
               Urodził się 9 października 1886 r. w Tomicach, w rodzinie rolnika Marcina i Jadwigi               
        z d. Antkowiak.  W 1908r. został powołany do służby w armii niemieckiej( 5 pułk artylerii 
ciężkiej               w Poznaniu). Służył w niej do 1910r. Gdy wybuchła I wojna światowa w VIII 1914r.  
skierowany został wraz z macierzystym pułkiem  na front wschodni, gdzie przebywał do stycznia 
1916r.  W czerwcu 1916r. wysłany został na front zachodni nad rzeką Sommą we Francji.  Tam zastał 
go koniec wojny.                 „ Oddaliłem się więc od niemieckiej formacji  i przyjechałem do 
Poznania”- napisał w życiorysie przesłanym w 1935r. do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości. 
Był organizatorem oddziału powstańczego w Tomicach, Tomiczkach i Mirosławkach. Odbierał broń 
okolicznym Niemcom.  Jako członek Straży Ludowej brał udział w powitaniu Ignacego 
Paderewskiego w Poznaniu. 22 grudnia 1918 r. wstąpił do oddziału, którego dowódcą był Andrzej 
Kopa. Brał udział w walkach o lotnisko Ławica pod Poznaniem. 5 stycznia 1919 r. uczestniczył w 
zwycięskich walkach o Wolsztyn. Walczył też pod Zbąszyniem i Łomnicą, pod Szubinem, 
Rynarzewem, Kępnem i Lesznem. Z 68 Pułkiem Piechoty( 10 pułk Strzelców Wielkopolskich) 
walczył na froncie walk polsko- ukraińskich w Galicji                      ( Lwów, Tarnopol, Husiatyń, 
Stanisławów) oraz w 1920 r. na froncie litewsko –białoruskim                      ( nie wspomina o tym w 
życiorysie).  W 1920 r. zostaje zwolniony ze służby wojskowej jako starszy rocznik. Wrócił do Tomic. 
W 1921 r. zawarł związek małżeński z Pelagią Wiśniewską (zm. 1963).              Ze związku tego 
urodziły się dzieci: Franciszek (ur.1921), Czesław (ur.1923), Stanisław (ur.1925), Henryk (ur.1927), 
Mieczysław (ur.1929), Bolesław (ur.1932), Wanda (ur.1934), Hieronim (ur.1936), Tadeusz (ur.1938), 
Kazimierz (ur.1941). Był szanowanym mieszkańcem swojej wsi. Należał do Kółka Rolniczego w 
Tomicach, był jego prezesem w latach 1934-1938. W okresie międzywojennym został odznaczony 
Krzyżem Walecznych, brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, a 
po II wojnie światowej Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Zmarł 7 XII 1980 w Tomicach; został 
pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym obok swej żony. 

Marcin Pempera 
 ( 1886 – 1980)

     Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” tom II,  str. 160 , Poznań 
2006r.
      Album pamiątkowy Powstańców i Ziem Zachodnich RP 1918/1919 . nr 3 ,  str. 96 , Poznań 1937r. 
      CAW Akta personalne i odznaczeniowe , odrzucone 12.06.1935r. 
       Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd 
w styczniu 1919 r. poz. 361, str. 20

Krzyż Walecznych 



                 Urodził się 12 XI 1900r. w Bukowcu  pow. Nowy Tomyśl w rodzinie rolnika Józefa                  
          i Katarzyny Piętów.  Brał udział w I wojnie światowej. Od 20 listopada 1918r.  pełnił służbę 
wartowniczą w Straży Ludowej w Bukowcu. Jako ochotnik  3 kompanii opalenickiej walczył               
    pod Zbąszyniem, Margoninem, Rawiczem i Lesznem. Po zakończeniu walk powstańczych brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej.  10 lipca 1920 r. dostał się do niewoli, z której udało mu się 
uciec. W 1920 lub 1921r. bardzo liczna rodzina Józefa Pięty ( 9 dzieci ) zakupiła poniemieckie 
gospodarstwo  w Tomiczkach ( pierwszeństwo w kupnie mieli powstańcy wielkopolscy ).                    
        W 1928r. Franciszek Pięta ożenił się z Józefą Świątek. Ze tego związku przyszły na świat dzieci:  
Teresa Szajkowska ( ur.1929), Zofia Urbaniak ( ur.1932), Maria ( 1933r.), Stanisław  (1934r.), 
Mieczysław  (1936r.), Kazimierz ( 1945r.). W czasie okupacji  hitlerowskiej rodzina została  
wysiedlona do Wielkiej Wsi koło Stęszewa. Ich gospodarstwo zajęli Niemcy.  Franciszek Pięta, 
ojciec pięciorga dzieci, jako robotnik przymusowy  został wysłany do pracy w niemieckim 
gospodarstwie rolnym niedaleko Kassel  w Niemczech. Po pewnym czasie rodzina Piętów wystarała 
się u władz niemieckich o zgodę na to, aby młodszy brat Franciszka, Kazimierz   zastąpił go w pracy 
„u bauera”. Dzięki temu Franciszek mógł wrócić do żony i dzieci.  Po II wojnie światowej rodzina 
wróciła do Tomiczek. Franciszek Pięta był jednym z założycieli Gminnej Spółdzielni w Stęszewie. 
Nie należał do  ZBoWiD,  bo jako właściciel kilkunastohektarowego gospodarstwa uznawany był      
      za kułaka. Za udział w powstaniu  i wojnie polsko-bolszewickiej otrzymał następujące 
odznaczenia: Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, Krzyż Litewsko- Białoruski  i  Medal 
„Polska Swojemu Obrońcy” Zmarł 14.07.1973r. i został pochowany na cmentarzu w Tomicach. 

Franciszek Pięta 
(1900- 1973)

   Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców  Ziem Zachodnich RP
      1918/1919 . nr 4  , str. 128 , Poznań 1938r.
   Wywiad z synem Mieczysławem Piętą  - luty 2009r  . 

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


             Urodził się 5.05.1895r. w Pobiedziskach jako syn Stanisława i Jadwigi z 
domu Mikołajczak. Brał udział jako ochotnik w Powstaniu Wielkopolskim  
od 1.12.1918r.  do 15 .02. 1919r.  Walczył w oddziale Kompanii Bukowskiej jako 
szeregowiec. Walczył w Buku i okolicy, a następnie na froncie zachodnim  
pod Zbąszyniem. 12. 02. 1920r. wstąpił jako ochotnik do 21 pułku 
piechoty(???) . Walczył na froncie polsko- bolszewickim. Przeniesiony został 
do rezerwy 12.04.1923r. W 1937r. wystąpił  do Komitetu Krzyża i Medalu 
Niepodległości o odznaczenie . Zaświadczenie o udziale Franciszka 
Suwalińskiego  w Powstaniu Wielkopolskim wystawili :  ppłk.  Paweł 
Thomas, Ignacy Kaczmarek-były dowódca POW i były komendant miasta 
Buk , Stanisław Michalski - były komendant odwachu dworcowego w Buku    
                                  i Walenty Blumczyński -były żandarm polski i były 
sierżant Kompanii Bukowskiej.  Po wojnie ożenił się  i zamieszkał w Słupi. 
Małżeństwo było bezdzietne. Franciszek Suwaliński był z zawodu 
rzeźnikiem.  Całą okupację rodzina spędziła w Słupi. W 1945 r. opuścili  
Słupię i wyjechali  w okolice Sulechowa, gdzie osiedlili się  we wsi Głogusz.  
Za udział w walkach  otrzymał Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918- 1921. 
„Polska swemu obrońcy”. Dalsze losy Franciszka Suwalińskiego nie są znane.

Franciszek Suwaliński 
 (ur.  5 .09. 1895r. -  zm.    ….) 

Informacja zamieszczona przez
 F. Suwalińskiego  w Albumie Pamiątkowym 

Powstańców i Niepodległościowców RP             
   w 19378.

 CAW  Akta personalne i  odznaczeniowe, odrzucono25.06.1938

Bukowianie w Powstaniu Wielkopolski1918-1919, Z. Kościański, E. Tomkowiak, s.133, Poznań- Buk 2008

Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców Ziem Zachodnich  RP 1918 -1938 wyd. 1938   nr5 
,str.145

Wywiad  z p .Kazimierą Pietruszyńską



              Urodził się  9 grudnia 1888 r. w Januszewicach, gm. Stęszew, w rodzinie 
rolnika Jakuba i Konstancji z d. Michalska. Uczęszczał  do szkoły powszechnej w 
Zemsku. Następnie  pracował w gospodarstwie ojca. Służył w wojsku 
pruskim.15.06.1915r. został zmobilizowany do 7 pułku grenadierów w Legnicy, skąd 
następnie wysłano go na front zachodni do Francji. Pod Verdun został ranny. W 1916r. 
ponownie został wysłany na front zachodni. Do Słupi wrócił 15 listopada 1918r. z 
pełnym uzbrojeniem. 5 stycznia 1919 r. wstąpił do oddziału powstańczego w Buku. 
Walczył pod Zbąszyniem.                           12 stycznia 1919r. z powodu choroby został 
zwolniony z wojska. W okresie międzywojennym starał się o Medal Niepodległości. 
Jego udział w walkach                              w Powstaniu Wielkopolskim potwierdzili : 
Franciszek Szulc i Dyonizy Vogel.                W 1920 roku zawarł związek małżeński z 
Władysławą Szajkowską.   Z tego związku urodziły się dzieci: Helena (ur.1921), 
Mieczysław (1922-2001)- więzień polityczny PRL, Jan (1923-2003)- rolnik, Irena (1925-
1927), Stanisław (ur.1926),Jerzy (1928-1995)- działacz PSL, Zofia (ur.1929), Władysław 
(ur.1930) i Teresa (ur.1931). Po II wojnie światowej odznaczony został Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  i Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.        
                                                                                            Zmarł 3 kwietnia 1961 r. w 
Januszewicach i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Słupi. 

 

       

Antoni Szała 
(1888 – 1961)

   „ Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania     wielkopolskiego
          1918 -1919” tom II, str. 196, Poznań 2006 r.
     ACW Akta personalne i odznaczeniowe , odrzucone 25.06.1938( rękopis życiorysu, zaświadczenia dowódców)



                  Urodził się 8 kwietnia 1881 r. w Januszewicach gm. Stęszew w rodzinie rolnika 
Teofila i Weroniki  z d. Lemańska. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Słupi pracował           
       z ojcem  w gospodarstwie. Powołany w 1914 r. do służby wojskowej w armii niemieckiej,  
walczył na froncie wschodnim i zachodnim. W październiku 1918 r. uzyskał urlop. Do swej 
macierzystej jednostki już nie powrócił. 25 listopada 11918 r. wstąpił do Straży Ludowej pod 
dowództwem Czesława Sobczyńskiego. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego wspólnie       
           z oddziałem ppor. Andrzeja Kopy, w nocy z 5 na 6 stycznia 1919 r. brał udział w 
zdobyciu lotniska w Ławicy  k. Poznania. Przedwczesna śmierć ojca Teofila pozbawiła 
rodzinę gospodarstwa. Matka wyszła powtórnie za mąż i przeniosła się do Niepruszewa. W 
1907 roku zawarł związek małżeński z Franciszką Bocian. Miał dzieci: Mariannę (1908-1910),    
               Angelę (ur.1909 – zm. 1909), Franciszka (ur.1910)- rymarza, Piotra (ur.1913)- zduna, 
Stanisława (1919-1920), Franciszkę (ur.1921), Marcelego Józefa (u.1924)- rymarza, Kazimierza 
(ur.1928)- murarza. Odznaczony był Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.                              
                                                                                                                   Zmarł 13 lutego 1968 r. w 
Dębnie, pochowany na cmentarzu parafialnym w Stęszewie. 

 

 

 

 

 

Stanisław    Szała 
z Januszewic
  (1881 – 1968)

„ Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego1918 -1919” tom II, str. 196, Poznań 2006 
r. 

Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd w 
styczniu 1919 r. poz. 468, str.21 ????



                      Urodził się  01.05.1895 r. w Słupi gm. Stęszew, w rodzinie rolnika 
Franciszka   i Agnieszki z d. Mały. W czasie I wojny światowej został powołany          
         do armii pruskiej. W czasie urlopu nie wrócił już do jednostki, lecz wstąpił        
                      w szeregi Powstańców  Wielkopolskich. Służył w oddziale ppor. 
Andrzeja Kopy, uczestniczył  w walkach pod Wolsztynem i Zbąszyniem. Brał udział  
                                    w wojnie polsko – bolszewickiej. Po wojnie pracował we 
własnym gospodarstwie rolnym w Otorowie. W 1925 roku zawarł w Stęszewie 
związek małżeński z Zofią Wachowiak, z którą miał dzieci: Irenę (ur.1928), Adama 
Damiana (ur.1933) i Zofię (ur.1938). W czasie okupacji hitlerowskiej wraz  z rodziną 
został wysiedlony                        do Generalnej Guberni. Był odznaczony: Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski  i Wielkopolski Krzyżem Powstańczym.   
Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Otorowa, gdzie zmarł  23 lutego 1977 
roku. Został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

 

Stanisław Szała 
ze Słupi  

(1895 – 1977)

Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919” tom I , str. 194, Poznań 2005 
r.

Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd 
w styczniu 1919 r. poz. 468, str.21 ????



                   Urodził się 7.02.1897r. w Słupi w rodzinie Franciszka i Agnieszki z domu Mała. Młodszy brat Stanisława.      
W latach 1903- 1911 uczęszczał do niemieckiej szkoły  w Słupi. Następnie pracował w gospodarstwie ojca.                
             W 1916r. zostaje powołany do armii niemieckiej. Służy w  pruskiej  kawalerii. Wysłany na front zachodni, 
przebywa tam  do końca wojny.  Wraca do Słupi. Bierze czynny udział z bronią w ręku w powstaniu 
wielkopolskim od 27.12.1918r. do 6.01.1919r.przy rozbrajaniu niemieckich kolonistów w okolicach Dopiewa. 
Dowódcą oddziału był Andrzej Kopa.  7 stycznia 1919 r. wstępuje jako ochotnik  do I pułku strzelców konnych 
Straży Poznańskiej           ( późniejszy  1 Pułk Ułanów Wielkopolskich, przemianowany w 1920r. na 15 Pułk 
Ułanów Poznańskich). Pełnił służbę powstańczą w konnych patrolach. Brał także udział w zdobywaniu Ławicy     
          i oswobodzeniu Poznania. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W 1921r. z bronią w ręku walczył  w 
Powstaniu Śląskim w Sosnowcu, przekazywał pieniądze „rządowe” walczącym powstańcom śląskim. Kilkakrotnie 
jeździł jako kurier z pieniędzmi na Śląsk. 28.10.1921r. zwolniony został z wojska na własne życzenie. Posiadał 
odznaczenia: Krzyż Litewsko- Białoruski, Medal za Wojnę  1919-21,Odznakę 15 pułku Ułanów Wielkopolskich, 
Medal 10- lecia RP.  Po I wojnie światowej pracował w Poznaniu jako urzędnik Zakładów Ubezpieczeń Krajowych 
( pomocnik biurowy). Należał do Towarzystwa Byłych Żołnierzy 15 Pułku Ułanów Poznańskich utworzonego w 
1933r.  W 1934r. założył rodzinę. Ożenił się z Zofią Golik. Ślub miał miejsce w Poznaniu.                    Ze związku 
tego urodziły się dzieci: Krystyna(1937r.-  Romanowska) oraz Edward ( 1939r.). Gdy wybuchła                    II wojna 
światowa, został zmobilizowany 24. 08. 1939r.  do 50 pułku piechoty. Walczył w bitwie nad Bzurą                   w 
armii gen. T. Kutrzeby w taborach jako kierowca. Żona z dziećmi została wysiedlona z mieszkania, ale uniknęła 
wywiezienia do Generalnej Guberni i całą okupację spędziła w Poznaniu.  Walenty Szała po przegranej bitwie 
przedzierał się przez Warszawę w kierunku Łucka              ( tereny dzisiejszej Ukrainy). Tam dostał się do 
sowieckiej niewoli ( 21. 09.1939r. ). W obozach jenieckich (w tajdze za Uralem) przebywał do 29.08. 1941r. 
Następnie został zwolniony  i wraz z armią gen. Władysława Andersa  opuszcza Związek Radziecki. 15. 04. 1942r. 
przebywa w Iranie jako żołnierz I Korpusu Wojska Polskiego. Służy w 15 Pułku Kawalerii  Zmechanizowanej.         
        Z Iranu zostaje z jednostką przeniesiony do Palestyny. W 1942r. zwiedza Jerozolimę. Zachowały się zdjęcia z 
tych czasów. Od 20.06.1943r.  do 9.05.1945r. służy w kompanii ratowniczej, która zajmuje się ewakuowaniem 
rannych, dowożeniem amunicji. Walczy pod Monte Cassino, Bolonią.  W marcu 1946r. przebywa w Rzymie.  Jest 
nawet na audiencji u Piusa XII. Po zakończeniu wojny stacjonuje na terenie Niemiec w angielskiej strefie 
okupacyjnej w kompanii wartowniczej. Następnie do końca 1946r. przebywa w Anglii.  Prze okres okupacji żona 
Zofia poszukiwała męża przez Szwajcarski Czerwony Krzyż. Dzięki tej instytucji dowiedziała się, że jej mąż żyje   
      i znała jego wojenne losy.  W 1947r. Walenty Szala powrócił  do Polski,  do Poznania. Pracował do emerytury 
jako urzędnik w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń ( PZU). Należał do Towarzystwa Byłych Żołnierzy               
         i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich, Stowarzyszenia Żołnierzy spod Monte Casino, ZBoWiD.  
Odznaczony był Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym .         
    W 1972r. za udział w Powstaniu Wielkopolskim został mianowany na stopień podporucznika. Zmarł w 1987r.    
          i jest pochowany na cmentarzu komunalnym na Junikowie w Poznaniu. 

 CAW  Akta personalne i odznaczeniowe  KK i MN 33- 9832

 Wywiad z zięciem p. Stanisławem Romanowskim, Jeziorki, listopad 2009r.

  Zaświadczenie z14.10. 1968r. Józefa Miodowicza i Antoniego Gielnika o udziale Walentego Szały w Powstaniu 
Wielkopolskim

Walenty  Szała (1897 - 1987)

      odznaka 15 Pułku 
Ułanów Poznańskich dla 

szeregowych 



  Urodził się w Tomicach 5.01.1899r. w rodzinie Jakuba i Jadwigi z domu Jankowska.  26.06.1917 r. 
został wcielony do  armii niemieckiej  (23 pułk artylerii ciężkiej w Poznaniu) i  w maju 1918r. wysłany 
na front zachodni do Francji. We wrześniu 1918r.wyslany został do Kolonii do szkoły artylerii skąd      
         11 listopada 1918r. zbiegł i wrócił do Tomic. W tym samym miesiącu wstąpił w szeregi Straży 
Ludowej     w Tomicach , a potem jako ochotnik Kompanii Dopiewskiej walczył   pod Wolsztynem. 
Następnie służył w 7 pułku artylerii ciężkiej   zdobywał Międzychód, Rawicz i Leszno. Uczestniczył 
następnie         w wojnie polsko- bolszewickiej na froncie litewsko-białoruskim w okolicach 
Bobrujska.. Brał udział                     w „Cudzie nad Wisłą” . Awansował na stopień kaprala. Ze służby 
wojskowej został zwolniony 12.08.1922r.  Po powrocie z frontu   w 1923r. gospodarował w 
gospodarstwie rodziców. Należał                     do Kółka Rolniczego w Tomicach. Udzielał się w radzie 
parafialnej, Prowadził księgi gospodarcze.                 W 1929r. ożenił się ze Stanisławą z domu 
Bręczewska ( zm. 1971r.) Miał z nią troje dzieci: Danielę                  ( 1930r.), Mariana( 1933r.) i 
Mieczysława ( 1938r.) Za udział  w powstaniu wielkopolskim został odznaczony odznaką  
Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, a za walki na Wschodzie medalem „Polska swojemu Obrońcy”. 
W okresie międzywojennym starał się o Medal Niepodległości.                 Jego udział w walkach 
powstańczych potwierdzili A. Kopa i A. Szyfter. Wniosek został przez Komitet Krzyża i Medalu 
Niepodległości odrzucony.  W 1939r. został zmobilizowany i walczył                                     w 
kampanii wrześniowej( jego druhem był Woltyński ze Stęszewa). Na strychu swojego domu ukrywał 
zabrane z kościoła 2 figurki św. Barbary. W czasie okupacji Niemcy wysiedlili Rajczaków                 z  
gospodarstwie i przydzielili je niemieckiej  rodzinie znad Morza Czarnego( tzw. Czarnomorcy). 
Rajczakowie znaleźli schronienie u krewnych Bręczewskich w Mirosławkach. Antoni całą wojnę 
pracował w majątku Rybojedzko zarządzanym przez Niemca. Po wkroczeniu do wsi Armii 
Czerwonej  został zmuszony  do kopania rowów w Swarzędzu.  Po II wojnie światowej gospodarował 
 na swojej ziemi. W 1953 nie wywiązał się z obowiązkowych dostaw  zboża  za co  został skazany 
przez władze komunistyczne na 3 miesiące więzienia, które odsiedział.  Nie należał do żadnej 
organizacji ani partii politycznej. W latach 60 -tych otrzymał Wielkopolski Krzyż Powstańczy              
       ( ponieważ nie posiadał żadnych dokumentów  przedstawił świadków).                                             
               Zmarł     …… 07.1967r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Tomicach.

Antoni Rajczak 
( 1899- 1967)

  Wywiad  z synem Mieczysławem 16 .02.2009r.) 
  Albumu Pamiątkowy  Powstańców i Niepodległościowców  Ziem Zachodnich RP 1918/1919 . nr 6  , str. 187 , Poznań 1939r. 
  CAW Akta personalne i odznaczeniowe , odrzucone 30.05.1938r.

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


 Urodził  się 5 września 1899 r. w Rybojedzku, gm. Stęszew w rodzinie Jana  i Agnieszki                    
z d. Maik.  Uczęszczał do szkoły powszechnej w Tomicach.  20.06.1918r. został powołany                 
do służby w armii niemieckiej  w artylerii polnej  w Schmiedeberg ( dzisiejsze Kowary). 
4.12.1918r.uciekł z wojska do domu. 28 grudnia 1918 r. wstąpił do oddziału powstańczego 
podporucznika Andrzeja Kopy w Dopiewie i brał udział w zdobyciu lotniska w Ławicy                      
 k. Poznania  oraz w walkach o Wolsztyn, Zbąszyń i Rynarzewo. Następnie walczył w obronie 
Lwowa. Po powrocie do Wielkopolski  walczył pod Lesznem i Kępnem. Później w szeregach           
        10 pułku strzelców wielkopolskich uczestniczył w wojnie polsko – bolszewickiej. 14 listopada 
1922r. został zwolniony ze służby wojskowej. Powrócił w rodzinne strony. Gospodarował na ziemi 
                   w Rybojedzku. 13 lutego 1927 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Borak. Z 
małżeństwa tego urodziły się dzieci: Henryk (1928-2001), Helena (1930-1994), Czesław (1932-1982) 
i Tadeusz                   (24 września 1935). W okresie międzywojennym otrzymał Odznakę 
Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich. Jego udział w walkach powstańczych potwierdzili swymi 
podpisami płk. A.Kopa  i Antoni Szyfter. Starał się o Medal Niepodległości, ale bezskutecznie. 
Brał też udział w walkach we wrześniu 1939 r. Po II wojnie światowej odznaczony był 
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. Za udział w Powstaniu Wielkopolskim 24 czerwca 1972 r. 
mianowany został                      na stopień podporucznika Wojska Polskiego.                                      
                                                   Zmarł 10 października 1975 roku; pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Tomicach. 

 Michał Tonder 
(1899 – 1975)

   Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd
        w styczniu 1919 r. poz. 498, str. 22

    „ Powstańcy wielkopolscy . Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego     1918 -1919” tom II, str. 209 , Poznań 2006r. 

      CAW,  Akta personalne i odznaczeniowe ,odrzucone  30.05.1938r. (m.in. życiorys pisany ręcznie)



Urodził się 15.07. 1897r. w Gnieźnie w rodzinie Melchiora i Janiny. Przed I wojną 
mieszkał  w Bielawach, był synem tutejszego dzierżawcy majątku. Walczył  jako 
ochotnik, szeregowiec w Kompanii Bukowskiej. Zginął 09.01.1919r. pod 
Zbąszyniem.  Został pochowany na cmentarzu w Słupi. W 1921r. jego zwłoki 
rodzina ekshumowała i wywiozła do Bydgoszczy.  Na wniosek Franciszka Szulca  
Prezydent RP  27.06.1938r. przyznał Januszowi Wierzbickiemu pośmiertnie Krzyż 
Niepodległości.

 

Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 . 
 Spis powstańców biorących żołd w styczniu 1919 r. poz. 525, str. 22

Zdzisław Kościański, Eligiusz Tomkowiak „ Bukowianie w Powstaniu 
Wielkopolskim” str.  53, Poznań – Buk 2008r. 

 CAW Akta personalne i odznaczeniowe  KN 27. 06. 1938

Informacja  ks. K. Lewandowski

  

 

 Jan (Janusz) Wierzbicki
( 1897– 1919)

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


      Urodził się 8 listopada 1896r.w Będlewie. W rodzinie 
Wawrzyna i Marianny. Był członkiem Straży Ludowej          
        w Poznaniu, uczestnikiem Powstania 
Wielkopolskiego                          i wojny polsko-
bolszewickiej 1920r. Zawarł związek małżeński z Agnieszka 
Woroch , z którą miał dzieci: Antoniego, Stanisławę ( 1925, 
po mężu Jankowska) i Józefa              ( 1928).                           
                                                                 Zmarł 1 lutego 1976r. 
Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Tomicach.

Stanisław Wilczek
(1896-1976)

„ Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego  1918 -1919” tom III, str. 246 , Poznań
      2007r. 
Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd 
       w styczniu 1919 r. poz. 527, str.22



             Urodził się 10 sierpnia 1901 r. w Mirosławkach w rodzinie 
rolnika Macieja i Wiktorii z d. Jóźwiak. 27.12.1918r. wstąpił do Straży 
Ludowej,  a następnie ochotniczo do oddziału podporucznika  
Andrzeja  Kopy.            Z powodu młodego wieku zostaje odesłany do 
domu. Następnie zgłosił się  ochotnika do 57 pułku piechoty 
wielkopolskiej. Walczy na froncie białoruskim pod Bobrujskiem i nad 
Berezyną i w wojnie polsko-bolszewickiej.   1.10.1921r. zostaje ponownie 
został  zwolniony z wojska jako niepoborowy. Do rezerwy przeszedł 
2.11.1922r.  W 1939r. Otrzymał zarządzeniem prezydenta RP Medal 
Niepodległości.   Wniosek                       o przyznanie Medalu podpisuje 
podpułkownik Andrzej Kopa.                                     Hipolit Wiśniewski 
był dwukrotnie żonaty. W 1924 r. zawarł związek małżeński z 
Stanisławą Michalczak, z którą miał dzieci: Jana, Zofię Szukała 
(ur.1925), Joannę  Szymkowiak (ur.1927), Henryka (ur.1930), Sylwestra 
(ur. 1931), Łucję  Dziwak (ur.1934). W 1937 r. zawarł małżeństwo z 
Marią Sobkowiak, z którą miał córkę Teresę (ur.1938). Po II wojnie 
światowej został  odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski i Wielkopolskim Krzyżem  Powstańczym .                 
          Zmarł 10 listopada 1979 r. w szpitalu w Poznaniu i został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Tomicach. Na pomniku 
widnieje informacja o udziale w Powstaniu Wielkopolskim .                    
          

 

 

 

 

 Hipolit Wiśniewski 
(1901 – 1979)          

 Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919. Spis powstańców biorących żołd 
         w styczniu 1919 r. poz. 528, str.22

    CAW, Akta personalne i odznaczeniowe,sygn.MN-104 9.11.1932

   „ Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania  Wielkopolskiego1918 -1919” tom III, str. 246, 
         Poznań 20067r.



                 Urodził się 13 maja 1900r. W Piekarach  jako syn Jana i Marianny         
         z domu Woroch. Ukończył niemiecką szkołę powszechną w Jeziorkach 
                      ( 1907- 1914) .Po zakończeniu nauki pracował w rolnictwie. 
14.06.1918r.  został powołany do armii niemieckiej, do 37 pułku piechoty 
stacjonującego w Międzyrzeczu. 17.12.1918r. zwolniony został  do domu. 
28.12.1918r. Wstąpił jako ochotnik do oddziału  płk. A. Kopy. 20 stycznia 
1918r. urlopowany. Ponownie wstąpił 17.02 .1919r.  Tym razem do 
oddziału powstańców bukowskich. Brał udział w bitwach pod Sierakowem, 
Miałami, Piaskami, Starganowem(???). 5.09. 1919r. zostaje wysłany na 
front białoruski. Walczy w bitwach o Małodeczno, Bobrujsk, nad Berezyną, 
                      o Jasny Las. W czasie odwrotu wojsk polskich bierze udział w 
potyczkach                o Baranowicze i Dęblin pod Warszawą.Do rezerwy 
przeniesiony 30.09.1921r.  Składał w XII1937r.  prośbę o przyznanie mu 
Krzyża                       lub Medalu Niepodległości.  Wniosek pozytywnie 
zaopiniowali Andrzej  Kopa i Antoni Szyfter oraz 2 innych świadków. Nie 
znamy decyzji Komisji Krzyża i Medalu Niepodległości w jego sprawie. 
Dalsze losy Antoniego Włodarczaka są nieznane.

Antoni 
Włodarczak 

( 1900-…?.)

   Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców
      biorących żołd w styczniu 1919 r. poz. 539, str.22

   CAW Akta personalne i odznaczeniowe  KK i MN 6- 1703



                     Urodził się 21.03.1897r. w Piekarach w rodzinie Jana i Marianny z domu 
Woroch. Starszy brat Antoniego. Po ukończeniu niemieckiej  szkoły powszechnej w 
Jeziorkach pracował jako robotnik rolny w majątku Niemca H. von Tiedemanna.  
15.10.1916r. został powołany do służby w armii niemieckiej. W styczniu 1917r.  
wysłano go na front wojenny w Macedonii ,tu doczekał końca wojny. 27. 12. 1918r. 
Wstąpił jako ochotnik do oddziału płk. A. Kopy w Dopiewie. 25.01. 1919r. został 
urlopowany. 17.02.1919r. Wstąpił ponownie do oddziału powstańczego tym razem w 
Buku. Walczył pod Budzyniem, Chodzieżą, Łobżenicą, Wolsztynem,. 14.07.1919r. Wraz 
 z 7 pułkiem strzelców wielkopolskich (61pułk piechoty) skierowany zostaje na front 
wschodni. Walczy w bitwach o Tarnopol, Wilno, Lidę, Białystok. Następnie  bierze 
udział w walkach na Wołyniu  oraz na froncie białoruskim. Zwolniony został do 
rezerwy 10.05.1921r. Po powrocie z frontu ożenił się ze Stanisławą Nawrocką. W 
1938r. pracował jako robotnik rolny w Komornikach.  W grudniu 1937r.  wystąpił do 
Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości  z prośbą o przyznanie mu Medalu 
Niepodległości.   Jego udział w Powstaniu Wielkopolskim potwierdził m.in. A. Kopa. 
Brak informacji o tym , czy Stanisław Włodarczak otrzymał wspomniane wyżej 
odznaczenie. Dalsze losy nie są znane.

Stanisław 
Włodarczak 
( 1897-    ???)

     CAW Akta personalne i odznaczeniowe, KK i MN 115- 34276( m.in. rękopis życiorysu)
           
      Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 . 
         Spis powstańców biorących żołd w styczniu 1919 r. poz. 543, str.22



Michał  Woroch 
(1895-…

              Urodził się 9.09.1895r. w Jeziorkach jako synTomasza i Antoniny            
           ze Spartych. Uczęszczał do niemieckiej szkoły w Jeziorkach. Bral 
udział                   w strajkach szkolnych w latach 1906-1908.Po ukończeniu 
szkoły  pracował u rodziców. 3.05.1915r. wcielony został do armii 
niemieckiej( 37pułk piechoty). Od 28.12.1918r. wstąpił do oddziału kap.  
Andrzeja Kopy.                     Brał udział m.in. w zdobyciu Wolsztyna, jego 
dowódcą był wtedy podporucznik Antoni Szyfter. Od 15.01.1919r. służył w 
1.pułku strzelców                w Poznaniu( por. Zygmunt Manyś). 
5.05.1919r.brał udział w walkach                    pod Budzyniem a potem w 
krwawej walce pod Rynarzewem( 19.06.1919- porucznik Wiktor 
Berkowski). Walczył też w obronie Lwowa i na Wołyniu    ( od 26.06.1919 
do 30.08.1919r.) Do 24.11.1920r. w szeregach wojska polskiego brał udział  
w wojnie z bolszewikami. Po zwolnieniu ze służby wojskowej( w stopniu 
kaprala)  do 1931r. pracował jako kwalifikowany robotnik sanitarny.   
Później był bezrobotny. W okresie międzywojennym starał się o Krzyż lub 
Medal Niepodległości (bezskutecznie). Dalsze losy Michała Worocha 
pozostają nieznane. 

        Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących
            żołd w styczniu 1919 r. poz. 553, str.23

       CAW, Akta personalne i odznaczeniowe , sygn. odrzuc. 2.06.1936
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