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I

Udzia³ mieszkañców Ziemi Mosiñskiej w wojnie polsko-sowieckiej

Przedmowa

Przedstawiamy Pañstwu kolejn¹, trzeci¹ ju¿ publikacjê z serii Biblioteka Ziemi Mosiñskiej, tym razem powiêcon¹ udzia³owi mieszkañców Ziemi Mosiñskiej w wojnie polsko-sowieckiej 1919-1921.
Praca sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza z nich, to krótki zarys przebiegu samej wojny, jak i udzia³u wybranych
zwi¹zków taktycznych i oddzia³ów w walkach na wschodzie. Opisany zosta³ tu przebieg walk tych zwi¹zków taktycznych/oddzia³ów, w których s³u¿yli mieszkañcy Ziemi Mosiñskiej.
Prezentacji biogramów mosiñskich uczestników wojny polsko sowieckiej 1919-1921, powiêcona jest druga czêæ
publikacji. Dotychczas uda³o siê zebraæ informacje o nieco ponad 30-tu ¿o³nierzach z Ziemi Mosiñskiej. O ich udziale w walkach na froncie sowieckim wiadczy³yby zebrane dokumenty lub przekaz rodzinny. Zdajemy sobie sprawê,
¿e to liczba zdecydowanie zani¿ona. Mo¿na przyj¹æ, i¿ zdecydowana wiêkszoæ sporód ok. 180 naszych powstañców wielkopolskich, praktycznie nie zdejmuj¹c mundurów uczestniczy³a dalej w wojnie polsko-sowieckiej.
W okresie miêdzywojennym powstañcy samoorganizowali siê w zwi¹zki weteranów (w Mosinie istnia³o ko³o).
Kultywowali pamiêæ o powstaniu wielkopolskim, choæ nie zawsze spotykali siê z przychylnoci¹ obozu pi³sudczykowskiego. W czasie II wojny wiatowej, zmuszeni byli do ukrywania, czêsto wrêcz niszczenia wiadectw swojego udzia³u w powstaniu, za który grozi³y przecie¿ szykany, aresztowania, nawet mieræ. Po wojnie, wraz z umacnianiem siê w³adzy komunistów, nauczeni dowiadczeniem czasów okupacji niemieckiej,
skrzêtnie skrywali informacje i dokumenty wiadcz¹ce o przebiegu ich s³u¿by wojskowej w czasie trwania
wojny z Rosj¹ sowieck¹. Przez kilkadziesi¹t lat przecie¿, w³adza ludowa potêpia³a tê wojnê i jej uczestników, uznaj¹c j¹ za sprzeczn¹ z interesem Polski.
Wraz z up³ywem czasu, ¿o³nierze wojny polsko-sowieckiej umierali, zabieraj¹c do grobu pamiêæ o walkach, czêstokroæ nie przekazuj¹c te¿ najbli¿szym wspomnieñ i dokumentów, z obawy przed mog¹cymi spotkaæ ich represjami.
St¹d ogromna trudnoæ w zebraniu informacji na potrzeby tej publikacji. Z kolei dane pochodz¹ce jedynie przekazów rodzinnych, najczêciej s¹ niekompletne i wyrywkowe. Nie poparte ¿adnymi dokumentami, nie pozwalaj¹ na
precyzyjne ustalenie jednostki, w której s³u¿y³ dany uczestnik wojny.
To wszystko sk³ania do uznania niniejszej publikacji za pierwsz¹ próbê opisania podjêtej problematyki, która w
¿adnym razie nie wyczerpuje tematu. Liczymy na to, ¿e publikacja ta sprowokuje naszych mieszkañców do poszukiwania i ujawnienia informacji o kolejnych uczestnikach wojny polsko - sowieckiej 1919-1921 tak, jak to siê sta³o w
przypadku jednej z wczeniejszych publikacji. W roku 2008 bowiem, do opracowania Powstañcy Wielkopolscy z
Mosiny i okolic zebralimy ponad 130 biogramów, a dzi wiemy ju¿ o ok. 180 powstañcach.
Wierzymy, ¿e dzi skromna wiedza na temat uczestników wojny polsko-sowieckiej, którzy byli mieszkañcami Ziemi
Mosiñskiej, z Wasz¹ pomoc¹ drodzy Czytelnicy ulegnie pog³êbieniu, a niezapisane dot¹d z powodu politycznych
uwarunkowañ przesz³oci karty lokalnej historii, pos³u¿¹ do celów poznawczych nastêpnym pokoleniom.

Przemys³aw Mieloch
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II

Przebieg wojny

Bezporedni¹ przyczyn¹ wybuchu by³a rozpoczêta w konsekwencji
zawieszenia broni w Compiegne 11 listopada 1918 ewakuacja niemieckiej armii Ober-Ost zajmuj¹cej obszar dwóch i pó³ tysi¹ca kilometrów od Zatoki Botnickiej po Morze Azowskie, która pozostawa³a na terenach proklamowanych formalnie niepodleg³ych Estonii, £otwy, Litwy i Ukrainy, a tak¿e Bia³orusi. By³o to konsekwencj¹
zawartego przez RFSRR separatystycznego pokoju z Niemcami i
Austro-Wêgrami (traktat brzeski), w którym rz¹d bolszewicki wycofa³ Rosjê z koalicyjnego udzia³u w I wojnie wiatowej.
Pomiêdzy odradzaj¹c¹ siê po 123 latach niewoli niepodleg³¹ Polsk¹
a Rosj¹ nie istnia³a ¿adna uznawana przez strony granica pañstwowa, rz¹d bolszewicki w Rosji nie by³ uznawany na arenie miêdzynarodowej, za kwesti¹ sporn¹ pozostawa³ status terytoriów po³o¿onych pomiêdzy zwartym etnicznym obszarem polskim, a obszarem rosyjskim (przedrozbiorowego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
i wchodz¹cej przed rozbiorami do Korony prawobrze¿nej Ukrainy).
W konsekwencji starcie pomiêdzy Polsk¹ a Rosj¹ o wzajemne granice i sposób zorganizowania politycznego ziem pomiêdzy wschodni¹ granic¹ Kongresówki a granic¹ Rzeczypospolitej Obojga Narodów sprzed rozbiorów by³o nieuniknione. D³uga linia oddzielaj¹ca
stronê polsk¹ i bolszewick¹ by³a podzielona przez b³ota poleskie,
które ze wzglêdu na podmok³y teren nie nadawa³y siê do prowadzenia dzia³añ zbrojnych. W zwi¹zku z tym dzia³ania wojenne toczy³y siê na dwu osobnych terenach: froncie pó³nocnym i froncie
po³udniowym. Obie armie, zarówno Wojsko Polskie, jak i Armia
Czerwona by³y armiami improwizowanymi, budowanymi od podstaw (w przypadku Armii Czerwonek od lutego-lipca 1918, w przypadku Wojska Polskiego od listopada 1918). Sk³ady obu armii pochodzi³y zarówno z poboru, jak i zaci¹gu ochotniczego. D³uga linia
frontu i stosunkowo niewielka liczebnoæ armii bior¹cych udzia³ w
konflikcie powodowa³y, ¿e niemo¿liwe by³o utworzenie linii obronnych odpowiednio obsadzonych przez wojska, musia³y istnieæ s³abo obsadzone b¹d w ogóle nie obsadzone przez wojsko odcinki
frontu. To stwarza³o mo¿liwoæ obejcia silnie bronionych odcinków b¹d ataku z najmniej spodziewanego kierunku. Wojna polsko-bolszewicka przybra³a charakter wojny manewrowej
Wojna miêdzy Polsk¹ a sowieck¹ Rosj¹ rozpoczê³a siê marszem Armii Czerwonej na Bia³oru i Litwê, która XII 1918 zajê³a Miñsk, a 5 I
1919 wypar³a z Wilna oddzia³y Samoobrony Litwy i Bia³orusi. Strona sowiecka d¹¿y³a do wprowadzenia na tych terenach rz¹dów rewolucyjnych. W Polsce rozwa¿ano 2 programy terytorialne dotycz¹ce ziem wschodnich: inkorporacyjny (przy³¹czenie Bia³orusi i czêci
Ukrainy do Polski) lansowany przez obóz R. Dmowskiego i federacyjny (stworzenie systemu pañstw narodowych przyjaznych Polsce)
J. Pi³sudskiego. 14 II 1919 wojska polskiego dotar³y w rejon miasteczka Mosty n. Niemnem i zasta³y tam formacje Armii Czerwonej,
które ust¹pi³y bez walki. Do wymiany ognia dosz³o 16 II 1919, podczas starcia o Maniewicze (na linii kolejowej KowelSarny), które
zosta³y opanowane przez wojska polskie. 16 IV 1919 WP przesz³o do
zdecydowanych dzia³añ zaczepnych. Oddzia³y wojska polskiego opanowa³y 19 IV Wilno, 17 IV Lidê, 18 IV Nowogródek i 19 IV Baranowicze. Odnies³y kolejno 3 zwyciêstwa nad si³ami bolszewickimi, zgrupowanymi na pó³noc, wschód i zachód od Wilna (k. Podbrodzia,
Oszmiany i Szyrwint). W po³owie V 1919 dotar³y daleko na pó³noc i
wschód po liniê £yngmianyIgnalinoHoduciszkijeziorem NaroczSmorgonieWiniewPiesiewicze. W tym czasie walki toczy³y
siê równie¿ pod Baranowiczami i na zachód od £uniñca i nad dolnym Styrem na Polesiu Wo³yñskim. 1 VII WP uderzy³o na Mo³odeczno (zdobyte 4 VII), na Polesiu zdoby³o £uniniec (10 VII). W po³owie VIII powstrzyma³o kontrofensywê sowieck¹ pod Nalibokami,
przesz³o do dzia³añ zaczepnych i 8 VIII zdoby³o Miñsk. Od 17 VII
wojska polskie zajmowa³y dogodne pozycje nad Zbruczem, na Wo³yniu 9 VIII zdoby³y Dubno i Krzemieniec. 13 VIII opanowa³y mia-
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sto i twierdzê Równe. 16 VIII zajê³y Ostróg nad Horyniem, 18 VIII
wkroczy³y do Zas³awia, a 30 VIII zaczê³y siê ju¿ umacniaæ na pozycjach w Olewsku nad Uborci¹. Na obszarach litewsko-bia³oruskich
14 VIII zdoby³y Ihumeñ, 20 VIII zajê³y Borysów nad Berezyn¹, 25
VIII przyst¹pi³y do dzia³añ skierowanych na Po³ock i Dyneburg. 28
VIII u¿y³y po raz pierwszy czo³gów i po ciê¿kich walkach opanowa³y
twierdzê Bobrujsk nad Berezyn¹. Nastêpnie zajê³y 2 przyczó³ki na
wschodnim brzegu tej rzeki: w Bobrujsku (1 IX) i w Borysowie (11
IX). 2 IX wojska polskie dotar³y do Dwiny i do 13 IX opanowa³y
liniê tej rzeki a¿ po ujcie Dryssy, a po zwyciêskich walkach k. Kras³awia (1116 IX) umocni³y siê nad Dwin¹ miêdzy Dzisn¹ a Dyneburgiem. Po przerwie w dzia³aniach wojskowych, X 1919 wojska polskie wznowi³y dzia³ania zaczepne i do po³owy I 1920 opanowa³y obszary po liniê: Uszyca (lewy dop³yw Dniestru)P³oskirów ob. Chmielnicki)StarokonstantynówSzepetówkaZwiahel (ob. Nowogród
Wo³yñski)OlewskUbaræ (prawy dop³yw Prypeci)Bobrujskrz.
BerezynaDyneburg (zdobyty po ciê¿kich bojach 321 I 1920).
Kilkakrotnie wznawiane zim¹ 191920 rozmowy pokojowe nie przynios³y rezultatów. Nowy sowiecki plan generalnej ofensywy na Europê zosta³ wyprzedzony przez dzia³ania wojsk polskich na Ukrainie, okrelane jako wyprawa kijowska, rozpoczête 25 IV 1920 w porozumieniu z ukraiñskim dowódc¹ S. Petlur¹ [wczeniej w Galicji od
XII 1918 do VII 1919 toczy³y siê walki miêdzy oddzia³ami polskimi i
ukraiñskimi, w których strona polska zwyciê¿y³a dochodz¹c do rzeki
Zbrucz]. Si³y polskie: 6. armia genera³a W. Iwaszkiewicza, 2. armia
genera³a Listowskiego i 3. armia genera³a Rydza-mig³ego opanowa³y Ukrainê Prawobrze¿n¹ po liniê: Jaruga nad DniestremLipowiecWasylkówKijów (zdobyty 7 V 1920) z przyczó³kiem na
wschodnim brzegu Dniepru. Ofensywa Armii Czerwonej rozpoczêta
29 V na Ukrainie doprowadzi³a do przerwania 5 VI 1920 frontu polskiego przez armiê konn¹ S. Budionnego i do generalnego odwrotu
wojsk polskich, zatrzymanego 29 VII2 VIII 1920 pod Brodami po
zwyciêstwie nad Budionnym. Rozpoczêta 4 VII 1920 nad rz. Aut¹ i
Berezyn¹ kolejna ofensywa wojsk sowieckich, M. Tuchaczewskiego,
pokona³a na prze³omie VII i VIII 1920 wojska polskiego Frontu Pó³nocno-Wschodniego (dowódca genera³ Szeptycki) na linii Bugu oraz
Narwi i ruszy³a nad doln¹ Wis³ê i na Warszawê. W po³owie VIII 1920
wojska Tuchaczewskiego podjê³y próbê przeprawy przez Wis³ê pod
W³oc³awkiem i w P³ocku, a na przedpolach Warszawy i Modlina
wywi¹za³a siê bitwa warszawska. Najciê¿sze boje stoczy³y: polska 1.
armia genera³a F. Latinika pod Radzyminem i polska 5. armia genera³a W. Sikorskiego pod Modlinem i nad Wkr¹. Natarcie Armii Czerwonej zosta³o powstrzymane, a 16 VIII 1920 rozpoczê³o siê przeciwuderzenie wojsk polskich znad Wieprza na Miñsk MazowieckiKa³uszynSiedlceBia³¹ Podlask¹ i doprowadzi³o do pogromu i odwrotu
wojsk Tuchaczewskiego, które 2028 IX 1920 zosta³y pokonane w
bitwie nad Niemnem. W VIII 1920 kawaleria Budionnego zaatakowa³a od pó³nocnego wschodu Lwów, ale 17 VIII zosta³a zatrzymana
pod Zadwórzem. Nastêpnie ruszy³a na Zamoæ, gdzie 29 VIII toczy³y
siê ciê¿kie walki, zakoñczone jej pogromem (Komarów) i ust¹pieniem 6 IX do W³odzimierza Wo³yñskiego. 12 IX ruszy³a na Wo³yniu
ofensywa polska pod dowództwem genera³a Sikorskiego. 18 IX odzyskano Równe, a w koñcu IX wojska polskie wysz³y na liniê rzek
Uborci i S³uczy. Ofensywa polska na Podolu rozpoczêta 14 IX pod
dowództwem genera³a R. Lemezana de Salinsa, nastêpnie genera³a
S. Hallera zakoñczy³a siê w ostatnich dniach wrzenia osi¹gniêciem
pozycji: od Starej Uszycy na po³udniu przez ZinkówP³oskirówStarokonstantynów do £abunia na pó³nocy. Dzia³ania na wschodniej
Ukrainie zakoñczy³ 812 X rajd korpusu kawalerii polskiej genera³a
J. Rómmla na Korosteñ. Rozpoczête w po³owie sierpnia rokowania
polsko-sowieckie, 12 X 1920 doprowadzi³y do podpisania preliminariów uk³adu pokojowego i postanowieñ umowy rozejmowej. Dzia³ania zbrojne usta³y 18 X 1920, a traktat pokojowy podpisano 18 III
1921 w Rydze (ryski traktat pokojowy).
Wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Przebieg walk i t³o miêdzynarodowe, red. A. Koryn, Warszawa 1991;
M. WRZOSEK Wojny o granice Polski Odrodzonej 191821, Warszawa 1992.
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III Zwi¹zki taktyczne
i jednostki wojskowe

Udzia³ mieszkañców Ziemi Mosiñskiej w wojnie polsko-sowieckiej
Orderu Wojennego Virtuti Militari.
W 14 DP walczy³:
=> RYBARCZYK Stanis³aw

15 WIELKOPOLSKA DYWIZJA PIECHOTY
14 WIELKOPOLSKA DYWIZJA PIECHOTY
Zrêby organizacyjne do jej powstania zosta³y zapocz¹tkowane
w styczniu 1919 r. w Poznaniu. Dywizja zosta³a zorganizowana jako
1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich pod dowództwem gen. Filipa
Dubiskiego. 10 grudnia 1919 r. 1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich
zosta³a przemianowana na 14 Dywizjê Piechoty.
W jej sk³ad w okresie powstania wielkopolskiego wesz³y m.in.:
XXVII Brygada Piechoty (dawna I Brygada Strzelców Wlkp.)
55 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 1 Pu³k Strzelców Wlkp.)
56 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 2 Pu³k Strzelców Wlkp.)
XXVIII Brygada Piechoty (dawna II Brygada Strzelców Wlkp.)
57 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 3 Pu³k Strzelców Wlkp.)
58 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 4 Pu³k Strzelców Wlkp.)
XIV Brygada Artylerii
14 Pu³k Artylerii Polowej Wielkopolskiej
14 Pu³k Artylerii Ciê¿kiej
14 Batalion Saperów Wielkopolskich
14 Kompania Telegrafistów  dywizyjna.
Najwczeniej do dzia³añ wojennych w ramach 14 Wlkp DP, póniej 14 DP w walce z bolszewikami wesz³y oddzia³y 1 Pu³ku Strzelców Wielkopolskich (póniej 55 pp). Od marca do koñca maja 1919
r. walczy³y w rejonie Lwowa, Gródka Jagielloñskiego, Stryja. Po
krótkiej kampanii na wschodzie pu³k wróci³ do Poznania, aby walczyæ na froncie po³udniowym powstania wielkopolskiego.
Pocz¹wszy od koñca lipca 1919 r. do pocz¹tku padziernika tego
roku poszczególne pu³ki 1 Dywizji Strzelców Wielkopolskich (póniej 14 DP by³y przerzucane transportami kolejowymi na Wschód.
Walcz¹ m.in. pod Po³ockiem, Berezyn¹, Bobrujskiej, Swis³ocz¹,
¯kobinem, Szaci³kami, Tokarni¹, Jaktorowsk¹ S³obod¹, Miñskiem,
Kijowem  odnosz¹c wiele zwyciêstw.
Z dniem 01.04.1920 r. na podstawie rozkazu Nr 1940/1 z dn.
07.03.1920 r. Wodza Naczelnego Józefa Pi³sudskiego, dokonano
reorganizacji frontów i w ich miejsce utworzono armie. Front Litewsko-Bia³oruski zosta³ podzielony na 3 armie. 14 DP znalaz³a siê
w sk³adzie 4 Armii pod dowództwem gen. Stanis³awa Szeptyckiego, a póniej Leonarda Skierskiego. Ofensywa bolszewicka podjêta w lipcu 1920 r. sprawi³a, ¿e Naczelne Dowództwo nakaza³o odwrót 4 Armii z frontu pó³nocnego. 14 DP tocz¹c ciê¿kie boje prowadzi³ dzia³ania odwrotowe. Poszczególne pu³ki przez Berezê Kartusk¹, Kobryñ, Wo³kowysk, Baranowicze forsowanym marszem
dosz³y do Bugu, który przekroczy³y, udaj¹ siê w rejon Dêblina.
W bitwie warszawskiej 14 DP walczy³a na osi Dêblin-Warszawa
tocz¹c walki m.in. o Garwolin, Miñsk Mazowiecki, £om¿ê, Nowogród, Ko³bielê, Wêgrów. Rozbite oddzia³y bolszewików 14 DP ciga³a forsownymi marszami przez m. in. Ostro³êkê do granicy z Prusami Wschodnimi.
Na prze³omie sierpnia i wrzenia 1920 r. 14 DP zosta³a przerzucona w rejon Brzecia nad Bugiem, gdzie przygotowywa³a siê do operacji nad Niemnem w ramach dzia³añ 4 Armii.
14 DP prowadz¹c walki zdoby³a m.in.: Baranowicze, Miñsk, Skonim, Wo³kowysk, S³uck, Kajdanów, ¯abin. Dzia³ania wojenne 14
DP zakoñczy³a 18.10.1920 r., kiedy wszed³ w ¿ycie rozejm. Konsekwencj¹ zawieszenia broni by³o wycofanie pu³ków 14 DP na liniê
demarkacyjn¹.
08.12.1920 r. Marsza³ek Józef Pi³sudski udekorowa³ sztandary
zwyciêskich pu³ków tworz¹cych 14 DP z Wielkopolski, Krzy¿ami

Powsta³a w 17 stycznia 1920 r. w wyniku konsolidacji Wojska Polskiego i przemianowania 2 Dywizji Strzelców Wielkopolskich pod
dowództwem gen. W³adys³awa Junga.
W jej sk³ad wchodzi³y:
XXIX Brygada Piechoty (dawna III Brygada Strzelców Wlkp.)
59 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 5 Pu³k Strzelców Wlkp.),
60 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 6 Pu³k Strzelców Wlkp.),
XXX Brygada Piechoty (dawna IV Brygada Strzelców Wlkp.)
61 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 7 Pu³k Strzelców Wlkp.),
62 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 8 Pu³k Strzelców Wlkp.).
XV Brygada Artylerii
15 Pu³k Artylerii Polowej Wielkopolskiej
15 Pu³k Artylerii Ciê¿kiej
15 Batalion Saperów Wielkopolskich
15 Kompania Telegrafistów  dywizyjna
W czasie walka na wschodzie uczestniczy³a w polskiej ofensywie
na Kijów w kwietniu 1920 r. tocz¹c boje z 44 Dywizj¹ Strzelców.
Po translokacji na Bia³oru walczy³a nad rzek¹ Berezyn¹. Wydzielone oddzia³y zdoby³y miasto o tej samej nazwie. W dniach odwrotu wojsk polskich wchodzi³a w sk³ad grupy gen. Junga. Od 2 do
7.08.1920 r. broni³a Bugu pod Drohiczymiem, nastêpnie walczy³a
na przedmociu warszawskim. Podczas polskiej kontrofensywy
20.08.1920 r. pod Procienic¹ zada³a ciê¿kie straty 5 Dywizji Strzelców, a dzieñ póniej pod niadowem rozbi³a 11 Dywizjê Strzelców.
22.08.1920 r. zdoby³a £om¿ê, zmuszaj¹c rosyjsk¹ 15 Armiê do
zmiany kierunku odwrotu. W sk³adzie grupy gen. Junga wziê³a
udzia³ w polskiej ofensywie na Bia³orusi we wrzeniu i padzierniku 1920 r. - walczy³a m .in. pod Wo³kowyskiem.
W 15 DP walczy³:
=> JÓWIAK Ludwik

17 WIELKOPOLSKA DYWIZJA PIECHOTY
Powsta³a 10.12.1919 r. w wyniku przemianowania dawnej 3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, pod dowództwem gen. ppor. Wincentego Odyñca (do 24.VI.1920).
W jej sk³ad wchodzi³y:
XXXIII Brygada Piechoty (dawna I Brygada Strzelców Wlkp.)
67 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 9 Pu³k Strzelców Wlkp.)
68 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 10 Pu³k Strzelców Wlkp.)
XXXIV Brygada Piechoty (dawna II Brygada Strzelców Wlkp.)
69 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 11 Pu³k Strzelców Wlkp.)
70 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej (dawny 12 Pu³k Strzelców Wlkp.)
XVII Brygada Artylerii
17 Pu³k Artylerii Polowej Wielkopolskiej
17 Pu³k Artylerii Ciê¿kiej
17 Batalion Saperów Wielkopolskich
17 Kompania Telegrafistów  dywizyjna
W II 1920 by³a dowodzona przez gen. W. Odyñca i skierowana na
Front Litewsko-Bia³oruski. Zgrupowana w rejonie Mo³odecznoLida stanowi³a odwód Naczelnego Dowództwa. Po rozpoczêciu
przez Tuchaczewskiego pierwszej ofensywy w V 1920 r. wzmocni³a
1 Armiê. Jej pu³ki walczy³y m.in. w rej. G³êbokie-Dokszyce, nad
Berezyn¹, Serweczem, pod Buds³awiem i Parafianowem. Bra³a
udzia³ w bitwie pod Aut¹. Podczas odwrotu ponios³a ciê¿k¹ pora¿-
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kê 16.07.1920 r. pod Gieranonami, gdzie utraci³a wiêkszoæ artylerii. Uczestniczy³a w obronie linii Niemna i Bugu. W³¹czona w sk³ad
5 Armii gen. Sikorskiego podczas bitwy nad Wis³¹ walczy³a pod
rozkazami gen A. Osiñskiego pod Modlinem, nastêpnie cigaj¹c
nieprzyjaciela, skierowa³a siê ku granicy Prus Wschodnich.
W dniach drugiej bitwy nad Niemnem os³ania³a lewe skrzyd³o 2
Armii przed ewentualnym atakiem wojsk litewskich.
W 17 DP walczyli:
=> ANDRZEJCZAK Stanis³aw, PAWLAK W³adys³aw

55 POZNAÑSKI PU£K PIECHOTY
55 poznañski pu³k piechoty (pp) powsta³ z 1. pu³ku strzelców wielkopolskich. Pu³k ten zosta³ sformowany dnia 19 stycznia 1919 roku
w Poznaniu z tworz¹cych siê tam i walcz¹cych od 27 grudnia 1918
roku wielkopolskich oddzia³ów powstañczych. W styczniu 1920
roku 1. pu³k strzelców wielkopolskich otrzyma³ swe nowe miano 
55. poznañskiego pu³ku piechoty.
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ci oraz forsuje p³on¹cy most. Wróciwszy w czerwcu 1919 roku do
Wielkopolski. 55. pu³k dzia³a³ od 30 lipca do 8 padziernika 1919
roku patrolami na froncie przeciw-niemieckim pod Lesznem.
W padzierniku 1919 roku Pu³k zosta³ przerzucony na front litewsko-bia³oruski powracaj¹c w szeregi swojej macierzystej dywizji,
walcz¹cej w obszarze Bobrujska nad Berezyn¹. Dnia 16 padziernika 1919 roku oddzia³y wielkopolskie wypieraj¹ Rosjan za rzekê
O³ê, same za staj¹ na pozycji bobrujskiego przedmocia. St¹d Pu³k
przeprowadza ca³y szereg wypadów, którymi dezorganizuje nieprzyjaciela i utrzymuje inicjatywê w swym rêku.
W czasie od 16 do 26 kwietnia w akcji zmierzaj¹cej do rozgromienia Rosjan, niepokoj¹cych gronymi natarciami odcinek dywizji
pod Szaci³kami na po³udniowy wschód od Bobrujska, Pu³k wraz
z oddzia³ami pu³ków 56. i 57. oraz bateri¹ 14. pu³ku artylerii polowej przerywa front uderzeniem na bagnety i zmusza nieprzyjaciela do ucieczki, zdobywaj¹c przy tym bateriê dzia³. W walkach kwietniowych Pu³k ponosi ciê¿kie straty w zabitych i rannych. Na przedmociu bobrujskim Pu³k utrzymuje siê w ci¹g³ych bojach do lipca
1920 roku.
Wielka ofensywa rosyjska, podjê³a w pierwszych dniach lipca, zmusza Polaków do opuszczenia linii Berezyny. Rozpoczyna siê nie-

Szlak bojowy 55 poznañskiego pu³ku piechoty

Po zorganizowaniu siê Pu³k wyruszy³ dnia 14 marca 1919 roku przeciw Ukraiñcom do Ma³opolski Wschodniej. Chrzest bojowy otrzyma³ dnia 18 marca przerywaj¹c piercieñ ukraiñski okalaj¹cy Lwów,
przez zdobycie Baru i Wo³czuchów na zachód od Gródka Jagielloñskiego.
W kwietniu, w czasie wiat Wielkiej Nocy Pu³k opanowuje za¿arcie
bronione wzgórza i wie Nawariê, na po³udniowy zachód od Lwowa, ponosz¹c przy tym krwawe straty. Uczestnicz¹c chlubnie w ma³opolskiej ofensywie majowej, zajmuje w boju Rudki, Komarno, Miko³ajów i Stryj, gdzie bierze wielkie sk³ady broni amunicji i ¿ywno-
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zmiernie ciê¿ki okres kilkotygodniowego odwrotu nad Wis³ê. W tym
czasie Pu³k odznacza siê równie¿ du¿¹ bitnoci¹, a przede wszystkim du¿a wartoci¹ moraln¹. Najznaczniejsze boje Pu³k stacza
w dniach 22. 23 i 24 lipca pod Berez¹ Kartusk¹, gdzie wykona³ szereg mia³ych przeciwuderzeñ i cofn¹³ siê dopiero na rozkaz. Nastêpnie za¿arte walki wywi¹za³y siê na linii Bugu. Tu 55. poznañski
pp przeciwnacieraj¹c celem odzyskania Bugu zdobywa wstêpnym
bojem Konstantynów na wschód od Siedlec i zaskoczywszy przeciwnika w Janowie wypiera jego 17. dywizjê za rzekê. W kontrofensywie polskiej Pu³k walczy w sk³adzie grupy uderzeniowej i wyszed³szy dnia 16 sierpnia spod Dêblina, w nocy, jako stra¿ przednia 14.
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dywizji piechoty, wpada pod Ko³biel¹ na silne oddzia³y 18. dywizji
rosyjskiej. Wróg po ciê¿kich walkach cofa siê. W dniach od 8 do 10
wrzenia pu³k zdobywa stacjê kolejow¹ i miasteczko ¯abinkê, odpieraj¹c uporczywie natarcia Rosjan wsparte ogniem poci¹gów pancernych i zasilane wie¿ymi posi³kami. W szeæ dni póniej w zawziêtym krwawym boju, Pu³k kilkakrotnie traci³ i odzyskiwa³ Laskowo. Dnia 1 padziernika 55. poznañski pp broni odcinka pod
Baranowiczami utrzymuj¹c stanowiska energicznymi przeciwuderzeniami, po czym przechodzi do natarcia na wie Litawê, walczy
w nieprzyjacielskich zasiekach i okopach i wyr¹buje sobie drogê na
Kleck. Ostatnim, piêknym bojem Pu³ku by³o zdobycie Miñska
w dniu 14 padziernika 1920 roku po ciê¿kiej, krwawej walce ulicznej, przy czym zagarniêto pod wsia Kalwari¹ olbrzymie tabory przeciwnika. Organizatorem i pierwszym dowódc¹ Pu³ku by³ p. pu³kownik (genera³) Daniel Konarzewski. Na polach bitew w ci¹gu
wojny 1919-1920 roku Pu³kiem dowodzi³ podpu³kownik Gustaw
Paszkiewicz.
W 55 pp walczy³:
=> JE¯EWICZ Ludwik

56 PU£K PIECHOTY WIELKOPOLSKIEJ
Na powstanie pu³ku z³o¿y³y siê oddzia³y powstañcze Grodziska,
Kociana, Wolsztyna i miejscowoci wielkopolski zachodniej.
18.01.1919 r. utworzy³y one Grupê Zachodni¹. 16.03.1919 r. rozkazem zosta³ powo³a³ do ¿ycia 2 Pu³k Strzelców Wielkopolskich,
który 7.01.1920 r. zosta³ przemianowany na 56 pp wielkopolskiej.
Stacjonowa³ we: Wronkach, Pniewach, Wolsztynie, Rakoniewicach.
Dowódc¹ pu³ku w marcu 1919 r. zosta³ ppor. Antoni Nieborak, a od
maja 1919 r. kpt. Zygmunt £êgowski.
Na pocz¹tku wrzenia 1919 r. pu³k wyruszy³ na front litewsko-bia³oruski. Walczy z powodzeniem pod Po³ockiem, Bobrujskiem.
10.12.1919 r. zmieni³ nazwê na 56 pp.
Pocz¹tek stycznia 1920 r. zaowocowa³ wypadem na Szaci³ki. Wiosn¹
toczy³ zwyciêskie walki pod Jaktorowsk¹ S³obod¹ i Berezyn¹. Ostatnim sukcesem w walkach by³ czerwcowy wypad na Sto³piszcze.
Lipcowa ofensywa rosyjska spowodowa³a odwrót pu³ku. Przez Baranowicze, Leno, S³onim, Wo³kowysk, Swis³ocz, Gnojno, Dêblin
uda³ siê do Bobrownik nad Wieprzem, gdzie by³ w dyspozycji Marsza³ka Pi³sudskiego.
W bitwie warszawskiej rozbi³ bolszewików pod Soko³owem i £askarzewem. Uczestniczy³ w ciê¿kich walkach pod Miñskiem Mazowieckim. Id¹c na pó³noc przez Czy¿ew i Zambrów za nieprzyjacielem, dotar³ 24.08.1920 r. do granicy z Prusami Wschodnimi.
Nastêpnie zosta³ przerzucony transportem kolejowym do Brzecia
nad Bugiem. Uczestniczy³ w walkach o ¯abinkê, Berezê, Bosiacz,
Kobryñ, Laskowo, Baranowicze. 15.10.1920 r. wraz z 55 pp zaj¹³
Miñsk. Po zawarciu rozejmu wyruszy³ do rejonu Miru i Niewie¿a.
Marsza³ek Pi³sudski 08.12.1920 r. udekorowa³ sztandar pu³ku Krzy¿em Orderu Wojennego Virtuti Militari w Zelwie. 23.12.1920 r. pu³k
powróci³ do Wielkopolski. Stacjonowa³ we Wrzeni i remie.
22.08.1921 r. 56 pp wszed³ w sk³ad 25 DP w Kaliszu z garnizonem
w Krotoszynie. Nowy sztandar ufundowali dla pu³ku mieszkañcy
Krotoszyna. Wrêczono go 22.09.1929 r. w Krotoszynie.
W 56 pp walczyli:
=> BRZOZOWSKI Franciszek, JERZAK Antoni, MIERZEJEWSKI Marcin

60 PU£K PIECHOTY
Historia 60 pp jest zwi¹zana z wieloma miastami Wielkopolski.
Jednak szczególna rola przypada Gostyniowi i Kocianowi.
7.01.1919 r. na placu przy Strzelnicy Miejskiej w Gostyniu sta-
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wi³o siê ok. 400 powstañców wielkopolskich. Zorganizowano
ich w 4 kompanie zwane gostyñskimi. Dowództwo obj¹³ por.
dr Bernard liwiñski, który 8.01.1919 r. otrzymuje w Dowództwie G³ównymi w Poznaniu kierownictwo taktyczne nad operacjami prowadzonymi na froncie LESZNA. Do 15.01.1919 r.
w rejonie Leszna dzia³a³y jeszcze kompanie: z Borku Wlkp. pod
dowództwem sier¿. Talarczyka) zwana 5 komp. Gostyñsk¹ i dalej migielska, krzywiñska, osiecka, kociañska oraz od
14.01.1919 r. II komp. kórnicka w rejonie Osiecznej i po dwie
kompanie z Jarocina i remu.
Wymienione kompanie wraz z kolejnymi dwoma operowa³y
g³ównie na linii Leszno-Wolsztyn broni¹c linii Kana³u Obry.
Rozkazem operacyjnym nr 1 z dnia 17.01.1919 r. wszystkie front
zosta³ podzielony na 4 odcinki grupa po³udniowo-zachodnia
ograniczona Kana³em Obra i miejscowoci¹ Poniec, otrzyma³a nazwê Grupy Leszno pod dowództwem por. liwiñskiego.
06.03.1919 r. rozkazem Dowództwa G³ównego Grupa Leszno
otrzyma³a nazwê 6 Pu³k Strzelców Wielkopolskich i wesz³a
w sk³ad utworzonej tym samym rozkazem 2 Dywizji Strzelców
Wielkopolskich.
Do najwiêkszych walk Grupy Leszno dosz³o pod Gociejowicami, Robczyskiem, Przybinem i K¹kolewem. 19.01.1920 r. pu³k
ruszy³ w kierunku Bydgoszczy, aby przejmowaæ obszary przyznane Polsce przez traktat wersalski. W nastêpnych dniach zaj¹³
m. in. wiecie, Koronowo, Tucholê.
W miêdzyczasie w ramach procesu scalania ziem dokonano zmian
w sferze organizacji Wojska Polskiego. Z pocz¹tkiem stycznia 1920
r. przesta³y istnieæ wojska wielkopolskie o odrêbnej numeracji.
07.01.1920 r. 6 Pu³k Strzelców Wielkopolskich zosta³ przemianowany na 60 Pu³k Piechoty.
W zwi¹zku z ofensyw¹ polsk¹ na Ukrainie 60 Pu³k 08.03.1920
r. wyje¿d¿a z Bydgoszczy transportami kolejowymi do Brodów
w Ma³opolsce. Od kwietnia dzia³aj¹c w sk³adzie 15 Dywizji Piechoty zdoby³ m.in. Cudnów, Berdyczów. Od maja 1920 r. wraz
z 15 DP wchodzi³ w sk³ad 3 Armii gen. Rydza-mig³ego, z zadaniem zdobycia Kijowa, co zosta³o wykonane 08-09.05.1920
r. Dzieñ 9 maja zosta³ wybrany jako dzieñ wiêta pu³ku.
Polskie sukcesy militarne na Ukrainie spowodowa³y, ¿e sowieci
zainicjowali kolejn¹ ofensywê na pó³nocy, aby odci¹¿yæ front na
Ukrainie. Transportami kolejowymi 60 pp przez Kijów-Sarny-Baranowicze-Miñsk udaje siê do nowego rejonu dzia³añ. Operowa³
g³ównie nad Wili¹ i Berezyn¹ (Omniszewo, Szklañce, Czernica).
4.07.1920 r. rozpoczê³a siê ofensywa sowiecka na pó³nocy.
Wobec du¿ej przewagi militarnej 60 pp w sk³adzie 15 DP znajdowa³ siê w ci¹g³ym odwrocie. 15.07.1920 r. pu³k przekroczy³
Niemen pod Miko³ajowem. W ci¹g³ym marszu i toczonymi walkami doszed³ przez Wêgrów, Miñska Mazowiecki, Wielkie Dêby
na pozycje przedmocia Warszawy, gdzie obsadzi³ czêæ odcinka Okuniew od rzeczki D³uga do miejscowoci Izabella w³¹cznie. Stanowi³o to bezporedni¹ obronê Warszawy.
Ju¿ 14.08.1920 r. pu³k odpiera³ ataki sowieckie. 17.08.1920 r.
zaj¹³ Dêby Wielkie i naciera³ w kierunku na £om¿ê, do której
wszed³ 22.08.1920 r. Nastêpnego dnia pu³k zdoby³ Kolno. Dzia³aj¹c w sk³adzie 15 DP doprowadzi³ do sytuacji, ¿e 4 Armia sowiecka 23.09.1920 r. przesz³a przez granicê do Prus Wschodnich, gdzie z³o¿y³a broñ.
Ostatnim etapem dzia³alnoci bojowej 60 pp by³a kampania nad
rzek¹ Niemen. Najciê¿sze walki toczy³ w rejonie Wo³kowyska,
Grodna, Lidy, S³onim, Horodyszcza w czasie od wrzenia do
listopada 1920 r. Od 22.11.1920 r. zosta³ wycofany na tzw. ty³y
w celu przygotowania odjazdu do garnizonu. 12.12.1920 r. rozpoczyna siê wyjazd do Ostrowa Wlkp. z wyj¹tkiem II batalionu, który zosta³ zakwaterowany w Pleszewie.
27 maja 1928 r. Prezydent Ignacy Mocicki wrêczy³ dowódcy pu³ku
nowy sztandar ufundowany przez mieszkañców miasta i powiatu
Ostrowa Wlkp.
W 60 pp walczyli:
=> JÓWIAK Ludwik (prawdopodobnie), LULKA Stanis³aw
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61 PU£K PIECHOTY

68 PU£K PIECHOTY

61 pu³k przemianowano w dniu 7.01.1920 roku z 7. pu³ku strzelców wielkopolskich. Powsta³ on 15.03.1919 roku na froncie wielkopolskim, pomiêdzy Wronkami, a Kana³em Obry, z pu³ku zapasowego Grupy Zachodniej, który stworzono w dniu 6.02.1919 roku,
z zorganizowanych w styczniu tego¿ roku: II batalionu garnizonu
Poznañ i kilku kompanij tej¿e grupy. W styczniu oraz w lutym 1920
roku zajmuje dla Rzeczypospolitej ziemiê Chodziesk¹ i Wyrzysk¹.
W pocz¹tkach marca 1920 roku 61. pp zosta³ przerzucony w sk³adzie XXX brygady 15. dywizji piechoty wielkopolskie] na front rosyjski do obszaru Brody-Krasne-Z³oczów. Wkrótce Pu³k skierowano nad rzekê S³ucz.
Józef Pi³sudski, podj¹³ w koñcu kwietnia ofensywê na Ukrainê, której celem by³o rozbicie koncentruj¹cych siê tam wojsk rosyjskich
i oparcie linii frontu o rzekê Dniepr. 61. pp wzi¹³ udzia³ w wyprawie kijowskiej, zdobywaj¹c Berdyczów, zagarniaj¹c liczny sprzêt
wojenny. cigaj¹c dalej uchodz¹cego popiesznie nieprzyjaciela,
Pu³k wkracza w dniu 8.05.1920 r. do Kijowa, zdobytego ju¿ uprzednio przez 1. dywizjê piechoty Legionów. Od 10 do 22.05.1920 r.
Pu³k walczy w obszarze Kijowa, zaj¹wszy odcinek w okolicy Nowosió³ek. W miêdzyczasie Rosjanie przeszli do dzia³añ zaczepnych na
pó³nocy. Oddzia³y 1. armii polskiej i czêciowo 4. zosta³y zmuszone do odwrotu. W koñcu maja 1920 roku Pu³k w sk³adzie swej macierzystej dywizji zosta³ przerzucony do obszaru Miñska, gdzie
stan¹³ 27 maja. Najpiêkniejszy i najs³awniejszy bój toczy 61. pp w ramach kóntrofensywy naszych wojsk, rozpoczêtej niebawem. Dnia
29.05.1920 r. pod Pleszczenic¹ w okolicach miejscowoci Berezyny, forsuj¹ Wielkopolanie pod ogniem nieprzyjaciela rzeczkê D¿winossê i wobec twardej postawy wroga wykonywuj¹ natarcie na jego
ty³y, ponosz¹c ciê¿kie straty. Dziêki odwadze swej i zaciêtoci bior¹
Pleszczenicê brawurowym natarciem i broni¹ j¹ mê¿nie przed okr¹¿eniem przez rosyjskie odwody. Dzieñ 29.05.1920 r. sta³ siê dat¹
wiêta pu³kowego.
W dalszym rozwoju polskich dzia³añ zaczepnych Pu³k zdobywa S³obodê i Oko³ów. Z³amany nieprzyjaciel poczyna cofaæ siê na ca³ym
froncie i Pu³k w pocigu osi¹ga w dniu 7 czerwca liniê górnej Berezyny. Nast¹pi³ prawie miesiêczny okres walk pozycyjnych, urozmaicony prac¹ zwiadów i pomylnym wypadem na Kad³ubiszcze.
W dniu 4.07.1920 r. roku Rosjanie, zgrupowawszy znaczne masy
wojsk, przechodz¹ na pó³nocy do powtórnej ofensywy. 61. pp utrzyma³ szeregiem zdecydowanych przeciwnataræ w dniach 4
i 5.07.1920 r. swoje stanowiska pod Lipskiem i wycofa³ siê stamt¹d dopiero na rozkaz. Maszeruj¹c w stra¿y tylnej dywizji Pu³k w ci¹g³ych walkach odchodzi na Pleszczenicê, a nastêpnie na Niemen.
Pod Wo³kowyskiem dzielnym natarciem odrzuca nieprzyjaciela,
usi³uj¹cego go otoczyæ. Po bojach nad Bugiem Pu³k skierowano pod
Warszawê, gdzie wszed³ w sk³ad l. armii. Udzia³ Pu³ku w bitwie
warszawskiej wyrazi³ siê najmocniej w dniu 22.08.1920 r. odciêciem odwrotu kolumn rosyjskich na niadów i zadaniem im klêski
oraz jednoczesnym wziêciem tego¿ miasteczka, obsadzonego przez
inne oddzia³y nieprzyjacielskie. Po przemarszu wraz z 15. dywizj¹
piechoty przez £om¿ê i Bia³owie¿ê. Pu³k odznacza siê w bitwie pod
Wo³kowyskiem: dnia 23.09.1920 roku mia¿d¿y opór przeciwnika
pod Mcibowem i Gnieznem oraz toczy krótk¹ walkê uliczn¹ w samym Wo³kowysku. Zaatakowany nazajutrz na pó³nocno-wschodnich jego krañcach oraz nad poblisk¹ Rosi¹ wytrzymuje uderzenie
oddzia³ów dwóch rosyjskich brygad i po stawieniu zaciek³ego oporu cofa siê wskutek braku amunicji. Ostatni znaczny bój Pu³ku to
pomoc niesiona w dniu 11.10.1920 r. 58. pu³kowi piechoty w walce
o Kojdanów. Dziêki udzia³owi 61. pu³ku Kojdanów zosta³ opanowany i utrzymany.
W 61 pp walczyli:
=> GRZEKOWIAK Jakub, RATAJCZAK Józef

68 pp pocz¹tkowo nosi³ miano 10. pu³ku strzelców wielkopolskich.
Pu³k ten powsta³ w po³owie marca 1919 roku z 1. pu³ku rezerwowego strzelców wielkopolskich, który sformowano z wielkopolskich
oddzia³ów powstañczych: 2. pu³ku poznañskiego imienia D¹browskiego oraz oddzia³ów Stra¿y Ludowej podporucznika Andrzeja
Kopy, utworzonych w Poznaniu i okolicy. Oficerowie i wiêksza czêæ
szeregowców byli to dawni wojskowi armii niemieckiej. Chrzest
bojowy Pu³ku  to opanowanie energicznym natarciem i okr¹¿eniem w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku lotniska wojskowego w £awicy pod Poznaniem. W dniach 11 i 12 stycznia powstañcy bij¹ siê
w grupie podpu³kownika Grudzielskiego, ponosz¹c straty, ale zdobywaj¹ szturmem Szubin, a przez osaczenie  ¯nin. Po licznych
walkach nad Noteci¹ i pod Zb¹szyniem, Pu³k stoczy³ swój ostatni
bój w Wielkopolsce, rozpoznaj¹c w dniu 18 czerwca 1919 roku przez
Rynarzewo w kierunku na Bydgoszcz i otwieraj¹c sobie przebojem
drogê a¿ do Kana³u Noteckiego, z nad którego musia³ siê jednak¿e
wycofaæ wród dotkliwych strat.
Dnia 9 marca 1919 roku wyrusza z Pu³ku na front ukraiñski pod
Lwów kompania ochotnicza, która w grupie genera³a Aleksandrowicza chlubnie przyczynia siê 20 marca do z³amania oporu nieprzyjaciela wzd³u¿ linii kolejowej S¹dowa Wisznia-Gródek Jagielloñski. Nastêpnie kompania bierze wybitny udzia³ w walkach ma³opolskich w maju, czerwcu i lipcu 1919 roku. Z koñcem czerwca
1919 roku ca³y 10. pu³k strzelców wielkopolskich przybywa do Ma³opolski Wschodniej, by wzi¹æ udzia³ w przygotowanej ofensywie,
której celem by³o ostateczne oswobodzenie Ma³opolski Wschodniej i wyparcie Ukraiñców za Zbrucz. Pu³k w sk³adzie grupy wielkopolskiej zaj¹wszy odcinek nad Gni³¹ Lip¹, otrzyma³ zadanie zajêcia Narejowa, a nastêpnie Brze¿an. O wicie dnia 28 czerwca Pu³k
forsuje Gni³¹ Lipê pod Wo³kowem i doszed³szy pod wsie Bitka i Kosteniów napotyka na zaciêty opór nieprzyjaciela, który przechodzi
w tym rejonie do przeciwnatarcia. Pu³k lamie zakusy nieprzyjaciela i zdobywa obie wsie szturmem. W b³yskowicznym pocigu Pu³k
opanowa³ Janczyn i Narojów-Miasto, bronione przez wyborowych
siczowych strie³ków. W dalszym pochodzie nad Zbrucz, w dniu
17 lipca zdoby³ Husiatyn. W sierpniu 1919 roku dziesi¹tacy rozbrajaj¹ zbolszewizowan¹ ludnoæ na Wo³yniu a we wrzeniu powracaj¹ do Wielkopolski, gdzie uzupe³niaj¹ siê, szkol¹ i pe³ni¹ s³u¿bê na polsko-niemieckiej linii demarkacyjnej. W pierwszych dniach
lutego 1920 roku 68. pp w sk³adzie XXXIII brygady 17. dywizji piechoty zosta³ skierowany na front litewsko-bia³oruski. Pocz¹tkowo
Pu³k sta³ w odwodzie Naczelnego Dowództwa w rejonie Mo³odeczna. W po³owie maja 1920 roku Rosjanie, chc¹c odci¹¿yæ po³o¿enie
swych wojsk na Ukrainie, rozbitych przez Wielkiego marsza³ka
w wyprawie kijowskiej, przechodz¹ do ofensywy na pó³nocy zmuszaj¹c oddzia³y 1. armii polskiej do odwrotu, 68. pp zostaje rzucony na liniê bojow¹ i w ci¹gu czterech dni zmaga siê z przewag¹ rosyjsk¹ pod Królewszczyzn¹.
Nastêpnie Pu³k wraz z oddzia³ami 1. armii cofa siê wzd³u¿ toru kolejowego Po³ock-Wilejka. Na prze³omie maja i czerwca Polacy przechodz¹ do kontrofensywy, przy udziale nowosformowanej armii
rezerwowej dowodzonej przez genera³a Sosnkowskiego. 68. pp rozpoczyna dzia³ania zaczepne w dniu 19 maja zajmuj¹c Jackiewicze,
a nazajutrz Krzywicze i forsuj¹c pod ogniem most na Serweczu.
W pocigu za uchodz¹cym nieprzyjacielem Pu³k opanowa³ w dniu
4 czerwca Buds³aw i Parafianowo. Wkrótce Rosjanie zostali odrzuceni za rzekê Berezynê, a polskie dzia³ania zaczepne wstrzymano.
W dniu 4 lipca 1920 roku Rosjanie rzuciwszy na front pó³nocny
wielkie masy wojska, podejmuj¹ ponown¹ ofensywê. Polacy rozpoczynaj¹ odwrót. 68. pp w dniu 6 lipca odpar³ zwyciêsko natarcie
nleprzyjacielskiej brygady na Kowale, umo¿liwiaj¹c wycofanie siê
innych oddzia³ów. W dniu 8 lipca bi³ siê prawie z ca³¹ dywizj¹ rosyjsk¹ o wie Puzyry, odbijaj¹c j¹ czterokrotnie, a¿ wreszcie skrwawiony przeciwnik zaprzesta³ nataræ. Przebijaj¹c siê znad Niemna
w okolicach £unnej, traci w dniu 23 lipca ciê¿ko rannego dowódcê
Pu³ku, kapitana Nowaczyñskiego, W dalszym odwrocie Pu³k do-
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chodzi nad Bug, gdzie przyczynia siê w dniu 6 sierpnia do odzyskania Bia³obrzegów i wyparcia Rosjan za rzekê. W koñcowym okresie Pu³k znalaz³szy siê w sk³adzie 5.armii, bije siê pod Pu³tuskiem,
a w dniu 10 sierpnia dziesi¹tkuje pod Sedykie¿em, na pó³nocny-

Udzia³ mieszkañców Ziemi Mosiñskiej w wojnie polsko-sowieckiej
komiñskiego i 1 pu³ku piechoty z powiatu rawickiego. Po zakoñczeniu dzia³añ powstañczych na terenie Wielkopolski, pu³k zosta³
wcielony do XXXIV brygady 17 dywizji piechoty. Od 1 lutego 1920
r. bierze udzia³ w dzia³aniach wojennych na froncie litewsko-bla-

Szlak bojowy 68 pu³ku piechoty
zachód od Modlina, zaskoczon¹ morderczym ogniem kolumnê nieprzyjacielsk¹. Zaszczytn¹ rolê odegra³ 68. pp równie¿ w kontrofensywie 5. armii z rejonu Modlina. Dnia 15 sierpnia 1920 roku prze³ama³ opór przeciwnika pod wsi¹ Toruñ, na pó³noc od Modlina
i utrzyma³ j¹ mimo rozpaczliwych wysi³ków Rosjan. Nazajutrz, choæ
ciê¿kie poniós³ straty, natar³ w kierunku Nasielska, po krwawej
walce zdoby³ stacjê kolejow¹ i miasto, zmuszaj¹c nieprzyjaciela do
szybkiego odwrotu. Dnia 18 sierpnia Pu³k rozbija wraz z 69. pu³kiem obronê trzech kolejnych pozycyj rosyjskich w rejonie Przemiarowa, Chmielowa, Bobów i Kleszowa. W dniu 20 sierpnia Pu³k
sforsowawszy b³yskawicznie rzekê Orzyc, opanowa³ Szelków, wypieraj¹c zaskoczonego nieprzyjaciela. Ostatnia praca wojenna 68.
pu³ku piechoty to poredni udzia³ w bitwie nad Niemnem, we wrzeniu 1920 roku, Pu³k wyznaczony w ramach 17. dywizji do os³ony
pó³nocnego skrzyd³a 2. armii przed zakusami litewskimi, maszeruje przez Augustów na Suwalszczyznê, gdzie na polsko-litewskiej
linii demarkacyjnej pe³ni s³u¿bê ubezpieczenia.
W 68 pp walczyli:
=> BARTKOWIAK Jan, ÆWIKLIÑSKI Marcin

69 PU£K PIECHOTY
69 pp, to przemianowany w dniu 5 lutego 1920 r., 11. pu³k strzelców wielkopolskich, utworzony 23 lutego 1919 r. z wielkopolskich
oddzia³ów powstañczych: batalionów remskiego, jarociñskiego,

³oruskim. Do koñca marca tego roku, kwaterowa³ w okolicach Lidy,
a w kwietniu obsadzi³ przedmocie Borysowa. W wyniku ofensywy
sowieckiej na froncie litewsko-bia³oruskim, nast¹pi³ odwrót oddzia³ów polskich w kierunku Mo³odeczna. Bataliony i kompanie pu³ku, wziê³y udzia³ w walkach odwrotnych 1 Armii.
III batalion w dniu 20 maja broni³ odcinka pod Lipskiem i Zag³owiem. Zagro¿ony oskrzydleniem wycofa³ siê do Parafianowa, gdzie
po³¹czy³ siê z I batalionem. I batalion w dniach 21 i 22 maja, walcz¹c w tym obszarze wypar³ Rosjan przeciwuderzeniem na bagnety za rzekê Serwecz. W tym czasie 2 i 4 kompania, prowadzi³y walki pod Porpliszczem.
W walkach odwrotowych, pu³k osi¹gn¹³ nastêpnie obszar miasteczka Rzeczki.
Na prze³omie maja i czerwca 1920 r. oddzia³y 1 Armii wsparte wie¿o sformowan¹ Armi¹ Rezerwow¹ pod dowództwem gen. Kazimierza Sosnkowskiego, przesz³y do kontrofensywy.
Po ciê¿kiej walce, 69 pp odzyska³ w dniach 2 i 3 czerwca Wytreski
i Buds³aw i dotar³ do rejonu Parafianowa, gdzie do³¹czy³ do pu³ku
II batalion, walcz¹cy w miêdzyczasie na odcinku I dywizji litewsko-bia³oruskiej pod Wo³ko³atk¹-S³obod¹ i nad Serweczem.
W dniu 4 lipca 1920 r., wojska sowieckie przesz³y do ponownej ofensywy. 69 pp usi³uj¹c powstrzymaæ nieprzyjaciela maszeruj¹cego
wzd³u¿ toru kolejowego Parafianowo-Po³ock, przeprowadzi³ przeciwnatarcie pod wsi¹ Borowe, któr¹ ostatecznie zaj¹³.
W zwi¹zku z po³o¿eniem ogólnym, nast¹pi³ odwrót pu³ku. W dniu
14 lipca, pu³k stoczy³ walkê pod miejscowoci¹ Krewo. Cofaj¹c siê
dalej na po³udniowy-zachód, w dniach 22 do 24 lipca, w rejonie
Rybaków i Deñkowiec nad Niemnem, sparali¿owa³ wysi³ki sforso-
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wania rzeki przez Rosjan. W dniach od 4 do 6 sierpnia, pod ogniem
artylerii sowieckiej, pu³k utrzymywa³ swoje pozycje nad Bugiem,
na odcinku obronnym Kosakowa. Przyczyni³ siê te¿ do odzyskania
w przeciwuderzeniu Bia³obrzegów, a w dniu 8 sierpnia przeprowadzi³ przeciwuderzenie pod Kossowem.
W zwi¹zku z przygotowaniami do decyduj¹cej bitwy, 6 sierpnia
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.

rów i 200 ¿o³nierzy szeregowych zabitych. Do niewoli wzi¹³ oko³o
2000 jeñców, zdoby³ 3 baterie dzia³ i oko³o 60 karabinów maszynowych.
W 69 pp walczyli:
=> Bogus³awski Józef, POHL Adam, PTASIK Marcin

Szlak bojowy 69 pu³ku piechoty
dosz³o do reorganizacji Wojska Polskiego. Wojska Frontu Pó³nocnego mia³y broniæ terenów od Wkry po Dêblin, a bêd¹ca w jego
sk³adzie 1 Armia obsadzi³a 3 linie obronne na przedpolach Warszawy.
13 sierpnia, w pierwszym dniu bitwy, nast¹pi³o gwa³towne natarcie na Warszawê dwóch radzieckich zwi¹zków taktycznych z kierunku pó³nocno-wschodniego. Dwie rosyjskie dywizje zdoby³y Radzymin, nastêpnie jedna z nich ruszy³a na Pragê, a druga skrêci³a
w prawo  na Nieporêt i Jab³onnê. Niepowodzenie to sk³oni³o dowódcê polskiego Frontu Pó³nocnego do wydania dyspozycji wczeniejszego rozpoczêcia dzia³añ zaczepnych przez 5. Armiê gen. Sikorskiego z obszaru Modlina, by tym samym odci¹¿yæ 1. Armiê os³aniaj¹c¹ Warszawê.
W czasie kontrofensywy 5 Armii, w nocy z dnia 15 na 16 sierpnia
1920 r. 69 pp zdoby³ Wólkê Kikolsk¹ na pó³nocny wschód od Modlina. W trzy dni póniej, nacieraj¹c wraz z 68. pu³kiem piechoty,
prze³ama³ obronê trzech kolejnych pozycji nieprzyjacielskich pod
Przemiarowem, Chmielowem i Bobami. 24 sierpnia, podczas dzia³añ pocigowych na pograniczu niemieckim, zaj¹³ Myszyniec, obsadzony przez grupê kawalerii i artylerii korpusu konnego GajChana, zmuszaj¹c Rosjan do przejcia granicy Prus Wschodnich.
We wrzeniu 1920 r. 69 pp, wyznaczony zosta³  w ramach 17 dywizji piechoty  do os³ony pó³nocnego skrzyd³a 2 Armii przed zakusami litewskimi. Z okolic £om¿y, przemaszerowa³ przez Augustów na Suwalszczyznê, gdzie na polsko-litewskiej linii demarkacyjnej pe³ni³ s³u¿bê ubezpieczenia.
W czasie dzia³añ wojennych pu³k poniós³ straty w liczbie 6 ofice-
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75 PU£K PIECHOTY
Zal¹¿kiem 75 Pu³ku Piechoty by³ utworzony w lutym 1919 r. w Czêstochowie Batalion Strzelców Nr 7, na bazie którego, w maju 1919
r. zorganizowany zosta³ Bytomski Pu³k Strzelców. W jego sk³ad
weszli ochotnicy - Górnol¹zacy, których przeladowania niemieckie, a zw³aszcza dzia³alnoæ antypolska tak zwanego Grenzschutzu zmusi³a do opuszczenia rodzinnej ziemi. Prawdziwe oblicze
ideowe i interesy Górnego l¹ska reprezentowa³ wówczas istniej¹cy przy Radzie Narodowej w Poznaniu Komitet Obrony l¹ska. Za
jego staraniem podjêto formowanie jednostki wojskowej, z³o¿onej
z Górnol¹zaków.
W maju 1919 roku batalion zosta³ rozwiniêty w Bytomski Pu³k
Strzelców. Jako II batalion wszed³ w sk³ad Pu³ku poznañski batalion obrony krajowej, który przyby³ do Czêstochowy dnia 15 maja
1919 r.. W kilka dni póniej pu³k obj¹³ s³u¿bê na pograniczu polsko-niemieckim.
W zwi¹zku z wybuchem pierwszego powstania l¹skiego Pu³k zosta³ skierowany dnia 20 sierpnia 1919 roku do Olkusza, wysy³aj¹c
I batalion do Zebrzydowic. Nastêpnie w sk³adzie VIII brygady piechoty Pu³k stra¿owa³ na odcinku od Cynkowa do ujcia Bia³ej Przemszy. W po³owie lutego 1920 roku Pu³k odjecha³ do Wielkopolski,
gdzie stan¹³ w Ostrowie, w odwodzie grupy zachodniej frontu wielkopolskiego. Tu w sk³ad pu³ku wesz³y: rozwi¹zany Powstañczy
szwadron konnej milicji górnol¹skiej i, jako IV batalion, bata-
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lion szturmowy z Wrzeni z³o¿ony w 3/4 ze l¹zaków, uchodców
z Westfalii i Nadrenii. Na froncie iloæ batalionów w Pu³ku zmniejszono do trzech rozwi¹zuj¹c batalion II. W koñcu stycznia 1920
roku Pu³k wzi¹³ udzia³ w obejmowaniu zachodniej Wielkopolski.
W pocz¹tkach marca nazwa Pu³ku zosta³a zmieniona na 167 bytomski pp. Wszed³szy w sk³ad VII rezerwowej brygady piechoty pu³k
stan¹³ na granicy polsko-niemieckiej, dozoruj¹c odcinek LesznoSiemianice.
W drugiej po³owie maja 1920 r. VII brygada rezerwowa uda³a siê
na front pó³nocno-wschodni, by wzi¹æ udzia³ w kontrofensywie
armii rezerwowej gen. Kazimierza Sosnkowskiego. Pu³k zaj¹³ stanowiska wyjciowe nad rzek¹ Miadzio³k¹ na pó³noc od Postaw. Natarcie rozpoczê³o siê o wicie dnia 2 czerwca. Pu³k zaatakowa³ mia³o silnie obsadzone pozycje nieprzyjacielskie pod Rybczanami, które
zosta³y zdobyte. W pocigu za nieprzyjacielem pu³k dotar³ nad rzekê Autê. Tu obsadzi³ odcinek w obszarze Tupiczyna, broni¹c swoich pozycji w ostrych walkach w dniach 19 i 20 czerwca.
4 lipca Rosjanie przeszli do ponownej ofensywy na froncie 1 Armii. Pu³k stoczy³ ciê¿k¹ walkê pod Filipowem i zmuszony zosta³ do
odwrotu. W tym czasie I batalion, toczy³ walkê Cygankami. W drugiej po³owie lipca, pu³k wzi¹³ udzia³ w walkach o utrzymanie linii
Niemna. Podczas dalszego odwrotu, po przejciu Bugu pod Ma³kini¹ pu³k zosta³ ci¹gniêty z frontu i przewieziony w obszar Jab³onny na reorganizacjê  z ca³ego stanu utworzono I batalion. Ponadto rozszerzono sk³ad pu³ku o inne bataliony i kompanie.
Dnia 10 sierpnia 1920 r. tak zreorganizowany 75 pp zaj¹³ na przedpolu Zegrza pododcinek Dêbe, który utrzyma³ do chwili przy³¹czenia siê do kontrofensywy marsza³ka Józefa Pi³sudskiego oddzia³ów 1 Armii walcz¹cych w obronie Warszawy, nacieraj¹c nastêpnie
w ogólnym kierunku na Pu³tusk. Pu³k dotar³ w walkach pod mury
tego miasta, po czym zluzowany przez oddzia³y 9 dywizji piechoty,
odszed³ wzd³u¿ Narwi na po³udnie.
W pocigu za rozbitym nieprzyjacielem pu³k dzia³a³ w kierunku na
Szelków nad rzeka Orzyc, dochodz¹c do obszaru Ostro³êki. Tu zakoñczy³ swój udzia³ w kampanii polsko-rosyjskiej 1920 roku i przeszed³ do Ostrowi Mazowieckiej, sk¹d w po³owie wrzenia zosta³ przewieziony do Inowroc³awia. W 1921 roku Pu³k otrzyma³ nazwê 75 pp.
W 75 pp walczy³:
=> TOMCZYK W³adys³aw

14 PU£K ARTYLERII POLOWEJ
3 pu³k artylerii lekkiej (pal) powsta³ na podstawie rozkazu dowództwa artylerii wielkopolskiej z 16.05.1919 r. zatwierdzonym przez Dowództwa G³ówne Wojska Wielkopolskiego z 27.05.1919 r. Dowódc¹
pu³ku mianowano pp³k Lucjana Kêdzierskiego.
Trudnoci¹ organizacyjn¹ by³ fakt rozcz³onkowania II dywizjonu
po ca³ym froncie pó³nocnym i czêciowo zachodnim Powstania
Wielkopolskiego.
W po³owie czerwca dwa dywizjony pu³ku zosta³y rozmieszczone
we W¹growcu i Ryczywole. 28.07.1919 r. dywizjony wracaj¹ do
Poznania i 30.07.1919 r. wyje¿d¿aj¹ na front wschodni. Zasadnicza czêæ III dywizjonu z Biedruska po przejciu szkolenia wyje¿d¿a
na front 27.08.1919 r.
Przeciêtny stan osobowy baterii wynosi³ 70-130 ¿o³nierzy. Na prze³omie grudnia 1919 r. i stycznia 1920 r. spad³ do 45 proc. ze wzglêdu na silne mrozy powoduj¹ce liczne i rozleg³e odmro¿enia koñczyn.
Pu³k cile wspó³pracowa³ z 14 DP, st¹d dzia³ania bojowe zasadniczo pokrywaj¹ siê.
3 i 4 08.1919 r. 3 pal wy³adowa³ siê na stacji kolejowej Radoszkowicze k. Miñska pod dowództwem pp³k. Lucjana Kêdzierskiego.
Do dzia³añ I dywizjon wszed³ 8.09 w walkach o Miñsk. Pod Zas³awiem zgin¹³ dowódca pp³k Kêdzierski. I dywizjon przez Puchowicze, Jasieñ, Osipowicze, Bojanówkê  tocz¹c walki doszed³ 28.08.
do Bobrujska. II dywizjon  przez Thumeñ, Niewiesio³o, Swis³ocz
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dociera równie¿ 28.08 do Bobrujska. Od tego czasu rozpocz¹³ siê
okres walk pozycyjnych wzd³u¿ rzeki Berezyny, na froncie o d³ugoci 180 km, pod dowództwem pp³k. Szylinga.
Walki toczy³y siê o Michalewo, Dworzec, Babin, Po³ock, ¯abin,
Usochy, Swis³ocz, Szaci³ki, Rudniê, Kazimierów, Jakimowsk¹ Swobodê  do marca 1920 r. Liczne rzeki, bagna, bezdro¿a, zmieniaj¹ce siê warunki atmosferyczne, forsowne marsze (np. 160 km w czasie 64 godz.) charakteryzowa³y kampaniê. Uporczywe walki trwaj¹
na tym odcinku równie¿ do kwietnia do lipca 1920 r.
W miêdzyczasie, w styczniu 1920 r. 3 pal zosta³ przemianowany
na 14 pu³k artylerii polowej wielkopolskiej.
9.07.1920 r. rozpocz¹³ siê odwrót 14 DP oraz 14 pu³ku artylerii polowej w kierunku na S³uck. Po 20.07. 14 pu³k. art. pol. Wspomaga
55, 57 i 58 pp w walkach pod Pru¿anami, Siedlcami i Berez¹ Kartusk¹. Pod koniec lipca dochodzi do Bugu. Na pocz¹tku sierpnia
toczy walki pod Janowem i 12.08. staje w Dêblinie.
W bitwie warszawskiej 14 p. art. pol. Zosta³ przydzielony do 14 DP.
Walczy z 55, 57 i 58 pp w kierunku na Garwolin, Zambrów, £om¿ê.
28.08.1920 r. zosta³ przetransportowany kolej¹ w rejon Brzecia/
n. Bugiem. W wrzeniu walczy w rejonie ¯abinki-Kobryñ-Pru¿any. Pod koniec wrzenia idzie wraz z 14 DP nad Niemen-Ró¿anyZelwa-S³onim-Baranowicze-Kleck-Sto³pce. Ostatnie walki 14 p. art.
pol. stoczy³ w padzierniku, bij¹c siê o Kajdanów i Miñsk. Rozejm
spowodowa³, ¿e pu³k musia³ wycofaæ siê na zachód od rzeki Niemen. 22.10 przechodzi pod S³onim w rejon Zelwa-Wo³kowysk. Od
19.12.1919 r. rozpocz¹³ siê transport do Poznania, gdzie pu³k stan¹³
23.12.1920 r.
Zosta³ odznaczony 6.12.1920 r. pod Zelw¹ przez Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego orderem Krzy¿em Orderu Wojennego Virtuti Militari.
W 14 pap walczy³:
=> BLOCH Bronis³aw

15 PU£K U£ANÓW POZNAÑSKICH
Zal¹¿kiem 15 Pu³ku U³anów Poznañskich by³ oddzia³ Konnych
Strzelców Stra¿y Poznañskiej, utworzony w pierwszych dniach powstania wielkopolskiego. W dniu 29 stycznia 1919 r., pu³k przyj¹³
nazwê 1 Pu³ku U³anów Wielkopolskich, w styczniu 1920 r.  15
Pu³ku U³anów Wielkopolskich, a w dniu 5 sierpnia 1920 r.  15
Pu³ku U³anów Poznañskich.
Podczas wojny polsko-bolszewickiej, 15 Pu³k U³anów Poznañskich
walczy³ w ramach 14 Dywizji Piechoty. Na front litewsko-bia³oruski wyruszy³ w dniu 1 sierpnia 1919 r. Grupa wielkopolska otrzyma³a tam zadanie uderzenia na Miñsk, przy wspó³dzia³aniu innych
dywizji na ca³ej linii frontu. Na prze³omie 1919/1920 r. pu³k przemierzy³ szlak bojowy przez Mo³odeczno, Ma³e Gajany, Miñsk, Ihumeñ, Bohuczewicze do Bobrujska, który po zdobyciu w dniu 28
sierpnia, sta³ siê na kilka miesiêcy baz¹ wypadow¹ dla pu³ku.
Do maja 1920 r., pu³k toczy³ walki nad Berezyn¹ i na Polesiu. Od
lipca 1920 r., na skutek ofensywy rosyjskiej, wojska polskie zosta³y
zmuszone do odwrotu. 15 Pu³k U³anów ubezpiecza³ odejcie 14 dywizji piechoty z Bobrujska. Oddzia³y bolszewickie przeprawi³y siê
przez Berezynê i ruszy³y w lad za pu³kiem, zmuszaj¹c go do staczania nieustannych walk obronnych. Podczas trudnego odwrotu
pu³k dotar³ nad Bug. Po przejciu za rzekê, stoczy³ walki z przeprawiaj¹cymi siê oddzia³ami nieprzyjacielskimi w rejonie Gnojna, Starego Rubla, odrzucaj¹c je na prawy brzeg. W dniu 4 sierpnia pu³k
stoczy³ kolejne walki pod Witulinem i Komarn¹. Dopiero na ogólny rozkaz w dniu 6 sierpnia nast¹pi³ odwrót.
Walki nad Bugiem trwa³y do 8 sierpnia. Nastêpnie Pu³k wraz z 14
Dywizj¹ Piechoty i ca³¹ 4 Armi¹, otrzyma³ zadanie oderwania siê od
nieprzyjaciela i cofniêcia siê do linii Wis³y sk¹d, po dwóch dniach
odpoczynku i uzupe³nieniu stanów, wzi¹³ udzia³ w przygotowanej
przez marsza³ka Józefa Pi³sudskiego kontrofensywie. Dzieñ 16 sierpnia 1920 r. zapisa³ siê w dziejach Pu³ku kolejnym zwyciêstwem nad
bolszewikami. Tego dnia U³ani Poznañscy rozbili sowieck¹ obronê
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pod Maciejowicami. Udana kontrofensywa polska zaowocowa³a powstrzymaniem i odrzuceniem wojsk nieprzyjaciela. Pu³k kontynuowa³ walki cigaj¹c wroga do koñca sierpnia, a¿ do granicy Prus
Wschodnich. Kolejne bitwy pu³k stoczy³ w ramach bitwy nad Niemnem: pu³k posuwa³ siê w kierunku wschodnim zajmuj¹c Monczaki, Oleszkowicze, Szaricze, Chmielowo, dochodz¹c w dniu 11 wrzenia w ci¹g³ych walkach i utarczkach do miejscowoci Szpitale, gdzie
stoczy³ powa¿niejsz¹ walkê.
W dniach 24 - 28 wrzenia 1920 r. poznañscy u³ani ws³awili siê
w bojach pod Miêdzyrzeczem, Zelw¹ i Snowem. Po zakoñczeniu
wojny wszystkie pu³ki piechoty 14 dywizji - 55, 56, 57 i 58 oraz 15
Pu³k U³anów Poznañskich i 14 Pu³k Artylerii Polowej, zosta³y
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w uznaniu swych zas³ug bojowych odznaczone przez Marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego Orderem Wojskowym Virtuti Militari. W dalszych walkach Poznaniacy dotarli ponownie pod Miñsk, sk¹d po
zawieszeniu broni cofniêto ich na liniê demarkacyjn¹. Pu³k wróci³
do Poznania w styczniu 1921 r. pod dowództwem pp³k. W³adys³awa Andersa. Dnia 22 kwietnia 1921 r. przyjecha³ do Poznania Marsza³ek Józef Pi³sudski. Podczas uroczystej defilady, która odby³a
siê na B³oniach Grunwaldzkich, Marsza³ek w³asnorêcznie udekorowa³ sztandar pu³ku, który przeby³ z nim ca³y szlak bojowy, Krzy¿em Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari.
W 15 pu³ walczy³:
=> CH£APOWSKI Zdzis³aw

Szlak bojowy 15 pu³ku u³anów poznañskich

¯ród³a:
1. Ksiêga chwa³y piechoty, red. Eugeniusz Quirini, Departament Piechoty, Warszawa 1939;
2. A. Alber, Najnowsza historia Polski 1914-1993, wiat Ksi¹¿ki, Warszawa 1995;
3. P. Bauer, b. Polak, Armia Poznañ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznañskie 1983;
4. J. Czarnecki, Zarys historii wojennej 15 Pu³ku U³anów Poznañskich, Warszawa 1929;
5. St. Jasionek, Zarys historii wojennej 55 Poznañskiego Pu³ku Piechoty, Warszawa 1928;
6. K. Plasota, Zarys historii wojennej 68 Pu³ku Piechoty, Warszawa 1929;
7. B. Smoleñ, Zarys historii wojennej 60 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej, Warszawa 1930;
8. St. Uziemb³o, Zarys historii wojennej 14 Pu³ku Artylerii Polowej Wielkopolskiej, Warszawa 1928.
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IV Biogramy
ANDRZEJCZAK Stanis³aw  (ur.
1 V 1899 r. w B³ociszewie pow. rem
 zm. 1967 r. w Mosinie). W wieku 18
lat zosta³ wcielony do armii niemieckiej i walczy³ na froncie zachodnim
pierwszej wojny wiatowej. By³ ranny w czasie walk w Belgii. Po zakoñczeniu wojny wróci³ do kraju i przyst¹pi³ - jako ochotnik - do Powstania
Wielkopolskiego. Walczy³ w okolicach remu, Leszna i Ostrowa Wielkopolskiego.
Bra³ udzia³ równie¿ w wojnie z Rosj¹
Sowieck¹. Walczy³ w okolicach miasta (i rzeki) Berezyna (dzisiejsza Bia³oru). Po zakoñczeniu tej wojny
zakoñczy³ te¿ s³u¿bê wojskow¹. Wkrótce wyjecha³ na emigracjê do Belgii.
W 1935 roku powróci³ z emigracji i osiedli³ siê w Mosinie. Tu przyst¹pi³ do Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich. W drugiej wojnie
wiatowej nie bra³ udzia³u jako ¿o³nierz. Uczestniczy³ jednak w akcjach sabota¿owych w zak³adach DWM (Deutsche Waffe und Munitionwerke - obecnie H. Cegielski Poznañ) i Centra, w których
pracowa³. Przyp³aci³ to zsy³k¹ - najpierw do Fortu VII a nastêpnie
do obozu w ¯abikowie. Po wojnie by³ cz³onkiem odrodzonego
Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich, a po jego likwidacji  cz³onkiem ZBoWiD-u. Zmar³ w 1967 r. i zosta³ pochowany na cmentarzu w Mosinie.
[Ksi¹¿eczka wojskowa; Legitymacja Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich; relacja syna Czes³awa Andrzejczaka]
=> patrz 17 Dywizja Piechoty, str. ?
BARTKOWIAK Henryk (ur.
15.01.1900 r. w Krajkowie  zm. 5
X 1963 r. w Mosinie), syn Jana
i Marii Adamskiej, brat Jana.
Szko³ê powszechn¹ ukoñczy³
w Krajkowie. Pod koniec I wojny
wiatowej zosta³ zmobilizowany do
odbycia s³u¿by w armii niemieckiej.
Do Krajkowa wróci³ w 1918 r. Na
podstawie dekretu Naczelnej Rady
Ludowej z 4.03.1919 r. zosta³ zmobilizowany do armii powstañczej.
Walczy³ na froncie zachodnim powstania. W czasie wojny bolszewickiej bra³ udzia³ w kampanii kijowskiej. W czasie odwrotu spod Kijowa spotka³ na froncie swojego
krajana Franciszka Przybylskiego z Krajkowa. Walczy³ pod Warszaw¹. Dos³u¿y³ siê stopnia kaprala.
W okresie miêdzywojennym prowadzi³ m³yn przy ul. Tylnej w Mosinie.
W czasie okupacji zosta³ w 12.1940 r. wysiedlony wraz z rodzin¹ do £odzi
Fabrycznej, a nastêpnie do Zdziechowic k. Zaklikowa w powiecie kranickim. Tam pracowa³ w magazynie zbo¿owym. W lipcu 1943 r. za pomoc udzielan¹ partyzantom trafi³ do obozu w Budzyniu pod Kranikiem
na okres oko³o 6 miesiêcy. Zginê³o tam oko³o 8.000 osób. Po wyzwoleniu tego terenu przez Rosjan, wróci³ do Zdziechowic.
Powrót do Mosiny nast¹pi³ w 1945 r. otrzyma³ pracê w swojej specjalnoci w spó³dzielni Rolnik w Mosinie. W 1932 r. zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Joann¹ Tomczak z Krajkowa-Folwark, w któr¹
doczeka³ siê 9. dzieci.
Zmar³ w Mosinie 5.10.1963 r. zosta³ pochowany na miejscowym
cmentarzu.
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[Przekaz rodzinny  relacja syna Stefana Bartkowiaka]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
BARTKOWIAK
Jan
(ur.
09.10.1898 r. w Krajkowie  zm.
09.09.1976 r. w Kocianie), syn Jana
i Marii Adamskiej, brat Henryka.
Ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ w Krajkowie i gimnazjum w Jarocinie.
Z chwilê ukoñczenia 18 lat zmobilizowany do wojska niemieckiego. Od
14.11.1916 r. do 04.1917 r. s³u¿y³ w 19
pu³ku piechoty (pp) Bojanowie ko³o
Rawicza. Nastêpnie zosta³ przeniesiony do 627 kompanii sanitarnej.
W listopadzie 1918 r. dowódca Stra¿y Ludowej na Mosina Miasto i Wie
ppor. Zdzis³aw Ch³apowski powierzy³
funkcjê swojego zastêpcy. Od 13.01.1919 r. s³u¿y³ w 68 pu³ku piechoty we Wrzeni. Bra³ udzia³ w dzia³aniach na froncie pó³nocnym
 w walkach o Nak³o nad Noteci¹, gdzie zosta³ ranny. Po wyleczeniu  bra³ udzia³ w kampanii kijowskiej przeciwko bolszewikom.
W czasie wielkiej ofensywy sowieckiej w roku 1920 przeszed³ ca³y
szlak a¿ do tzw. bitwy warszawskiej. By³ ¿o³nierzem 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. sier¿anta zawodowego.
W lutym 1922 r. zosta³ przeniesiony do 70 pp w Pleszewie, a w lipcu 1925 r. do 7 batalionu sanitarnego w Poznaniu. Od padziernika 1927 r. do padziernika 1929 r. s³u¿y³ w 27 batalionie KOP-u.
W czasie kampanii wrzeniowej 1939 r., tj. od 30.08.1939 r. do
20.10.1939 r. walczy z 7 batalionem sanitarnym. Za udzia³ w kampanii otrzyma³ awans do starszego sier¿anta.
Poszukiwany przez Niemców za swoj¹ dzia³alnoæ, do³¹czy³ do wywiezionej do Generalnej Guberni rodziny, w rejon Kranika.
Po przeniesieniu przez Rosjan Bugu, 24.11.1944 r. zg³osi³ siê do
RKU-Lublin. Zosta³ skierowany do Oficerskiej Szko³y Piechoty nr
2, gdzie przebywa³ od 27.11.1944 r. do 28.09.1945 r.
W listopadzie 1945 r. powróci³ do Krajkowa. W sierpniu 1949 r.
zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Praksed¹ Szczawik z Kie³czewa ko³o
Kociana. Dochowali siê syna i córki. Zmar³ w 1976 r. w Kocianie
i tam zosta³ pochowany.
[Ksi¹¿eczka wojskowa seria AO32284, zawiadczenie weryfikacyjne Zarz¹du G³ównego Powst. Wlkp. nr 8095 z 18.08.1945 r.,
przekaz rodzinny Stefana Bartkowiaka]
=> patrz 68 Pu³k Piechoty, str.
BLOCH Bronis³aw  (ur. 7 VIII
1893 r. w Murowanej Golinie - zm.
? w Mosinie) syn Wojciecha i Rozalii z d. Pers.
Uczestnik dzia³añ powstañczych.
Pe³ni³ s³u¿bê w Biedrusku.
Marzenie moje [walki z wrogiem 
przyp. Autorzy] spe³ni³o siê dopiero
w sierpniu 1920 r., gdy przeniesiono
mnie rozkazem (...) do II baterii 14
pal (pu³ku artylerii lekkiej - przyp.
autorzy) w Poznaniu na stanowisko
ogniomistrza sztabowego. W dniu
11.11.1920 r. mianowany zosta³em
chor¹¿ym i odt¹d pe³ni³em s³u¿bê
dowódcy plutonu jako m³odszy oficer. Dnia 10.07.1921 r. po¿egna³em szeregi wojska polskiego odchodz¹c do cywila.
[AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; AP w Poznaniu 53/884/384
Zwi¹zek Powstañców Wlkp. 1945-49; w³asnorêcznie spisane
wspomnienia Bronis³awa Blocha]
=> patrz 14 Pu³k Artylerii Lekkiej, str.
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BOGUS£AWSKI Józef  (ur. 2
III 1893 r. - zm. 21 I 1973 r.), by³ ¿o³nierzem w armii niemieckiej. Walczy³ na froncie francuskim, na którym wraz z grup¹ Polaków czyni³
wiele, aby nie strzelaæ do Francuzów (w trakcie d³u¿szych przerw
miêdzy ostrzeliwaniami grywali
z Francuzami w karty). Pod koniec
dzia³añ wojennych leczy³ siê w wojskowym lazarecie, gdzie pozna³ Stanis³awa Woszaka, równie¿ póniejszego powstañca wielkopolskiego
(ich dzieci zawar³y zwi¹zek ma³¿eñski). Prosto z Francji uda³ siê do powstania. Walczy³ w 4 kompanii, 1 batalionu 11 Pu³ku Strzelców
Wielkopolskich, m.in. pod Miejsk¹ Górk¹.
Cz³onek Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich przed i po II wojnie wiatowej.
[AP w Poznaniu 53/884/384; Relacja synowej Leokadii Haliny
Bogus³awskiej z domu Woszak]
=> patrz 69 Pu³k Piechoty, str.
BRZOZOWSKI Franciszek  (ur. 23 III 1900 r. w Rakoniewicach  zm. 15 VIII 1955 r. w Mosinie), bra³ udzia³ w powstaniu
jako ochotnik od 1 I 1919 r. z kompani¹ wolsztyñsk¹ od Wolsztyna przez Kopanicê, Kargow¹ do Babimostu, a póniej w 2 Pu³ku
Strzelców Wielkopolskich, przemianowanym póniej na 56 Pu³k
Piechoty.
Lekarz  w czasie kampanii wrzeniowej, do 11 listopada 1939 r.,
by³ komendantem polowym szpitala B³oniu. Powtórnie zmobilizowany w czasie II wojny wiatowej do s³u¿by w szpitalach frontowych II Armii Wojska Polskiego. W roku 1950 sprowadzi³ siê
z rodzin¹ do Mosiny.
[Wniosek do Centralnego Archiwum Pañstwowego z 12 IX 1874
r.; Artyku³ z Biuletynu Mosiñskiego z po³. lat 90.]
=> patrz 56 Pu³k Piechoty, str.
CH£APOWSKI Zdzis³aw, porucznik  (ur. 8 XII 1892 r. w Godzichowie  zm. 24 IX 1920 r. pod
Miêdzyrzeczem), syn Dezyderego
i Wandy z Dembiñskich. Maturê
uzyska³ w Poznaniu. Zmobilizowany do armii niemieckiej krótko po
rozpoczêciu I wojny wiatowej, ranny i wziêty pod Czêstochow¹ do niewoli rosyjskiej na 4 lata. Po powrocie, dzia³a³ w podziemiu, w strukturach Stra¿y Obywatelskiej, która po
ujawnieniu w listopadzie 1918 r.
utworzy³a Stra¿ Ludow¹. Zosta³ dowódc¹ Stra¿y Ludowej w Mosinie.
Z wybuchem powstania, wspó³dzia³a³ w remie w tworzeniu szwadronu pu³ku u³anów. Walczy³ na froncie pod Lesznem. Oficjalnie
przyjêty do Wojska Polskiego Dekretem z 30 X 1919 r., z tymczasowym zatwierdzeniem stopnia podporucznika nadanego przez
Narodow¹ Radê Ludow¹ w Poznaniu. W wojnie polsko-bolszewickiej przeszed³ szlak bojowy 15 Pu³ku U³anów Poznañskich w stopniu podporucznika, a¿ do Miêdzyrzecza, gdzie w dniu 24 IX 1920
r., poznañski pu³k zwi¹za³ walk¹ posi³ki wojsk sowieckich kieruj¹cych siê do Wo³kowyska przeciwko 15. Dywizji Piechoty. W bitwie tej poleg³ Zdzis³aw Ch³apowski.
Dekretem z 21 XII 1920 r. zosta³ awansowany do stopnia porucznika. Dwukrotnie odznaczony Krzy¿em Walecznych. Pochowany
w rodzinnej nekropolii Ch³apowskich w R¹biniu. Wymieniony na
Licie strat Wojska Polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918 1920, na Licie strat 15 Pu³ku U³anów Poznañskich.
[Album Pami¹tkowy Powstañców Ziem Zachodnich R.P. 1938

14

Biblioteka Ziemi Mosiñskiej

.

Nr 3; Poznañ 1938 r., Album Pami¹tkowy Powstañców i Niepodleg³ociowców Ziem Wielkopolskich Nr 4, Poznañ 1938 r.;
Lista strat powstania wielkopolskiego 1918-1920, Tadeusz Jab³oñski, 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 Pu³ku U³anów Poznañskich, Poznañ 1999]
=> patrz 15 Pu³k U³anów Poznañskich, str.
ÆWIKLIÑSKI Marcin - (ur. 24
X 1894 r. we Wiórku nad Wart¹ zm. 1972 r.), syn Antoniego i Anny,
brat omiorga rodzeñstwa, w tym
powstañca Marcina. Ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ we Wiórku. Ksi¹dz,
który uczy³ religii opowiada³ o Polsce, kszta³towa³ w nich poczucie patriotyzmu - tote¿ na wzór dzieci
wrzesiñskich uczniowie szko³y zastrajkowa³y, aby pozwolono im
uczyæ siê religii w jêzyku polskim.
Ksi¹dz spotyka³ siê z m³odzie¿¹ na
tajnych zebraniach nad rzek¹ G³uszynk¹ (do G³uszyny chodzili
na religiê). Gdy przyjecha³ Paderewski do Poznania Marcin Æwikliñski dosta³ krótk¹ przepustkê i przyjecha³ do Wir. Poszed³ ze
swoj¹ narzeczon¹ (Maria z domu Nowicka) do kocio³a i ksi¹dz
Seichter udzieli³ lubu im i kilku innym parom. Po¿egnali siê z ¿onami i poszli powstanie z Antonim Szyfterem na Wolsztyn. Powa¿nie rany (w nogê) odniós³ pod Babimostem, potem by³ mocno
poparzony. Po powstaniu szed³ w wojskiem a¿ do Wilna i Kijowa.
By³ trzykrotnie ranny. Bêd¹c rannym czu³ pomoc Matki Boskiej
Ostrobramskiej - Jej obrazek przywióz³ z Wilna i wci¹¿ modli³ siê
o opatrznoæ Matki Bo¿ej Ostrobramskiej.
Pomiertnie przyznano mu Krzy¿ i zosta³ mianowany do stopnia
podporucznika.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹
w dniu 7.11.1935, w dniu z³o¿enia wniosku o weryfikacjê zamieszka³y w £êczycy - nr 9691 w spisie z ksiêgi z 1 stycznia 1936 r.
[Zebra³a Maria Sikorska; AP w Poznaniu 53/884/33 Zwi¹zek
Powstañców Wielkopolskich w Poznaniu; Tablica Powstañcom
Wielkopolskim 1918-1919, Wiry 2006]
=> patrz 68 Pu³k Piechoty, str.
GRZEKOWIAK Jakub  (ur. 11
VII 1897 r. w Poznaniu  zm. 3 III
1985 r. w Mosinie). W czasie I wojny wiatowej wcielony do armii pruskiej, skierowany na front zachodni. Uczestnik powstania wielkopolskiego, w dniu 10 I 1919 r. walczy³
o Zb¹szyñ w pododdziale Pu³ku Zapasowego Grupy Zachodniej,
przemianowanego w marcu 1919 r.
na 7 Pu³k Strzelców Wielkopolskich, a w styczniu 1920 r. na 61
Pu³k Piechoty. Do koñca lipca 1919
r., 7 Pu³k Strzelców Wielkopolskich
walczy³ na zachodnim, póniej na
pó³nocnym odcinku frontu wielkopolskiego. We wrzeniu 1919 r. Jakub Grzekowiak, ukoñczy³ kurs
podoficerski 7 Pu³ku Strzelców Wielkopolskich w Gnienie,
w stopniu sier¿anta. Wraz z Pu³kiem, bra³ udzia³ w wojnie polskobolszewickiej. W pocz¹tkach marca 1920 r., 61 Pu³k Piechoty przerzucony zosta³ przeciwko Armii Czerwonej na front wschodni do
obszaru Brody  Krasne  Z³oczów, bra³ te¿ udzia³ w wyprawie
kijowskiej.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, Jakub Grzekowiak wybra³ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹. Bra³ udzia³ w wojnie obronnej 1939 r.
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W latach powojennych, od 1962 r., zamieszka³y w Mosinie przy ul.
Brzoskwiniowej. Cz³onek mosiñskiego ko³a ZBOWiD. Pracownik
S¹du Wojewódzkiego w Poznaniu, kurator s¹dowy. By³ ¿onaty
z W³adys³aw¹ z d. wi¹tkowsk¹.
Odznaczony m.in. Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym.
[Przekaz rodzinny wnuczki Olgi Jurgiewicz; Dokumentacja fotograficzna ze zbiorów rodzinnych]
=> patrz 61 Pu³k Piechoty, str.
JERZAK Antoni  (ur. 2 XII 1902
r. w Osiecznej k. Leszna  zm. 6 VIII
1985 r. w Mosinie). Harcerz, za³o¿yciel mosiñskiej Orkiestry Dêtej ZHP,
z zawodu lusarz.
W roku 1909, rodzina A. Jerzaka
wyjecha³a za prac¹ do Dortmundu,
gdzie Antoni ukoñczy³ szko³ê podstawow¹, a w roku 1916  zawodow¹.
By³ cz³onkiem dzia³aj¹cej tam polskiej organizacji Sokó³ m³odzie¿y
polskiej przebywaj¹cej na emigracji.
W grupie m³odych Polaków wyruszaj¹cych do ojczyzny, aby nieæ pomoc rodakom, znalaz³ siê m³ody Antoni. Wybuch powstania wielkopolskiego wywo³a³ g³êbokie poruszenie W roku 1918 na pocz¹tku
grudnia, na jednym z zebrañ tej¿e polskiej organizacji, prezes
poda³ do wiadomoci, ¿e w Polsce, w Poznaniu, rozpoczê³y siê
przygotowania do powstania przeciwko Niemcom, tote¿ zaraz doros³a polska m³odzie¿, rozpoczê³a masowo wyje¿d¿aæ w kierunku
Polski  do poznañskiego ( ) W Berlinie m³ody wówczas Antoni
zosta³ schwytany przez niemieck¹ ¿andarmeriê, ale zmyli³ czujnoæ pilnuj¹cych ¿andarmów, uda³o mu siê zbiec i w koñcu, po
wielu trudnociach, zatrzyma³ siê w Krotoszynie, gdzie zaraz zg³osi³ siê w komendzie powstañczej i zosta³ wys³any na front do Zdun,
ma³ego miasteczka w pobli¿u Krotoszyna. Po zwyciêskim zakoñczeniu powstania, zg³osi³ siê jako elew do orkiestry wojskowej 56
pu³ku piechoty w Krotoszynie
Od 1925 r. mieszkaniec Mosiny, gdzie za³o¿y³ zespó³ orkiestry dêtej. W czasie okupacji, aresztowany przez Gestapo, wiêziony w Forcie VII, przewieziony do Wronek. Po wojnie  dzia³alnoæ harcerska, kapelmistrz orkiestry dêtej przy Orodku ZHP w Mosinie. Odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym.
W Izbie Muzealnej w Mosinie znajduje siê zachowany, powojenny,
galowy mundur powstañczy Antoniego Jerzaka.
[E. Szyd³owska, Dzieje harcerstwa mosiñskiego 1921-2005, Mosina 2006; ¯yciorys dh. Antoniego Jerzaka oprac. Mieczys³aw Konieczny w: Kronika Orodka ZHP Mosina; Ankieta wype³niona
przez Antoniego Jerzaka]
=> patrz 56 Pu³k Piechoty, str.
JE¯EWICZ Ludwik (ur. 31 VII
1894 r. w Mosinie - zm. 5 X 1944 r.)
syn Teodora i Marianny z Jaworskich.
Po wyleczeniu siê z ran, wst¹pi³em
jako ochotnik dnia 6 stycznia 1919
r. do Odzia³u Powstañczego w remie pod dowództwem porucznika
Paula Tomasza i por. Koz³owskiego
(?) Stefana . w kompanii remskiej
jako dowódca 2 sekcji plutonu plutonowego Latanowicza Stanis³awa
walczy³em w Powstaniu Wlkp. Pod
miejsk¹ Górk¹, Zielon¹ Wsi¹ (...)
Zdunami . Po zlikwidowaniu powstania z kompani¹ t¹ wyruszy³em na front bolszewicki jako dowódca plutonu i walczy³em pod
Go³êbiem, Miñskiem Maz., ¯abinkami, Prasanami, S³oninem
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i Warszaw¹. Dos³u¿y³em siê stopnia plutonowego a za walecznoæ
zosta³em odznaczony Krzy¿em Walecznych. ( ) W wojsku polskim
s³u¿y³em od 6 stycznia 1919 do 6 stycznia 1921 r. i to przy 69 p.p.
i 55 p.p..
Od 1 V 1921 r. do 1 II 1932 r. s³u¿y³em w Stra¿y Granicznej,
sk¹d poszed³em na emeryturê. Jestem ¿onaty i mam 7 dzieci.
Jestem cz³onkiem Zw. Weteranów Powstañ Narodowych R.P.
1914-19.
Przed II wojn¹ wiatow¹ pracowa³ jako celnik w Zb¹szyniu. Aresztowany 9 wrzenia 1943 r. wraz z najstarszym synem Edmundem,
wiêziony w ¯abikowie, Owiêcimiu, Mauthausen gdzie zmar³ 5
padziernika 1944 r.
[ Wniosek nr 24/20463 do Komitetu Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oci o przyznanie medalu niepodleg³oci, ród³o CAW; Kwestjonariusz Komisji Krzy¿a Niepodleg³oci dla pracy niepodleg³oæ.
wojsk w Wlkp., ród³o CAW; wspomnienie wnuczki siostry Ludwika Je¿ewicza  Marii (Marianny) Pazgratowej z Je¿ewiczów]
=> patrz 55 Pu³k Piechoty, str.
JÓWIAK Ludwik  zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 IV 1935 r. Ko³o Mosina  nr 182
pozycji w spisie.
[AP w Poznaniu 53/884/20 Zwi¹zek Weteranów Powst. Narodowych 1934-1936]
nie ma pewnoci, czy to ta sama osoba, czy te¿ to tylko
zbie¿noæ nazwisk
JÓWIAK Ludwik (ur. w 1890 r. w Prusinowie,  zm. W 1941 r.
w Gusen), lusarz, uczestnik kompanii kórnickiej Grupy Leszno,
chor¹¿y Wojska Polskiego.
Urodzi³ siê w Prusinowie (pow. remski). Ukoñczy³ szko³ê w Kórniku, nastêpnie by³ czeladnikiem lusarskim. Po zdobyciu zawodu
pracowa³ w firmie braci Lesser w Poznaniu. Dzia³a³ w Towarzystwie
Gimnastycznym Sokó³. Przed wybuchem I wojny wiatowej, w poszukiwaniu pracy wyjecha³ do Nadrenii.
W latach 1911  1913 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w 13. Pu³ku Piechoty
w Monastyrze. W 1914 r. powo³ano go do 47. Pu³ku Piechoty w remie. Walczy³ na froncie zachodnim i w dniu 24 wrzenia zosta³ ranny. Po d³ugim leczeniu, s³u¿y³ w oddzia³ach zapasowych w Biedrusku. W maju 1918 ponownie wys³ano go na front zachodni. W listopadzie powróci³ do Kórnika i przy³¹czy³ siê do ruchu niepodleg³ociowego.
Wst¹pi³ do kompanii kórnickiej, gdzie zosta³ dowódc¹ plutonu. 27
grudnia 1918 r., na wezwanie z Poznania zarekwirowa³ wozy, konie i z kompani¹ przyby³ miastu z odsiecz¹. Bra³ te¿ udzia³ w wyzwoleniu remu.
Wraz z kompani¹ kórnick¹, w³¹czony zosta³ do Grupy Leszno.
Na jej czele walczy³ pod Lipnem, na odcinku Klonowiec, pod Miechcinem, Suni¹, Lesznem, K¹kolewem i Zb¹szyniem.
W styczniu 1919 r. bra³ udzia³ w przejêciu Pomorza. Jako dowódca kompanii, uczestniczy³ w Kampanii Kijowskiej (IV
1920), w walkach nad Berezyn¹, pod Warszaw¹. Do Poznania
powróci³ w grudniu 1920 r. Awansowany zosta³ do stopnia chor¹¿ego. W dniu 21 sierpnia 1921 r., przeniesiono go do 6 kompanii 60 Pu³ku Piechoty. W roku 1923, zosta³ zawodowym podchor¹¿ym 66 Pu³ku Piechoty w Ostrowie. W 1928 r. zosta³ przeniesiony do 54. Pu³ku Piechoty w Tarnopolu, a w 1929 r. ze
wzglêdu na stan zdrowia  w stan spoczynku.
Dzia³a³ w zwi¹zkach: Inwalidów Wojennych RP, Podoficerów Rezerwy RP, Weteranów Powstañ Narodowych RP. Po wybuchu wojny w 1939 r. pozosta³ w Ostrowie Wlkp. W 1940 r. zosta³ aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Gusen, w którym
zmar³ w 1941 r.
[S³ownik biograficzny powstañców wielkopolskich 1918 - 1919,
red. A. Czubiñski, B. Polak, Poznañ 2002]
=> 15 Dywizja Piechoty (str. ), prawdopodobnie w sk³adzie 60
Pu³ku Piechoty (str. ..)
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KONIECZNY Feliks (ur. 1901 r. w Dakowach Mokrych  zm. ?)
zamieszka³y w ¯abnie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.
[Na podstawie rodzinnych wspomnieñ poda³a Alina Lipiak]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
KUBACKI Witold  (ur. 1901 r. zm.?). Uczêszcza³ do niemieckiego
gimnazjum w Kominie, gdzie organizowa³ potajemny skauting. Bra³
udzia³ w powstaniu wielkopolskim,
nastêpnie w roku 1920 w wojnie polsko  bolszewickiej, walcz¹c w obronie Lwowa.
Aresztowany w dniu 28 IV 1943 r.,
wiêziony w obozach hitlerowskich:
w Inowroc³awiu, Owiêcimiu, Buchenwaldzie, na wolnoæ wyszed³
w 1945 r.W okresie miêdzywojennym i powojennym, naczelnik poczty w Mosinie do roku 1966.
[Zbigniew Miczko, Poczta, w: Biuletyn Mosiñski Nr 1 (104), styczeñ 2002 r.; Roman Per³a, Jacek Szeszu³a, Mosina w okresie okupacji hitlerowskiej w: Szkice z przesz³oci Mosiny, KAW 1978]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
KWIECIÑSKI Kazimierz  (ur.
19 I 1900 r. w Dolsku  zm. 15 VI
1981 r. w Pecnej), syn Ignacego i Stanis³awy z d. Falkiewicz, z zawodu
piekarz. Uczestnik powstania wielkopolskiego. Przyczyni³ siê do pracy
niepodleg³ociowej bior¹c udzia³
w Powstaniu Wielkopolskim, wyruszaj¹c wraz z innymi powstañcami
z Dolska. W latach 1919-1920 broni³
niepodleg³oci Polski na wschodzie,
stoj¹c na stra¿y granicy wschodniej
Polski Zmar³ w Pecnej, a pochowany zosta³ w Mosinie. Zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z Helen¹ Rubach w roku
1929. Z tego zwi¹zku narodzi³y siê dzieci: Ignacy, Teresa i Roman.
Odznaczony Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym.
[Ksiêga zgonów na rok 1981 USC w Mosinie; Przekaz rodzinny 
Micha³a Skrzypczaka w: www.gimdolsk.hom.pl]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
LIPIAK Ludwik  (ur. 22 VI 1899 r. w Wojciechowie pow. Jarocin
 zm. 14 VI 1982 r. w Mosinie), z zawodu krawiec. W wieku 19 lat,
wraz z bratem W³adys³awem, uczestniczy³ w powstaniu wielkopolskim. Bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, za co odznaczony
zosta³ orderem Virtuti Militari. W 1924 roku osiedli³ siê w Mosinie,
gdzie od 1925 r. prowadzi³ zak³ad krawiecki. W okresie miêdzywojennym aktywny cz³onek mosiñskiego Bractwa Kurkowego oraz Towarzystwa M³odych Przemys³owców, cz³onek Zwi¹zku Powstañców
i Wojaków Ko³a w Mosinie. Po II wojnie, wiatowej cz³onek Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Zarz¹du Miasta Mosina, inicjator przywrócenia krzy¿a przy ul. Poznañskiej. W roku 1947, za negatywny g³os w referendum ludowym, aresztowany i osadzony w wiêzieniu w remie. Po powrocie z wiêzienia, spali³ wszystkie dokumenty
i zdjêcia zwi¹zane z jego kombatanck¹ przesz³oci¹. Zamkn¹³ siê w sobie i nie opowiada³ dzieciom o swoim udziale powstaniu i wojnie polsko-bolszewickiej, prawdopodobnie w obawie o rodzinê. Wspó³za³o¿yciel ko³a Stronnictwa Demokratycznego w Mosinie.
[Laudacja wyg³oszona na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Mosinie przez Romana Czeskiego, z okazji wrêczenia Medalu Rzeczypospolitej Mosiñskiej przyznanego Ludwikowi Lipiakowi;
Przekaz rodzinny córki  Marii Bartkowiak]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
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LULKA Stanis³aw  (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 Pu³ku Piechoty, przebywa³
na froncie pod Lille do XI 1918 r.
Uczestnik powstania wielkopolskiego od 14 I 1919 r., pobrany przez Powiatow¹ Komendê Uzupe³nieñ, jako
ochotnik. Walczy³ w szeregach batalionu kociañskiego III kompanii,
wchodz¹cej w sk³ad Grupy Leszno.
Bra³ udzia³ w walkach pod Lesznem,
Zb¹szyniem, Bydgoszcz¹. W styczniu 1920 r., jako ¿o³nierz Armii Wielkopolskiej, znalaz³ siê w szeregach utworzonego 60 Pu³ku Piechoty Wojska Polskiego, z którym wzi¹³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej, w walkach pod
Berdyczowem, Kijowem i Berezyn¹. W dniu 11 lutego 1921 r. mianowany starszym szeregowym. W tym samym roku, 28 XI, przeniesiony do rezerwy.
Za udzia³ w wojnie 1918  1920, w roku 1921 r. odznaczony Krzy¿em Walecznych, a tak¿e  w roku 1934 r.  Odznak¹ Pami¹tkow¹ Wojsk Wielkopolskich.
[Dokumentacja ze zbiorów Izby Muzealnej w Mosinie: Ksi¹¿eczka
Wojskowa z przebiegiem s³u¿by w latach 1919 - 1921, wyci¹g i odpis Ksi¹¿eczki Wojskowej, Zawiadczenie 276-1/17418/38r. Referatu Historycznego Dowództwa Okrêgu Korpusu II o udziale w walkach niepodleg³ociowych, Zawiadczenie tymczasowe nr 3553
z dnia 28 VIII 1947 r. Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Powstañców
Wielkopolskich o zweryfikowaniu jako Powstañca Wielkopolskiego 1918/1919, odpis Legitymacji nr 93 Krzy¿a Walecznych, Legitymacja nr 708 Odznaki Pami¹tkowej Wojsk Wielkopolskich]
=> patrz 60 Pu³k Piechoty, str.
MIERZEJEWSKI Marcin (ur. 25
IX 1898 r. w Podgajach  zm. w 1984
r. w Mosinie). Mieszkaniec Mosiny
w latach 1964-1984. Uczestnik I wojny wiatowej. Powo³any do armii
niemieckiej w czerwcu 1917 r., wcielony do 9 Pu³ku Grenadierów w Stargardzie k. Szczecina. Wys³any na
front zachodni, wcielony do 4 kompanii 117 Pu³ku Piechoty Heskiej 25
Dywizji.
Po powrocie z frontu, zg³osi³ siê do
powstania wielkopolskiego. W pe³nym oporz¹dzeniu uda³ siê 12 km
pieszo do Inowroc³awia, gdzie wzi¹³
udzia³ w walkach o miasto.
Walki powstañcze by³y ciê¿kie, gdy¿ nie by³o broni maszynowej ani amunicji. To wszystko trzeba by³o zdobywaæ na nieprzyjacielu prawie go³emi rêkoma. Tu trzeba by³o przyznaæ, ¿e do boju
szed³ powstaniec z piosenk¹ na ustach. Dopiero po zdobyciu koszar w Inowroc³awiu, odsta³a siê w nasze rêce du¿a iloæ broni,
amunicji, umundurowania, oporz¹dzenia wojskowego i dwa dzia³a polowe.
Po przyznaniu nam Pomorza, nasz 5 Pu³k Strzelców Wielkopolskich,
pierwszy wkroczy³ do Nak³a nad Noteci¹  serdecznie witany przez
tamtejsz¹ radê Ludow¹ i t¹ tras¹ prowadzi³ a¿ do Chojnic
M. Mierzejewski, po powstaniu wielkopolskim bra³ udzia³ w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie miêdzywojennym, jako ¿o³nierz
zawodowy, s³u¿y³ w 59 Pu³ku Piechoty, 32 Pu³ku Piechoty i w Batalionie Sto³ecznym. Od 1 wrzenia1939 roku, w szeregach Batalionu Sto³ecznego pod dowództwem mjra Józefa Spychalskiego, bra³
udzia³ w obronie Warszawy do zawieszenia broni w dniu 27 wrzenia. W czasie okupacji, by³ ¿o³nierzem Armii Krajowej. Walczy³
w powstaniu warszawskim w Obwodzie VI Rejonie I. W powsta-
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niu straci³ dwóch synów. Wiêziony w obozie koncentracyjnym
w Stuthoff i Neuengamme k. Hamburga, gdzie przebywa³ do koñca wojny.
Odznaczony: Krzy¿em Walecznych (1921), Br¹zowym Krzy¿em
Zas³ugi (1928), Medalem za wojnê 1918  1921 (1928), Medalem
10-lecia (1928), Br¹zowym i Srebrnym Medalem za d³ugoletni¹
s³u¿bê (1938, 1939), w okresie powojennym: Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym, Medalem za udzia³ w Wojnie Obronnej 1939,
Warszawskim Krzy¿em Powstañczym, Medalem Zwyciêstwa i Wolnoci 1945, Medalem za Warszawê 1939-1945, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W roku 1972 r., uchwa³¹ Rady Pañstwa, za udzia³ w powstaniu wielkopolskim, mianowany na stopieñ podporucznika.
[Autorskie wspomnienia, spisane wed³ug przekazu rodzinnego
w latach 60., ¯yciorys, Zawiadczenie CAW z dnia 27 VIII 1960 r.
o udziale w powstaniu wielkopolskim, legitymacje ww. odznaczeñ; Owiadczenie z dnia 12 IV 1948 r. o przebiegu s³u¿by wojskowej Marcina Mierzejewskiego, podpisane przez b. chor. Ignacego Szturemskiego; Przekaz rodzinny  Marii Górnej]
=> patrz 59 Pu³k Piechoty Wielkopolskiej, str.
NIEMCZYKIEWICZ Józef Konstanty (ur. 13 V 1887 r. w Lwowie 
zm. 11 XII 1965 r. w Mosinie), syn
Konstantego, profesora historii sztuki Uniwersytetu Lwowskiego i Jagielloñskiego, ucznia Jana Matejki.
Po ukoñczeniu gimnazjum, ojciec
wys³a³ go do Hamburga w celu zdobycia zawodu. Zatrudni³ siê w firmie
Hagenbeck, zajmuj¹cej siê dostarczaniem do ogrodów zoologicznych
dzikich zwierz¹t. W tym celu przez 10
lat p³ywa³ m.in. do Azji P³d.-Wsch.
i do Afryki P³d. Przed I wojn¹ wiatow¹ wróci³ do Lwowa. Zmobilizowany i przeszkolony jako saper-miner, bra³ udzia³ w walkach z Rosjanami na froncie austriackim. Ranny w p³uco i nogê zosta³ zdemobilizowany. By³ czynnym dzia³aczem Soko³a. Walczy³ w latach
1918-1920 z Ukraiñcami i bolszewikami o Lwów wykorzystuj¹c
swoje umiejêtnoci minerskie na drogach i szlakach kolejowych.
W 1936 r. otrzyma³ ostrze¿enie od Ormian i Ukraiñców Lwowskich,
¿e interesuj¹ siê nim sowieci. Wraz z ¿on¹ Józef¹, córk¹ Zofi¹
i matk¹ Antonin¹ wyjechali na Zachód Polski  do Mosiny. Na dzia³ce kolejarskiej (przy obecnej ul. Sowiñskiego) wybudowa³ dom. Pracowa³ do emerytury jako elektryk w cegielni Perkiewicza. Urz¹dzenia radiowe i radiowe by³y jego pasj¹. Po wojnie, w ramach remontu
domu, jego wnuk Wojciech znalaz³ zamurowany w domu radioodbiornik. Pozosta³a mu tak¿e mi³oæ zwierz¹t i ptaków. Malowa³
w domu or³a górskiego, który lubi³ przesiadywaæ na jego ramieniu.
Zmar³ 11.12.1965 r. w Mosinie i zosta³ podarowany na miejscowym
cmentarzu.
[Przekaz rodzinny wnuka Wojciecha Niemczykiewicza]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
NOWAK Wincenty  (ur. 31
X1898 r. w Baranowie k. Mosiny 
zm. 1963 r.), syn Jakuba i Antoniny.
Urodzi³ siê w wielodzietnej rodzinie
rolników w Baranowie k. Mosiny,
brat Antoniego. W dniu 17 IX 1918 r.
zosta³ wcielony do armii niemieckiej,
gdzie odbywa³ s³u¿bê do 29 XII 1918
r. Od 19 I 1918 r., bra³ czynny udzia³
w powstaniu wielkopolskim, w walkach w okolicy Chodzie¿y, Rogona,
na linii Noteci. W dalszym przebiegu s³u¿by wojskowej, uczestniczy³
w wojnie polsko  bolszewickiej: bra³

udzia³ w bitwie warszawskiej, w walkach pod Radzyminem. Po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych, wybra³ zawodow¹ s³u¿bê wojskow¹. Ukoñczy³ Szko³ê Strzelania Artylerii w stopniu starszego
ogniomistrza. W wojnie obronnej 1939 r., walczy³ na szlaku bojowym gen. Tadeusza Kutrzeby, w szeregach Armii Poznañ, do czasu
jej rozbicia w bitwie nad Bzur¹. W czasie okupacji wiêziony w oflagu na terenie Niemiec. Po wojnie osiad³ w Nowym Miasteczku k.
Nowej Soli, nastêpnie mieszka³ we Wschowie. Zmar³ w roku 1963.
Odznaczony Medalem pañstwowym za wojnê 1918/1921 r., Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oci, br¹zowym Medalem Za D³ugoletni¹ S³u¿bê.
[Powiadczenie s³u¿by Nr. 2859 CAW z dnia 13 sierpnia 1959 r.;
Przekaz rodzinny syna - Macieja Nowaka]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
PAWLAK W³adys³aw  (ur. 9 II 1901 r.  zm. ?) pochodzi z Potrzanowa, powiat Oborniki; pracowa³ na poczcie w Rejowcu powiat
W¹growiec.
Z chwil¹ powstania zerwa³em god³o niemieckie z budynku pocztowego i wrzuci³em do pobliskiego kana³u. W tym czasie wróci³ mój
ojciec z armii niemieckiej i przywióz³ ze sob¹ karabin oraz naboje.
By³o to dnia 29.12.1918 r. Wieczorem dowiedzia³em siê, ¿e p. Jan
Czajka, w³aciciel folwarku organizuje polski patrol, do którego siê
zg³aszam z zabranym ojca karabinem oraz nabojami.
Patrolowanie nasze polega³o na tem, ¿eby strzec, czy w okolicy
nie gromadz¹ siê miejscowi Niemcy. Patrolowanie trwa³o asz do
6 stycznia i w dniu tem pojecha³em z miejscowemi zebranymi ch³opaki pod Szubin. Tam stoczylimy dnia 8/9 stycznia walkê i po
tej walce zwyciêstwem dla nas wrócilimy znów tem samem wozem spowrotem.
Dnia 9 stycznia wst¹pi³em do I batalionu telegraficznego Poznañ.
Przechodzê krótkie przeszkolenie i 9 lutego 1919 komenderowany
do 1 pu³ku strzelców wielkopolskich wyjazd pod Lwów. Biorê
udzia³ w ca³ej kampanii pod Lwowem i wracam w czerwcu z 1 p.
str. wlkp z powrotem do I batalionu telegraf.
Przydzielony do 17 kompanii telegr. wyje¿d¿am na front niemiecki pod Jutrosin. Pod Lesznem zostajê ranny i do szpitala polowego w Jarocinie.
W miêdzyczasie wyjecha³a moja kompania z 17 dyw. Wlkp. na
front bolszewicki. Po wyleczeniu zosta³em przydzielony do baonu
[batalionu  przyp. autorzy] jako instruktor i w czerwcu 1920 r.
wyruszam marszówk¹ do 17 komp.
Do 28 II 1930 r. by³ zawodowym ¿o³nierzem w stopniu sier¿anta.
Póniej otworzy³ interes gastronomiczny w Starej Golinie, a obecnie [ ok. 1938 r. : przyp. autorzy] przebywa w Mosinie.
[Relacja W³adys³awa Pawlaka w AP w Poznaniu 53/884/280
Akta Koa Mosina pow. rem 1937-1939]
=> patrz 17 Dywizja Piechoty, str.
PAZGRAT Józef (ur. 23.12.1889
r. - zm. 03.06.1968 r.), syn Walentego i Agnieszki z Baksalarów, bra³
udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim.
Do walk powstañczych w³¹czy³ siê
wraz z kuzynem Franciszkiem Pazgratem i jego ojcem bezporednio
po powrocie z udzia³u w I Wojnie
wiatowej (front we Francji). Do
wojska niemieckiego zosta³ przymusowo wcielony.
Niestety nie zachowa³y siê ¿adne dokumenty ani z udzia³u w Powstaniu
Wielkopolskim ani z walk z Rosjanami w r.1920. Przypuszczam, ¿e istniej¹ dokumenty w archiwach wojskowych. Józef Pazgrat odznaczony (zgodnie z przekazami rodzinnymi) Virtuti Militari, w zaginionej ksi¹¿eczce wojskowej by³ wpis, ¿e za udzia³ w walkach
z Bolszewikami w pierwszej kolejnoci nale¿y mu siê praca w wolnej Polsce.
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Wszelkie dokumenty zosta³y zniszczone w czasie okupacji niemieckiej jako, ¿e rodzina ¿ony Józefa - Marianny z Je¿ewiczów by³a represjonowana przez okupanta. Kilka osób z rodziny rozstrzelano
inne w tym 3 i 4 letnie dzieci wiêzione by³y w obozach koncentracyjnych w których zostali zamêczeni i zag³odzeni, wiêkszoæ nie
prze¿y³a okupacji.
[przekaz - Pawe³ Smoczyk, prawnuk Józefa Pazgrata]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
POHL Adam  (ur. 10 XII 1985 r.
 zm. VII 1954 r.)  pe³ni³ s³u¿bê liniow¹ w Kompanii Kórnickiej (póniej 11 pu³k piechoty wielkopolskiej).
Urodzi³ siê w rodzinie urzêdnika
miejskiego Edwarda Pohla (pierwszego burmistrza miasta Kórnika)
i Marii z Gierliñskich (córki powstañca 1863 r.). Jako m³ody ch³opak wst¹pi³ do towarzystwa gimnastycznego Sokó³. Organizacja ta
zajmuj¹ca siê usportowieniem m³odzie¿y w rzeczywistoci uczy³a patriotyzmu. Podczas I wojny wiatowej Niemcy zabierali m³odzie¿ z tej
organizacji do ró¿nych prac i wcielali do swego wojska, a wiêc musia³ walczyæ wbrew swej woli. Przebywa³ w Alzacji i Lotaryngii. Po
wojnie wróci³ do Kórnika i wst¹pi³ do Kompanii Kórnickiej. Bra³
udzia³ w zdobywaniu remu, a potem wyjecha³ z oddzia³em na front
wschodni. W powstaniu wielkopolskim brali udzia³ równie¿ jego
bracia: Józef, Stanis³aw (zgin¹³ w powstaniu w walkach pod Zb¹szyniem), Jan i Marian. Za udzia³ w powstaniu zosta³ odznaczony
Krzy¿em Walecznoci Ochotnika Wojsk Wielkopolskich, Medalem
Niepodleg³oci w dniu 13 III 1933 r. oraz Odznak¹ Pami¹tkow¹
Wojsk Wielkopolskich z 8 VI 1932 r.
Podczas wybuchu II wojny wiatowej przebywa³ w Sierakowie, sk¹d
wskutek szykan ze strony Niemców ucieka³ z rodzin¹ do Drawska,
gdzie by³ wspó³twórc¹ grupy konspiracyjnej W³adys³aw Sikorski.
Po wyzwoleniu by³ wiêziony przez Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego za dzia³alnoæ w AK. Ostatnie lata spêdzi³ w Mosinie, ale w wyniku pobytu w wiêzieniu rozchorowa³ siê, a po dwuletniej chorobie zmar³ po operacji w szpitalu w remie. Zosta³ pochowany na
cmentarzu parafialnym w Mosinie.
[Zawiadczenie dowódców Kompanii Kórnickiej z 12.02.1934 r.;
Relacja syna Zygmunta Pohla; Zenon Szymankiewicz, Sylwan,
1981 r; dyplom Kapitu³y Krzy¿em Walecznoci Ochotnika Wojsk
Wielkopolskich, Dyplom Medalu Niepodleg³oci z dnia 13 III 1933
r. oraz patent Odznaki Pami¹tkowej Wojsk Wielkopolskich z 8 VI
1932 r.]
=> patrz 69 Pu³k Piechoty, str.
POTOCKI Roman  (ur. 18 II 1920
r. w Dru¿ynie  zm.?), syn Józefa i Michaliny, z zawodu kolejarz, jeden (najm³odszy) z trzech braci Potockich
z omiorga rodzeñstwa, którzy brali
udzia³ w powstaniu wielkopolskim.
Do ukoñczenia szko³y do 1917 roku
by³em w domu przy Rodzicach, póniej zacz¹³em pracowaæ na kolei.
Pracowa³em do roku 1918 roku. ...(?)
grudnia poszed³em na powstanie,
gdzie bra³em udzia³ [w walkach 
przyp. autorzy] pod Golêcinem,
gdzie dowodzi³ oddzia³em dow. major Kopa, a póniej por. Gajkowski(?), gdzie bra³em udzia³ [w walkach  przyp. autorzy] przez
Stary Rynek i uderzylimy na Cytadelê, Poznañ-Winiary. Kiedy
by³a Cytadela wolna tworzy³a siê ju¿ 1 kompania strzelców wielkopolskich. Kiedy by³o brak ³¹cznoci na moj¹ probê by³em przy-
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dzielony do ³¹cznoci, gdzie by³a formowana 1 kompania 1 batalionu ³¹cznoci dowodzi³ ppor. Mazurek (?). Kiedy my byli wyszkoleni w ³¹cznoci, zostali my przydzieleni na front pod Gniewkowem, kierunek Toruñ. Po ukoñczeniu Powstania i wojny (...)
i ugody zosta³em bezterminowo urlopowany do domu. Zwolniony by³em w Poznaniu w roku 1921 i pracowa³em nadal na kolei.
Wst¹pi³ do wojska po og³oszeniu naboru ochotników. Bra³ udzia³
w walkach o Cytadelê, gdzie zaskoczyli Niemców i zabrali broñ,
póniej walczy³ w oddziale remskim. Od 6 I 1919 r. s³u¿y³ w 1 kompanii 1 batalionu telegr. W roku 1920 s³u¿y³ w wojsku w czasie wojny polsko-sowieckiej jako telefonista w dowództwie Frontu Po³udniowego (6 VIII 1920 r. 14 IX 1920 r.), G³ównej Kwaterze Naczelnego Wodza (15 IX 1920 r.  10 X 1920 r.), Dowództwie 4 Armii (11 X 1920 r.  6 IV 1921 r.); otrzyma³ Medal Pami¹tkowy za
wojnê 1918-1921; zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê
Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina  nr 288 pozycji
w spisie. Cz³onek przedwojenny od 1934 i powojenny Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich  przynajmniej do 1949 r.
[Wspomnienia Romana Potockiego spisane 28 XI 1969 r.; Relacja
córki Teresy Szulc z dnia 17 VII 2008 r.; Ksi¹¿eczka wojskowa - nr
porz¹dkowy 12.335; AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934; Legitymacja
Zwi¹zku Powstañców Wielkopolskich 1918-1919 z roku 1949]
PRZYBYLSKI (ur.?  zm. ?) zamieszka³y w Krajkowie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.
[Na podstawie rodzinnych wspomnieñ poda³a Alina Lipiak]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
PTASIK Marcin  (ur. 7 XI 1894 r.
w Janowie pow. Rawicz  zm. 16 XI
1976 r. w Mosinie), syn Micha³a
i Ma³gorzaty z d. £êckiej. Zmobilizowany do armii niemieckiej 15 VIII
1914 r., s³u¿bê w jej szeregach pe³ni³
do 25 XII 1918 r. Po powrocie do
domu z I wojny wiatowej, w dniu 28
XII 1918 r., jako ochotnik zg³osi³ siê
do powstania wielkopolskiego. Bra³
udzia³ w walkach na froncie po³udniowym: Jeziory  Janowo  Zduny  Krotoszyn, pod dowództwem
Wac³awa Roszczaka, Stanis³awa Celichowskiego i Thiela. S³u¿y³ w 11
Pu³ku Strzelców Wlkp., potem w 69 PP. Zdemobilizowany w styczniu 1921 r. w stopniu sier¿anta. Odznaczony licznymi odznaczeniami cywilnymi i wojskowymi. D³ugoletni pracownik mosiñskiej
administracji publicznej. Mieszka³ w Mosinie przy ul. £aziennej.
Zweryfikowany jako powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹
w dniu 30.07.1934 r.  nr 363 pozycji w spisie.
[Ankieta ZBOWiD Ko³o Mosina, wype³niona przez Marcina Ptasika w dniu 10 X 1971 r.; AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz
posiedzeñ Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]
=> patrz 69 Pu³k Piechoty str.
RATAJCZAK Józef  (ur. 13 X
1893 r. w Dru¿ynie  zm. 21 XII 1944
r.), syn Antoniego i Katarzyny; o¿eniony 16 VII 1922 r. z Jadwig¹ z domu Pawlick¹. W roku 1919 zamieszka³y w Grzybnie, póniej w Nowinkach. W czasie I wojny wiatowej
s³u¿y³ od 10 I 1915 r. w armii niemieckiej, walczy³ pod Mercy, Verdun
i Somm¹, ranny w nogi w roku 1915
r. i w 1918 r., dosta³ ¯elazny Krzy¿.
W czasie powstania wielkopolskiego
zg³osi³ siê jako ochotnik 12 I 1919 r.,
s³u¿y³ w 7 Pu³ku Strzelców Wielko-
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polskich, walczy³ pod Nak³em i Zb¹szyniem; póniej w latach 19191920 w 8 kompanii 61 Pu³ku Piechoty. Walczy³ na froncie bolszewickim pod Kijowem, Miñskiem i Berezyn¹. 10 X 1920 r. awansowa³ na starszego szeregowego, 18 XII 1920 r. bezterminowo urlopowany, przeniesiony do rezerwy 20 III 1923 r.
[Ksi¹¿eczka wojskowa nr 25298?]
=> patrz 61 Pu³k Piechoty, str.
RAWECKI Jakub (ur. 26 V 1897 r.
w Skrzynkach ko³o Kórnika - zm. 21
XII 1977 r. w Luboniu), syn Marianny i Jana. Matka zmar³a w roku 1906.
Jakubem i jego trzymiesiêcznym bratem zaopiekowano siê w pa³acu Raczyñskich. Póniej przygarnê³a ich
Pani Cielakowa Rogalinka, która
mia³a swoich 5-cioro dzieci.
W wieku 19 lat, od 14 IX 1916 r. zosta³ wcielony do wojska i bra³ udzia³
w I wojnie wiatowej. Walczy³ pod
Reims i Amiens.
Na wieæ o maj¹cym siê rozpocz¹æ
powstaniu zdezerterowa³ z armii okupacyjnej i zg³osi³ siê ochotniczo do walki zbrojnej w koñcu listopada roku 1918. Bra³ udzia³ w
walce o Cytadelê (bez amunicji). Jako saper ochrania³ most kolejowy na Staro³êce (Poznañ) oraz broni³ koszar saperów na Wildzie.
Walczy³ na bardzo trudnych odcinkach bojowych pod Wolsztynem,
S³aw¹, Szybinem i Rawiczem w I batalionie saperów. Dowódc¹ by³
Henryk Lewicki, póniej porucznik Szulczycki.
W kwietniu 1919 r. wraz z poznañskim batalionem zosta³ skierowany na front litewsko-bia³oruski. Od 13 XII 1919 r. bra³ udzia³ w
bitwach z Moskalami pod Lid¹ (okolice Wilna). W miêdzyczasie
zachorowa³, jak wielu innych ¿o³nierzy, na bardzo wyczerpuj¹c¹
chorobê  tyfus plamisty i od 15 IV do 15 VI 1920 r. przebywa³ w
szpitalu. Po tej ciê¿kiej chorobie dalej bra³ udzia³ w walkach wyzwoleñczych, a 8 X 1920 r. zosta³ przeniesiony do VIII Pu³ku Saperów. Z dniem 16 VII 1921 r. rozkazem zosta³ w Grudzi¹dzu zdemobilizowany i zwolniony do cywila jako niezdolny do czynnej s³u¿by
wojskowej.
Po zakoñczeniu walk zamieszka³ w Pecnej, a 13 maja 1923 r. przeprowadzi³ siê do Mosiny  Po¿egowo. Pracowa³ m.in. w Cegielni
M. Perkiewicza w Mosinie. W czasie II wojny wiatowej w Zak³adach Drzewnych Firmy Lucka, a po wojnie w Zak³adach Ceramiki
Budowlanej. W roku 1962 przeszed³ na emeryturê. Pod koniec ¿ycia
przeprowadzi³ siê do Lubonia.
[przekaz Haliny Pikiñskiej]
=> do zachorowania na tyfus  jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
RYBARCZYK Stanis³aw  (ur. 4
V 1901 r. - zm. 27 XII 1976 r.), w czasie I wojny wiatowej ojciec na froncie, przewa³ naukê i pracowa³ na
utrzymanie rodziny jako piekarz.
Powstaniec wielkopolski i uczestnik
wojny polsko-sowieckiej.
W lipcu 1919 r. otrzymalimy rozkaz przygotowania wiêkszego
transportu chleba i m¹ki oraz urz¹dzenia nowej kompletnej piekarni
polowej (6 pieców na ko³ach) wraz
z za³og¹. Gotowy transport zosta³
przewieziony z Tamy Garbarskiej
na Dworzec G³ówny i doczepiony do
transportu artylerii lekkiej z ul. Solnej. Tutaj oznajmiono nam, ¿e
wyje¿d¿amy na front wschodni wchodz¹c w sk³ad 14 dywizji wielkopolskiej. Poprzez Ostrów Wlkp., Kalisz, £ód, Radom dotarlimy do Horodeczka. Po dwóch dniach przetransportowano nas
do Rodoczkiewic, gdzie rozpoczêlimy wypiek chleba. Jednak¿e
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nie trwa³o to d³ugo  po zdobyciu Miñska nasza jednostka wojskowa obsadzi³a piekarniê w tzw. bia³ych koszarach. Rozpoczêlimy ponownie nasz¹ pracê, lecz wkrótce zachorowa³em na
krwaw¹ biegunkê.
Przebywa³ w szpitalach, wycofany na ty³y. W roku 1921 zwolniony
z wojska jako niezdolny do dalszej s³u¿by. W czasie II wojny wiatowej przebywa³ w Mosinie. Mimo kilkukrotnych wezwañ nie podpisa³ Volkslisty.
[Biogram spisany na podstawie wspomnieñ Stanis³awa Rybarczyka w roku 1974]
=> patrz 14 Dywizja Wielkopolska str.
TOMCZAK Józef ( ur. 5 III 1901 r.  zm. 13 XII 1976 r.), zamieszka³y Krajkowo Folwark. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej.
[Przekaz rodzinny - Aliny Lipiak]
=> jednostka wojskowa  niezidentyfikowana
TOMCZAK Stanis³aw (ur. 11 X 1899 r. w Krajkowie-Folwark 
zm. 26 II 1991 r. w Krajkowie-Folwark), syn Stanis³awa i Agnieszki Bartkowiak z Daszewic, by³ najstarszym sporód 9 dzieci.
W 1916 r. zosta³ jako 17.letni ch³opak zosta³ powo³any do wojska
niemieckiego i po przeszkoleniu zosta³ skierowany na front zachodni do Francji. Tam dosta³ siê do niewoli francuskiej. Zwolniony,
zaci¹gn¹³ siê do tworz¹cej siê tam armii gen. Hallera.
Wraz z jej oddzia³ami zosta³ przerzucony na front wschodni na
Ukrainê. Walczy³ m. in. pod Stanis³awowem, Lwowem. Bra³ udzia³
w tzw. bitwie warszawskiej. S³u¿y³ w kompanii ciê¿kich karabinów
maszynowych i doszed³ do stopnia plutonowego. Zdemobilizowany, powróci³ do Krajkowa w 1922 r. W czasie II wojny wiatowej
u Stanis³awa Tomczaka ukrywa³o siê dwóch braci Schneider  Leszek i Janek z Minikowa. Ze wzglêdu na mo¿liwoæ dekonspiracji,
po za³atwieniu pracy jako pomocnicy palacza na parowozie zostali
przerzuceni do Generalnej Gubernii na Lubelszczyznê.
Stanis³aw Tomczak zosta³ oskar¿ony o trucie zwierz¹t. Aresztowany w 1943 r. trafi³ do Domu ¯o³nierza. Tam spotka³ kolegê Niemca
z frontu francuskiego. Do winy nie przyzna³ siê. Przebywa³ we Forcie VII, ¯abikowie, Owiêcimiu i Mauthausen. Do domu wróci³
w 1945 r. oczekiwany przez ¿onê Pelagiê oraz dzieci: Wandê, Mariusza i Jana oraz rodziców.
Zmar³ w Krajkowie-Folwarku prze¿ywszy 92 lata. Pochowany na
cmentarzu w ¯abnie.
[Przekaz rodzinny Stefana Bartkowiaka]
=> jednostka wojskowa - niezidentyfikowana
TOMCZYK W³adys³aw  (ur. 13
II 1901 r. w Turwii ko³o remu  zm.
w 1984 r. w Jarocinie). W powstaniu
wielkopolskim. S³u¿y³ w 1 kompanii
garnizonowej w Poznaniu, póniej
porucznik w 75 Pu³ku Piechoty
w Chorzowie. Odznaczony Krzy¿em
Powstañczym, Krzy¿em Virtuti Militari IV klasy. Zweryfikowany jako
powstaniec przez Komisjê Weryfikacyjn¹ w dniu 30 VII 1934 r. Ko³o Mosina  nr 289 pozycji w spisie. Ranny od³amkami w czasie dzia³añ wojennych po lewej stronie cia³a.
[Podpis pod zdjêciem W³adys³awa
Tomczyka; przekaz synowej Marii Tomczyk z dnia 5 wrzenia
2008 r.; AP w Poznaniu 53/884/19 Protokolarz posiedzeñ Komisji Weryfikacyjnej 31.01.1933-19.09.1934]
=>jednostka wojskowa w czasie wojny polsko-sowieckiej  niezidentyfikowana, póniej 75 pu³k piechoty
WONIAK Józef - powstanie wielkopolski, ¿o³nierz wojny polsko-sowieckiej, walczy³ w III powstaniu l¹skim
[wstêpny przekaz Kazimierza Woniaka]
=> jednostka wojskowa  niezidentyfikowana
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