
           Urodził się 6.09.1889r.  w Rybojedzku w rodzinie Andrzeja     
           i Wiktorii z domu…..    Brał udział w I wojnie światowej. 
Walczył                       na froncie zachodnim we Francji. Z wojny 
wrócił jako inwalida                      o niesprawnej nodze. Jako 
ochotnik wstąpił do oddziału powstańczego  w Dopiewie. Pełnił w 
nim służbę wartowniczą . Należał do Straży Ludowej w Poznaniu. 
Po powrocie z powstania kupił gospodarstwo rolne w Rybojedzku z 
parcelowanego w tej wsi  majątku ziemskiego. Ożenił się w ……..  z 
Marianną  Tonder i miał               z nią sześcioro  dzieci: Stanisława, 
Czesława, Kazimierza(1928), Czesławę  i Józefa.  Należał przed II 
wojną  do Kółka Rolniczego              w Tomicach. Zmarł 22.01.1973r. 
i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Tomicach.

Michał Zemler
( 1889- 1973)

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



Powstańcy 
wielkopolscy, których 
biogramy czekają na 

opracowanie 



Bracia Marcin, Michał i Wojciech  Bogusiowie z 
Jeziorek – wyemigrowali przed II wojną światową do 
Francji  i nie powrócili z emigracji 



 Czub Antoni urodzony w Januszewicach 2.01.1895r. syn Franciszka i Anny 
Napieralskiej. W kronice rodziny Pietruszyńskich ze Słupi  jest informacja, że 
zginął w powstaniu wielkopolskim(??????) na świadka powołuje go też Józef 
Mytko w 1937r. !!!!!!

 

 

 

 

Widnieje w spisie :

 

„Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w 
latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd w styczniu 1919 
r. poz. 74, str. 16”

 

 Czub Antoni 



 Czub Antoni z Mirosławek  wg relacji p. Bernarda Czuba ze Słupi  na wojnie polsko- 
bolszewickiej spotkał się z jego ojcem Janem Czubem. Walczył w II wojnie światowej , a po 
wojnie na emigracji w Anglii. ( wywiad 17. 03.2009r. )  na świadka powołuje go też Józef Mytko w 
1937r. !!!!!!Czy ten Antoni Czub pochodził tez z Januszewic?????? Widnieje w spisie :

„Udział powiatu Poznań –Zachód w Powstaniu Wielkopolskim w latach 1918- 1919 .  Spis powstańców biorących żołd 
w styczniu 1919 r. poz. 74, str. 16”

inf.CAW

Podoficer zawodowy pisał o Krzyż Zasługi

Ur. 15.06.1900r. w Mirosławkach. Przed II wojną w Grudziądzu w Szkole pilotażu.

 Czub Antoni z Mirosławek 
 ( 1900-……)



Czub Stanisław 
syn Bartłomieja i Agnieszki z d. Sternal brat Jana



 Inf.CAW
 Ur. 17.08.1895r.) w Januszewicach , adwokat i notariusz zamieszkały  przed II wojną w Lublińcu. Starał się  w okresie 

międzywojennym o Krzyż lub Medal Niepodległości. Wniosek odrzucono.

Czub Stanisław z Januszewic
(1895-……)



 INF. CAW
 Cieślak Antoni ur. 8.06.1882r w Piekarach w rodzinie Wojciecha i Jadwigi z 

Rybarczyków.
 Urzędnik PKP przed II wojną , mieszkał w Krotoszynie . Pisał do Komitetu Krzyża    

             i Medalu Niepodległości . Wniosek odrzucono.

Cieślak Antoni 
( 1882-…..)



 INF. CAW –ur. 10.01.1900r. w Piekarach w rodzinie Wojciecha i Jadwigi z domu Rybarczyk. Przed II wojną światową 
zamieszkały w Barchlinie pow. Kościan poczta Bucz

 Dostał Medal Niepodległości w 1932r.(18.10) 
 Powstaniec z Piekar

Cieślak Ignacy
( 1900-…..)



Inf. CAW 

Ur. 6.09.1898r. W Piekarach

Cieślak Stanisław
 (1898-…..)



Urodzony w Jeziorkach . Walczył prawdopodobnie w Powstaniu 
Wielkopolskim . Zmarł na skutek działań wojennych 1919- 1920. 

 

 

 

 

Krupka Jan 
( 1897- 1919) 



Franciszek Jóźwiak z Piekar

Informacje o nim zamieszczone są w kronice Szkoły Podstawowej w 
Jeziorkach ( wpis z 1968r.) 



Franciszek Krupka

 ur. 02.1902r. w Piekarach syn Michała



 Kluczyński Stanisław



Franciszek Leśniczak 



 Inf. CAW ( figuruje w kartotece, ale rewers wrócił się z adnotacją – brak)
 Syn Walentego i Józefy z domu Szała
 Ur. W Słupi 11.06.1899r. 
 Przed II wojną mieszkał w Tychach pow. Pszczyna
 W 1938r. dostał Medal Niepodległości( 27.06.)
 Przed II wojną był szoferem

Tatka Antoni 
( 1899-….)



 Woroch Jan(1897-…..)

CAW 

ur. 16.05.1897r. w Piekarach, syn Tomasza i Antoniny ze Spartych . Brat Michała.

Przed II wojna światową pracowal jako pomoc gastronomiczna. Starał się o K lub MN

Wniosek odrzucono w 1938r. .

Woroch   Jan
(1897-…..)











Pomnik „Poległym za  wolność” 
przed kościołem parafialnym w 
Słupi



Nazwiska powstańców ze 
słupskiej parafii poległych w 
1919r.



Cmentarz parafialny w Tomicach. Mogiły, na 
których znajdują się  informacje  o udziale  w 
Powstaniu Wielkopolskim.





Oznaczone groby powstańcze na cmentarzu parafialnym w Słupi.



Od autora:Adresaci pracy
                             Niniejsza praca pisana była głównie  z myślą o uczniach Szkoły Podstawowej w Jeziorkach.          
           Są oni prawnukami powstańców wielkopolskich. Moim zamiarem było przybliżenie im  sylwetek ich 
pradziadków -bohaterów, wydobycie ich na powierzchnię z otchłani przeszłości, która nieubłaganie zabrała  kolejne 
pokolenie.              Mam nadzieję, że to opracowanie spełni swoją rolę, ocali od zapomnienia  sylwetki tych 
skromnych ludzi, którzy dobrze przysłużyli się swojej Ojczyźnie i gdy nadeszła odpowiednia chwila, chwycili za broń 
i poszli walczyć o włączenie Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego.  Ułatwi też młodzieży dostęp do 
informacji o powstańcach, uświadomi im, jak wielu  ich było. I  nie byli to jacyś anonimowi bohaterowie, ale ich 
pradziadowie,   Sądzę, że praca zainteresuje także mieszkańców  parafii Słupia i Tomice, wśród których powstańcy 
żyli.                                    Myślę, że poszerzy ona wiedzę o udziale mieszkańców tych parafii w Powstaniu 
Wielkopolskim. 
Mam nadzieję , że elektroniczna wersja pracy zamieszczona w Internecie  przypadnie do gustu moim uczniom, 
którzy niestety chętniej sięgają do komputera niż do książek– zwłaszcza że wydawnictw o powstańcach z naszych 
okolic jest niewiele i trudno je znaleźć w najbliższych bibliotekach. 

Źródła informacji 

Przygotowując tę pracę korzystałam z kilku źródeł: 
                      Podstawowym źródłem wiedzy o powstańcach z naszych parafii jest  pięć tomów /wkrótce z pewnością 
ukażą się następne/ wydawnictwa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego  „Powstańcy 
Wielkopolscy. Biogramy  uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Odnalazłam w nich 25 biogramów 
powstańców z naszych parafii. Autorem większości z nich jest dyrektor Muzeum Regionalnego w Stęszewie p. 
Bogdan Czerwiński. 
                    Wykonanie tej pracy było możliwe także dzięki ogromnemu postępowi techniki ostatnich lat. Nie 
wychodząc z domu można było na przykład  w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dotrzeć do archiwalnych  sześciu 
„Albumów Pamiątkowych Powstańców i Niepodległościowców II RP” , które ukazały się Poznaniu w latach 1937- 1939  
  i nie tylko przeczytać biogramy  naszych powstańców, ale także obejrzeć  ich fotografie i skopiować je.   W 
niektórych rodzinach były to jedyne zachowane zdjęcia przodków.  Cieszyłam się, że mogłam podarować je 
rodzinnym archiwom.   Nie wszyscy jednak powstańcy zamieścili informacje o sobie w albumach. Wielu nie było stać 
na taki wydatek. 
                  Cennym źródłem informacji była także broszura „Udział powiatu Poznań- Zachód w Powstaniu 
Wielkopolskim w latach 1918-1919”, obok charakterystyki działań kompanii dopiewskiej zamieszczono 693 nazwiska 
żołnierzy – powstańców, którzy pobierali żołd w dniach 10 i 19 stycznia 1919 roku. Są wśród nich nasi bohaterowie. 
Choć spis ten zawiera tylko imię i nazwisko powstańca, czasem jest to jedyne źródło, w którym nazwisko to się 
pojawia.

          



               Wielu wiadomości dostarczyły  także spotkania z rodzinami  powstańców /wywiady styczeń – wrzesień 2009/. 
Otwierały się przede mną rodzinne archiwa, na stole pojawiały się zdjęcia , dokumenty, odznaczenia, czasem nie dotykane 
przez wiele lat. Odżywała pamięć, budziły się emocje- rozmawialiśmy przecież o najbliższych ( ojcach , dziadkach). Nieraz 
pojawiało się uczucie żalu, że ktoś nie zapytał w swoim czasie,  nie podpisał zdjęcia, gdy żył ojciec, nie przechował pamiątki, 
 wyrzucił dokument robiąc porządki na strychu….. Rozmawiając z rodzinami powstańców doszłam do wniosku, że ocalenie 
nawet śladowych informacji o powstańcach jest konieczne, bowiem na skutek różnych kolei losu, zawirowań historii, często 
zaginęły dokumenty będące dowodami ich udziału w tym ważnym dla Wielkopolski i kraju zrywie. A te, które ocalały 
ukryte gdzieś głęboko na dnie szuflad i rodzinnych archiwów, nie zawsze są dostępne dla dzieci. Nie w każdym też domu 
przykłada się należytą wagę do pielęgnowania wiedzy o  przeszłości własnej rodziny. Wszyscy moi rozmówcy  cieszyli się, że 
 podjęłam ten temat. Czułam, że chcą by taka praca powstała.   Niektóre rodziny dotarły w poszukiwaniu informacji  nawet 
do Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. 
               Przejrzałam także do zbiory Centralnego Muzeum Wojskowego w Warszawie . Zgromadzono w nim m.in. akta 
personalne powstańców wielkopolskich, którzy otrzymali odznaczenia państwowe ( Krzyż Niepodległości, Medal 
Niepodległości, Krzyż Walecznych ). W aktach tych znalazłam pisane przez powstańców życiorysy , kwestionariusze, 
podania o odznaczenia,  potwierdzenia udziału  w powstaniu wystawione przez dowódców. Z akt tych odtworzyć można ich 
służbę wojskową w armii niemieckiej , w powstaniu wielkopolskim, w wojnie polsko- bolszewickiej , w walkach o Lwów. 
Dokumenty te powstały w okresie międzywojennym, są więc wiarygodne. Żyli przecież wtedy towarzysze broni , dowódcy.  
Niektóre z dokumentów udało mi się skopiować. W kilku przypadkach  kserokopie dokumentów z lat międzywojennych są 
jedynymi dowodami udziału danej osoby w powstaniu wielkopolskim.

               Najtrudniej było zebrać informacje o powstańcach z Jeziorek i Piekar. Ich nazwiska pojawiają się we 
wspomnieniach  najstarszych mieszkańców obu wsi; przekaz ustny zachował w pamięci ich udział w powstaniu – brak 
jednak  
konkretnych dowodów. Zdecydowana większość nie należała do organizacji kombatanckich, nie zamieściła swojego  zdjęcia 
 w przedwojennych albumach, nie zachowały się też żadne dokumenty.

              Informacje w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

              Publikacje:  
 
        Zdzisław Kościański, Eligiusz Tomkowiak , Bukowianie w Powstaniu    Wielkopolskim 1918-1919,  Poznań-Buk, 
2008,s.93

        Zdzisław Kościański, Eligiusz Tomkowiak, Mieszkańcy gminy Dopiewo w Powstaniu Wielkopolskim w latach  
           1918-1919 , Dopiewo 2009



Biogramy Powstańców Wielkopolskich z parafii Tomice i Słupia

Biogram każdego powstańca zawiera:
    datę i miejsce  urodzenia i śmierci, 
          informacje o najbliższej rodzinie(żona i dzieci),
                 informacje o służbie wojskowej i udziale w powstaniu wielkopolskim i w wojnach,  
                             zdjęcie,
                                       informację o odznaczeniach,
                                                         źródła informacji,
                                                               Jeżeli udało się zebrać inne wiadomości, również je
                                                                 zamieściłam. Przy niektórych biogramach  wkleiłam
                                                                  ilustracje odznaczeń, jakie dany powstaniec posiadał.  
     Nie przy każdym biogramie zamieszczono fotografię. Twarze powstańców pojawiają się na
      zbiorczych fotografiach np.  Kółek Rolniczych /np. 25 i 10- lecia w Tomicach; rozpoznanie
      ich zawdzięczam p. Czesławowi Pamperze z Tomic/, zdjęciach z wojska, uroczystości

      rodzinnych: ślubów, komunii, czasem także pogrzebów.



Podsumowanie informacji z  biogramów Powstańców Wielkopolskich z parafii Tomice i Słupia
                  Z powstańczych biogramów wyłania się historia naszych wsi ostatnich stu lat. Losy jednostek bowiem składają się na 
obraz całej społeczności w danym okresie.
                   Wszyscy powstańcy   chodzili  do niemieckich szkół w Tomicach, Słupi, Piekarach, Jeziorkach, Zemsku. Tam uczyli 
się                        w języku niemieckim czytać, pisać, rachować, śpiewać. Poznawali historię wielkiej Rzeszy Niemieckiej, 
obchodzili nie rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej 1791r. czy pamiątkę zwycięskiej bitwy grunwaldzkiej 1410r. ,  ale  
rocznicę bitwy pod Sedanem, rocznicę urodzin cesarza Wilhelma II i członków jego rodziny. Śpiewali hymn niemiecki i 
niemieckie pieśni patriotyczne. Język polski, historię swojego narodu  poznawali w domu i w kościele!   Gdy dorośli, większość z 
nich służyła  2 lata w niemieckiej armii. W każdym prawie domu zachowały się fotografie pradziadka  w niemieckim mundurze. 
Potem wybuchła I wojna światowa. Jako obywatele II Rzeszy zostali wysłani na front, by walczyć nie o polskie sprawy…  Rozsiani 
byli po wszystkich frontach I wojny światowej. Walczyli we Francji i Belgii,  na terenach należących do Rosji, w Macedonii, na 
lądzie i na morzu….    Pod koniec wojny,  widząc nadchodzącą klęskę Niemiec  nierzadko dezerterowali z armii, aby ,czasem  
jeszcze w niemieckim mundurze i z bronią w ręku, wstępować w szeregi powstańcze. Do tej walki nikt ich nie musiał namawiać 
– wiedzieli,  że walczą o polskość Wielkopolski. Smak niewoli bardzo dobrze znali, wiedzieli, co to znaczy być obywatelem 
drugiej kategorii w nieswoim państwie.  Nie szczędzili więc swych sił, ani życia.         
                    Po wygranym Powstaniu Wielkopolskim szli na wojnę  polsko – bolszewicką bronić granic Ojczyzny na Wschodzie.   
            I tam kilku poległo. Dopiero w 1922r.  wracali do cywila, niektórzy nawet po 10 latach w spędzonych w żołnierskim 
mundurze.  Potem zawierali związki małżeńskie, wychowywali  dzieci, pracowali na roli, budowali tę wyśnioną  II 
Rzeczypospolitą. Wrzesień 1939r.  - wybucha II wojna światowa. Niektórzy z byłych powstańców znów chwytają za broń i 
wkładają mundur, potem smutne lata okupacji niemieckiej, obozy jenieckie, wysiedlenia z własnych gospodarstw,  ciężka, 
niewolnicza praca nie na swojej ziemi, roboty przymusowe w głębi Niemiec, bieda i poniżenie. Zginęło wtedy wiele 
dokumentów – kto miał głowę brać ze sobą na poniewierkę „papiery”, odznaki…… Za ich posiadanie groziły też represje ze 
strony okupanta. Powstańcy dobrze o tym wiedzieli. Album Pamiątkowy Powstańców i Niepodległościowców II RP, w którym 
zamieszczone było m.in.  zdjęcie i informacja o Janie Kowalczyku z Tomiczek ukryty został w słomianym podbiciu obory, gdzie 
przeleżał kilkadziesiąt lat; inny powstaniec – kowal ukrył powstańcze dokumenty pod kowadłem w kuźni. 
                        Po II wojnie nastała  nowa, zupełnie inna rzeczywistość i jej problemy: obowiązkowe dostawy , propaganda              
             w szkołach i gazetach, walka o  utrzymanie ziemi… . Większość z powstańców,  dojrzałych już wtedy mężczyzn, zapisała 
się do ZBoWiD ( Związek Bojowników o Wolność i Demokrację). Dotarłam do dokumentów koła ZBoWiD w Stęszewie ( dzięki 
uprzejmości p. Marcelego Szały.) Okazało się,  że po II wojnie światowej w kwestionariuszach ZBoWiD fakt udziału  w wojnie 
polsko- bolszewickiej najczęściej pomijany był milczeniem. Były to bowiem czasy , gdy przyznawanie się do udziału w tych 
walkach było bardzo źle widziane.  

Po 1957 roku powstańcy wielkopolscy  otrzymali państwowe odznaczenia: Wielkopolski Krzyż Powstańczy, 
dyplomy, finansowe gratyfikacje. Większość nadal pracowała w swoich gospodarstwach, wychowywali wnuki i prawnuki. 
Wielu nie doczekało prawdziwie wolnej Polski, zmarli przed 1989r. 
                         To były bardzo bogate życiorysy  - czasem aż za bogate, jak na jedną osobę, jedno życie . A jednak wszystko 
przeżyli i zachowali godność.
     



Mogiły powstańców na cmentarzach parafialnych w Tomicach i Słupi.
                       Dziś nie żyje już żaden z bohaterów tej pracy. Pozostała pamięć, pamiątki i groby.  
Sfotografowałam wszystkie mogiły powstańców spoczywających na cmentarzach parafialnych w Tomicach   
               i Słupi.   Z przykrością stwierdziłam, że tylko na pięciu pomnikach (!) znajduje się informacja o 
tym,                             że zmarły był powstańcem wielkopolskim. Marzy mi się, aby wzorem gminy Buk, 
oznaczać powstańcze groby - choćby tylko na czas rocznic i świąt narodowych.

Możliwości wykorzystania pracy   na lekcjach historii
                   Z zamieszczonych w pracy biogramów uczniowie dowiedzą się, ilu powstańców poszło                   
         do powstania z naszej okolicy. Poznają ich nazwiska i najważniejsze fakty z ich życia. Osoby te 
przestaną być dla nich  anonimowe. Na podstawie biogramów uczniowie będą mogli  obliczyć np. średnią 
wieku powstańców w dniu wybuchu powstania. Uświadomią sobie wtedy, jak młodymi byli ludźmi, gdy 
chwycili                za broń. Sporządzą drzewa genealogiczne powstańczych rodzin ( niektórzy umieszczą na 
nich i  swoje dane). Poznają odznaczenia powstańcze, zaznaczą na mapie miejsca bitew. Napiszą „wywiad” 
z pradziadkiem – powstańcem. Odszukają na cmentarzach  mogiły powstańcze,  zapalą przy nich znicze. 
Być może praca                    ta zachęci uczniów do poszukiwania  dalszych informacji. Może zainspiruje do 
dokumentowania swojej historii, podpisania rodzinnych fotografii, uporządkowania rodzinnego archiwum. 
                Wierzę, że dzięki niej historia Powstania Wielkopolskiego stanie się bliższa. 

Zakończenie
 

Niniejsza praca nie rości sobie żadnych praw do nazwania siebie naukową. 
 Nie jest też ani zamknięta, ani skończona.
 Liczę  na to, że być może, zachowały się dokumenty, do których nie dotarłam. Liczę na to, że rodziny 
powstańców zachęcone niniejszą pracą zechcą dodać nowe informacje  o swoich przodkach. Zawsze można 
tę pracę wzbogacić. 
 



Podziękowania
 
               Dziękuję serdecznie rodzinom powstańców, które gościły mnie  w swoich domach i podzieliły się 
wspomnieniami.   Bez ich pomocy ta praca nigdy by nie powstała.
A w szczególności dziękuję: p. Halinie Hałas, p. Ryszardowi Jankowskiemu, pp. Marcie i Ewie  Czapczyk,                           
 pp. Stachowiakom, p. Felicji Fabiś, p. Stanisławowi Fabisiowi, p. Bernardowi Czubowi, p. Kazimierze Pietruszyńskiej,     
        pp. Marii i Grzegorzowi Mytkom, p. Pawłowi Łojkowi, pp. Mirosławowi i Danucie Kowalczykom, p. Władysławowi 
Kowalczykowi, p. Januszowi Multanie, p. Walentynie Kosmacz i p. Zofii Lewandowskiej, p.Mieczysławowi Pięcie,             
       p. Mieczysławowi Rajczakowi,  p. Piotrowi Rozumkowi, p. Mieczysławie Kaźmierczak, p. Dorocie Kozłowskiej,           
                     p. Jankowskiej, p. Joannie Nowak, p. Czyż, p. Stanisławowi Kośmidrowi, p. Czesławowi Klemczyńskiemu, p. 
Annie Rożek,                 p. Stanisławowi Kowalczykowi, p. Zdzisławowi Zemlerowi, p. Edwardowi Tyszeckiemu, p. 
Marcelemu Szale,                                 p. Edmundowi Krupce, p. Stanisławowi Romanowskiemu, p .Zbigniewowi 
Klorkowi, p. Janinie Kaczmarek.
             Oraz: p. Czesławowi Pemperze, który bezbłędnie rozszyfrowywał twarze powstańców na starych fotografiach,      
                    p. Kazimierzowi Gawronowi, który sporządził, na podstawie rozmów z krewnym Tomaszem Ossowskim, 
listę powstańców z Jeziorek i Piekar i dopingował mnie do pracy żywo interesując się jej postępami, ks. Krzysztofowi 
Lewandowskiemu , p. Janinie Pietrzykowskiej, dzięki której mogłam zajrzeć do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej           
           i zdobyć zdjęcia powstańców, państwu A. i M. Łuczyńskim za gościnę w Warszawie, gdy korzystałam ze zbiorów 
CAW,              p. Eligiuszowi Tomkowiakowi za podzielenie się rozległą wiedzą o Powstaniu Wielkopolskim i życzliwą 
ocenę mojej pracy .

Kontakt z autorką  tel. 061 8 196-287  lub    grazyna.sielicka@wp.pl

Jeziorki , styczeń 2010r. 
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