
               Urodził się 14 stycznia 1900 r. w Rybojedzku, w rodzinie rolnika Franciszka i Jadwigi z domu 
Polody.  Uczęszczał do niemieckiej szkoły w Tomicach. W czasie I wojny światowej służył w armii 
niemieckiej od 14.06.1918r. do 25.11.1918r.   w pułku strzelców w Hirschbergu ( dzisiaj Jelenia Góra). 
20.08.1918r. został wysłany na front francuski, skąd 25.11.1918r. zdezerterował. Po powrocie do domu   
wstąpił do Straży Ludowej w Tomicach. 27 grudnia 1918 r. zgłosił się jako ochotnik do  oddziałów 
porucznika Andrzeja Kopy w Dopiewie. Brał udział w walkach o lotnisko Ławica w Poznaniu. Walczył 
pod Wolsztynem,  gdzie został ranny w prawą rękę. Leczony był w szpitalu okręgowym w Poznaniu.  
Po okresie rekonwalescencji  wstąpił ochotniczo  do 3  Pułku Strzelców Wielkopolskich ( późniejszy 57 
Pułk Piechoty Wielkopolskiej. Brał udział w walkach o Kijów, Berdyczów, Żytomierz, Baranowicze.  
Pod  Brześciem dostał się do niewoli bolszewickiej , udało mu się  jednak uciec  i wrócić do pułku.          
    W czasie kolejnych walk  zostaje ponownie ranny. Jest leczony w Chełmie i Poznaniu. 25.11.1921r. 
zwolniono go ze służby wojskowej w stopniu kaprala. Komisja lekarska orzeka o  jego 30 % 
inwalidztwie.  Po zakończeniu działań wojennych powrócił do swojej miejscowości, pracował                  
       w gospodarstwie rodziców, które później otrzymał na własność. W styczniu 1925r. zawarł związek 
małżeński z Marią Skrzypek. Z małżeństwa tego przyszło na świat …..dzieci: Za odwagę wykazaną           
     w czasie wojny polsko-bolszewickiej  otrzymał „Medal  za wojnę 1918 /1921”, W 1938r. Komitet 
Krzyża i Medalu Niepodległości odznaczył go Medalem Niepodległości „za zasługi bojowe w czasie 
powstania”  Po II wojnie światowej odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł 27 
czerwca 1964r.             w Rybojedzku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Tomicach. 

  

 

Piotr   Kurkowiak
 ( 1900- 1964)

    Powstańcy wielkopolscy . Biogramy uczestników  Powstania Wielkopolskiego
           1918 -1919” tom IV, str. 97 , Poznań 2008r.
     Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców  Ziem Zachodnich RP
          1918/1919 , nr 6  , str. 189 , Poznań 1939r. 
      Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 
1919 .
           Spis powstańców biorących żołd w styczniu 1919 r. poz. 243, str. 18
      CAW Akta personalne i odznaczeniowe ,sygn. MN – 468, 19.06.1938r.
    Zdzisław Kościański, Eligiusz Tomkowiak, Bukowianie w Powstaniu 
Wielkopolskim  1918-1919,Poznań-Buk 2008,s.93
     Wywiad z wnukiem  Zdzisławem Zemlerem- luty 2009r. 

Odznaka T.P.W. – wykonana z 
mosiądzu

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Medal_PSO_za_wojne_1918_1921_rewers.PNG&filetimestamp=20071003075028


       Urodził się  17. grudnia 1898 r. w Skrzynkach, gmina Stęszew, w rodzinie kolejarza 
Franciszka i Katarzyny z d. Czyż. Pod koniec 1918 r. zdezerterował                z armii 
pruskiej i jako ochotnik zgłosił się do oddziału por. Andrzeja Kopy                   w 
Dopiewie. Po zaprzysiężeniu uczestniczył w opanowaniu stacji kolejowej Dopiewo i 
lotniska Ławica. Następnie uczestniczył w bitwie o Wolsztyn                        i Kopanicę. 
W pierwszej połowie 1919r. oddział, w którym służył wszedł w skład 10 Pułku Strzelców 
Wielkopolskich, który następnie został przemianowany              na 68 Pułk Piechoty. 
W pułku tym służył w 1 kompanii ckm, którą dowodził ppor. Powała. Jego pułk 
uczestniczył w wojnie polsko – bolszewickiej. Brał udział w zwycięskich bojach o 
Warszawę i Pułtusk. 12 lipca 1921 r. został zdemobilizowany w stopniu plutonowego. 
Całe swe życie zawodowe związał                 z PKP – od ślusarza, poprzez pomocnika 
maszynisty 1 klasy, dyrektora 3 stopnia służby mechanicznej, a zakończył służbę na 
stanowisku zastępcy dyrektora Zarządu Trakcji DOKP w Poznaniu. Był odznaczony 
Krzyżem Walecznych, Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę i Odznaką 
Pamiątkową „Za Waleczność” w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19 b. Naczelnej Straży 
Ludowej. W 1928 r. zawarł związek małżeński z Leokadią Zofią Bayer. Z tego 
małżeństwa urodził się syn Karol (ur. 1932), mgr inż. Pułkownik WP. Żona zmarła 21 
listopada 1957 roku w Poznaniu. W 1969 roku zawarł ponownie związek małżeński z 
Marią Pawlak.  Zmarł 15 lipca 1971 r. w Poznaniu i został pochowany na Cmentarzu 
Komunalnym Poznań – Junikowo.

 Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis 
powstańców biorących żołd w styczniu 1919 r. poz. 252, str. 18

 Zdzisław Kościański , Eligiusz  Tomkowiak , Mieszkańcy gminy Dopiewo w Powstaniu Wielkopolskim w 
latach 1918-1919. Dopiewo2009, s.111

„ Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego1918 -1919” tom II, str. 116 , 
Poznań 2006 r.

 Wiktor  Lechna 
( 1898 – 1971)



          Ur0dził się. 25.01.1901 r. w Twardowie gm. Stęszew, w rodzinie rolnika Jakuba i Józefy            
    z d. Szymkowiak.   W domu rodzinnym kultywowano ideały patriotyczne; wychowaniem           
           w  duchu polskości zajmowała się szczególnie matka Józefa. Gdy wybuchło Powstanie 
Wielkopolskie rodzice wysłali 17 letniego Antoniego do Poznania, w szeregi powstańcze. 
Następnie wstąpił do odrodzonego Wojska Polskiego. Służył w kompanii ciężkich karabinów 
maszynowych. Brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej; walczył pod Kijowem i w Bitwie 
Warszawskiej w 1920 r. Do rezerwy został zwolniony w 1921 roku.                                                        
               Był dwukrotnie żonaty. Pierwszy związek małżeński zawarł w 1932 roku z Marią z domu  
Mądra                      z Tomic (zm.1937), z którą miał dzieci: Zofię, Franciszkę i Marię. Po raz drugi 
ożenił się w 1938 r. z siostrą zmarłej żony – Zofią. Z tego małżeństwa urodziło się siedmioro 
dzieci: Dominik (były poseł na Sejm, zamieszkały w Trzebawiu), Helena( po mężu Waliszak), 
Zdzisław, Bronisława (    po mężu Łojek), Antoni i Józef, Stanisław.  Posiadał odznaczenia II RP, 
ale uległy one zniszczeniu w czasie okupacji hitlerowskiej.  Po II wojnie odznaczony był 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł po ciężkiej chorobie w szpitalu w Poznaniu 4 
czerwca 1958 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Tomicach. Na pomniku 
znajduje się informacja                       o udziale Antoniego Ludwiczaka w Powstaniu 
Wielkopolskim.

„ Powstańcy wielkopolscy . Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego1918 
-1919” tom I, str. 116 , Poznań 2005r.

Antoni Ludwiczak  
(1901– 1958)



 

Urodził się  14 czerwca 1886 r. w Januszewicach, w rodzinie 
chałupnika Franciszka i Franciszki z d. Strykowska.                           
         Wstąpił do oddziału powstańczego w Kwilczu. Zginął 
podczas patrolu w miejscowości Chorzempów k. Kwilcza, 
ugodzony kulą nieprzyjacielską; Ranny, został przewieziony do 
lazaretu w Kwilczu, gdzie zmarł 25 kwietnia 1919 rokuZ ostał 
pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii Słupia. 11 
października 1936 roku jego szczątki ekshumowano i przeniesiono 
do grobowca przy kościele parafialnym w Słupi. Spoczywa w 
grobie zachodnim, drugi od pomnika Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, który powstał z inicjatywy ks. Juliana Wolniewicza.

 

 

Jan Lulczyński 
(1886 – 1919)

  „ Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania 
Wielkopolskiego1918 -1919” tom II, str. 116 , Poznań 2006 r.



Urodził się 27 lutego 1893 r. w Granowie w rodzinie Stanisława i Michaliny z domu Feifer. W okresie 
od 6.11.1914 r.  do 15.01.1919r. służył w wojsku niemieckim. Walczył na froncie zachodnim. Z powodu 
kontuzji został urlopowany. Gdy wybuchło powstanie wielkopolskie leżał ranny w szpitalu. Pomimo 
niezagojonej rany przystąpił  jako ochotnik  27 XII 1918r. do organizacji obywatelskiej okręgu V              
                         ( Straż Ludowa) w Poznaniu  biorąc czynny udział w zbieraniu  broni i amunicji  oraz  
w rozbrajaniu niemieckich oficerów i żołnierzy. Następnie brał udział w walkach na terenie Poznania  
( zdobywanie lotniska Ławica). Po zakończeniu powstania walczył  na froncie wschodnim- wcielony 
do żandarmerii polowej 28.07. 1919r. ( 7 …, II pluton,16 szwadron). Urlopowany 1.05.1921r.                        
                              W 1920 r. zawarł związek małżeński z Agnieszką Adamczak ur. 1.01.1898r. w 
Chomęcicach. Z tego związku urodziły się dzieci: Władysława (1920r. -  po mężu Przydanek) 
,Marian(1922r. ), Zygmunt(1925r.) , Antoni( 1929r.)  Eugeniusz(1939r.)  W rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego za zasługi  odznaczony został przez  byłą Naczelną Straż Ludową  w Poznaniu 
Odznaką Pamiątkową „Za Waleczność”. W 1938r. otrzymał medal Pamiątkowy „ Za wojnę 1918-1921”     
         ( informacje pochodzą z książeczki wojskowej). Po demobilizacji  i  powrocie z wojny nabył 
gospodarstwo rolne (14 ha) po niemieckim właścicielu, który nie przyjął polskiego obywatelstwa i  
wyjechał do Niemiec. W czasie II wojny światowej  rodzina Łojków została wysiedlona do folwarku       
          w Dębnie. Józef Łojek pracował od 1942 r. jako robotnik przymusowy w niemieckiej fabryce          
                 w Poznaniu. Po wojnie wrócili do swojego gospodarstwa w  Tomiczkach. PO II wojnie 
światowej odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski   i Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym. Zmarł 19.12. 1981r.  w Tomiczkach i pochowany został na cmentarzu 
parafialnym w Tomicach. 

Józef Łojek 
(  1893 – 1981)

 Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” tom IV,                
    str. 107 , Poznań 2008r.  
Album pamiątkowy Powstańców i Ziem Zachodnich RP 1918/1919 . nr 4 ,  str. 128 , Poznań 1937r.
Informacje  wnuka Pawła Łojka 

Odznaką Pamiątkową „Za Waleczność”. 



      Urodził się  5 lipca 1895 r. w Jeziorkach, gmina Stęszew,           
              w rodzinie robotnika Stanisława i Józefy z domu 
Kalemba.                  28 grudnia 1918r. wstąpił ochotniczo w 
szeregi oddziału powstańczego w Dopiewie i pod dowództwem 
podporucznika  Andrzeja Kopy brał udział m.in. w zdobywaniu 
lotniska Ławica. Następnie walczył na odcinkach Zbąszyń – 
Szubin – Rynarzewo – Bydgoszcz.  Zawarł związek małżeński z 
Jadwigą Szymańską, zm. w 1961 r. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolskim 
Krzyżem Powstańczym.                                          Zmarł. 5 
stycznia 1987 r. w Jeziorkach i został pochowany                   na 
cmentarzu parafialnym w Słupi. 

 

 Ignacy 
Matuszewski
 (1895 – 1987)

„ Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania 
Wielkopolskiego1918 -1919” tom III, str. 141 , Poznań 2007 r.
  Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 
1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd w styczniu 1919 r. poz. 292, str. 19



Syn Piotra( z Otusza)  i Michaliny Rozalczak ( z Zemska).Urodził się w 1900r. w 
Jeziorkach. Od  14 roku życia pracował w tutejszym majątku najpierw u Tiedemanna, a 
potem u Stefana Dąbrowskiego. Zajmował się końmi oraz pracował 4 końmi w polu. Gdy 
miał 18 lat służył w armii niemieckiej w Głogowie w oddziale ciężkich karabinów 
maszynowych ( jego towarzyszami broni byli Jan Kalemba z Piekar i Franciszek 
Jesionkowski z Tomiczek). W czasie rewolucji w Niemczech uciekł  i  przystąpił 1 lutego 
1919r. do powstania Wielkopolskiego. Punkt zborny był w Stęszewie. Walczył pod 
dowództwem Andrzeja Kopy.  Po zakończeniu powstania maju 1919r. poszedł na wojnę z 
Rosją Radziecką ( 3 pułk poznański ). Bił się pod Mińskiem i Bobrujskiem. Został ranny      
         w rękę i przebywał w szpitalu w Zamościu. Po zakończeniu działań wojennych służył 
pół roku na granicy polsko- czechosłowackie j  i pół roku na wschodniej granicy 
Polski( topił się w Prypeci). Półtora roku spędził  w Strzałkowie koło Słupcy, gdzie 
pilnował rosyjskich jeńców wojennych w utworzonym dla nich obozie. W sumie spędził w 
wojsku                      ( polskim i niemieckim) 4,5 roku życia.  Ożenił się w 1922r. po 
powrocie z wojska ze Stanisławą Tatka z Sapowic .  Miał z nią 13 dzieci: Marię, Henryka, 
Anielę, Kazimierę, Barbarę, Feliksa, bliźnięta-Szczepana( nauczyciel w Ceradzu 
Kościelnym) i Pelagię, Józefa, Stefana, Kazimierza, Janinę i Mariana(ur.1946r.)   We 
wrześniu 1939r. próbował dotrzeć do punktu mobilizacyjnego, ale Niemcy zawrócili go 
spod Sochaczewa ( „ Do domu –siać i pyrki zbierać!”) walczył pod Kutnem. Po klęsce 
wrześniowej powrócił do Jeziorek                          i pracował w majątku zarządzanym 
wówczas przez Niemców. Należał do ZBoWiD. Awansowany do stopnia porucznika 
Wojska Polskiego. Po II wojnie światowej odznaczony Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym ( w 1958r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ( 1976), 
Krzyżem za Udział w Wojnie 1918- 1921 ( 1990r.)                    Zmarł w 1995r. i spoczywa na 
cmentarzu parafialnym w Słupi. Na Pomniku informacja o udziale w Powstaniu 
Wielkopolskim.  

Informacje pochodzą z wywiadu przeprowadzonego z Marcinem Matuszewskim w 1990 r. 
oraz od rodziny.

 

 

Marcin 
Matuszewski
(1900-1995)

Awers  Krzyża za Udział w Wojnie 
1918-1921

http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Obroncom1918-1921.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Obroncom1918-1921.jpg


 

                   Urodził się  25 .09. 1900 w Mirosławkach w rodzinie Marcina i 
Józefy.   Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Po powrocie z Powstania 
Wielkopolskiego walczył w powstaniu śląskim.  Brał  też udział w wojnie 
polsko –bolszewickiej pod Kijowem.  Ożenił się z Heleną Ludwiczak. Miał       
                 z nią dzieci: Stefanię ( 1926),   Ludwika (1927), Adama (1931), Karola 
( 1929)                i Władysława (1935). Walczył  też  w II wojnie światowej 
( pułk artylerii ciężkiej). Brak informacji o odznaczeniach.                                  
                               Zmarł  13.02.1969.Pochowany na cmentarzu parafialnym w 
Tomicach.                       Na pomniku  tablica z napisem „Powstaniec 
wielkopolski, uczestnik II wojny światowej”

 

Władysław Mądry 
1900 -1969r. 
 

 Rozmowa z Edwardem Tyszeckim  mężem wnuczki Władysława 
Mądrego przeprowadzona w dniu 16.03.2009r.



Urodził się 3 grudnia 1898r. w Trzcielinie, w rodzinie robotnika 
rolnego Ignacego i Apolonii z d. Tatka. 28 grudnia 1918 r. wstąpił  
do oddziału powstańczego. Brał udział w zajęciu dworca 
kolejowego i komisariatu policji w Dopiewie. Następnie jego 
oddział udał się do Poznania, gdzie brał udział w zdobyciu koszar  
6 Pułku Grenadierów na Cytadeli. Dalej jego szlak bojowy wiódł 
przez Zbąszyń, Nowy Dwór i Łomnicę. W 1924 r. zawarł związek 
małżeński ze Stanisławą Drobniak (zm. 1987). Ze związku tego 
urodziły się dzieci: Stefania (1925),Stanisław (1926),Barbara( 1929), 
Zofia( 1932),Piotr (1934) i Franciszek(1936).  Do końca życia 
mieszkał w Jeziorkach i pracował w tutejszym majątku ziemskim    
          ( później PGR). Po II wojnie był odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolskim Krzyżem 
Powstańczym. Zmarł 12 maja 1990 roku w Jeziorkach, został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Słupi obok swojej żony. 

Franciszek 
Michałowski 
(1898 – 1990)

„ Powstańcy wielkopolscy . Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego     1918 -1919” tom II, str. 125 , Poznań 2006r. 

Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd w styczniu 
1919 r. poz. 311, str. 19

Zdzisław Kościański, Eligiusz Tomkowiak , Mieszkańcy gminy Dopiewo w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918-1919. 
Dopiewo2009, s.113



                 Urodził się 9 .12. 1879r. w Wojnowicach, gmina Buk  w 
rodzinie …….         Po ukończeniu szkoły powszechnej podjął naukę w 
zawodzie kołodzieja. Dyplom mistrzowski uzyskał w Buku i podjął 
pracę w Skrzynkach w majątku Conrada von Inflanta. W czasie i wojny 
światowej został powołany do wojska niemieckiego i walczył na froncie 
zachodnim we Francji. Podczas walk pod Verdun został ranny w klatkę 
piersiową. Po powrocie do domu rodzinnego brał czynny udział w 
Powstaniu Wielkopolskim; pełnił służbę w Kompanii Bukowskiej 
porucznika Wiktora Wegnera. Po zakończeniu walk powstańczych 
pracował w Skrzynkach .W okresie międzywojennym był członkiem 
Związku Inwalidów Wojennych RP  i Związku Powstańców 
Wielkopolskich w Buku. Ze związku małżeńskiego zawartego                 
        w Sędzinach   z Walentyną Jaroszyk miał dzieci: Stanisława, 
Wacława, Jadwigę, Józefę (po mężu Szopka), Helenę, i Franciszka. Do 
końca II wojny światowej pracował w majątku von Inflanta w 
Skrzynkach.                 Po 1945r. przeszedł w stan spoczynku.  Zmarł w 
1955r. i został pochowany na cmentarzu w  Niepruszewie

Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców  Ziem 
Zachodnich RP 1918/1919 . nr 6  , str. 30 , Poznań 1939r. 

„ Powstańcy wielkopolscy . Biogramy uczestników Powstania 
Wielkopolskiego 1918 -1919” tom V, str.121, Poznań 2008r.

Kościański Z, Tomkowiak E, Bukowianie w Powstaniu  Wielkopolskim 
1918-1919,Poznań-Buk 2008,s.96 

Tomasz 
Mikołajczak 
(1879- 1955)



               Urodził się 4 lutego 1897r. w Słupi w  rodzinie rolnika Szczepana i Agnieszki  z domu 
Targosz. 6.06.1916r. wcielony został do armii niemieckiej i przydzielony do 5 pułku artylerii 
ciężkiej.  We wrześniu 1916r.  wyjechał na front macedoński  do Bułgarii. Przebywał tam do 
zakończenia wojny. 31 grudnia1918r. puścił wojsko niemieckie. 7.01.1919 wstąpił do Kompanii 
Dopiewskiej. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim pod dowództwem Andrzeja Kopy. Brał 
udział w zdobyciu lotniska  na Ławicy w Poznaniu.14.01.1919r. przydzielony został do 2 pułku 
artylerii ciężkiej  ( późniejszy 15 pułk artylerii ciężkiej armii wielkopolskiej) na Sołaczu                  
w Poznaniu.  Walczył z Niemcami pod Szubinem i Nakłem.  Po zajęciu Pomorza stacjonował w 
Bydgoszczy stąd wyruszył z pułkiem  na front polsko-bolszewicki. Dosłużył się stopnia 
bombardiera. 25.04 .1921r.  zwolniony został ze służby wojskowej.  Wrócił w rodzinne strony.  
Po śmierci ojca objął gospodarstwo rolne. Ożenił się z Rozalią Kijanowską   z Murowanej 
Gośliny. Miał z nią dwoje dzieci : Stanisława i Cecylię.  Po śmierci pierwszej żony zawarł 
związek małżeński z Marią Gałka.   W 1938r.  wysłał do Komitetu Krzyża   i Medalu 
Niepodległości wniosek o przyznanie odznaczenia. Wniosek ten podpisali  płk. Andrzej Kopa i 
kap. Kazimierz Biały. Komitet wniosek odrzucił.   Po II wojnie światowej był odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.         
                                                   Ignacy Multana zmarł 9 marca 1984r. i został pochowany na 
cmentarzu parafialnym w Słupi. 

Ignacy  Multana
 ( 1897- 1984)

Zdjęcie z 1976r. 

         „ Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego1918 -1919” tom IV, str. 125 , Poznań  2008r.

          Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd  w styczniu
             1919 r. poz. 323, str. 19

          CAW Akta personalne i odznaczeniowe, sygn. odrzucone 31.01.1938r.



                   Urodził się 30.10.1895r. w Słupi w rodzinie Józefa i Zofii z domu Targosz.   
                                                     Jak większość Wielkopolan z jego pokolenia 
służył w armii niemieckiej.                     Po wybuchu  I wojny światowej został 
powołany na front.                                       Walczył m.in. na terenie Belgii( bitwa 
pod Leuwen) i Francji ( bitwa nad Marną).  W lutym 1916r. w bitwie pod 
Verdun został ciężko ranny   w brzuch, nie nadawał się już do służby 
wojskowej. Został zdemobilizowany i powrócił  w rodzinne strony. W chwili 
wybuchu powstania wielkopolskiego  zgłosił się jako ochotnik do oddziałów 
pułkownika Andrzeja Kopy w Dopiewie. Dostarczał bezinteresownie furmanki 
do oddziałów powstańczych.  Po śmierci ojca w 1925r. przejął gospodarstwo 
rolne w Słupi.  Należało ono do jednego z większych we wsi          ( ok. 33ha).  
Zatrudniał w nim  kilka osób. W kampanii wrześniowej 1939r. nie brał udziału. 
W 1943r. pojął za żonę Stanisławę Szulc z Januszewic. Ze związku tego przyszły 
na świat dwie córki:  Zofia ( 1945) i Walentyna ( 1949). Po wkroczeniu wojsk 
radzieckich w 1945r. do pracy w gospodarstwie zostały przydzielone dwie 
Niemki.   W latach pięćdziesiątych  jako tzw. kułak zmuszany był do 
dostarczania dostaw obowiązkowych ( zboże) oraz szykanowany. Do ZBoWiD  
nie należał. Brak informacji o odznaczeniach .  

                        Zmarł 1.09.1976r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym            
                   w Słupi. 

 

Andrzej Nowicki
 1895- 1976

W mundurze wyjściowym 
piechoty pruskiej

W mundurze 8 pułku strzelców 
wielkopolskich

Informacje pochodzą od córek : Walentyny Kosmacz i Zofii Lewandowskiej – 
wywiad 23.03 2009r.  

Album  Pamiątkowy Powstańców Ziem Zachodnich RP nr 1, s.31, Poznań 1937r. 

Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919.    
Spis powstańców biorących żołd w styczniu 1919 r. poz. 337, str. 19



„Urodził się  8.09.1899r.w Piekarach w rodzinie Tomasza  i Józefy  z domu Woroch. Ojciec w latach 1885- 1916 był górnikiem                      
       w Westfalii, wrócił do domu jako inwalida. Matka prowadziła gospodarstwo domowe. Po ukończeniu czterooddziałowej szkoły 
powszechnej w Jeziorkach podjął pracę u ogrodnika. Od 25 maja 1917 roku  służył w armii niemieckiej ( w 37pułku piechoty                     
w Międzyrzeczu).Walczył na froncie niemiecko- francuskim.   Zwolniony z powodu choroby 10 grudnia 1918r. wrócił do rodzinnych 
Piekar. 27 grudnia 1918r. przystąpił do Powstania Wielkopolskiego. Brał udział w walkach na froncie zachodnim  pod Zbąszyniem             
  ( od 2.01.- 2.02.1919r.), gdzie 10 stycznia 1919r. został ranny. Leczony był w Opalenicy i w Poznaniu. Po powrocie do zdrowia 
uczestniczył                w walkach  z Ukraińcami pod Lwowem w 1919r. w I pułku strzelców wielkopolskich( późniejszy 55pułk piechoty). 
Później walczył                         z Rosjanami pod Kijowem i Bobrujskiem. Brał udział w Bitwie Warszawskiej.10 sierpnia 1922 roku w 
stopniu kaprala zdemobilizowany                 i przeniesiony do rezerwy ( 3 kompania 58 pułku piechoty). Od jesieni 1922 do 1927r.służył w 
Wojskach Ochrony Pogranicza. W 1927r. zatrudniony został w Browarze Poznańskim, później(do 1933r. ) pracował w hurtowni i sklepie 
skór i przyborów szewskich przy ulicy Woźnej w Poznaniu. W 1933r. zamieszkał w Dobieżynie. Dzięki wstawiennictwu Towarzystwa 
Powstańców Wielkopolskich otrzymał pracę w zarządzie drogowym w Nowym Tomyślu. Pracował przy konserwacji i naprawie dróg w 
okolicach Buku i Opalenicy. W okresie międzywojennym był aktywnym członkiem Kola Rezerwistów i Kombatantów I wojny 
Światowej. Nie brał udziału w walkach we wrześniu  1939r.  W czasie okupacji niemieckiej nadal pracował w swoim zawodzie na 
odcinku drogowym powiatu Grodzisk Wielkopolski przy naprawie, konserwacji i odśnieżaniu dróg. W 1940r. został przydzielony do 
budowy autostrady  w Cieślach ( gmina Buk).  Od 26 stycznia 1945r.  po wkroczeniu wojsk sowieckich , pracował  na posterunku Milicji 
Obywatelskiej w Dobieżynie. W 1946r. otrzymał poniemieckie gospodarstwo  rolne w Dobieżynie. Aktywnie działał społecznie: był 
członkiem odbudowy spalonej fary w Buku, Rady Miasta i Gminy Buk, Ochotniczej Straży Pożarnej , Stronnictwa Demokratycznego w 
Dobieżynie  oraz ZBoWiD w Buku.  Za udział w Powstaniu Wielkopolskim 13 grudnia 1971r. mianowany podporucznikiem rezerwy 
Wojska Polskiego. Zmarł 22listopada 1986r.  w szpitalu w Nowym Tomyślu. Pochowany został na cmentarzu parafialnym św. Rocha w 
Buku. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski(1972r.) ,  Złoty Krzyż Zasługi(1962r.), Wielkopolski Krzyż 
Powstańczy(1958r.)  i Medal Pamiątkowy „Za wojnę 1918- 1921”( 1938r). W 1934r. starał się o przyznanie  Medalu lub Krzyża 
Niepodległości. Jako świadków swej drogi wojskowej podał Jana Kalembę i Franciszka Szulca. Wniosek jednak odrzucono.  Był 
dwukrotnie żonaty :  w 1926r.  ożenił się ze Stanisławą Kucner z Dobieżyna. Miał z nią czworo dzieci: Marię ( zm.1934) , Bronisława,  
Stanisława i Władysława. Po śmierci pierwszej żony ożenił się z jej siostrą Agnieszką Kucner i miał z nią  troje dzieci: Stefana, Mariana i 
Teresę.    

 

Tomasz Osowski (1899- 1986)

Powstańcy wielkopolscy . Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego1918 -1919” tom V, str. 131 , Poznań 2008r.
Zdzisław  Kościański, Eligiusz Tomkowiak, Bukowianie w Powstaniu Wielkopolskim   1918-1919 , Poznań-Buk 2008, s.93
Informacje syna p.  Stanisława Osowskiego z Poznania ( maszynopis)
CAW Akta personalne i odznaczeniowe KK i MW 30 9038



Urodził się 16 kwietnia 1901 r. w Zemsku, w rodzinie 
chałupnika Antoniego i Apolonii z d. Szukała. Po 
wstąpieniu jako ochotnik do oddziałów powstańczych 
Kompanii Bukowskiej, brał udział w walkach na froncie 
zachodnim.                                    Poległ 9 stycznia 1919 roku 
pod Zbąszyniem. Po zakończeniu walk został pochowany na 
cmentarzu w rodzinnej parafii Słupia. 11 października 1936 
roku jego szczątki ekshumowano i przeniesiono do 
grobowca przy kościele parafialnym w Słupi. Spoczywa w 
grobie wschodnim, drugi od pomnika Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Na wniosek Franciszka Szulca,  Prezydent RP  
27.06.1938r. przyznał Franciszkowi Pazgratowi pośmiertnie 
Krzyż Niepodległości.

 

Franciszek Pazgrat 
(1901 – 1919)

 CAW Akta personalne i odznaczeniowe  KN 27. 06. 1938
„ Powstańcy wielkopolscy . Biogramy uczestników Powstania 
Wielkopolskiego 1918 -1919” tom II, str.157, Poznań 2008r.
Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców  Ziem 
Zachodnich RP 1918/1919 . nr 3  , str. 78 , Poznań 1939r. 

Krzyż Niepodległości

http://www.numizmatyka.waw.pl/files/produkty/573.jpg


Ur. 17 stycznia 1895 r. w Zemsku w rodzinie rolnika Kacpra i Katarzyny z domu 
Kałek.  Po wstąpieniu do oddziałów powstańczych brał udział jako ochotnik          
        w walkach Kompanii Bukowskiej  na froncie zachodnim. Poległ 9 stycznia 
1919 roku pod Zbąszyniem. Po zakończeniu walk został pochowany na cmentarzu 
              w rodzinnej parafii Słupia.  11 października 1936 roku jego szczątki 
ekshumowano i przeniesiono do grobowca przy kościele parafialnym w Słupi. 
Spoczywa                       w grobie wschodnim, pierwszy od pomnika 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomnik powstał z inicjatywy proboszcza  ks. 
Juliana Wolniewicza. Na wniosek Franciszka Szulca  Prezydent RP  27.06.1938r. 
przyznał Walentemu Pazgratowi pośmiertnie Krzyż Niepodległości. ”Stwierdzam, 
że powstaniec- ochotnik śp. Walenty Pazgrat wstąpił z własnej woli do oddziału 
dowodzonego przez niżej podpisanego i brał czynny udział z bronią w ręku w 
walkach ”Powstańczej Kompanii Bukowskiej”   na odcinku pod Zbąszyniem. Wyżej 
wymieniony odznaczał się wielkim poczuciem patriotyzmu, nieustraszoną odwagą 
i największym poświęceniem. Przepojony miłością Ojczyzny złożył jej swe  życie w 
ofierze. Śp. Powstańca Walentego Pazgrata zaliczam do najodważniejszych i 
najdzielniejszych żołnierzy ”Powstańczej Kompanii Bukowskiej” i wnoszę o 
odznaczenie  takowego Krzyżem Niepodległości”. Podpisał Były dowódca 
”Powstańczej Kompanii Bukowskiej”, Komisarz Straży Granicznej  Franciszek 
Szulc- porucznik rezerwy. Brodnica dnia 28.12.1937r”. 

Walenty Pazgrat 
(1895 – 1919)

„ Powstańcy wielkopolscy . Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919” tom II, str.128, Poznań 2008r.
Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców  Ziem Zachodnich RP 1918/1919 . nr 1  , str. 31 , Poznań 1939r. 
 CAW Akta personalne i odznaczeniowe  KN 27. 06. 1938
Zdzisław  Kościański, Eligiusz Tomkowiak, Bukowianie w Powstaniu Wielkopolskim   1918-1919 , Poznań-Buk 2008, s.102

                      Krzyż Niepodległości 
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