936 r.
w stopniu wojsk. kpr. Zamieszkały Poznań, ul. Wspólna 3.
[AP Nr. zesp. 884 poz. 20163]

JARCZEWSKA Jadwiga – (ur. 16 X 1891 r. w Ostrzeszowie – zm.1977 r.), z d. Wirska, córka Jana i Antoniny
z d. Cegielska. Po ukończeniu szkoły średniej w Ostrzeszowie, zajmowała się tajnym nauczaniem języka polskiego
okolicznych dzieci. Po wybuchu powstania wielkopolskiego zorganizowała na terenie Ostrzeszowa grupę młodych kobiet, które utworzyły oddział Czerwonego Krzyża
z punktem opatrunkowym dla lżej rannych. Opiekunem
i szefem ze strony lekarskiej tego punktu był dr Kazimierz
Michalski. Ciężko rannych transportowano do szpitala
do Ostrowa Wlkp. Rannych zwożono z odcinków walk
pod Ostrzeszowem, Kępnem, Kobylogórą. Po powstaniu,
w roku 1920 wstąpiła do Komitetu Plebiscytowego dla
Warmii, w którym pracowała do lipca 1921 r. Po zakończeniu akcji plebiscytowej wróciła do Ostrzeszowa, wyszła za
mąż i osiedliła się w Poznaniu. W czasie okupacji, w roku
1940 została wywieziona z mężem do Gorlic w powiecie
jasielskim. Po wojnie przeniosła się z rodziną do Jeleniej
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Góry, a w roku 1952 zamieszkała w Mosinie. Pracowała tu
w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. Należała do Koła
ZBOWiD w Mosinie. Pochowana została na cmentarzu junikowskim w Poznaniu.
Awansowana do stopnia podporucznika. Odznaczona
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym nr 13-74-52 z 2 IV
1974 r.
[Karta członka ZBOWiD w Mosinie w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie http://powstancy-wielkopolscy.pl/ ]

JAWORSKI JAN – (ur. 5 XII
1900 r. w Mosinie – zm. 23
III 1975 r. w Mosinie). Syn
Jana i Marianny Faleńskiej
z Krajkowa, z d. Adamskiej. Rodzina Jana seniora
była liczna. Oprócz rodziców było 12 dzieci. Jan-jr
był przedostatnim dzieckiem. Jan-ojciec prowadził
własne gospodarstwo liczące ponad 13 ha, nie licząc
dzierżaw na Czarnokurzu
i przy ul. Strzeleckiej i Taczanowskich (Sowiniecka).
Jan- jr ukończył szkołę wówczas niemiecką, przy kościele. M. in. przyłapany za śpiew po polsku został ukarany karą chłosty. Po ukończeniu szkoły pomagał ojcu
w pracach na gospodarstwie. W czerwcu 1917 r. jako
niespełna 17 latek został powołany do wojska niemieckiego, skierowany na przeszkolenie i wysłany wraz
z Franciszkiem Wojtkowiakiem - też z Mosiny – na front.
Po zawieszeniu działań wojennych w wyniku kapitulacji
w Compiegne, pod koniec listopada 1918 r. dotarł do
Poznania. Najprawdopodobniej zaciągnął się do Straży Ludowej. Po wybuchu powstania 27 XII 1918 r., brał
w nim udział jako ochotnik. Następnie walczył w 3 Pułku Strzelców Wielkopolskich (przemianowany na 57
Pułk Piechoty) . Odbył kampanię lat 1919 – 1920 r. na
froncie bolszewickim. Walczył m. in. pod: Brześciem/n.
Bugiem, Berezyną, Kijowem, w odwrocie błota poleskie
i pod Warszawą. Rodzinie wspominał w późniejszym
czasie o warunkach życia w Rosji, forsownych marszach,
pomocy polskich leśników przy przeprawach przez bagna. Przez okres lat 1917 – 1921 rodzina nie otrzymywała żadnych wiadomości z frontu, nie wiedziała czy
żyje. Przypadek sprawił, że w marcu 1921 r. spotkał się
w Garwolinie z siostrą swojej matki i jej mężem. Oni
powiadomili rodzinę, że Jan-jr żyje. Z okresu powstania i wojny bolszewickiej zachowały się: zaświadczenie
z 10 XI 1920 r. d-cy 57 Pułku Piechoty, że Jan Jaworski-jr
przebywał na froncie nieprzerwanie przez 15 miesięcy oraz
Dyplom Odznaki Pamiątkowej 57 Pułku Piechoty, wraz
z zezwoleniem nr 454 z dnia 15 VI 1925, do noszenia tej
odznaki pułkowej.
W okresie międzywojennym zawarł związek małżeński
z Cecylią Haremza i zamieszkali w domu rodzinnym przy
ul. Poznańskiej. Gospodarzył na ojcowiźnie. Z małżeństwa
z Cecylią narodziły się dzieci: Stefania, Zbigniew, Maria
i Kazimiera. Jan-jr w przeciwieństwie do Jana-ojca, nie należał do mosińskich organizacji.
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Podczas okupacji hitlerowskiej, 3 III 1943 r. został aresztowany wieczorem podczas kolacji, w swoim domu. Aresztujący go niemieccy policjanci próbowali podłożyć broń
krótką. Oskarżony został o nielegalny ubój bydła i sprzedaż wyrobów. Początkowo przebywał w Domu Żołnierza
w Poznaniu a następnie w Forcie VII, cela 60. Widział
zmaltretowanych piekarza Stanisława Kaczmarka i fotografa Stanisława Jarmuszczaka, którzy zmarli już w kwietniu, w wyniku przesłuchań. Podczas śledztwa zarzucano
J. Jaworskiemu trucie swojego bydła w ramach tzw. SACHE
MOSCHIN. Próbowano wymusić zeznania biciem. Z Fortu VII transportem w listopadzie 1943 r. został wywieziony do KL Auschwitz, więzień 145709, Block 60. Następnie
krótko przebywał w cegielni na płd. Niemiec a stamtąd
w grudniu 1943 r. został przewieziony do KL HamburgNeuengamme, więzień nr 25059 – Block 5. Pomimo potwornych warunków przetrwał. Wolność odzyskał 4 V
1945 r. w wyniku działań wojsk brytyjskich. Póki żył,
dzień ten obchodził jako swoje osobiste święto. Z powodu
wycieńczenia został skierowany 29 VII 1945 r. do Kalmar
w Szwecji, przez Szwedzki Czerwony Krzyż. Stamtąd po
podleczeniu trafił 10 IX 1945 r. do Bollnäs. Tam pracował u miejscowych gospodarzy na roli. Przez cały okres
swojego uwięzienia utrzymywał kontakt z domem. Do
Mosiny powrócił 5 XII 1945 r., w swoje urodziny. Wrócił
do domu. Pomimo obostrzeń w stosunku rolników indywidualnych, nadal pracował na swojej roli. Zmarł 23 III
1975 r. w Mosinie i tutaj został pochowany na miejscowym cmentarzu. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Muzeum Martyrologii w Żabikowie, akta sygn.OKPIII.
Ds.9/70, przeka z rodzinny córki Stefani Jaworskiej zam.
Konieczna,Archiwum rodziny Jaworskich].

JAWORSKI Mieczysław –
(ur. 12 IV 1884 r. – zm. 21
VII 1960 r.). Syn Marcelego
i Marii z d. Pawlickia. Ochotnik Powstania Wielkopolskiego, bracia powstańcy: Roman i Stanisław. Pochowany
na cmentarzu parafialnym
w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką
„Powstaniec Wielkopolski”.
[przekaz Zygmunta Pohla]

JAWORSKI Roman – (ur. 22
II 1901 r. – zm. 5 I 1932 r.),
syn Marcelego i Marii z d.
Pawlicka, ochotnik Powstania
Wielkopolskiego, bracia-powstańcy Mieczysław i Stanisław. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
[przekaz Zygmunta Pohla]
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JAWORSKI Stanisław – (ur.
4 IV 1886 r. w Mosinie – zm.
20 X 1939 r. w Mosinie). Syn
Marcelego i Marii z d. Pawlicka. Współzałożyciel Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Mosinie. Uczestnik
powstania
wielkopolskiego
wraz z braćmi Mieczysławem
i Romanem, rozstrzelany
przez hitlerowców 20 X 1939
r. na mosińskim rynku.
„…Mając lat 16 wstąpiłem do
oddziału Młodzieży Sokoła i brałem czynny udział w ćwiczeniach i zebraniach aż do ukończenia mej nauki jako stolarz.
W roku 18 mojego życia wstąpiłem do organizacji jako członek czynny i ćwiczyłem młodzież Sokoła, aż do powołania
mnie do służby wojskowej w armii niemieckiej. (…) służbę
wojskową odbywałem od roku 1906 do roku 1908.
Po ukończeniu służby wojskowej wróciłem do Mosiny, gdzie
założyłem w roku 1909 z p. Remb. [Rembowski – przyp.
autorzy] Tow. Gim. Sokół w Mosinie. W Towarzystwie tym
byłem naczelnikiem oddziału ćwiczebnego, gdzie byłem przez
Urzędników Niemieckich ścigany za ćwiczenia i za spajanie
Polskiego języka.
W rocznicę 500-lecia Bitwy pod Grunwaldem w Krakowie,
która była połączona z (…) Sokoła w roku 1910, brałem poważny (…) udział jako delegat z naszego Towarzystwa i występowałem w ćwiczeniach Sokoła. Poza temu brałem udział
w zawodach w Poznaniu oraz w apelu zorganizowanego przez
Okręg Poznański, który odbył się w Niegolewie w roku 1911 u
p. hr. Niegolewskiego pod Bukiem, na powyższym apelu zostaliśmy ścigani przez Policję Niemiecką.
W roku 1914 zostałem powołany na Wojnę Światową do
Urzędu Umundurowania w Poznaniu (…) w tym oddziale
pracowałem aż do ukończenia wojny, do roku 1918 i zostałem zmianowany starszym szeregowym…
Z początkiem organizowania tajnych organizacji powstańczych informowałem się z byłemi członkami Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół i zarazem wydawałem potajemnie
mundury dla oddziałów…
Jak zaświadczył w roku 1937 ppor. rezerwy WP Wincenty Niewiada, z chwilą wybuchu powstania wielkopolskiego
i objęcia tejże ważnej placówki przez powstańców, „pozostał
Jaworski na miejscu do dyspozycji i współpracy siły polskiej.
Przed objęciem, należał Jaworski do grona tych, którzy mieli
zawsze dobre sprawy na oku i swa pracą konspiracyjną nie
dopuszczał do uszczuplenia mienia tak ważnego, jak ekwipunek złożony na Urząd Umundurowania (…) wywiezienia
dużych zapasów przez (…) niemiecki „Soldaten rat”, który to
ekwipunek był potrzebny dla żołnierza polskiego…. „
Po wybuchu powstania, Stanisław Jaworski wstąpił jako
ochotnik do Straży Ludowej w Poznaniu i otrzymał przydział do Mosiny.
„…W oddziale tym pracowałem w wysyłce mundurów i bielizny dla Powstańców Wielkopolskich do dnia 30.11.1919 r.
Po zwolnieniu mnie z Urzędu Umundurowania przybyłem do
Mosiny i prowadziłem mój zawód…”
Stanisław Jaworski prowadził dalej działalność w mosińskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, jako jego
prezes. Był członkiem innych „pomniejszych” organizacji,
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a także Radnym Miejskim.
W roku 1938 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi,
a także Medalem Niepodległości.
Został rozstrzelany w publicznej egzekucji 20 X 1939 r. na
mosińskim rynku pod nr 9.
Pochowany w zbiorowej mogile rozstrzelanych.Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Życiorys z dnia 8 VII 1937 r. napisany przez Stanisława Jaworskiego; Zaświadczenie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Mosinie z dnia 7 XII 1937 r. podpisane przez Alojzego
Szymańskiego; Zaświadczenie ppor. rezerwy Wincentego Niewiady z dnia 25 XI 1937 r. o udziale w powstaniu wielkopolskim; Pismo Prezydium Rady Ministrów S. N. N r. 5072/Or z
dnia 26 X 1938 r. w związku z nadaniem Srebrnego Krzyża
Zasługi, Pismo Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości
N r. 24/18412 z dnia 17 IX 1938 r., w związku z przyznaniem Medalu]

JERZAK Antoni – (ur. 2 XII
1902 r. w Osiecznej k. Leszna
– zm. 6 VIII 1985 r. w Mosinie). Harcerz, założyciel mosińskiej Orkiestry Dętej ZHP,
z zawodu ślusarz.
W roku 1909, rodzina A. Jerzaka wyjechała „za pracą”
do Dortmundu, gdzie Antoni
ukończył szkołę podstawową,
a w roku 1916 – zawodową.
Był członkiem działającej tam
polskiej organizacji „Sokół”
młodzieży polskiej przebywającej na emigracji. W grupie
młodych Polaków wyruszających do ojczyzny, aby nieść
pomoc rodakom, znalazł się młody Antoni. Brał udział
w powstaniu od 27 XII 1918 r. do 20 II 1919 r., w walkach
Zduny – Krotoszyn, walczył pod d-twem dr Bolewskiego
przed powstaniem działał w Straży Ludowej. …W roku
1918 na początku grudnia, na jednym z zebrań tejże polskiej organizacji, prezes podał do wiadomości, że w Polsce,
w Poznaniu, rozpoczęły się przygotowania do powstania
przeciwko Niemcom, toteż zaraz dorosła polska młodzież,
rozpoczęła masowo wyjeżdżać w kierunku Polski – do poznańskiego (…) W Berlinie młody wówczas Antoni został
schwytany przez niemiecką żandarmerię, ale zmylił czujność pilnujących żandarmów, udało mu się zbiec i w końcu, po wielu trudnościach, zatrzymał się w Krotoszynie,
gdzie zaraz zgłosił się w komendzie powstańczej i został
wysłany na front do Zdun, małego miasteczka w pobliżu
Krotoszyna. Po zwycięskim zakończeniu powstania, zgłosił się jako elew do orkiestry wojskowej 56 pułku piechoty
w Krotoszynie… Z wojska zwolniony 1.11.1924 r. w stopniu szeregowca.
Od 1925 r. mieszkaniec Mosiny, gdzie założył zespół orkiestry dętej. W czasie okupacji, aresztowany przez Gestapo, więziony w Forcie VII, przewieziony do Wronek.
Po wojnie – działalność harcerska, kapelmistrz orkiestry
dętej przy Ośrodku ZHP w Mosinie. Mieszkał przy ul.
Czarneckiego 4. Odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Po-
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wstańczym. W Izbie Muzealnej w Mosinie znajduje się
zachowany, powojenny, galowy mundur powstańczy Antoniego Jerzaka.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
[E. Szydłowska, Dzieje harcerstwa mosińskiego 19212005, Mosina 2006; Życiorys dh. Antoniego Jerzaka oprac.
Mieczysław Konieczny w: Kronika Ośrodka ZHP Mosina;
Ankieta wypełniona przez Antoniego Jerzaka]

JERZAK Lucjan – (ur. 2 XII
1902 r. w Osiecznej k. Leszna – zm.19 III 1996 r. w Mosinie). Syn Ludwika i Józefy, brat bliźniak Antoniego,
z zawodu blacharz. Uczestnik
Powstania Wielkopolskiego
w okresie 20 XII 1918 r. – 24
III 1919 r. Brał udział w kompanii nowotomyskiej, pod
dowództwem kpt. Dionizego
Vogla, uczestnik walk pod
Zbąszyniem.
Wraz z rodzicami i bratem Antonim wyjechali na krótko przed I wojną do Westfalii i osiedlili się w Dortmundzie. Tam bracia zetknęli się z działalnością Towarzystwa
Gimnastycznego „SOKÓŁ”, w którym kultywowali swój
patriotyzm oraz doskonalili się w sprawności fizycznej.
Wśród polskich „sokołów” w Dortmundzie byli też Franciszek Szymura – późniejszy olimpijczyk, vice mistrz Europy
i mistrz Polski w boksie oraz Franciszek Ratajczak,
późniejszy pierwszy poległy powstaniec. Po grudniowym Sejmie Dzielnicowym zwołanym w Poznaniu, już
w połowie grudnia roku ruszyła do Poznania pierwsza grupa ochotników z F r. Ratajczakiem. 24 grudnia 1918 r. wyruszyła kolejna grupa z braćmi Jerzakami. 25.XII.1918 r. ta grupa została aresztowana przez
Grenschutz na stacji Zbąszynek. Części z nich udało
się uciec, pozostali trafili do twierdzy Havelberg. Lucjan Jerzak dotarł do Łomnicy, do grupy powstańczej
dowodzonej przez hr. Łąckiego z Posadowa. Brat Antoni jechał w innym wagonie i uciekając trafił do innego
oddziału powstańczego. Na początku stycznia 1919 r.
Lucjan wziął udział w zdobywaniu Nowego Tomyśla.
4 stycznia w ataku z Chrośnicy jego oddział próbował zdobyć Zbąszyń. Zbąszynia nie zdobyli natomiast zatrzymali
i rozbroili samolot właściciela majątku Lewic - niemieckiego barona Hase Raedlitza, który potajemnie przewoził broń dla Niemców. Ponowny atak w dniu 12 I 1919 r.
na Zbąszyń jego oddziału nie udał się. Dopiero podpisany rozejm w Trewirze przerwał toczone walki i pozwolił
powstańcom uzyskanie na froncie zachodnim linii rzeki
Obry. Mieszkał w Mosinie przy ul. Strzeleckiej. Pochowany na mosińskim cmentarzu parafialnym. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Członek Związku Powstańców i Wojaków od 22 I 1931 r.
Odznaczony „Krzyżem Walecznych”, „Medalem za wojnę 1918-19”, medalem „Polska Swemu Obrońcy”.
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[Dokumentacja w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie:
Kwestionariusz dla uczestników Powstania Wielkopolskiego z dnia 6 IV 1929 r. oraz Zaświadczenie o udziale
walkach o niepodległość Państwa Polskiego z dnia 13 II
1939 r. sygnowane przez Referat Historyczny Dowództwo
Okręgu Korpusu VII z dnia 6 IV 1929 r., Książka Osobista
Związku Towarzystwa Powstańców i Wojaków; Ankieta
wypełniona przez Łucjana Jerzaka z dnia 27 lipca 1971 r.;
Wspomnienia Uczestnika Powstania Wielkopolskiego,maszynopis bez daty]

JEŻEWICZ Ludwik – (ur. 31
VII 1894 r. w Mosinie – zm.
5 X 1944 r. w Mauthausen).
Syn Teodora i Marianny
z d. Jaworskiej. Po ukończeniu 8-klasowej szkoły powszechnej w Mosinie pracował wraz z ojcem w cegielni
Maksymiliana Perkiewicza.
Brał udział w powstaniu jako
ochotnik. Był w szkole oficerskiej w Wieluniu.
„W roku 1911 wyjechałem na obczyznę do Dortmund (Niemcy) gdzie pracowałem jako górnik. Tu też brałem czynny udział
w pracy sokolej i należałem do gniazda Dortmund.
W pierwszych dniach wojny światowej powołano mnie
do wojska pruskiego [wg. drugiej jego relacji był to 13
pułk piechoty w Minsterze; przyp. red. ] Przebywałem
na froncie francuskim od 13 I 1915 do 1. XI.1918 r.,
w którym to czasie byłem dwa razy ranny. [wg drugiej relacji: „Dnia 1 stycznia 1915 roku wyjechałem na
pole walki do Francji do 7 kompanii wyżej wymienionego pułku, który leżał pod L... [nieczytelne przyp. red]
w Flandryj. ] W roku 1916 została tworzona tak zwana
(Pionierska Minsterska Komp. 29. do której i mnie też przydzielono) . W wyżej wymienionej komp. Zostałem aż do
ukończenia wojny. ] Z wojska pruskiego zostałem zwolniony dn. 5 grudnia 1918 r.
Po wyleczeniu się z ran wstąpiłem jako ochotnik dnia
6. stycznia 1919 r. do Oddziału Powstańczego w Śremie
pod dowództwem porucznika Paula Tomasza i por. Chosłowskiego Stefana. W kompanii śremskiej jako dowódca
z sekcji plutonu plutonowego Latanowicza Stanisł. , walczyłem w Powstaniu wielkopolskim Pod Miejską Górką,
Zieloną Wsią, Stwolnem, Wydawach, Zdunami, Miłomnicami.
Po zlikwidowaniu powstania z kompanią tą wyruszyłem
na front bolszewicki jako dowódca plutonu i walczyłem
pod Gołębiem, ... . , Żabinkami, Prusanami, Słonimem
i Warszawą. Dosłużyłem się stopnia plutonowego, a za
waleczność zostałem odznaczony Krzyżem Walecznych.
Z Wojska Polskiego zostałem zwolniony 6 I 1921 r. ”
„Jako ochotnik do powstania Wielkopolskiego zgłosiłem się
dnia 6 stycznia 1919 roku do Śremu. Tam została tworzona 3 komp. Śremska pod dowództwem por. Paula Tomasza. Z kompanią tą wyruszyłem do Miejskiej Górki.
W Miejskiej Górce byliśmy jeden dzień. Stąd wyruszyliśmy do boju 12 I 19 r. w godz. 4 popołudniu prze-
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ciwko Niemcom, którzy napadli na Zieloną-Wieś
i Stwolno. Jakkolwiek grenschutz ostrzeliwał nas
z
karabinów
i
armat
wyrzuciliśmy
niemców
z tych wiosek. Kompania nasza nie poniosła żadnych strat. Ja dowodziłem wówczas sekcją 3 plutonu, który prowadził plutonowy Latanowicz Stanisław.
W pierwszej dekadzie marca zdaje się 9 III 19 r. wyruszyłem z tą kompanią (pieszo) pod Kempno, gdzie stoczyliśmy
mniejsze potyczki pod Zdunami i Miłomniczami ?. Po zlikwidowaniu powstania wyruszyłem z kompanią na front
bolszewicki. Dowódcą baonu jak w powstaniu na froncie
bolszewickim był por. Chosłowski. ” „W wojsku polskim
służyłem id 6 stycznia 1919 do 6 stycznia 1921 r.I to przy
69 pp i 55 pp l i osiągnąłem stopień plutonowego. W bitwach brałem udział pod Warszawą, Minsk-Mazowiecki,
Żabinki, Prusany, Słonim, Kajdanowo i Mińsk”.
W latach 1921 – 1932 Ludwik Jeżewicz służył w straży granicznej. Pracował jako strażnik graniczny w Zbąszyniu k.
Wolsztyna. W okresie międzywojennym mieszkał w Drużynie. Ożenił się z Marianną Budną. Miał 6 synów i 2 córki:
Mariana – ur. w 1922 r., Edmunda – ur. w 1923 r., Józefa
– ur. w 1925 r., Henryka – ur. w 1931 r., Eugeniusza – ur.
w 1933 r., Franciszka – ur. w 1937 r. Był członkiem Związku Weteranów Powstań Narodowych. 1914 – 1919. Aresztowany 9 IX 1943 r. wraz z najstarszym synem Edmundem, więziony w Żabikowie, Oświęcimiu, Mauthausen,
gdzie zmarł 5 X 1944 r. Okolicznościowa tabliczka”Powstaniec Wielkopolski” umieszczona w miejscu pamięci
na grobie rodzinnym na mosińskim cmentarzu.
Odznaczony Krzyżem Walecznych (nr 18930), Medalem
Pamiątkowym za wojnę 1918 – 1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.
[AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP – wnioski powstańców; AP w Poznaniu 53/884/384
Związek Powstańców Wlkp.1945-49; CAW - Kwestionariusz Komisji Krzyża Niepodległości dla pracy niepodległościowej wojsk w Wielkopolsce oraz Kwestionariusz
wniosku o krzyż i medal niepodległości; Zaświadczenie
o udziale w powstaniu wielkopolskim jako ochotnika wystawione przez majora w st. spocz. Tomasza Paula, byłego dowódcy baonu śremskiego, 3 kompanii; Roman Perła, Jacek
Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice
z przeszłości Mosiny, KAW 1978; relacja synowej Wandy
Jeżewicz, relacja wujecznej wnuczki Jolanty Smoczyk]

JEŻEWICZ Roman – (ur. 1 VIII 1890 r. w Mosinie –
zm.1943 ?). Syn Teodora i Marianny zd. Jaworskiej, powstaniec wielkopolski. Przed II wojną światową pracował w „Barwie” Stanisława Kałamajskiego. Aresztowany
21 I 1943 r. w tzw. sprawie mosińskiej, więziony i katowany w Forcie VII, rozstrzelany w sierpniu 1943 r. Tego
samego roku 9 IX została aresztowana jego najbliższa rodzina tj. żona, sześcioro dzieci, synowa Klara z d. Marchelek i dwoje wnuków, czteroletni Edward i niespełna
trzyletni Jerzy, siostra Leokadia Szuliga z d. Jeżewicz oraz
inni członkowie rodziny.
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców
Wlkp.1945-49; Odpis skrócony aktu zgonu sporządzonego 9 maja 1946 r.; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina
w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przeszłości Mo-
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siny, KAW, 1978; relacja wujecznej wnuczki Jolanty Smoczyk]

JÓŹWIAK Franciszek – (ur.
20 III 1899 r. w Rogalinie –
zm. w 1968 r.). Syn Walentego
i Marii.
Na podstawie książeczki wojskowej Jóźwiak Franciszek
brał czynny udział z bronią
w ręku od 30 XII 1918 r. jako
ochotnik 1 kompanii poznańskiej (później 1 Pułk Strzelców
Wielkopolskich w walkach
o oswobodzenie miasta Poznania, Grollman, Kernwerk,
Ławica, a potem na odcinku frontowym Leszno – Osieczna
i Kąkolewo. Odwaga i waleczność w wymienionych walkach były podstawą otrzymania Krzyża Walecznych.
W 1958 r., odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Pochowany na cmentarzu w Rogalinku.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

JÓŹWIAK Ludwik – zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 IV 1935 r. Koło
Mosina – nr 182 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Związek Weteranów Powst. Narodowych 1934-1936]
(Nie ma pewności, czy to ta sama osoba, czy też to tylko
zbieżność nazwisk.)

JÓŹWIAK Ludwik - (ur. 1890 w Prusinowie – zm.1941
w Gusen). Uczestnik kompanii kórnickiej Grupy „Leszno”,
chorąży Wojska Polskiego.
Urodził się w Prusinowie (pow. śremski) . Ukończył szkołę
w Kórniku, następnie był czeladnikiem ślusarskim. Po zdobyciu zawodu pracował w firmie braci Lesser w Poznaniu.
Działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. Przed
wybuchem I wojny światowej, w poszukiwaniu pracy wyjechał do Nadrenii.
W latach 1911 – 1913 odbył służbę wojskową w 13. Pułku
Piechoty w Monastyrze. W 1914 r. powołano go do 47.
Pułku Piechoty w Śremie. Walczył na froncie zachodnim
i w dniu 24 IX został ranny. Po długim leczeniu, służył w
oddziałach zapasowych w Biedrusku. W maju 1918 ponownie wysłano go na front zachodni. W listopadzie powrócił
do Kórnika i przyłączył się do ruchu niepodległościowego.
Wstąpił do kompanii kórnickiej, gdzie został dowódcą plutonu. 27 XII 1918 r., na wezwanie z Poznania zarekwirował
wozy, konie i z kompanią przybył miastu z odsieczą. Brał
też udział w wyzwoleniu Śremu.
Wraz z kompanią kórnicką, włączony został do Grupy
„Leszno”. Na jej czele walczył pod Lipnem, na odcinku
Klonowiec, pod Miechcinem, Suśnią, Lesznem, Kąkolewem i Zbąszyniem.
W styczniu 1920 r. brał udział w przejęciu Pomorza. Jako
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dowódca kompanii, uczestniczył w Kampanii Kijowskiej
(IV 1920), w walkach nad Berezyną, pod Warszawą. Do
Poznania powrócił w grudniu 1920 r. Awansowany został
do stopnia chorążego. W dniu 21 VIII 1921 r., przeniesiono
go do 6 kompanii 60. Pułku Piechoty. W roku 1923, został
zawodowym podchorążym 66 Pułku Piechoty w Ostrowie. W 1928 r. został przeniesiony do 54. Pułku Piechoty w Tarnopolu, a w 1929 r. ze względu na stan zdrowia
– w stan spoczynku. Z zawodu ślusarz.
Działał w związkach: Inwalidów Wojennych RP, Podoficerów Rezerwy RP, Weteranów Powstań Narodowych RP.
Po wybuchu wojny w 1939 r. pozostał w Ostrowie Wlkp.
W 1940 r. został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Gusen, w którym zmarł w 1941 r.
[Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918 –
1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002]

KACZMAREK Antoni – (ur. 14 IV 1894 r. w Mosinie
-Pożegowo – zm. 25 II 1969 r. w Mosinie). Syn Józefa
i Józefy z d. Stelmaszyk. Był powstańcem wielkopolskim
od 27 XII 1918 r. a następnie służył w Wojsku Polskim.
W okresie międzywojennym pracował w Izbie Skarbowej
w Poznaniu. Podczas okupacji hitlerowskiej wraz z żoną
Marią i dziećmi zostali wysiedleni do Dubic k. Częstochowy. Antoni pracował tam jako księgowy majątku. Należał
do tamtejszych struktur AK. Miał pseudonim „Witka”. Po
wyzwoleniu w 1945 r. wrócili do Mosiny. Do emerytury
pracował nadal w Izbie Skarbowej. Stopień wojskowy –
plutonowy.
Nr ewidencji w Okręgu-222675. Pochowany został na
miejscowym cmentarzu parafialnym.
[Deklaracja członkowska żony Marii.do ZBOWiD Mosina
z 22 IX 1976 r.]

KACZMAREK Jan – (ur. 17 VI 1896 r. w Wiórku – zm. ?).
Syn Stanisława. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku, a mianowicie: od dnia 27 XII 1918
r. do 31 XII 1918 r. brał czynny udział przy zdobyciu koszar
6 Pułku Grenadierów, dworca głównego – dowódca Kapturski Kazimierz.
Od 1 I 1919 r. do 10 II 1919 r. pełnił służbę patrolową
w rejonie Dworca Głównego oraz Górczyna. 11 II 1919 r.
został zwolniony do rezerwy do PKP. W 1973 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]/

KACZMAREK Stanisław –
(ur. 13 IV 1894 r.w Dobrzycy –
zm.3 IV 1943 r. w Forcie VII).
Powstaniec
Wielkopolski,
starszy sierżant w kierownictwie Związku Walki Zbrojnej.
Z zawodu piekarz, aresztowany 2 III 1943 r. w związku
z tzw. sprawą mosińską.
Zmarł w Forcie VII w wyniku
bestialskich tortur.
[Izba Muzealna; Roman Per-
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ła, Jacek Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej
w: Szkice z przeszłości Mosiny, KAW 1978; Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w czasach wojny 1945, Mosina 2013 r. relacja rodzinna córki Krystyny Funka]

KAPCIŃSKI Franciszek – (ur. 8 XI 1901 r. w Świątnikach
– zm. ?). Syn Józefa i Teresy. Brał czynny udział z bronią
w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w czasie od 1 I do 18 II
1919 r. Pod dow. Janowskiego Stanisława brał udział w walkach o zdobycie Inowrocławia w rejonie Gniezno – Gniewkowo i Bydgoszcz. Po powstaniu przechodzi bezpośrednio
do WP, w których to szeregach pozostawał do 10 III 1921
r., po czym został zdemobilizowany.
W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KAPTUR Wincenty - (ur. 6 II 1892 r. w Babkach – zm. ?).
Syn Józefa i Rozalii.
Po powrocie z armii niemieckiej w listopadzie 1918 r.,
wstąpił w szeregi tworzących się oddziałów powstańczych
tzw „Straży Ludowej”. Brał udział przy organizowaniu oraz
ćwiczeniu powstańców ochotników, którzy jeszcze nie byli
w wojsku. Dowódcą tego oddziału był syn generała Franciszek Urug. Komendantem natomiast był Lange, póżniejszy pułkownik. Brał udział w walkach na terenie Poznania
a następnie pełnił służbę wartowniczą na stacjach kolejowych ochraniając tory i mosty kolejowe. Od 26 VI 1919
r. został przydzielony do 7 Kompani Sanitarnej. Od 18 V
1921 r. do 22 VII 1921 r. brał udział w Powstaniu Śląskim.
W 1969 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KAPTURSKI Józef – (ur. 12 III 1892 r. w Baranówku k/Mosiny – zm. 4 IV 1972 r.). Syn Adama. Brał
czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią
w ręku od 27 XII 1918 r. do 20 I 1919 r. jako ochotnik w
stopniu kaprala brał udział w walkach o zdobycie Fortu VII,
stacji lotniczej Ławica, rozbrajaniu żołnierzy niemieckich
oraz patrolowaniu zajętego terenu - dowódca por. Lewicki.
Od 21 I 1919 r. do 18 II 1919 r. – przesunięty na odcinek
Wolsztyn i brał udział w walkach o m. Wolsztyn, Chobienice, Grójec Mały, Grójec Wielki, Babimost i pod Chodzieżą
w stopniu kaprala - dowódca por. Lewicki. Od 19 II 1919
r. do 20 II 1920 r. – walki o te same miejscowości, a następnie służba patrolowa i wartownicza. Za zasługi został
awansowany do stopnia sierżanta. Dnia 20 II 1920 r. został
zwolniony ze służby wojskowej do rezerwy.(...) Podstawa:
DOK VII Referat Historyczny l. dz. 7257 z dnia 20 VI 1939
r. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany w Poznaniu na cmentarzu Górczyńskim.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KASPRZYK Wojciech – (ur. 17 IV 1900 r. w Mosinie – zm.
?). Syn Marcina i Katarzyny.
Wstąpił jako ochotnik 27 XII 1918 r. do oddziału powstań-
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czego pod dowództwem Krauzego i w tym dniu brał udział
z bronią w ręku w zajmowaniu Prezydium Policji, dworca
głównego, następnie koszar na Ławicy i Cytadeli. Od 30
XII 1918 r. do 4 I 1919 r. pełnił warty i patrole uliczne.
Z 5 na 6 I 1919 r. pod dowództwem Manorskiego brał
udział w zdobywaniu lotniska na Ławicy. Następnie walczył pod Kopanicą i 16 II 1919 r. został ranny w nogę, przewieziony do szpitala w Wolsztynie. 1 III 1919 r. po wyleczeniu został przydzielony do Baonu Zapasowego DOK
VII. Od 1 VII 1919 r wcielony do Intendentury Szefostwa
DOK VII i pełnił służbę jako żołnierz zawodowy do 15 XI
1928 r. W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KAŹMIERCZAK Hipolit – (ur. 9 VIII 1877 r. w Sasinowie
– zm. ?). Zamieszkały (w 1934 r.) w Mosinie, ul. Poznańska
24. W dniach 20 I 1919 r. – 31 V 1919 r. był na odwachu
Straży Obywatelskiej i Komendy Placu w Mosinie. Początkowo niezweryfikowany jako powstaniec przez Komisję
Weryfikacyjną w dniu 19 IX 1934 r. Koło Mosina – nr 25
pozycji w spisie – później zaznaczony, jakoby został uznany
za zweryfikowanego – sprawa weryfikacji w dokumencie
z 3 XII 1934 r., wystawiono poświadczenie uczestnictwa
w Powstaniu Wielkopolskim, podpisane przez dowódcę
Czesława Janickiego zamieszkałego w 1934 r. w Kościanie. Zastępca Czesława Janickiego, komendanta lokalnych
władz powstańczych w Mosinie w czasach powstania wielkopolskiego.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; AP w Poznaniu
53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła 1937-1939; Izba
Muzealna]

KIERCZYŃSKI Julian – (ur. 6 XI 1900 r. w Bonn – zm.13 III
1967 r.). Syn Stanisława i Elżbiety.
Jako uczeń gimnazjalny zgłosił się dnia 6 I 1919 r. ochotniczo do oddziałów powstańczych na Cytadeli w Poznaniu,
gdzie pełnił funkcję łącznika. 13 I 1919 r. został wcielony do
3 kompanii 1 Baonu Telegraficznego. Dowódcą kompanii był
por. Kaczmarek. Od 13 I 1919 r. z bronią w ręku brał udział
w obronie Cytadeli i magazynów wojskowych. Z kolei przebywał na froncie Wlkp. odcinek Nowy Tomyśl – Zbąszyń
– Lwówek w plutonie sierż. Żurka. Przeniesiony jako aspirant 3 I 1920 r. do piechoty - 9 komp. 3/155 Pułku Piechoty. Również brał udział w walkach na froncie litewsko-białoruskim oraz w sierpniu 1920 r. w obronie Warszawy. Jako
uczeń szkoły średniej został zwolniony z wojska polskiego
w stopniu kaprala z dniem 2 XI 1920 r. i wrócił do szkoły,
celem kontynuowania nauki do egzaminu dojrzałości starego typu włącznie. W latach 1922/24 pracując jednocześnie
odbywał przez okres 2 lat studia prawnicze na U. P. Kierczyński pracował od 4 V 1922 r. w dziale poczty i telegrafów
do 1937 r. w Poznaniu, w latach 1937 – 1944 r. w Myślenicach i w Krakowie. W latach 1946 – 1952 r.
w Dyrekcji Obwodowej Poczty i Telegrafu w Krakowie jako
instruktor okręgowy. Po zwolnieniu go z pracy państwowej za
przynależność od 1940 r. począwszy do AK – mimo iż 1944
r. w czasie akcji został ujęty przez Gestapo i był osadzony
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w więzieniach i w obozach koncentracyjnych - pracował w
Zjedn. Przem. Jajcz. Drob. w Krakowie w latach 1952-1953,
a od 1953 r. w Poznaniu. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wiwlkopolski”
[Zaświadczenie DOK VII Ref. Hist. n r. 276 - I 18232/38
z dnia 27 X 1938 r. Wyciąg z książeczki wojskowej
n r. R 423-287 A PKU Poznań Miasto oraz 82/A PKU Kraków.
Zaświadczenie Powst. Wlkp. o zweryf. Kierczyńskiego z dnia 10
VI 1947 r., n r.1611. http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KLEIBER Feliks – (ur. 23 V
1885 r. w Mosinie – zm. 1 X
1942 r. w Mosinie). Uczestnik
Powstania
Wielkopolskiego.
Jako żołnierz piechoty, wziął
udział w walkach o Szubin.
Był członkiem mosińskiego
koła Związku Powstańców
i Wojaków, a także tutejszego
Bractwa Kurkowego. Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 22 V 1935 r.
Koło Mosina – nr 79 pozycji w spisie.
W czasie okupacji, Feliks Kleiber za udział w powstaniu był
represjonowany:…Co sobotę i niedzielę, hitlerowcy zamykali
mosińskich powstańców wielkopolskich w charakterze zakładników, na wypadek, gdyby w okolicy miał zginąć jakiś
Niemiec. Dziadek był jednym z zatrzymywanych… . Feliks
Kleiber nie doczekał wyzwolenia, zmarł w roku 1942.
Odznaczony medalem pamiątkowym „Polska Swemu
Obrońcy 1918 – 1921”, ustanowionym w roku 1928,
w dziesiątą rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Związek Weteranów Powstań Narodowych 1934-1936; AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP – wnioski powstańców; Przekaz rodzinny wnuka -Kordiana Kleibra]

KLUPŚ Michał – (ur. 29 VIII
1897 r. w Wierzchowie – zm.
28 V 1978 r. w Mosinie). Syn
Walentego i Józefy, z zawodu
robotnik. Wymieniony jako
członek Koła Mosina Związku
Powstańców i Wojaków. Brak
danych dotyczących udziału
w I wojnie światowej i Powstaniu
Wielkopolskim.
W Powstaniu Wielkopolskim
walczył w kompani kościańskiej. Mieszkał w Krosinku.
W okresie okupacji aresztowany 20 III 1943 r., więziony
w Forcie VII i Mauthausen. Na wolność wyszedł w dniu 5 V
1945 r. Ożeniony z Władysławą z d. Wojtkowiak.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
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oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”
[AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła
1937-1939; Deklaracja członkowska Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych z 7 XII 1947 r. ]

KŁOSOWSKI Jan – (ur. 16 IX 1900 r. w Babkach – zm.
?). Syn Wojciecha i Łucji. Brał udział w powstaniu od
12 I 1919 r. do 18 II 1919 r. w szeregach Straży Ludowej
przy zabezpieczaniu mostu kolejowego i obiektów wojskowych w Starołęce pod dow. Stefana Wyszyńskiego
i w I Pułku Artylerii Polowej pod dow. ppor. Jachimowskiego.
W 1957 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]/

KONIECZNY Maciej – (ur. 18 XI 1879 r. w Dobrojewo k/
Szamotuł – zm. ?). Syn Antoniego.
Brał czynny udział w Powstaniu wielkopolskim na odcinku
Czarnków – Romanów w okresie od 3 I 1919 r. do 1 VII
1919 r. w 2 komp. Straży Ludowej Batalionu Czarnków dowództwo Okręgu Nr IV. Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski 17 IX 1936 r. w stopniu wojsk. szer. Wymieniony
jako członek Koła Mosina. Zamieszkały Iłówiec.
W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła
1937-1939; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KORDELEWSKI Wincenty – (ur. 18 I 1900 r. w Mosinie
– zm. ?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Kapral.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/33]

KORDYLEWKI Franciszek – (ur. 25 II 1900 r. w Mosinie
– zm. VII 1989 r.). Syn Franciszka i Marii z d. Rogowicz.
Podporucznik. Brał udział w walkach powstańczych w Zbąszyniu i okolicach.
Pochowany na cmentarzu w Żabikowie.
[Na podstawie akt ZBoWiD-u, koło Luboń 1. Paweł Wolniewicz, Lubonianie w Powstaniu wielkopolskim]

KORDYLEWSKI Mikołaj – (ur. 6 XII 1894 r. w Mosinie
– zm.19 XI 1966 r.) Syn Franciszka i Teofili zd. Roszkiewicz. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego brał udział
z bronią w ręku w walkach ulicznych przy rozbrajaniu
Niemców, zajmowaniu ważniejszych urzędów niemieckich
jak: Urząd Umundurowania, głównego dworca, hali cepelinowej, koszar grenadierów a w szczególności w atakach
5 i 6 I 1919 r. przy zdobywaniu stacji lotniczej w Ławicy.
Uczestniczył w formułowaniu 3 baonu Obrony Krajowej
i w walkach północnego frontu pod Czarnkowem, Wieleniem i Ujściem.
W 1965 r. odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym. Po II wojnie wrócił z Warszawy, gdzie był
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wysiedlony. Jego syn Gwidon zginął w czasie powstania
warszawskiego. Mikołaj Kordylewski był uczestnikiem
pierwszego (po II wojnie światowej) spotkania reaktywowanego Koła Mosina Związku Powstańców, w dniu 3 XI
1946 r. Na tym spotkaniu oświadczył, iż w jego posiadaniu
znajduje się sztandar, który przed wojną został przyniesiony do kościoła mosińskiego, ale „po zbeszczeszczeniu kościoła przez hitlerowców i zajęciu na magazyn ślad po nim
zaginął”.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką ‘Powstaniec Wielkopolski”.
[Izba Muzealna; AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców Wlkp.1945-49; Przekaz Anieli Kucznerowicz;
http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KO... AŁA (nazwisko nieczytelne) Jan – zweryfikowany
jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30
VII 1934 r. Koło Mosina – nr 374 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934]

KORNASZEWSKI
Stanisław – (ur. 10 XI 1891 r.
w Żerkowie – zm. 22 V 1972 r.
w Luboniu ). Syn Jana – (nauczyciela, który jest pięknym
przykładem walk o Polskość:
25 XI
1919 r. wprowadził do szkoły język polski
jako wykładowy, założyciel
i pierwszy prezes Towarzystwa Nauczycieli Polaków
4 XII 1918 r. Środzie Wielkopolskiej), matka Maria z d. Langner. Miał siedmioro rodzeństwa: Leokadię, Władysława, Bogdana, Stefanię, Helenę Józefa i Tadeusza. Do szkoły podstawowej uczęszczał
w Żerkowie, następnie w Szamotułach ukończył szkołę rolniczą maturą zdaną w 1911 r. Później przebywał na kilku
majątkach ziemskich. W 1914 r. został powołany do armii
pruskiej i walczył w I wojnie Światowej. W latach 1917 –
1918 był zarządcą majątku hr. Raczyńskiego w Rogalinie.
Od 10 do 24 XII 1918 r. zajmował się przygotowaniem do
Powstania Wielkopolskiego – formował 3 Pluton 4 Kompanii Obrony Krajowej na obwód mosiński. Od 27 XII 1918
r. do końca lutego 1919 r. w randze plutonowego, brał
czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim pod dowództwem W. Kordylewskiego. Według relacji wnuczki: Dziadek
Stanisław z grupą mężczyzn przyjechał dwoma wozami zaprzężonymi w konie z majątku hr. Raczyńskiego. Kierowali
się na plac Kolegiacki, po drodze biorąc udział w potyczce
z żołnierzami pruskimi. Mój dziadek walczył w centrum
Poznania i był świadkiem śmierci Franciszka Ratajczaka.
Walczył do końca powstania, mianowany później na stopień podporucznika rezerwy.
W 1919 r. powrócił do majątku hr. Raczyńskiego w Rogalinie i nadal pełnił tam funkcję rządcy. Następnie kupił gospodarstwo i przeniósł się z rodziną do Gortatowa. Później
gospodarstwo sprzedał i kupił dom w Swarzędzu, gdzie aż
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do wybuchu II wojny światowej był właścicielem pierwszej linii autobusowej Swarzędz – Poznań. Podczas okupacji, pod koniec 1939 r. został wraz z rodziną wywieziony
do Rybojedzka, gdzie pracował w składnicy węgla - firma
Schnurer na ul. Wierzbięcice w Poznaniu. Po zakończeniu II
Wojny Światowej wyjechał na ziemie odzyskane, od kwietnia 1945 r. do grudnia 1960 r. pracował jako powiatowy
instruktor rolny na gospodarstwie w Zieleńcu pod Gorzowem Wlkp. Na przełomie lat 50. i 60. Kupił działkę w Luboniu i wybudował dom. W tym czasie otworzył jeszcze
firmę studniarską .
Pochowany na cmentarzu w Żabikowie.
Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką –
Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.
[Justyna Król, Paweł Wolniewicz Lubonianie w Powstaniu
Wielkopolskim]

KOWALCZYK Józef – (ur. 13 III 1900 r. w Rogalinku – zm.
?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Starszy strzelec.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/33]

KOWALCZYK Stanisław – (ur. 24 X 1898 r. w Rogalinku –
zm. ?). Syn Franciszka i Antoniny.
Od 31 XII 1918 r. jako ochotnik z bronią w ręku brał udział
w rozbrajaniu garnizonu niemieckiego w Śremie, następnie
od 4 I 1919 r. udział w walkach o oswobodzenie Krzywinia, Osiecznej i Kąkolewa. 27 I 1919 r. brał udział w napadzie na pociąg pancerny w Kowalewie. 15 II 1919 r. brał
udział w wyprawie na tyły nieprzyjaciela do miejscowości
Nowy Świat pod dowództwem podporucznika Trawińskiego. Zdobycz z wyprawy to 4 wozy wojskowe o zaprzęgu
konnym i materiał wojenny. Od 1930 r. był pracownikiem
Prez. M. R. N. na stanowisku Kierownik Referatu Czynszowego. W 1957 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KOWALSKI Bolesław – zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 290 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934]
KOWALSKI Jan – (ur. 30 VIII 1877 r. w Ostojach pod
Rawiczem – zm. ?). Od 1915 r. powołany do wojska
niemieckiego. W trakcie służby przebywał z różnych
powodów w aresztach. Na początku grudnia 1918 r. zdezerterował z wojska niemieckiego. Wstąpił w szeregi powstańców
2 I 1919 r., został przydzielony do 8 kompanii
3
batalionu.
Brał
udział
potyczkach
z Niemcami w okolicach miejscowości Ostoje, Szkaradowo.
Po uspokojeniu sytuacji na tym odcinku frontu i przybyciu
„młodego wojska”, stare roczniki zostały z wojska zwolnione
20 IV 1919 r. „Nadmieniam, że obecnie pomimo mego podeszłego wieku jestem gotów stanąć na każde zawołanie w obronie naszej ukochanej ojczyzny”. W połowie lat 30. ubiegłego

41

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic
wieku, był sołtysem Krosna.
Wniosek do komisji weryfikacyjnej o uznanie za powstańca st r. 46 poz. 4 udokumentowany 9 IV 1935 r., zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu
22 V 1935 r. Koło Mosina – nr 102 pozycji w spisie.
[Relacja Jana Kowalskiego zachowane w AP w Poznaniu
53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła 1937-1939; AP
w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP –
wnioski powstańców; AP w Poznaniu 53/884/20 Związek Weteranów Powst. Narodowych 1934-1936]

KOWALSKI Jan – (ur. 4 XI
1898 r. w Dąbrowie pow. Śrem
– zm. 16 XI 1974 r.). Syn Walentego i Katarzyny
Brał czynny udział z bronią
w ręku w Powstaniu wielkopolskim 13 I 1919 r. zmobilizowany do Kompanii Śremskiej. Brał udział w walkach
na froncie w rejonie: Leszno
– Osieczna – Kąkolewo pod
dowództwem Stanisława Sikory. 13 II 1919 r. przeniesiony został do obsługi zapasu koni w Poznaniu. Następnie
7 Dyon Taboru Centralne Składy Uzbrojenia Poznań. Od
9 V 1921 r. do 30 VI 1921 r. jako ochotnik z Wielkopolski,
brał udział w III Powstaniu Śląskim, służąc w 9 pp.II Baonie
4 komp. pod dowództwem Mariana Fose. Walczył na odcinku Fosowka – Dobrodzień – Zembowice. Po ukończeniu Powstania Górnośląskiego wrócił do formacji i został zwolniony
z wojska 4 VII 1921 r. Na dowód udziału w Powstaniu wielkopolskim i Powstaniu Górnośląskim posiada książeczkę
wojskową wystawioną przez R. K. U. Kościan, potwierdzoną
przez Komendanta majora Kicia. Do wybuchu II wojny pracował w majątku Rogalin a następnie w lasach należących
do tego majątku. Po wojnie pracował w Zarządzie Dróg
Wodnych w Poznaniu. Mieszkał w Rogalinie. Pochowany
na cmentarzu parafialnym w Rogalinku.Grób oznakowany
okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl; przekaz rodzinny syna Zbigniewa]

KOZIOŁEK Wacław – (ur. 20 IX 1899 r. w Mosinie –
zm. 21 VIII 1890 r.). Syn Antoniego i Marii. Brał udział
w powstaniu wielkopolskim 1918/19 r. z bronią w ręku
przy zdobywaniu koszar saperów w Poznaniu pod dowództwem porucznika Wysockiego Antoniego i Franciszka
Masadyńskiego, w czasie od 28 XII 1918 do 20 II 1919 r.
W styczniu 1919 r. wstąpił ochotniczo do I Pułku Strzelców
Wlkp. , gdzie brał udział w walkach ulicznych, aż do zwolnienia z wojska, tj. do roku 1923. Był członkiem Związku
Powstańców Wielkopolskich w czasach przed- i powojennych.
Pochowany na cmentarzu w Poznaniu, ul. Lubowska (Smochowice).
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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KOZŁOWSKI Bernard – (ur. 19 VIII 1894 r. w Mieczewie
– zm. ?). Syn Franciszka i Małgorzaty. Strażnik graniczny
w Śremie. Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski.
Starszy szeregowy. AP w Poznaniu 53/884/0/1/31
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/31; http://powstancy-wielkopolscy.pl; olendry.pl./powstańcy wielkopolscy gminy nowy
tomyśl]

KOZŁOWSKI Jan – (ur. 26 II 1899 r.w Mieczewie – zm.
?). Syn Marcina i Cecylii Brzózka.
27 XII 1918 r. wstąpił ochotniczo do 2 kompanii kórnickiej i brał udział w walkach pod Lesznem i Osieczną pod
dow. ppor. Gawrycha. Zaświadczenie DOK VII Ref. Hist.
n r. 276 - I/26399/38 z dnia 18 III 1938 r.
W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KRAUZE Franciszek – (ur. 29 XI 1897 r. w Świątnikach
– zm ?). Syn Piotra i Jadwigi zd. Greling
Wstąpił w grudniu 1918 do 1 kompanii kórnickiej pod
dow. por. dra Celichowskiego i brał udział w oswobodzeniu
miasta Poznania. W styczniu 1919 wyruszył z 2 Kompanią Kórnicką pod dow. ppor. Gawrycha na front zachodni
i brał udział w walkach pod Lesznem, Lipnem, Klonówcem i Osieczną. W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]
.
KROMUŁA Stanisław – (ur. 4 V 1899 w Mieczewie –
zm. 5 XII 1973 r.). Syn Franciszka i Magdaleny. Z chwilą
wybuchu powstania mieszkał w Mieczewie. W grudniu
1918 r.wstąpił do 2 kompanii w Kórniku pod dowództwem ppor. Gawrycha. W styczniu 1919 r. wyjechał na
front zachodni pod Leszno, gdzie brał udział w walkach
z Niemcami pod Lipnem, Goniembicami, Żakowem
i Kąkolewem. Pochowany na cmentarzu w Bninie.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
[http://kornik. tppw.pl; powstańcy. wielkopolscy.pl]

KROPACZEWSKI
Adam
Władysław – (ur. 28 X
1893 r. w Grabowie – zm.
21 X 1975 r. w Mosinie).
Brał czynny udział z bronią
w ręku w Powstaniu Wielkopolskim 1918/19 w oddziale
powstańczym na Ławicy od
18.01.1919 do 19.02.1919
a mianowicie pełnił służbę
wartowniczą przy obiektach
wojskowych i brał czynny udział w patrolach pod
dowództwem por Pniewskiego aż do zwolnienia dnia
19.02.1919 w stopniu szeregowca.
Zmarł 21.X.1975 w Mosinie gdzie został pochowany na
cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany
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okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl
[Przekaz rodzinny Urszuli Szymaniak.]

KRÓL Franciszek – (ur. 10 VIII 1895 r. w Świątnikach –
zm. 9 XII 1992 r.). Syn Franciszka i Antoniny z d. Drzewiecka. Wstąpił ochotniczo 1 I 1919 r. do oddziałów
powstańczych i brał czynny udział z bronią w ręku przy
oczyszczaniu z elementów pruskich tereny kolejowe
przy Dworcu Głównym w Poznaniu.
Po oswobodzeniu całkowicie miasta Poznania pełnił
służbę garnizonową do 1920 r. Po zwolnieniu z wojska polskiego pracował w różnych przedsiębiorstwach
w charakterze pracownika fizycznego.
W okresie okupacji pracował na pracach przymusowych. Po oswobodzeniu wrócił ponownie do Poznania
i pracował w Spółdzielni Farmaceutycznej aż do granicy
wieku emerytalnego.
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Szeregowiec.
Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań – Junikowo. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/31; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

KRUKOWSKI Czesław – (ur. 26 VI 1899 r. w Jarocinie
– zm. 28 V 1978 r. w Mosinie). Syn Franciszka i Joanny
z d. Skotnik. Do powstania w kompanii jarocińskiej
przystąpił 10 I 1919 r. jako ochotnik. Walczył na froncie
południowym pod Zdunami, pod komendą Kirchnera,
Błażyńskiego i Wierzchowskiego do końca powstania.
We wrześniu 1939 r. w ramach struktur Armii „Poznań”
walczył w bitwie nad Bzurą. Żonaty z Władysławą z d.
Marciniak.
Z zawodu księgowy, długoletni pracownik zakładów pracy w Luboniu. Po zakończeniu II wojny
światowej pracował w Zakładach Ziemniaczanych
w Luboniu i jednocześnie od 1957 r. był aktywnym
działaczem ZBOWiD w tej miejscowości.
Posiadał odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności –
1947 r., Odznakę Grunwaldzką – 1947, Wielkopolski
Krzyż Powstańczy. Mieszkał w Mosinie przy ul. Wodnej
56.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
[Ankieta ZBOWiD Koło Mosina wypełniona przez Czesława Krukowskiego,wniosek o odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Ordero Odrodzenia Polski z 27 V 1973 r. Koła
ZBOWiD w Mosinie]

KRUPSKI Antoni – (ur. 13 VI 1899 r. w Czapurach –
zm. ?). Syn Andrzeja i Agnieszki.
Uczestniczył w powstaniu od 28 XII 1918 r. pod dow.
ppor. Gangiego w walkach na terenie miasta Poznania
w walkach na Ławicy oraz innych obiektów wojskowych.W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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KRUSZONA Jan – (ur. 14 XII
1898 r. w Żabnie – zm. 28 IX
1953 r. w Mosinie). Syn Józefa i Marii z d. Gabryjelczyk.
Zmobilizowany do armii cesarskiej,
najprawdopodobniej trafił na front zachodni,
do Francji. W czasie, kiedy
wybuchło Powstanie Wielkopolskie, przebywał na urlopie
w domu rodzinnym. Oświadczył rodzicom, że dezerteruje
i
idzie
do
powstania.
Trafił na odcinek rawicki, gdzie został ranny – kula
utkwiła mu niedaleko serca. Ze względu na duże ryzyko operacyjne – została tam do końca życia.
W 1920 r., brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.
W kwietniu 1923 r. poślubił Helenę Frąckowiak. Zamieszkali przy drodze do Krosinka, w domku przy Jeziorze Budzyńskim.
Syn Marian wspomina: …Ojciec był pracownikiem Sanatorium Ludwikowo od przed wojny. Wykonywał tam różne
roboty instalacyjne, mechaniczne i inne. Był też sanitariuszem. Biegle mówił po niemiecku, w sprawach zawodowych
dobrze porozumiewał się z Niemcami. Jako mały chłopiec
często pytałem ojca – jak tam było na wojnie…Ojciec mi
opowiadał – było różnie, tam się jadło, spało, strzelało
biegnąc aby do przodu. Zapadło mi to w pamięci. Po rozstrzelaniu zakładników 20 X 1939 r. na rynku w Mosinie,
hitlerowcy dalej przywozili podejrzanych do Ludwikowa
i więzili ich w garażu. Zatrzymanych bili i wymuszali, aby
się przyznali, że byli powstańcami wielkopolskimi. Zostaliśmy o tym powiadomieni. Mama zrozumiała, o co chodzi
i ukryła jego powstańcze dokumenty w bezpiecznym miejscu. W tym samym dniu, Niemcy przeprowadzili rewizję
w naszym domu. Było ich trzech. Wyjmowali wszystkie papiery, przeglądali i rzucali na podłogę. Kazali nam wynieść
sienniki z łóżek na podwórze, porozcinali je bagnetami
i kazali wyjmować słomę. Byli wściekli, że nic nie znaleźli.
Na koniec jeden z nich doleciał do mojego brata Wojciecha, który spał w kołysce. Wyrzucił go na ziemię i wyjął
bagnet. Mama rzuciła się jemu na pomoc. Myślała, że chce
go zasztyletować bagnetem. Hitlerowiec przeciął bagnetem
siennik, wysypał słomę na Wojtka, mamę uderzył w twarz
i tak się zakończyła rewizja….
Po wojnie Jan Kruszona pracował dalej w Ludwikowie,
później w szpitalu ortopedycznym w Poznaniu. Wraz
z żoną Heleną dochowali się 5-ciorga dzieci. Zmarł nagle
w wieku 55 lat, w drodze na dworzec kolejowy w Mosinie,
skąd dojeżdżał do pracy. Być może do przedwczesnej śmierci, przyczyniła się kula, która tkwiła w okolicach serca
z czasów powstania wielkopolskiego. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Księga zgonów na rok 1953 USC w Mosinie; Przekaz rodzinny syna – Mariana Kruszony]

KRYSIŃSKI Stanisław – (ur. 8 V 1876 r. w Świątnikach
– zm. ?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Szeregowiec.
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[AP w Poznaniu 53/884/0/1/33]

KUBACKI Marian Witold
– (ur. 31 VIII 1901 r. w Koźminie - zm. 21 VII 1970 r.
w Poznaniu). Uczęszczał do
niemieckiego
gimnazjum
w Koźminie, gdzie organizował potajemny skauting. Brał
udział w powstaniu wielkopolskim, następnie w roku
1920 w wojnie polsko – bolszewickiej, walcząc w obronie
Lwowa.
W okresie międzywojennym
i powojennym, naczelnik poczty w Mosinie do roku 1966.
Aresztowany w dniu 28 IV 1943 r., więziony w obozach hitlerowskich: w Inowrocławiu, Auschwitz, Buchenwaldzie,
na wolność wyszedł w 1945 r.
Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań – Junikowo
[Zbigniew Miczko, Poczta, w: Biuletyn Mosiński Nr 1 (104),
styczeń 2002 r.; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przeszłości Mosiny, KAW
1978, przekaz rodzinny synowej Stefanii Kubackiej]

KUBKI Paweł – (ur. 8 I 1897 r. w Budzyniu k/Mosiny – zm.
?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Szeregowy.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/31]

KUPKA Sylwester – (ur.
25 XII 1897 r. w Poznaniu
– zm. 26 II 1969 r. w Mosinie). Syn Antoniego i Emilii
zd. Tomiak. W marcu 1917
r. został powołany do wojska pruskiego i wcielony do
Baonu Zapasowego 7 Pułku Piechoty w Nowej Soli.
Po 9-ciu tygodniach został
wysłany na front francuski.
W tym czasie zachorował,
a po wyzdrowieniu został
przydzielony do 50 Pułku Piechoty w Rawiczu i stąd
wysłany do tworzącej się dywizji w Bolechowie. W październiku 1918 r. ponownie został wysłany na front
francuski, ale przejeżdżając przez Poznań zdezerterował
z wojska pruskiego i ukrywał się w Poznaniu do 11 listopada. Po zakończeniu wojny w myśl ówczesnych zarządzeń zgłosił się do „Soldatenratu” na ulicy Artyleryjskiej w Poznaniu i otrzymał cały żołnierski ekwipunek
i żołd. Z Poznania został skierowany ponownie do
50 Pułku Piechoty w Rawiczu. Po wybuchu powstania 27 XII 1918 r. ponownie zdezerterował, zgłosił
się w Poznaniu i zdał swoje uzbrojenie. W styczniu
1919 r. ochotniczo wstąpił do WP w koszarach przy
ul. Grunwaldzkiej. Z Poznania został wysłany pod
Zbąszyń. Na stacji Chrośnica nastąpiło wyładowa-
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nie wojska i zakwaterowanie w pobliskiej wsi Łomnica, gdzie pełnił służbę patrolową.11 II jego oddział
został zaatakowany przez Niemców. Po odparciu ataku 12 lutego oddział przemieścił się w okolice Nowej
Wsi i Babimostu, gdzie toczyły się działania wojenne.
W walkach tych został ciężko ranny odłamkiem artyleryjskim w lewe udo i przewieziony do szpitala w Nowym
Tomyślu, a następnie do Poznania. Operowany był dwukrotnie przez płk Cetkowskiego. W szpitalu przebywał 13
miesięcy. Po wyjściu ze szpitala został skierowany do korpusu rekonwalescentów w Szamotułach, skąd jako inwalida wojenny został zwolniony z wojska. Od 1920 r. został
zatrudniony w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych
w Poznaniu w administracji. W 1939 r. brał udział w ewakuacji DOKP do Radomia, pod Kutnem transport został
rozbity i wraz z rodziną czasowo osiadł w Skierniewicach,
gdzie urodził mu się syn Tadeusz. W czasie okupacji mieszkał razem z rodziną w Mosinie i pracował jako robotnik
w warsztatach DOKP . Po wojnie aż do przejścia na emeryturę w 1967 r. nadal był zatrudniony w administracji DOKP
w Poznaniu. Pochowany wraz z żoną na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”. Odznaczony
był Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Przodujący
Kolejarz. Związek małżeński zawarł w 1922 r. z Martą Dolny (1897 – 1961) . Z tego związku narodziły się
dzieci: Zofia (ur. 1921) zamężna Marcinkowska, Alfons
(1922 – 1940), Sylwester (1926 – 1993), Felicjan (1931)
i Tadeusz (? – 1939 r.)
[Piotr Dziembowski: informacje spisane przez syna Felicjana, na podstawie dokumentów z archiwum rodzinnego]
							
		
KURKOWIAK Ignacy – (ur.
15 VII 1889 r. w Chomęcicach – zm. 23 III 1923 r.
w Poznaniu). Syn Józefa.
– jako rekrut został zmobilizowany w 1911 roku do
służby w Kurmäkisches Feldartillerie – Regiment Nr 39
stacjonującego w Perlebergu/ k. Wittembergi. Służba
w artylerii trwała 3 lata. Wybuch I wojny światowej spowodował, że wraz ze swoim
pułkiem artylerii poszedł na front zachodni. W 1916 r.
uczestniczył w walkach po Verdun. Po zdemobilizowaniu z wojska niemieckiego wrócił do Poznania, gdzie
brał udział w walkach m. in. przy zdobywaniu Ławicy a następnie w działaniach na froncie zachodnim –
pod Wolsztynem i Zbąszyniem. Po zakończeniu służby
czynnej w 1921 r. otrzymał propozycję zaangażowania
w charakterze funkcjonariusza w Policji Państwowej,
na terenie wschodnich rubieży Rzeczypospolitej – tj.
na Kresach. Nie skorzystał z tej oferty i rozpoczął pracę
w budownictwie, m. in. przy budowie gmachu Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Okolicznościowa tabliczka
„Powstaniec Wielkopolski” umieszczona na grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
[Przekaz rodzinny wnuczki Teresy Szcześniak]
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KWIECIŃSKI Kazimierz –
(ur. 19 I 1900 r. w Dolsku –
zm.15 VI 1981 r. w Pecnej).
Syn Ignacego i Stanisławy
z d. Falkiewicz, z zawodu
piekarz. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Służył
w Kompanii Dolskiej pod
d-twem por. Paula. Razem
z Batalionem Śremskim walczył pod Rawiczem i Kępnem.
…Przyczynił się do pracy niepodległościowej biorąc udział
w Powstaniu Welkopolskim, wyruszając wraz z innymi powstańcami z Dolska. W latach 1919 – 1920 bronił niepodległości Polski na wschodzie, stojąc na straży granicy wschodniej Polski… Zawarł związek małżeński z Heleną Rubach
w roku 1929. Z tego związku narodziły się dzieci: Ignacy,
Teresa i Roman. Do 1922 r. był zmobilizowany w Wojsku
Polskim Podczas okupacji hitlerowskiej miał nakaz pracy w Gazowni Miejskiej w Śremie. W 1948 r. otrzymał
z Funduszu Ziemskiego 2, 64 ha ziemi w Pecnej. Do emerytury był pracownikiem Fabryki Mebli w Mosinie. Zmarł
Pecnej, pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[Księga zgonów na rok 1981 USC w Mosinie; Przekaz rodzinny – Michała Skrzypczaka w: www. gimdolsk. hom.pl; http://
powstancy-wielkopolscy.pl]

KWOCZ Józef – (ur. 30 I 1899
r. w Daszewicach – zm. 7 VII
1958 r. w Poznaniu). Syn rolnika Walentego i Małgorzaty
z d. Chudzicka. W 1905 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Daszewicach, którą
ukończył w 1913 r. W latach
1913 – 1915 pracował w gospodarstwie rolnym swoich
rodziców. W 1915 r. podjął
prace jako robotnik w lubońskiej fabryce Romana Maya.
W 1917 r. został powołany do wojska pruskiego, biorąc
udział w licznych bitwach na froncie zachodnim, trwających
do 1918 r. Jako ochotnik przystąpił 7 I 1919 r. do oddziałów powstańczych pod dowództwem por. Dykerta, biorąc
udział w walkach na odcinku frontu północnego powstania:
Paterek, Kcynia, Gołańcz, Szamocin, Rynarzewo, Wągrowiec i Margonin. Później pod dowództwem chorążego Rau
uczestniczył w walkach pod Zbąszyniem. Następnie walczył
pod Rawiczem, Lesznem i Kępnem na froncie południowym
powstania. Na początku czerwca 1919 r. wraz z polskimi
oddziałami wyruszył do obrony Lwowa, biorąc udział w bitwach od miasteczek Bóbka aż po Huniatyn, nad Zbruczem
oraz Kamieńcem Podolskim.
Z początkiem 1920 r. przebywał na froncie białoruskim, biorąc udział w bitwach od Parachimowa aż pod Warszawę.12
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VIII 1921 r. został zdemobilizowany. Wówczas udał się do
Francji, gdzie zatrudnił się w hucie szkła i przedsiębiorstwie
budowlanym. W czerwcu 1925 r. powrócił do Polski i podjął prace w Mleczarni Poznańskiej, a następnie w Mleczarni
Szwajcarskiej w Poznaniu, w której nieprzerwanie pracował aż do lutego1952 r. Od marca tegoż roku podjął prace
w Warszawskim Zjednoczeniu Robót Lądowo Inżynieryjnych
w Poznań – Krzesiny a od listopada 1952 r. w Poznańskim
Zjednoczeniu Robót Lądowo – Inżynieryjnych w Pieniężnicy.
6 II 1926 r. zawarł związek małżeński z Anną z d. Golik.
W 1930 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Wrześni, gdzie po ich odbyciu został awansowany na stopień sierżanta. 27 sierpnia 1939 został powołany do 9. Pułku Legionów w Zamościu i brał udział w bitwach pod Ujściłogiem n/
Bugiem oraz Włodzimierzem. Po załamaniu się frontu został
wzięty do niewoli niemieckiej, z której został zwolniony 11
listopada 1939 r.
W 1958 r. został Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl,
Bożena
Andrzejewska
-wnuczka]

LEGIER vel LEKIER Wincenty – (ur. ? – zm.11 I 1919
r. pod Szubinem). Zamieszkały w Pożegowie, powstaniec
wielkopolski – służył w batalionie Śliwińskiego walczącym pod Szubinem. Dowództwo III Batalionu Piechoty,
umieściło go w klepsydrze opublikowanej w Kurierze Poznańskim XIV nr 19 z 24 I 1919 r., jako poległego w dniu
11 I 1919 r. Niewymieniony na oficjalnych listach strat.
[Włodzimierz Lewandowski, Bój o Szubin, Poznań 1937 r.;
Kurier Poznański Nr 19 rok XIV z dnia 24 I 1919 r. ]

LEKIER Andrzej – (ur. 10 XI 1901 r. w Mieczewie pow.
Śrem – zm. 10 II 1955 r.). Robotnik. W Powstaniu Wielkopolskim uczestniczył od grudnia 1918 r. Walczył pod
Zbąszyniem w oddziale płk. Andrzeja Kopy. Od 7 I 1919
r. wchodził w skład Kadry Telegraficznej 7 w Poznaniu na
Cytadeli. Miał stopień szeregowca. Ożenił się 20 V 1926
r. z Marią (ur. 2 IX 1896 r. w Maksymilianowie, pow.
Kościan, z d. Kulas, ojciec Franciszek, matka Józefa, zm.
3 VII 1972 r.). Mieli troje dzieci. Maria Lekier od 1 XII 1964
r. była podopieczną ZBoWiD-u, Koło Luboń 1 (nr 464259,
leg. 2097) . Mieszkał w Żabikowie przy ul. Granicznej 13.
Odznaczenie – Medal za Wojnę 1918 – 1921. Należał od
1 IV 1934 r. do Związku Weteranów Powstań Narodowych
RP 1914 – 1919, Koło Żabikowo, następnie Koło Wiry (nr
ewid. 3146, nr dypl.10558). Powrócił do Koła Żabikowo
14 IV 1935 r., następnie był członkiem przedwojennego
Związku Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919, Koło
Żabikowo (leg. 3146). Po wojnie od 20 X 1946 r. należał
do powojennego Związku Powstańców Wielkopolskich
1918 – 1919, Koło Żabikowo (nr ewid. 3600), następnie
był członkiem ZBoWiD-u, Koło Luboń 1.
Na podstawie akt ZWPN RP 1914 – 1919, Koło Żabikowo,
przed i powojennego ZPW 1918 – 1919 Koło Żabikowo (AP
W Poznaniu, nr zespołu 884), akt ZBoWiD-u, Koło Luboń 1.
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[Robert Wrzesiński, Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim]

LEKIER Franciszek – (ur.
8 XI 1891 r. w Mieczewie –
zm. 14 X 1979 r. w Dymaczewie Nowym). Syn Józefa
i Wiktorii z d. Nowak. Do
Powstania
Wielkopolskiego przystąpił jako ochotnik
zgłaszając się w poznańskim Odwachu. Brał udział
w walkach o koszary 6 Pułku Grenadierów pod dow.
Zenktelera,
Kapturskiego,
i Haendschke. Następnie
w kompani kórnickiej brał udział w walkach pod Wolsztynem i Zbąszyniem. W latach 20. ożenił się z Wiktorią
Banaszyńską(wówczas wdową) i zamieszkał w Luboniu.
Z małżeństwa tego urodziły się dzieci: Mieczysław, Czesława i Marian. Z zawodu był murarzem budując w Luboniu
i okolicy wiele domów mieszkalnych i gospodarstw rolnych. Podczas II wojny światowej pracował w Zakładach
Cegielskiego. W tym też okresie owdowiał. Po zakończeniu wojny ożenił z Pauliną zd. Jander i zamieszkał
w Dymaczewie Nowym. Z tego związku urodziły się
dzieci Zenon oraz Teresa.
Został mianowany na stopień wojskowy podporucznik
a w 1974 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany został na cmentarzu w Łodzi k/
Stęszewa. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką
„Powstaniec Wielkopolski”.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl przekaz rodzinny prawnuka Sebastiana Lekiera]/

LEMAŃSKI Franciszek – (ur. 12 XI 1899 r. w Mosinie – zm. ?). Syn Jana. Wstąpił do oddziału tworzącego
2 Pułk Artylerii Ciężkiej w Poznaniu 12 II 1919 r.,
w którym walczył na froncie pod Poznaniem pod dowódcą Berkowskim. Podstawa: Lemański wstąpił
w szeregi powstańcze Wojsk Wielkopolskich dnia 13 II
1919 r. do 2 Pułku Artylerii Ciężkiej, w którym walczył
z bronią w reku przy oswobodzeniu okolicy Poznania od
Niemców. W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

LESZCZYŃSKI Szczepan –
(ur. 6 XII 1899 r. Kożcieszki
nad Gopłem – zm.15 IV 1970
r. w Mosinie). Syn Andrzeja
i Weroniki. Brał czynny
udział w Powstaniu Wielkopolskim od 1 I 1919 r. pod
Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Takowym,
Nową Wsią i Brzozą. 21
I 1919 r. dostał się do niewoli
niemieckiej, skąd powrócił 10
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X 1919 r., następnie służył w Wojsku Polskim, zwolniony
w grudniu 1921 r. jako szeregowy. Pracował jako kowal
w cegielni. Podstawa: 1) Zaświadczenie b. dowódcy I Baonu 5 Pułku Strzelców Wlkp.Izydora Właderka w Toruniu z 5 XI 1937 r. 2) Zaświadczenie D. O. K.VII Referat Historyczny nr 276-I/19791/38 o braniu czynnego udziału
w Powstaniu Wielkopolskim 3) Zaświadczenie Prokuratora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nr Co. L. 34/37 z 4 X
1937 r. o wszczęciu dochodzeń o zdradę stanu z wyroku
z 19 III 1919 r. Zweryfikowany jako powstaniec przez
Komisję Weryfikacyjną w dniu 20 XII 1934 r. Koło Mosina. W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym. Pochowany na cmentarzu parafialnym
w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl; AP 53/884/20 Związek
Weteranów Powst. Narodowych 1934-1936]

LEWANDOWSKI Józef– powstaniec wielkopolski, zamordowany w obozie koncentracyjnym w czasie II wojny światowej.
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców
Wlkp.1945-49]

LIPIAK Ludwik (ur.22 VI
1899 r. w Wojciechowie pow.
Jarocin - zm.14 VI 1982 r.
w Mosinie), z zawodu krawiec. Syn Michała i Katarzyny zd.Piątka. Bliżniaczy brat
Władysława.
W wieku 19 lat, wraz z bratem-bliźniakiem Władysławem, uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim. Później
brał udział w wojnie polsko
-bolszewickiej, za co odznaczony został orderem Virtuti Militari.W 1924 roku założył rodzinę i osiedlił się
w Mosinie, gdzie prowadził własny warsztat krawiecki .
W latach przedwojennych był aktywnym członkiem
mosińskiego Bractwa Kurkowego oraz Towarzystwa
Młodych Przemysłowców, w którym pełnił funkcję sekretarza. Członek mosińskiego koła Związku Powstańców i Wojaków.
Po II wojnie światowej członek Tymczasowego Komitetu
Wykonawczego Zarządu miasta Mosiny. Inicjator przywrócenia krzyża przy ulicy Poznańskiej zlikwidowanego
przez Niemców. Był też aktywnym członkiem komitetu
odbudowy spalonego mosińskiego kościoła.
W tym samym czasie założył „szwalnię” mając na uwadze konieczność tworzenia miejsc pracy i potrzeby biednego po wojnie miejscowego społeczeństwa. Nieco później zainicjował zorganizowanie kursu kroju i szycia dla
miejscowych kobiet.
W 1947 roku w czasie słynnego referendum „3 x TAK”
został internowany. Spacyfikowany jako wróg ustroju,
zabrany nocą tydzień przed referendum, został osadzony
w więzieniu w Śremie. Poddany represjom i zastraszony,
zaraz po powrocie spalił wszystkie dokumenty i zdjęcia
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dotyczące swojej kombatanckiej przeszłości. Zamknął
się w sobie i do końca życia nie powiedział ani słowa na
temat dni spędzonych w śremskim więzieniu. Nie chciał,
by jego dzieci, których miał dziewięcioro były represjonowane przez władze.
Był współzałożycielem koła Stronnictwa Demokratycznego zrzeszającego miejscowych rzemieślników. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
[Laudacja wygłoszona na uroczystej sesji Rady Miejskiej
w Mosinie, z okazji wręczenia Medalu Rzeczypospolitej
Mosińskiej przyznanego Ludwikowi Lipiakowi; Przekaz
rodzinny córki – Marii Bartkowiak’]

LIPIAK Władysław - (ur. 22
VI 1899 r. w Wojciechowie
pow. Jarocin – zm. 24 XII 1986
r. w Poznaniu). Syn Michała
i Katarzyny z d. Piątka Bliżniaczy brat Ludwika. Do
powstania
wielkopolskiego wstąpił jako ochotnik
14 I 1919 r. do 2 Kompanii Powstańczej na terenie
Poznania i pod rozkazami
sierżanta Pniewskiego brał
czynny udział w akcji zbrojnej z bronią w ręku w mieście i na lotnisku Ławica. Po
zakończeniu działań powstańczych został, w charakterze ślusarza, wcielony do 3 Pułku Lotniczego skąd
w 1921 r. został zdemobilizowany i podjął pracę w fabryce maszyn górniczych w Katowicach. Od 1926 r. do
wybuchu II wojny światowej prowadził własny warsztat
na terenie Poznania. W czasie okupacji był zatrudniony
w swoim zawodzie w różnych firmach na Górnym Śląsku
w Katowicach. Po wyzwoleniu, aż do przejścia na emeryturę pracował w firmach budowlanych na terenie Poznania. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Pochowany na cmentarzu komunalnym w Poznaniu–Junikowo. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką
„Powstaniec Wielkopolski”.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl, relacja rodzinna wnuka
Przemyława Lipiaka.]

LISIECKI Antoni – (ur. 13 VI 1898 r. w Wiórku – zm.
?). Syn Szczepana i Marii. 2 I 1919 r. z grupą innych
uzbrojonych przeważnie w kosy i widły, udał się do
wsi Krzesiny pod Poznaniem. Brał tam udział w rozbrajaniu kolonistów – Niemców, odbierając różnego rodzaju broń palną jak: karabiny ręczne, krótką
broń palna a nawet broń maszynową. Brał również
udział w przekazaniu tej broni oddziałom powstańczym w Poznaniu. Później zgłosił się do jednej
z kompanii powstańczej w Poznaniu, brał udział jeszcze
w różnych akcjach bojowych powstańczych i przeszedł
następnie automatycznie do regularnej polskiej służby
wojskowej.
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Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

LISIECKI Edmund Józef Kalasanty – (ur. 4 VII 1883 r.
w Poznaniu – zm. 16 XI 1959
r. w Mosinie). Syn Teodora
i Tekli. Na początku XX w.
emigrował w poszukiwaniu
pracy i zarazem przed poborem do wojska pruskiego
do Berlina. Oprócz pracy
zajmował się również aktywną działalnością w polskim Kole „RODŁA”. Przed
I wojną światową założył
w Berlinie rodzinę. Ożenił się ze Stanisławą Kreczmer,
też z Poznania. Został zmobilizowany po wybuchu
I wojny światowej. Przebywał na froncie we Francji i na
terenie Flandrii Zachodniej (Belgia). W wyniku długotrwałego przebywania na tzw. „błotach flandryjskich”
nabawił się długotrwałej grzybicy stóp. Tam też został
inwalidą, stracił część palców przy lewaj dłoni. Pod
koniec 1918 r. przyjechał do Polski, do Szubina. Tam
brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Następnie
w połowie lat 20. rodzina przeniosła się do Mosiny,
gdzie mieszkał brat żony Stanisławy.
Lisieccy zakupili posesję z małym parterowym domkiem przy ul. Budzyńskiej (obecnie Krotowskiego).
Dzisiaj dom ten już nie istnieje, teren wykupiła ENEA.
W Mosinie był aktywnym członkiem miejscowej Straży Pożarnej. Jako malarz z zawodu, namalował i przekazał OSP portret św. Floriana, patrona strażaków.
Obraz ten został zachowany do dnia dzisiejszego.
4 IX 1932 r. został odznaczony medalem za długoletnią służbę w OSP. W latach 1933 –1934 był członkiem zarządu tej organizacji. Również dużo pracy
poświęcił przy pracach malarskich pomieszczeń wybudowanego domu parafialnego, jak i remontach klas
mosińskiej szkoły. Podczas wojny mieszkał w Mosinie.
Po wojnie był nadal aktywnym członkiem OSP, na ile
wiek i zdrowie pozwalały. Z małżeństwa z żoną Stanisławą narodziły się córki: Teodora w Berlinie, która następnie wstąpiła do Zakonu Elżbietanek (siostra Ludwina),
Monika urodzona w Szubinie (następnie zamężna Kosse)
i Czesława urodzona w Szubinie.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
[Przekaz rodzinny wnuków Wiesława i Tomasza Kosse.]

LUDWICZAK Ludwik – (ur. 22 VIII 1877 r. w Mosinie – zm. ?). Syn Wojciecha i Katarzyny zd. Ryszka.
Brał czynny udział w walkach powstańczych z bronią
w ręku o zdobycie Zdun i Chachalni od dnia 1 I 1919 r.
do 20 II 1919 r. Świadkowie: Skrzypek Ignacy, Krotoszyn
i Jankiewicz Edward, Krotoszyn. W 1958 r. odznaczony
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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LULKA Stanisław – (ur. 7
IV 1899 r. w Trzebawiu – zm.
31 VIII 1973 r. w Mosinie).
Syn Szczepana i Katarzyny.
Zmobilizowany w VI 1918
r. do armii niemieckiej, gdzie
w szeregach 50 Pułku Piechoty, przebywał na froncie pod
Lille do XI 1918 r. Uczestnik
Powstania Welkopolskiego od
14 I 1919 r., pobrany przez
Powiatową Komendę Uzupełnień, jako ochotnik. Walczył
w szeregach batalionu kościańskiego III kompanii, wchodzącej
w skład „Grupy Leszno”. Brał udział w walkach pod Lesznem,
Zbąszyniem, Bydgoszczą. W styczniu 1920 r., jako żołnierz
Armii Wielkopolskiej, znalazł się w szeregach utworzonego
60 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, z którym wziął udział
w wojnie polsko-bolszewickiej, w walkach pod Berdyczowem, Kijowem i Berezyną. W dniu 11 lutego 1921 r. mianowany starszym szeregowym. W tym samym roku, 28 XI,
przeniesiony do rezerwy.
Za udział w wojnie 1918 – 1920, w roku 1921 r. odznaczony
„Krzyżem Walecznych”, a także – w roku 1934 r. – „Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich”. 31 I 1972 r. decyzją
Rady Państwa awansowany do stopnia podporucznika za
udział w powstaniu wielkopolskim. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Dokumentacja przekazana przez syna Juliana ze zbiorów Izby
Muzealnej w Mosinie: Książeczka Wojskowa z przebiegiem służby w latach 1919 - 1921, wyciąg i odpis Książeczki Wojskowej,
Zaświadczenie 276-1/17418/38 r. Referatu Historycznego Dowództwa Okręgu Korpusu II o udziale w walkach niepodległościowych, Zaświadczenie tymczasowe nr 3553 z dnia 28 VIII
1947 r. Zarządu Głównego Związku Powstańców Wielkopolskich
o zweryfikowaniu jako Powstańca Wielkopolskiego 1918/1919,
odpis Legitymacji nr 93 „Krzyża Walecznych”, Legitymacja nr
708 „Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich”]

ŁABENDA Jan – (ur. 27 I 1899
r. w Górce – zm. 18 I 1987 r.
w Pecnej). Syn Józefa i Zofii.
Brał czynny udział z bronią
w ręku w Powstaniu Wielkopolskim w kompanii opalenickiej pod dowództwem Klemczaka Edwarda. Od 28 XII
1918 r. na froncie zachodnim
na odcinku pod Zbąszyniem.
Po ukończeniu działań wojennych na tym odcinku, wstąpił
do 1 Pułku Strz. Wlkp. późniejszy 55. Pułku Piechoty w którym służył do kwietnia
1921 r. jako st. szeregowy. Podstawa: Zaświadczenie DOK
VII R. H. nr 276-I/3295/39. Mieszkał w Pecnej. Spoczywa
na cmentarzu parafialnym w Iłówcu.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
[http://powstancy-wielkopolscy.pl przekaz rodzinny prawnuka
Łukasza Picz]
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ŁABENDA Julian – (ur. 24 V 1880 r. w Wyskoci k/Śremu –
zm. 22 V 1963 r. w Pecnej). Syn Walentego i Ludwiki. Brał
czynny udział z bronią w ręku w powstaniu wielkopolskim
w okresie od dnia 27 XII 1918 r. do 25 II 1919 r. jako ochotnik w kompanii Lubin pod dowództwem Stefana Kaźmierczaka, w walkach pod Nową Wsią i innymi miejscowościami. Był współorganizatorem kompanii lubińskiej.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

ŁOZOWSKI Franciszek – (ur.
2 IV 1901 r. w Wanne (Westfalia) – zm. 7 XI 1932 r.
w Dymaczewie Nowym).
Syn Franciszka i Józefy z d.
Pajchrowska. Po powrocie
rodziny w 1905 r. rodzinne
strony, w okolicach Śremu,
uczęszczał do szkoły powszechnej w Żabnie, skąd
po jej ukończeniu, Łozowscy
przenieśli się do Dymaczewa
Starego pow. Poznań, gdzie
nabyli dom, z zabudowaniami gospodarczymi. Był to
okres I wojny światowej i pozostał tymczasem przy rodzinie. Pod koniec wojny, w ślad za swoimi starszymi siostrami, przeniósł się Poznania, gdzie dorywczo pracował
i związał się z patriotyczną konspiracją niepodległościową.
To zaowocowało wstąpieniem 15 XI 1918 r. do Polskiej
Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Po wybuchu
Powstania Wielkopolskiego stał się więc niemal automatycznie jego uczestnikiem i wziął udział, z bronią w reku,
w walce o wyzwolenie Poznania spod dominacji zaborcy
pruskiego. Uczestniczył w walkach na terenie miasta Poznania. Brał również udział we wspomaganiu ruchu wyzwoleńczego na prowincji regionu, w ramach frontu północnego. Do walki przystąpił także jego starszy brat Jan
(ur. 1896) . Kiedy powstańcy wielkopolscy osiągnęli swoje główne cele w walce z Niemcami i zaistniała potrzeba
udzielania pomocy Polakom w Galicji Wschodniej, Franciszek Łozowski wraz ze swoim oddziałem udał się na odsiecz otoczonego przez Armię Ukraińską Lwowa. Znalazł
się w Wielkopolskiej Grupie Bojowej pod dowództwem
płk. Daniela Konarzewskiego. Działania tej grupy okazały się bardzo skuteczne, ale okupione znacznymi stratami
w ludziach i sprzęcie. Do tego doszła epidemia zapalenia
płuc wśród żołnierzy. Brał też udział w wojnie polsko-sowieckiej 1920 r., w szeregach 55 pułku piechoty 14 Dywizji
Piechoty Wielkopolskiej w ramach Frontu Litewsko – Białoruskiego, w stopniu starszego żołnierza – wywiadowcy.
Na jego szlak bojowy składał się głównie udział w walkach
o zdobycie Mińska i Bobrujska, a następnie wojna pozycyjna na linii rzeki Berezyna, gdzie w warunkach poleskich
błot i bagien toczono zacięte walki z oddziałami Armii
Czerwonej.Integralną część tych działań stanowiły częste
wypady z naszej strony na teren kontrolowany przez nieprzyjaciela, co było chlebem powszednim wywiadowców.
„Generał Daniel Konarzewski dzięki dobremu rozpoznaniu
mógł przewidzieć zamiary nieprzyjaciela. Bolszewicy w połowie kwietnia 1920 r. planowali uderzyć na lewe skrzydło
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Dywizji Wielkopolskiej. Aby ubiec nieprzyjaciela, zorganizowano wypad na Sieliszcze. W jego efekcie bolszewicy
ponieśli dotkliwe straty, do niewoli wzięto między innymi
sztab 509 pułku strzelców oraz 200 jeńców, zdobyto 32
karabiny maszynowe i 5 dział” – pisze Bartosz Kruszyński.
To właśnie w szczególności za zasługi na polu wywiadu,
na wniosek dowódcy oddziału partyzanckiego 14 Dywizji
Piechoty Wielkopolskiej ppor. Alfonsa Kloca, F. Łozowskiego odznaczono Krzyżem Walecznych. W uzasadnieniu
wniosku dowódca napisał: Starszy żołnierz Franciszek Łozowski … przedzierał się z moim oddziałem partyzanckim
na tyły nieprzyjaciela i przebywał w nim od połowy marca 1920 r. do maja 1920 r. składają dowody bohaterstwa
w niebezpieczeństwach w niebezpieczeństwach w jakich
stale przebywał oddział, będąc jednym z najdzielniejszych
jego żołnierzy.14 Dywizja Piechoty Wielkopolskiej trwała najdłużej na całym Froncie Litewsko – Białoruskim na
swoich pozycjach nad Berezyną (do początku lipca 1920
r.), choć to naraziło ją podczas odwrotu na wściekłe ataki
bolszewików. Podczas jednej z przegranych bitew Dywizja
została bez mała rozczłonkowana, a żołnierze bez regularnego odżywiania ulegli epidemii chorób, w tym dyzenterii,
która dotknęła też Franciszka Łozowskiego. Mimo poniesionych strat, po przegrupowaniu w rejonie Dęblina, 14 Dywizja Piechoty Wielkopolskiej jeszcze raz stoczyła zwycięską
bitwę z bolszewikami na przedpolu Warszawy i wyzwoliła
zajęty już przez nich Garwolin. Dla Franciszka Łozowskiego
wojna skończyła się na odwrocie spod Bobrujska zrujnowanym zdrowiem i leczeniem szpitalnym. Jesienią 1920 r.
został zdemobilizowany i rozpoczął życie cywilne. 6 V 1926
r. założył rodzinę. Ożenił się z Jadwigą Nowak z Dymaczewa Nowego. W małżeństwie tym urodziło się dwoje dzieci: Franciszek (ur. 1928) i Zofia (1929 – 2010) . Jego życie
cywilne nie było wolne od problemów; miał trudności ze
znalezieniem stałego zatrudnienia i tylko okresowo pracował w Gazowni Poznańskiej. Jednocześnie niespodziewanie
pojawiły się problemy zdrowotne, których źródłem były
przeżycia frontowe. Wszystko to zakończyło się dla niego
i jego rodziny tragicznie, bo przedwczesną śmiercią. Zmarł
7 XI 1932 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym
w Łodzi k/ Stęszewa. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Franciszek Łozowski jr, Powstańcy Wielkopolscy, w: Biogramy
uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, tom IX
pod redakcją Bogusława Polaka, Poznań 2012]

ŁOZOWSKI Jan – (ur. 14 VIII
1896 r. w Górce pow. Śrem –
zm. 17 XI 1981 r. w Krośnie
k/Mosiny). Syn Franciszka
i Józefy z d. Pajchrowska.
Był starszym bratem Franciszka – również powstańca wielkopolskiego. Rodzina Łozowskich pochodziła
z Litwy. Po upadku powstania listopadowego w 1830
r., uciekając przed represjami rosyjskimi, przybyła do
Wielkopolski. Osiedlili się w Górce koło Śremu. Jak wów-

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic
czas wielu Wielkopolan, wyemigrowali za pracą do Westfalii. Po powrocie, Jan uczęszczał do szkoły w Żabinku
pow. Śrem. Tam brał udział w strajku szkolnym w 1906
r. Następnie rodzina zamieszkała w Dymaczewie Starym.
W 1912 r. jako 16 latek, zaciągnął się do armii pruskiej. Został przyjęty do pułku Garde zu Fuß /Gwardii Cesarskiej/.
Spowodowało to poważny kryzys rodzinny ze strony ojca,
który nie tolerował takiego kroku. Po rozpoczęciu I wojny
światowej, jego pułk został zreorganizowany i przez to stał
się pionierem (saperem). Został skierowany na front pod
Arras. Jak pisał w liście do rodziny, pierwszy raz zobaczył
Murzyna podczas ataku na bagnety. Tam też „narodził się
drugi raz”. Granat artyleryjski wielkiego kalibru nie eksplodował koło niego (granat jest w posiadaniu rodziny,
data 14 VIII 1916 r. Arras). Ze względu na poniesione straty, jego pułk wrócił do Berlina, gdzie został rozformowany. Aby nie iść ponownie na front, Jan Łozowski zgłosił
się do pracy jako górnik w kopalni i został skierowany do
służby na teren Bośni. Stamtąd po wybuchu powstania
w Bośni, powrócił do Berlina. Skierowano go do portu wojennego Kriegsmarine w Wilhelmshafen, gdzie został przydzielony do służby w marynarce wojennej. Po kapitulacji
Cesarstwa, już jako marynarz wrócił do Poznania. Tutaj
zaciągnął się do 4 Kompanii Straży i Bezpieczeństwa jako
starszy szeregowiec-powstaniec. W tej kompanii walczył
przy zdobywaniu dworca kolejowego, zamku cesarskiego,
prezydium policji, koszar 6 Pułku Grenadierów, lotniska na
Ławicy, na froncie północnym pod Szubinem, Turani i. t. d.
W służbie był od 18 XI 1918 r. do 10 II 1919 r. Po rozejmie
w Trewirze, został oddelegowany na Litwę, do dyspozycji
gen. Lucjana Żeligowskiego. Został posłem z Litwy Wileńskiej. Jego podpis znajduje się na Akcie Inkorporacyjnym,
po Uchwale Sejmu Litwy Środkowej z dnia 22 II 1922 r.
o przynależności państwowej Litwy Środkowej do Polski.
W 1920 r. powrócił do służby w żandarmerii wojskowej.
Brał udział w wojnie bolszewickiej, w tym w walkach odwrotowych. M. in. pod Łomżą, w lipcu 1920 r. spotkał się
jako żandarm ze swoim bratem Franciszkiem, który był
zwiadowcą. Następnie jako żołnierz kontraktowy zatrudnił
się w Korpusie Ochrony Pogranicza w strażnicy Sianki, na
terenie obecnej Ukrainy.
W międzyczasie zawarł związek małżeński z Pelagią Kubinka zamieszkałą w pobliskich Borkowicach koło Dymaczewa Starego. W II połowie lat 20, po rozwiązaniu kontraktu
z KOP, Jan z żoną zamieszkał w Rawiczu przy ul. Paderewskiego 42. Tam narodziło się dwoje dzieci: Alojzy i Lidia.
Jan prowadził sklep konfekcyjny z artykułami krótkimi
i konfekcją a żona Pelagia będąc krawcową, szyła różne
wyroby do tego sklepu. Jako były powstaniec wielkopolski, brał czynny udział w życiu politycznym tego środowiska w Rawiczu. Przed wybuchem II wojny światowej, jako
zmobilizowany w 1939 r. były żandarm wojskowy, został
ostatnim komendantem więzienia w Rawiczu, z którego
wypuścił więźniów. Rodzinę wywiózł do Dymaczewa Starego. Następnie walczył w Armii „Poznań”, przedostał się
do Warszawy. Wstąpił do konspiracji, najpierw był w ZWZ
następnie AK. Służył też w policji granatowej jako zaprzysiężony konspirator AK. W 1944 r. walczył w powstaniu
warszawskim. Ujęty przez Niemców, zdołał się wybronić
przed rozstrzelaniem udziałem i odznaczeniami z I wojny
światowej oraz doskonałą znajomością języka niemiec-
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kiego. Rodzina w Dymaczewie Starym, w październiku
1940 roku została wysiedlona ze swojej własności w rejon
Nowego Sącza. Syn Alojzy został wywieziony do Francji.
Nie było z nim żadnego kontaktu i wiadomości. Dopiero
w 2015 r. przyjechał na odwiedziny do Dymaczewa. Jan
początkowo po II wojnie przebywał w Rawiczu, następnie
pracował pełniąc kierownicze funkcje państwowe w Zielonej Górze, pełniąc m. in. urząd wicestarosty. W latach 60
kupił domek w Krośnie k/Mosiny i tutaj zamieszkał wraz
z żoną. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
Posiadał nadane odznaczenia: Krzyż Niepodległości i Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
[Przekaz rodzinny Ryszarda Wosińskiego, syna Zofii
z d. Łozowska - siostry Jana, wnuczki Ewy Trześniewskiej
http://powstancy-wielkopolscy.pl]

ŁUKASIEWICZ Władysław – (ur. 5 II 1895 r. w Krajkowie
– zm. ?). Syn Szczepana.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią
w ręku, a mianowicie: od 1 I 1919 r. do 5 I 1919 r., jako
ochotnik w luźnych oddziałach patrolowych i walkach
ulicznych m. Poznania, d-ca por Jakubowski. Od 6 I 1919
r. do 20 II 1919 r. brał czynny udział w walkach pod Szubinem, Kcynią i Chodzieżą w stopniu szeregowca, d-ca por.
Jakubowski.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

MAAS Leon – (20 V 1890
r. w Poznaniu – zm.12 VII
1954 r.w Ligocie. ). Syn Wojciecha i Agnieszki, z zawodu maszynista kolejowy. Był
członkiem i zarazem mężem
zaufania działającego w grudniu 1918 r. Polskiego Związku
Kolejowców w Jarocinie. 27
XII 1918 r. przyczynił się m.
in. do udaremnienia wywozu przez niemieckie władze
kolejowe 16 sztuk parowozów typu G8 (polskie oznaczenie Tp4, parowóz przeznaczony do pociągów towarowych) z Jarocina do Leszna
Wlkp. Następnie został oddelegowany przez Radę Ludową w Jarocinie do Komendy Dworca w tym mieście oraz
przyległych do niego stacji (21 I 1919 r. porucznik Rożalski). Z zaświadczenia wystawionego przez dowódcę
1 komp. 1 baonu 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich
„W polu, dnia 30 lipca 1919” wynika „że plutonowy Maas
z komendy dworcowej w Kąkolewie brał udział razem
z 1 kompanią w utarczkach z patrolami niemieckimi pod
Lestunem i Nową Wsią”. W maju 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Już 20 IX 1919 r. z ważnością od 25 b. m.
został mianowany Komendantem dworca kolejowego
w Opalenicy, był wówczas w stopniu plutonowego. Musiał
być dobrym organizatorem ponieważ Oddział Kierownictwa Transportów Wojskowych w Poznaniu powierzył mu
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z dniem 16 I 1920 r. Dowództwo dworca w Chodzieży
z poprzednimi klauzulami, że „wszelkie władze wojskowe
i cywilne zastosują się do zarządzeń w sprawach kolejowych, przez niego wydanych”. W podpisie Rożalski, porucznik Komendant O. K. T. W. Poznań.
W okresie międzywojennym zamieszkał na Górnym Śląsku
w Katowicach – Ligocie. Po wybuchu II wojny światowej,
27 VIII 1941 r. otrzymał z tamtejszego Oddziału NSDAP
pismo, które dotyczyło używania przez rodzinę mowy polskiej – fragment z tłumaczenia „…Wasze zachowanie się
wskazuje na złośliwe niezważanie obowiązków obywatelskich samo przez się zrozumiałych. Takie postępowanie
zmusi nas do wydania ostatniego upomnienia, aby nareszcie i wyłącznie posługiwano się językiem niemieckim. Partia stale będzie Pana obserwowała i na wypadek dalszego
uporu przedsięweźmie potrzebne środki, aby usunąć z naszej wspólności szkodników narodu zatwardziałych i niemożliwych do naprowadzenia na lepszą drogę”.
Po II wojnie światowej, pismem z 31 VII 1945 r. KMO
w Katowicach zaświadczyła, że Maas Leon, zam. Katowice
– Ligota, nie był wpisany na żadną niemiecka listę narodowościową. Również 21 VIII 1947 r. został zweryfikowany przez Związek Powstańców Wielkopolskich 1918/1919
w Poznaniu (zaświadczenie nr 3351). Osiedlił się w Pecnej
przy ul. Mosińskiej. Zmarł w Ligocie. Pochowany w Katowicach na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej.
[Izba Muzealna w Mosinie, przekaz rodzinny wnuczki Ireny
Wróbel zd.Maas.]

MAĆKOWIAK Adam - (ur. 13 I
1899 w Wyrzece, pow. Kościan
– zm.27 XII 1976 r. w Mosinie). Syn Kaspra i Marianny
z d. Janiszewskiej. Po ukończeniu 8-klasowej szkoły powszechnej w Wyrzecce, do 1917
r. pracował „przy rodzicach”.
W roku 1917 wcielony do armii
pruskiej. „Brałem udział w walkach na froncie Francuskim do
ukończenia wojny. Zwolniony
z armii niem. : dnia 30.12.1918
r. Wstąpiłem do arm. Polski jako ochotnik 17 I 1919 r. do 1.
komp. śremskiej tymczasowy dowódca prowadził p. Adamski jako komendant komp. Dnia 7 II 1919 r. wyjechałem na
front do Miejski – Górki pod Rawiczem do dnia 11 XI 1919
r. Dowódcą batal. Prowadził p. Komendant Hosłowski? Od
dnia 11 XI 1919 r. pojechał nasz batal. Pod Kępno oswobodzić
miasto. Z Kępna to jest dnia 2 II 1920 r. wyjechałem na front
Bolszew. : udział w walkach Borzysław, Mińsk i Małodoczno do dnia 25 VII 1920. Wróciłem z frontu do Śremu jako
zdolny do służby czynnej. Dnia 9 XII 1920 r. pełniłem służbę jako straż graniczna Polsko – Niem: 18. baonu celnego. Od
dnia 12 XI 1921 r. byłem przydzielony jako straż graniczna
8. baonu celnego granica Polsko Czeska. Dowódcą Komp.
Był p. Kapitan Kot... [ nieczytelne, przyp. red. ] Stąd byłem
zwolniony do rezerwy do 69. Pułku Piechoty do Gniezna
5 VIII 1922 r.” W roku 1938 mieszkał w Mosinie przy ul.
Budzyńskiej 4, żonaty z Jadwigą zd. Walczak. 22 IX 1938
r. Należał do Związku Powstańców Wielkopolskich Koła
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w Mosinie. Mieszkał w Mosinie przy ul. Krotowskiego
4 (w domu Cieślewiczów). Zweryfikowany 28 VIII 1947 r.,
CAW nr 13929. Od 8 IV 1931 r. działał w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Mosinie. Po II wojnie, w latach 60., był zatrudniony na PKP – Odcinek Drogowy Mosina. W Okręgu zarejestrowany został pod nr 213379. Za swoją działalność został
odznaczony Krzyżem Powstańczym 28 II 1960 r. oraz odznaczeniami strażackimi i kolejowymi. Pochowany na cmentarzu
parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Wojskowe Biuro Historyczne sygn. CAW Powst. Wlkp. 21839:
Życiorys, kwestionariusz Zarządu Głównego Powstańców Wielkopolskich z załącznikami, odpis książeczki wojskowej; umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt lat temu
przekazanej przez Izbę Muzealną w Mosinie;.przekaz syna Jana
Maćkowiak.]

MAGDZIAK Wacław – (ur. 20 XII 1899 r. w Wirach pow.
Poznań – zm. ?). Syn Marcina i Marianny z d. Sierawskiej.
W latach 1906 – 1913 uczęszczał do 4 klasowej szkoły
w Wirach. Następnie do 1917 r. pracował jako robotnik najemny w majątku Szyftera. W 1917 r. został zmobilizowany
do armii niemieckiej i po przeszkoleniu wysłany na front zachodni, do Francji. Pod koniec 1918 r., w wyniku kapitulacji
Niemiec, powrócił do Wir. 9 I 1919 r. przystąpił jako ochotnik
do powstania pod komendę por. Przybylskiego. Brał udział
w walkach w rejonie Kępna, Międzychodu. Stacjonował m.
in. w Sierakowie/n. Wartą. W czerwcu 1919 r. został zwolniony z wojska i wrócił do Wi r. Powodem były odniesione rany
i kontuzje. Po podleczeniu, dalej kontynuował pracę w przywołanym majątku. W 1923 r. zawarł związek małżeński
z Marią z d. Kolasińską. Pod koniec sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do 7 PAC we Lwowie. W kampanii wrześniowej
dostał się do niewoli pod Przemyślem. Stamtąd został przewieziony do Stalag IXA w Ziegenhain/k. Kassel, w którym pod nr
5413 przebywał do lipca 1940 r. Następnie od lipca 940 r. do
marca 1941 r. pracował jako robotnik przymusowy w Rzeszy
w miejscowości Liebenau. W marcu 1941 r. został zwolniony
w wyniku ciężkiej choroby i wrócił do Wir. Od władz administracyjnych okupanta otrzymał nakaz pracy w Zakładach Ziemniaczanych w Luboniu. W tym zakładzie przepracował do 1965 r., aż do przejścia na emeryturę. Mieszkał
w Czapurach.
[Izba Muzealna w Mosinie: ankieta członkowska ZBOWiD
z dnia 20 X 1976 r. Członkowie wprowadzający: Ludwik Bączkowski z Czapur i Antoni Harke z Czapur.]

MAIK Antoni – (ur. 3 I 1889
r. w Modrzu k/Stęszewa – zm.
3 X 1986 r. w Mosinie). Syn
Jana i Marty-Kunegundy Mulizak. Przed wybuchem I wojny
światowej pracował w hucie
w
Oberhausen.
Podczas
I wojny światowej służył w armii niemieckiej od 1911 r. do
1913 r. i od 1914 r. do 1918
r. W czasie działań wojennych
został ranny i przebywał
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\w jednym ze szpitali wojskowych w Bawarii. Do Polski powrócił w przeddzień przyjazdu Ignacego Paderewskiego do Poznania. Z ochotnikami okolic Stęszewa próbował dotrzeć 28 XII 1918 r. do Poznania.
Grupa, w której był została zatrzymana w Stęszewie
i skierowana do Wolsztyna na tamtejszy front walk powstańczych. Uczestniczył w pierwszych walkach pod
Wolsztynem i Zbąszyniem. Walczył pod dowództwem
Kluczyńskiego i ppłk. Andrzeja Kopy, a później do końca służby był w 3 pułku lotniczym. W czasie I wojny
światowej i podczas Powstania Wielkopolskiego był sanitariuszem. Z wojska został zwolniony 15 IV 1920 r.
w stopniu st. szeregowca. Przed II wojną był długoletnim pracownikiem pocztowym Urzędu Pocztowego Nr
2 w Poznaniu przy Dworcu Zachodnim. Na emeryturę
przeszedł już w 1937 r. Od 1980 r. mieszkał w Mosinie, ul. Waryńskiego 15 (Czwartaków) Pochowany na
cmentarzu parafialnym w Mosinie. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. W ewidencji Okręgu
figuruje pod nr 208641.
[Izba Muzealna; Przekaz syna - Alfreda Maika; wniosek
Koła ZBOWiD Mosina z dn.26 IV 1973 o nadanie Krzyża
Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski]

MAKOSZ Józef – (ur. 20 IX
1876 r. – zm. 24 XII 1963 r.).
Z pochodzenia Ślązak (korzenie rodzinne z Węgier).
Wymienionyny na liście powstańców
wielkopolskich
i śląskich jako członek Koła
Mosina. Od 1927 r. do 1932
r. Prezes Kółka Rolniczego
w Żabnie. Pochowany na
cmentarzu
parafialnym
w Żabnie.
[AP w Poznaniu 53/884/280
Mosina pow. Śrem akta koła 1937-1939; Przekaz rodzinny]

MARCHELEK Stanisław – (ur.22 X 1878 r. w Będlewie
– zm. 3 I 1944 r. w KL Auschwitz)
Przed 1939 r. zatrudniony jako leśniczy w osadzie Ogieniewo. W 1939 r. wysiedlony przez Niemców do Mosiny na ul. Poznańską 18. Aresztowany wraz z żoną Katarzyną w tzw. „sprawie mosińskiej’’. Przesłuchiwany
w Domu Żołnierza w Poznaniu i więziony w Żabikowie. Następnie przeniesiony do KL Auschwitz I nr więżnia 164359.
Osadzony w bloku 20 (Z) oddział zakaźny oraz na bloku
20 Stube 6. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję
Weryfikacyjną 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 379 pozycji
w spisie, stopień wojskowy starszy szeregowiec.
Zmarł w obozie koncentracyjnym w KL Auschwitz 3 I 1944
Akt zgonu STV 16/73.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej
w: Szkice z przeszłości Mosiny, KAW 1978 ,przekaz rodzinny
prawnuczki Renaty Stachowiak, Anny Fier oraz wnuczki Marii
Bendlewskiej z d.Marchelek]
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MARCINKOWSKI Wojciech – (ur. 4 IV 1899 r. w Mieczewie – zm. ?). Syn Stanisława i Marii.
Brał czynny udział w walkach powstańczych z bronią
w ręku o zdobycie Śremu, Poznania, Zbąszynia. Dowódca
kompanii dr Celichowski. Po zakończeniu działań wojennych przydzielony do 1 Pułku Strzelców Wlkp. W 1958 r.
odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

MARZYŃSKI Józef – (ur. 6 III 1889 r. w Daszewicach –
zm. ?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Starszy
sierżant.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/33]

MATELA Józef – (ur. 13 III 1893 r. w Mieczewie – zm. 28
I 1977 r.). Syn Marcina i Katarzyny.
Brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim pod dowództwem Muchy Stefana i Hęcke Jakuba
od 27 XII 1918 r. do 18 II 1919 r. na ulicach Poznania
i w okolicy. Walczył o zajęcie Dworca Głównego, rozbrajał
Niemców, 6 I 1919 r. walczył o lotnisko Ławica. Następnie
pełnił służbę patrolową i wartowniczą przy zajętych obiektach.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Poznaniu – Junikowo.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

MATUSZAK Józef – (ur. 14 II
1898 r. w Dobieżynie pow. Nowy
Tomyśl – zm. 26 XI 1973 r.w Poznaniu). Syn Marcina i Franciszki z d. Ratajczak. Po ukończeniu
7-klasowej szkoły powszechnej
podjął kurs zawodowy ślusarza
w Wolsztynie, który ukończył we wrześniu 1916 r. 1 XI
1916 r. powołany do armii
pruskiej „do lotników na Ławicy”. Po przeszkoleniu przydzielono go do 20. myśliwskiej
eskadry do Fajet koł. Zankkwentin?. „Do domu powróciłem
z Francyji 23 XI 1918 r., a 11 XII 1918 r. zapisałem się z bratem Walentym i Franciszkiem w Poznaniu biurze Bibliotece
Uniwersyteckiej przy ul. F r. Ratajczaka [Rycerskiej: przyp. red.]
do 4. komp. Marynarzy dowódca druh Białoszyński szef komp.
druh Trojanowski, brałem udział w oswobodzeniu Poznania,
a 10 I 1919 r. do Rynarzewa. ” „... Powstanie robiłem w Poznaniu do 9 stycznia a 10 I 1919 100 powstańców wyjechaliśmy do Rynarzewa i chcieliśmy się przedostać przez Tury? do
Bydgoszczy. Sztuka się nie udała i straciliśmy 18 druhów potem do Rynarzewa, tak że udało mi się z okrężenia wydostać
i do dolecieć do Łabiszyna i 14 dni walczyłem z powstańcami
kompanii z Trzemeszna... ”
„... Z Rynarzewa wróciłem 4 II 1919 r. do Poznania i przydzielono mnie do 10. puł. 3. batl.12. komp, dow. komp. por Zborowski,
dow. batl. Por Wężyk, dow. pułku Andrzej Koppa. Walczyłem na
froncie zachodniem i wschodniem. W lutym 1920 r. do wydziału
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samochodów przy sztabie 17. dywi. dow. por. Kwilecki. W sierpniu 1920 r. do 7. Zapasowej Autokolumny do Poznania a 10
XI 1920 tworzył się Dywizjon Samochodów Pancernych mianowany kapr.i zarazem majstrem 3. kolumny. Dow. dywiz. Baron
Raden?”.
Walczył w 10 Pułku Strzelców Wielkopolskich (później 60 Pułk
Piechoty Wielkopolskiej). Zwolniony z wojska 16 VIII 1921 r.
Od 17 IX 1921 r. do 31 VI 1958 r. pracował jako maszynista
na parowozach PKP. Pochowany na cmentarzu parafilanym
w Mosinie. Odznaczony Medalem Niepodległości. Pochowany na cmentarzu parafilnym w Mosinie. Grób oznakowany
okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Życiorys z 1972 r. Zapiski Józefa Matuszaka; Dokumentacja fotograficzna; Ankieta ZBOWiD z 1972 r.]

MATUSZCZAK Józef – (ur. 12 III 1896 r. w Pecnej, pow.
Śrem – zm. ?). Syn Michała i Salomei z d. Firlej. Oświadczenie p. por. Łozowskiego Jana z dnia 31 VIII 1973 r.,
zam. Rawicz, Wojska Polskiego 42. „W III dekadzie listopada 1918 roku wracał Józef Matuszczak w mundurze
z karabinem z rozbitej Armii Pruskiej. Ja wyżej wymieniony pełniłem służbę w 4 Komp. Mar. Straży Bezpieczeństwa. Matuszczak Józef zaraz się zgłosił do pełnienia służby
i jako ochotnik brał udział w 4 Komp. Wartowniczej i później jako saper kolejowy. Od listopada 1918 r. pełnił służbę do czasu nastania Armii Polskiej Regularnej w 3 Pułku Saperów Kolejowych w stopniu kaprala: 4. Komp.
Marynarzy Powstania pod dowództwem Adama Białoszyńskiego, Rady Rob. Żołnierskiej. Matuszczaka Józefa znałem
od 1914 r., razem w jednej formacji pruskiej. Matuszczak
w czasie Powstania w m-cu grudniu 1918 roku pełnił służbę wartowniczą przy Magazynach Wojskowych przy ul.
Polnej.” W stopniu kaprala-sapera został zdemobilizowany w 1921 r. Od 1921 r. do 1939 r. pracował w zakładach
fosforowych w Luboniu w charakterze robotnika. Od 1 IX
1939 r. do 18 IX 1939 r. brał udział w wojnie obronnej.
Dostał się niewoli niemieckiej, w której był do maja 1940
r. Następnie został wywieziony do prac rolnych rejon koło
Sangerhausen (Saksonia-Anhalt), później w rejon Brantenstein (Bawaria). Tam został oswobodzony przez armię amerykańską. Do Polski wrócił we wrześniu 1945 r. Do 1960
r., do przejścia na emeryturę pracował jako robotnik leśny
w Rogalinie. Mieszkał w Krośnie pod Nr 123.
[Na podstawie ankiety ZBOWiD]

MAZURCZAK (WRYZAK? – nieczytelne nazwisko) Hen. –
zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną
w dniu 22 V 1935 r. Koło Mosina – nr 214 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Związek Weteranów Powst. Narodowych 1934-1936]

MAZURCZAK Józef – „Było to w listopadzie 1918 r. na
apel ks. Kilińskiego proboszcza parafii Brodnica pod Śremem i hrabiego Mańkowskiego z majątku Brodnica zwołał
nas wszystkich do siebie i mówi, że zanosi się na powstanie
w Śremie i że ma powstać Polska niepodległa. Na te słowa jak jeden mąż pobiegli na majątek hrabiego Mańkowskiego po konie i wozy w Brodnicy, który już o wszystkim

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 8
wiedział i mówi: „Chłopcy bierzcie konie i wozy z żywnością dla koni i ludzi i jedźcie na Śrem na powstanie”. Tak
to szło gładko i sprawnie, że za niedługi czas byliśmy już
w Śremie. Za nami przyjechało jeszcze wiele wozów
z majątków polskich hrabiów. Przyjechali i powstańcy na
koniach, którzy pojechali zaraz na Poznań na pomoc powstańcom w Poznaniu. Nie długo to trwało, a już weszliśmy na dziedziniec koszarowy. Posterunek niemiecki został
rozbrojony i dalej poszliśmy do koszar, gdzie rozbrajaliśmy
oficerów niemieckich. Za niedługi czas byłu już koszary zajęte przez powstańców. Ja zająłem miejsce przy telefonach
i radiotelegrafistach. Następnie uchwalono Radę Żołnierską. Wybrano feldfebra armii niemieckiej – Miedziarek
– i zaraz został mianowany przez Radę Żołnierską oficerem
polskim. Później nastąpiło obsadzanie wszystkich urzędów
przez powstańców. I taka była cała scena powstania w Śremie. Robiłem powstanie w Śremie. Jestem prawdziwym powstańcem wielkopolskim (...) .”
Przez kogoś był nieuznawany za powstańca.
[Wspomnienia przyjęte do „Głosu Wielkopolskiego”
w 1968 r. spisane przez Józefa Mazurczaka, zam. Mosina]

MELLER Józef – (ur. 16 V 1902 r. w Mosinie – zm. ?]. Syn
Franciszka i Elżbiety. Brał czynny udział w walce zbrojnej
w Powstaniu Wielkopolskim od 6 XII 1918 do 20 II 1919
r. w oswobodzeniu Śremu. Po tej akcji przydzielony został
do II Kompanii Śremskiej w Śremie biorąc udział w walkach pod Kąkolewem, Lesznem i Rawiczem, gdzie został
dwa razy ranny. Na skutek odniesionych ran i uszkodzenia
zdrowia został orzeczeniem Inwalidzkiej Komisji Rewizyjno
-Lekarskiej inwalidą wojennym na stałe z utratą zdolności
zarobkowej 48%. Dowód wydany przez Komisję Weryfikacyjną nr 8442. W 1958 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

MICHALEWICZ Wincenty – (ur. 29 XI 1899 r. w Mosinie – zm ?). Plutonowy. Syn Wacława i Praksedy zd. Szymańska. W latach 1917 – 1918 r. służył w armii pruskiej.
W 1918 r. wstąpił do 1. Pułku Piechoty Wielkopolskiej
pod dowództwem ppłk. Konarzewskiego. Bierze udział
w zdobywaniu Prezydium Policji i dworca kolejowego
w Poznaniu. W dniach 5 – 6 I 1919 r. brał udział w zdobywaniu Ławicy pod dowództwem por. Ganke. Następnie
został przeniesiony do 1. Pułku Piechoty wielkopolskiej.
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Szeregowiec. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Pochowany na cmentarzu w Grudziądzu.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/32; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

MICHALSKI Edmund – (ur. 28 X 1884 r. w Iłówcu – zm.
?). Syn Józefa i Scholastyki. Brał czynny udział z bronią
w ręku od 27 XII 1918 r. do 1 IV 1919 r. Zweryfikowany
Powstaniec Wielkopolski. Starszy szeregowiec. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/32; http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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MICHALSKI Jan – (ur. 15 X 1896 r. w Iłówcu – zm. ?).
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Strzelec.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/32]

MIEDZIAREK
Edmund
(ur. 14 XI 1898 r. Pożegowo
k/ Mosiny – zm.23 VII 1992
r. w Poznaniu.) Syn Andrzeja
i Bronisławy. Stopień wojskowy
–Kapitan.Jako mieszkaniec Baranówka w czasie I wojny światowej został wcielony do armii
pruskiej. Po zakończeniu wojny
i powrocie z frontu zachodniego
7 I 1919 r. jako ochotnik wstąpił do kompanii śremskiej i pod
dowództwem Paula walczył
z bronią w ręku pod Sarnową, Zieloną Wsią i Rawiczem.
W dniu 15 VI 1919 r. przydzielony został do 1. plutonu łączności
w 11. Pułku Strzelców Wlkp. Po zwolnieniu z wojska
w latach międzywojennych objął pracę jako nauczyciel
matematyki w szkole podstawowej w Dolsku .Następnie zamieszkał w Poznaniu w dzielnicy Dębiec gdzie również pracuje w jednej ze szkół jako nauczyciel matematyki.
W czasie II wojny światowej został wysiedlony wraz
z żoną i dwójką dzieci do miejscowośći Lużna w Generalnej
Guberni ( okolice Jasła) gdzie był kierownikiem polskojęzycznej szkoły podstawowej. Po wojnie powrócił do Poznania i został mianowany kierownikiem szkoły podstawowej
w dzielnicy Dębiec gdzie również uczył matematyki. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na
cmentarzu komunalnym w Poznaniu-Junikowo w kwaterze
Powstańców Wielkopolskich
[ Zaświadczenie wystawione przez Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa nr N.R/G.C. nr 5148 z dnia 7-10-1957 r. http://
powstancy-wielkopolscy.pl/ przekaz rodzinnyJanusza Miedziarka]

MIERZEJEWSKI Marcin (ur. 25 IX 1898 r. w Podgajach – zm.12 X 1984 r. w Mosinie). Mieszkaniec Mosiny
w latach 1964-1984. Uczestnik I wojny światowej.
Powołany do armii niemieckiej w czerwcu 1917
r., wcielony do 9. Pułku
Grenadierów w Stargardzie
k. Szczecina. Wysłany na
front zachodni, wcielony do
4. kompanii 117. Pułku
Piechoty Heskiej 25. Dywizji. „… Po wcieleniu mnie
do kompanii, został zorganizowany kurs karabinierów maszynowych (…), który ukończyłem, co mi bardzo przydało się w Powstaniu, ponieważ było brak takich, co mogli obsługiwać broń maszynową zdobytą na
Niemcach. (…) Przez cały czas mojego pobytu na froncie
w armii niemieckiej, moja myśl była skierowana, aby
przeżyć, bo będę potrzebny w Polsce, która powstanie…”
W czerwcu 1918 roku wycofano jego Dywizję z frontu
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na wypoczynek do Lille, gdzie otrzymał urlop i powrócił do rodziców.
„…Powracając po urlopie na front zabrałem ze sobą buteleczkę kwasu solnego, którym smarowałem sobie lewą
rękę i prawą stopę i na podstawie ran po kwasie solnym, zostałem skierowany przez lekarza do szpitala
w Gieng, ponieważ lekarz młody uważał, że to czarna
ospa. A że armia niemiecka już się cofała na całym froncie zachodnim, został szpital ewakuowany z Francji do
Kołobrzega. Po zwolnieniu mnie ze szpitala, udałem się
do swego garnizonu(...). Przejeżdżając prze Berlin widziałem, jak marynarze rozbrajają oficerów niemieckich, lecz
ja dostałem się szczęśliwie do (…). Tu zostałem wybrany do Rady Żołnierskiej, lecz po paru dniach musielim
opuszczać te tereny, gdyż zajmowały je władze Francuskie.
Garnizon (…) został ewakuowany za Ren do Friolberg. Tu
spotkałem znajomego z mego miasteczka, który prowadził
dział transportowy i on mi powiedział, że w Poznańskim
tworzy się Rada Ludowa. A ja mu odpowiedziałem, że
moje marzenia się spełniły i w dniu 22 grudnia 1918 roku
w nocy, wsiadłem do pociągu i przyjechałem do rodziców
z całem oporządzeniem, to było 24 grudnia 1918 roku…”
Gdy dowiedział się o powstaniu, „w pełnym oporządzeniu” udał się 12 km pieszo do Inowrocławia, gdzie
wziął udział w walkach o miasto.
„... Zdążyłem wziąć udział w walkach o Dworzec towarowy i główny, od ul. Bakoskiej: uderzali Oddział Mogiliński
dowodził Włodarski i oddział z Młynów dowodził Owczarski inwalida z I wojny światowej. Walki na całej przestrzeni
miasta toczyły się przez kilka godzin, jednak Polacy szybko przegnali grupy Niemców z peryferii i przedmieść oraz
z centrum. Jedynie koło poczty rozgorzała dłuższa i krwawa
walka. Jednak pod obstrzałem naszych karabinów ręcznych
i maszynowych, które umieszczono w oknach mieszkań
i na dachach okolicznych domów, obrona poczty załamała się i Niemcy po zostawieniu kilku zabitych i rannych
opuścili ten gmach.
Niemcy skierowali się do koszar, a poczta przeszła
w nasze ręce. Niemcy zamknięci w koszarach, ostrzeliwali
miasto z broni ręcznej, maszynowej z granatnika uszkodzili dom przy ul. Dworcowej, tuż przy pl. Kasprowicza
(Dawniej plac Wilhelma) .
W mieście panował ogromny ruch, odczuwało się duży
napływ ludności z powiatu i podmiejskich wsi.
Dnia 6 stycznia w godzinach popołudniowych, dowództwo powstańców wezwało Niemców do poddania się. Skorzystali z wysuniętych propozycji, nawiązali natychmiast
pertraktacje i po uzgodnieniu warunków, przy współudziale Delegata Poznańskiej Naczelnej Rady Ludowej uzgodniono, że Niemcy opuszczą koszary w pełnym uzbrojeniu
i zaopatrzeniu i udadzą się do Bydgoszczy. Odbywać się to
będzie tego samego dnia, w godzinach popołudniowych.
Propozycję tę przyjęło dowództwo powstańcze, chcąc
uniknąć niepotrzebnego, dalszego rozlewu krwi po obu
stronach, gdyż już mielim zabitych 40 i rannych około 120
– uzgodnione warunki kapitulacji były następujące (…).
Niemcy po przybyciu do Nowej Wsi Wielkiej, otrzymali posiłki z Bydgoszczy i wsparcie przez miejscowych kolonistów,
w dn. 9 stycznia uderzyli na Złotniki Kujawskie, lecz
Sztab Powstań czy w Inowrocławiu został wcześniej po-
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wiadomiony przez nas wywiad i na czas zorganizował
obronę i uderzyli całą siłą powstańczą na Złotniki, które
po krwawej i ciężkiej walce zdobyli i Niemcy wycofali się
do Nowej Wsi i dalej aż pod samą Brzozę Kujawską. Tu
do walki weszła nasza artyleria, te dwa działa, które zostały zdobyte w Inowrocławiu i one przechodziły z rąk do
rąk, lecz zostały ostatecznie w naszych rękach. Straty były
duże po obu stronach. . Po zdobyciu Złotnik Kujawskich
został ustalony front Bydgosko-Francuski (…) . Na tym
froncie toczyli walki z „Grenzszutzem” do końca 1919
roku.
Walki powstańcze były ciężkie, gdyż nie było broni maszynowej ani amunicji. To wszystko trzeba było zdobywać na nieprzyjacielu prawie gołemi rękoma. Tu trzeba
było przyznać, że do boju szedł powstaniec z piosenką
na ustach. Dopiero po zdobyciu koszar w Inowrocławiu, odstała się w nasze ręce duża ilość broni, amunicji,
umundurowania, oporządzenia wojskowego i dwa działa
polowe.
Po przyznaniu nam Pomorza, nasz 5 Pułk Strzelców Wielkopolskich, pierwszy wkroczył do Nakła nad Notecią –
serdecznie witany przez tamtejszą radę Ludową i tą trasą
prowadził aż do Chojnic…”
M. Mierzejewski po Powstaniu Wielkopolskim brał
udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie
międzywojennym, jako żołnierz zawodowy, służył
w 59. Pułku Piechoty, 32. Pułku Piechoty i w Batalionie
Stołecznym. Od 1 IX 1939 roku, w szeregach Batalionu Stołecznego pod dowództwem mjra Józefa Spychalskiego, brał udział w obronie Warszawy do zawieszenia
broni w dniu 27 IX. W czasie okupacji, był żołnierzem Armii Krajowej. Walczył w powstaniu warszawskim w Obwodzie VI Rejonie I. W powstaniu stracił
dwóch synów. Więziony w obozie koncentracyjnym
w Stuthoff i Neuengamme k. Hamburga, gdzie przebywał do końca wojny.
Odznaczony: Krzyżem Walecznych (1921), Brązowym
Krzyżem Zasługi (1928), Medalem za wojnę 1918 – 1921
(1928), Medalem 10-lecia (1928), Brązowym i Srebrnym
Medalem za długoletnią służbę (1938, 1939), w okresie
powojennym: Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym,
Medalem za udział w Wojnie Obronnej 1939, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa
i Wolności 1945, Medalem za Warszawę 1939-1945,
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W roku 1972 r., uchwałą Rady Państwa, za udział
w powstaniu wielkopolskim, mianowany na stopień
podporucznika. Pochwany na cmentarzu parafialnym
w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Autorskie wspomnienia, spisane według przekazu rodzinnego w latach 60., Życiorys, Zaświadczenie CAW
z dnia 27 VIII 1960 r. o udziale w powstaniu wielkopolskim, legitymacje ww. odznaczeń; Oświadczenie z dnia
12 IV 1948 r. o przebiegu służby wojskowej Marcina Mierzejewskiego, podpisane przez b. cho r.Ignacego Szturemskiego; Przekaz rodzinny – Marii Górnej]
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MIKOŁAJCZAK Stanisław –
(ur. 1 X 1893 r. w Czerlejnie,
zm. 16 V 1974 w Rogalinie).
Syn Stanisława i Katarzyny.
We wczesnym okresie jego
dzieciństwa, rodzina przeprowadziła się do Kórnika. Tam
uczęszczał do szkoły, którą
jako poddany cesarza niemieckiego ukończył. Tak jak wszyscy mężczyźni z jego rocznika,
został
najprawdopodobniej
w sierpniu 1914 r. zmobilizowany do armii niemieckiej i po odbyciu przeszkolenia
skierowany na front górski - na Bałkany. Brał udział w walkach jako żołnierz i zarazem pełniąc funkcję sanitariusza.
Podczas jednej z bitew toczonych z aliantami w górskim
rejonie koło Salonik, otrzymał uderzenie kolbą karabinową
w łopatkę i po upadku odniósł ogólne obrażenia. Skutkowało to w dalszym życiu uciążliwymi konsekwencjami zdrowotnymi. Po kapitulacji państw centralnych na
tym obszarze po wrześniu 1918 r., przy pomocy różnych
środków komunikacji dotarł na teren jeszcze zaboru pruskiego, do Kórnika. 27 XII 1918 r. zaciągnął się do liczącej około 180 żołnierzy Kompanii Kórnickiej, sformowanej przez adwokata Stanisława Celińskiego. Już tego dnia
wieczorem, żołnierze kompanii dotarli wozami do Poznania i natychmiast powierzono im odcinek obrony Hotelu
Bazar. Brał udział w zdobywaniu strategicznych punktów
niemieckich w tym mieście. Następnie w ramach działania Kompanii Kórnickiej organizacyjnie przydzielonej do
Baonu Śremskiego, brał udział w zajęciu Śremu, walkach
o Zbąszyń, Łomnicę, Leszno, Rawicz i Kępno. Od 23 II 1919
r., Baon Śremski został przyporządkowany 11. Pułkowi
Strzelców Wielkopolskich. Przez ten okres walk, przydało
się zdobyte doświadczenie w pełnieniu obowiązków sanitariusza. Trudno powiedzieć czy brał wraz z 69. Pułkiem
Piechoty udział w wyprawie na wschód w styczniu 1920
r. i następnie po odwrocie w bitwie warszawskiej sierpnia
1920 r.
Po powstaniu powrócił do Kórnika. 8 sierpnia 1920 r. zawarł związek małżeński z Marianną Rozmiarek, córką
rolnika z Rogalina. Tutaj zamieszkał i pomagał teściom
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Z tego małżeństwa
narodziło się 5-cioro dzieci: Irena, Zofia, Kazimierz, Stanisław oraz Jadwiga Miał duży talent w prowadzeniu działalności społecznikowskiej na terenie tzw. „zawarcia”. Mieszkańcy Rogalina powierzyli mu w okresie międzywojennym
funkcję sołtysa. W czasie od 19 IV 1936 r. do 15 IV 1939 r.
pełnił też funkcję sekretarza Kółka Rolniczego w Rogalinku.
Biegła znajomość j. niemieckiego w mowie i piśmie, wyniesiona ze szkoły i z przymusu używania tego języka w życiu publicznym i urzędach zaboru pruskiego oraz uznanie
społeczności wiejskiej tego obszaru spowodowały, że stał się
powiernikiem mieszkańców w załatwianiu różnych spraw
urzędowych. Pisał do władz wszelkiego rodzaju pisma urzędowe, podania, wnioski, tłumaczył dokumenty pisane w j.
niemieckim. W latach 50 ub. wieku, posądzony o tzw. kułactwo z jego konsekwencjami, został aresztowany przez
Urząd Bezpieczeństwa i osadzony w ciężkim więzieniu
w Strzelcach Opolskich, co też odbiło się na jego zdrowiu.
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Dokonał żywota 16 V 1974 r. w Rogalinie, w wieku 80 lat.
Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Rogalinku.
[Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945;
red. Stefan Weyman i Ludwik Gomolec, Poznań-Kórnik
1976 PTPN, st r.134, przekaz rodzinny wnuczek Reginy
i Barbary Stachowskich ]

MOCEK Piotr – (ur. 16
X 1897 r. w Mosinie – zm.11
I 1919 r. w Kołaczkowie pod
Szubinem). Syn Piotra Mocka
i Franciszki z d. Przybeckiej,
z zawodu krawiec, zamieszkały w Mosinie, w budynku przy
przejeździe kolejowym na
drodze do Rogalinka. Ojciec
był zwrotniczym kolejowym.
Piotr miał 11-cioro rodzeństwa, z którego był najmłodszy.
Latem 1916 r. wcielony do armii niemieckiej – 5 Baterii
Regimentu Artylerii Polowej stacjonującej w Zossen k. Berlina. Po zaprzysiężeniu jednostki w dniu 12 sierpnia 1916
r., przemierzył w jej szeregach szlak bojowy na froncie
I wojny światowej – brał udział w walkach pozycyjnych
pod Aisne, w Szampanii, w Górnej Alzacji. Wraz z jednostką, wrócił do kraju w dniu 23 grudnia 1918 r. Po demobilizacji, w ostatnich dniach grudnia, zgłosił się jako ochotnik
do 1 szwadronu Straży Konnej Miasta Poznania, tworzonej
przez ppor. Kazimierza Ciążyńskiego. Był to zalążek 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Piotr Mocek był jednym ze 109
kawalerzystów, wchodzących w skład kombinowanego
szwadronu, wysłanego jako wsparcie oddziałów powstańczych walczących o Szubin. W dniu 9 I 1919 r., szwadron
wyjechał pociągiem do Kcyni. Stamtąd, w dniu 11 stycznia
ok. 7. 30, wyruszył do Kołaczkowa, gdzie w tym samym
dniu, po nieudanej próbie wysadzenia torów kolejowych,
próbował zatrzymać ostrzałem pociąg pancerny z Bydgoszczy, wiozący niemieckie posiłki do Szubina. W czasie
ostrzału pociągu na dworcu kolejowym w Kołaczkowie ok.
godz. 20.00, Piotr Mocek został śmiertelnie postrzelony
w szyję. Był jednym z 9 poległych w tej akcji ułanów.
W dniu 24 stycznia b r. o godz. 9.00, w kościele parafialnym w Mosinie, rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe
odprawione przez ówczesnego proboszcza ks. Kałkowskiego. Wcześniej, w domu żałoby, okolicznościową mowę wygłosił mosiński aptekarz Ritte r. W pogrzebie, który przerodził się manifestację patriotyczną, udział wzięli żołnierze
z pułku, którzy nieśli trumnę z w procesji pogrzebowej.
Nad grobem, mowę wygłosił towarzysz broni Piotra, ułan
Wienckowski, po czym na cześć poległego, starszego ułana,
oddano 3 salwy honorowe.
W czasie okupacji hitlerowskiej, w obawie przed represjami, z jakimi mogła spotkać się rodzina powstańca, ówczesny proboszcz ks. Haendschke wydarł stronę z księgi cmentarnej z wpisem o pochówku Piotra. Rodzina usunęła też
tablicę na jego grobie i ukryła, zakopując ją gdzieś w okolicy. W czasach współczesnych, poległy ułan stał się postacią
zapomnianą przez lokalną społeczność, przywróconą społecznej pamięci w roku 2008.
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Piotr Mocek, starszy strzelec 1 szwadronu Pułku Strzelców
Konnych Straży Poznańskiej, w literaturze historycznej
i w źródłach wymieniany jest jako jeden z pierwszych poległych z 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Jako miejsce śmierci
podaje się nieściśle Szubin – faktycznie zginął w Kołaczkowie, w czasie akcji będącej częścią planu operacyjnego walk
o Szubin. Wymieniony w nekrologu zbiorowym z Pułku
w „Kurierze Poznańskim” i „Dzienniku Poznańskim” ze
stycznia 1919 r. : strzelec Piotr Mocek z Mosiny. Opis pogrzebu w „Kurierze Poznańskim” z lutego 1919 r.: Pogrzeb
bohatera; wymieniony wśród poległych na kolumnie pomnika z 1927 r. 15. Pułku Ułanów Poznańskich przy ul.
Ludgardy w Poznaniu: st r. uł. Mocek Piotr 10 I 1919 (rozbieżność daty dziennej) ; na tablicy z 1939 r. poświęconej
poległym ułanom autorstwa prof. M. Kułaka przy wejściu
do kasyna oficerskiego w koszarach Pułku: STARSZY UŁAN
MOCEK PIOTR - obecnie w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, na „Liście strat powstania wielkopolskiego 1918/1919” T. Jabłońskiego (nr 972), na „Liście strat
Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920”
(nr 26034), na „Liście strat 15 Pułku Ułanów Poznańskich”
(nr 21) . W Mosinie, dla upamiętnienia bohaterskiej śmierci starszego ułana w roku 1958 Uchwałą Rady Narodowej
nadano nazwę ulicy prowadzącej do Rogalinka – „Piotra
Mocka”. W roku 2009 Rada Miejska w Mosinie uhonorowała pośmiertnie st. strzelca Piotra Mocka Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej. W tym samym roku u zbiegu ulic
Piotra Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej, stanął obelisk
pamiątkowy z tablicą poświęconą poległemu powstańcowi
z Mosiny.
[Lista strat Powstania Wielkopolskiego 1918-1920, Tadeusz Jabłoński, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa
1936, Lista strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa
1936;, Tadeusz Jeziorowski, Lista strat 15 Pułku Ułanów
Poznańskich, Poznań 1999; Tadeusz Fenrych, Powstanie
Wielkopolskie. Front Północny, Poznań 1920, Włodzimierz
Lewandowski, Bój o Szubin, Poznań 1937; Księga zgonów
na rok 1920 USC w Mosinie; Księga meldunkowa z roku
1958 Urzędu Miejskiego w Mosinie, Kurier Poznański Nr 18
z 23 I 1919 (nekrologi), Dziennik Poznański R. 61 Nr 13
z 32 I 1919 r. (nekrolog) Opis pogrzebu w: Kurier Poznański
Nr 28 z 4 II 1919 r.; Przekaz rodzinny siostrzenic - Teresy
Bielińskiej, Klaudii
Thomalla]

MODLIŃSKI Stanisław – (ur.
22 X 1891 r. w Poznaniu –
zm. 30 VIII 1965 r. w Mosinie). Jako ochotnik brał udział
w
Powstaniu
Wielkopolskim od 27 XII 1918 r. m.in.
w walkach przy ul. Ratajczaka, zdobywaniu koszar przy
ul. Bukowskiej, oraz lotniska
na Ławicy. Pracował również
w warsztacie siodlarsko-rymarskim 15. Pułku Ułanów
Wielkopolskich.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
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oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Przekaz rodziny Modlińskich]

MOLENDA Jan
– (ur.
12 IV 1892 r. w Bronowicach pow. Mogilno – zm.
11 IX 1969 r. w Poznaniu).
Syn Michała i Małgorzaty
z d. Bujak. Jeszcze przed I wojną światową zawarł związek
małżeński z Joanną Bosiacką,
z którego narodziły się dzieci:
Aniela – ur. w 1914 r., Stefan
– ur. w 1919 r. oraz Zdzisław
– 1924 r. Jako urodzony już
w zaborze pruskim, został zmobilizowany do armii pruskiej i skierowany na front zachodni. Walczył pod Verdun
i Sommą.
Po zakończeniu I wojny światowej, będąc w stopniu kaprala, powrócił w listopadzie 1918 r. w rodzinne strony. Jeszcze
przed wybuchem powstania w Poznaniu, brał udział w jego
przygotowaniach. Od 21 XI 1918 r. do 31 XII 1918 r. był
dowódcą grupy zorganizowanej następnie w Straż Ludową
w miejscowości Trląg w powiecie Mogilno. Następnie jako
d-ca oddziału powstańców, brał udział w walkach o oswobodzenie z rąk niemieckich stacji kolejowej Janikowo oraz
miasta Inowrocław, w tym urzędu pocztowego, stacji kolejowej oraz pruskich koszar wojskowych. Przy zdobywaniu
gmachu urzędu pocztowego powstańcy zdobyli 20 skrzyń
granatów ręcznych, karabiny, rkm-y oraz amunicję. Po zdobyciu koszar wojskowych, przejęto m. in. 30 ciężkich karabinów maszynowych i 50 lekkich oraz dużą ilość amunicji.
Z tamtejszych magazynów mundurowych przejęto również
około 3 tys. kompletów umundurowania żołnierskiego.
Było to w okresie od 1 I 1919 r. do 8 I 1919 r. Następnie
w czasie od 9 I 1919 r. do 30 I 1919 r., jako d-ca grupy brał
udział w walkach pod Rynarzewem. Zdobyto tam m. in.
2 ciężkie działa. Zdobyta broń i umundurowanie stanowiły
podstawę do doposażenia oddziałów powstańczych.
W szeregach przeorganizowanych jednostek powstańczych
w Armię Wielkopolską, brał udział w zdobywaniu Bobrujska pod d-twem płk Daniela Konarzewskiego, następnie
awansowanego na generała. Po bitwie warszawskiej został
zawodowym podoficerem Wojska Polskiego. Początkowo
wraz z rodziną zamieszkał w Krotoszynie. Służył w 56. Pułku Piechoty. Następnie na przełomie lat 20/30 został służbowo przeniesiony do 55. Pułku Piechoty, stacjonującego
w Lesznie Wlkp. Był tam pod d-twem płk dypl. Stefana
Roweckiego (później pseudonim „GROT” i zarazem d-ca
Armii Krajowej do chwili aresztowania przez hitlerowców).
Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. brał czynny udział
z bronią w ręku. Dostał się do niewoli niemieckiej w rejonie Przemyśla. Po zwolnieniu powrócił do Leszna.
W 1948 r. zamieszkał wraz z żoną w Krosinku k/Mosiny.
Podjął pracę strażnika leśnego w Leśnictwie Górka, w którym funkcję leśniczego pełnił jego zięć Wiktor Józefowski.
Za zasługi w działalności powstańczej, Uchwałą Rady Państwa nr 1.10-0. 912 z dnia 10 XI 1958 r. został odznaczony
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
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Pochowany wraz z żoną Joanną na cmentarzu parafialnym
w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt lat temu, przekazanej przez Izbę Muzealną
w Mosinie; Przekaz rodzinny wnuczki Danuty Płuciennik]

MORYSON Ignacy – (ur. 28 VII 1885 r. w Daszewicach - zm. ?). Syn Kaspra i Marianny. Wstąpił w szeregi
powstania wielkopolskiego 27 XII 1918 r. w Poznaniu
jako ochotnik, do oddziału, którym dowodził Franciszek Unrug i brał czynny udział z bronią w ręku przy
rozbrajaniu Niemców i Grenzschutzu na terenie Poznania-Wschodu, a następnie pełnił służbę w Straży
Ludowej, dokonując wyszukiwania broni i rozbrajania
ukrywających się Niemców, pełniąc równocześnie funkcje magazyniera broni. Nazwany jest zweryfikowanym
członkiem ZBoWiD, przynależy do koła Wójcin (...).
W okresie międzywojennym brał udział w ruchu robotniczym na terenie miasta Poznania, pracując jako kolejarz w Dyrekcji Poznań (...).
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

NADER Stanisław – (ur. 11
XI 1891 r. w Pogorzeli – zm.
6 X 1941 r. w Poznaniu ).
Syn Józefa i Marii. W Pogorzeli ukończył mieszczącą się
w rynku IV klasową szkołę,
kierowaną przez Franza Stenzla. Dalej pobierał naukę
w zawodzie ślusarza, którym
następnie był przez całe swoje życie. Trudno z całą pewnością stwierdzić, czy został
zmobilizowany do armii pruskiej podczas I wojny światowej. Już 14 XI 1918 r. wstąpił wraz z bratem Walerianem do Straży Ludowej Miasta
Pogorzeli, która zawiązała się w tym mieście.
Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego, był żołnierzem w stopniu starszego szeregowca Kompanii Pogorzelskiej Baonu Koźmińskiego, składającego się
z mieszkańców Pogorzeli i pobliskiego Głuchowa. Wraz
z m. in. Antonim Roszczakiem pełnił funkcję sekcyjnego.
Z 2 kompanią baonu brał udział w walkach na froncie
południowym powstania, m. in. pod: Rawiczem, Miejską Górką, i Dąbrówką. Brak jest wiadomości odnośnie
jego udziału w wojnie bolszewickiej.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zamieszkał
w Poznaniu, gdzie zatrudnił się na kolei w zawodzie ślusarza. W 1923 r. przeniósł się do Mosiny. Zawarł związek
małżeński z Władysławą Kurkiewicz, c. Adama i Apolonii
z d. Malicka, ur. 1 XI 1896 r. w Mosinie. Rodzina wprowadziła się do nowego domu, wybudowanego przy lasku
Strzelnica, na narożniku ul. Kolejowej i Leszczyńskiej.
Z tego związku narodziło się pięcioro dzieci: 24 VIII
1923 – Walerian Bogusław, który zmarł po około 6 ty-
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godniach (urodzenie zgłosiła siostra Władysławy – Franciszka Frankowska, żona mistrza malarskiego z Mosiny),
Bożena – ur. 1 XI 1924 r., gimnazjalistka i harcerka,
aresztowana przez gestapo w mosińskiej SARPA (BARWA) 22 IV 1943 r., więzień KL Auschwitz nr 51328, zm.
20 V 1944 r., Halina ur. 5 IX 1927 r. zm.15 VI 2012 r.,
Krystyna - ur. 4 V 1929 r. zm. w 2002 r. oraz Eugeniusz
– ur. 30 VII 1934 r. zm. 30 VII 2016 r.
Stanisław Nader przez cały okres pobytu w Mosinie był
zatrudniony w zakładach kolejowych w Poznaniu. Był pasjonatem w pielęgnacji swojego przydomowego ogródka,
o który bardzo dbał i zabiegał. Podczas okupacji, we
wrześniu 1941 r. w trakcie wykonywania pracy przy
remoncie parowozu, spadł na niego komin tej maszyny, który zmiażdżył mu nogę. Pomimo zastosowanego leczenia szpitalnego w Poznaniu, w ranę wdała się gangrena. Dokonana tam amputacja kończyny
nie poprawiła stanu zdrowia. 6 października 1941
r. zmarł. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Żona Stanisława - Władysława przeżyła męża o 35 lat. Zmarła 22 III 1976 r. w Mosinie,
i spoczywa wraz z mężem we wspólnej mogile.Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
Na podstawie relacji rodziny.
[Powstanie Wielkopolskie. Gmina Pogorzela w walce
o niepodległość. Krzysztof Rybka, 2010, przekaz rodzinny wnuków Bogusław Grec, Aleksandry Kotara, Iwony
z d. Osinkowska ]

NAMYSŁ Franciszek – (ur. 1896 r. w Kierzkach gm. Włoszakowice – zm. ?). Powstaniec Wielkopolski. Był z zawodu rzeźnikiem. Zawarł związek małżeński z Heleną Hertig z Mosiny. W 1926 r. został I radnym zawiązanego przez
Wojciecha Unruga z Sowińca Towarzystwa Powstańców
i Wojaków. Był też aktywnym członkiem Bractwa Kurkowego od lat 20 ubiegłego wieku. A latach 30 angażował
się w działalność Komitetu Niesienia Pomocy Biednym,
utworzonym przy magistracie. Wspierał funduszami i towarem kuchnię. Przed wojną prowadził zakład rzeźnicki
w Lesznie Wlkp.
Po wybuchu wojny w 1939 r. przeniósł się do Mosiny. Z racji zawodu otrzymał pracę w firmie PETERS
– wówczas posesja nr 24 w Rynku. Należał do konspiracji. Zajmował się głównie kolportażem gazetek.
Po aresztowaniu pierwszej grupy mosińskiej 29 I 1943
r., śledczy zarzucali mu również prowadzenie „czarnego handlu” mięsem oraz trucie bydła. Był więziony
w Forcie VII, na przesłuchania dowożono wszystkich
do Domu Żołnierza. W sierpniu 1943 r. odbyła się
rozprawa przeciwko grupie mosińskiej. Na karę śmierci skazano 60 mieszkańców, w tym Franciszka Namysła. Wszystkich wywieziono transportem z 17/18
VIII 1943 w nieznanym kierunku. Nie wiadomo jak
i gdzie zginęli. Pozostałych członków rodziny aresztowano
w ramach „akcji odwetowej” przeprowadzonej w dniach
9 i 10 września 1943r.
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców
Wlkp.1945-49; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina
w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przeszłości
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Mosiny, KAW, 1978; .J.Szeszuła Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w latach 1919-1939, Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej
w czasach wojny cz.1 2013 r.]

NAPIERALSKI Antoni – (ur. 4 V 1898 r. w Mosinie –
zm. 3 VII 1968 r.). Syn Bolesława.
28 XII 1918 r. przyjechał z kompanią kórnicką pod
dow. Stanisława Celichowskiego do Poznania. Wyładowani na Chwaliszewie brali udział przy obsadzeniu Zbrojowni przy Garbarach. 7 I 1919 r. kompania kórnicka została wysłana na front pod Zbąszyn
wysłana gdzie brał udział w walkach pod wsią Łomnica (późniejszy baon śremski) poczym wcielony
został do oddz. kierownictwa transportów wojskowych. Po zakończeniu walk powstańczych pozostał
w służbie czynnej w wojsku polskim do roku 1921. Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań Junikowo.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

NAPIERALSKI Edmund – służył przy dowództwie powstania w Poznaniu.
[relacja Zygmunta Pohla]

NELDNER Bronisław – (ur.
20 VI 1895 r. w Mosinie –
zm, 2 III 1974 r. w Poznaniu). Syn Franciszka i Marianny. Brał czynny udział
z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od dnia
1 I – 18 II 1919 r. Brał udział
w walce o lotnisko wojskowe
Ławica. D-ca kompanii ppor.
Pokrywka. Podstawa: odpis
z Wojskowej Karty Ewidencyjnej D. O. G V 6 szt. 254
Zweryfikowany powstaniec wielkopolski. Sierżant. Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań Miłostowo.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[AP w Poznaniu53/884/0/1/31; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

NIKLAUS Kazimierz – (ur. 6 II 1899 r. w Czapurach –
zm. 24 V 1983 r.). Syn Józefa i Anny.
Wstąpił do oddziału powstańczego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka. Brał czynny udział w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich, pełnił
służbę patrolową i odwachową do 6 I 1919 r. Następnie
przeniesiony został do 1 P.A.C. na Sołaczu w Poznaniu,
skąd wyruszył na front południowy, pod dow. por. Kazimierza Kowalskiego. Walczył pod Lesznem, Kąkolewem, Poniecem. 30 III 1919 r. przeniesiony został do
szkoły podoficerskiej artylerii. Dalszą służbę pełnił do
25 VII 1922 r. w 1 pac w Poznaniu. Podstawa: zaśw.
dowódcy por. Kowalskiego o udziale wyżej wymie-
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nionego w Powstaniu Wielopolskim, złożone zostało
do akt komisji weryfikacyjnej przy Zarządzie Okręgu
w Poznaniu. Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań – Junikowo.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

NOWACKI Franciszek – (ur.
5 X 1900 r. w Krajkowie –
zm. 9 V 1983 r.w Gnieżnie).
Syn gospodarza Stanisława
i Franciszki Nowackiej. Do
szkoły niemieckiej uczęszczał
w Krajkowie. W międzyczasie
pomagał ojcu w prowadzeniu
gospodarstwa. Na początku
1918 r. został zmobilizowany
do armii niemieckiej. Zawieszenie broni w Compiegne
spowodowało, że w grudniu
1918 r. wrócił do Krajkowa. Od 28 XII 1918 r. do 20 II
1919 r. brał udział w luźnych oddziałach powstańczych
w walkach w Poznaniu, w tym o Ławicę pod dowództwem
Marynowicza. Następnie pod dowództwem por. Wrzoska
i płk. Kopy walczył pod Rynarzewem, Rawiczem, Sarnową, Miejską Górką. W II połowie 1919 r. znajduje się
już na froncie wschodnim w składzie 1 Pułku Strzelców
Wielkopolskich. Brał udział w wojnie z bolszewikami,
odwrocie i bitwie warszawskiej 1920 roku. Poznał obyczaje bolszewików z autopsji oraz z opowiadań dziadka Mariana Wilhelma (ur. w 1873 r. w Sowińcu) kowala
w Sowińcu, ojca swojej matki Walentyny Wilhelm, który
w niewoli rosyjskiej spędził 6 lat. Zapewne to spowodowało, że w Legitymacji Związku Powstańców Wielkopolskich
nr 17725 wydanej w 1938 r. w Gnieźnie, osiągnięty stopień wojskow p. porucznik został przez niego „wydrapany”
i w to miejsce wpisał st. szeregowy. Legitymacja zachowała
się, bo została schowana i zabezpieczona pod belką dachową. Po wojnie bolszewickiej trafił do Grudziądza do wojska
balonowego. Ze służby czynnej w Wojsku Polskim został
zwolniony na stałe 11. XII.1922 r. Początkowo zamieszkał
w Sowińcu. Obok, w pałacu Unrugów i Taczanowskich
pracowała jego przyszła żona - Walentyna z d. Wilhelm, ur.
13 I 1906 r. w Pinka k/ Dolska, c. Antoniny i Mariana Wilhelma (więźnia Syberii) . Z tego małżeństwa narodziło się
troje synów : Henryk – ur. w 1930 r. w Sowińcu, późniejszy
harcmistrz, Władysław w 1934 r. w Gnieźnie – pracownik Izby Skarbowej i Marian w 1938 roku w Gnieźnie. Jak
wspominał s. Władysław, męscy przedstawiciele skoligaconych rodów – Franciszek Nowacki, Franciszek Wojtkowiak
z Mosiny - koledzy z czasów wojny i Guzikowski z Mosiny,
z reguły w niedzielę spotykali się u tego ostatniego i dyskutowali pod orzechem. O czym? Nikt tego nie wiedział,
mieli swoje tematy. Po przeprowadzce do Gniezna na początku lat 30., Franciszek rozpoczął pracę na kolei, w węźle
Gniezno. Pracował na tzw. obrotnicy służącej do obracania
parowozów, co było bardzo odpowiedzialnym zajęciem.
Wybuch II wojny spowodował, że rodzina ewakuowała się
do Dębiny k/Witkowa, do brata Walentyny. Zdecydowali
się jednak na powrót do Gniezna - wozem. W Jelonku na-

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 8
potkali na kolumnę niemiecką. Żołnierze kazali rodzinie
jechać dalej. Franciszkowi odebrali rower, który posiadał,
a oficer pod bronią nakazał mu iść do lasu. Franciszek biegle władający językiem niemieckim, miał przy sobie legitymację zaświadczającą o udziale w powstaniu 1918 r. Jak
tego dokonał, że oficer puścił go żywym do Gniezna, tego
nikt nie wie. Dalsze wykonywanie pracy na obrotnicy nakazali mu Niemcy po zajęciu Gniezna w 1939 r. Kontakty
z maszynistami, którzy przyjeżdżali do Gniezna z różnych
stron dostarczały różnych ciekawych informacji, które dalej
przekazywał. Pracę przy obrotnicy wykonywał przez całe
swoje zawodowe życie, aż do przejścia na emeryturę. Zmarł
9 V 1983 r. w wieku 83 lat w Gnieźnie i tam spoczął na
miejscowym cmentarzu.
W życiu kierował się czterema zasadami: BÓG – HONOR
– OJCZYZNA - RODZINA. Posiadał następujące odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Medal za Długoletnia
Służbę, Medal - Polska Swemu Obrońcy
[http://powstancy-wielkopolscy.pl; przekaz rodzinny syna Władysława Nowackiego]

NOWACZYK Wojciech – (ur.24 XI 1896 r. w folwarku
Stare /k. Szamotuł - zm. 7 XI 1980 r. w Babkach). Syn
Jakuba i Marianny z d. Rogalskiej. Sołtys w Lasku, działacz społeczny, członek Straży Ludowej i ochotnik oddziału krotoszyńskiego, ppor. WP. Miał czworo rodzeństwa: Jana, Stanisławę, Ludwika i Wojciecha. W latach
1903 – 1911 uczęszczał do szkoły podstawowej, a po
jej ukończeniu pracował w rolnictwie aż do momentu
powołania do armii pruskiej w 1914 r. Podczas I wojny światowej służył na froncie wschodnim, a następnie
na zachodnim, był trzykrotnie ranny: pod Verdun, Soissons i pod Reims. Po wybuchu rewolucji w Niemczech
opuścił szeregi armii pruskiej i przyjechał do Krotoszyna.
Do Powstania Wielkopolskiego przystąpił 27 XII 1918 r.
w Krotoszynie, wstąpił do Straży Ludowej, uczestniczył
w oswobodzeniu Krotoszyna a następnie walczył na odcinku Zduny – Krotoszyn w Kompanii
Gołanieckiej
pod
dowództwem
ppor.
Mariana Modrzejewskiego. W 1919 r. został wcielony do baonu zapasowego 14. P.A.L., a później do
1 baonu 57. Pułku Piechoty Walczył pod: Prusinowem,
Smogulcem, Smogulską Wsią, Mieszkowem, Gromadnicą i Mogilnem. W działaniach dnia 20 II 1919 r. był
ranny. Zwolnienie z wojska otrzymał z dniem 12 X
1920 r. jako inwalida wojenny. Po zwolnieniu z wojska,
w Smoszewie pow. Krotoszyn organizował Zjednoczenie
Zawodowe Polskie. Od 1920 do 1961 r. nieprzerwanie
był zatrudniony w Zakładach Ziemniaczanych w Luboniu. Po wojnie w latach 1945 – 1963 był sołtysem
gromady Lasek, prezesem Koła Samopomoc Chłopska
w Luboniu i prezesem miejscowego kółka rolniczego.
W latach 1946 – 1971 został radnym Rady Narodowej
w Luboniu. W kolejnych latach 1956 – 1972, występował jako członek Zarządu Kółek Rolniczych w Poznaniu.
W 1920 r. wraz z Marianną Brachaczek (ur. 14 II 1901 r.,
zm. 04 XI 1972 r.) założyli rodzinę. Z tego małżeństwa
zrodziły się dzieci: Bronisław (ur. 19 VIII 1921 r., zm. 03
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12 1996 r.), Zofia (ur. 12 II 1923 r., zm. 11 IV 1936 r.),
Adela Puk, Teresa Schmidt (ur. 11 IX 1930 r., zm. 06 III
2008 r.), Józef (wyjechał do Kanady i mieszka do Toronto), Maria (ur. 24 X 1934 r., zm. 24 IV 1936 r.), Maria
Kałek, Bogumiła (ur. 14 X 1942r., 01 XI 1942 r.). Mieszkał od 1920 r. w lasku przy ul. Sobieskiego 123. Zmarł
7 XI 1980 w Babkach a spoczął na cmentarzu parafialnym w Wirach. Posiadał odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy (nr 38788, 1 VIII 1958 r.), Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (d-55489, 18 XII
1968 r.). Przed II wojną światową znany jako aktywny
członek Związku Powstańców Wielkopolskich; w 1938
r. był wiceprezesem koła w Wirach. Należał też do Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich i od 1937
r. - Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914
– 1919. Od 10 II 1977 r. był członkiem ZBoWiD Koło
Żabikowo, (nr ew. 209 998, nr leg. 218 131).
[na podstawie dokumentacji rodzinnej; M. Nowaczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla każdego, Warszawa
2005, s. 231-233. Publikacja „Powstańcy Wielkopolscy”
Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 –
1919, t. 2. s. 139., akta ZBoWiD koło Żabikowo oraz
wnuka – Tadeusza Nowaczyka]. Marek Rezler, Paweł Wolniewicz – Lubonianie w Powstaniu wielkopolskim.]

NOWACZYK Władysław – (ur. 22 V 1893 r w Robakowie
– zm. ?). Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję
Weryfikacyjną w 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 380
pozycji w spisie; uczestnik pierwszego (po II wojnie światowej) spotkania reaktywowanego Koła Mosina związku
powstańców 3 XI 1946 r.; sekretarz Koła Mosina przed
i po II wojnie światowej; Starszy szeregowiec 30 VIII
1934 r. w stopniu wojsk. Zamieszkały w Mosinie przy
ul. Stefanowicza 1 (Rzeczypospolitej).
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934;
AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców
Wlkp.1945-49]

NOWAK Antoni – (ur.
7 I 1895 w Baranowie k.
Mosiny – zm.14 V 1968 r.
w Śremie). Syn Jakuba i Antoniny zd. Nowaczyk. Ojciec Jakub, rolnik, matka Antonina
z d. Nowaczyk.
Z zawodu mistrz krawiecki. Służył
w 13. Pułku Artylerii Polowej
w Krakowie (stop. kanonier).
Członek cechu krawieckiego
w Śremie. Należał do aktywnych społecznie obywateli miasta Śrem (Towarzystwo Młodych Przemysłowców – wiceprezes – 1939; Zarząd Towarzystwa
Upiększania Miasta Śremu 1928-1931; Śremski Klub
Sportowy, Za „Głosem Wielkopolskim” – nr 114,
z 14 V 1968 r. (nekrolog): Powstaniec wielkopolski,
Kawaler Krzyża Virtuti Militari VI kl. (1918-1920), odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Powstańczym,
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Medalem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Odznaką 1000-lecia oraz Honorową Odznaką miasta
Śremu. Zmarł w Śremie – pochowany na cmentarzu parafialnym. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”. Był żonaty z Marianną
Baraniak.
[Archiwum „Słownika biograficznego Śremu” red. Danuta
Płygawko i Adam Podsiadły, Śrem 2008]

NOWAK Antoni – (ur. 17 II 1893 r. – zm.14 I 1968
r.). Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Zmarł bezpotomnie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Napis na płycie nagrobnej]

NOWAK Antoni – (ur. 11 V 1898 r. w Mieczewie
– zm. ?). Syn Józefa i Zuzanny.
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkoolskim z bronią
w ręku. Osieczna od 10 I 1919 r. do 18 I 1919 r. Leszno
od 19 I 1919 r. do 25 I 1919 r. Poniec od 28 I 1919 r.
do 13 II 1919 r. Zawada od 14 II 1919 r. do 20 II 1919r.
Dowódca por. Kirchne r. Na powyższe motywy przedłożono dokumenty wojskowe. W 1958 r. Odznaczony
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

NOWAK Franciszek – (ur.
9 I 1902 r. w Rogusku pow.
Jarocin – zm. 3 VIII 1951 r.
w Mosinie). Syn rolnika Walentego i Marianny Nowak
z d. Psyk. Płk dyplomowany
Białkowski z Dowództwa
Okręgu Korpusu VII w wydanym zaświadczeniu, wystawionym 20 III 1939 r. nr
276-I/321/39
potwierdza,
że Franciszek Nowak brał
czynny udział w walkach
o niepodległość Państwa Polskiego. Podobnie potwierdza to legitymacja wystawiona dnia 1 III 1945 r. przez
Związek Powstańców Wielkopolskich Zarząd Główny
w Poznaniu. Pracownik kolejowy, został zweryfikowany
przez Zarząd Główny Związku Powstańców – nr dyplomu weryfikacyjnego 8096.
Franciszek Nowak zawarł związek małżeński 22 VIII
1935 r. w Książu Wlkp. z Joanną Wandą Siejak z d. Janczak, ur. 26 IV 1911 r. w Brzostowni. Krótko przed wybuchem II wojny światowej małżeństwo sprowadziło się
do Mosiny. Mieszkali przy ówczesnej ulicy Pierackiego,
obecnie Władysława Reymonta.
Podczas okupacji hitlerowskiej pracował na kolei.
Z tego związku narodziło się dwóch synów: Jerzy i Bogdan. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosine.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Przekaz rodzinny - żony Bogdana i wnuka Franciszka –
Jacka]

60

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 8
NOWAK Jan – powstaniec 2 kompanii kórnickiej, rolnik
z Mieczewa.
[Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945;
red. Stefan Weyman i Ludwik Gomolec, Poznań-Kórnik 1976
PTPN]

NOWAK Józef – (ur. 22
I 1896 r. w Będlewie – zm.
10 IX 1973 r. w Poznaniu).
Syn Walentego i Franciszki
z d. Adamska. Ukończył
szkołę podstawową w Będlewie. W listopadzie 1915 r.
został powołany do wojska
niemieckiego. Brał udział
w walkach pod Verdun. Po
kapitulacji Niemiec, 27 XII
1918 r. zgłosił się ochotniczo do powstańców w Poznaniu. Brał udział w walkach ulicznych w Poznaniu,
w zdobywaniu koszar 6. Pułku Grenadierów przy ul.
Bukowskiej, zdobywaniu lotniska na Ławicy.
W 1920 r., po ukończeniu Szkoły Podoficerskiej pozostał w wojsku jako podoficer zawodowy stopniu
starszego sierżanta. Podczas kampanii wrześniowej
walczył w obronie Lwowa i tam dostał się niewoli,
z której został zwolniony 28 X 1939 r. Podczas wojny
pracował jako robotnik.
Po II wojnie pracował w Zakładach H. Cegielski do 1952
r. a później do emerytury w 1961 r., w Miejskiej Pralni i Farbiarni „Barwa” w Mosinie. Mieszkał w Mosinie
przy ul. Marcinkowskiego 23. Odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918 – 1921, Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości, Brązowy Krzyż Zasługi 1937 r.,
Wielkopolski Krzyż Powstańczy – 1968.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”. Nr ewidencji w Okręgu – 215002. –
[Umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt lat temu, przekazanej przez Izbę Muzealną
w Mosinie; przekaz rodzinny wnuka Henryka Danielewskiego.]

NOWAK Wincenty – (ur.
31 X 1898 r. w Baranowie k/Mosiny – zm.2 VII
1963 r. w Wschowie).
Syn Jakuba i Antoniny
zd.Nowaczyk. Urodził się
w wielodzietnej rodzinie rolników w Baranowie k/Mosiny, brat Antoniego.
W dniu 17 IX 1918 r. został
wcielony do armii niemieckiej, gdzie odbywał służbę
do 29 XII 1918 r. Od 19
I 1918 r., brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim, w walkach w okolicy Chodzieży, Rogoźna, na linii
Noteci.
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W dalszym przebiegu służby wojskowej, uczestniczył w wojnie polsko – bolszewickiej: brał udział
w „bitwie warszawskiej”, w walkach pod Radzyminem. Po zakończeniu działań wojennych, wybrał zawodową służbę wojskową. Ukończył Szkołę Strzelania Artylerii w stopniu starszego ogniomistrza.
W wojnie obronnej 1939 r., walczył na szlaku bojowym
gen. Tadeusza Kutrzeby, w szeregach Armii Poznań, do
czasu jej rozbicia w bitwie nad Bzurą. W czasie okupacji
więziony w oflagu na terenie Niemiec.
Po wojnie osiadł w Nowym Miasteczku k. Nowej Soli,
następnie mieszkał we Wschowie gdzie zmarł i tam został pochowany. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Odznaczony Medalem państwowym za wojnę
1918/1921 r., Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę.
[Poświadczenie służby N r. 2859 CAW z dnia 13 sierpnia
1959 r.; Przekaz rodzinny syna - Macieja Nowaka]

NOWAK Wincenty – ur. 1893
IX 1906 r. w Poznaniu –
zm. 2.II 1969 r. w Mosinie). Syn Michała i Anny
z d. Thiel. Brał udział w walkach ulicznych, szturmowaniu koszar saperów na
Wildzie, magazynów broni
przy ul. Artyleryjskiej, zdobywaniu koszar na Golęcinie oraz magazynów umundurowania na Jeżycach jak
i
dworców:
osobowego
i
towarowego,
siedziby
policji
przy
obecnym
Placu
Wolności,
magazynów
broni
i amunicji.
Miał aktywny udział w zdobyciu magazynów żywnościowych na Placu Drwęskiego. Walnie przyczynił się
do wstrzymania transportów wojskowych na dworcu towarowym Poznaniu i rozbrojenia tam wojska
niemieckiego. Był też uczestnikiem walk przy zdobywaniu Fortów IX („Brünneck”) i IXa (Witzleben) na
Dębcu.
W 1916 r. założył rodzinę. Ożenił się z Cecylią Łukowską. Zamieszkali przy ul. Czesława 6 w Poznaniu.
Był ojcem trzech córek; Marii, Zofii i Janiny. Zawodu
był kolejarzem i pracował na poznańskiej kolei.
Podczas okupacji hitlerowskiej, w 1939 r. został wysiedlony wraz z rodziną ze swego mieszkania w Poznaniu i skierowany do Mosiny. Zamieszkali przy ul.
Gartenstrasse (obecna ul. Reymonta).
Po wojnie w dalszym ciągu pracował na kolei. Następnie przeszedł na rentę inwalidzką. Mając do dyspozycji
ogród, z zamiłowaniem zajmował się uprawą warzyw
i kwiatów.
Był odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Zmarł w Mosinie i tutaj został pochowany na cmentarzu parafialnym. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic
[http://powstancy-wielkopolscy.pl/
wnuczki Elżbiety Wyrębskiej]

przekaz

rodzinny

NOWAK Wincenty – (ur. 19 XII 1883 r. w Mieczewie,
powiat Śrem), robotnik. Mieszkał w Żabikowie przy
ul Spokojnej 20.
Podczas Powstania Wielkopolskiego w stopniu szeregowca pełnił służbę w Straży Ludowej.
Należał od 21 XI 1932 roku do Związku Weteranów
Powstań Narodowych RP 1914 – 1919, Koło Żabikowo (nr ewid. 5146, nr dypl. 295, nr arch. 7896), później do Związku Powstańców Wielkopolskich 1918 –
1919, Koło Żabikowo (nr leg. 295).
W powojennych aktach związków kombatanckich
w Luboniu nie występuje.
[źródło: na podstawie akt ZWPN RP 1914 – 1919,
Koło Żabikowo, ZPW 1918 – 1919, Koło Żabikowo
Archiwum Państwowe w Poznaniu nr zespołu 884,
R.Wrzesiński Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim]

OBIERSKI Ludwik – (ur.
4 VIII 1888 r. w Grodzisku
Wlkp. – zm. 11 XI 1971 r.
w Mosinie). Syn Józefa i Michaliny z d. Dudzińskiej. Po
ukończeniu szkoły podstawowej w Grodzisku i technicznej w zawodzie budowlanym
w Poznaniu, pracował najpierw w przedsiębiorstwie budowlanym ojca, potem zatrudnił się na kolei. Reklamowany
przez kolej i rodzinę, nie został
zmobilizowany do armii cesarskiej. 20 XII 1918 r. zgłosił
się, jako ochotnik, do oddziału powstańczego w Grodzisku
Wlkp., z którym wziął udział w walkach o Wolsztyn i Kopanicę, pod dowództwem J. Skrzydlewskiego i Zenktellera,
w ramach działań 2 Pułku Strzelców Wielkopolskich. 24 III
1919 r., został zwolniony ze służby wojskowej w stopniu
szeregowca.
W roku 1926, wraz z żoną sprowadził się do Mosiny i zamieszkał w budynku kolejowym przy ul. Kolejowej. Został
zawiadowcą odcinka kolejowego I klasy: Czempiń – Luboń
i funkcję tę pełnił nieprzerwanie do września 1939 r.
W latach 30., był aktywnym członkiem BBWR-u, Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Mosinie oraz rajcą
miejskim.
W czasie II wojny światowej, w styczniu 1941 r., Ludwik
Obierski został aresztowany przez Gestapo pod zarzutem
niszczenia torów kolejowych na trasie Iłówiec-Poznań
oraz z niszczenia tajnej dokumentacji całego odcinka kolejowego Czempiń – Luboń. Przeszedł śledztwo w Domu
Żołnierza w Poznaniu. Zwolniony z braku dowodów winy
w końcu lutego 1941 r.
Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski przez Zarząd
Główny Związku Powstańców Wielkopolskich 1918/1919
w Poznaniu. Ojciec dwóch synów: Kazimierza i Mariana.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wiel-
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kopolski.”.
[Przekaz rodzinny syna Mariana, Zaświadczenie N r. 3547
z 28 VIII 1947 r. Zarządu Głównego Związku Powstańców
Wielkopolskich 1918/1919]

OLEJNICZAK Stanisław – (ur. 14 IV 1898 r. w Mosinie –
zm. ?). Syn Ludwika i Wiktorii.
Brał czynny udział z bronią w ręku o oswobodzenie Ziemi
Wielkopolskiej od 5 I 1919 r. do 16 I 1919 r. 4. I 1919 r. zdezerterował z armii niemieckiej, gdzie po I wojnie światowej
w 37. Pułku Piechoty w Goldberg (Złotoryja) odbywał
czynną służbę wojskową. Na teren Wielkopolski przybył
ostatnim pociągiem 5 I 1919 z kompletnym uzbrojeniem
i ekwipunkiem i do 16 I 1919 brał udział jako ochotnik
o oswobodzenie Ziem Wielkopolskich, tj. na terenie Czempinia, Kościana i Starego Bojanowa pod dowództwem
Franciszka Stelmaszczyka. 17 II 1919 r. wstąpił do 15. Pułku Ułanów Wlkp. w Poznaniu. Podstawa: zaświadczenie
Biura Historycznego Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII
nr 276-12376/38 r. z 26 VIII 1938 r.; dyplom nr 12764 byłego Zarządu Głównego Weteranów Powstań Narodowych.
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski 26 XI 1936 r.
w stopniu wojsk. st. ułan. AP Nr. zesp. 884 poz. 20202.
Zamieszkały Rawicz ul. Żwirki i Wigury 55
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[Umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt lat temu, przekazanej przez Izbę Muzealną w Mosinie; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

OLEJNIK Józef – (ur. 30 XII
1895 r. w Przemęcie – zm. 29
IX 1967 r. w Poznaniu). Syn
Józefa i Stanisławy z d. Żyska.
Służbę wojskową odbywał
w Głogowie jako saper. Stamtąd został skierowany na front
zachodni do Francji. Walczył
pod Verdun. Tam został postrzelony w brzuch ale tak
szczęśliwie, że nie spowodowało to katastrofalnych następstw. W lazarecie polowym
a później w szpitalu, wraz ze swoim kolegą z Kościana,
pomagał bardziej poszkodowanym od siebie rannym żołnierzom. Przed kapitulacją Niemiec przyjechał na urlop
z bronią w ręku do rodziców, którzy mieszkali w Czaczu.
Rodzice prowadzili gospodarstwo, dzierżawiąc ziemię kościelną. Na wieść o wybuchu powstania, zaciągnął się jako
ochotnik w szeregi powstańcze. Walczył na froncie Leszno
– Wolsztyn w I Kompanii Kościańskiej pod dowództwem
por. Sikory. Następnie pod Osieczną, Murkowem i Brenno.
Po zakończeniu działań wojennych, zawarł związek małżeński. Małżonkowie zamieszkali w Krzanie/k. Kościana.
W swoim domu prowadzili tzw. kolonialkę. Na początku
lat 30. Józef Olejnik sprzedał nieruchomość w Krzanie
i zakupił od Niemca Schendera piekarza w Mosinie, posesję
pod nr 5 w Rynku (narożnik ul. Tylnej i Rynku) . Przez
brak dopełnienia do końca formalności - został oszukany.
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Założony przewód sądowy nie przywrócił utraty pieniędzy
ani posesji. Małżeństwo Olejnik zamieszkało u Walentego Lucknera, drogerzysty, w Rynku pod nr 17. Po śmierci
I żony ożenił się drugi raz, z Ludwiką Brudkiewicz (ślub 26
IV 1933 r. w Mosinie) i zamieszkali przy ul. Tylnej. Józef
Olejnik do 1939 r. pracował jako farbiarz w firmie BARWA Stefana Kałamajskiego w Mosinie, a w domu z racji
dość dużego ogrodu zajmował się ogrodnictwem. Podczas
II wojny światowej jego miejscem pracy był zakład DMW
w Poznaniu. Był hartownikiem. Rodzina w tym okresie
przeżyła dużo tragicznych chwil, w związku z masowymi
aresztowaniami – Sache Moschin, oraz poszukiwaniami
przez Gestapo syna Edmunda, który ukrywał się i musiał
następnie uciekać do GG.
Był ojcem dla dzieci z I małżeństwa: Jana, Edmunda i Ireny (zam. Frąckowiak), z II małżeństwa z Ludwiką Brudkiewicz, (ur. 14 VI 1904 r. w Mosinie, zmarłą 26 IV 1989 r.
w Mosinie) : Stanisława i Zygmunta. Po wojnie pracował
w charakterze magazyniera w CEPELII w Poznaniu. Pochowany wraz z żoną na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
Uchwałą Rady Państwa nr 06.14-0. 213 z dn. 14 VI 1965 r.
został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[Przekaz rodzinny syna Stanisława.]

ORGANIŚCIAK Jan – (ur.
28 XII 1893 r. w Gądkach –
zm. 19 II 1964 r.). Syn Piotra
i Antoniny z d. Tomaszewska
z Orkowa/k. Śremu. Kiedy Jan
miał 7 lat, ojciec Piotr sprzedał gospodarstwo w Gądkach
i przeniósł się bliżej rodziny
żony, do Radzewa. Miał liczne
rodzeństwo: Michał, Antoni,
Stanisława, Franciszek, Maryjanna, Zofia… Część spośród
rodzeństwa zmarła w młodym
wieku. W latach 1914 – 1918, Jan jako poddany państwa
pruskiego brał udział w I wojnie światowej. Początkowo
w okresie 1914 -1916 przebywał na terenie zaboru rosyjskiego – Łódź, Warszawa, Baranowicze – już pod okupacją
niemiecką. Następnie był we Francji. 6 IX 1916 r. został
ranny w lewą rękę. W 1918 r. był jeszcze na terenie Francji.
Stamtąd powrócił pod koniec listopada i po wybuchu powstania wielkopolskiego, jako ochotnik otrzymał przydział
organizacyjny do Baonu Straży i Bezpieczeństwa. Baon ten
na początku stycznia został przeformowany na I i II Batalion garnizonowy, który brał m. in. udział w walce o lotnisko na Ławicy. W I Batalionie 2 kompanii stacjonującej na
poznańskich Jeżycach służył Jan Organiściak. Przed bitwą
warszawską, 14 VIII 1920 r. został zmobilizowany powtórnie w Śremie i otrzymał przydział do 7 dywizjonu taborów,
stacjonującego w byłych koszarach pruskich na poznańskiej Wildzie. Już 20 VIII 1920 r. został przeniesiony do
7 pułku saperów, w którym służył do czasu zdemobilizowania tj. do 20 III1923 r. Miał jednak wojskowy obowiązek
meldowania się do 1926 r. u por. Walkowskiego w Mosinie.
Podczas pobytu na urlopie, 30 I 1921 r. zawarł związek
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małżeński z Władysławą Majchrzycką, c. Wojciecha i Katarzyny Snusz też z Orkowa. Po zwolnieniu ze służby wojskowej, Jan wraz z rodziną przeniósł się na swoje gospodarstwo do Rogalinka. Na tym gospodarstwie zamieszkał
w odrębnym budynku brat jego żony Władysławy – Józef ze
swoją rodziną. Przejął on m. in. po bracie Janie dzierżawę
gruntów kościelnych. Na przełomie lat 1946/47 Józef wyprowadził się z rodziną do Kamionek.
Od lutego 1925 r. aż do 1979 r., Jan opiekował się kresowianką Anną Anastazją Kiryczuk. Została ona przydzielona do jego rodziny jako sierota, przez Polski Czerwony
Krzyż ze Śremu. Podczas II wojny światowej Niemcy dokwaterowali do jego domu wysiedloną rodzinę z Rogalinka.
Jan Organiściak został przydzielony do prac gospodarskich
u Niemca Lehmana w pobliskim Sasinowie. Wejście Rosjan
w styczniu 1945 r. skutkowało kolejnym zajęciem domu.
Tutaj stacjonował oddział żołnierzy, którzy stanowili zabezpieczenie i ochronę przeprawy przez Wartę. Żołnierze
bardzo korzystali z tego co jeszcze pozostało w gospodarstwie po okupacji hitlerowskiej.
Jan przez całe swoje życie zajmował się pracą w gospodarstwie, która była źródłem utrzymania dla rodziny. Na początku lat 50 dostał duży domiar podatkowy, nazywano go
kułakiem. Często na murze jego domu pojawiało się to hasło. 10.XII.1953 r. został aresztowany pod zarzutem „złośliwego uchylania się od obowiązku sprzedaży Państwu
6863 kg zboża. Zastosowanie jest zasadne … gdyż zachodzi
obawa mataczenia. podp. prok. pow. Adamiak). Doświadczył wielu szykan w więzieniu. Zobowiązania i długi z jego
gospodarstwa zostały przeniesione na najmłodszą córkę
Zofię. Składane przez nią odwołania i skargi nie przyniosły
żadnego rezultatu. Zofia została wcielona do Brygady SP
w Bołoszycach. Narastające długi zmusiły Jana w połowie
lat 50 do sprzedaży części swoich gruntów, aby pokryć zadłużenia.
Z małżeństwa z Władysławą zrodziły się dzieci: Helena,
Teodora, Teresa, Zofia, Anna, Władysława, Piotr, Stanisława. Obecnie gospodarstwo po Janie prowadzi jego wnuk
a syn jego córki Zofii – Tadeusz Borowski.
Jan Organiściak zmarł przeżywszy lat 71. Pochowany na
cmentarzu parafialnym w Rogalinku. Grób oznakowany
okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Relacja rodzinna wnuka Tadeusza Borowskiego]

OSSOWSKI Józef – (ur. 20 II 1900 r. w Baranowie k /Poznania – zm. 12 IX 1974 r.). Syn Jakuba i Józefy z d. Prus.
Uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny lat 1919
-1920. Walczył w rejonie Kijowa. Do Mosiny sprowadził
się pod koniec lat 20. XX w. Tutaj założył rodzinę.
[Przekaz rodzinny Mieczysława Ossowskiego]

OWCZARCZAK Ignacy – (ur. 29 VII 1895 r. – zm. ?). Sierżant armii niemieckiej. Dowódca plutonu w 2. kompanii
śremskiej, od 13 I 1919 r. walczył na froncie pod Lesznem.
Dekretem Narodowej Rady Ludowej nr 44 z 25 IV 1919 r.
mianowany porucznikiem w piechocie (6 Pułku Strzelców
Wielkopolskich), ze starszeństwem od 1 VI 1919 r. Dowódca Szkoły Podoficerskiej w Osiecznej (16/19 VI 1919 r.) .
W 1922 r. był już w rezerwie w stopniu podporucznika,
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z przydziałem mobilizacyjnym do 58. Pułku Piechoty. W
1924 r. – porucznik rezerwy z przydziałem mobilizacyjnym do
6 baonu sanitarnego. W 1934 r. ze stopniem por. sanitarny od 1 VI 1919 r., z przydziałem mobilizacyjnym do
8 Szpitala Okręgowego w Toruniu (mieszkał wtedy na terenie
administrowanym przez Powiatową Komendę Uzupełnień
w Toruniu) . Kapitan administracji sanitarnej ze stopniem od
1 I 1936. Po II wojnie światowej mieszkał w Mosinie.
[Opracował Jarosław Wawrzyniak]

OWCZARCZAK Stanisław –
(ur. 18 IX 1898 r. w Mosinie
– zm. 21 VII 1959 r. w Poznaniu). Pochodził z wielodzietnej rodziny. Naukę w zakresie
szkoły podstawowej odbywał
w Mosinie. Aby zapewnić byt
rodzinie, ojciec Stanisława wyjechał do Belgii w poszukiwaniu pracy. Po pewnym czasie
ślad po nim zaginął, rodzina
straciła kontakt. Po skończeniu nauki, młodociany Stanisław zatrudnił się do pracy fizycznej, chcąc w ten sposób
pomóc matce. Wywoził cegły na plac w cegielni Maksymiliana Perkiewicza na Pożegowie. Ciągnęło go jednak do pracy na kolei. Podjął zatrudnienie w warsztatach kolejowych
w Poznaniu, w charakterze pracownika fizycznego. Następnie zgłosił się jako ochotnik do oddziałów powstańczych
w Poznaniu. Brał udział w zdobywaniu koszar niemieckich
przy ul. Bukowskiej, w walkach o lotnisko na Ławicy a następnie w działaniach na froncie zachodnim - pod Wolsztynem i Zbąszyniem. Służbę wojskowa odbył w 55. Pułku
Piechoty w Lesznie Wlkp. Czas powojenny był dalszą pracą
na kolei w charakterze dyżurnego ruchu, nastawni dyspozycyjnej w Lesznie Wlkp. Ten okres to również proces kształcenia. Uzyskana wówczas tzw. ”mała matura” w zakresie
finansów, poskutkowała zmianą charakteru pracy. Został
powołany na stanowisko kierownika działu finansowego
w Dyrekcji PKP w Poznaniu a w 1949 r. na stanowisko
Głównego Księgowego w Dyrekcji PKP w Warszawie.
Ożeniony był z Bronisławą z d. Jaworska. Był ojcem dwójki dzieci: syna Stanisława – oficera WP oraz Łucji – z wykształcenia księgowej. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 367 pozycji w spisie. Sekretarz Koła Mosina na dzień 3 XII 1934
r., prezes Koła Mosina na dzień 1 III 1939 r., po II wojnie
światowej dalej prezes Koła Mosina, co potwierdzone na
pierwszym powojennym zebraniu w dniu 3 XI 1946 r.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła 1937-1939;
AP w Poznaniu 53/884/41 Karty ewidencyjne kół Związku
Powstańców Wielkopolskich 1939, poz.14; AP w Poznaniu
53/884/384 Związek Powstańców Wielkopolskich 19451949, poz. 40; przekaz rodzinny córki Łucji Owczarczak.]
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PALUCH Józef – (ur. 28
VI 1899 r. w Dębsku k/Rakoniewic – zm.6 XII 1970
w Mosinie). Syn Antoniego
i Magdaleny z d Dominiczak.
Brał udział z bronią w ręku
jako powstaniec wielkopolski 1918/1919 r. Wstąpił dnia
27 grudnia 1918 r. do tworzącej się kompanii wielichowskiej /Wielichowo/. Brał udział
w walkach pod Rakoniewicami,
Wolsztynem, Rostarzewem i Kopanicą pod dowództwem kpt. Siudy. Udział w powstaniu potwierdzili świadkowie: kpr. Bartkowiak Stanisław, st. szer. Mocek Walenty, obydwoje z Dębska. Nr ewiden. Okręgu – 217698.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt
lat temu, przekazanej przez Izbę Muzealną w Mosinie; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

PALUSZKIEWICZ
Marcin – (ur. 27 X 1901 r.
w Sowińcu – zm. 10 X 1979
r. w Ludwikowie). Do szkoły
uczęszczał w pobliskiej Mosinie.
W 1917 r. w wieku 16 lat został zmobilizowany do armii niemieckiej i przeszedł
rekruckie przeszkolenie. Następnie
został
skierowany
w ramach uzupełnień w rejon twierdzy Przemyśl, będącej
pod dowództwem niemiecko – austriackim. Po upadku monarchii Habsburgów, aby
nie dostać się pod władzę ukraińską, której wojsko zajęło
Przemyśl i zablokowało linię kolejową prowadzącą do Lwowa, korzystając z zamieszania frontowego rozpoczął pieszą ewakuację do Poznania. Był to marsz, który trwał około
2 miesięcy. Po przybyciu do Poznania zaciągnął się do wojska powstańczego i walczył głównie na ulicach Poznania, zdobywając punkty niemieckiego oporu. W wyniku
postrzału miał uszkodzony narząd słuchu. Po powstaniu
został zdemobilizowany i wrócił do Sowińca. Pracował
w pobliskiej cegielni Perkiewicza na Pożegowie, dorywczo
przy budowie Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu oraz w majątku Taczanowskich w miejscu zamieszkania
t j. w Sowińcu. W 1923 roku założył rodzinę. Zawarł związek małżeński z Władysławą Ludwiczak ze Srocka Wielkiego k. Czempinia. Z tego małżeństwa narodziło się 7 dzieci
- 5 córek i 2 synów. W 1939 r. został zmobilizowany i brał udział
w wojnie obronnej. Po wojnie pracował w majątku Sowiniec,
następnie Kombinat Manieczki. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Przekaz rodzinny córki Stanisławy Kaczmarek oraz wnuka Henryka Kaczmarka.]
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PAPIERZ Stanisław – (ur. 16
IV 1888 r. w Wilanowie gm.
Kamieniec pow. Kościan –
zm. 28 V 1960 r. w Mosinie).
Syn Michała i Franciszki
z d. Sibilak. W 1914 r. został
powołany do armii pruskiej.
Stacjonował jako kanonier
początkowo w mieście Frankfurt/n. Odrą a następnie
w twierdzy Kostrzyn/n. Odrą.
Po zawieszeniu broni i zaprzestaniu działań wojennych
w listopadzie 1918 r. przebywał w rejonie Kościana. Tam
zaciągnął się do powstania. Następnie brał udział w kampanii przeciw bolszewikom w latach 1919 – 1920 r. Walczył
rejonie Stanisławowa. Po zakończeniu działań wojennych
na wschodzie wziął udział w III Powstaniu Śląskim. W II
połowie roku 1921 przybył do Poznania gdzie zamieszkał
i tam się ożenił. Do Mosiny przybył w 1926 r. już
z rodziną. Tutaj był m. in. działaczem tutejszego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokoła”. Brak informacji odnośnie czasu II wojny światowej. Po wojnie wraz
z synem Jerzym byli propagatorami ruchu harcerskiego
w Mosinie. M. in. ufundował trąbę dla orkiestry harcerskiej. Pracował na kolei a jako emeryt m. in. pomagał
w miejscowym kinie. Zmarł 28 V 1960 r. w Mosinie i tutaj
został pochowany na cmentarzu parafialnym. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Przekaz rodzinny córki Marii Papierz.]

PASZKIEWICZ Antoni – (ur. 7 VI 1896 r. w Czapurach –
zm. ?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Starszy
szeregowiec.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/33]

PASZKIEWICZ Józef – ( ur. 12 II 1898 r. w Czapurach –
zginął wiosną 1940 r. w Charkowie). Syn Wojciecha .Powstaniec wielkopolski, żołnierz wojen polsko-ukraińskiej
(1919), polsko –sowieckiej (od X 1919), wyróżnił się
w ofensywie na Mińsk. Po wojnie w różnych pułkach artylerii, we IX 1939 dowódca ośrodka zapasowego w Skierniewicach. Major artylerii, Kawaler Orderu Virtuti Militari
[Przemysław Mieloch – Fakty Mosińsko Puszczykowskie]

PAWLAK Stanisław – (ur.
9 IX 1893 r. w Binkowie pow.
Śrem – zm. ?). Syn Jana i Magdaleny
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 30
XII 1918 r. do końca lutego
1919 r. w walkach pod Zbąszyniem, Trzcielem, Łomnicą
i
Deuthohe.
Po
zakończeniu
walk
po-
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wstańczych
zwolniony
i
ponownie
zaciągnięty
w maju 1919 do 14 PAL w Poznaniu, skąd w sierpniu 1920
r. zwolniony w stopniu kaprala. Pracował zawodowo jako
kolporter „Ruchu” w Mosinie.
Na podstawie: zaświadczenia ZPW 1918/19 w Poznaniu
Koło Śrem dnia 27 I 1948 r. złożone podpisy szefa Kompanii Śremskiej Bolesława Skrzypczaka nr leg. ZPW 4815
i Mariana Kujawskiego leg. nr 1035; dyplom uznania Komisji Weryfikacyjnej ZPW w Poznaniu jako zweryfikowanego pod nr 9651 z dnia 27 XII 1948 r. Zweryfikowany
jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30
VII 1934 r. Koło Mosina – nr 365 pozycji w spisie.
Małżeństwo Klara i Stanisław Pawlakowie do Mosiny
sprowadzili się w II połowie lat 20. St. Pawlak z zawodu
był siodlarzem. Jego warsztat znajdował się przy ul. św.
Jana 12 (obecnie Niezłomnych.Szył szory i półszory dla
koni, części uprzęży, materace. Angażował się w organizowanych wentach prowadzących zbiórki pieniężne na rzecz
remontu kościoła oraz mosińskich organizacji. Stanisław
Pawlak należał do tutejszego Bractwa Kurkowego. Brał
też udział w pracach komisji d/s niesienia pomocy bezrobotnym. W latach 30. czynnie wspierał działalnością
w zakresie organizacyjnym Koło Przyjaciół Harcerstwa
oraz powstałe szkolne Koło Rodzicielskie. Żona Klara prowadziła w 1931 r. skład papierniczy oraz agencje gazet przy
ul. św. Jana 4. W 1933 r. przeniosła się do posesji Ludwika Baraniaka (rozstrzelany w 1939 r.) Rynek 10 a w roku
następnym pod nr 8 – dom Anastazji i Stanisława Kołtoniaków. Oferta handlowa została wzbogacona o książki
i towary krótkie.
Podczas okupacji hitlerowskiej rodzina została wywieziona
transportem do GG, wróciła po zakończeniu wojny. W tym
samym domu, pod nr 8 St. Pawlak prowadził agencję RUCH
-u. Małżeństwo doczekało się troje dzieci: Kazimiery, Łucji
i Józefa.
W 1957 r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; http://powstancy
-wielkopolscy.pl; Archiwum Jacka Szeszuły]

PAWLAK Stefan – (ur. 13 IX 1905 r. – zm.19 X 1973 r.).
Syn Michała i Marianny z d. Lorenc. Z chwilą wybuchu
powstania mieszkał w Mieczewie. Powstaniec 2. kompanii
kórnickiej, leśniczy z Mieczewa. Pochowany na cmentarzu
w Bninie.
[Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945;
red. Stefan Weyman i Ludwik Gomolec, Poznań-Kórnik 1976
PTPN; kornik. tppw.pl]

PAWLAK Władysław – (ur. 9 II 1901 r. – zm. ?). Pochodził
z Potrzanowa, powiat Oborniki; pracował na poczcie w Rejowcu powiat Wągrowiec.
„Z chwilą powstania zerwałem godło niemieckie z budynku pocztowego i wrzuciłem do pobliskiego kanału. W tym
czasie wrócił mój ojciec z armii niemieckiej i przywiózł ze
sobą karabin oraz naboje. Było to dnia 29 XII 1918 r. Wieczorem dowiedziałem się, że śp. Jan Czajka, właściciel folwarku organizuje polski patrol, do którego się zgłaszam
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z zabranym ojca karabinem oraz nabojami.
Patrolowanie nasze polegało na tem, żeby strzec, czy
w okolicy nie gromadzą się miejscowi Niemcy. Patrolowanie
trwało asz do 6 stycznia i w dniu tem pojechałem z miejscowemi zebranymi chłopaki pod Szubin. Tam stoczyliśmy dnia
8/9 stycznia walkę i po tej walce zwycięstwem dla nas wróciliśmy znów tem samem wozem spowrotem.
Dnia 9 stycznia wstąpiłem do I batalionu telegraficznego
Poznań. Przechodzę krótkie przeszkolenie i 9 lutego 1919
komenderowany do 1 pułku strzelców wielkopolskich wyjazd pod Lwów. Biorę udział w całej kampanii pod Lwowem i wracam w czerwcu z 1 p. st r. wlkp spowrotem do
I batalionu telegraf.
Przydzielony do 17. kompanii telegr. wyjeżdżam na front niemiecki pod Jutrosin. Pod Lesznem zostaję ranny i do szpitala
polowego w Jarocinie.
W międzyczasie wyjechała moja kompania z 17 dyw. Wlkp.
na front bolszewicki. Po wyleczeniu zostałem przydzielony do baonu [batalionu – przyp. autorzy] jako instruktor
i w czerwcu 1920 r. wyruszam marszówką do 17 komp.
Do 28 II 1930 r. był zawodowym żołnierzem w stopniu
sierżanta. Później otworzył interes gastronomiczny w Starej
Goślinie, a „obecnie [ ok.1938 r. : przyp. autorzy] przebywa
w Mosinie”.
[Relacja Władysława Pawlaka w AP w Poznaniu 53/884/280
Akta Koła Mosina pow. Śrem 1937-1939]

PAZGRAT Franciszek – (ur.
27 IX 1900 r. w Mosinie
– zm.5 X 1939 r. w Przyłubiu k/Solca Kujawskiego.)
Syn Stanisława i Marianny
z d. Gorniaczyk. W Mosinie
spędził swoje dzieciństwo
i tutaj ukończył pruską szkołę. Już pod koniec I wojny
światowej, 18 VI 1918 r. został zmobilizowany do armii
niemieckiej. Służył w niej do
5 XII
1918 r. Następnie
wrócił do domu, skąd wraz z ojcem Stanisławem po 27
XII 1918 r. wzięli udział w powstaniu. Na początku lat
20 Franciszek zawarł związek małżeński z Marianną Śleboda, której ojciec był dróżnikiem kolejowym. Mieszkali
w Drużynie. Franciszek był pracownikiem fizycznym w cegielni Perkiewicza w Pożegowie. Małe zarobki skłoniły go
do wstąpienia do Policji Państwowej.
W Poznaniu przechodził przeszkolenie w tym zakresie.
Po skończeniu przeszkolenia został skierowany na posadę do miejscowości Głębokie w rejonie Wilna. Tam
pełnił służbę do 14 X
1930 r. W międzyczasie rodzina
powiększyła się o dzieci syna Eugeniusza (1924 r.) i córkę Longinę (1928 r.), później zamężna Jóźwiak. Podczas
pobytu w Mosinie (budowa domu w Krosnach), Marianna zachorowała. Kiedy po pół roku pojechała do Głebokie, zapadła na suchoty i zmarła w 1929 r. w szpitalu
w Wilnie. Opiekę nad dziećmi przejęła siostra Marianny –
Marta, która z nimi mieszkała. Franciszek Pazgrat zawarł
z nią związek małżeński. Z tego małżeństwa urodził się syn
Edward w 1932 r. Od 14 X 1930 r. Franciszek Pazgrat jest
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w Wielkopolsce. Otrzymał służbowe przeniesienie do
Kobylina. Ponieważ jako policjant był bardzo sumiennym, skutecznym i dobrym organizatorem, jego władze
zwierzchnie w uznaniu tych cech i zasług, awansowały go
z dniem 16 II 1937 r. na Komendanta Posterunku w Solcu
Kujawskim. Miał wówczas 37 lat. Tutaj w grudniu 1937 r.
urodziła się córka Mieczysława.
Po wybuchu II światowej, Marta wraz z 4 dziećmi udała
się pod Kutno. Przeżyła dramat, ponieważ dzieci pogubiły
się. Po perypetiach, Marta z Mieczysławą, Longiną i Edwardem wróciły do Solca a 4 października udały się do Mosiny,
dokąd również w listopadzie dołączył Eugeniusz. Franciszek Pazgrat udał się na miejsce koncentracji policji pod
Kutno. Stamtąd powracał do Solca 5 X 1939 r. Potem był
u leśniczego w Przyłubiu. Tam został ostrzeżony, że Niemcy szukają go. Zamierzał udać się rowerem do Mosiny
w cywilnym ubraniu. Na tym kończy ostatni ślad jego życia.
15 IV 1947 r. Sąd Grodzki w Bydgoszczy uznał na wniosek
Marty Pazgrat, zam. Mosina ul. Farbiarska 5, jako chwilę
śmierci oznaczyć dzień 5 X 1939 r. do godz. 24.00. Ustalono też na podstawie zeznań świadków, że w 1940 r. Niemiec Schröder z Przyłubia stwierdził, że Franciszek Pazgrat
został zamordowany przez Niemców w tamtejszym lesie
i pochowany w Przyłubiu.
W Solcu Kujawskim był członkiem miejscowego Bractwa
Kurkowego oraz Wielkopolskiego Związku Myśliwych.
Przez Związek został odznaczony Medalem Wielkopolskiego Związku Myśliwych nr 099.Inne odznaczenia: 29 IX
1928 r. – Medal X Lecia Odzyskania Niepodległości, 28 VI
1938 r. – Medal za Długoletnią Służbę. Najbardziej cenił
sobie Brązowy Krzyż Zasługi, który wręczył mu gen. Sławoj
Składkowski 28 IX 1938 r.
3 IX 1997 r. w Solcu Kujawskim odbyła się podniosła
uroczystość. W symbolicznym grobie, w obecności rodziny, przedstawicieli samorządu mosińskiego, miejscowych
władz i licznie zgromadzonych gości reprezentujących różne instytucje, po dokonanej ekshumacji, złożono trumnę
z symboliczną ziemią z tego miejsca.
[Przekaz córki Mieczysławy Olejnik; Biuletyn Mosiński nr
10/97, Ziemia Mosińska X 1997, pismo Sądu Grodzkiego
w Bydgoszczy w posiadaniu rodziny]

PAZGRAT Józef – (ur. 23 XII
1899 r. – zm. 3 VI 1968 r.).
Syn Walentego i Agnieszki z d.
Baksalara. Do walk powstańczych włączył się wraz z kuzynem Franciszkiem Pazgratem
i jego ojcem, bezpośrednio po powrocie z udziału
w
I
Wojnie
Światowej
(front we Francji). Do wojska
niemieckiego
został
przymusowo
wcielony.
Niestety nie zachowały się żadne dokumenty, ani
z udziału w Powstaniu Wielkopolskim, ani z walk z Rosjanami w r.1920. Józef Pazgrat odznaczony (zgodnie z przekazami rodzinnymi) Virtuti Militari, przy czym w zaginionej książeczce wojskowej był wpis, że za udział w walkach
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z bolszewikami w pierwszej kolejności należy mu się praca
w wolnej Polsce. Wszelkie dokumenty zostały zniszczone
w czasie okupacji niemieckiej jako, że rodzina żony Józefa – Marianny z Jeżewiczów, była represjonowana przez
okupanta. Kilka osób z rodziny rozstrzelano, inne, w tym
3 i 4 letnie dzieci więzione były w obozach koncentracyjnych,
w których zostali zamęczeni i zagłodzeni, większość nie
przeżyła okupacji.
[Relacja prawnuka Pawła Smoczyka]

PAZGRAT Stanisław – ojciec Franciszka Pazgrata. Walczył
w powstaniu wielkopolskim wraz z swym synem Franciszkiem.
[Przekaz rodzinny wnuczki Mieczysławy Olejnik.]

PIESZAK Tomasz – (ur. 15
IX 1895 r. w Mosinie – zm.
27 XII 1973 r. w Piaszczynie). Syn Jana i Weroniki
z d.Iwanowicz. Pochodził
z robotniczej rodziny. Miał
siedmioro rodzeństwa. Których potomkowie mieszkają w Poznaniu. Ożenił się
z Katarzyną z d. Maciejewska,
z którą miał czworo dzieci.
Najstarszy był Władysław (7
VI 1924 r.), później bliźniaki Marianna i Walerian (25 XI 1925 r.) oraz Barbara (14
XI1936 r.). Wraz ze swoim ojcem brał czynny udział w
Powstaniu Wielkopolskim, na terenie Poznania. Za udział
w powstaniu został odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym i Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz mianowany do stopnia porucznika rezerwy. (Był
zweryfikowany przed 1939 jako Powstaniec Wlkp.I ujęty
w ewidencji Biura Historycznego DOK VII w Poznaniu
pod nr 20894. Podstawa: Kartoteka BH DOK VII. ) Na
przełomie 1919 i 1920 r. również brał udział w wojnie
polsko-rosyjskiej jako żołnierz gen Józefa Hallera. Okres
w
jakim
walczył
oraz
szczegóły
udziału
w obu wydarzeniach nie są mi znane. W 1921
r. wstąpił do Straży Granicznej. Służbę pełnił
w Komisariacie SG w Brzeźnie Szlacheckim (Inspektorat w Chojnicach) w charakterze strażnika, aż do wybuchu II wojny światowej. Niemcy, w chwili wkroczenia
do Brzeźna mieli gotową listę do rozstrzelania, na której
obok polskich nauczycieli i księży, byli strażnicy graniczni, w tym mój dziadek. Uratowało go, że nie pozostał na
miejscu, lecz po załamaniu się polskiej obrony, wycofywał się wraz z żołnierzami do Warszawy, gdzie brał udział
w obronie stolicy, na terenie Woli. Tam został ranny. Życie
po raz drugi uratowała mu znajomość języka niemieckiego. Po demobilizacji, na przełomie września i października
1939 r., dołączył do żony i dzieci, których tuż przed wybuchem wojny wysłał do rodziny do Rogalinka gm. Mosina. W okresie od października 1939 r. do lipca 1940 r.,
tj. chwili wywiezienia go wraz z rodziną na przymusowe
roboty do Niemiec, objęty był nadzorem policji niemieckiej, co wiązało się z koniecznością meldowania się w jed-
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nostce policji w Kórniku k. Poznania, dwa razy w tygodniu.
Do końca wojny przymusowo pracował w gospodarstwie
rolnym w m. Piaseczna (były powiat Chojna, woj. Szczecin). Po wojnie, wiosną 1945 r. wyjechał na tzw. Ziemie
Odzyskane i tam objął indywidualne gospodarstwo rolne
na wybudowaniu w Piaszczynie k. Miastka (obecnie pow.
Bytów woj. Pomorskie), które prowadził do 1970 r. Po zdaniu gospodarstwa rolnego państwu i uzyskaniu emerytury
mieszkał w Piaszczynie. Został pochowany na cmentarzu
w pobliskim Wałdowie, w wspólnym grobie z żoną, która
przeżyła go o 2 lata. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkopolki” Podporucznik. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[Biogram opracowany przez wnuka Mariana Pieszaka.]

PIETRASZEWSKI
Władysław – (ur. 27 V 1900 r.
w Sokolnikach – zm. IX 1985
r. w Rogalinie). Syn Wojciecha
i Jadwigi. W momencie wybuchu Powstania Wielkopolskiego mieszkał w Rogalinie.
Brał udział w powstaniu od 28
XII 1918 r. w walkach z Grenzschutzem pod Zdziechową
pod dowództwem kapitana
Fenrycha. Od 10 I 1919 r. wstąpił do 3 Pułku Ułanów Wielkopolskich i brał udział w walkach nad Notecią. W Wojsku
Polskim pełnił służbę do 29 III 1922. W czasie okupacji
wstąpił do polskiej tajnej organizacji „Młody Demokrata”, założycielem której był Konrad Latanowicz, nauczyciel
z Pierzchna. Za działalność w tej organizacji został
aresztowany przez Gestapo. Był więziony w obozie karno-śledczym w Żabikowie pod Poznaniem, a później
w obozie koncentracyjnym Mauthausen, gdzie przebywał do wyzwolenia i zakończenia wojny. Po powrocie do
miejsca zamieszkania w Rogalinie, objął stanowisko nauczyciela szkoły podstawowej. Był radnym w Gromadzkiej Radzie Narodowej do 1960 r. Organizował świetlicę
i kółka artystyczne w PGR w Rogalinie. Założył LZS
i pracował z młodzieżą. Pochowany na cmentarzu
w Bninie. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[kornik. tppw.pl; powstańcy. wielkopolscy.pl]

PIETRZAK Antoni – (ur. 20
VIII 1900 r. – zm. ?). Powstaniec, więzień polityczny, wyciąg z CAW nr 3219 Ck.I (i),
zam. Mosina, ul. Wiatrowa
1. Aresztowany w Dyrekcji
Kolei Państwowej . Osadzony
w forcie VII w Poznaniu.
Wszelki ślad po nim zaginął
[Wyciąg z CAW nr 3219 Ck.I
(i)]
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PIKOSZ Franciszek – (ur. 20
I 1899 r. w Bonikowie pow.
Kościan – zm. 24 II 1959
r.w Mosinie). Syn Marcina
i Elżbiety z d. Ogryczak.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 24 X
1935 r. Koło Mosina – nr 72
pozycji w spisie.
Nie był jedynakiem lecz jednym z siedmiu rodzeństwa,
które tworzyło wraz z nim
5 sióstr i brat Stanisław. Rodzice nie zajmowali się rolnictwem lecz głównie czynnościami urzędniczymi.
W Bonikowie Franciszek Pikosz ukończył szkołę. Podczas I wojny światowej, jak większość Wielkopolan został zmobilizowany jako 18 latek do wojska pruskiego
w 1917 r., w Kościanie. Po przeszkoleniu skierowano
go na front zachodni do Francji. Tam też został ranny,
otrzymał postrzał w prawą rękę, którą następnie niezbyt
sprawnie władał. W październiku 1918 r. przebywał
na urlopie w rodzinnym Bonikowie. Klęski ponoszone
przez Niemców na frontach powodowały, że wcieleni do armii cesarskiej Polacy starali się dezerterować i
ukrywać swoją przynależność narodową. Zawieszenie
broni i kapitulacja Niemiec w listopadzie 1918 r. ułatwiła wielu żołnierzom takie postępowanie. Na wieść
o wybuchu powstania, Franciszek Pikosz udał się do
Kościana wraz z innymi b. żołnierzami. Zdobyli broń
na żołnierzach niemieckich 37. Pułku Piechoty., który
tam stacjonował, a jego żołnierze nie przejawiali chęci
do działań przeciwko żywiołowi polskiemu. Następnie
na początku stycznia 1919 r. zaciągnął się w Gostyniu
do kompanii kościańskiej pod ogólnym dowództwem dr
Bernarda Śliwińskiego. Walczył w ramach Grupy Leszno
w 1919 r. na linii Leszno – Wolsztyn, następnie pod
Robczyskiem, Kąkolewem. (od marca 1919 r. Grupa Leszno stała się organizacyjnie 6 Pułkiem Strzelców Wielkopolskich a od stycznia 1920 r. 60 Pułkiem
Piechoty) . Po ustaleniach Traktatu Wersalskiego,
nie został zdemobilizowany lecz brał udział w obsadzaniu ziem przejętych przez Polskę na północ
od Bydgoszczy. Następnie w ramach ofensywy polskiej na Ukrainie, od kwietnia brał udział w walkach
o Kijów, potem Berezyny. Od lipca 1920 r. znajdował się
w ciągłym nieraz dramatycznym ze względu na pokonywanie obszarów bagnistych odwrocie, aż do bitwy warszawskiej. Brał też udział w kończącej wojnę bolszewicką kampanii nad Niemnem. Pod koniec grudnia 1920 r.
wrócił wraz z częścią pułku do Ostrowa Wlkp. Demobilizacja objęła Franciszka Pikosza w 1921 r. Wówczas
powrócił do rodzinnego Bonikowa.
24 X 1924 r. zawarł w Kościanie związek małżeński z Józefą Poznaniak z Kościana. Z tego związku narodziły się
dzieci: Roman – zmarł jako noworodek, Józef (+), Wacław (+), Kazimierz (+), Tadeusz, Janina i Jerzy. Mieszkając w Bonikowie Franciszek był czynnym członkiem
„SOKOŁA”.
W 1930 r. rodzina sprowadziła się do Mosiny i zamieszkała w domu Stefanowiczów przy ul. Poznańskiej. Jed-
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nocześnie na zakupionej działce na Nowych Krosnach
budowali dom jednorodzinny (narożnik Śremskiej i Jasnej) . Wprowadzili się do niego w 1932 r. W budynku
tym wspólnie z żoną Józefą prowadzili sklep spożywczy,
tzw. „kolonialkę”.
Pod koniec lat 30, F. Pikosz pracował jako woźny
w miejscowym magistracie. Nowy dom - niefortunnie
bo 28 VIII 1939 r. sprzedał, i rodzina zamieszkała bliżej
mosińskiego rynku, przy ul. Kościuszki nr 6. Podczas II
wojny pracował dalej jako woźny, lecz już w niemieckim magistracie. W ostatnich dniach okupacji przyczynił się wraz z polskimi pracownikami do uratowania od
zniszczenia ksiąg urzędu stanu cywilnego. Jednak największą odwagą w tym czasie wykazał się przejmując od
niemieckiego kpt. Sperlinga rozkaz pisemny, który nie
oddał natychmiast niemieckiemu burmistrzowi Wilhelmowi Greabertowi. Rozkaz ten przekazał ówczesnemu
pracownikowi magistratu Stanisławowi Kołtoniakowi,
który w obecności Feliksa Pinkusa i swojego syna Henryka Kołtoniaka przeczytał go. Treść pisemnego rozkazu
była następująca: „… bei Annäherung des Feindes ist die
gesamte Polnische Bevolkërung im Lager zu bewachen.
” (przy zbliżaniu się nieprzyjaciela należy całą ludność
polską trzymać pod strażą w obozie) . Jaki był cel tego
rozkazu ? Trudno to jednoznacznie określić. Rozkaz ten
został niestety spalony.
Po II wojnie światowej krótko pracował jako woźny
w magistracie. Wraz ze swoją żoną został poddany inwigilacji UB. Efektem tego było 3 letnie więzienie Franciszka
w Strzelcach Krajeńskich – od VI 1945 do VI 1948, a żony
Józefy w Fordonie – od XII 1945 do XII 1948 r. Dzieci
w tym okresie czasu zostały pozostawione bez pomocy
socjalnej ludowego państwa.
Tylko determinacja starszego rodzeństwa oraz bezinteresowna pomoc przyjaznych ludzi pozwoliła im przetrwać ten trudny okres. Szczególnej pomocy udzielali
m. in. Leokadia i Bolesław Kurzawa, Jadwiga i Czesław
Wąsiewiczowie (właściciele piekarni) oraz Pelagia i Władysław Śloderbachowie. Następnie pracował w Urzędzie
Pocztowym w Mosinie, będąc już inwalidą wojennym.
W latach 50. został zatrudniony na stanowisku placowego - magazyniera w byłej cegielni BUDZYŃ. Wypadek
przy łączeniu wagonów na bocznicy cegielni uniemożliwił mu kontynuację zatrudnienia w tym charakterze. Dalej jednak był zatrudniony w charakterze stróża
w obiektach cegielni.
Lubił dyscyplinę, dobrą organizację tego co robił, spacery z dziećmi nad kanał, Wartę i jej łęgi. Z wielką pasją uprawiał swój warzywniak, dostarczający podstawowych produktów dla wyżywienia rodziny, a którego
plony również sprzedawane przez żonę na targu, były
dodatkowym źródłem dochodów licznej rodziny.
Przeżycia wojenne, okupacyjne i w okresie późniejszym
rany i kontuzje sprawiły, że przedwcześnie zmarł przeżywszy lat 60.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Związek Weteranów Powstań
Narodowych 1934-1936; przekaz rodzinny Janiny Słomińskiej z d. Pikosz i Jerzyego Pikosz]
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PINKUS Feliks – (ur.23
V 1899 r. w Ostrzeszowie –
zm. 24 X 1971 r. w Mosinie).
Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią
w ręku. Wstąpił jako ochotnik
26 XI 1918 r. do oddz. wojsk.
przy Radzie Rob. w Ostrzeszowie. 6 I 1919 r. (ochotnik) do
1 Kompanii Ostrzeszowskiej,
dow. płk. Thiel, 13 I 1919
r. przez przewagę Niemców
w napadzie zabrany do niewoli niemieckiej. Po powrocie z niewoli (ucieczka) 24 IV
1919 r. przydzielony do Kompanii Łączności 12 Pułku
Strzelców Wlkp. Wymieniony brał czynny udział w walkach z Niemcami na odcinku Prosna – Rawicz. Od okresu
międzywojennego mieszkaniec Mosiny i aktywny członek
Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście. Zamieszkały Mosina, ul. Szkolna 3, mistrz kominiarski. Zweryfikowany
jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30
VII 1934 r. Koło Mosina – nr 377 pozycji w spisie w stopniu wosjkowym st.szeregowy, oraz 31. X.1958 r., nr ewiden.
w Okręgu 215000. Uczestnik pierwszego (po II wojnie światowej) spotkania reaktywowanego Koła Mosina związku powstańców w dniu 3 XI 1946 r. Odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym oraz innymi odznaczeniami: Polska
Swemu Obrońcy – 2 V 1929, Brązowy Medal Zasługi – 15
IV 1935, Medal Niepodległości – 19 VI 1938, Medal Zwycięstwa i Wolności – 23 II 1947, Złoty Medal Zasługi Pożarnictwa – 1 IX 1959, Wielkopolski Krzyż Powstańczy
– 24 XII 1959, Złoty Krzyż Zasługi – 19 V 1966, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 23 XII 1967. Zmarł
w Mosinie i pochowany został na tutejszym cmentarzu parafialnym. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; AP w Poznaniu 53/884/384
Związek Powstańców Wlkp.1945-49; http://powstancy-wielkopolscy.pl ankieta koła ZBOWiD w Mosinie bez daty.

POHL Adam – (ur. 10 XII
1985 r. – zm.VII 1954 r.
w Śremie). Pełnił służbę liniową
w Kompanii Kórnickiej (później 11. Pułk Piechoty Wielkopolskiej) . Urodził się
w rodzinie urzędnika miejskiego Edwarda Pohla (pierwszego
burmistrza miasta Kórnika)
i Marii z Gierlińskich (córki powstańca 1863 r.). Jako
młody chłopak wstąpił do
towarzystwa
gimnastycznego „Sokół”. Organizacja ta zajmująca się usportowieniem młodzieży w rzeczywistości uczyła patriotyzmu.
Podczas I wojny światowej Niemcy zabierali młodzież
z tej organizacji do różnych prac i wcielali do swego wojska, a więc musiał walczyć wbrew swej woli. Przebywał w Alzacji i Lotaryngii. Po wojnie wrócił do Kórnika
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i wstąpił do kompanii kórnickiej. Brał udział w zdobywaniu Śremu, a potem wyjechał z oddziałem na front wschodni. W Powstaniu Wielkopolskim brali udział również jego
bracia: Józef, Stanisław (zginął w powstaniu w walkach pod
Zbąszyniem), Jan i Marian. Za udział w powstaniu został
odznaczony Krzyżem Waleczności Ochotnika Wojsk Wielkopolskich, Medalem Niepodległości w dniu 13 III 1933
r. oraz Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich z 8 VI
1932 r. Podczas wybuchu II wojny światowej przebywał
w Sierakowie, skąd w skutek szykan ze strony Niemców uciekał z rodziną do Drawska, gdzie był współtwórcą
grupy konspiracyjnej „Władysław Sikorski”. Po wyzwoleniu był więziony przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
za działalność w AK. Ostatnie lata spędził w Mosinie, ale
w wyniku pobytu w więzieniu rozchorował się, a po dwuletniej chorobie zmarł po operacji w szpitalu w Śremie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Zaświadczenie dowódców Kompanii Kórnickiej z 12. 02.1934
r.; Relacja syna Zygmunta Pohla; Zenon Szymankiewicz, Sylwan,
1981 r; dyplom Kapituły Krzyżem Waleczności Ochotnika Wojsk
Wielkopolskich, Dyplom Medalu Niepodległości z dnia 13 III
1933 r. oraz patent Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich
z 8 VI 1932 r.]

POKRZYWNIAK Józef – (ur.17 III 1884 r. w Rogalinku – zm.
30 IV 1976 r.). Syn Józefa. Brał czynny udział w Powstaniu
Wielkopolskim z bronią w ręku. Od 25 XII 1918 r. do 18 II
1919 r. Jako ochotnik wstąpił do 8 Kompanii Opalenickiej,
brał udział w walkach przy zdobyciu Opalenicy i Wolsztyna.
Następnie brał udział w akcjach rozbrojenia żołnierzy niemieckich powracających z frontu. Również brał udział przy rewizji
u obywateli niemieckich za bronią i amunicją. Amunicja i broń
została wysłana do Poznania dla oddziałów powstańczych.
Poza tym pełnił służbę wartowniczą i patrolową na zajętym odcinku. Dowódca: Zenktele r. Od 19 II 1919 r. do IV 1919 r. brał
w dalszym ciągu udział w walkach na tych samych odcinkach,
a w kwietniu, ze względu na swój wiek został zwolniony
z wojska do rezerwy. „Obecnie jest chory i pełni służbę strażnika w Ochronie Obiektów. Podstawa: zaświadczenie DOK VII
Referat Historyczny nr 276-I/5132/39 z 09. 05.1939.” Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań – Junikowo.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

POLEROWICZ Stanisław – (ur. 31 III 1894 r. w Babkach –
zm. ?). Syn Mariana i Marianny z d. Jankowiak. Brał udział
w powstaniu na terenie miasta Poznania w oddziałach Straży
Obywatelskiej pod dow. K. Wyszyńskiego.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]
POTOCKI Andrzej – (ur. 14 XI 1898 r. w Drużynie – zmarł
8 VIII 1962 r.). Syn Józefa i Michaliny, jeden z trzech braci Potockich (patrz => Antoni Potocki, Roman Potocki)
z ośmiorga rodzeństwa, którzy brali udział w Powstaniu
Wielkopolskim, miał wysoką szarżę – sierżant. Brał czynny udział w walkach ulicznych z bronią w ręku na terenie
miasta Poznania w 27 XII 1918 r. oraz w godzinach wieczornych przy zdobywaniu fortyfikacji-cytadeli „Kernwerk”
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pod dowództwem plut. Jankowskiego i por. Kabacińskiego. Po zdobyciu cytadeli brał dalszy czynny udział w walkach ulicznych oraz w walkach o lotnisko Ławica-Poznań.
W stopniu drużynowego oddziału walczył do 1 I 1919 r.,
z którym to dniem został włączony do tworzącego się oddziału baonu telegraficznego w Poznaniu. W formacji tej
pozostał do dnia 16 VII 1921 r. i brał udział w walkach
z „Grenzschutzem”. Powtórnie wstąpił do wojska – służby
telegraficznej – 24 III 1922 r. i jako zawodowy wojskowy –
sierżant przeszedł w stan spoczynku z dniem 30 VI 1932 r.
(...) Podstawa: 1. Książeczka wojskowa nr 378 PKU Poznań –
Miasto. 2. Zaświadczenie Zarządu Głównego Zw. Powstańców
Wlkp.1918/1919 nr 8097 z dnia 18. 08.1948 r. o zweryfikowaniu jako powstańca wielkopolskiego 1918/1919.
W okresie okupacji przebywał w czasie od 10 IV do 24 IX
1941 r. w więzieniu politycznym w Poznaniu, posądzony
o posiadanie broni i podejrzany o sabotaż polityczno-gospodarczy. Do chwili obecnej pracuje w Urzędzie Telekomunikacyjnym w Poznaniu jako monter teletechnik.
W okresie międzywojennym i w czasie do 31 XII 1948 r. należał do Zw. Powstańców Wlkp.1918/1919. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na cm. komunalnym Poznań –Junikowo.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl; Relacja bratanicy Teresy Szulc
z dnia 17 VII 2008 r. ]

POTOCKI Antoni – jeden
z trzech braci Potockich (patrz
=> Andrzej Potocki, Roman Potocki) z ośmiorga rodzeństwa,
którzy brali udział w Powstaniu
Wielkopolskim, walczył „przy
ułanach”.
[Relacja bratanicy Teresy Szulc
z dnia 17 VII 2008 r.]

POTOCKI Roman – (ur. 18.
02.1902 r. w Drużynie – zm.
24.XII 1984 r.). Syn Józefa
i Michaliny, z zawodu kolejarz, jeden (najmłodszy)
z trzech braci Potockich (patrz
=> Andrzej Potocki, Antoni
Potocki) z ośmiorga rodzeństwa, którzy brali udział w powstaniu wielkopolskim.
„Do ukończenia szkoły do 1917
roku byłem w domu przy Rodzicach, później zacząłem pracować na kolei. Pracowałem do roku 1918 roku... . (?) grudnia
poszedłem na powstanie, gdzie brałem udział [w walkach –
przyp. autorzy] pod Golęcinem, gdzie dowodził oddziałem dow.
major Kopa, a później por. Gajkowski(?), gdzie brałem udział
[w walkach – przyp. autorzy] przez Stary Rynek i uderzyliśmy
na Cytadelę, Poznań-Winiary. Kiedy była Cytadela wolna

69

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic
tworzyła się już 1. Kompania Strzelców Wielkopolskich. Kiedy było brak łączności na moją prośbę byłem przydzielony
do łączności, gdzie była formowana 1. kompania 1 batalionu
łączności dowodził ppor. Mazurek (?) . Kiedy my byli wyszkoleni w łączności, zostali my przydzieleni na front pod Gniewkowem, kierunek Toruń. Po ukończeniu Powstania i wojny
(...) i ugody zostałem bezterminowo urlopowany do domu.
Zwolniony byłem w Poznaniu.”
Wstąpił do wojska po ogłoszeniu naboru ochotników. Brał
udział w walkach o Cytadelę, gdzie zaskoczyli Niemców
i zabrali broń, później walczył w oddziale śremskim. Od
6 I 1919 r. służył w 1. kompanii 1. batalionu telegr. W roku
1920 służył w wojsku w czasie wojny polsko-sowieckiej
jako telefonista w dowództwie Frontu Południowego (6
VIII 1920 r. – 14 IX 1920 r.), Głównej Kwaterze Naczelnego
Wodza (15 IX 1920 r. – 10 X 1920 r.), Dowództwie 4. Armii
(11 X 1920 r. – 6 IV 1921 r.) ; otrzymał Medal Pamiątkowy za wojnę 1918-1921; zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło
Mosina – nr 288 pozycji w spisie. Członek przedwojenny
od 1934 i powojenny Związku Powstańców Wielkopolskich – przynajmniej do 1949 r. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powtaniec Wielkopolski”.
[Wspomnienia Romana Potockiego spisane 28 XI 1969 r.; Relacja córki Teresy Szulc z dnia 17 VII 2008 r.; Książeczka wojskowa - nr porządkowy 12. 335; AP w Poznaniu 53/884/19
Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.193319. 09.1934; Legitymacja Związku Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 z roku 1949; http://powstancy-wielkopolscy.
pl]
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w stopniu porucznika w dniu 3 IV 1919 r. Dane powyższe stwierdzono na podstawie dokumentu z Referatu Historycznego DOK VII w Poznaniu nr 276-I/17444/38 oraz
zaświadczenia wydanego przez dowództwo I Baonu 64.
Pułku Piechoty. Zmarł 18 IX 1967 r. Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań –Junikowo. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

PRĘTKI Franciszek – (ur. 1 X 1888 r. w Otorowie, powiat
Szamotuły – zm. 5 I 1944 r. w obozie koncentracyjnym
w Auschwitz). Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 20 XII 1934 r. Koło Mosina
– nr 442 pozycji w spisie. W czasie II wojny światowej przechowywał do roku 1943 r. sztandar harcerski (który później przechowywał Mieczysław Konieczny) . Aresztowany
wraz z całą rodziną za działalność podziemną, między
9 IX 1943 r. a listopadem 1943 r., przebywał w obozie
przejściowym w Żabikowie, następnie przewieziony do
obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie zmarł 5 I 1944
r. W obozach zmarła również jego żona i troje z czworga
dzieci.
[AP 53/884/20 Związek Weteranów Powst. Narodowych
1934-1936; Wniosek do Związku Byłych Więźniów Politycznych - niemieckich obozów koncentracyjnych i więzień z 10.
03.1946 r. o zasiłek sierocy dla Eugeniusza Prętkiego – jedynego ocalałego dziecka]

POWAŁOWSKI Jan – (ur. 23 XII 1899 r. w Daszewicach
– zm. ?). Powstaniec Wielkopolski z roku 1918/19 zweryfikowany przez Zarząd Główny pod numerem 9587
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

PRZYBYLSKI Jan – (ur. 21 I 1896 r. w Koninku – zm.11
V 1919 r.). Zamieszkały w Borówcu. Powstaniec wielkopolski, służył jako szeregowy w 10 kompanii 7 Pułku
Strzelców Wielkopolskich, zmarł „z chorób” w Wolsztynie,
pochowany w Sasinowie [prawdopodobnie chodzi o cmentarz w Rogalinku – przyp. autorzy] Gmina Mosina.
[W. Olszewski, Ł. Jastrząb, Lista strat Powstania Wielkopolskiego od 27.12.1918 r. do 8. 03.1920. , Koszalin 2008, pozycja 1618]

PRENDKE Kazimierz – (ur. 10 II 1886 w Krajkowie – zm.
18 IX 1967 r.). Syn Teodora.
Formował w listopadzie 1918 r., wspólnie z ppor. Szcześniakiem kompanię wielichowską. W dniu 29 XII 1918 r.
jako adiutant ppor. Szcześniaka wyruszył z Kompanią Wielichowską pod Rakoniewice. 3 I 1919 r. Kompania zdobyła
Wolsztyn i następnie odparła atak Niemców na Kopaninę.
W dniu 30 I 1919 r. kompania została zluzowana. Dnia
12 XII 1919 r. broniła pozycje pod Kopaniną. Kompania
wspólnie z Kompanią Wilkowską w boju o Kargowę straciła 40% swego stanu. Po odparciu Niemców pod Kopaniną wycofana została kompania do Żołdynia. Dnia 13 II
1919 r. dowództwo kompanii z dowództwem niemieckim
zawarło ugodę o zawieszeniu broni, lecz Grenzschutz dnia
następnego w sile 3 batalionów zaatakował polskie pozycje.
Wobec przewagi Polacy musieli się cofnąć, zadając Niemcom ciężkie straty - około 90 Niemców poniosło śmierć.
Dnia 18 II 1919 r. kompania została wysłana na front pod
Wielkie Grójce, gdzie 27 II 1919 r. nastąpiło zawieszenie
broni. Zwolniony z wojska z 7. Pułku Strzelców Wlkp.

PTASIK Marcin – (ur. 7 XI 1894 r. w Janowie pow. Rawicz
– zm.16 XI 1976 r. w Mosinie), syn Michała i Małgorzaty
z d. Łęckiej. Zmobilizowany do armii niemieckiej 15 VIII
1914 r., służbę w jej szeregach pełnił do 25 XII 1918 r. Po
powrocie do domu z I wojny światowej, w dniu 28 XII 1918
r., jako ochotnik zgłosił się do Powstania Wielkopolskiego.
Brał udział w walkach na froncie południowym: Jeziory –
Janowo – Zduny – Krotoszyn, pod dowództwem Wacława
Roszczaka, Stanisława Celichowskiego i Thiela. Służył w 11
Pułku Strzelców Wlkp. , potem w 69 PP. Zdemobilizowany
w styczniu 1921 r. w stopniu sierżanta. Odznaczony licznymi odznaczeniami cywilnymi i wojskowymi. Długoletni
pracownik mosińskiej administracji publicznej. Mieszkał
w Mosinie przy ul. Łaziennej. Pochowany na cmentarzu
parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wiwlkopolski”.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. – nr 363 pozycji w spisie.
[Ankieta ZBOWiD Koło Mosina, wypełniona przez Marcina
Ptasika w dniu 10 X 1971 r.; AP w Poznaniu 53/884/19 Pro-
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tokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.
09.1934]

PUDLISZAK Józef – (ur. 9 III 1900 r. w Głuchowie – zm. ?).
Syn Jana i Marii. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim pod dow. ppor. Stanisława Trojanowskiego od 27
XII 1918 r. na odcinku Wolsztyn, Kopanica. Na dowód brania czynnego udziału w Powstaniu Wielkopolskim posiada
dyplom nr 6098 wydany przez Zarząd Główny Związku
Weteranów Powstań Narodowychr. P.1914-1919 w Poznaniu.
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski 10 I 1935 r.
w stopniu wojsk. kpr. Zamieszkały w Rogalinku. W 1969 r.
odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[AP Nr. zesp. 884 poz.13859; http://powstancy-wielkopolscy.
pl]

RACZKIEWICZ Zygmunt – (ur. 20 IV 1890 r. w Świątnikach – zm. 20 IV 1966 r.). Syn Zygmunta. Brał udział
w powstaniu wielkopolskim z bronią w ręku w czasie od
9 I 1919 r. do 30 III 1919 r. i walczył w oddziale kompanii
kórnickiej przy oswobodzeniu Kórnika i Śremu pod dowództwem ob. Celichowskiego. Podstawa: Zaświadczenie
Referatu Historycznego DOK VII nr 9197/38, Książeczka
Wojskowa nr 81. Pochowany na cmentarzu komunalnym
Poznań – Junikowo.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

RATAJCZAK Ignacy – (ur. 13 VII 1900 r. w Rogalinie – zm.
?). Syn Jakuba i Józefy.
Brał czynny udział jako ochotnik z bronią w ręku w kompani poznańskiej od 28 XII 1918 r. do 18 II 1919 r.
Odznaczony Wielkopolkim Krzyżem Powstańczym
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

RATAJCZAK Józef – (ur. 13 X
1893 r. w Drużynie – zm. 21
XII 1944 r.). Syn Antoniego
i Katarzyny, ożeniony 16 VII
1922 r. z Jadwigą z domu Pawlicką. W roku 1919 zamieszkały w Grzybnie, później
w Nowinkach. W czasie
I wojny światowej służył od 10
I 1915 r. w armii niemieckiej,
walczył pod Mercy, Verdun
i Sommą, ranny w nogi w roku
1915 r. i w 1918 r., dostał Żelazny Krzyż. W czasie Powstania Wielkopolskiego zgłosił
się jako ochotnik 12 I 1919 r., służył w 7. Pułku Strzelców
Wielkopolskich, walczył pod Nakłem i Zbąszyniem, później w latach 1919-1920 w 8 kompanii 61 Pułku Piechoty.
Walczył na froncie bolszewickim pod Kijowem, Mińskiem
i Berezyną.10 X 1920 r. awansował na starszego szeregowego, 18 XII 1920 r. bezterminowo urlopowany, przeniesiony
do rezerwy 20 III 1923 r.
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[Książeczka wojskowa nr 25298?]

RATAJCZAK Piotr – (ur. 26 IV 1871 r. w Mosinie – zm.
?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Szeregowiec.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/31]

RATAJCZAK Stanisław – powstaniec 1. kompanii kórnickiej (IV kompania batalionu śremskiego), robotnik rolny,
Rogalin, starszy strzelec, lekko ranny.
[Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794-1945;
red. Stefan Weyman i Ludwik Gomolec, Poznań-Kórnik 1976
PTPN, st r.135]

RATAJCZAK Walenty – (ur,
9 II 1882 r. w Mosinie – zm.
?). Syn Tomasza i Julianny
z d . Figaszewska. Po powrocie
z wojny światowej w listopadzie 1918 r. wstąpił ochotniczo do Rady Ludowej w Kórniku, a w grudniu 1918 r. do
utworzonej 1 Kompanii Kórnickiej pod dowództwem porucznika dra Celichowskiego
i brał udział w oswobodzeniu
miasta Poznania. W styczniu
1919 r. wyjechał na front zachodni pod Zbąszyń i brał
udział w walkach pod Strzyżewem i Łomnicą. Później z tą
samą Kompanią brał czynny udział w walkach pod Rawiczem i Miejską Górką. Ratajczak jest dzisiaj staruszkiem,
pełni jeszcze służbę stróża w PG R. Udział swój w Powstaniu udokumentował zalegalizowanym zeznaniem 2 świadków z dnia 27 IV 1958 r.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

RAWECKI Jakub – (ur. 26
V 1897 r. w Skrzynkach k/
Kórnika – zm. 21 XII 1977 r.
w Luboniu). Syn Marianny
i Jana. Matka zmarła w roku
1906. Jakubem i jego trzymiesięcznym bratem zaopiekowano się w pałacu Raczyńskich
w Rogalinie. Później przygarnęła ich pani Cieślakowa
z Rogalinka, która miała swoich 5-cioro dzieci. W wieku
19 lat, od 14 IX 1916 r. został wcielony do wojska i brał udział w I wojnie światowej. Walczył pod Reims i Amiens. Na wieść o mającym się
rozpocząć powstaniu zdezerterował z armii okupacyjnej
i zgłosił się ochotniczo do walki zbrojnej w końcu listopada roku 1918. Brał udział w
walce o Cytadelę (bez amunicji) . Jako saper ochraniał
most kolejowy na Starołęce (Poznań) oraz bronił koszar saperów na Wildzie. Walczył na bardzo trudnych odcinkach
bojowych pod Wolsztynem, Sławą, Szybinem i Rawiczem
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w I batalionie saperów. Dowódcą był Henryk Lewicki,
później porucznik Szulczycki. W kwietniu 1919 r. wraz
z poznańskim batalionem został skierowany na front litewsko-białoruski. Od 13 XII 1919 r. brał udział w bitwach
z Moskalami pod Lidą (okolice Wilna) . W międzyczasie
zachorował, jak wielu innych żołnierzy, na bardzo wyczerpującą chorobę - tyfus plamisty i od 15 IV do 15 VI
1920 r. przebywał w szpitalu. Po tej ciężkiej chorobie dalej
brał udział w walkach wyzwoleńczych, a 8 X 1920 r. został przeniesiony do VIII Pułku Saperów. Z dniem 16 VII
1921 r. rozkazem został w Grudziądzu zdemobilizowany
i zwolniony do cywila jako niezdolny do czynnej służby
wojskowej. Po zakończeniu walk zamieszkał w Pecnej,
a 13 maja 1923 r. przeprowadził się do Mosiny na Pożegowo. Pracował m. in. w Cegielni M. Perkiewicza w Mosinie.
W czasie II wojny światowej w Zakładach Drzewnych Firmy Lucka, a po wojnie w Zakładach Ceramiki Budowlanej. W roku 1962 przeszedł na emeryturę. Pod koniec życia
przeprowadził się do Lubonia.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 287 pozycji
w spisie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką ‚’Powstaniec Wielkopolski”.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; przekaz Haliny Pikińskiej]

ROSZCZAK Antoni – (ur.
2 XI 1892 r. w Pogorzeli – zm.
20 X 1939 r. w Mosinie). Syn
Rocha Roszczaka i Jadwigi
Nader.
Był
synem
włościanina,
mieszkającym w rynku we
własnym
pokoleniowym
już domu. Rodzina Antoniego była stosunkowo liczna
w rodzeństwo: Marianna,
Barbara, Anastazja, Wiktoria,
Jan, Stanisław, Pelagia, Roch
-jr, Genowefa oraz drugi w kolejności urodzin – Antoni.
Ojciec Antoniego – Roch, cieszył się dużym poważaniem
wśród miejscowego społeczeństwa. Do niego zwracali się
mieszkańcy ze swoimi problemami, oczekując porady.
W Pogorzeli Antoni ukończył szkołę podstawową i dalej
terminował w zawodzie kupieckim, który stał się podstawą
jego przyszłego życia. Jak większość Polaków z poznańskiego, już w 1915 r. brał udział w I wojnie światowej w armii
pruskiej, na froncie zachodnim. Czas przed wybuchem powstania wielkopolskiego zastał go już w Pogorzeli.
Już 14 XI 1918 r. zawiązała się w Pogorzeli Rada Ludowa,
która powołała Radę Żołnierską. Jej celem było zabezpieczenie urzędów, majątku państwowego i obywateli. W jej
składzie znalazł się również Antoni Roszczak. 31 XII
1918 r. został mianowany przez obywateli tego miasta
podkomendantem Oddziału Powstańczego a jego kuzyn
Wacław Roszczak – komendantem. Obydwoje prowadzili
werbunek do powstania wśród mieszkańców okolicznych
wiosek. Już 3 I 1919 r. Oddział liczył około 90 ochotników.
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W tym czasie zabezpieczyli stację kolejową, pocztę, magistrat, dokonanali rekwizycji broni wśród miejscowych
Niemców. Oddział został umundurowany, rogatywki powstańcze szyły m. in. siostry Antoniego: Barbara, Anastazja i Wiktoria. 5 I 1919 r. Oddział złożył przysięgę
i otrzymał sztandar. 1 II 1919 r. Kompania Pogorzelska
wyruszyła na front do Koźmina. Antoni Roszczak został
d-cą II plutonu. Od 4 II kompania brała udział w walkach
pod Miejską Górką, Dąbrówką. Pod Dąbrówką wyróżnił
się m. in. A. Roszczak, który wraz z kolegami wyniósł
pod ostrzałem z pola bitwy ciało zabitego d-cy, Stanisława Kotkowiaka. W lutym 1920 r. żołnierze kompanii Pogorzelskiej zostali skierowani na front bolszewicki.
Po zakończeniu działań wojennych, Antoni Roszczak zawarł w 1922 r. w Pogorzeli związek małżeński z Walentyną
Szczepańską, c. Józefa i Franciszki (ur. 1 I 1897 r. w Jeziorowie pow. Szubin, zm. 24 X 1966 r. w Mosinie) . Następnie zamieszkali w Mosinie w nabytym domu, pod nr 23
w Rynku. Małżeństwo doczekało się dzieci: Czesława,
Marii, Urszuli, Antoniny. Na parterze domu prowadzili
restaurację, oraz skład z artykułami różnymi, żelaznymi.
Antoni był właścicielem autobusu i początkowo obsługiwał linię do Poznania a następnie ze względu na rosnącą konkurencję, przeniósł się w rejon Łowicza. Często
w sprawach handlowych bywał we Lwowie. Współpracował też ze szkołą w Mosinie. Niektórzy uczniowie wspominali wycieczkę autobusową do Biskupina, którą im
urządził i sponsorował. Jako jeden z nielicznych był też
właścicielem samochodu osobowego.
Za posesją, w stronę kanału znajdował się jego zadbany ogród, pełen drzew owocowych, ozdobnych krzewów
i kwiatów oraz kort tenisowy. Zimą kort był zamieniany na
lodowisko, oświetlone kolorowymi żarówkami, dostępne
dla wszystkich mieszkańców. Wodę czerpano beczkami
i przywożono z pobliskiego kanału.
Był też radnym Rady Miejskiej, współpracował z burmistrzami Józefem Mayerem, Antonim Tylińskim i Władysławem Pałczyńskim. Aktywnie działał w Związku
Powstańców i Wojaków. Na przełomie lat 1938/39 rozpoczął pod nr 9 w Rynku budowę domu mieszkalnego.
W sierpniu 1939 r. jako podporucznik Wojska Polskiego,
otrzymał przydział mobilizacyjny do jednostki w Lesznie.
Stamtąd udał się do Lwowa. Żona Walentyna po wybuchu II wojny ewakuowała się wraz z dziećmi w kierunku
Warszawy. Po wejściu wojska niemieckiego do Mosiny,
ich dom pod nr 23 zajęło wojsko. Walentyna po powrocie z ewakuacji zamieszkała u siostry męża – Anastazji
i Stanisława Kołtoniaków, Rynek 8.
Antoni Roszczak wrócił do Mosiny 16 X 1939 r. do domu
pod nr 8. Już 17 X 1939 r. - Henryk Kołtoniak, wówczas 13
latek wspomina: „Pamiętam moment aresztowania wuja
Antoniego. Byliśmy w naszym domu w pokoju na I piętrze
od strony podwórza we trzech: Antoni, mój Ojciec Stanisław i ja. Było to po południu. Wuj siedział pod oknem
w wiklinowym fotelu i rozmawiał z Ojcem. Nagle do
mieszkania, do pokoju od strony frontowej klatki schodowej weszli Karl Mayer i żandarm. Wcale ich nie było
słychać. Żandarm powiedział, że Antoni jest aresztowany
i zabiera go ze sobą... Na to Antoni wstał, odpiął pas oficerski, zostawił go i poszedł z nimi. Zaprowadzili go do
bóżnicy, gdzie już przebywali inni aresztowani. Ja wraz
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z córką Antoniego a moją kuzynką Marią, nosiliśmy jedzenie Antoniemu.” Aresztowana została również żona
Antoniego Walentyna. Córka Maria „Tymczasem rodziców zamknięto w bóżnicy, gdzie czekali 3 dni. Ja z kuzynem nosiliśmy im posiłki. Jak dziś widzę mamusię
i tatusia siedzących na ziemi, opartych o słup stojący na
środku. Mówiono, że gdy pozbieram 20 podpisów Niemców to rodziców zwolnią. Ja po te podpisy chodziłam, ale
nikt z nich nie podpisał.”
20 X 1939 roku Antoni Roszczak został rozstrzelany
w publicznej egzekucji wraz z pozostałymi 14 Polakami na rynku w Mosinie, pod murem budowanego
swojego domu. Wszyscy rozstrzelani zostali pochowani we wspólnej mogile na miejscowym cmentarzu.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”. Walentyna Roszczak została przetransportowana wraz z pozostałymi zakładnikami do
„więzienia miejskiego”. Następnego dnia tj. 21 X 1939
r. została przewieziona do więzienia w Śremie, gdzie
przesiedziała 3 miesiące. W tym czasie dzieci były
pod opieką dziadków – Rocha i Jadwigi Roszczaków
w Pogorzeli, do których po zwolnieniu dołączyła ich matka. Dom rozstrzelanego zajął mosiński Niemiec – Karl
Mayer z ul. św. Jana, będący wówczas burmistrzem miasta.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 376 pozycji
w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; AP w Poznaniu
53/884/384 Związek Powstańców Wlkp.1945-49; archiwum J.Szeszuła]

ROZMIAREK
Stanisław – (ur. 24 IX 1894 r.
w Czmońcu – zm. 8 IX 1968 r.
w Mieczewie). Syn Wojciecha
i Marii zd. Sznura. Z chwilą
wybuchu powstania mieszkał
w Mieczewie. W czasie I wojny światowej wcielony do
armii pruskiej. Po powrocie
z wojny wstąpił 11 I 1919 r.
ochotniczo do II kompanii
kórnickiej pod dowództwem
ppor. Gawrycha. Z tą kompanią wyjechał na front pod Leszno i brał udział w walkach pod Lipnem, Klonówcem, Kąkolewem, Osieczną.
Udział w Powstaniu udokumentował zeznaniami
2 świadków, współtowarzyszy broni oraz książeczką
wojskową.
Pochowany na cmentarzu w Bninie. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl ,Paweł Rozmiarek-wnuk]

ROZNOWSKI Wincenty – (ur.10 I 1900 r.) w Żabinku.
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Szeregowiec.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/32]
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RÓŻYŃSKI Aleksander – W czasie I wojny światowej powołany do armii pruskiej. Uczestnik powstania wielkopolskiego, spokrewniony z Piotrem Mockiem. Gdy wybuchło
powstanie, mieszkał w Mosinie.
[Przekaz rodzinny – Klaudii Thomalli]

RÓŻAŃSKI Cezary – (ur. 24
VIII 1899 r. w Stęszewie –
zm.11 XI 1944 r.). Od 13 XII
1918 r. zajmował się organizacją i szkoleniem oddziału
w Stęszewie, który z wybuchem powstania przyjął nazwę
kompanii stęszewskiej pod
dowództwem Józefa Szyftera.
Brał udział czynny z bronią
w ręku w okresie od 27 XII
1918 r. do chwili, kiedy został ranny w prawą rękę tj. do
2 II 1919 r. Od 23 I 1919 r. służył w ramach wojska regularnego w 10. Pułku Strzelców Wlkp. W okresie powstania
brał udział w walkach pod Rakoniewicami, Wolsztynem,
Kopanicą, Kargową i Babimostem. Rękę amputował dr
Stanisław Kuliński ppłk. Różański zwolniony został przez
kompanie rekonwalescentów w Poznaniu 2 IX 1919 r.
Zaświadczenie Szyftera Józefa b. dowódcy Kompani Stęszewskiej – kapitan pilot i d r. Stanisława Kulińskiego ppłk
zapisane pod n r. 426 i n r. 566 repertorium na rok 1936
u notariusza Leonarda Bernsdorffa - Melanowicz na
Obwód sądu Okręgowego w Gnieźnie. Pismo Powiatowej Komendy Uzupełnień Kościan z 10 XII 1936 r. Nr
332/2/23031/Ewid/36-Komendant PKU Kicia - majo r. Dyplom uznania Nr 3404 wydany przez Komisję Weryfikacyjną Dyplom uznania Zw. Powst. Wlkp. Zweryfikowany
Powstaniec Wielkopolski 30 VIII 1934 r. w stopniu wojsk.
strzelec. AP Nr. zesp . 884 poz.11254 . Zmarł 11 XI 1944 r.
Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi przez premiera Sławoj Składkowskiego 28 VI 1938 r. oraz Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 284 pozycji
w spisie; uznany za weterana powstania wielkopolskiego
– wciągnięty do kartoteki Archiwum Towarzystwa Dla
Badań Nad Historią Powstania Wielkopolskiego pod nr
11244 w dniu 15 II 1935 r.; uczestnik pierwszego (po II
wojnie światowej) spotkania reaktywowanego Koła Mosina związku powstańców w dniu 3 XI 1946 r., ojciec Wincentego – poety.
[Dyplom Brązowego Krzyża Zasługi; poświadczenie dowódcy kompanii stęszewskiej Józefa Szyftera z 11 VI 1934 r.;
AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; AP w Poznaniu
53/884/384 Związek Powstańców Wlkp.1945-49;

RUSKOWSKI Władysław – wniosek do komisji weryfikacyjnej o uznanie za powstańca str. 41 poz.1 udokumentowany 8 II 1935 r.
[AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP – wnioski powstańców]
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RUTKOWSKI Franciszek – (ur. 19 IX 1895 r. w Poznaniu
– zm. ?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Szeregowiec.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/31]

RYBARCZYK Stanisław – (ur.
4 V 1901 r. w Mosinie – zm. 27
XII 1976 r.w Mosinie). W czasie I wojny światowej ojciec na
froncie, przerwał naukę i pracował na utrzymanie rodziny
jako piekarz.
„W niedzielę, 10 listopada 1918
r., przyjechał do mnie na rowerze ze Śremu kolega „po fachu”.
W trakcie rozmowy wspomniał,
że w sobotę obito burmistrza
Śremu i wybito szyby w domach
niemieckich. Opowiedziałem o tym zajściu innym uczniom
i mistrzowi [piekarnia – przyp. autorzy]. Wkrótce wiadomość
ta dotarła do naszego cechmistrza. Zaapelowano do nas, abyś
zachowali spokój i nie wdawali się w awantury z Niemcami.
W pierwszych dniach powstania [w rzeczywistości za datę
rozpoczęcia powstania przyjmuje się 27.12.1918 r. – przyp.
autorzy] utworzone zostały w Poznaniu i Wielkopolsce Rady
Ludowe. W grodzie Przemysława powstała Komisja Wojskowa, składająca się z byłych polskich oficerów armii niemieckiej.
Komendatem Rady Ludowej został w Mosinie Czesław Janicki – handlarz trzody chlewnej (człowiek ten, wybitny patriota, został rozstrzelany w czasie II wojny światowej) .
Rada Ludowa została wyłoniona spośród obywateli miasta. Składała się głównie z rzemieślników i robotników,
mających swoją placówkę na Rynku, w posesji H. J, obok
restauracji. W późniejszym okresie obsadzili oni urząd
pocztowy, dworzec, magistrat, ważniejsze magazyny,
a także tory kolejowe.
W niedzielę w dniu 22 grudnia 1918 r. wszystkie sklepy
w Poznaniu były otwarte. Z tej okazji mistrz pozwolił mi
i mojemu koledze pojechać do Poznania i kupić płaszcze,
spodnie oraz różne drobiazgi.
W Poznaniu idąc ulicą św. Marcina, spotkałem mego
szkolnego przyjaciela – Aleksandra Styczyńskiego – który
od dłuższego czasu mieszkał w Poznaniu i należał do tutejszego zrzeszenia harcerzy. Na pytanie: „Co u Ciebie
słychać?” odpowiedział po prostu: „Dużo nowego. Szykuje się powstanie, jeżeli chcesz możesz zgłosić się w biurze
werbunkowym na Starym Rynku. Właśnie tam idę. Jestem
łącznikiem”. Oczywiście przyjąłem propozycję. 26 grudnia 1918 r. przyjechałem do mojej ciotki, zamieszkałem
przy ul. św. Marcina. Zaraz pierwszego dnia spotkałem się
w umówionym miejscu ze Styczyńskim. Poinformował mnie,
że do Poznania przyjechał Ignacy Paderewski z żoną. Na trasie przejazdu od dworca do „Bazaru” utworzył się olbrzymi szpaler ludności polskiej. Miasto udekorowane polskimi,
francuskimi i angielskimi flagami przybrało odświętny wygląd.
Wobec wiadomości o mającej się odbyć 27 grudnia manifestacji umówiłem się na godzinę 10. 00 tego dnia z Alkiem.
Spotkaliśmy się przy ul. św. Marcina. W południe odbyła się
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wielka manifestacja. Młodzież szkolna (ponad 1000 osób)
przedefilowała przed Bazarem. Wznoszono okrzyki narodowe i śpiewano pieśni patriotyczne. Po przemówieniu Paderewskiego zapanowała ogólna radość i podniecenie wśród
zebranych. Zaczęło się ono przeradzać w masowe wystąpienie przeciw zaborcy. Niemcy widząc to, próbowali przejść do
kontraakcji. Zorganizowali, poparci przez organa wojskowe,
na podwórzu koszarowym VI pułku, pochód z orkiestrą, który ruszył przez ulice Poznania w stronę Bazaru. Po drodze
żołnierze niemieccy zdzierali flagi, demolowali biura i mieszkania. Ludność polską gromadzącą się przed Bazarem zaczął
rozpędzać oficer niemiecki jadący na koniu. Wówczas padł
strzał będący promotorem dla hasła „Polacy do broni!”.
Pierwsze rozkazy zaczęły wychodzić z biura POWZP mieszczącego się przy ul. Piekary. Powstańcy opanowali bardzo
szybko dworzec, pocztę i koszary przy ul. Solnej. Komendantem dworca został Szymczak. Zgłosiliśmy się do niego
wraz ze Styczyński. Przyjęto nas do oddziału dworcowego,
który miał za zadanie znoszenie broni zdobytej na wojskach
niemieckich powracających z frontu wschodniego. Broń tę
magazynowaliśmy na peronie I i IV. Następnie wywożono
ją do jednostek powstańczych i do ich punktów zbiorczych.
Powyższe zadanie wykonywałem do około 14 stycznia 1919
r. Nie wróciłem już do domu, lecz podjąłem pracę w piekarni
wojskowej przy ul. Solnej. Po przeprowadzonych badaniach
lekarskich zgłosiłem się u komendanta Przybylskiego. Ten
wielki patriota pełniąc w intendenturze niemieckiej stanowisko kontrolera dzięki energicznej działalności pokrzyżował
plany niemieckie. Uratowano dużo sprzętu wojskowego przed
wywozem do Niemiec; stał się on podstawą do zaopatrzenia
szeregów powstańczych.
Pracę rozpocząłem 15 stycznia 1919 r. jako piekarz, lecz
już po kilku dniach zacząłem pełnić funkcję konwojenta
na podstawie rozkazu szefa mojej jednostki – st. Sierżanta
Kobydłowskiego. Moje zadanie polegało na przygotowaniu
transportów chleba i innej żywności dla oddziałów powstańczych. Po sprawdzeniu ilości towaru wyjeżdżałem wraz
z transportem do naszych magazynów mieszczących się przy
oddziałach powstańczych, wzdłuż linii demarkacyjnej. Zaopatrywaliśmy także inne miejscowości: Kościan, Wolsztyn,
Nowy Tomyśl, Rogoźno, Pniewy, Wronki, Jarocin a także
obóz jeniecki w Szczypiornie.
W licpu 1919 r. otrzymaliśmy rozkaz przygotowania większego transportu chleba i mąki oraz urządzenia nowej
kompletnej piekarni polowej (6 pieców na kołach) wraz
z załogą. Gotowy transport został przewieziony z Tamy
Garbarskiej na Dworzec Główny i doczepiony do transportu artylerii lekkiej z ul. Solnej. Tutaj oznajmiono nam, że
wyjeżdżamy na front wschodni wchodząc w skład 14 dywizji wielkopolskiej. Poprzez Ostrów Wlkp. , Kalisz, Łódź,
Radom dotarliśmy do Horodeczka. Po dwóch dniach przetransportowano nas do Rodoczkiewic, gdzie rozpoczęliśmy
wypiek chleba. Jednakże nie trwało to długo – po zdobyciu Mińska nasza jednostka wojskowa obsadziła piekarnię
w tzw. białych koszarach. Rozpoczęliśmy ponownie naszą
pracę, lecz wkrótce zachorowałem na krwawą biegunkę”.
Przebywał w szpitalach, wycofany na tyły. W roku 1921
zwolniony z wojska jako niezdolny do dalszej służby.
W czasie II wojny światowej przebywał w Mosinie. Mimo
kilkukrotnych wezwań nie podpisał Volkslisty. Pochowany
na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany
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okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Biogram spisany na podstawie wspomnień Stanisława Rybarczyka w roku 1974]

RYBCZYŃSKI Adam – (ur.
9 XII 1897 r. w Grabowie/n.
Prosną – zm. 30 X 1982 r.
w Puszczykowie). Syn Stanisława rzemieślnika i zarazem
prowadzącego gospodarstwo
małorolne oraz Tekli z d. Lange. Od 7 IV 1904 r. do 31 III
1912 r. uczęszczał do szkoły powszechnej w Grabowie.
W roku 1905/06 brał czynny udział w strajku szkolnym dotyczącym przywrócenia polskiego języka do szkoły. Skutkowało to różnymi
karami i rozprawami sądowymi nałożonymi przez sąd
w Ostrzeszowie. W latach 1913 – 1915 odbywał naukę
w szkole wieczorowej i praktyki w zakresie handlu, początkowo w języku polskim. W konsekwencji tego, w latach
1915 – 1917 pracował w handlu w Poznaniu w polskiej
firmie W. Matczyńskiego, który następnie powierzył samodzielne prowadzenie oddziału. Od 1916 r. był poborowym
do armii niemieckiej, prowadzącej działania w I wojnie
światowej. Dzięki pomocy w odroczeniach prof. dr Gontkowskiego, dopiero w sierpniu 1917 r. musiał stawić do
wojska. W dniu 19 VIII 1917 r. został wysłany na front
zachodni. Po 14 miesiącach tj. 11 X 1918 r. został ranny w
podudzie prawej nogi i trafił do szpitala polowego. Stamtąd
po załamaniu się frontu do kolejnego szpitala w Monachium. Tam przebywał krótko i następnie został przewieziony transportem kolejowym do szpitala we Wrocławiu,
który mieścił się w szkole budowlanej. Mając możliwość
poruszania się, wraz z kilkoma Polakami z tego szpitala
uczęszczał do szkoły handlowej. W grudniu, do rekonwalescentów dochodziły informacje o różnych rozruchach
w Poznaniu a później o wybuchu powstania w Poznaniu.
A. Rybczyński dołożył starań aby otrzymać urlop do Grabowa, gdzie mieszkała rodzina. Otrzymał go z Generalnego Dowództwa Niemieckiego we Wrocławiu z trasą na
Oleśnicę – Kępno z wyjazdem w połowie stycznia 1919 r.
Po przybyciu do Kępna okazało się, że pociągi w kierunku
Ostrzeszów – Grabów nie kursują, ponieważ granica jest
zamknięta na skutek walk powstańców z niemiecka strażą graniczną. Udał się do kuzyna Wacława, mieszkającego
w Kępnie. Po kilku dniach próbował przekroczyć granice
w Mikorzynie, straż niemiecka nie przepuściła ze względu
na potyczki. Próba przejazdu prze z Zduny również nie powiodła się ze względu na trwające walki. Okazja nadarzyła
się niebawem. Do Kępna miał przybyć powstaniec, kolega ze szkoły w Grabowie – Władysław Serafinowski, który
przewoził broń. Powózką, z nieznanym gospodarzem spod
Mirkowa dotarli w nocy do jego gospodarstwa nad Prosną. Wieczorem załadowano na bryczkę broń i amunicję.
W nocy udali się nad Prosnę i przez kładkę powstałą po
spuszczonej sośnie, A. Rybczyński przeszedł na drugi brzeg.
Musiał tam przeczekać w okolicznych krzewach. W tym
czasie przeprawiono konia, powstańcy (4) przenieśli amu-
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nicję i następnie przeciągnęli bryczkę. Noc spędzili w pobliskim młynie u polskiego gospodarza. Następnie ruszyli
w kierunku do Lubczyny. Opuścił po drodze bryczkę która
pojechała w innym kierunku, pieszo dotarł do Lubczyny.
Tutaj w pałacu Szczanieckich znajdowało się dowództwo
powstania na okręg ostrzeszowski. Stamtąd podwodą
z wynajętym gospodarzem dotarł do Grabowa/n. Prosną,
do swoich rodziców. Rana na nodze odnowiła się i pomocy
udzielił mu miejscowy lekarz, Niemiec. Po kilku dniach do
domu przyjechał powstaniec szwagier - Jan Wyrembelski,
sierżant sztabowy z kompanii Baonu Jarocińskiego. Razem
odjechali do Jarocina i A. Rybczyński od 25 I 1919 r. rozpoczął służbę w kompanii wartowniczej i bezpieczeństwa.
W wyniku reorganizacji baon otrzymał nazwę Baon Zapasowy 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich. Rybczyński został przydzielony do rekonwalescentów, kompanii
sztabowej służby kancelaryjnej. Awansował do stopnia
plutonowego. Następnie rozkazem dowódcy batalionu,
został przeniesiony do kancelarii batalionu na stanowisko
kierownika biura, pod dowództwem porucznika Manysia.
Przy końcu roku 1919 otrzymał rozkaz Dowódcy Okręgu
w Poznaniu celem przejścia do Poznania. Jego zwierzchnik
major Błażejewski nie chciał się na to zgodzić. Zadecydowało losowanie, które było korzystne dla A. Rybczyńskiego. Przeniesiony został w styczniu 1920 r. do Oddziału II,
który mieścił się przy moście dworcowym w Poznaniu.
W Dowództwie Okręgu w Poznaniu również pełnił funkcję kierownika kancelarii. Następnie wystąpił o zwolnienie ze służby, które otrzymał maju 1920 roku. Zamieszkał
w Poznaniu. Przez krótki okres pracował w Ministerstwie
b. Dzielnicy Pruskiej, która miała swoja siedzibę w Zamku
w dziale kontroli i aprowizacji. Po unifikacji b. dzielnic zaborów, rozpoczął pracę w Spółdzielni Spożywców Pracowników Kolejowych. Nadzorował 9 placówek handlowych.
Od 1926 do 1939 r. był przedstawicielem Fabryki Namiastek Kawowych w Skawinie/k. Krakowa, z biurem przedstawicielstwa w Poznaniu. W czasie II wojny światowej bez
uzgodnienia zlikwidował przedstawicielstwo firmy Franckä
ze Skawiny. Pracował w firmie niemieckiej, której kapitał
był polski a Niemiec był figurantem. Po zakończeniu okupacji niemieckiej, z własnej inicjatywy zorganizował Straż
Obywatelską działającą na terenie Niwki (Starej i Nowej).
Jej zadaniem było zabezpieczenie mienia po ludności niemieckiej, która uciekła z tego terenu w styczniu 1945 r. do
Rzeszy oraz wysiedlonych podczas okupacji do GG Polaków. Przeprowadzał również spisy bydła, trzody chlewnej,
materiału siewnego, paszy oraz strat ludności polskiej poniesionych w wyniku okupacji. W styczniu 1946 r. zrezygnował z tej pracy. Następnie powierzono mu zorganizowanie w Poznaniu oddziału i kierownictwo Centralnego Biura
Sprzedaży Środków Kawowych i Namiastek Spożywczych.
W 1951 r. zrezygnował z tej pracy ze względu na reorganizację firmy i konieczność przejścia do Warszawy. Zatrudnił się w PKS w Poznaniu. Kolejna zmiana pracy nastąpiła
w 1957 r. A. Rybczyński przeszedł do pracy w Poznańskim
Przedsiębiorstwie Transportu Budownictwa Baza „MALTA”. Tam pracował na stanowisku kierownika działu aż do
emerytury w 1964 roku.
W 1921 r. zawarł związek małżeński z Jolantą Jańczak.
Z tego małżeństwa narodziły się dzieci: Danuta, Jerzy, Alfons (zmarł krótko po narodzeniu) i Jacek. Mieszkał
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w Puszczykowie przy ul. Dworcowej 83 (95) w domu, który wybudował w latach 1934/35 wówczas w Nowej Niwce.
Zmarł przeżywszy lat 85. Pochowany został na cmentarzu
parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Posiadał następujące odznaczenia: Odznaka Pamiątkowa
Wojsk Wielkopolskich nr 880, nadana 31 III 1921 r.; Medal Polska Swemu Obrońcy 1918 – 1921, nadany Monitor Polski 1926 r.; Odznaka Pamiątkowa 70 Pułku Piechoty
nr 347, nadana rozkazem dziennym pułku nr 94 z 27 VII
1932 r.; Uchwała Rady Państwa z dnia 22 VII 1964 r. – Złoty Krzyż Zasługi, Uchwała Rady Państwa nr 05. 07-0. 738
z dn.1975-05-07 – Wielkopolski Krzyż Powstańczy.
[Przekaz rodzinny wnuka Mikołaja Rybczyńskiego i bratanka Janusza Rybczyńskiego (s. Józefa)]

RZĄDKOWSKI Ludwik – (ur. w 1885 r. w Brzechowie k/
Świecia – zm. 1939 r.). Syn Ignacego i Marii z d. Bogackiej. Dr chemii, komendant baonu średzkiego. Ukończył
szkołę powszechną w Brzechowie, następnie gimnazjum
w Chełmnie. Za przynależność do Towarzystwa Tomasza
Zana skazany został na trzy tygodnie więzienia i wydalenie
z gimnazjum. Było to powodem opuszczenia kraju. Przeniósł się do Włoch, gdzie w 1904 r. ukończył gimnazjum
w Ivrea. Następnie studiował chemię, farmację i sztuki piękne.
Powołany do odbycia służby w armii niemieckiej, służył w 11
Pułku Piechoty we Wrocławiu. W 1910 r. zdobył stopień doktora w dziedzinie chemii. Rozpoczął pracę jako asystent u prof.
Fahlberga w Berlinie do czasu wybuchu rewolucji listopadowej
1918 r. W dniu 10 XII 1918 r. przybył do Poznania. Następnie
przeniósł się do Wrześni gdzie objął dowództwo Służby Straży
i Bezpieczeństwa. Walczył z 46 Pułkiem Piechoty niemieckiej.
Wziął udział 30 i 31 XII 1918 r. w potyczce pod Zdziechową,
a potem 8 I 1919 r. w pierwszej bitwie o Szubin. Następnie
został powołany na komendanta wojskowego na pow. średzki
i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Środzie. Dzięki jego
zabiegom, batalion średzkich powstańców liczył w lutym
1919 r. cztery kompanie piechoty. Sformował też kompanię kostrzyńską J. Wadyńskiego aspiranta oficerskiego oraz
kompanię nakielską Z. Beutlera. Z pułkiem Grudziądzkim
Armii Wielkopolskiej wkroczył w styczniu 1920 r. do Grudziądza, likwidując wszystkie pomniki pruskie. Z 62. Pułkiem Piechoty walczył na froncie wschodnim z bolszewikami. Następnie został odkomenderowany do tworzenia
Komitetów Obrony Narodowej na Pomorzu Gdańskim. Od
1922 r. pracował w prywatnym laboratorium w Poznaniu.
Następnie od 1926 r. przeniósł się do wydawnictwa Krajny
w Poznaniu. Kolejną pracą od 1929 r. była posada naczelnego redaktora w „Rynku Papierniczym”. W 1932 r. zamienił
mieszkanie w Poznaniu na Stare Puszczykowo a następnie
zamieszkał w Mosinie. Tutaj m. in. prowadził własne laboratorium chemiczne. Założył rodzinę żeniąc się z Jadwigą
Grząślewicz. Małżeństwo to nie doczekało się potomstwa.
Był aktywnym działaczem w Zarządzie Głównym Związku
Powstańców Wielkopolskich, gromadził dokumentację dla
Referatu Historycznego przy DOK VII w Poznaniu, zwłaszcza
spraw dotyczących pow. średzkiego. Przed wybuchem II wojny światowej, pod koniec sierpnia 1939 r., burmistrz Mosiny
Władysław Pałczyński polecił Ludwikowi Rządkowskiemu
zorganizowanie Straży Obywatelskiej, której następnie z racji
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doświadczenia wojskowego został dowódcą. Straż liczyła około 100 mężczyzn. Jej celem było zapewnienie ładu i porządku
oraz bezpieczeństwa ludności cywilnej, zapobieganie wrogiej
działalności mniejszości niemieckiej oraz udaremnia nie prowadzenia przez nią akcji sabotażu i dywersji. Z chwilą wejścia Niemców do Mosiny tj. w nocy z 9/10 IX 1939 r., Straż
Obywatelska samorzutnie rozwiązała się. Ludwik Rządkowski
został aresztowany przez Niemców 20 IX 1939 r. Był przesłuchiwany i torturowany w poznańskim gestapo. Następnie był
przewieziony do Fortu VII, gdzie został zamordowany.
Odznaczenia: Krzyż Niepodległości, Pamiątkowa Odznaka 62.
Pułku Piechoty.
[Słownik Biograficzny Powstańców Wielkopolskich pod red. Antoniego Czubińskiego i Bogusława Polaka]

SIEMIĄTKOWSKI Kazimierz – ( ur. 4 III 1903 r. w Rogalinie,
zginął wiosną 1940 r. w Charkowie). Syn Ignacego. Powstaniec wielkopolski, p.por rezerwy, żołnierz wojny polsko – rosyjskiej. Po wojnie urzędnik bankowy w Poznaniu.
[Przemysław Mieloch, Fakty mosińsko – puszczykowskie]

SIEMIĄTKOWSKI Tadeusz – (ur. 11. XI.1900 r. w Rogalinie –
zm. ?). Syn Ignacego i Nepomuceny. W latach 1918 – 1919 brał
czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Pod dowództwem
por. Marciniaka walczył o wyzwolenie Poznania i innych miejscowości w powiecie poznańskim. Po wyzwoleniu osiedlił się
w Rusowie, powiat Kołobrzeg, gdzie pracuje w PGR w charakterze ogrodnika. Z obowiązków służbowych i społecznych wywiązuje się bez zarzutu. Aktywny członek ZBoWiD. W okresie okupacji pracował jako ogrodnik w prywatnym majątku
w powiecie Wrześni. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

SIKORA Stanisław – (ur. 20 IX 1901 r. w Iłówcu – zm. ?).
Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Starszy szeregowiec.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/32]

SIMON Antoni – (ur. 5 VIII 1885 r. w Pożegowo/Mosina
– zm. 16 IV 1955 r.). Syn Antoniego i Heleny. Mistrz piekarski. [http://oledry.pl/powstancy]

SKIBIŃSKI Tomasz – (ur.
18 X 1897 r. w Trzebisławkach k/Środy Wlkp. – zm.
4 IV 1965 r.). Brał czynny
udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim jako
ochotnik kompanii średzkiej
w walkach pod Kcynią, a od
8 II 1919 r. wcielony do 15.
Pułku Ułanów. Podstawa:
książeczka wojskowa. Zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisję Weryfikacyjną 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 382 pozycji
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w spisie. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; http://powstancy
-wielkopolscy.pl]

SKRZYPCZAK Walenty –
(ur. 8 II 1898 r. w Sowinkach
k/Mosiny – zm.18 X 1944
w Mauthausen). Powstaniec
Wielkopolski,
aresztowany
2 III 1943 r., zm. w Mauthausen. Okolicznościowa tabliczka „Powstaniec Wielkopolski” umieszczona w miejscu
pamięci na grobie rodzinnym
na cmentarzu parafialnym
w Mosinie.
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców
Wlkp.1945-49; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina
w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przeszłości Mosiny, KAW 1978 r., przekaz rodzinny córki Zofi ]

SKRZYPCZYŃSKI Antoni – (ur. 21 XII 1901 r. w Siedlcu/k. Środy Wlkp – zm. 22 IV 1988 r. w Puszczykowie). Syn
Wincentego i Marianny z d. Matela. Po ukończeniu szkoły pracował w majątku polskim, którego właścicielem był
hr. Mielżyński. Spontanicznie zareagował w styczniu 1919
r. na werbunek w Siedlcu do szeregów powstańczych. Od
2 I 1919 r. do 16 II 1919 r. służył w 1 batalionie na Dębcu
pod d-twem kpt. Butlera w komp. por. Psarskiego. Został
przydzielony do 2 kompanii saperów. W lutym tego roku,
pod Janowem i Kruszewem i Budzyniem brał udział w walkach z Niemcami, pod d-twem Mańki. Stamtąd jego kompania została przerzucona na odcinek pod Kruszewem koło
Budzynia w rejonie Chodzieży, blisko frontu nad Notecią.
Kolejna marszruta prowadziła do Bydgoszczy, gdzie został
przydzielony do tworzącego się Wojska Polskiego. Tam został zdemobilizowany i jako cywil 17 I 1920 r. wrócił do
rodzinnego Siedlca. Kolejną ale już czynną służbę wojskową odbywał w jednostce saperów w Brześciu/n. Bugiem.
W 1924 r. przeniósł się z Siedlca i zamieszkał w Mosinie.
O stałą pracę było bardzo trudno. Pracował jako woźnica
w młynie, robotnik w „BARWIE” Stefana Kałamajskiego,
robotnik w cegielni Perkiewicza. Podczas kampanii wrześniowej walczył nad Bzurą w 7 batalionie saperów w składzie Armii „Poznań”. Zwolniony z niewoli wrócił do Mosiny. Pracował w budownictwie a pod koniec wojny przy
kopaniu tzw. „panzergraben”. Po wojnie wyemigrował
z Mosiny do Kłodzka, gdzie pracował w PKP. W 1982 r.
powrócił na stałe do Mosiny.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 285 pozycji w spisie. Uchwałą Rady Państwa nr 12.19. – 0. 2385
z dn.1974.12.19 odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Po-

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic
wstaniec Wielkopolski”.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; Ziemia Mosińska.]

SOBCZAK Stanisław – wymieniony jako członek Koła
Mosina.
[AP w Poznaniu 53/884/280 Mosina pow. Śrem akta koła
1937-1939]

SPYCHAŁA Walenty – (ur. 20
I 1898 r. w Tarnowie Podgórnym – zm. 8 III 1982 r. w Mosinie). Syn Andrzeja i Jadwigi
z d. Nowak. Od 17 I 1917 r.
do 18 XII 1918 r. odbywał
służbę w armii niemieckiej.
Po wybuchu Powstania Wlkp.
należał do Straży Ludowej
w Rokietnicy. Następnie został przydzielony organizacyjnie do 1 Pułku Strzelców
Wlkp.14 PAL i 7 komp. sanitarnej. Zdemobilizowany został 14 VII 1921 r. Rodzina przeniosła się z Napachania na Budzyń (w Mosinie).
Tutaj zawarł związek małżeński z Heleną z d. Szóstak.
W okresie międzywojennym pracował w cegielni Maksymiliana Perkiewicza na Pożegowie. Podczas II wojny
pracował w sąsiedniej cegielni Budzyń. Po wojnie był zatrudniony na PKP, jako dróżnik kolejowy oraz toromistrz
w Mosinie, głównie na przejeździe przy ul. Farbiarskiej/
Targowej. Mieszkał „za Barwą”, przy ul. Łąkowej 5. Zarejestrowany w Okręgu nr 213472. Posiadane odznaczenia:
Wielkopolski Krzyż Powstańczy z 24 XII 1959 r. - Medal
X-lecia PRL z 22 II 1955 r.. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”/
[Ankieta Koła ZBOWiD Mosina bez daty, przekaz rodzinny
wnuków Marzeny Kaczmarek Aleksandry Nowak i Mieczysława Spychały.]

STANIKOWSKI Michał – (ur.
18 IX 1887 r. w Ostrzeszowie
– zm. 1942 r. w Auschwitz).
27 VIII
1910 r. zawarł
w Imielnie pow. Gniezno
związek małżeński z Cecylią Nowaczyk, ur. 1 I 1889 r.,
córką Tomasza i Joanny. Brał
udział w Powstaniu Wielkopolskim. Po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, Stanikowscy zamieszkali w Poznaniu. Zajmowali się handlem.
Przy ul. Wielkiej na Garbarach prowadzili skład meblowy.
Do Mosiny sprowadzili się w 1928 r., odkupując od Wojciecha Grabowskiego restaurację i hotel, dom przy Rynek
7. Michał Stanikowski z zawodu kupiec i restaurator, kontynuował działalność poprzednika. Z chwilą przybycia
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do Mosiny angażował się w życie społeczno-polityczne
mieszkańców miasta. Jako były powstaniec wielkopolski
należał do Związku Powstańców i Wojaków im. Stefana
Czarnieckiego a następnie do Związku Powstańców Wielkopolskich. Podczas różnych uroczystości był często w poczcie sztandarowym tej organizacji. Dom Cecylii i Michała
do wybuchu II światowej stanowił siedzibę gniazda mosińskiego SOKOŁA. Sala na I piętrze była miejscem spotkań, went, zebrań, imprez i festynów różnych mosińskich
stowarzyszeń i organizacji. W 1930 r. M. Stanikowski został członkiem Komitetu Niesienia Pomocy Biednym przy
mosińskim magistracie. W latach 1933/34 pełnił funkcję
prezesa Zarządu OSP. Należał też do Bractwa Kurkowego,
w którym 1933 r. został członkiem zarządu a w 1938 r.
„wystrzelał” tytuł Króla Kurkowego. Od 1934 r. wspomagał
materialnie oraz dofinansowywał biwaki i obozy ZHP Koło
Przyjaciół Harcerstwa, którego też był członkiem zarządu.
W latach 1935/36 ze względu na trudną sytuację lokalową mosińskiej szkoły, w jego posesji odbywały się lekcje
dla najmłodszych uczniów szkoły. Również w 1935 roku
był członkiem Zarządu Miejskiego i członkiem komisji d/s.
wyboru burmistrza miasta. W kadencji 1939 – 1942 został
wybrany jako członek spoza rady do Komisji Sanitarnej.
Po wybuchu II wojny światowej, w jego domu miał miejsce
20 X 1939 r. „sąd” nad mosińskimi zakładnikami wyznaczonymi do rozstrzelania. Jeszcze w tym samym miesiącu
rodzina została wyrzucona ze swojego domu i wywieziona
przez obóz przejściowy w Łodzi do Kosowa Lackiego pow.
Sokołowo Podlaskie.18 IV 1940 r. został aresztowany przez
gestapo i przewieziony na Pawiak w Warszawie a następnie
w jednym z transportów do KL Auschwitz jako więzień nr
25425. Tam zginął 6 lub 7 kwietnia 1942 roku, przeżywszy
lat 55.
Małżeństwo Cecylia i Michał Stanikowscy byli bezdzietni.
Usynowili Aleksandra, syna brata Michała. Aleksander zamieszkał z nimi w Mosinie. Cecylia Stanikowska zmarła
1 VIII 1971 r. w Mosinie i tutaj została pochowana.
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców
Wlkp.1945-49; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina
w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przeszłości Mosiny, KAW 1978; .przekaz rodzinny wnuczki Gabrieli Kępińskiej, archiwum J.Szeszuła]

STAŚKIEWICZ Ignacy – (ur.
15 VII 1893 r. w Sobiałkowie
pow. Rawicz – zm.17 XII 1984
r. w Rogalinku). Syn Stanisława i Barbary z d. Walczak. Najprawdopodobniej brał udział
w I wojnie światowej. Powstaniec Wielkopolski. Nr ewiden.
Okręgu – 213 447, zweryfikowany 20 IV 1958 r. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r.
Zmobilizowany do 14 DP. 57.
Pułku Piechoty w Poznaniu,
dostał się do niewoli sowieckiej – po walkach na wschodniej granicy, tj. po 17 IX 1939 r. internowany w ZSRR. Po
umowie Sikorski – Majski, zwolniony z internowania, później brał udział w działaniach bojowych 2 Korpusu Polskie-
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go. Po II wojnie światowej wrócił do Mosiny i zamieszkał
w swoim domu przy ul Marcinkowskiego. Schyłek życia spędził w „domu spokojnej starości” w Rogalinku, gdzie zmarł.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mosinie
a w latach 80-tych ekshumowany na cm. komunalnym Poznań Junikowo
Był ożeniony z Franciszką z d. Andrzejak. Wykształcenie
średnie – technik BHP. Odznaczenia: Wielkopolski Krzyż
Powstańczy - 24 XII 1959 r., Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski – 23 XII 1967, Za Zasługi dla Rozwoju
Wojew. Poznańskiego – 20 VII 1967.
[Księga zgonów na rok 1984 USC w Mosinie; A. Łuczak,
Udział mieszkańców Mosiny w wojnie obronnej 1939
w: Szkice z przeszłości Mosiny, KAW 1978, ankieta Koła
ZBOWiD w Mosinie bez daty.]

STRZELCZYK Franciszek –
(ur. 28 XII 1900 r. w Gonicach
– zm. 20 IX 1965 r. w Krośnie
Gmina Mosina). „Dziadek Franciszek Strzelczyk
został powołany do wojska
1 XII 1918 r. z Bierzglina koło
Wrześni, gdzie mieszkał, do
jednostki wojskowej, której
koszary znajdowały się przy
ul. Solnej w Poznaniu. Do powstania przystąpił z Polakami
ze swojej jednostki. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości nadal służył w wojsku.
Brał czynny udział w wojnie polsko-bolszewickiej, uczestniczył m. in. w bitwie pod Mołodecznem na Wileńszczyźnie. W 1939 r. jako rezerwista został powołany do wojska
do jednostki w Gnieźnie, walczył w bitwie nad Bzurą, gdzie
dostał się do niewoli niemieckiej. Dziadkowie Weronika
i Franciszek Strzelczykowie kupili ziemię i zbudowali
dom w Krośnie w latach dwudziestych XX w., zamieszkali
w nim w 1929 r. W tym domu prowadzili swój sklep spożywczy do 1939 r. i potem krótko po wojnie, do czasu
upaństwowienia i przejęcia przez Gminną Spółdzielnię
„Samopomoc Chłopska”. Dziadek zmarł 29I X 1965 r.
w Krośnie (Gmina Mosina). Jego grób znajduje się na
cmentarzu w Mosinie, oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Zachował się dokument – Patent Odznaki Pamiątkowej
Wojsk Wielkopolskich z 20 kwietnia 1921 r. „Jako przynależnemu do Art. pol. Sołacz (17 p a. p.) przyznano pod
n r. St. 62 prawo noszenia Odznaki Pamiątkowej Wojsk
Wielkopolskich kanonier. Strzelczykowi Franciszkowi ur.
dnia 29.12.1900 roku”.
[Relacja wnuczki Grażyny Nowickiej]

STRZYŻEWSKI Ludwik – (ur. 20 VII 1900 r. – zm.
4 XI 1946 r w Drużynie). Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”. O udziale w Powstaniu Wielkopolskim zaświadczadcza okolicznociowa
kamienna tabliczka z krzyżem powstańczym umieszczona
przy mogile.
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STYCZYŃSKI Aleksander – (ur. 4 II 1901 r. w Mosinie
– zm. 29 VIII 1970 r.). Syn Jana i Marianny. Od dnia 27
XII 1918 r. w walkach ulicznych w Poznaniu. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany
na cmentarzu Poznań – Górczyn.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

SZCZEPANIAK Tomasz – (ur. 17 XI 1889 r. w Brodnicy
pow. Śrem – zm. 11 VII 1944 r. w Auschwitz). Syn Tomasza i Józefy. W/g oświadczenia Anny z d. Mężydło, c.
Melchiora i Rozalii z d. Kluczyńskiej ur. 24 VII 1902 r.
w Gorzycach pow. Żnin, mąż Tomasz był Powstańcem
Wielkopolskim, ochotnikiem walk w latach 1918/1919.
Związek małżeński zawarli 19 IX 1922 r. Mieszkali
w Selejewie k/ Brodnicy pow. Śrem.
Tomasz wraz z żoną prowadzili gospodarstwo rolne.
W marcu 1943 r. został aresztowany w „sprawie mosińskiej”. Przez przesłuchania w Domu Żołnierza, Fort
VII i obóz w Żabikowie został transportem wywieziony
do KL Auschwitz a stamtąd do Mauthausen. Tam zmarł
11 VII 1944 r. Dosłużył się stopnia wojskowego – plutonowy.
Izba Muzealna w Mosinie: Deklaracja Członkowsk
ZBOWiD z dnia 12 V 1975 r., Koło Mosina. Członkowie wprowadzający: Władysław Pałczyński i Stanisław
Jerzykowski, zam. w Mosinie.
[Deklaracja członkowska ZBOWiD ze zbiorów Izby Muzealnej w Mosinie]

SZCZEPANIAK Wojciech –
(ur. 9 IV 1889 r. w Borowie
pow. Kościan – zm. 2 IX 1971
r. w Mosinie). Syn Michała
i Agnieszki z d. Filipiak,
z zawodu rolnik. Przeszkolony w armii niemieckiej
w latach 1912 - 1913. Zmobilizowany do działań w I
wojnie światowej od 2 VIII
1914 r. do 18 XII 1918 r.
Następnie od 13 I 1919 r.,
jako ochotnik wziął udział
w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył pod Międzychodem i Kępnem pod dowództwem por. Przybylskiego. Początkowo w 1. Baterii Artylerii Ciężkiej, następnie w 5. Pułku Straży Granicznej (od 31 V 1920 r.) .
W okresie od 1 I 1921 r. do 30 VII 1921 r. brał udział
w III powstaniu śląskim. Zwolniony z wojska 30 VII
1921 r., dosłużył się stopnia ogniomistrza.
Żonaty z Pelagiąz d. Nowak. Mieszkał przy ul. Nowej.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
[Ankieta ZBOWiD Koło Mosina wypełniona przez Wojciecha Szczepaniaka w dniu 11 VIII 1971 r.; Dokumentacja
w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie: Legitymacja zwolnienia z wojska polskiego z 13 stycznia 1921 r., Legitymacja przydziału do Naczelnej Ekspozytury Z. P. G. Sl
w Sosnowcu z dnia 26 V 1921 r. ]

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic
SZCZĘSNY Franciszek –(ur. 27 XI 1878 r. w Czempiniu
– zm. 23 XI 1952 r. w Mosinie). Wyjechał do pracy w górnictwie do Westfalii. Na sygnał o wybuchu powstania wrócił do Mosiny i wstąpił w szeregi powstańcze. Pochowany
na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowwany
okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[relacja Zygmunta Pohla]

SZŁAPKA Władysław – (ur. 19 VI 1897 r. w Świątnikach – zm. ?) Zamieszkały w chwili umieszczenia w spisie
w Świątnikach, powiat Śrem. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w sierpniu 1935 r. Koło
Puszczykowo – nr 3 pozycji w imiennym spisie członków
koła Puszczykowo Stare z dnia 4 III 1937 r. Kapral. Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Kapral AP w Poznaniu
53/884/0/1/32?
[AP w Poznaniu 53/884/25 karta 90 Związek Weteranów Powst. Narodowychr. P.1914-1919]

SZÓSTAK Stanisław – (ur.
2 V 1894 r. w Nochowie pow.
Śrem – zm. 29 X 1968 r.
w Mosinie). W dniu wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jako ochotnik w stopniu
szeregowca, zaciągnął się do
Straży Ludowej w Mosinie,
której
komendę
stanowili
Zdzisław Chłapowski oraz Jan
Bartkowiak. Zadaniem Straży Ludowej było czuwanie
nad bezpieczeństwem i porządkiem przepraw mostowych, funkcjonowaniem poczty i telegrafu, dworca kolejowego oraz pilnowanie ogólnego
porządku w Mosinie. W tej służbie był od 28 XII 1918 r. do
25 I 1919 r. (zaświadczenie nr 15716 wystawione przez PKU
w Kościanie. W podpisie mjr Kicia). W 1929 r. wprowadził się
wraz z żoną Konstancją z d. Marcinkowska, (ur. 6 II 1903 r. w
pobliskim Żabinku, córka Bartłomieja i Józefy z d. Jurga), do
wybudowanego przez siebie domu w Mosinie przy ul. Strzeleckiej 12. Tam urodziły się dzieci: Stanisław (1927), Henryk
(1929), Helena (1932, zmarła w niedługim czasie po urodzeniu)
i Kazimierz. Podczas II wojny światowej, rodzina Szóstaków
została wyrzucona ze swojej własności. Podczas okupacji, Stanisław miał nakaz pracy w mleczarni miejscowych Niemców –
Hedwig i Heinricha Schönfeld przy obecnej ul. Śremskiej,
w której był również pracownikiem w okresie międzywojennym. Jego żona Konstancja pośredniczyła w wymianie
korespondencji pomiędzy Teresą Skibińską aresztowaną
w 1943 r.i uwięzioną Auschwitz a jej dziećmi, które przebywały po aresztowaniu m. in. w obozie dziecięcym w Łodzi.
Przez cały okres zamieszkania przy ul. Strzeleckiej, rodzina posiadała duży ogród, ciągnący się aż do przepływającego opodal
kanału. Ogród warzywny jak i drzewa owocowe stanowiły dodatkowe źródło żywności jak i finansów. Stanisław-senior nie
należał do żadnych partii politycznych, organizacji i stowarzyszeń. Nie posiadał też żadnych odznaczeń. W przeciwieństwie
do ojca, jego synowie Henryk i Kazimierz aktywnie działali
w mosińskiej orkiestrze harcerskiej oraz w strukturach tej or-
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ganizacji. Zmarł 29 X 1968 r. w Mosinie, w przededniu obchodów 50. rocznicy Powstania Wielkopolskiego przeżywszy
lat 74. Pochowany został z żoną Konstancją na cmentarzu
parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkoplski”.
[Umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt
lat temu, przekazanej przez Izbę Muzealną w Mosinie; przekaz
rodzinny wnuczek Lidii Bajer oraz Elżbiety Szydłowskiej, ankieta
Konstancji Szóstak bez daty.]

SZÓSTAKIEWICZ
Władysław – (ur. 24 V 1898 roku
w Osterfeld (Westfalia) Niemcy – zm. 3 II 1975 r. w Radzewicach). Był synem robotnika Marcina i Antoniny
z d. Pieprzyk pochodzącej
z Radzewic. Przed wybuchem I wojny światowej rodzina sprowadziła się do
Radzewic, wówczas Hohensee. Tam uczęszczał do pruskiej szkoły podstawowej. Do cesarskiej armii został
zmobilizowany 2 VI 1916 r. i najprawdopodobniej trafił na front w zachodniej Europie. Służył w wojsku pruskim do 20 XII 1918 r. w stopniu szeregowca. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego przystąpił do walki
5 I 1919 r. jako ochotnik-kanonier. Walczył pod Rawiczem,
Kąkolewem, Miejską Górką, Jutrosinem pod dowództwem
por. Rodzielskiego do 23 V 1919 r. Z najbliższej okolicy
razem z nim walczyli Jan Kowalski z Rogalinka i Stanisław
Krzysztofiak z Puszczykowa. Do 27 V 1919 r. służył w 1
Baterii Dywizjonu Zapasowego Artylerii Lekkiej Wojska
Polskiego zaboru pruskiego a od 29 V 1919 r. w II Pułku 1
Baterii 2 Dywizjonie Zapasowym artylerii lekkiej Wojska
Polskiego zaboru pruskiego (por. Sawicki, dowódca baterii)
i kolejno w 4 Baterii tego pułku. Brak jest informacji związanych z ewentualnym udziałem w wojnie polsko – bolszewickiej.
Po zakończeniu służby wojskowej wrócił do Radzewic.
Mieszkał przy ul. Wodnej 1. Przez cały czas pracował
w charakterze robotnika w zarządzie wodnym w tej wsi.
W miesiącu lutym 1949 r. zawarł związek małżeński
z krawcową Agnieszką Ratajczak urodzoną w kwietniu
1904 r. w Radojewie, wówczas Kreis Posen-Ost. Była córką
Walentego i Katarzyny z d. Madajewskiej z Radojewa. Małżeństwo to doczekało się dwóch córek – Zofii i Walentyny.
Za swoja działalność otrzymał: Krzyż Walecznych nadany
rozkazem nr 201 d-twa 17 DP z dnia 10 XII 1920 r., Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich nadaną 20 IV 1921
r., Wielkopolski Krzyż Powstańczy nadany 17 XII 1958 r.,
nr C-7355, mianowanie na stopień podporucznika 24 VI
1972 r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany 18 VI 1975 r., nr 1130-75-10. Nr ew. w Okręgu 214499.
Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
[deklaracja członkowska - żony Agnieszki do Koła ZBOWiD
w Mosinie z dn.18 X 1975, przekaz wnuka Waldemara Potockiego.]
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SZWEDEK Marcin – (ur. 1897
r. – zm.1944 r. Auschwitz).
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 16 IV 1934 r.
Koło Mosina – nr 622 pozycji
w spisie. Mieszkał w Mosinie
przy ul. Kolejowej wraz z rodziną tj. żoną Wiktorią z d.
Flaczyk, (ur. 9 XII 1897 r.)
i synem Marianem (ur.
w 1922 r.) . Z zawodu był
kolejarzem, pełnił funkcję
zawiadowcy stacji. W okresie międzywojennym działał w
Kolejowym Przysposobieniu Wojskowym, które liczyło 46
członków oraz w Związku Strzeleckim Koło Mosina liczącym
21 członków, którego był przewodniczącym. Obydwie organizacje miały swoją wybudowaną w 1923 r. przez członków
strzelnicę, znajdującą się na wysokości obecnego budynku
kolejowego (przy peronie). W 1933 r. w ramach Lokalnego Komitetu Propagandy Strzeleckiej zorganizował zawody
strzeleckie, w których brało udział ponad 580 zawodników.
W czasie II światowej, 29 I 1943 r. został aresztowany syn Marian, który jako przedwojenny starszy harcerz należał do konspiracyjnej organizacji harcerskiej w Mosinie - BIAŁY ORZEŁ.
Rodzice – Marcin i Wiktoria zostali aresztowani w ramach
„akcji odwetowej” 9 IX 1943 r. Zginęli w KL Auschwitz. Syn
Marian został wywieziony specjalnym transportem mosinian
z Fortu VII w nocy z 17/18 sierpnia 1943 r., po którym nie
pozostał żaden ślad. Oznaczony Medalem Niepodległości za
„pracę w dziele odzyskania niepodległości”.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; AP w Poznaniu 53/884/384
Związek Powstańców Wlkp. 1945-49; Roman Perła, Jacek
Szeszuła, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice
z przeszłości Mosiny, KAW 1978; Monitor Polski nr 64 z 19.
03.1938 r.; J. Szeszuła, Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w latach
1919-1939 r., Mosina 2014, Biblioteka Ziemi Mosińskiej, Zeszyt
nr 6]

SZYMAŃSKI Alojzy – (ur. 17
XII 1891 r. w Miedźnie, woj.
śląskie pow. kłobucki – zm. 20
X 1939 r. w Mosinie). Syn Leona i Weroniki z d. Wiśniewska. Brał udział w I wojnie
światowej, służył w kompanii
sanitarnej.
Zweryfikowany
Powstaniec Wielkopolski. Był
żonaty z Martą z d. Kneblewska. Małżeństwo zamieszkało w Mosinie po ślubie około
1922 r. Był mistrzem piekarskim – egzamin złożył 14 IV 1921 r. przed komisją w Izbie
Rzemieślniczej w Poznaniu. Pierwszą swoja piekarnię założył w pobliskim Pożegowie. Po 4 latach działalności wykupił kamienicę przy ul. św. Jana 6 w Mosinie, wraz z położoną w podwórzu piekarnią. Rodzina przeprowadziła
się do kamienicy w trakcie jej remontu. Był zaangażowany
w życie społeczne miasteczka. Kierował mosińskim Od-
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działem Stronnictwa Narodowego, działał w Towarzystwie
Gimnastycznym Sokół. W 1936 roku powierzono mu funkcje prezesa. Jego działalność została również odnotowana w połowie lat 30 w Ochotniczej Straży Pożarnej. Był
od 1934 r. radnym Rady Miejskiej w Mosinie. Pracował
w komisjach, które rozpattywały materiały dotyczące wyboru
kandydata na burmistrza, komisji rewizyjnej oraz rozpatrującej
pracę radnych. Został również wybrany radnym na kadencję
1939 – 1942 r. Wraz z żoną Martą wspierał swoimi produktami działalność kuchni dla bezrobotnych w latach 30., utworzonej przy mosińskim magistracie. Za swoją szeroką działalność społeczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Aresztowany i zarazem uwięziony został w bożnicy w dniu
18 X 1939 r. O swoim losie aresztanci dowiedzieli się 20 października po przywiezieniu dr Romana Gawrona z Kórnika.
Akt zgonu sporządzony 30 XII 1939 r. stwierdza, że zmarł
w Mosinie 20 października o godzinie szesnastej i pół. Spoczął
w mogile zbiorowej rozstrzelanych na cmentarzu w Mosinie.
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”. Małżeństwo doczekało się dzieci: Maria urodzona w 1924 r.; Genowefa – 1926; Alojzy Zdzisław – 1929 i
Bronisław – 1932 r. Wdowa po rozstrzelanym Alojzym wraz z
dziećmi została wysiedlona w grudniu 1939 r. ze swego domu.
Po dowiezieniu wozem drabiniastym do punktu zbiorczego
w Śremie, transportem kolejowym w wagonach towarowych
wieziono ich do GG. Dom i piekarnie objął Niemiec Adolf
Haupt. Dzięki pomocy Joanny Lewandowskiej - wdowy po
rozstrzelanym Józefie Lewandowskim, rzeźniku z Niwki, rodzina nie dojechała jak większość wysiedlonych mosinian do
Sokołowa Podlaskiego. Zatrzymali się w Warszawie na Pradze.
Do Mosiny wrócili w 1945 r. Piekarnia przeszła różne koleje
losu.
[AP w Poznaniu 53/884/384 Związek Powstańców
Wlkp. 1945-49; Roman Perła, Jacek Szeszuła, Mosina
w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przeszłości Mosiny,
KAW 1978; Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska, „Dopóki
żyje pamięć…” Mosina 2009; Jacek Szeszuła, Mieszkańcy Ziemi
Mosińskiej w latach 1919-1939, Mosina 2014, Biblioteka Ziemi
Mosińskiej, Zeszyt nr 6 Przemysław Mieloch, Joanna Nowaczyk,
Rafał Sierchuła, Jacek Szeszuła, Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w
czasach wojny 1939-1945, Mosina 2013, Biblioteka Ziemi Mosińskiej, Zeszyt nr 5]

SZYMAŃSKI Nikodem –
(ur. w 1903 r. w Zaniemyślu
– zm. 3 XII 1990 r. w Mosinie). Syn Piotra i Marianny
z d. Bykowska. Będąc już
w zawiązanej tam Straży Obywatelskiej, jako 16 latek patrolował szosę Śrem-Środa
z
zadaniem
uprzedzania
o zbliżających się oddziałach
wojsk niemieckich. W styczniu 1919 r. będąc już powstańczym żołnierzem oddziału artylerii lekkiej, brał udział
w walkach na froncie zachodnim, w szczególności w bojach
o Zbąszyń. W wojsku służył do 20 XII 1920 r. Następnie
powrócił do Zaniemyśla, gdzie pracował w tamtejszym wójtostwie. Wykształcenie leśnika zdobył w szkole w Margo-
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ninie. Był leśniczym w Wielkiej Wsi /k. Stęszewa a potem
w Grzybnie/k. Mosiny. Stamtąd został przeniesiony do Dyrekcji Okręgowej Lasów Państwowych w Poznaniu przy ul. Gajowej. Emeryturę uzyskał w 1969 r. Działał w Towarzystwie
Powstańców i Wojaków na Górczynie w Poznaniu. W 1972 r.
mianowany na stopień wojskowy podporucznik. Pochowany
na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Izba Muzealna, Nr 2, 3, 4 i 5 Ziemia Mosińska Rok II Grudzień
1987 Nr 12 (24)]
SZYMCZAK Antoni – (ur.
1 I 1891 r. w Nochowie –
zm. 3 XI 1964 r. w Krośnie
- Gmina Mosina).
W czasie I wojny światowej wcielony do armii
pruskiej, walczył na froncie zachodnim. „Do powstania przystąpił bezpośrednio z armii. W okresie
międzywojennym
służył
w wojsku w Grudziądzu,
a później do 1939 r. w Policji Państwowej na terenach przygranicznych z Trzecią
Rzeszą: w Uzdowie i w Działdowie, obecnie jest to województwo warmińsko-mazurskie. W latach trzydziestych dziadkowie kupili ziemię w Krośnie koło Mosiny
i do wybuchu II wojny zbudowali dom mieszkalny
w stanie surowym. Dom ten w 1939 r. zasiedlili Niemcy, o nazwisku prawdopodobnie Schoebel. Wykończyli
dom materiałami zakupionymi jeszcze przez dziadka.
„Życzliwi” wskazali Niemcom, że stolarka i inne akcesoria wyposażenia, przygotowane do montażu, znajdują się u moich pradziadków w Krosinku. W Krośnie
Dziadkowie zamieszkali w roku 1945 r. Antoni Szymczak podjął pracę w Prezydium Rady Narodowej w Mosinie. Jako przedwojenny policjant został wkrótce tej
pracy pozbawiony. Za kilkadziesiąt lat służby Polsce
w mundurze, skazany bez sądu na głodową egzystencję do końca życia. Zmarł w Krośnie (Gmina Mosina)
3 XI 1964 r. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Mosinie- oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Zachowała się fotografia Antoniego i Antoniny Szymczaków z datą 9 VI 1919 r. Antoni Szymczak występuje na
niej w mundurze regulaminowym 10. Pułku Strzelców
Wielkopolskich ze stopniem podoficerskim st. strzelca
lub sierżanta. Trzy paski na ramieniu oznaczają, że był
trzykrotnie ranny – informacje uzyskane przez rodzinę
po konsultacji z Muzeum Powstania Wielkopolskiego
w Poznaniu.
[Relacja wnuczki Grażyny Nowickiej]

SZYMYŚLIK Paweł – (ur. w 1888 roku w Dymaczewie Nowym – zm. 1961 r.). Syn Józefa i Katarzyny Szymyślików,
którzy prowadzili tam swoje gospodarstwo rolne. Miał
czworo rodzeństwa: Stanisława, Helenę, Jadwigę i Józefa. Chcąc pomóc rodzinie a zarazem się usamodzielnić,
w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku wyjechał do pra-
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cy do Westfalii. Pracował w kopalni węgla kamiennego.
Tam poznał Polkę, Juliannę z d. Napierała, z która zawarł związek małżeński w 1908 r. Z tego związku narodziły się dzieci: Leokadia – 1912 r., Cecylia – w 1910
r., następnie Stefan i Czesław. Dzieci chorowały i troje
spośród nich zmarło. Rodzina wróciła do Polski tylko
z Leokadią w 1916 r. Osiedlili się w Chrośnicy w powiecie nowotomyskim. Tam Paweł Szymyślik wstąpił
do miejscowego SOKOŁA. Następnie rodzina przeprowadziła się na ojcowiznę, do Dymaczewa Nowego. Dalej czynnie działał w Sokole, w gnieździe stęszewskim.
Stamtąd poszedł w grudniu 1918 r. do powstania. Był
przy śmierci Franciszka Ratajczaka przy walkach w rejonie Prezydium Policji. Z przekazu rodzinnego wynika, że
podłożył swój płaszcz pod głowę ciężko rannego Franciszka.
Walczył podczas działań o wyzwolenie Zbąszynia.
Po zakończeniu powstania, powrócił do Dymaczewa
Nowego. Pracował na gospodarstwie, woził też mleko od gospodarzy do mleczarni w majątku Budzyń.
Podczas okupacji hitlerowskiej otrzymał nakaz pracy cegielni w Dymaczewie Starym. Z małżeństwa
z Julianna narodziły się jeszcze dzieci: Jadwiga, Paweł,
Anna, Józef, Bernadeta i Klara.
Po wyjściu za mąż najstarszej córki Leokadii za Wiktora Marciniaka, jej przepisali gospodarstwo i wraz
z dziećmi przeprowadzili się do Dymaczewa Starego. Tam Paweł Szymyślik mieszkał aż do śmierci t j. w 1961 r. Rodzina wspomina go jako patriotę.
Dużo opowiadał dzieciom i wnukom o powstaniu
1918 r., w domu na honorowym miejscu wisiały obraz Piłsudski na kasztance oraz powstańcze czapka
i rozetka. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Gób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”>
[Przekaz rodzinny Jolanty Matejewskiej-Świerkowskiej –
córki Anny Szymyślik-Matejewskiej]

ŚPIĄCZKA Franciszek – (ur. 19 XI 1891 r. w Zębowie
k. Lwówka – zm. 24 VIII 1959 r. w Mosinie). Syn Szczepana i Franciszki z d. Szczechowiak. Początkowo wraz
z bratem Janem i rodzicami mieszkał w Kiekrzu k. Poznania. Prawdopodobnie zmobilizowany w czasie I wojny
światowej do armii pruskiej. Powstaniec wielkopolski,
ochotnik. Brak jednoznacznego określenia, gdzie walczył.
Od 1 III 1922 r. rodzina Śpiączka zamieszkała w Mosinie,
przy obecnej ul. Poznańskiej pod nr 15. Franciszek ożenił
się z Teresą Matuszczak. Był aktywnym członkiem OSP
w Mosinie. Razem z bratem Janem wywieziony był
w czasie okupacji hitlerowskiej na roboty przymusowe
w rejon Kutna, Konina. Po zakończeniu II wojny światowej, mieszkał dalej w Mosinie. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 369
pozycji w spisie .
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; przekaz rodzinny]
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TABERSKI Franciszek –
(ur. 24 XI 1891 r. w Mosinie – zm. 27 XI 1975 r.
w Mosinie). Syn Jana i Katarzyny z d. Werne r. Jego
rodzeństwo to: Helena, Feliks, Seweryna i Stanisława.
W 1893 r. rozpoczął naukę
w szkole w miejscu zamieszkania, którą ukończył
w 1903 r. Od dnia 18 XII
1906 r. rozpoczął naukę
w zawodzie rzeźnika. Nauka
trwała do 29 X 1909 r. Była połączona z dokształcaniem się (Fordbildungsschule) i została zakończona
pomyślnie zdanym egzaminem czeladniczym. Będąc
już czeladnikiem rzeźnickim, zatrudnił się w prywatnym zakładzie masarskim w Poznaniu. Jako 18 letni
młodzieniec, zapisał się 15 XI 1909 r. do polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ”, utworzonego 1
IX 1909 r. w Mosinie. W 1913 r. został powołany do
odbycia służby wojskowej w wojsku pruskim. Podczas
I wojny światowej już w 1914 r. skierowany na front
do Prus Wschodnich. Jak pisał był „jako żołnierz polski i Sokół zaszyty w niemiecki mundur”. 29 X 1914 r.
został podczas działań wojennych przeciwko Rosjanom
ciężko ranny w nogę. Dopiero 6 XI tego roku został dowieziony do lazaretu w Gdańsku. Tam przebywał do 27
III 1916 r. Opuścił go jako inwalida wojenny. Pozostał
w Gdańsku jako inwalida i przyuczał się do zawodu krawieckiego. Na utrzymanie musiała mu wystarczyć renta
inwalidzka, którą pobierał od 1 IV tego roku. Zgon ojca
w czerwcu tego roku, zmusił go do powrotu do Poznania,
gdzie kontynuował dalszą naukę w zawodzie. Mieszkał
w Mosinie. Jako członek „Sokoła” był żywo zainteresowany pracami przygotowawczymi do powstania. 16 XI 1918 r. wstąpił utworzonej Rady Żołnierskiej. Od momentu wybuchu powstania, mimo
swego kalectwa pełnił czynnie służbę patrolową
i wartowniczą, z bronią w ręku brał udział w przejęciu magistratu, szkoły, poczty oraz wójtostwa.
W Straży Ludowej pełnił służbę do 17 lutego 1919 r.
Przez cały okres międzywojenny prowadził samodzielnie
zakład krawiecki. Udzielał się społecznie w ramach swoich
zainteresowań. W 1925 r. wraz z Hieronimem Wosińskim
– też powstańcem oraz Czesławem Palmem reaktywował
działalność chóru kościelnego przy parafii św. Mikołaja
w Mosinie, pełniąc w tym stowarzyszeniu funkcję sekretarza. 24 XI 1923 r. zawarł w kościele parafialnym
w Żabnie związek małżeński ze Stanisławą Kubiaczyk.
Z małżeństwa tego zrodziło się dwoje dzieci: Krystyna
i Franciszek. Po wybuchu II wojny światowej, w październiku 1939 r. został aresztowany i osadzony jako zakładnik w bożnicy miejskiej. Został zwolniony podczas
zmiany posterunku wartowniczego, na dwa dni przed
publiczną egzekucją Polaków na miejscowym rynku. Od
1944 r. do końca swoich dni był wdowcem, sprawując
opiekę nad swoimi dziećmi.
Całe swoje życie mimo poważnego kalectwa był człowiekiem bardzo aktywnym towarzysko, społecznie i zawodowo. Oprócz zdolności manualnych grał na wielu
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instrumentach, obdarzony był pięknym głosem, który
podziwiano kiedy śpiewał. Cechowała go też bardzo dobra pamięć. Uczył wnuki nie tylko prawdziwej historii
Polski ale i legend związanych z naszą Małą Ojczyzną.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
[Przekaz rodzinny wnuczki Krystyny Maik]

TALARCZYK Stefan – (ur. ur. 25 VIII 1902 r. w Poznaniu – zm. 22 XII 1984 r.). Syn Ignacego i Józefy. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną
w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 372 pozycji w spisie
stopnu kaprala. 27 XII 1918 r. wstąpił do Oddziału Powstańczego Śródmieście zorganizowanego na bazie Straży Ludowej pod dowództwem ppłk. J. Langego. Walczył z
bronią w ręku przy zdobywaniu gmachu Policji przy Placu Wolności, dworca głównego i rozbrajaniu transportów
żołnierzy niemieckich powracających z frontu, pod dowództwem Rajewskiego oraz przy zdobywaniu koszar b.
6 Pułku Grenadierów na Jeżycach. W dniu 6 I 1919 r. został przydzielony do organizującego się 1 Pułku Strzelców Wlkp. na Cytadeli a następnie w Biedrusku, skąd
wyjechał razem z pułku na front w obronie Lwowa.
Zamieszkał w Ludwikowie – Sanatorium Staszycówka.
Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Poznaniu –Junikowo. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; http://powstancy-wielkopolscy.pl]

TKUŚ (? - nieczytelne nazwisko) Stanisław – zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu
30 IV 1935 r. Koło Mosina – nr 183 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Związek Weteranów Powst. Narodowych 1934-1936]

TOBOLSKI Stanisław- zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski, Koło Mosina.
[Głos Powstańca Wielkopolskiego Nr 13 z 17 IV 1938 r.]

TOMCZAK Stanisław – (ur.
23 X 1900 r. w Rogalinku –
zm. 7 IX 1983 r. w Poznaniu).
Syn Józefa i Marii zd. Gryger.
Podporucznik. Brał udział
w Powstaniu Wielkopolskim
1918/19 r. od 27 XII 1918
r. do końca stycznia 1919 r.
w Straży Żołnierskiej a następnie w oddziale wartowniczym
w
Poznaniu
pod
dowództwem
sierż.
Nowaczyka. Po powstaniu
służył w Wojsku Polskim do 1939 r., brał udział
w kampanii wrześniowej. Został wzięty do niewoli
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z której został zwolniony 14 X 1939 r. Pochowany na
cmentarzu komunalnym Poznań – Junikowo. Odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Grunwaldu,
Krzyżem Walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem za Warszawę, Medalem za udział w Wojnie Obronnej
Medalem za Odrę - Nysę -Bałtyk, Odznaką Chonorową
Miasta Poznania.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

TOMCZAK Stefan – (ur. 17 XII 1892 r. w Borkowicach. –
zm. ?). Syn Walentego i Józefy.
Swój udział w powstaniu zaznaczył od 28 XII 1918 r.
w walkach przy zdobywaniu Prezydium Policji, Fortu Grollman, dworca głównego i koszar artyleryjskich na Sołaczu,
pod dow. kpt. Białoszyńskiego. Następnie skierowany został na front w okolice Nakła i Chodzieży a dalej na front
pod Rawicz i Poniec. Odznaczony został Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

TOMCZAK Zygmunt – w czasie I wojny św. przebywał
w Westfalii skąd przybył na powstanie, nie ma potomków.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 362 pozycji
w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934, przekaz bratanicy
Anieli Kucznerowicz]

TOMCZYK Władysław – (ur.
13 III 1901 r. w Turwi k/Śremu
– zm. 17 IV 1984 r. w Jarocinie). Syn Marcina i Marianny
z d. Czapla, obydwoje pochodzenia chłopskiego. Jako 17
latek zgłosił się 26 XII 1918
r. do tajnego biura meldunkowego powstania przy obecnej
ulicy Franciszka Ratajczaka
w Poznaniu. Został zakwalifikowany do I Kompanii
Garnizonowej w Poznaniu,
stacjonującej w Forcie Rauch (Rocha) w Poznaniu, pod
dowództwem porucznika Krauzego. Brał udział w walce
o zdobycie koszar 6 Pułku Grenadierów przy dzisiejszej ul.
Bukowskiej. Następnie walczył pod Zbąszyniem. Tam został ranny w głowę oraz kręgosłup odłamkami z ręcznego
granatu. Stracił lewe oko, cześć odłamków utkwiło w kości czołowej. Po wyleczeniu w szpitalu w Lwówku, walczył
m. in. pod Czarnkowem, Wrzeszczynem. Jako dowódca
patrolu łącznikowego wziął do niewoli załogę niemieckiej
placówki składającej się z 13 osób, wraz z jej uzbrojeniem.
Po zakończeniu działań, został skierowany do szkoły dla
podoficerów w Biedrusku, którą ukończył po 6 miesiącach
– w 1919 r. W lipcu 1919 r. został skierowany do batalionu zapasowego 159 Pułku Piechoty pod dowództwem
płk. Langnera, do Inowrocławia. Szkolił tam rekrutów.
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W 1922 r. był też wraz z oddziałami Wojska Polskiego na
terenie Królewskiej Huty na Górnym Śląsku. W maju 1923
r. został skierowany na kurs doszkolenia dla podoficerów
zawodowych do szkoły oficerskiej w Bydgoszczy. W czerwcu 1924 r. został awansowany do stopnia podporucznika
Wojska Polskiego a w grudniu 1924 r. kolejnym awansem
został porucznikiem 75 Pułku Piechoty. Z dniem 1 I 1939 r.
zwolnił się ze służby zawodowej w wojsku. Został zatrudniony w Nadleśnictwie Ludwikowo, w Leśnictwie Jeziory.
Pracował jako leśniczy aż do wybuchu II wojny światowej.
Po wybuchu II wojny światowej, zmobilizowany w 55 Pułku Piechoty walczył w wydzielonym batalionie saperów
pod Rawiczem, Iłowem, Łowiczem. Po wojnie, od 1945
do 1962 r. pracował jako leśniczy w Leśnictwie Pobierowo
w pow. Kamień Pomorski. W 1963 r. po przejściu na emeryturę zamieszkał w Mosinie, przy ul. Słonecznej a następnie w Jarocinie. Był żonaty z Haliną Tomczyk z Jarocina.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
Został zweryfikowany przez Komisję Weryfikacyjną w dniu
30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 289 pozycji w spisie. Odznaczony Medalem Zasłużonych na Polu Chwały nadanym
w 1921 r., Krzyżem Virtuti Militari kl. 5 w 1922 r., Złotym
Krzyżem Zasługi – 1934 r., Krzyżem Niepodległości – 1938
r., Medalem Niepodległości – 1938 r., Krzyemż Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1975 r.
[Podpis pod zdjęciem Władysława Tomczyka; przekaz synowej Marii Tomczyk z dnia 5 września 2008 r.; AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej
31.01.1933-19. 09.1934; dokumentacja Tomczyk Władysław
w Izbie Muzealnej w Mosinie]

TOMIAK Jakub – (ur. 11 VII 1898 r. w Wiórku – zm. ?). Syn Marcina i Marianny zd. Kowalewka.
Brał udział z bronią w ręku w walkach
o Śląskie Słowa i Jutrosin, a następnie o Żnin, Szubin, Rynarzewo i Bydgoszcz pod dow. por. Lewickiego. Zwolniony
z wojska w 1921 r.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

TOMIŃSKI Jan – (ur. 4 VI 1894 r.
w Wojciechowie – zm. 30 III
1981 r. w Mosinie). Syn Wojciecha i Wiktorii z d. Kierzek.
Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne w Wojciechowie.
Po szkole powszechnej, którą
ukończył w pobliskich Chobienicach, uczył się zawodu kowala
u majstra Stasika, swego wuja
wChobienicach.Zzawodukowal
i górnik. W armii niemieckiej od 13 V 1915 r. do grudnia 1918 r. Do powstania przystąpił 1 I 1919 r. jako ochotnik. Początkowo walczył w Drużynie Chobienickiej pod
d-twem Józefa Kudlińskiego. Z kompanią chobienicką walczył 11 stycznia 1919 o Kargowę, następnie 16 o Babimost.
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O Kolesin i Nowe Kramsko walczył 3 lutego a Nowe Kramsko
zdobywał powtórnie 12 lutego. Następnie 15 lutego brał udział
w krwawej bitwie pod Grójcem Wielkim. Następnie został wcielony do 7. Pułku Strzelców Wlkp. Brał udział w walkach pod:
Zbaszyniem, Kopanicą, Babimostem, Nową Wsią, Kramskiem
Nowym, Grójcem Wielkim i Małym. Jako żołnierz został bezterminowo urlopowany 4 I 1921 r. W Powstaniu wielkopolskim
uczestniczył też młodszy, przyrodni brat Andrzej (1902-1987)
z drugiego małżeństwa ojca. W latach międzywojennych wyjechał w poszukiwaniu pracy do Francji. Pracował tam jako górnik aż do 1946 r., udzielał się
w organizacjach kulturalno-sportowych. Podczas II wojny śwoatowej działał we francuskim ruchu oporu w St. Entienne. Powrócił do kraju jako repatriant i dnia 1 IX 1948 r.
w Poznaniu zawarł małżeństwo z Martą Kłos (1904-1989)
z Chobienic, córką Franciszka Kłosa i Balbiny Wośkowiak.
Franciszek Kłos był sołtysem Chobienic, który w czasie strajków szkolnych 1905-1907 roku za popieranie go, ukarany
został grzywną w wysokości 60 marek oraz zwolnieniem
z urzędu. Małżeństwo Tomińskich było bezdzietne. Zamieszkali
w Kędzierzynie Koźlu, gdzie zamieszkiwało wielu repatriantów
z Francji. Pracował jako kowal w Zakładach Chemicznych
„Blachownia”. Brat Marty w listopadzie 1963 r. sprowadził
Tomińskich, którzy byli już na emeryturach do Mosiny gdzie
sam mieszkał. Tomińscy zamieszkali przy ul. Marchlewskiego
4 (Rzeczypospolitej Mosińskiej). Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.Odznaczony był Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Nr ewid. w Okręgu 218456,
ankieta ZBOWiD z 25 IX 1971 r. Pochowany na cmentarzu
parafii p. w. Św. Mikołaja w Mosinie. Za udział w powstaniu
wielkopolskim Rada Państwa Uchwałą nr 12. 22-0. 2004 z
dnia 22 grudnia 1969 r. przyznała mu Wielkopolski Krzyż
Powstańczy, a w roku 1972 mianowała go do stopnia podporucznika.
[Jacek Piętka – Wolsztyn]

TRZCIŃSKI Franciszek – (ur.
29 VIII 1897 r. w Osińcu k/
Gniezna – zm. 19 IX 1963 r.
w Mosinie). Syn Stanisława i Antoniny. Zweryfikowany
jako
powstaniec
przez Komisję Weryfikacyjną
w dniu 30 VII 1934 r. Koło
Mosina – nr 373 pozycji
w spisie. Brał czynny udział
z bronią w ręku w powstaniu
wielkopolskim w okresie od
28 XII 1918 r., jako ochotnik
oddziału powstańczego pod dowództwem Andrzeja Kopy
z Trzcielina w oddziale dopiewskim. Po walkach w Poznaniu
i Ławicy, brał udział w działaniach na odcinku front. Wolsztyn-Zbąszyń, Leszno, Osieczna, Szubin, Rynarzewo i Krotoszyn. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób
oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.; http://powstancy-wielkopolscy.
pl]
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URBANIAK Marcin – (ur. 15 X 1887 r. w Poznaniu – zm.
?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Kapral.
[AP w Poznaniu 53/884/0/1/31]

URBANIAK Marian – zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło
Mosina – nr 371 pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934]

UTRACIK Marceli – (ur. 29 X
1882 r. w Młynkowie k. Grodziska – zm. 9 V 1978 r. w Rawiczu) . Syn Marcina i Gertrudy
z d. Gierszol. W czasie I wojny
światowej walczył na Bałkanach. Po powrocie do domu,
do Grodziska, zaciągnął się
tam do powstania. Od 29 I
1929 r. zamieszkał wraz z żoną
Katarzyną z d. Sterczyńską,
u Ogrodowskiego na ul. Lipowej (obecnie Mickiewicza).
Z zawodu robotnik, później murarz. Był jednym z murarzy
odbudowujących, spalony przez okupanta hitlerowskiego
kościół w Mosinie. W 1971 r. przeprowadził się do córki
w Rawiczu.
[Przekaz rodzinny wnuków Elżbiety Dudek Krzysztofa Utracika]]

WACHOWIAK Jan – (ur. 9 VI
1897 r. w Baranowie k/Mosiny - zm. 10 II 1975 r. w Buku).
Syn Szczepana i Antoniny z d.
Nikiel. Po ukończeniu szkoły podstawowej w sąsiednim Krajkowie, jako 17-letni
ochotnik podczas I wojny
światowej służył w ciężkiej
artylerii. 8 I 1919 przystąpił
jako ochotnik do Powstania
Wielkopolskiego, do oddziałów artylerii – koszary Poznań
ul. Solna, gdzie dowódcą był kpt. Rosada.
Brał udział w walkach o lotnisko na Ławicy. Po uzyskaniu
niepodległości pozostał w wojsku w garnizonie Gniezno.
Biorąc udział w wielu kursach i szkoleniach, podnosił swoje kwalifikacje. Awansowany został do stopnia ogniomistrza.
Pod koniec lat 20 zatrudnił się na PKP i został skierowany do Starogardu a następnie do miejscowości Nicwałd k/
Grudziądza. Okres okupacji przeżył w Krajkowie. Zaraz po
wyzwoleniu został delegowany na stanowisko zawiadowcy
stacji w miejscowości Drzewce k/Rzepina.
W 1950 r. na własną prośbę został przeniesiony na stanowisko zawiadowcy stacji Buk gdzie pracował do czasu uzyskania emerytury. Będąc na emeryturze udzielał się społecznie. Był m. in. Prezesem ZBOWID-u Okręgu Buk-Opalenica
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–Nowy Tomyśl.
Za swą działalność Uchwałą Rady Państwa Odznaczony
został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
oraz w 1958 Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
Pochowany w kwaterze powstańców na cmentarzu św.
Krzyża w Buku.
[Przekaz córki Wandy Michałowskiej]

WALCZAK
Ludwik
–
(ur.12 VIII 1900 r. w Poznaniu – zm.8 II 1943 r.
w Poznaniu). Syn Franciszka
i Marii z d. Piasecka.
Zmobilizowany
do
armii
niemieckiej
podczas
I wojny światowej.
Jako ochotnik uczestniczył
w
Powstaniu
Wielkopolskim,
biorąc
udział
w
walkach
na
terenie Poznania. W 1926 r. zawarł związek małżeński
z
Teresą
z
d.
Strzelec
pochodzącą
z miejscowości Baszyny pow. Krotoszyn. Rodzina zamieszkała w Mosinie. Z tego małżeństwa urodziły się dzieci:
Stanisława (1927 w Mosinie) Kazimiera (1929 w Mosinie)
i Feliks (1931 w Poznaniu). Z zawodu był malarzem.
Pracował w swym zawodzie w mosińskiej firmie Wincentego Frankowskiego - również powstańca wielkopolskiego, rozstrzelanego 20 X 1939 r. na Rynku w Mosinie. Zapewne świadomość tego tragicznego wydarzenia
stała się przyczyną do skutecznego ukrycia przez żonę
dokumentów, zdjęć i munduru powstańczego. Mieszkał w Mosinie początkowo przy ul. Kościuszki 11, następnie na ul. Słowackiego (u pp. Radowiczów), póżniej
przy ul. Budzyńskiej 4. Zmarł w wieku 42 lat, 8 II 1943
r. w Poznaniu. Pochowany na cmentarzu parafialnym
w Mosinie. [ relacja syna Feliksa Walczaka]

WALENCIAK
Stanisław – (ur. 4 V
1888 r.
w Łuszkowie – zm. ?). Syn Ignacego. Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią
w ręku. Od 26.12.1918 do zakończenia powstania był
w Kompanii Krzywińskiej, brał udział w potyczkach na
froncie pod Osieczną, dow. Ciesielski. Po zakończeniu
Powstania Wlkp. został zwolniony jako rocznik niepoborowy. Powyższe dane stwierdzono na podstawie
zaświadczenia Centralnego Archiwum Wojskowego
w Warszawie z 11.09.1958 l. dz. 3792. Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Szeregowiec. Wniosek
do komisji weryfikacyjnej o uznanie za powstańca
str. 65 poz. 24, wymieniony jako członek Koła Mosina na pierwszym zebraniu reaktywowanego koła
w dniu 3 XI 1946 r. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[AP w Poznaniu 53/884/27 Komisja Weryfikacyjna ZWPNRP – wnioski powstańców; AP w Poznaniu 53/884/280
Mosina pow. Śrem akta koła 1937-1939; AP w Poznaniu
53/884/0/1/33; http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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WALKOWIAK Franciszek –
(ur. 19 X 1896 r. w Kowanówku – zm.30 X 1965 r.
w Poznaniu). Syn Józefa. Zweryfikowany jako powstaniec
przez Komisję Weryfikacyjną
w dniu 30 VII 1934 r. Koło
Mosina – nr 381 pozycji
w spisie. Walczył z bronią
w ręku podczas Powstania
Wielkopolskiego w I Kompanii Poznańskiej przy oswobodzeniu Poznania, Cytadeli, Fortu Grolmana i Ławicy, następnie na odcinku
frontu pod Szubinem i Nakłem. Podstawa: książeczka
wojskowa. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.Pochowany na cmentarzu komunalnym Poznań – Junikowo. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.193; http://powstancy
-wielkopolscy.pl]

Grób oznakowany okolicznościową tabliczką Powstaniec
Wielkopolski”.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; relacja rodzinna
Tadeusza Kulwickiego]

WALKOWSKI Franciszek – (ur. 29 III 1881 r.
w Witkowie – zm. 26 IV 1962 r. w Mosinie). Syn Wojciecha i Katarzyny. Udział w Powstaniu Wielkopolskimod
27 XII 1918 r., jako oficer intendentury. Udział z bronią
w ręku do 31 XII 1918 r., następnie wezwany przez
Naczelną Radę Ludową do tworzenia Intendentury
w Poznaniu. Bezpośrednio służba w wojsku polskim do 31
XII 1925 r. jako oficer zawodowy. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]

WILHELM Stefan – (ur. 20
VIII 1900 r. w Błociszewie
pow. Śrem – zm. 17 X 1967
r. w Poznaniu). Syn Mariana
i Antoniny z d. Hołderna
pochodzącej z Dolska. Jego
ojciec był wziętym kowalem dworskim we wsi Pinka. Polecany był właścicielom majątków powiatu
śremskiego jak Błociszewo
czy
Sowiniec/k.
Mosiny
– majątek Taczanowskich
i Unrugów. Marcin został zmobilizowany do armii niemieckiej podczas I wojny światowej i walczył na froncie z Rosjanami. Dostał się do niewoli i wywieziono go
na Syberię. Stamtąd uciekł i wrócił do Sowińca. Był tak
zabiedzony, że rodzina nie poznała go. Z małżeństwa
Marcina i Józefy zrodziły się dzieci: Stefan, Kazimierz,
Maria, Ignacy, Stanisław, Czesław. Z tego zawód ojca
kontynuowali: Stefan, Ignacy, Kazimierz i Czesław.
Stefan Wilhelm od 1 I 1919 r. brał czynny udział z bronią
w ręku w Powstaniu Wielkopolskim jako ochotnik
w Kompanii Śremskiej pod dowództwem Jana Janickiego. Walczył na froncie w rejonie Leszna i Rawicza.
Po zakończeniu walk powrócił do Sowińca. Wraz z resztą
rodziny mieszkał w tzw. „domu kowala”, który był odrębnym budynkiem. Pracował też jako kowal w tym majątku. W sierpniu 1939 r. otrzymał przydział mobilizacyjny
w ramach działania „Armii Poznań”. Po kapitulacji
swojej jednostki, został skierowany do niewoli niemieckiej do stalagu w rejonie Hanoweru. Pracował w rolnictwie w rodzinie bauera, który zginął na froncie. Jako
kowal z zawodu, zajmował się naprawą wozów, sprzętu
rolniczego i gospodarskiego, kuł konie. Powrócił do Sowińca i swojego zawodu po 1945 r. Następnie zamieszkał u brata Kazimierza przy ul. Niezłomnych, dawniej

WASZAK Zygmunt – (ur.
5 II 1900 r. – zm. 22 IX
1954 r. w Kożuchowie).
W czasie I wojny światowej
wcielony do pruskiej armii,
wziął udział w walkach frontowych. Po jej zakończeniu
uczestniczył w Powstaniu
Wielkopolskim, a potem
w
wojnie
polsko-bolszewickiej 1919 – 1921.
W okresie międzywojennym
Zygmunt
Waszak
był mieszkańcem Krosna, gdzie dostał pracę jako asystent kolejowy. Jako członek Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Mosinie, brał udział przy budowie strzelnicy. W czasie II wojny światowej więziony
w obozie jenieckim. Po zakończeniu działań wojennych
powrócił do Mosiny. Nakazem pracy, jako pracownik kolei,
przeniesiony został na ziemie odzyskane, do Kożuchowa,
gdzie objął stanowisko dyżurnego ruchu.
Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski przez Komisję Weryfikacyjną 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 364 pozycji
w spisie. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
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WESOŁOWSKI Wincenty – (ur. 9 VII 1879 r. w Mosinie – zm. ?). Zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski.
Szeregowiec. [AP w Poznaniu 53/884/0/1/31]

WIECZOREK Jan – (ur. 9 VI 1901 r. w Mosinie – zm. ?).
Syn Franciszka i Wiktorii.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim jako ochotnik,
w oddziale harcerskim pod dowództwem Wincentego
Wierzejewskiego w walkach ulicznych w Poznaniu oraz na
froncie pod Lesznem.15 I 1919 r. przydzielony został do
1 komp. 1. Pułku Strzelców Wielkopolskich, w którym
slużył aż do zwolnienia. Odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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św. Jana, w kamienicy rozstrzelanego 20 X 1939 r. przez
hitlerowców Alojzego Szymańskiego. Ukończył też kursy organizowane przez Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu
z zakresu ślusarstwa i kowalstwa. Zatrudnił się w ZNTK
w Poznaniu, gdzie pracował aż do uzyskania emerytury.
Stefan przez całe swoje życie nie założył rodziny. Za
swoją działalność powstańczą, uchwałą Rady Państwa
nr 1.09.-0.3 z dnia 1960.01.09. został odznaczony
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Pochowany na
cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany
okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Przekaz rodzinny Zygmunta i Witolda Wilhelmów oraz
Władysława Nowackiego.]

WIŚNIEWSKI Piotr – (ur. 12 X 1895 r. w Górce k/Trzebawia – zm. 5 III 1968 r. w Krosinku). Syn Franciszka
i Józefy. 28 XII 1918 r. ochotniczo wstąpił do formującego się oddziału powstańczego w Dopiewie, który
organizował płk. Andrzej Kopa. Po przydzieleniu do
kompanii dowodzonej przez ppor. Witolda Plucińskiego brał udział w walkach pod Wolsztynem i przy
zdobywaniu tego miasta. Przeniesiony do 2 Kompanii 10 Pułku Strzelców Wlkp. pod dowództwem por.
Kosteńskiego brał udział w walkach powstańczych na
odcinkach frontu pod Zbąszyniem, Szubinem, Rynarzewem i Kępnem. Pochowany na cmentarzu parafialnym
w Mosinie.Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt lat temu, przekazanej przez Izbę Muzealną
w Mosinie.]

WITUCKI Stanisław – (ur.
8 IX 1900 r.w Winnej k/Środy Wlkp. – zm.11 IX 1978 r.
w Czapurach). Syn Jana
i Józefy z d. Madra. Wstąpił jako ochotnik 9 I 1919
r. do 3. kompanii średzkiej.
Brał czynny udział z bronią
w ręku w walkach pod Kcynią,
Paterkiem, Nakłem, Smogulcem, Rawiczem i Miliczem pod
dowództwem Nikodema Dykczaka. Później został przydzielony do kompanii 8. Pułku Strzelców Wlkp. w Bydgoszczy.
Uchwałą Rady Państwa nr 3. 23-0. 275 z dnia 23 III 1973
r. odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Stopień wojskowy podporucznik. Pochowany na cmentarzu
w Głuszynie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką
„Powstaniec Wielkopolski”.
Po wojnie zamieszkał w Czapurach. Pracował początkowo
jako ochroniarz wałów ochronnych nad Wartą, a później
jako pracownik fizyczny w Zakładach Ziemniaczanych
w Luboniu. Po jego śmierci żona Stanisława przekazała
czapkę, odznaczenia do Szkoły Podstawowej w Czapurach, gdyż tam miała istnieć Izba Pamięci po walczących
powstańcach.
[Przekaz wnuka Mariusza Tomiaka]
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WOJTASZEWSKI Leon – (ur.
11 IV 1904 r. w Gnieźnie –
zm.13 II 1973 r. w Ludwikowie). Syn Władysława i Józefy
z d. Klepiszewska. Brał udział
w Powstaniu Wielkopolskim
jako
najmłodszy
powstaniec gnieźnieńskiej kompanii telegraficznej. Następnie
uczestnik powstania śląskiego.
„Jako członek drużyny harcerskiej im. Lecha w Gnieźnie
wstąpiłem, wraz z całą drużyną, dnia 28 grudnia 1918 r. w szeregi powstańców
w Gnieźnie. Chcąc być przyjęty w szeregi powstańców, podałem datę urodzenia 11.04.1902, co po zwolnieniu mnie
z wojska dnia 9. 02.1921 skorygowano.” Od 28 XII 1918 r.
do 29. II 1919 r. przynależał do komp. gnieźnieńskiej, pod
dow. M. Wachtla. Udział w walkach pod Zdziechową, Inowrocławiem i przy zdobywaniu pancernego pociągu pod Rynarzewem, gdzie poległ dow. Wachtel. Od 20 II 1919 r. służył
w gnieźnieńskim oddziale telegrafistów, pod dow. szefa łączności wlkp. frontu północnego, Wojciecha Stranca. Dnia 9 II 1921
r., został zwolniony ze służby wojskowej w poznańskiej Cytadeli
jako 17-letni żołnierz. Odnośnie różnicy w datach wstąpienia
w szeregi powstańców między podanymi wyżej, a wyciągiem
książeczki wojskowej Wojtaszewski wyjaśnia, że w pierwszych
dniach powstania oddział, w którym przebywał, kancelarii nie
posiadał, przełożeni prowadzili ewidencję swoich ludzi w osobistych notatnikach. Kancelarię komp. założyła 12 I 1919 r.
i taką datę wpisano jako wstąpienie w szeregi powstańców.
Ożeniony z Henryką Niewiadomską. Mieszkał w Mosinie
przy ul. Strzeleckiej. Pracował jako nauczyciel Szkoły Zawodowej w Mosinie oraz Technikum Handlowym w Poznaniu.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, pochowany w Poznaniu na cmentarzu górczyńskim,
[Księga zgonu na rok 1973 USC w Mosinie; Dokumentacja
w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie: Zaświadczenie CAW
z r.1958 o weryfikacji jako powstaniec wlkp.; Zaświadczenie
CAW o udziale w powstaniu śląskim; Poświadczenie dowódcy
W. Stranza o udziale w gnieźnieńskiej kompanii telegraficznej;
Legitymacja odznaczenia Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
z 1958 r.]

WOSIŃSKI Hieronim – (ur. 23
IX 1883 r. w Grodzisku Wlkp.
– zm. 27 IV 1969 r. w Mosinie). Syn Michała i Konstancji.
Pochodził z rodziny inteligenckiej i patriotycznej. Był jednym
z siedmiorga rodzeństwa. Jako
rekrut odbył służbę w armii cesarskiej. Był członkiem Rady
Żołnierzy i Straży Ludowej.
Od 28 XII 1918 r. brał udział
w powstaniu, walczył na froncie
na linii Leszno - Rawicz. Po zakończeniu działań wojennych kierował pracą poczty w Mosinie
a następnie zatrudnił się jako pracownik celny w Poznaniu.
W okresie międzywojennym, w latach 20 był aktywnym
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członkiem Bractwa Kurkowego w Mosinie. W 1927 r.
podczas zawodów strzeleckich na strzelnicy bractwa,
wystrzelał tytuł Króla Bractwa. Działał także na niwie
kościelnej. W 1925 r. był współzałożycielem Chóru Kościelnego. Kiedy w grudniu 1932 r. utworzono w szkole
powszechnej Koło Rodzicielskie, został jego aktywnym
członkiem i wspierał finansowo zbiórkę funduszy na
utworzenie pracowni fizycznej. Zawodowo był przez cały
czas celnikiem. Doczekał się ośmioro dzieci – 4 synów
i 4 córki. Przedwcześnie owdowiał i najmłodsze dzieci
pomagała wychowywać najstarsza córka – Maria (zamężna później za Sylwestra Kujatha). Rodzina mieszkała
w Mosinie początkowo na ul. Spokojnej, potem w Rynku
a po II wojnie światowej u pp. Obierskich przy ul. Targowej. Hieronim Wosiński Uchwałą Rady Państwa 01.090.3 z dnia 20 I 1960 r. został odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową
tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”.
[Umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt lat temu, przekazanej przez Izbę Muzealną
w Mosinie,Przekaz rodzinny wnuczki Ewy Dardas, J.Szeszuła Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej w latach 1919 – 1939,Mosina 2014 r.]

WOSZAK Stanisław – (ur. 10
IV 1897 r. w Mosinie - zm.
23 III 1968 r. w Mosinie).
Jako ochotnik wstąpił do VII
Batalionu Telegrafistów w Poznaniu w grudniu 1918 r. pod
dowództwem podporucznika
Kabacińskiego. Członek organizacji powstańczej od 1934
r., ujęty w ewidencji Biura Historycznego DOK-VII
w Poznaniu pod nr 8694,
zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Powstańców (nr dyplomu weryfikacyjnego 8100 z 18 VIII 1948 r.) .
Po wojnie oddał dotychczasową legitymację Koła Mosina
z zapłaconymi składkami do 31 XII 1948 r., otrzymał kolejną od 1 III 1949 r. Pochowany na cmentarzu parafialnym
w Mosinie. Gób oznakowany okolicznościową tabliczką
„Powstaniec Wielkopolski”.
[Zaświadczenie tymczasowe nr 8100 z 18. 08.1948 r. wystawione przez Związek Powstańców Wielkopolskich 19181919 Zarząd Główny w Poznaniu; Legitymacja członkowska Związku Powstańców Wielkopolskich wystawiona
01.03.1949 r.; Wniosek do Centralnego Archiwum Wojskowego z dnia 15.10.1959 r.; Zaświadczenie Centralnego Archiwum Państwowego nr 4121 z 09.11.1959 r. ]

WOŚKOWIAK Władysław - zweryfikowany Powstaniec Wielkopolski. Stopień wojskowy szeregowiec. AP
w Poznaniu 53/884/0/1/3. Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r.
Koło Mosina – nr 378 pozycji w spisie. [AP w Poznaniu
53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej
31.01.1933-19. 09.1934.]

88

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 8
WÓJCIAK Wincenty – (ur.
10 V 1893 r. w Modrzu –
zm. 28 IV 1982 r. w Mosinie). Powstaniec
Wielkopolski,
podporucznik.
Mieszkał
w
Brodniczce.
W czasie I wojny światowej
był na Węgrzech, pod koniec
wojny miał jechać do Francji,
dokąd organizowano transporty wojskowe przewożące
wielkie działa (tzw. „Grube
Berty”). Miał jechać w II
transporcie, ale tego uniknął. Stamtąd poznaniacy zorganizowali kilka wagonów, którymi dojechali do Rawicza.
Wincenty przybył do domu rodzinnego w Brodniczce.
Kiedy wybuchło powstanie, ksiądz w Brodnicy wezwał
do udziału w nim. Wincenty znalazł kolegę, który „dął
w trąbkę” i tak zebrał grupę powstańców, którzy pojechali do Poznania. Walczył pod Rawiczem i Rydzyną. Brał udział w walkach razem z Janem Kruszoną. Do powstania przystąpił
7 I 1919 r. Walczył na froncie południowym pod d-twem
por. Pohla. W służbie wojskowej był do końca 1920 r.,
w Straży Kolejowej. Ożeniony z Franciszką Nowacką,
z którą miał 8 dzieci. Był pracownikiem leśnym. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
i Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.
[Relacja Józefa Wójciaka; Relacja Marii Piotrowskiej; Dokumentacja w zbiorach Izby Muzealnej w Mosinie: legitymacje wymienionych odznaczeń]

WYSOCKI Jan – (ur. 14 V
1888 r. w Lwówku pow.
Nowy Tomyśl – zm. 21 VIII
1972 r.w Mosinie). Syn Maksymiliana i Balbiny. Poświadczenie z Dowództwa Okręgu
Korpusu Nr VII – Referat Historyczny nr 273-I/22979/38
z dn. 9 II 1938 r. Nr ewidencji w Okręgu – 204137. 20
I 1958 r. (C 2137). Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od 26.12.1918 do
01.03.1919 r. w Straży Ludowej Poznań V przy zdobywaniu dworca głównego w Poznaniu, koszar i lotniska
Ławica. Podstawa: książeczka wojskowa Rejon Uzupełnień Kościan 28910/ewid. 38, Legitymacja Związku Powstańców Wielkopolskich Koło Mosina nr 22 z 16 IV
1949 r. Mieszkał w Mosinie przy ul. Marcinkowskiego
24, z zawodu piekarz. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie. Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec Wielkopolski”. Odznaczony
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[umieszczony na liście powstańców wlkp. powstałej kilkadziesiąt lat temu przekazanej przez Izbę Muzealną
w Mosinie; http://powstancy-wielkopolscy.pl]
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ZAWALSKI Feliks – (ur. 20
XI 1893 r. w Sasinowie – zm.
5 IV 1962 r w Luboniu). Syn
Franciszka. Jako ochotnik
25 XII 1918 r. wstąpił do
organizującego się 1 Pułku
piechoty, 4 Kompani Straży
Bezpieczeństwa. Brał bezpośredni udział w walkach
w Poznaniu przy zdobywaniu
Cytadeli,
Grollmana
i okolicy pod dowództwem
por. Okocimskiego. Podstawa: odpis zaśw. DOK nr VII nr 276/I/13059/38. 30 III
1919 r. wstąpił do 5 Kompanii Batalionu zapasowego
1. Pułku Piechoty. 29 III 1920 r. bezterminowo urlopowany.
Pracował w urzędzie Telekomunikacyjnyn w Poznaniu jako
nadzorca telefoniczno – telegraficzny.Żonaty z Agnieszką,
z którą miał czworo dzieci: Joannę, Marię, Feliksa,
oraz Mariana.Mieszkał w Luboniu przy ul. Sobieskiego 19. Pochowany na cmentarzu w Żabikowie. Odznaczony
Wielkopolskim
Krzyżem
Powstańczym
w 1958 r. oraz Srebrnym Krzyżem zasługi nadanym przez
Radę Ludową w 1920 r.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl; Aleksandra Siatka, „Lubonianie w Powstaniu wielkopolskim”.]

ZAWIEJA Józef – (ur. 1 VII
1900 r. w Zbąszyniu – zm.13
III 1988 r. w Mosinie). Syn
Chryzostoma
i
Martyny
z d. Wachowskiej. Wcielony
do armii niemieckiej w kwietniu 1918 r., służbę w jej szeregach pełnił do grudnia 1918
r. w stopniu szeregowca. Od
1 I 1919 r. brał udział jako
ochotnik kompanii bukowskiej pod dowództwem porucznika Franciszka Szulca
w walkach pod Zbąszyniem, gdzie 27 I 1919 r. dostał się
do niewoli niemieckiej. Trafił do twierdzy w Havelbergu,
skąd został zwolniony 27 II 1919 r. Następnie odbył służbę wojskową w 14 P. A. C. w Poznaniu. Zwolniony z niej
został 5 I 1922 r. w stopniu szeregowca. W 1930 r. zakupił od Niemca Otto Starka z Krosna działkę przy ul. Słonecznej, na której wybudował dom. Wraz z żoną Martą
z d. Ludwiczak, z którą zawarł związek małżeński 29
X 1921 r. i synami Czesławem i Józefem, w kwietniu 1931
r. sprowadził się ze Zbąszynia do Mosiny (Nowe Krosna),
do nowego, wybudowanego domu. Przez całe swoje zawodowe życie, w tym również podczas okupacji hitlerowskiej,
pracował na stacji kolejowej w Poznaniu na stanowisku
starszego magazyniera handlowego. W 1940 r. został aresztowany przez Gestapo. Był więziony w Domu Żołnierza
i Forcie VII w Poznaniu. Po około pół roku został zwolniony w wyniku interwencji u władz policyjnych miejscowych Niemców. Nie posiadał żadnych odznaczeń. Mieszkał
w Mosinie przy ul. Słonecznej 14. Zmarł 13 VIII 1983 r.
w Mosinie i tutaj spoczywa na miejscowym cmentarzu.

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic
Grób oznakowany okolicznościową tabliczką „Powstaniec
Wielkopolski”.
[Ankieta ZBOWiD Koło Mosina wypełniona przez Józefa Zawieję w dniu 31 VII 1971 r.; Zaświadczenia CAW nr 6786,
nr ewiden. Okręgu 225233, Książeczka Wojskowa – wpis mjr
Kicia, odpis z 22 maja 1934 r. – Havelberg, den 27 Vebruar
1919, Kommendantur des Gefangenenlages Havelberg n r.II
b/12648, przekaz rodzinny syna Czesława.]

ZENKER Jan – (ur. 17 X 1897
r. w Kruczynku pow. Jarocin –
zm.13 XI 1989 r. w Mosinie).
Syn Wojciecha i Marii. Uznany jako weteran z Powstania
Wielkopolskiego i wciągnięty do kartoteki archiwum
towarzystwa dla badań nad
historią powstania wielkopolskiego pod nr 11343. Według
przekazu rodzinnego walczył na froncie południowym
w rejonie Jutrosin – Rawicz.
W 1911 r. przeprowadził się do Utraty, również koło Jarocina. Pod koniec I wojny, w 1918 r. został powołany do
odbycia służby wojskowej w jednostce kolejowej w Berlinie. W listopadzie 1918 r., z powodu choroby został zwolniony „do cywila”. Po wybuchu powstania, zaciągnął się
do powstańców i 12 II 1919 r. wstąpił jako ochotnik do
I Batalionu Saperów Wlkp. w Poznaniu. Po odpowiednim
przygotowaniu brał udział w walkach na południowym
odcinku frontu powstania, odcinku Jutrosin – Rawicz, pod
d-twem kpt. Butlera, aż do zakończenia powstania tj. do
30 V 1919 r. 1 VI 1919 r. został przeniesiony do 3 pułku
wojsk kolejowych, w którym służył do 9 VI 1921 r. Oznaczało to koniec kariery wojskowej i powrót do Utraty. Od
10 V 1921 r. do 31 VIII 1939 r. był zatrudniony na PKP,
gdzie przechodził rożne przeszkolenia i awanse. Po kilku latach został służbowo przez władze przeniesiony do Mosiny.
Tutaj pracował w odcinku drogowym, następnie jako dyżurny ruchu i kierownik ekspedycji towarowej. Podczas II
wojny, jako robotnik był zatrudniony od 3I I 1940 r. do 10
I 1945 r. w magazynie zasobów PKP w Poznaniu. Po wojnie
w dalszym ciągu kontynuował zatrudnienie od 30 I 1945
r. do 30 VI 1958 r. na PKP w Mosinie, na stanowisku zawiadowcy stacji. Z dniem 1 VII 1958 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przynależał do Towarzystwa Powstańców
i Wojaków oraz Stowarzyszenia Kolejarzy i Kolejowego
Przysposobienia Wojskowego w naszym mieście. Odznaczony był Pamiątkową Odznaką Wojsk Wielkopolskich nr
305 z 16 XII 1921 r., Medalem Pamiątkowym za Wojnę
1918/1919 z 28 XI 1921 r., D. O. K.VII –nadało Odznakę
Grunwaldzką, Medal Brązowy za długoletnią służbę w PKP
– otrzymał 13 V 1938, Odznakę Przodujący Kolejarz – 8 IX
1957 r. Mieszkał w Mosinie przy ul. Kasprowicza 6. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisję Weryfikacyjną w dniu 30 VII 1934 r. Koło Mosina – nr 291 pozycji
w spisie. Nr ewidencyjny w Okręgu – 247213.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeń Komisji
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Weryfikacyjnej 31.01.1933-19. 09.1934; dyplom nr 3911
ZWPNRP 1914-1919; Zaświadczenie Dowództwa Okręgu
Korpusu nr VII z 24 VIII 1938 r.; relacja wnuczki Kamili zd.
Knopczyk, ankieta koła ZBOWiD Mosina]

ZGOŁA Józef – (ur. 13 II 1897
r. w Żabinku pow. Śrem – zm.
31 III 1972 r.). Syn Józefa
i Magdaleny z d. Napierała.
Miał liczne rodzeństwo: Maria, Pelagia, Jadwiga, Katarzyna, Wiktoria, Stanisława, Jan,
Walenty, Julian, Wojciech.
Z zawodu był stolarzem. Jego
hobby to zegarmistrzostwo.
Pasję rozwijał będąc na emeryturze i naprawiając znajomym duże i małe zegary. Do
Powstania Wielkopolskiego przystąpił 1 I 1919 r. Służył w
5 Batalionie Poznańskim 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
(1 Pułku Strzelców Wielkopolskich) . Dosłużył się stopnia
kaprala. Kawaler, pracował w Zakładach Ziemniaczanych,
był działaczem lewicowym. Przed wojną należał do KPP
(Komunistycznej Partii Polski), PPR (Polskiej Partii Robotniczej), później aktywny działacz PZPR. Został pochowany
w Alei Zasłużnych na junikowskim cmentarzu w Poznaniu. Mieszkał w Luboniu przy ul. Dworcowej 4(5). Należał
także od 20 X 1946 r. do Związku Powstańców Wielkopolskich 1918 – 1919, Koło Żabikowo (nr ewid. 3598). Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.
[http://powstancy-wielkopolscy.pl; na podstawie akt ZPW
1918 – 1919, Koło Żabikowo (Archiwum Państwowe w Poznaniu, nr zespołu akt 884, informacji Anny Bronieckiej, Robert Wrzesiński, Piotr P. Ruszkowski - Lubonianie w Powstaniu wielkopolskim.]

ZYDOROWICZ Józef – (ur. 20 III 1902 r. w Ostrzeszowie
– zm. 8 I 1972 r. w Mosinie). Syn Antoniego i Leokadii
z d. Długaszewska. Z zawodu muzyk, średnie wykształcenie. Powstaniec zweryfikowany na podstawie zeznań
dwóch świadków: Witolda Prusienkiewicza ppor. rezerwy,
zam. Ostrzeszów, ul. Powstańców Wlkp. 35, Feliksa Pinkus, ul. Szkolna 3, Mosina. Do Straży Ludowej przystąpił
już 26 XI 1918 r. Następnie był w 1 Komp. Ostrzeszowskiej
pod d-twem ppor. Stanisława Thiele, później w 3 Baonie 12
Pułku Strzelców Wlkp. Walczył na froncie południowym
na odcinku Ostrzeszów – Kępno. Z wojska został zwolniony na końcu marca 1919 r. Nr ewidencyjny w Okręgu
– 229245. Mieszkał w Mosinie przy ul. Mickiewicza 4/2.
Pochowany na cmentarzu parafialnym w Mosinie.
[Ankieta ZBOWiD Koło Mosina z dn. 18 VII 1971 r.]
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Antoni Nowak

Antoni Roszczak

Franciszek Strzelczyk - w trzecim rzędzie od góry, trzeci po prawej
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Organiściak Jan - w rzędzie stojących, czwarty po prawej, okres I wojny światowej.

Oddział szturmowy do zadań specjalnych. Wśród powstańców p. Janc z Rogalinka.
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10-lecie 4. kompanii „marynarzy”, rok 1928. Wśród powstańców w drugim rzędzie, drugi po lewej - Józef Matuszak.

Zapiski Józefa Matuszaka o udziale w Powstaniu Wielkopolskim.
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Franciszek Strzelczyk - drugi po prawej

Jan Modliński - drugi po prawej
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Przykładowy kwestionariusz przyjęcia do Związku Powstańców Wielkopolskich.
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Poświęcenie sztandaru Związku Inwalidów Wojennych - rok 1929.

Związek Powstańców i Wojaków przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na Rynku w Mosinie, rok 1931.
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Przykładowe dokumenty Powstańców Wielkopolskich.
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Mosińscy powstańcy w 50 rocznicę wybuchu powstania - spotkanie w SP nr 1 w Mosinie.

Pogrzeb Powstańca Wielkopolskiego Józefa Bogusławskiego na cmentarzu w Mosinie, rok 1973.
Powstańcy od lewej: Leon Wojtaszewski, Bronisław Bloch, Feliks Pinkus.
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Piotr Mocek - jedyny poległy powstaniec z Mosiny.
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Gmina Mosina znakuje groby powstańców
27 grudnia minie 100 lat od wybuchu powstania wielkopolskiego 1918 – 1919. Tę ważną rocznicę
chce uczcić także Gmina Mosina. Chociaż ominęły nas walki powstańcze, tutejsi mieszkańcy wzięli
w nich czynny udział – na frontach daleko od domu. Naszym obowiązkiem jest kultywowanie pamięci powstania i jego bohaterów, zwłaszcza tych związanych z Małą Ojczyzną.
Przygotowania do obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego Gmina Mosina rozpoczęła już w roku 2016 bezpłatną akcją znakowania grobów powstańców, którzy przez
okres swojego życia byli mieszkańcami Ziemi Mosińskiej. Do udziału w akcji zaprosiliśmy rodziny
powstańców wielkopolskich, zachęcając do zgłaszania woli oznakowania ich grobów.
Dwa lata temu, w ramach pierwszego etapu, oznakowaliśmy 28 grobów, a w tym roku - kolejne 62
groby na cmentarzach parafialnych w Mosinie i w Rogalinku. Znakowanie sfinansowała Gmina Mosina, a jego realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu regionalistów Włodzimierza Gabrielskiego,
Jacka Szeszuły i Joanny Nowaczyk. Jeszcze przed rozpoczęciem akcji 9 grobów zostało oznakowanych
przez rodziny.
O groby naszych powstańców zadbali również instruktorzy z mosińskiego Kręgu T.W.A. „Elita” znakując je własnoręcznie wykonanymi rozetkami, a także członkowie mosińskiego FC Lecha Poznań,
którzy na każdą rocznicę powstania zapalają na tych grobach znicze. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w upamiętnienie czynu zbrojnego naszych mieszkańców – powstańców wielkopolskich.
Wspólnie uczcimy tę ważną w dziejach Wielkopolski i narodowych dziejach rocznicę – 100. rocznicę
wybuchu powstania wielkopolskiego.
Patronat honorowy nad akcją Gminy Mosina objął Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919. 			
Przemysław Mieloch
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Oznakowane groby tabliczką
„Powstaniec Wielkopolski”
Grób Rozstrzelanych 20 Pażdziernika 1939 r. na
Rynku w Mosinie
Andrys Alojzy
Andrys Karol
Andrzejczak Stanisław
Baranowski Leon
Bloch Bronisław
Bogusławski Józef
Borchardt Jan
Borkowski Władysław
Brudkiewicz Ignacy
Brzozowski Franciszek
Chudziński Kazimierz
Ciastowski Edmund
Dębicki Bolesław
Górny Jan
Grześkowiak Jakub
Harke Antoni
Hildebrand Walenty
Hoffmann Feliks
Jaworski Jan
Jaworski Mieczysław
Jaworski Roman
Jerzak Antoni
Jerzak Lucjan
Jeżewicz Ludwik
Kierczyński Julian
Kleiber Feliks
Klupś Michał
Kordylewski Mikołaj
Kowalski Jan
Kruszona Jan
Kupka Sylwester
Kurkowiak Ignacy
Kwieciński Kazimierz
Kwocz Józef
Lekier Franciszek
Leszczyński Szczepan
Lipiak Ludwik
Lisiecki Edmund
Lulka Stanisław
Łozowski Franciszek
Łozowski Jan
Maćkowiak Adam
Matuszak Józef
Mierzejewski Marcin
Modliński Stanisław

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic

Molenda Jan
Nader Stanisław
Nowak Antoni
Nowak Antoni
Nowak Franciszek
Nowak Józef
Nowak Wincenty
Nowak Wincenty
Obierski Ludwik
Olejnik Józef
Organiściak Jan
Owczarczak Stanisław
Paluch Józef
Paluszkiewicz Marcin
Papierz Stanisław
Pieszak Tomasz
Pikosz Franciszek
Pinkus Feliks
Pohl Adam
Potocki Roman
Rawecki Jakub
Rybarczyk Stanisław
Rybczyński Adam
Skibiński Tomasz
Skrzypczak Walenty
Skrzypczyński Antoni
Spychała Walenty
Strzelczyk Franciszek
Szczepaniak Wojciech
Szczęsny Franciszek
Szóstak Stanisław
Szóstakiewicz Władysław
Szymański Nikodem
Szymczak Antoni
Szymyślik Paweł
Śpiączka Franciszek
Taberski Franciszek
Tomczyk Władysław
Tomiński Jan
Trzciński Franciszek
Walkowiak Franciszek
Waszak Zygmunt
Wilhelm Stefan
Wiśniewski Piotr
Witucki Stanisław
Wosiński Hieronim
Woszak Stanisław
Wójciak Wincenty
Wysocki Jan
Zawieja Franciszek

101

Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic

Biblioteka Ziemi Mosińskiej 8

Włodzimierz Gabrielski
– ur. 10 VI 1949 r. w Legnicy. Od 1951 roku
związany z naszym miastem, mosinianin
z wyboru. Emeryt, mieszka w Mosinie. Rodzinnie: żona Karola, dwoje dzieci – Agnieszka i Waldemar z rodzinami oraz troje wnucząt.
Z zawodu technik-mechanik po ukończonym maturą Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Poznaniu. Od 1966 r. pracownik
ZPM H. Cegielski w Poznaniu – Fabryka Silników Okrętowych.
Zatrudniony przy montażu podzespołów silników, następnie
w działach przygotowania produkcji oraz technicznym. Autor
38 pracowniczych projektów wynalazczych dotyczących konstrukcji i technologii, których opisy były zamieszczane w gazecie
zakładowej „RACJONALIZATOR”. Z zamiłowania regionalista
i
pasjonat
historii
lokalnej.
Autor
wielu
artykułów w lokalnej prasie dotyczących mosińskiej parafii oraz biogramów jej księży. Współinicjator wniosku
przywrócenia przedwojennej nazwy ul. ks. bp. Franciszka Stefanowicza w Mosinie. Od 1957 do 1963 roku członek Dziecięcego Zespołu Muzycznego w klasie skrzypiec, którego założycielem
w Mosinie był prof. Antoni Nadolny. Zespół liczył do 50 dzieci grających na różnych instrumentach. W 2016 r. inicjator
i współorganizator wystawy w Izbie Muzealnej poświęconej temu
zespołowi oraz wnioskodawca przyznania Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej A. Nadolnemu. Z podobnym wnioskiem wystąpił
w stosunku do Chóru Kościelnego pw. św. Cecylii. Współinicjator
znakowania okolicznościowymi tabliczkami grobów powstańców
wielkopolskich na mosińskim cmentarzu jak i współautor publikacji dotyczącej biogramów powstańców wielkopolskich z naszego miasta i okolicy. Posiadane odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi, Honorowa Odznaka m. Poznania, Złota Odznaka „Zasłużony
Racjonalizator Produkcji”, Złota Odznaka Wojewódzkiego Klubu
Techniki i Racjonalizacji.

Przemysław Mieloch
urodzony 3 kwietnia 1970 r.; żona mosinianka
Anita Plumińska-Mieloch — dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 3 w Luboniu oraz Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego w Luboniu, autorka podręczników, ćwiczeń oraz poradników
dydaktycznych a także powieści „Widok na taras”, dwójka dzieci – Agnieszka (21 lat) i Tomek
(13 lat). Pracował w Urzędzie Gminy Komorniki,
gdzie zajmował się m.in. promocją i pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a także opracowywaniem Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Pracował również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich, zajmującym się obsługą funduszy Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich. Obecnie piastuje funkcję zastępcy
burmistrza Gminy Mosina.Od dzieciństwa do czasów studenckich
mieszkał w Swarzędzu. Uczęszczał do II LO w Poznaniu, w którym w IV klasie redaktorem naczelnym podziemnej licealnej gazety „Echo Dwójki”. Na początku lat 90. pisywał do swarzędzkiego
„Prosto z Ratusza”. Obronił pracę magisterską na Wydziale Historii
UAM w Poznaniu pt. „Wolny rynek w świetle encyklik Jana Pawła
II”.Od roku 1995 zamieszkał z Mosinie. Pracował w „Dzienniku
Poznańskim”, w którym kończył pracę jako szef działu informacyjnego. W latach 1996-2000 był redaktorem naczelnym czasopisma
regionalnego „Wieści z...”.W roku 2002, jeszcze przed wstąpieniem
do UE, przygotował wniosek unijny dla Stowarzyszenia Pomocy
Potrzebującym im. św. Antoniego w Mosinie w ramach Programu
„Młodzież”. UE wniosek zaakceptowała. Przyznano ponad 20.000
zł, które w większości przeznaczono dla potrzebujących dzieci na
obóz w Łagowie. Jest współzałożycielem i obecnym prezesem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Jedynki. Początkowo sferą działania
stowarzyszenia było wsparcie SP nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na zajęcia dodatkowe,
system monitoringu. Obecnie Stowarzyszenie wydaje Bibliotekę
Ziemi Mosińskiej.

Joanna Nowaczyk
– ur. 2 X 1966 r., magister historii, absolwentka UAM w Poznaniu. Praca magisterska w Zakładzie Historii Kultury Instytutu Historii pod
kier. prof. Bohdana Lapisa (1996). Autorka
publikacji: Odzwierciedlenie świadomości społeczeństwa niderlandzkiego schyłku średniowiecza
w malarstwie Hieronima Boscha w: Scripta Minora II, red. B. Lapis, UAM, Poznań 1998; cyklu
artykułów historycznych opublikowanych w latach 2008 – 2017
w kwartalniku popularnonaukowym „Kronika Wielkopolski”
wyd. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji
Kultury; publikacji w serii wydawniczej Biblioteka Ziemi Mosińskiej. Inicjatorka przywrócenia pamięci lokalnej o poległym
powstańcu wielkopolskim Piotrze Mocku i popularyzatorka tej
zapomnianej postaci. W latach 1988 – 1998 pracowała jako nauczyciel w szkołach w Poznaniu i w Luboniu. Od 20 lat – dziennikarz gazet lokalnych i regionalnych, obecnie redaktor naczelny
„Informatora Mosińskiego”, pracownik w Urzędu Miejskiego
w Mosinie. Pasjonatka historii, pieszej turystyki, malarstwa i gitary. Laureatka nagród i wyróżnień dziennikarskich. m.in. wyróżnienia im. Jerzego Zieleńskiego w Konkursie o Doroczne Nagrody
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich SDP 2009 – za publikacje
poświęcone popularyzacji wiedzy o Polsce i świecie, I nagrody
w Konkursie Dziennikarskim „27 grudnia.pl” o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na najlepszy reportaż
o powstaniu wielkopolskim i Wielkopolskie Pióro Roku 2009 wspólnie z Barbarą Miczko-Malcher za reportaż radiowy „Powrót
bohatera”, nominacji do nagrody głównej w Konkursie Dziennikarskim Stowarzyszenia Gazet Lokalnych „Local Press 2009”
w kategorii publicystyka historyczna za artykuły „Mocek – bohater nieznany” i „Zagubione w czasie”.

Jacek Szeszuła
– urodzony 10 marca 1946 r. Mosinianin od
urodzenia i zamieszkania. Ukończone studia na UAM w Poznaniu, magister historii
i nauczyciel z zawodu. Od 1966 r.
nauczyciel w SP nr 2 a od 1999 r.
– do 2005 nauczyciel dyplomowany
z II0 specjalizacji w gimnazjum przy ul. Sowinieckiej w Mosinie, obecnie emeryt. Pełnił
w obydwu placówkach funkcje kierownicze, wicedyrektora a następnie dyrektora szkoły i gimnazjum. Interesuje się historią regionalną. W 1974 r. utworzył w SP nr2 Izbę Pamięci Narodowej,
jedyną taką placówkę w mieście już wówczas współpracującą
z muzeami, pokazującą w stałej ekspozycji historię naszej Małej
Ojczyzny. Zbiory te zostały przekazane w 1983 r. ówczesnym
władzom administracyjnym Mosiny i stały się zaczątkiem Izby
Muzealnej. Regionalista i autor licznych tematycznych artykułów i opracowań w miejscowych gazetach oraz wydawnictwach,
dotyczących przeszłości naszego grodu i jego mieszkańców,
w tym inscenizacji historycznej związanej z ustanowienia Rzeczypospolitej Mosińskiej przez Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
w maju 1848 r. Za szczególny sukces uważa wyszukanie odpisu
lokacji Mosiny 1302 r., realizację pomysłu na flagę miasta oraz
ustanowienie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej przez Radę
Miejską w 1998 roku. Swoją pasję historyczną uzupełnia działalnością samorządową, będąc w różnych okresach po 1990 r.
radnym SSWP, Rady Powiatu Poznańskiego i Rady Miejskiej
w Mosinie. W 2014 r. został laureatem Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Żonaty z Marią, absolwentką UAM – magistrem
geografii, też b. nauczycielką w/w szkół.
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Ważniejsze dostrzeżone błędy druku
„Powstańcy Wielkopolscy z Mosiny i okolic”, W.Gabrielski, P.Mieloch, J.Nowaczyk, J.Szeszuła, Mosina 2018, nr 1(5) 2018, ISSN 1689-670X
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