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Ryszard Kordus

Wprowadzenie
Minęło 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej zapoczątkowanej najazdem na Polskę. Nie ma już wśród nas bezpośrednich uczestników tamtych wydarzeń. Pozostaje coraz
mniej liczna grupa świadków 5-letniej gehenny. W międzyczasie wyrosły trzy pokolenia,
które wojnę znają tylko z historii i filmów. Na lekcjach historii uczą się o wielkich wydarzeniach, takich jak bitwa nad Bzurą, obrona Warszawy, bitwy pod Lenino i Monte Cassino
czy zdobycie Berlina. Nie mówi się tam o szeregowych żołnierzach, a przecież byli wśród
nich nasi ojcowie, dziadkowie czy sąsiedzi. Dobrze, aby pamięć o ich walce i ofierze, które
pozostały w lokalnej świadomości.
W tym celu, posługując się dostępnymi mi materiałami, pokusiłem się o sporządzenie
listy mieszkańców naszej gminy, którzy w różnych formach uczestniczyli w wojnie lub padli
jej ofiarą. Zdołałem ustalić 235 nazwiska mieszkańców gminy walczących we wrześniu 1939
roku, z czego co najmniej ośmiu poległo na polu walki lub zmarło wskutek odniesionych
obrażeń. Na froncie zachodnim II wojny światowej było co najmniej 8 mieszkańców gminy,
głównie ci, którzy w 1939 roku dostali się do niewoli rosyjskiej, a potem udało im się dostać
do armii generała Andersa. Na froncie wschodnim znalazło się co najmniej 7 osób z naszej
gminy. Byli to albo sybiracy lub mieszkańcy kresów wschodnich zmobilizowani w latach
1943-44, którzy po wojnie osiedlili się w naszej gminie.
W różnych formach ruchu oporu brało udział co najmniej 25 obywateli gminy, z czego czterech zapłaciło śmiercią w obozach. W wyniku terroru stosowanego przez okupanta i
innych okoliczności związanych z frontem, życie straciło 38 osób cywilnych.
Zdaję sobie sprawę, że mogą to być wykazy niepełne i jeśli kogoś pominąłem, to wynika to z braku wszystkich dostępnych informacji.
Głównym źródłem informacji o uczestnikach wojny 1939 roku była znaleziona
w Urzędzie Gminy w Nekli niemiecka ewidencja wracających z wojny polskich żołnierzy.
Z niemiecką skrupulatnością odnotowano w niej nie tylko dane personalne meldującego się
żołnierza, lecz także spisywano posiadane przez niego elementy munduru. Nie udało mi się
ustalić czy były one im zabierane.
Drugim ważnym źródłem była opracowana przez moją żonę kronika koła ZBOWID
w Nekli. Korzystałem także z wywiadów z kombatantami, które przeprowadzali uczniowie
szkoły w Nekli w czasie, gdy historii uczyła tam moja małżonka. Wiele uzupełniających informacji zebrałem także ze strony internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Mam nadzieję, że zebrane materiały pozwolą zachować pamięć o bezimiennych na
kartach historii uczestnikach i ofiarach wojny z naszej gminy.
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Małgorzata Mirecka

Pamięć i wdzięczność
Pamięć serca nazywa się wdzięcznością.
Phil Bosmans
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.
Wisława Szymborska
„Pamięć i wdzięczność” to tytuł projektu realizowanego przez Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne w związku z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Ideą przedsięwzięcia jest ocalenie pamięci o tych mieszkańcach gminy Nekla, którzy we wrześniu 1939 roku
stanęli do obrony Ojczyzny przed niemieckim najeźdźcą. Żołnierze września odeszli już
do wieczności. Nie mogą więc sami przekazać nam świadectwa o tej wojnie i podzielić się
swoimi doświadczeniami. Ich indywidualną historię możemy poznać jedynie z ust żyjących
jeszcze dzieci, jeżeli zapamiętały coś z opowieści ojców lub z zachowanych pożółkłych zdjęć
i dokumentów. Moje dzieciństwo upłynęło na słuchaniu opowieści ojca, żołnierza września
1939 roku, o traumatycznych przeżyciach związanych z bitwą nad Bzurą, o niewolniczej
pracy w Niemczech i o wyzwoleniu przez armię amerykańską. Pamięć jest ulotna. Nieutrwalona w jakikolwiek sposób - bezpowrotnie ginie. Wywołując naszych ojców, dziadków
i pradziadków z otchłani pamięci, jakbyśmy przywracali ich do życia.
Zbiorowa pamięć społeczeństwa naszej gminy jest sumą pamięci poszczególnych jej
mieszkańców. Wkładając trud w odtworzenie i zapisanie pamięci indywidualnej, ożywiamy
pamięć zbiorową, która jest niezbędnym elementem naszej tożsamości. Doświadczenia naszych przodków przybliżamy młodemu pokoleniu. Inspirujemy w ten sposób młodych ludzi
do rozwijania zainteresowań dziejami własnej rodziny, historią lokalną, regionu i - wreszcie
- narodu. Pamięć wiąże się z wdzięcznością. „Wdzięczność nazywa się pamięcią serca. Gdy
stoimy przed obrazem, widzimy najczęściej niezrozumiałe szczegóły: plamy, kreski, spękania
farby. Dopiero gdy oddalimy się na kilka kroków i ogarniemy wzrokiem całość, możemy dostrzec piękno obrazu i zrozumieć zamiar autora. Podobnie jest z naszym życiem. Z bliska, w
momencie przeżywania wydarzeń, wydają się niezrozumiałe, uciążliwe, często niepotrzebne.
I trudno jest za nie dziękować. Dopiero z perspektywy czasu, z dystansu widzimy sens tych
zdarzeń i może zrodzić się prawdziwa wdzięczność” (Stanisław Biel SJ).
Pamiętając o żołnierzach września 1939 roku, będących naszymi przodkami, ale także
o tych, którzy zginęli, spoczywając - często bezimienni - w zbiorowych mogiłach, lub po
których nie pozostał już żaden potomek, oddajemy im cześć i wyrażamy naszą wdzięczność. Należeli oni do pokolenia, którego dzieciństwo i młodość przypadły jeszcze na czasy
zaborów, ale które zdążyło już nacieszyć się niepodległym państwem w dwudziestoleciu
międzywojennym. Wielu z nich tę niepodległość czynnie wywalczyło, czy to w Powstaniu
Wielkopolskim, czy później w obronie Lwowa i w wojnie polsko-bolszewickiej. Później budowali Polskę z ogromnych zniszczeń po I wojnie światowej, scalając ją z organizmów trzech
różnych państw zaborczych, zmagając się często z niedostatkiem, Wielkim Kryzysem, problemami społecznymi, ale też ciesząc się z odrodzenia Polski. Pamiętając, jesteśmy za to

8

im wszystkim bardzo wdzięczni. I kiedy już wydawało się, że Państwo Polskie okrzepło
i ma najgorsze czasy za sobą, znalazło się nagle w sytuacji śmiertelnego zagrożenia. Leszek
Moczulski w książce „Wojna polska 1939” napisał „Kampania jesienna 1939 roku jest jedną
z najstraszliwszych klęsk w naszych dziejach. W ciągu trzydziestu sześciu dni wojny - ledwo
pięciu tygodni - zdruzgotane zostało ciosami dwu najezdniczych armii jedno z większych
państw europejskich. Po zaledwie dwudziestu latach niepodległości Polska upadła. Gdyby nie
te dziesięciolecia, gdyby nie te dni, w których czerwień krwi nadała blask fioletowi wrzosów,
być może Rzeczpospolita nie odrodziłaby się trwale. Trzeba było przejść przez dramat Września, tego pasma prawie ustawicznych klęsk, gdy łamały się państwa, armie, dywizje i ludzie
- przez niewyobrażalną tragedię narodu i jednostek. Targa ona do dzisiaj naszymi uczuciami,
jest trudna do przyjęcia, do obiektywnej oceny”.
Pomimo że wojna we wrześniu 1939 roku była wojną przegraną, to, ze względu na
masowy w niej udział naszych przodków oraz na wynikające z niej doświadczenia, powinniśmy zachować ją w pamięci. Obrońcom ojczyzny jesteśmy winni wdzięczność za to,
że stawili czoło najeźdźcy, że wykazali się niejednokrotnie heroizmem na polu walki, składając często ofiarę z własnego życia, że walczyli do końca, zachowując wierność i honor. Dla
wielu z nich wrzesień 1939 roku był dopiero pierwszym etapem walki. W tej klęsce tliły się
iskierki przyszłego, ostatecznego zwycięstwa. Pamiętamy i jesteśmy wdzięczni za ich postawę. Byli pierwszymi w świecie, którzy przeciwstawili się agresji niemieckiej. Pamiętamy o
ich bohaterstwie, ale i o cierpieniach, których doznali. Dzięki nim i ich doświadczeniom,
wynikającym z II wojny światowej, mamy w tej części Europy niespotykany dotychczas pod
względem długości okres pokoju. Mamy wreszcie znowu niepodległe państwo. Doświadczenia z lat wojny, z którymi zapoznali nas ojcowie, powinniśmy zapamiętać, po to, aby
przekazać je następnym pokoleniom. Dziś to one, w coraz większym stopniu, ponoszą odpowiedzialność za przyszłość Polski.
Gen. Roman Abraham, dowódca Wielkopolskiej Brygady Kawalerii we wrześniu 1939
roku, w dedykacji i wstępie do swoich „Wspomnień wojennych znad Warty i Bzury” napisał: „Poległym na chwałę, potomnym ku pamięci [...] Wspomnienia moje poświęcam naszej
nieskazitelnej tradycji żołnierskiej, której naczelnym dogmatem było umiłowanie ojczyzny
i ofiarna dla niej służba. Służba tak pełna wyrzeczeń i poświęceń, że kraj nasz nazwano
ziemią mogił i krzyży, tak gęsto znaczyły ją bowiem groby na szlakach polskiego męczeństwa i walki o wolność. Z dziejów ojczystych wynieśliśmy umiłowanie najwyższych cnót żołnierskich, z nimi też łączył się nierozerwalnie szczególny kult tych, którzy oddali swe życie
w obronie ojczyzny”.
Mamy nadzieję, że nasza publikacja przyczyni się do ożywienia pamięci zbiorowej
społeczności gminy Nekla o żołnierzach września 1939 roku i o tym tragicznym okresie
w dziejach naszego narodu.
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Jerzy Osypiuk

Przygotowania obronne w Wielkopolsce na wypadek
wojny z Niemcami
Pod koniec lat trzydziestych XX w., po kilku latach władzy Hitlera, w Niemczech
coraz klarowniej rysowały się zamiary ekspansji terytorialnej kanclerza Niemiec. Napięta
sytuacja polityczna w tej części świata nie pozostawiała złudzeń, że Hitler poprzestanie
na zajęciu Austrii i Sudetów.
24 grudnia 1938 r. hitlerowskie Niemcy wystąpiły do rządu polskiego z „propozycją” udzielenia Polsce gwarancji i przedłużenia ważności deklaracji o nieagresji na 25 lat,
w zamian za włączenie Wolnego Miasta Gdańska w skład Rzeszy, przeprowadzenia przez
Pomorze eksterytorialnego połączenia pomiędzy Rzeszą a Prusami Wschodnimi oraz przystąpienie Polski do paktu Antykominternowskiego1.
Spełnienie żądań oznaczało przystąpienie do sojuszu z Niemcami i stworzenie możliwości agresji wspólnie z Niemcami na ZSRR. Alternatywą było odrzucenie żądań i przygotowanie się do odparcia agresji ze strony Niemiec.
Pogorszenie się sytuacji strategicznej Polski, spowodowane zajęciem przez Niemcy
Czech i Moraw, oraz przekształcenie Słowacji w marionetkowe państwo, doprowadziło do
zerwania w połowie marca 1939 r. tajnych rozmów niemiecko-polskich2.
Od tego momentu stało się jasne, że wojna z Niemcami jest nieunikniona.
23 marca 1939 r. odbyła się u marszałka Edwarda Rydza Śmigłego - Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych i Naczelnego Wodza, odprawa generałów – inspektorów poszczególnych armii i samodzielnych grup operacyjnych, na której nakazano przystąpienie do
organizowania prac przygotowawczych na wypadek wojny.
Polskie oddziały wojskowe, stacjonujące w Wielkopolsce na terenie objętym jurysdykcją wojskową Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII w Poznaniu, przemianowano na wypadek
wojny w Armię „Poznań”. Jej dowództwo powierzono dotychczasowemu Komendantowi
Szkoły Wojennej gen. dyw. Tadeuszowi Kutrzebie. Według wojennych planów operacyjnych na jej lewym skrzydle miała działać Armia „Łódź”, pod dowództwem gen. dyw. Juliusza Rómmla, a na prawym - Armia „Pomorze”, dowodzona przez gen. dyw. Władysława
Bortnowskiego.
Do składu Armii „Poznań”, poza oddziałami stacjonującymi w Wielkopolsce (14,17
i 25 Dywizja Piechoty oraz Wielkopolska Brygada Kawalerii), przydzielono również oddziały
mobilizowane poza Wielkopolską: 26 DP w Skierniewicach i Wołyńską Brygadę Kawalerii,
zamienioną później na Podolską Brygadę Kawalerii.
Decyzją Sztabu Głównego dowództwo Armii „Poznań” formowało się w oparciu
o kadrę wykładowców Wyższej Szkoły Wojennej i niemal do wybuchu wojny pozostawało
w Warszawie. Do przygotowanych kwater w Gnieźnie przybyło dopiero 29 sierpnia 1939 r.
Taki stan rzeczy utrudniał w znacznym stopniu przygotowania do wojny zarówno wojska
jak i terenu3.
1
2
3

Piotr Bauer, Bogusław Polak: Armia „Poznań” 1939. Krajowa Agencja Wydawnicza – Poznań 1987, str. 6
Tamże.
Tamże, str. 9
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Położenie Armii „Poznań” w dniu 31 sierpnia 1939
Źródło: Piotr Bauer, Bogusław Polak, Armia „Poznań” 1939 str. 137.
Krajowa Agencja Wydawnicza - Poznań 1987
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W maju 1939 r. Dowództwo Okręgu Korpusu VII przystąpiło do formowania Batalionów Obrony Narodowej przeznaczonych do zadań pomocniczych. Zakładano powstanie
dwóch brygad ON w oparciu o zasoby kadrowe mobilizowane na terenie poszczególnych
powiatów. W skład Poznańskiej Brygady Obrony Narodowej wchodziły bataliony: „Oborniki”, „Szamotuły”, „Opalenica”, „Poznań I”, „Poznań II”, „Kościan”, „Leszno”, „Rawicz”, „Wągrowiec”. Kaliską Brygadę Obrony Narodowej tworzyły bataliony: „Krotoszyn”, „Ostrów”,
„Ostrzeszów”, „Kępno” i „Koźmin”. Formowanie batalionów Obrony Narodowej zakończono
pod koniec czerwca 1939 r. Podporządkowano je dowódcom związków taktycznych przewidzianych do działania na terenie mobilizacji batalionów czyli poszczególnych oddziałów
osłony Wielkopolski.
W ramach przygotowań do obrony w lipcu 1939 r. przystąpiono do prac fortyfikacyjnych. Najpierw w rejonie Żnina do przedmościa Koło, następnie w rejonie Wągrowiec – Gołańcz, w rejonie Kalisza i na przedpolu Poznania.
Łączność w Armii „Poznań” miała się opierać na sieci przewodowej Ministerstwa
Poczt i Telegrafów, na radiostacjach wojskowych i tzw. łączności sygnalizacyjnej za pomocą
rakiet i gołębi pocztowych.
Opracowano szczegółowy plan wycofania i ewakuacji urzędów, zakładów przemysłowych i ludności cywilnej, która miała wyznaczone rejony wycofania się w południowo-wschodniej części Wielkopolski.
Przewidywane wycofanie z Wielkopolski Armii „Poznań” w dalszej fazie wojny nakładało konieczność przygotowania kwatermistrzowskiego: zapasów żywności na 15 dni, ok.
400 wagonów amunicji, 65000 mundurów, 100000 par butów.
Służba kwatermistrzowska odpowiadała także za ewakuację rannych, którymi mieli
opiekować się w warunkach wojennych lekarze garnizonów, Szpital Okręgowy, Batalion
Sanitarny nr VII, mobilizowane szpitale wojskowe i kompanie sanitarne4.
Lotnictwo Armii „Poznań” miało być oparte na eskadrach 3 pułku lotniczego w Poznaniu stacjonującego na Ławicy. Przede wszystkim, zadaniem lotnictwa obserwacyjnego
przydzielonego do dużych jednostek, miało być rozpoznawanie ruchów wojsk nieprzyjacielskich. Natomiast lotnictwo myśliwskie miało skoncentrować się na osłonie z powietrza
rejonu Poznania oraz linii kolejowych Poznań - Września i Poznań – Gniezno. W drugiej fazie
działań wojennych lotnictwo myśliwskie miało koncentrować swoje wysiłki na rozpoznawaniu i zwalczaniu wypraw bombowych nieprzyjaciela. Podstawową formą działania miały
być organizowane zasadzki w różnych miejscach Wielkopolski w nieodległych rejonach lotnisk polowych, na które przebazowano eskadry 131 i 132 III dywizjonu 3 pułku. W pierwszej fazie wojny, od 31 VIII do 4 IX eskadry te operowały z lotniska polowego w nieodległej
Dzierżnicy, oddalonej o 4 km od Nekli.
Warto również zwrócić uwagę na pozawojskowe aspekty przygotowań do wojny. Jednym z takich działań była społeczna zbiórka finansowa na dozbrojenie armii. Polegała ona na
gromadzeniu środków finansowych i kosztowności na zakup broni dla wojska i wyposażenia
dla armii. Odbywały się one w ramach FON (Fundusz Obrony Narodowej), Funduszu Obrony Morskiej (FOM) oraz Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. W przypadku POP powstały w
całym kraju przy starostwach powiatowych specjalne Powiatowe Komitety Pożyczki Obrony
4

Tamże, str. 12.

12

List Powiatowego Komitetu Pożyczki Obrony Przeciwlotnicznej w Środzie
do jednego z gospodarzy w Targowej Górce
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Przeciwlotniczej, których zadaniem było apelowanie do mieszkańców o aktywne wsparcie
pożyczki. Zachował się taki apel kierowany do jednego z rolników w Targowej Górce.
Po zakończeniu żniw, w oparciu o wytyczne Dowództwa Okręgu Korpusu VII, w całej
Wielkopolsce przystąpiono do kopania okopów i szczelin przeciwlotniczych. W ciągu kilku
dni: od 28 sierpnia do 1 września, wykopano w Poznaniu ponad 25 km rowów przeciwlotniczych, 57 studni i 7 schronów. W całej Wielkopolsce ludność cywilna spontanicznie stanęła
do pracy, pomagając żołnierzom i robotnikom w budowie umocnień, zwłaszcza okopów.
Rzeczą znamienną jest fakt, że przygotowań do obrony nie prowadziły władze administracyjne i wojskowe, ale organizacje społeczne: kombatanckie, kobiece, młodzieżowe, związki i
stowarzyszenia. Był to spontaniczny, samorzutny zryw, świadczący o tym, że Wielkopolanie
docenili wagę chwili.

14

Jerzy Osypiuk

Nekla na szlaku bojowym Podolskiej Brygady Kawalerii w wojnie obronnej 1939 r.
W 1939 r. Nekla znalazła się w planach działań operacyjnych Wojska Polskiego.
W dniach 31 sierpnia - 1 września na stacji kolejowej w Nekli odbywał się rozładunek
z transportów kolejowych oddziałów Podolskiej Brygady Kawalerii, które zmierzały do miejsca koncentracji w lasach nekielsko-czerniejewskich. 31 sierpnia w Nekli wyładował się
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich (z Lwowa) pod dowództwem płk. Edwarda Godlewskiego,
1 września rano część 9 Pułku Ułanów Małopolskich (z Trembowli) pod dowództwem ppłk.
dypl. Klemensa Rudnickiego oraz część 6 Dywizjonu Artylerii Konnej (ze Stanisławowa) pod
dowództwem ppłk. Stanisława Pochopienia, ok. południa – dowództwo brygady, Kwatera
Głowna i szwadron łączności. Późnym wieczorem 2 września 1939 r. w budynku szkoły powszechnej w Nekli odbyła się odprawa dowódców oddziałów Podolskiej Brygady Kawalerii,
na której jej dowódca, płk. dypl. Leon Strzelecki, wydał rozkaz przemarszu na zachodnie
przedpola Poznania w celu zluzowania oddziałów 14 Dywizji Piechoty. Jeszcze tej samej
nocy pułki Podolskiej Brygady Kawalerii ruszyły w kierunku Poznania.
***
Adam A. Ostanek w artykule „Przebieg mobilizacji 1939 r. na terenie Okręgu Korpusu
nr VI „Lwów” , zamieszczonym w „Studiach z dziejów wojskowości, t. II, 2013 tak opisuje
przebieg mobilizacji oddziałów Podolskiej Brygady Kawalerii1
Ostatnią wielką jednostką w pełni mobilizowaną na terenie OK VI była Podolska BK
(dowódca - płk dypl. Leon Strzelecki). W jej skład wchodziły 6., 9. i 14. pułk. oraz 6. dak.
Poszczególne jednostki w okresie letnim również znajdowały się na obozach ćwiczebnych
w okolicznych miejscowościach. Dyslokowany w Stanisławowie 6. pułk, dowodzony przez płk.
Stefana Liszko, zgodnie z planem mobilizacyjnym przydzielony do grupy koloru „zielonego”,
gotowość bojową miał osiągnąć w ciągu 36 godzin (Z+36). Ogłoszenie pogotowia w pułku
nastąpiło 27 sierpnia o godzinie 17.15, natomiast o godzinie 18:00 ogłoszono przystąpienie do
czynności mobilizacyjnych. Całość prac przebiegała niezwykle sprawnie. Stawiennictwo było
bardzo dobre, a jedynym mankamentem była kwestia mobilizacji koni oraz wozów. Miejscowi
chłopi niechętnie oddawali swój dobytek, a jeśli już to czynili, to trafiający do wojska tabor
i zwierzęta pozostawiały wiele do życzenia. Problem ten był na tyle poważny, że część koni
wymieniono zaraz po przybyciu na miejsce koncentracji. 29 sierpnia pułk osiągnął gotowość
marszową i w dniu następnym został załadowany na stacjach w Stanisławowie i pobliskim
Chryplinie (4 km na południe od Stanisławowa), skąd odjechał przez Lwów, Kraków i Częstochowę w okolice Wrześni.
Zbliżony przebieg miała mobilizacja 9. pułku, którego dowódcą, na krótko przed wojną, został ppłk dypl. Klemens Rudnicki. Jednostka ta również miała za zadanie zakończyć
mobilizację po 36 godzinach (A+36), z tym, że jako jedyna z całej brygady przydzielona była
do grupy koloru „żółtego”. Telegram z rozkazem mobilizacyjnym nadszedł do pułku 27 sierpnia o godzinie 17:00, natomiast początek czynności mobilizacyjnych dowódca wyznaczył

1

http://mwb.com.pl/studia/wp-content/uploads/2017/05/09_A_Ostanek_Przebieg_mobilizacji_1939.pdf
dostęp w dniu 13.10.2019 r.
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na godzinę 18.00. Jej przebieg był sprawny, a stawiennictwo rezerwistów dobre. Mimo iż sam
pobór koni i wozów odbył się bez większych trudności, wystąpił podobny problem jak w 6.
pułku, gdzie konie były za małe, natomiast wozy stare i w złym stanie. Mobilizacja zakończyła się, mimo tych problemów, 29 sierpnia o godzinie 11.00 i od tego momentu przystąpiono
do przewożenia jednostki w rejon Poznania. Mimo posiadania nowych kbppanc. wz. 35, nie
starczyło czasu na zapoznanie się ze sprzętem oraz ćwiczenia, ponieważ po osiągnięciu gotowości marszowej przystąpiono do natychmiastowego załadunku i przetransportowywania
pułku do wyznaczonego miejsca rozwinięcia. Pierwszy transport z Trembowli wyruszył jeszcze
tego samego dnia o godzinie 16.45
Kolejną jednostką wchodzącą w skład Podolskiej BK był 14. pułk., dowodzony przez
płk. Edwarda Godlewskiego. Jednostka, należąc do grupy „zielonej”, na wykonanie zadań
mobilizacyjnych miała 36 godzin (Z+36). Po powrocie z ćwiczeń, które odbywały się w rejonie Chodorowa (51 km na północny-wschód od Lwowa) i Żydaczowa (48 km na południe
od Lwowa), rozpoczęto prowadzenie ćwiczeń w koszarach. Rozkaz mobilizacyjny pułk otrzymał 27 sierpnia o godzinie 18:00. Na odprawie zarządzono natychmiastowe przystąpienie
do wykonywania poszczególnych czynności. Jeden z rejonów koncentracji został wyznaczony
w podlwowskich Winnikach (około 6 km na południowy-wschód od koszar pułku). Stawiennictwo oraz prace rekwizycyjne przebiegały sprawnie i bez większych problemów. Jedynym problem jaki wystąpił, była zbyt mała liczba koni oraz słaba ich jakość, jednak kwestię tę udało
się rozwiązać pomyślnie i pułk gotowość marszową osiągnął w wyznaczonym czasie. W ten
sposób 29 sierpnia przystąpiono na lwowskim Dworcu Czerniowieckim do załadunku. Warto
zaznaczyć, że maszerujące na dworzec oddziały były żegnane przez rzesze patriotycznie nastawionych mieszkańców Wiernego Miasta.
6. dak był ostatnią jednostką tworzącą omawianą brygadę. Wraz z rozpoczęciem mobilizacji dowództwo nad jednostką przejął ppłk Stanisław Pochopień. Dywizjon mobilizowany
był w kolorze „zielonym”, mając na osiągnięcie gotowości marszowej, jak pozostałe jednostki
Podolskiej BK, 36 godzin (A+36). Fonogram polecający rozpoczęcie działań mobilizacyjnych
nadszedł późnym popołudniem 27 sierpnia, w związku z czym o godzinie 20.00 przystąpiono
do działań określonych elaboratem. O ile stawiennictwo wzywanych rezerwistów było bardzo
dobre bez względu na narodowość, to sporo problemów pojawiło się podczas poboru koni
oraz wozów. Dodatkowo prace komisji poboru koni spotykały się z bojkotem ze strony chłopów ukraińskich, co wpłynęło na opóźnienie ogółu prac. Sytuacja była na tyle poważna, że
dalsze przeprowadzanie czynności rekwizycyjnych wymagało pomocy funkcjonariuszy Policji
Państwowej. Kolejne problemy pojawiły się podczas prób zakupu towarów w prywatnych sklepach, które zobowiązane były posiadać na wypadek wojny odpowiednie zapasy. Jak się okazało, ich właściciele nie dopełnili tego obowiązku w ogóle, względnie posiadali zapasy w zbyt
małej ilości. Prace mobilizacyjne zakończono planowo, prowadząc szkolenie i szykując się do
załadunku. Zmobilizowaną jednostkę podzielono na cztery transporty. Jako pierwsza Stanisławów opuściła 29 sierpnia 1. bateria, następnie 2. bateria. W dniu kolejnym wyruszył eszelon
z dowództwem dywizjonu i kolumną amunicyjną, a po nim 3. bateria. Wszystkie transporty
kierowano przez Lwów, Kraków, Częstochowę i Kutno do Nekli koło Wrześni. Omawiając przebieg mobilizacji 6. dak warto przywołać tragiczne wydarzenie, jakie miało miejsce 29 sierpnia
podczas prac mobilizacyjnych. W tym dniu, na placu alarmowym, będąc psychicznie załamanym, odebrał sobie życie ogniomistrz-szef 2. baterii – Szymon Wittenberg (obywatel polski
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narodowości niemieckiej). Perspektywa wojny z Niemcami załamała tego człowieka, który
z jednej strony czuł się Niemcem, z drugiej zaś był lojalnym obywatelem polskim i podoficerem WP. Podobne dramaty wewnętrzne dotyczyły wówczas wielu żołnierzy, którzy, mimo iż nie
byli Polakami, czuli się z Polską silnie związani. Zdarzenie to jest argumentem przemawiającym na korzyść polityki narodowościowej władz II Rzeczypospolitej, bowiem wskazuje, iż obywatele innych niż polska narodowości nie byli traktowani jak społeczność drugiej kategorii.
W Internecie można znaleźć wiele interesujących wspomnień, opisujących mobilizację i pierwsze dni wojny jednostek, które przybyły do Nekli. Tak wspominają żołnierze 14
PUJ wyruszenie na wojnę z macierzystego garnizonu we Lwowie:
Ppor. Wiktor Ziemiński: Trzeba przyznać, że załadowanie – mimo iż była dwunasta w
nocy, a zwłaszcza wprowadzenie koni do wagonów, to rzecz wcale niełatwa – odbyło się szybko i we wzorowym porządku. Do każdego krytego wagonu ładowaliśmy po 8 ułanów i 8 koni,
a dowódcy plutonów, ze mną włącznie, biegali jak szaleni od jednego wagonu do drugiego,
dopóki nie przekonaliśmy się, że wszystko jest w porządku.
Pułk ruszył na front ze swym sztandarem, nadanym mu 20 marca 1921 r. przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, który wówczas dekorował sztandar Orderem Wojskowym Virtuti
Militari przypinając na płacie sztandaru, nad napisem “Honor i Ojczyzna”, Krzyż Srebrny
Orderu. Tak wysokie odznaczenie za walki o Niepodległość w latach 1918–1920 otrzymało tylko pięć pułków kawalerii. Sztandar ufundowany przez wychowanki klasztoru Sióstr
Niepokalanek w Jazłowcu pod przewodnictwem Teresy hr. Łubieńskiej, miał zamiast orła
wyhaftowany wizerunek Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. W dniu wyjazdu pułku ze
Lwowa w 1939 r. pocztem sztandarowym dowodził wachm. pchor. rez. Jerzy Filip-Torosiewicz, dowódca III plutonu 4. szwadronu, który był tego dnia szwadronem sztandarowym.
Pułk opuścił Lwów czterema transportami i wyruszył trasą Przemyśl–Tarnów–Kraków–Częstochowa–Koluszki–Łowicz–Kutno–Września do stacji kolejowej Nekla, gdzie poszczególne transporty pułku dotarły w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1939 r. Wyładowywanie pułku utrudniał brak odpowiedniej rampy i noc, dotyczyło to zwłaszcza działek
przeciwpancernych, taczanek, wozów i samochodów. Byłem oficerem dyżurnym transportu
– wspominał wachm. pchor. Eugeniusz Iwanowski, dowódca II plutonu 3. szwadronu – do
Wrześni dotarliśmy wczesnym świtem 1 września. Jak dziś pamiętam rtm. Łubieńskiego, który
na peronie tej małej stacji kolejowej powiedział mi: „Gieniu – mamy wojnę”. Za chwilę pociąg
ruszył i niedługo potem w Nekli rozpoczął się wyładunek.
Na forum internetowym dotyczącym historii 14 Pułku Ulanów Jazłowieckich w dniu
11.10.2006 r. autor, ukrywający się pod pseudonimem „jazłowiak”, zaprezentował szlak bojowy pułku we wrześniu 1939 r. i losy jednostek, które przejęły tradycje tego pułku.
Po mobilizacji, rozpoczętej 27 sierpnia, pułk transportami kolejowymi został przerzucony do stacji Nekla koło Poznania, skąd pomaszerował pod Sierosław na dozór Warty. 4
września, bez kontaktu z nieprzyjacielem, przeszedł w okolice Gniezna, skąd maszerował
w kierunku wschodnim wraz z całą Armią „Poznań”. Walki z Niemcami pod Wartkowicami.
Zwycięska bitwa części pułku pod Gostkowem 10 września. Odwrót przez Łęczycę i walki nad
Bzurą. Poważne straty zadaje pułkowi lotnictwo niemieckie. Na piaszczystych drogach Puszczy Kampinoskiej tabory pułku zostały doszczętnie zniszczone. 17 września, pod Górkami,
w czterogodzinnej ciężkiej walce, okupionej dużymi stratami, nieprzyjaciel na tym odcinku
został pokonany. Po nocnym, wyczerpującym marszu w kierunku Modlina, Brygada Podolska
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na rozkaz gen. bryg. dr Romana Abrahama, który od dwóch dni dowodził grupą Kawalerii,
maszeruje na pomoc Warszawie. Pułk włącza się do walki o Sieraków i zajmuje jego północną część. Pluton przeciwpancerny odpiera atak czołgów niemieckich, niszcząc kilka z nich.
W dalszej drodze do stolicy, płk Godlewski pod Wólką Węglową decyduje się na przebicie
przez linie niemieckie szarżą i pułk wykonuje ją, dochodząc do Bielan. W szarży przez zaporę ognia artyleryjskiego, karabinów maszynowych i broni ręcznej okopanych Niemców,
pułk traci ponad 100 zabitych i wielu rannych, którzy dostają się do niewoli. Ogromne straty
w koniach. W koszarach 1 Pułku Szwoleżerów, dokąd pułk został skierowany, przekonano się,
że po trzytygodniowych walkach w pułku pozostało 14 oficerów, 29 podoficerów i 388 ułanów
oraz tylko 280 koni, 7 ckm, 2 działka ppanc., 5 wozów taborowych i 2 kuchnie polowe. Pułk
wzmocniony szwadronami 6 Pułku Ułanów Kaniowskich broni Warszawy na odcinku od Wisły
do ulicy Czerniakowskiej. 26 września dowództwo pułku od ciężko chorego płk. Godlewskiego
przejmuje rtm. Andrzej Sozański. Jeszcze 28 września, tuż przed wejściem w życie umowy
kapitulacyjnej, pułk wykonał kontratak na ulicy Czerniakowskiej, ponosząc ostatnie straty
w zabitych w tej kampanii. W roku 1939 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich stracił w zabitych
i zaginionych 12 oficerów i około 250 szeregowych oraz w rannych 5 oficerów i ponad 200
szeregowych. Za tę kampanię przyznano pułkowi 4 Złote Krzyże Virtuti Militari i 26 Srebrnych oraz odznaczono Krzyżem Walecznych 47 żołnierzy. Po kapitulacji Warszawy oficerowie
dostali się do niewoli niemieckiej i w oficerskich obozach jeńców przebywali aż do ich wyzwolenia w roku 1945. Szwadron marszowy 14 Pułku walczył w składzie nadwyżek Kresowej
Brygady Kawalerii pod nazwą Dywizjonu Rozpoznawczego i 22 września dostał się do niewoli
sowieckiej. Natomiast nadwyżki mobilizacyjne i szwadron zapasowy pułku pod dowództwem
mjr. Stefana Starnawskiego przeszły do Ośrodka Zapasowego Podolskiej Brygady Kawalerii.
W koszarach 6 Pułku Ułanów w Stanisławowie 14 września został sformowany Marszowy Pułk
Podolskiej Brygady Kawalerii pod dowództwem ppłk. Włodzimierza Gilewskiego z 6 Pułku
Ułanów, którego zastępcą był mjr Stefan Starnawski, a szwadrony 2 i 3 z 14 Pułku Ułanów.
Pułk ten miał zabezpieczać mosty na Dniestrze w rejonie Żurawno – Żydaczów. Po wkroczeniu na teren Polski oddziałów sowieckich, Pułk Marszowy otrzymał rozkaz przejścia na
teren Węgier, co wykonał. Granicę węgierską przekroczyły też nadwyżki Ośrodka Zapasowego ze Stanisławowa. Dzięki staraniom oficerów pułku, którzy poprzez zielone granice dotarli
z Węgier i Rumunii do Francji, w marcu 1940 r. zorganizowano pod dowództwem mjr.
Starnawskiego 3 batalion im. Ułanów Jazłowieckich w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej gen. bryg. Stanisława Maczka, który z bronią, drogą morską przedostał się do Wielkiej
Brytanii (przedtem walczył w kampanii francuskiej - przypis J.O.). Tam, w ramach Polskich Sił Zbrojnych, nie zaprzestano starań o odtworzenie pułku. W nowej organizacji
polskich oddziałów zebrano Jazłowiaków w 1. batalionie strzelców I Brygady Strzelców,
któremu nadano miano: „imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich”. Dowódcą batalionu był płk dypl. Witold Gierulewicz. Jednak Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazem z dnia 8 października 1940 r. odmówił zgody na oficjalne nadanie nazwy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Dopiero po interwencji gen. Maczka, pod którego rozkazami
batalion był w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej, rozkaz Naczelnego Wodza został odwołany.
W batalionie rozpoczęto szkolenie żołnierzy w specjalnościach koniecznych w przyszłym
pułku pancernym, jakim miał być ten oddział w 10 Brygadzie. W roku 1942 „de nomine”
batalion, a „de facto” pułk, otrzymał czołgi. W maju tegoż roku dowódcą pułku (batalionu)
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został mjr Stefan Starnawski. 17 sierpnia 1942 r. batalion wreszcie został przemianowany na
14 pułk Kawalerii Pancernej i był w składzie 1 Dywizji Pancernej. W październiku 1943 r.,
na skutek reorganizacji dywizji, pułk oddaje część swoich ludzi do innych pułków, a sam
przechodzi w skład 16 Samodzielnej Brygady Pancernej. 8 stycznia 1944 r. zostaje mu wreszcie nadana nazwa 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. W maju tegoż roku pułk ponownie oddaje
swoich żołnierzy na uzupełnienie oddziałów 1 Dywizji Pancernej i zostaje skadrowany, mając znikome stany. Po sukcesywnym uzupełnianiu stanów przez Polaków - jeńców z armii
niemieckiej, do której byli przymusowo wcielani, pułk ponownie się, rozrasta. Jednak Ułani
Jazłowieccy nie wzięli już udziału w walkach. W roku 1946, 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich
został przemianowany na 114 Oddział Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia,
który rozwiązano 2 października 1947 r”.
Staraniem urodzonego w Targowej Górce pułkownika Mieczysława Chęcińskiego z
Klubu Oficerów Rezerwy i ówczesnego burmistrza Nekli, Mariana Balickiego, we wrześniu
2005 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła., przy asyście kompanii honorowej WP, uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą rozpoczęcie w Nekli szlaku
bojowego 14 Pułku Ulanów Jazłowieckich w wojnie obronnej 1939 r.

Tablica pamiątkowa w kościele św. Andrzeja Ap. w Nekli
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Rozładunek pododdziałów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich na stacji w Nekli.
Źródło: https://www.slideshare.net/HuraganCarter

Szlak bojowy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we wrześniu 1939 r.
Źródło: https://www.slideshare.net/HuraganCarter
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Wspomnienia Zofii Matuszak z Nekli
(fragmenty)
Miałam skończone 16 lat i tyle marzeń do zrealizowania. W sierpniu 1939 r. zaczęto
dostarczać poborowym karty mobilizacyjne. Cały kraj żył w oczekiwaniu tego, co nastąpi.
Ale wszyscy żyli nadzieją. „Nie oddamy guzika”, „jesteśmy silni, zwarci, gotowi”.
Niemcy mają czołgi z tektury, zwyciężymy i pokonamy najeźdźcę i wroga.
1 września 1939 r. był pięknym, słonecznym dniem. Dzień jak każdy inny. Ale
w godzinach rannych zaczęły wyć syreny strażackie i rozdzwoniły się dzwony kościelne, ale
dzwoniły żałośnie, na trwogę. Wszędzie było słychać słowo „wojna”. Na błękitnym niebie
było widać wyraźnie lecące samoloty. Wydawało się nam, że to polskie samoloty. Niestety,
były to niemieckie samoloty, które wracały z bombardowania Poznania. Wioska, w której
mieszkam, jest położona przy szosie Poznań-Warszawa. Szosy były pełne ludzi i wojska,
a wszyscy udawali się w stronę Warszawy. Zgrupowani ludzie byli łatwym celem dla samolotów zrzucających bomby. Ale wszystko najgorsze było jeszcze przed nami. Paliły się stogi
ze zbożem, słychać było huki wysadzanych mostów. Z naszej wioski też zaczęli uciekać ludzie w kierunku Warszawy. W nocy obudził nas ojciec i zaczęliśmy się pakować, zabierając
to co najpotrzebniejsze. Wozem konnym udaliśmy się szosą w kierunku wschodnim.
Dojechaliśmy do Konina. Zbombardowana była Września. W Słupcy, w parku, stacjonowało wojsko polskie. Tam Niemcy zrzucili wiele bomb, było wielu zabitych i rannych.
Z Konina wróciliśmy do domu, bo śmierć czekała już teraz wszędzie.
10 września pierwszy patrol niemiecki zawitał do naszej miejscowości. Wjechali
na motocyklach i - po przejechaniu przez wioskę - odjechali. Wkrótce za nimi przyszło wojsko niemieckie Wehrmacht. Rozpoczęła się okupacja kraju. Codziennie brano 10 obywateli
Nekli jako zakładników. Gdyby zginął chociaż jeden żołnierz niemiecki, wszyscy zakładnicy zostaliby rozstrzelani. Wszystkie urzędy, policja, poczta, kolej, zostały obsadzone przez
Niemców. Widziałam w moim życiu dwa razy łzy w oczach mojego ojca, raz, gdy opuszczaliśmy dom, ewakuując się w stronę Warszawy, a drugi raz, gdy żegnał się z nami, udając się do
sali, w której znajdowali się zakładnicy. 12 września rozstrzelano 4 Polaków na dziedzińcu
naszej szkoły w Nekli. Przyprowadzono ich z pobliskiego Czerniejewa. Jednemu z nich udało się uciec, przeskoczył przez szkolny płot i rowem dobiegł do pobliskiego lasu. Przeżył.
22 października samochody gestapo podjeżdżały pod niektóre polskie domy. Zabierali aresztowanych do Kostrzyna. Tam, na rynku, zostali rozstrzelani: Ignacy Wróblewski,
kierownik naszej szkoły, Gerard Linke, młody, pełen życia i entuzjazmu nauczyciel historii, wspaniały wychowawca młodzieży i harcerzy, policjant Władysław Kryślak, pracownik
tartaku Jan Nowak oraz kolejarz Feliks Walkowiak. Wszyscy byli zasługującymi na szacunek obywatelami Nekli. Przeżywaliśmy bardzo boleśnie klęskę wrześniową. Byliśmy sercem
z bohaterską załogą Westerplatte. Nie pomogła obrona żołnierzy września. Niemcy mieli
czołgi, samoloty, nowoczesną broń i wielką przewagę wojskową. Alianci nie pomogli. Wejście wojsk rosyjskich do Polski przeważyło szalę niepowodzeń. Polska przestała istnieć jako
państwo.
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Wspomnienia Marii Wysockiej z Nekli
(zamężnej Osik)
Wojna
Dla mnie wojna to było coś strasznego. Miałam wtedy 10 lat. Strasznie się bałam. Zaczęło się wyciem syren na nekielskim Rynku, a wkrótce nadleciały samoloty. Była mobilizacja mężczyzn, latały samoloty i słychać było odgłosy bombardowania. Wtedy schodziliśmy
do piwnicy i modliliśmy się. Ojciec mój podjął decyzję o ewakuacji. Wszystko zostawiliśmy
i z tłumokami na zarekwirowanym Niemcom konnym wozie uciekaliśmy na wschód. Wozem powoził właściciel, pan Ewald Liersch z Nekli. Uciekaliśmy wyłącznie nocami, gdyż
w dzień nękani byliśmy nalotami samolotów. Niemcy w dzień strzelali z samolotów i bombardowali drogi. Wtedy ukrywaliśmy się u gospodarzy lub w kukurydzy. Nasze wojsko,
z powodu zatłoczonych dróg, nie mogło się poruszać. Stwarzało to niesłychany harmider.
Wraz z nami uciekali nasi krewni, rodzina Dąbrowskich z Budzynia. Była to córka Walentego
Wysockiego, brata mojego ojca, wraz z mężem i czwórką dzieci: 14 i 12 lat oraz dwojgiem
trzymiesięcznych bliźniąt w beciku. Za Koninem dogonili nas Niemcy na motorach. Zebrali nas wszystkich na apelu, a młodych mężczyzn zabrali ze sobą do prac przy moście,
który został przez Wojsko Polskie wysadzony. Nam nakazali powrót do domu. Niestety, kuzyna, który z nami jechał, zabrali, a pewien Niemiec kazał go rozstrzelać. Powrót do domu
nie był możliwy, gdyż tu stacjonowało wojsko niemieckie. Co więcej, wszystkie zaprawy
zrobione przez mamę zostały zjedzone, a mieszkanie całe oszabrowane przez uciekinierów.
Na górce, u Szalatych, umieścił się posterunek policji niemieckiej. Ktokolwiek przechodził
przez Neklę, został zatrzymany i wyłapany. Pomocy w tym procederze udzielał Niemcom
niejaki Michałek, komunista. W tym okresie zaczęły się represje niemieckie. Rozstrzelano
nauczycieli, policjantów, powstańców. Cale gospodarstwa były przekazywane szwarcmerom
(Schwarzmeer - kolonista znad Morza Czarnego) z Rosji, a gospodarzy wywożono. Nas też
chciano wywieźć. Pewien Niemiec miał ochotę na nasz dom. Byliśmy na to przygotowani.
Z mamą siedziałyśmy przy piecu, grubo ubrane i z worem sucharów. Mój ojciec powiedział
wtedy Niemcowi, że go zabije. Niemiec, o dziwo, wcześnie wyjechał. Zaczęły się represje.
Przy mnie rano zabierali ojca jako zakładnika. Przyszło dwóch z karabinami i zaprowadzili
na posterunek policji.

Informacje uzupełniające (siostrzeńca Marii, Michała Pawełczyka)
Wkroczenie hitlerowców do Nekli
9 września 1939 r. od południa wkroczyły na tereny powiatów średzkiego i wrzesińskiego pierwsze motorowe patrole niemieckie 14 Rejonu Pogranicza ze składu 8 Armii
i grupy Armii „Południe”, posuwające się z kierunku Dolnego Śląska. 10 września wjechał
do Nekli pierwszy patrol, który przejechał przez wieś i zawrócił. Po południu wkroczył do
Nekli batalion z 472 Pułku Piechoty 252 Dywizji Piechoty. Niemcy zażądali polskich zakładników. W razie śmierci żołnierzy niemieckich, grozili śmiercią wszystkich zakładników.
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Waleria Rodowska

Okupacyjne losy rodziny Rodowskich z Targowej
Górki
Pracowałam jako naczelnik Urzędu Pocztowego w Targowej Górce. Po wkroczeniu
wojsk niemieckich we wrześniu 1939 r. ambulansem pocztowym przyjechało wojsko niemieckie. Zażądali ode mnie wydania im wszystkich tajnych dokumentów, stempli, datowników i przenośnego aparatu telefonicznego. Wymienionych przedmiotów już w urzędzie
pocztowym nie było, gdyż przed wkroczeniem wojsk niemieckich do Targowej Górki zabrałam je i przechowałam, a tajne dokumenty spaliłam. Oficerowi niemieckiemu powiedziałam, że wymienione przedmioty zabrało przechodzące wojsko polskie. Niemcy nie chcieli
mi wierzyć. Postawili mnie pod ścianą, oficer przystawił mi broń do głowy i krzyczał Ty
polska świnio, kłamiesz! Oddaj to wszystko, bo ci łeb rozwalę!
Trzymali mnie tak może z pół godziny, przeszukali biurko i szafy, nawet zaglądali
do pieca. Gdy nic nie znaleźli, kazali mi wyjść z urzędu pocztowego. Po paru dniach przyjechało gestapo. Zrobili rewizję w mieszkaniu rodziców i moim, gdyż razem z nimi mieszkałam. Rewizja ta była straszna. Pozrywali we wszystkich pokojach i na strychu podłogi, ze
wszystkich szaf powyrzucali na podłogę odzież i bieliznę. Mnie, moich rodziców, siostry
i brata (Mariana) ustawili pod ścianą w jednym z pokoju. Pilnowało nas trzech żołnierzy z
wymierzonymi w nas karabinami. Nic nie znaleźli, prócz polskiej flagi i orła w szklanej oprawie. O głowę Mariana rozbili orła i szkłem pokaleczyli mu głowę. A kijem od flagi tak długo
bili brata, aż im w ręce pozostał mały kawałek. Bijąc brata wrzeszczeli Ty polska świnio!!! Ty
polski szpiegu!!! Brat był cały zbroczony krwią.
Po skończonej rewizji ojca i brata zabrali ze sobą do Środy, na gestapo. Aby ojca
i brata ratować, pobiegłam zaraz do Niemca Wiesnera, który mieszkał w Targowej Górce
i bardzo dobrze znał moją rodzinę. Prosiłam Wiesnera, aby pojechał ze mną do Środy, na
gestapo. Miałam nadzieję, że ojca i brata z gestapo wydostanie, bo my, Polacy, u Niemców
nie mieliśmy żadnego posłuchu. Niestety, nie wysłuchali Wiesnera i mojej prośby. Mnie wyrzucili za drzwi. W ogóle ze mną nie rozmawiali. Ojciec z bratem zostali zwolnieni dopiero
po sześciu tygodniach, z powodu braku dowodów winy. W tym czasie u nas w domu gestapo
trzykrotnie przeprowadzało rewizję.
12 maja 1940 r. o trzeciej godzinie rano, zajeżdża przed nasz dom samochód. Psy zaczęły mocno ujadać. Słyszę straszny łomot do furtki. Pobudziliśmy się wszyscy i słyszymy
krzyki Aufmachen!!! Ojciec szybko wstaje z łóżka, ubiera się i otwiera drzwi. Wpada czterech gestapowców i przemocą zabierają ojca do samochodu. Na mój płacz odpowiedzieli,
że ojciec szybko wróci do domu.
W ten sam dzień pojechałam rowerem do Środy, na gestapo. Ojca już tam nie było.
Dowiedziałam się, że został wywieziony do Fortu VII w Poznaniu. Po dwóch tygodniach
ojciec wraz z innymi więźniami został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Ojciec mój był Powstańcem Wielkopolskim. Z Dachau przewieźli ojca do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu.
W czerwcu 1940 r. wraz z matką, siostrami i bratem, zostaliśmy wyrzuceni z własnego domu. Pojechałam rowerem do gospodarza, Piotra Deski, w Racławkach z prośbą, aby
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dał nam jakieś schronienie. Oczywiście odstąpił nam jeden pokój, w którym z całą rodziną zamieszkałam. Po czterech tygodniach cała nasza rodzina otrzymała wezwanie do Arbeitzamtu w Środzie. Pojechaliśmy wszyscy prócz matki, która była ciężko chora i miała
zaświadczenie lekarskie. Siostra i brat zostali skierowani do pracy w Niemczech, młodsza
siostra do gospodarza w Trzeku, a ja do niemieckiego gospodarza Ratcha w Targowej Górce.
Objął gospodarstwo po wysiedlonym panu Sobocie, obecnie mieszka tam Grzegorzewicz.
Tam pracowałam przez całą okupację. 16 kwietnia 1942 r. matka moja otrzymała telegram
z obozu koncentracyjnego w Oranienburgu, z informacją o śmierci Ojca. Był to dla mnie i
całej rodziny okropny cios. Zamęczyli ojca.
W 1941 r. Niemcy wysiedlali wieś Racławki. Ten sam los spotkał gospodarza Deskę,
u którego mieszkała moja matka. Niemcy, którzy przyszli na to gospodarstwo, kazali matce
wynosić się z mieszkania. Postarałam się o wóz i konia i przewiozłam chorą matkę do Targowej Górki. Zamieszkała u Kazimierza Zygmunda.
21 stycznia 1945 r. wkroczyły do naszej wioski wojska radzieckie. Wszyscy Niemcy
dzień przedtem uciekali wozami. Wraz z nimi wyjechał Niemiec, u którego pracowałam.
Uciekając, niemieckie wojsko podpaliło pałac, który doszczętnie spłonął. Po sześciu latach
tułaczki powróciłam wraz z matką i siostrą do własnego domu. W czerwcu wrócił brat z siostrą, którzy zostali w 1939 r. wywiezieni do Niemiec na przymusowe roboty. Powrócił również brat Czesław, który walczył w 1939 r. i pod Modlinem dostał się do niewoli niemieckiej.
Z lagru niemieckiego uciekł i walczył na froncie zachodnim.
W marcu 1945 r. powróciłam do pracy w urzędzie pocztowym, wraz z przechowanymi stemplami, datownikami i aparatem telefonicznym.
Wspomnienie Walerii Rodowskiej (ur. 1909 r.) wysłuchane i spisane przez Jerzego
Osypiuka w 1988 r.

Dom rodziny Rodowskich w Targowej Górce
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Jacek Mirecki

Mieszkańcy gminy Nekla w wojnie obronnej 1939 r.
Wstęp
Podstawę źródłową opracowania Pamięć i wdzięczność. Mieszkańcy gminy Nekla
w wojnie obronnej 1939 r. stanowi sporządzona przez Ryszarda Kordusa, byłego Burmistrza
Miasta i Gminy Nekla, lista uczestników walk we wrześniu 1939 r., zawierająca nazwiska
235 osób. Genezę powstania tej listy przedstawił Ryszard Kordus w załączonym do niniejszego opracowania Wprowadzeniu. Lista zawiera nie tylko nazwisko i imię żołnierza, ale
w przypadku, gdy jej autor pozyskał stosowne informacje, także rok urodzenia i śmierci,
miejsce śmierci na polu bitwy, miejsce zamieszkania przed wojną, nazwę jednostki wojskowej w której służył, zawód, datę do kiedy i gdzie był w niewoli oraz inne dane. Na liście
Ryszarda Kordusa zostali uwzględnieni żołnierze września 1939 r. zamieszkali w granicach
gminy Nekla - obowiązujących od 1956 r., nie ma więc na niej między innymi mieszkańców
Dzierżnicy (obecnie gmina Dominowo, powiat średzki) oraz Brzeźna i Gułtów (obecnie gmina Kostrzyn, powiat poznański). W trakcie pisania niniejszego opracowania, w niektórych
przypadkach, nie udało się nam wykroczyć poza ustalenia Ryszarda Kordusa, polegające
często na podaniu tylko nazwiska i imienia uczestnika wojny. W szeregu przypadków udało
się natomiast znacząco wzbogacić zakres informacji o danej osobie. Podstawę źródłową listy
sporządzonej przez Ryszarda Kordusa, o czym wspomina on sam we Wprowadzeniu, stanowią dwie listy niemieckie, odnalezione przez niego w Urzędzie Gminy w Nekli, a jednakowo zatytułowane: Liste über die entlassenen polnischen Kriegsgefangenen (lista zwolnionych
polskich jeńców wojennych). Pierwsza z nich obejmuje 175 osób, uszeregowanych według
miejsc zamieszkania na terenie gminy Nekla w jej przedwojennych granicach i zawiera następujące dane: imię i nazwisko, dokładną datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania
i uwagi. Druga lista jest niepełna, obejmuje 86 osób (pozycje od 117 do 203; jedna osoba jest
wykreślona - w poz. 149, ale numeracja jest skorygowana, i jedna osoba określona jest jako
nieznana). Oprócz danych uwzględnionych w pierwszej liście zawiera ona dwie dodatkowe
kolumny: kiedy zameldowany i zdane rzeczy mundurowe.
W skład powstałego 1 lipca 1928 r. wójtostwa w Nekli weszły następujące miejscowości i osady: Nekla, Gąsiorowo, Gierłatowo, Zasutowo, Opatówko, Mała Górka, Chwałszyce, Stępocin, Kokoszki, Targowagórka Mała (obecnie część Nekli), Stroszki, Dzierżnica
z Górznem, Starczanowo, Rajmundowo z Jarogniewicami, Nekielka z Wygodą, Brzeźno
z Józefowem, Siedleczek z Leśną Groblą, Gułtowy, Karolewo, Nowojewo, Wysławice z Janowem (Mazurkiewicz Sebastian, Nekla. Historia Miasta, Nekla 2008, str. 57.) Wójtostwo
w Nekli należało do powiatu średzkiego. W 1955 r. dotychczasową gminę Nekla podzielono na
trzy gromady: Neklę, Gułtowy i Podstolice. Gromadę Nekla wyłączono z powiatu średzkiego
i przyłączono wraz z należącymi do niej wsiami do powiatu wrzesińskiego. Do powiatu
wrzesińskiego przyłączono też należącą dotychczas do powiatu średzkiego gromadę Targowa
Górka. W 1959 r. przyłączono do gromady Nekla gromadę Podstolice, a w 1962 r. - gromadę
Targowa Górka Po tych zmianach w skład gromady Nekla wchodziły następujące miejscowości: Nekla, Nekielka, Rajmundowo, Starczanowo, Stroszki, Kokoszki, Stępocin, Gąsiorowo,
Gierłatowo, Barczyzna, Zasutowo, Opatówko, Podstolice, Chwałszyce, Mała Górka, Targowa
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Górka, Mystki i Racławki. Przestały do niej należeć wsie: Dzierznica, Brzeźno, Siedleczek,
Gułtowy, Karolewo, Nowojewo, Wysławice. W 1973 r. gromadę zastąpiono gminą (Mazurkiewicz Sebastian, Nekla. Historia Miasta, Nekla 2008, str. 77-78.) W naszym opracowaniu
uwzględniliśmy uczestników wojny obronnej 1939 r. w najszerszym zakresie terytorialnym,
tj. urodzonych lub zamieszkałych zarówno na obszarze wójtostwa lub gminy Nekla w kształcie z lat 1928-1955, gromad: Nekla, Podstolice i Targowa Górka z lat 1955-1973 i gminy
Nekla z lat 1973-2019. Uwzględniliśmy również uczestników wojny obronnej, którzy na tym
obszarze zamieszkiwali przed 1 września 1939 r. jak i po tej dacie.
Podstawowy materiał źródłowy do biogramów żołnierzy września 1939 r. pochodzi
ze wspomnianych już list: Ryszarda Kordusa oraz dwóch tzw. list niemieckich. W dalszej
kolejności należałoby wymienić: dokumenty ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, dokumenty ZBOWID Koło Września przechowywane w
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Września, ul. Ogrodowa 6
we Wrześni, dokumenty i zdjęcia udostępnione przez rodziny uczestników wojny obronnej
1939 r. Dużo nazwisk żołnierzy września 1939 r., nie występujących na liście sporządzonej
przez Ryszarda Kordusa i na dwóch listach niemieckich oraz informacji o nich, uzyskaliśmy
dzięki wyszukiwarce IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), bazującej
na danych Polskiego Czerwonego Krzyża, ITS Arolsen, Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych i innych. Biogramy niektórych uczestników wojny
obronnej 1939 r. opublikowane zostały we Wrzesińskim słowniku biograficznym pod redakcją
Romana Nowaczyka (Stańczyka), w Słowniku Biograficznym Powiatu Średzkiego, w 17951945. 150 lat z historii gminy Dominowo, Giecz 2014, w W walce o niepodległą ojczyznę.
II wojna światowa. Praca zbiorowa uczniów nauczycieli i absolwentów Gimnazjum im. mjr.
Henryka Sucharskiego w Gieczu, Giecz 2009, w publikacjach Nekielskiego Stowarzyszenia
Kulturalnego: Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie i Za to, że byli Polakami. Druga
wojna światowa w pamięci mieszkańców gminy Nekla. Wiele informacji biograficznych znaleźliśmy w artykułach Romana Nowaczyka publikowanych na łamach Wiadomości Wrzesińskich. Najdokładniejszych informacji o autorach, będących jednocześnie żołnierzami
września 1939 r., dostarczyły wspomnienia Klemensa Matuszewskiego (niepublikowane)
i Bronisława Nowaka (obaj po wojnie zamieszkali w Stanach Zjednoczonych). W niniejszej publikacji zamieściliśmy biogramy 204 uczestników wojny obronnej 1939 r., o bardzo
zróżnicowanej objętości, zależnej oczywiście od ilości materiałów źródłowych. W przypadkach, w których nie udało się nam poszerzyć wiedzy na temat biografii niektórych osób
z listy Ryszarda Kordusa, z powodu chociażby ograniczonego czasu, którym dysponowaliśmy i niewielkiego odzewu ze strony mieszkańców gminy na nasz apel, poprzestaliśmy na
prezentacji jego ustaleń, licząc na to, że w niedalekiej przyszłości powstaną również biogramy tych osób. Dotyczyło to 98 osób. W suplemencie zamieściliśmy biogramy osób, które nie
były bezpośrednio związane z gminą Nekla, ale których biografie - jak uznaliśmy - zasługują
na uwiecznienie.
Tuż przed wojną weszły w życie nowe zasady odbywania czynnej służby wojskowej
w wojsku i marynarce wojennej. Wprowadzono je Ustawą o powszechnym obowiązku wojskowym z 9 kwietnia 1938 r. Obowiązek służby wojskowej dotyczył przede wszystkim mężczyzn od 21 do 60 roku życia. Oficerów, którzy ukończyli 60 lat, można było powołać tylko
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w razie wojny i mobilizacji i za ich zgodą. Prawo do odroczenia służby wojskowej (z wyjątkiem wojny lub wypadku ogłoszenia mobilizacji) posiadali jedyni żywiciele rodzin, właściciele odziedziczonych gospodarstw rolnych, studenci oraz osoby pobierające naukę zawodu,
w tym uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, gimnazjów czteroletnich, dwuletnich liceów zawodowych, uczniów terminujących u rzemieślników oraz w przedsiębiorstwach przemysłu i handlu. Obywatele w przedziale 23-60 lat, którzy nie odbyli służby wojskowej, również mogli zostać powołani do wojska, przy czym dla osób powyżej 38 roku życia
przewidywano kierowanie do rezerwy, pospolitego ruszenia, pomocniczej służby wojskowej
albo zwalniano je z obowiązku wojskowego (w zależności od oceny zdolności do służby
i wieku). Dopuszczano też zaciąg ochotniczy 17-latków o nienagannej opinii, kategorii A
oraz za pisemnym pozwoleniem ojca lub opiekuna. Od poboru w 1938 r. służba wojskowa
miała wynosić: w kawalerii i artylerii konnej - 25 miesięcy, w pozostałych formacjach Wojska
Polskiego - 24 miesiące, w Marynarce Wojennej - 27 miesięcy. Istotne jest przy tym, że II RP
nigdy w zasadzie nie było stać na powołanie do służby wojskowej wszystkich poborowych
w wieku 21 lat, nawet tych, którzy otrzymali kategorię A (za portalem internetowym dobroni.pl Służba wojskowa w 1938 i 1939 r.).
W 1939 r. ogłoszenie mobilizacji powszechnej równałoby się wypowiedzeniu wojny,
więc w celu powołania rezerwistów pod broń uciekano się do mobilizacji zakamuflowanej.
Pierwszym krokiem było, od wiosny 1939 r., powoływanie na ćwiczenia rezerwistów, którzy
już w wojsku pozostali do wybuchu wojny. Drugim sposobem była tzw. cicha mobilizacja,
polegająca na powoływaniu poszczególnych rezerwistów pod broń w nocy, przez ubrany
po cywilnemu patrol, który przychodził do domu powoływanego. W tym trybie zmobilizowano około 800 tys. żołnierzy. W taki sposób można było powołać tylko część rezerwistów
bez wywoływania wrażenia powszechnej mobilizacji (za: Andrzej Turczyn blog Mobilizacja
1939). Mobilizację skrytą, tzw. alarmową, w okręgach korpusów graniczących z Niemcami
przeprowadzono bardzo sprawnie 23 sierpnia, a więc w momencie, gdy konflikt polsko-niemiecki osiągnął apogeum (Wieczorkiewicz Paweł Piotr, Kampania 1939 roku, Warszawa
2001, str. 22.) Do wieczora 25 sierpnia zakończyła się mobilizacja alarmowa w ośmiu okręgach. Transport wojsk do obszarów operacyjnych rozpoczął się ranem 27 sierpnia. Tego
samego dnia wdrożono przesuwanie lotnictwa na tajne lotniska wojenne (jak na przykład
na to w Dzierżnicy, w ówczesnej gminie Nekla - przypis J.M.), co zostało zakończone następnego dnia (Moczulski Leszek Wojna Polska 1939, Warszawa 2017, str. 591.) Mobilizację
powszechną ogłoszono 30 sierpnia, ale pod naciskiem sojuszników odwołano ją i ogłoszono
ponownie 31 sierpnia. Pierwszym dniem mobilizacji powszechnej zarządzonej przez Prezydenta Rzeczypospolitej i ogłoszonej poprzez obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych był
więc czwartek 31 sierpnia. Powołano do czynnej służby wojskowej: oficerów rezerwy, pospolitego ruszenia i stanu spoczynku, podchorążych rezerwy i pospolitego ruszenia, podoficerów, starszych szeregowców i szeregowców rezerwy oraz pospolitego ruszenia, podoficerów
stanu spoczynku, zaliczonych do pomocniczej służby wojskowej, bez względu na wiek, kategorię zdrowia i rodzaj broni (służby), którzy otrzymali białe karty mobilizacyjne bez czerwonego pasa. Powołani mieli wykonać rozkaz podróży podany na stronie 2-giej białej karty
mobilizacyjnej, który wskazuje kiedy, gdzie i w jakiej formacji wojskowej lub niewojskowej
powołani mają się zameldować, w jaki sposób - pieszo lub koleją odbyć podróż i co mają
zabrać ze sobą. Powołani, którzy byli kierowcami lub właścicielami i kierowcami pojazdów
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mechanicznych, a w myśl otrzymanych imiennych kart powołania lub ogłoszonego planu
poboru mieli dostarczyć te pojazdy do komisji poborowych, winni zastosować się do wskazówek podanych w punkcie 3-cim na stronie 3-ciej karty mobilizacyjnej. Powołani, którzy
przed rozplakatowaniem niniejszego obwieszczenia lub równocześnie z rozplakatowaniem
otrzymali kolorowe karty powołania, winni byli wykonać rozkaz podróży podany w tych
kolorowych kartach powołania.
Mężczyźni z szeroko pojmowanego terenu gminy Nekla (piszę mężczyźni, bo na tym
terenie nie zetknąłem się z przypadkiem zmobilizowania na wojnę w 1939 r. kobiet, chociaż
było to możliwe) zarówno w okresie międzywojennym jak i tuż przed wybuchem wojny
najczęściej powoływani byli i wcielani do najbliższych od miejsca zamieszkania jednostek
wojskowych. Należały do nich: 68 Pułk Piechoty we Wrześni, 69 Pułk Piechoty w Gnieźnie,
17 Pułk Artylerii Lekkiej w Gnieźnie, wchodzących w skład 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, którą w 1939 r. dowodził płk dypl. Mieczysław Mozdyniewicz. Dowództwo 17 DP
znajdowało się w Gnieźnie. Podlegała ona pod Okręg Korpusu nr VII w Poznaniu. Od dnia
23 marca 1939 r. wchodziła w skład Armii „Poznań” dowodzonej przez gen. dyw. Tadeusza
Kutrzebę. W nocy z 22 na 23 sierpnia 1939 r. wszystkie oddziały zostały odwołane z ćwiczeń
do swych garnizonów (69 Pułk Piechoty i 68 Pułk Piechoty, bez II Batalionu, odbywały w tym
czasie ćwiczenia letnie w rejonie Iwno - Kostrzyn). 23 sierpnia 1939 r., na skutek napływających informacji o mobilizacji i koncentracji wojsk niemieckich, władze polskie postanowiły
dokonać mobilizacji alarmowej w sześciu Dowództwach Okręgów Korpusów graniczących
z Niemcami (Dymek Przemysław 17 Pułk Artylerii Lekkiej, Pruszków 2012). Mobilizacja przebiegła sprawnie i zakończyła się zgodnie z planem 26 sierpnia (wielu żołnierzy z terenu
gminy Nekla podawało w różnego rodzaju dokumentach, takie adnotacje znajdowały się
także w ich książeczkach wojskowych, że zmobilizowani zostali 24 sierpnia 1939 - przypis
JM.). Napływ rezerwistów był tak duży, że w pułkach piechoty zdołano zebrać nadwyżki
w liczbie od 2000 do 4000 ludzi na pułk, które następnie zostały skierowane do Skierniewic,
gdzie znajdował się ośrodek zapasowy 17 Dywizji Piechoty. Nadwyżki z 17 Pułku Artylerii
Lekkiej skierowano do Kielc, gdzie formowano Ośrodek Zapasowy Artylerii Lekkiej nr 7.
Z braku transportów kolejowych nadwyżki do Skierniewic skierowano marszami pieszymi,
które na skutek działań wojennych nie dotarły do miejsca przeznaczenia. Zgodnie z relacją
płk. dypl. Mieczysława Mozdyniewicza duża liczba żołnierzy z nadwyżek biła się w różnych,
dorywczo organizowanych oddziałach, aż do ostatnich walk kampanii w 1939 r. Wszystkie
jednostki miały pełne stany etatowe, przewidziane na wypadek wojny. Z magazynów wydawano uzbrojenie, nowe umundurowanie oraz wyposażenie. Jak dalej relacjonuje: „stronę
ujemną, zwłaszcza w pierwszych dniach działań, stanowił nadmiar oficerów rezerwy, przy
równoczesnym dość znacznym braku oficerów służby czynnej, zwłaszcza w artylerii” (Janicki Paweł, Leszczyński Mateusz 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w serii Wielka Księga
Piechoty Polskiej 1918-1939, tom 17, Warszawa 2017).
Najstarszy uczestnik wojny obronnej z terenu gminy Nekla miał we wrześniu 1939 r.
50 lat, a najmłodszy 19 lat. Wśród zawodów, jakie wykonywali przed wojną, najwięcej było
rolników, robotników i rzemieślników (wśród których szczególnie dużo było kowali). Byli
też pracownicy umysłowi, nauczyciele, policjanci, zawodowi wojskowi i inni. W wojnie
obronnej 1939 r. uczestniczyli bracia: Jan i Kazimierz Abramkiewiczowie, Feliks i Stanisław Grajkowie, Józef i Mieczysław Jędrzakowie, Antoni i Kazimierz Konieczka, Franciszek,
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Józef, Marian i Sylwester Koperscy, Piotr, Stanisław i Władysław Kostrzewscy, Stanisław
i Wojciech Kościelny, Jan i Józef Kujawa, Franciszek i Wacław Najtkowscy. Kasper i Michał
Narożni, Bronisław, Tadeusz i Zygmunt Nowakowie, Stanisław i Wincenty Orwatowie, Leon
i Michał Radziejewscy, Franciszek i Ignacy Refermat, Edward i Stanisław Smolińscy, Michał i Stanisław Trzybińscy, Bolesław i Sylwester Wieczorek, Jan i Wincenty Wojewodowie,
Franciszek, Ludwik, Tomasz Wojtkowiakowie oraz Józef Wojtkowiak Alderman. Najstarszy
stopniem żołnierz z terenu Gminy Nekla był kapitanem. Największą grupę wśród żołnierzy
stanowili szeregowcy/strzelcy, ale znacząco duża była liczba podoficerów. Żołnierze z terenu
gminy Nekla uczestniczyli w wojnie obronnej 1939 r. we wszystkich rodzajach sił zbrojnych
i specjalnościach. Zdecydowanie najwięcej służyło w piechocie, drudzy pod względem liczebności byli artylerzyści (z pułków artylerii lekkiej, ciężkiej, dywizjonu artylerii przeciwlotniczej, z artylerii obrony wybrzeża), byli również kawalerzyści (strzelcy konni, ułani), saperzy, radiotelegrafiści, pogranicznicy, żandarm, marynarze, żołnierz batalionu morskiego,
sanitariusz, żołnierze pułków lotniczych z batalionów Obrony Narodowej, policjanci. Najwięcej walczyło w szeregach Armii „Poznań”, ale byli również żołnierze z Armii „Pomorze”,
„Łódź”, „Modlin” i z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Kleeberga. Wcieleni
byli do oddziałów wojskowych, które w okresie pokoju stacjonowały w garnizonach: we
Wrześni, w Gnieźnie, w Poznaniu, w Biedrusku, w Kaliszu, w Lesznie, w Pleszewie, w Inowrocławiu, w Bydgoszczy, w Modlinie, w Warszawie, w Łodzi, w Częstochowie, w Kielcach,
w Łańcucie, w Przemyślu, w Siedlcach, w Mińsku Mazowieckim, w Zamościu, w Brześciu
nad Bugiem, w Równem, w Dubnie, w Kowlu, w Baranowiczach, w Brodach, w Łucku, w
Pińsku, w Stanisławowie, w Trembowli. Niektórych wybuch wojny zastał w trakcie pełnienia służby w Korpusie Ochrony Pogranicza i w Straży Granicznej. Część zmobilizowanych
trafiła do oddziałów nadwyżek lub dywizyjnych ośrodków zapasowych. W szeregach Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku znaleźli się Powstańcy Wielkopolscy związani z gminą
Nekla: Jan Barczak (pierwszy obwodowy wójt Nekli), Ignacy Bilski, Stanisław Dankowski,
Andrzej Hadada, Jan Kaczmarek, Stanisław Mencel, Józef Nowak, Wojciech Nowicki, Kazimierz Sobczak, Ignacy Stachowiak, Leon Szwed, Wincenty Tomczak, Stanisław Turbański,
Stefan Woźniak.
12 uczestników wojny obronnej 1939 zginęło w trakcie działań wojennych, zmarło
później w skutek odniesionych ran lub zaginęło Byli to: Abramowicz Leon, Adamski Leon,
Bartkowiak Stanisław, Błaszka Jan, Ceglarski Karol, Domański Walerian, Mencel Piotr, Orwat
Wincenty (zginął pełniąc straż obywatelską), Rezler Józef, Szumigała Leon, Włodarczak Teofil, Żwak Józef. Co najmniej 7 żołnierzy zostało rannych w trakcie walk. W następnych latach
zginęli lub zaginęli następujący uczestnicy wojny 1939: Wojtkowiak Tomasz i Ziuko Leonard
(aspiranci Policji Państwowej, zamordowani w 1940, w Twerze przez NKWD), Goździewicz
Marian (zginął 17.08.1943 w Peenemünde na wyspie Uznam podczas bombardowania przez
samoloty alianckie), Świerczyński Roman (zginął 9.05.1944 pod Monte Cassino), Łąkowski
Edward, Kostrzewski Władysław (zaginął w czerwcu 1945 na terenie Czechosłowacji podczas powrotu do kraju), Wesołowski Tomasz (w 1945 przekazany przez MO placówce NKWD
i wywieziony prawdopodobnie w głąb Rosji do łagru, skąd nie powrócił).
Po dostaniu się do niewoli niemieckiej żołnierze po pobycie w prowizorycznie zorganizowanych punktach zbornych lub w obozach przejściowych (dulagach) albo byli zwalniani do domu (dotyczyło to przede wszystkim szeregowców lub podoficerów), albo w
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zależności od stopnia wojskowego umieszczani byli w stalagach (szeregowcy i podoficerowie) lub w oflagach (oficerowie). Jeńcy polscy, wbrew konwencji genewskiej, byli zmuszani
do pracy w rolnictwie i w przemyśle zbrojeniowym. Na wiosnę 1940 roku, wobec dotkliwego w Trzeciej Rzeszy braku rąk do pracy, Hitler wydał dekret, w którym rozkazał zwolnić
z niewoli polskich szeregowców i podoficerów, przenieść ich na status robotników cywilnych,
a następnie przymusowo zatrudnić do pracy na rzecz gospodarki niemieckiej. Posługując się
różnymi formami nacisku, począwszy od obietnic, a skończywszy na groźbach i biciu, Niemcy zmusili do podpisania zobowiązań pracy około 140 tys. szeregowców i podoficerów. Fakt
ten był równoznaczny z utratą praw jenieckich wynikających z konwencji genewskich oraz
pozbawieniem pomocy i opieki Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Zostali pozbawieni
jakiejkolwiek ochrony i wydani na pastwę niemieckiego aparatu policyjnego - gestapo. Mogli
w każdej chwili być aresztowani i zesłani do obozów koncentracyjnych. Od momentu wyjścia ze stalagu jeniec przechodził pod władzę urzędu pracy, do którego musiał zgłosić się
niezwłocznie i natychmiast podjąć pracę (Instytut Pamięci Narodowej Straty Osobowe Jeńcy
Wojenni). 18 żołnierzy i policjantów z terenu gminy Nekla znalazło się w niewoli w obozach
sowieckich (w obozie rówieńskim (lwowskim), w Szepietówce, w Starobielsku, w Ostaszkowie i innych). Część z nich jeszcze w 1939 i 1940 r. została przekazana Niemcom, a część
po podpisaniu układu Sikorski - Majski i po ogłoszeniu amnestii wstąpiła do Armii Polskiej
w ZSRR (sześciu z nich brało później udział w bitwie pod Monte Cassino). Dwóch jeńców,
aspirantów Policji Państwowej, osadzonych w Ostaszkowie, zostało zamordowanych w Twerze. Wśród żołnierzy wojny obronnej 1939 r. z terenu gminy Nekla byli także internowani na
Litwie i na Węgrzech. Co najmniej 5 żołnierzy września 1939 r. przeszło później przez obozy
koncentracyjne (Mauthausen, Gusen, Gross-Rosen,Natzweiler - Struthof).
Niech mi będzie wolno na koniec zadedykować swój wkład przy tworzeniu opracowania Pamięć i wdzięczność. Mieszkańcy gminy Nekla w wojnie obronnej 1939 r. mojemu teściowi - Bolesławowi Wieczorkowi, zacnemu człowiekowi, zmarłemu przedwcześnie
w 1981 r., artylerzyście z 17 Pułku Artylerii Lekkiej z Gniezna, który walczył w 1939 r.
w szeregach Armii „Poznań” w bitwie nad Bzurą, a później, będąc w niewoli do wyzwolenia
w 1945 r., przymusowo pracował w Niemczech. To z jego ust usłyszałem bardzo oszczędną
w słowach, a jednocześnie niezwykle sugestywną, relację bezpośredniego świadka wydarzeń nad Bzurą we wrześniu 1939 r.
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BIOGRAMY
Abramkiewicz Jan, strzelec
Urodzony 2.12.1910 w Gieczu w rodzinie Stanisława i Stanisławy z d. Kominowska.
Brat Kazimierza Abramkiewicza. W latach 1931-32 odbył czynną służbę wojskową. Przed
wojną mieszkał w Podstolicach. W sierpniu 1939 zmobilizowany został do 69 Pułku Piechoty z Gniezna. Walczył do 18.09.1939, kiedy to pod Iłowem
dostał się do niewoli niemieckiej. Osadzony w stalagu II-C w
Greifswald (obecnie kraj związkowy Meklemburgia - Pomorze Przednie), numer jeńca 4410. 13.07.1940 został zwolniony z obozu i skierowany do pracy przymusowej w miejscowości Langenhagen, powiat Greifenhagen (obecnie Długie,
powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie). Następnie pracował jako robotnik przymusowy w Szczecinie.
Po wojnie zatrudniony był w Spółdzielni Produkcyjnej w
Chwałszycach, później w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Nekli, jako kierowca. Żonaty z Marianną z d.
Zając. Dzieci: Eugeniusz (ur. 1935), Stanislawa, zam. Bratkiewicz (ur. 1939), Zdzisław (ur. 1944), Andrzej (ur. 1949).
Opracowano na podstawie informacji na stronie
http://straty.pl pochodzących z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
Opolu, Polskiego Czerwonego Krzyża i Archiwum Państwowego w Szczecinie - akta zespołu
Prezydium Policji w Szczecinie 1939-1945 oraz informacji syna Andrzeja.
Autor Biogramu: Jerzy Osypiuk
Abramkiewicz Kazimierz, marynarz
Urodzony 17.12.1912 w Gieczu, gmina Dominowo. Syn Stanisława i Stanisławy z
d. Kominowskiej. Brat Jana Abramkiewicza. Przed wojną mieszkał w Nekli. Czynną służbę wojskową odbył w okresie od 4.11.1933 do 1.09.1936, prawdopodobnie w Marynarce
Wojennej. Uczestnik wojny obronnej 1939 roku. 1.09.1939
zmobilizowany został do Twierdzy Modlin, z przydziałem
do 2 kompanii (nieznanej jednostki), bez określenia stanowiska. Z Modlina przewieziony został do obrony Warszawy.
Z Warszawy udał się do Pińska (do 1939 Pińsk był miejscem
stacjonowania Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej). Z Pińska powrócił do Polski Centralnej i w Łasku dostał się do
niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie przejściowym w
Jędrzejowie. Około 15.10.1939 został zwolniony z niewoli
i powrócił do domu. W czasie okupacji niemieckiej wykonywał różne prace dorywcze. W 1945 został powołany do
Milicji Obywatelskiej, a 22.04.1945 do jednostki Marynarki
Wojennej w Gdańsku - Nowym Porcie. Do 8.01.1946 służył
na okręcie rozminowującym wody Zatoki Gdańskiej. Zwolniony do cywila, powrócił do rodziny w Nekli. Pracował najpierw jako krawiec, a następnie
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jako brukarz. Żonaty z Heleną z d. Wojtkowiak (1938). Dzieci: Mirosława, zam. Jóźwiak
(ur. 1944), Danuta, zam. Grabarczyk (ur. 1950), Zmarł 30.01.1967 w Gnieźnie. Pochowany
został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: akta członka podopiecznego Heleny Abramkiewicz, ZBOWID Koło
Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, informacje udzielone przez
córkę - Danutę Grabarczyk.
Autorzy biogramu: Jacek Mirecki i Jerzy Osypiuk.

Abramowicz Leon
Urodzony 12.03.1911 w Chociczy Małej, gmina Września. Syn Wawrzyna i Franciszki
z d. Wojtkowiak. Przed wojną mieszkał w Zasutowie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939
w szeregach 68 Pułku Piechoty z Wrześni. Zaginął podczas bombardowania.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie Księgi pochowanych żołnierzy poległych w II wojnie światowej. Wyd. Pruszków-AJAKS 1993-1998, t. I Żołnierze września A -M, Dziennika Urzędowego, Obwieszczenia
Publiczne - uznanie za zmarłego i stwierdzenie faktu śmierci. Sygnatura: 2 Zg. 29/47, Akt
w sprawie o uznanie za zmarłego SG Środa: ZG 29/47.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Adamski Leon
Przed wojną zamieszkały w Targowej Górce, gmina Nekla. Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939. Poległ w bitwie nad Bzurą w dniu 13 września 1939.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie Akt w sprawie o uznanie za zmarłego SG Środa: ZG 46/47.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Andrzejczak Stanisław, szeregowiec/strzelec
Urodzony 16.09.1911 w Stawiszynie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.
Syn Ignacego i Apolonii z d. Sztamburskiej. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Mieszkał
w Zasutowie, gmina Nekla. Pracował w gospodarstwie rolnym. W okresie od kwietnia 1932
do kwietnia 1933 odbył czynną służbę wojskową. 24.08.1939 został zmobilizowany do 69
Pułku Piechoty w Gnieźnie jako strzelec. Brał udział w wojnie obronnej 1939. 20.09.1939
dostał się do niewoli niemieckiej pod Warszawą. Przebywał w obozie przejściowym pod
Żyrardowem. 18.10.1939 został zwolniony z niewoli. W czasie okupacji był wywieziony
do pracy przymusowej w Niemczech. Pracował w firmie Trevitz w Zagłębiu Ruhry. Do kraju powrócił po zakończeniu wojny w 1945 roku. Pracował nadal w gospodarstwie rolnym.
Żonaty z Anną z d. Nowak (1940). Dzieci: Krystyna (ur. 1940), Henryk (ur. 1946), Zenon (ur.
1952). Zmarł 12.07.2005 i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Opatówku.
Źródło informacji: informacje przekazane przez syna - Zenona Andrzejczaka.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Anioła Antoni
Urodzony 19.01.1903 w Bischofswerder (taka nazwa
miejsca urodzenia figuruje na Liste über die entlassenen
polnischen Kriegsgefangenen, ale może jest to przekręcona
nazwa miejscowości Bischofswalde czyli Biskupnicy w dzisiejszym powiecie człuchowskim, w województwie pomorskim). Przed wojną mieszkał w Rajmundowie, gmina Nekla,
był robotnikiem leśnym. Uczestniczył w wojnie obronnej
1939 roku. Żonaty z Marią z d. Pocentek. Dzieci: Aniela, zam.
Miczyńska, Stanisław, Zdzisław. Zmarł w 1969 i pochowany
został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: informacje udostępnione przez
Bronisława Jagiełę i Stefanię Bagrowską.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Antkowiak Czesław /1911-1987/ Nekielka, rolnik
Bandosz Andrzej /1903-1980/ Nekla, robotnik
Bandosz Jan
Urodzony 27.12.1915 w Nekli. Syn Marcina (w innym źródle podane jest imię ojca: Marian) i Jadwigi. Robotnik. Uczestnik wojny obronnej 1939 roku i bitwy nad Bzurą. 28.09.1939
dostał się do niewoli niemieckiej. Zwolniony z niewoli w dniu 20.10.1939. W okresie
od 12.03.1945 do 31.01.1951 był milicjantem na posterunku w Nekli. Zmarł 25.07.1994.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie informacji z Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych oraz Biuletyn
Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.
Autor informacji: Jacek Mirecki

Bandosz Wincenty /1900-1972/ Stroszki, robotnik
Barczak Jan, porucznik
Urodził się 19.12.1890 w Łąkocinach, powiat ostrowski, jako syn rolnika Stanisława
i Katarzyny z. d. Mazur. Edukował się w Schwerinie (Meklemburgia), gdzie ukończył zarówno szkołę powszechną, jak i rolniczą. Służbę wojskową odbył w okresie od 4.10.1910
do 22.09.1913. Z chwilą wybuchu I wojny światowej ponownie został powołany do służby wojskowej. Brał w niej udział od 2.08.1914. Po zawieszeniu broni, z początkiem 1919,
powrócił do domu i zaangażował się w działania powstańcze. Brał udział w walkach na
froncie południowym o Wschowę, Sulmierzyce i Odolanów od 3.01. do 28.02.1919.
w kompanii odolanowskiej pod dowództwem Gąszczaka. Następnie był dowódcą kompanii,
a później dowódcą szwadronu. W obliczu zagrożenia nawałą bolszewicką stawił się 9.07.1920
z własnym koniem do tworzonego przez Ignacego Mielżyńskiego pułku jazdy wielkopolskiej,
nazwanego 215 Ochotniczym Pułkiem Jazdy Wielkopolskiej. Z dniem 30.05.1923 został na
własną prośbę przeniesiony z 26 Pułku Ułanów do rezerwy. Po odzyskaniu niepodległości
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objął w posiadanie folwark leżący po prawej stronie drogi do Brzeźna, zwany Józefowem (Josephshof). Szeroko udzielał się w pracy społecznej. Był członkiem kapituły Odznaki Pamiątkowej Pułku. Pełnił też liczne funkcje społeczne, był pierwszym obwodowym wójtem Nekli.
W biurze wójtostwa urzędował dwa razy w tygodniu. W 1931
r. zrezygnował z pełnienia funkcji wójta. Został wybrany
na funkcję prezesa nekielskiego Towarzystwa Powstańców
i Wojaków, a z jego ramienia pełnił funkcje w Okręgu XVII
Związku Towarzystw P. i W. we Wrześni. Był zaprzysiężonym
biegłym sądowym sądu grodzkiego w Pobiedziskach z dziedziny rolnictwa. Opisywał i wyceniał majątki ziemskie z ramienia Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu. Wybrany został
30.03.1932 do Zarządu Spółki Odwodnienia Brzeźno na przeciąg 6 lat, jako przewodniczący Zarządu. W wojnie obronnej
1939 walczył pod Brodnicą, Łęczycą, w Warszawie i Modlinie. Został wzięty do niewoli i przebywał w obozie jenieckim Oflag XII-A (Hadamar), nr jeńca 557. W dniu 9.05.1942 z
Oflagu XII-A został przeniesiony do Oflagu II-C Woldenberg
(obecnie Dobiegniew w woj. lubuskim), 7.05 1942 do Oflagu
II-E (Neubrandeburg), i następnie 17.09.1942 do Oflagu VI-B Dössel (Warburg w Nadrenii
Północna-Westfalia). Po wejściu Niemców do Polski rodzina (dzieci i żona) zostali zmuszeni
do opuszczenia majątku Józefowo. Skierowano ich do Obozu Poznań Główna w celu wywózki do Tarnobrzegu w Generalnej Guberni. Osadzeni zostali w obozie w dniu 13.03.1940,
lista transportowa nr 28, str. 31. W końcu marca 1940 r. rodzina, składającą się z matki, syna
i trzech córek, została wysiedlona do Tarnobrzegu. 12.04.1946 Jan Barczak wrócił z niewoli do kraju do rodziny w Tarnobrzegu, przez Szczecin. Był zatrudniony jako kierownik
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych, najpierw na terenie Ziem Odzyskanych, w Mydlicy koło Oleśnicy, a w okresie późniejszym na terenie Wielkopolski: w Michorzewie koło
Nowego Tomyśla, Jaworach koło Gostynia, Zimnej Wodzie i Skokówku koło Borka Wlkp.
Po przejściu na emeryturę zamieszkał w Poznaniu. W 1924 r. zawarł związek małżeński
z pochodzącą z kresów (majątek Hermaniszki, gmina Gródek koło Mołodeczna, w pobliżu
wschodniej granicy) Kamillą Przegonia Hruszwicką (1895-1971). Miał z nią czworo dzieci:
Mirosławę (20.02.1925-13.08.2005), Danutę, (ur. 30.08.1928), mgr biologii, zamężną z Leonardem Ładą Czarnowskim, Janinę Kamillę (13.12.1931-14.10.2006), mgr farmacji, zamężną z Jerzym Karnowskim, Krystynę (ur. 19.10.1936) mgr inż. budownictwa, zamężną (Ratajczak). Awansowany na stopień podporucznika w dniu 8.06.1922; już 17.02.1923 r. został
mianowany porucznikiem ze starszeństwem od 1.02.1922. Zmarł 3.10.1961w Poznaniu, w
trzy dni po tragicznym wypadku. Został pochowany na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu,
gdzie po śmierci żony, Kamilli, spoczęli we wspólnym grobie. Odznaczony między innymi:
Krzyżem Walecznych, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwałą Rady Państwa nr:
0/898 z dnia 4.11.1958, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1918-1921.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Barczak Józef /1905-1988/ Nekla, robotnik
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Bartkowiak Edmund, bombardier
Urodzony 8.11.1919 w Recklinghausen Süd (Westfalia – Niemcy) w rodzinie Walentego i Wiktorii z domu Stobrawa. W 1923 rodzice z dziećmi powrócili do Nekli. W 1933
ukończył siedmioklasową szkołę powszechną w Nekli. Przed wojną wykonywał prace
dorywcze. W lutym 1939 powołany został do służby wojskowej w 7 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Poznaniu. W maju 1939 r. przeniesiono go do szkoły podoficerskiej
w 7 Dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej w Poznaniu, specjalność: obsługa artylerii małokalibrowej przeciwlotniczej, funkcja wojskowa: przelicznikowy. Od 1 do 23.09.1939 brał czynny udział w walkach z Niemcami w szeregach 25 Dywizji Piechoty z Kalisza, dowodzonej
przez gen. bryg. Franciszka Altera, wchodzącej w skład Armii „Poznań”, na szlaku od Kalisza
przez Kutno - Łęczycę, po bitwę nad Bzurą. 23.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej.
10.10.1939 został zwolniony z niewoli w Kaliszu i powrócił do Nekli. 4.06.1940 wywieziony na roboty przymusowe do miejscowości Heimsen, pow, Minden w Westfalii. Zatrudniony był tam jako dojarz. Wyzwolony został 7.04.1945 przez wojska angielskie. Do czasu
powrotu do kraju, tj. do 5.11.1945 przebywał w angielskim obozie przejściowym. Od 1946
pracował jako trakowy w tartaku Franciszka Koperskiego w Nekli, aż do likwidacji zakładu.
31.08.1951 podjął pracę w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Poznaniu jako brygadzista transportu (pracował tam do 31.03.1964). Od 1.04.1964 zatrudniony
był w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nekli jako magazynier mieszalni pasz
do czasu jej likwidacji. Od 9.03.1971 pracował w Rejonowym Przedsiębiorstwie Przetwórczym Przemysłu Paszowego „BACUTIL” w Poznaniu jako pracownik fizyczny. Od 1.07.1976
ponownie był zatrudniony w tartaku w Nekli. Zmarł w 1978.
Źródło informacji: akta koła ZBoWiD w Nekli przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk
Bartkowiak Józef /1912-?/ Opatówko, w niewoli do 23.10.1939
Bartkowiak Stanisław, starszy strzelec
W wojnie obronnej 1939, w 68 Pułku Piechoty, walczył w plutonie artylerii piechoty. 10.09.1939, ciężko ranny, spalił się w Małachowicach (obecnie gmina Ozorków, powiat
zgierski, województwo łódzkie). Ludwik Głowacki pisze: W godzinach wieczornych grupa kawalerii pod dowództwem gen. Grzmot-Skotnickiego, składająca się z Podolskiej BK
i resztek Pomorskiej BK, obsadziła Parzęczew. Nie zważając na położenie sąsiadów, dowódca
3 batalionu 68 pp wykonywał swe zadanie zgodnie z zasadami pościgu. Nie pomógł Niemcom ogień artylerii, skoncentrowany w ciągu 15 minut na stanowiska ogniowe plutonu artylerii 68 pp w Małachowicach. Pluton poniósł wprawdzie dotkliwe straty, gdyż ciężko ranni
zostali: dowódca plutonu - ppor. Leon Nowak, zastępca dowódcy plutonu - ppor. rez. mgr
Bronisław Wołek (zmarł z ran w szpitalu w Kutnie w połowie października 1939) oraz kilkunastu strzelców. Ciężko ranni, którzy nie mogli odczołgać się od palących domów, spłonęli
żywcem (st. strzel. Stanisław Bartkowiak i strzel. Józef Kuberacki). Działo pierwszego działonu zostało rozbite (Ludwik Głowacki 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939
roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969, str. 47, 160, 169). Grób symboliczny Stanisława
Bartkowiaka (nr mogiły 227) znajduje się na cmentarzu parafialnym w Modlnej (obecnie
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gmina Ozorków, powiat zgierski, województwo łódzkie), na którym spoczywają żołnierze
17 Dywizji Piechoty, polegli w dniach 10-12.09.1939 w rejonie Małachowice - Modlna. Pochowanych jest tu 142 żołnierzy, w tym 71 nieznanych z nazwiska. Wykaz poległych znajduje się w aneksie 3 wspomnianej książki. Również: Kwatera żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w Bitwie nad Bzurą w 1939: cmentarz parafialny w Modlnej, gm. Ozorków, pow.
Zgierz, opr. H. Wójcik, A. Rokita, S. Rokita, [w:] Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci, red. T. Poklewski-Koziełł, Łęczyca 2009, s. 174 - poz. 6.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Begier Witold, bombardier
Urodzony 27.08.1915 w Baranowie, gmina Łubowo, Syn Romana i Heleny z d. Staut.
Ukończył 7 klas Szkoły Powszechnej w Nekli (1929). Od 15 roku życia uczył się zawodu
rzeźnika u Andrzeja Rataja w Poznaniu, na ul. Chwaliszewo 12. Po ukończeniu nauki złożył egzamin czeladniczy i do 1937 pracował jako czeladnik.
4.02.1938 został wcielony do 17 Pułku Artylerii Lekkiej w
Gnieźnie jako celowniczy. W grudniu 1938 otrzymał awans
na bombardiera-celowniczego. We wrześniu 1939 został
przydzielony do 3 dyw. zwiad. jako zwiadowca. Wyruszył
ze swoim oddziałem przez Słupcę, Konin, Koło w stronę Łęczycy. Walczył najpierw w bitwie o Górę Świętej Małgorzaty pod Łęczycą. Później jego oddział wycofał się do Puszczy
Kampinoskiej, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. W
obozie jenieckim pod Krośniewicami przetrzymywany był
od 18.09.1939 do początku listopada 1939. Z obozu uciekł i
powrócił do Nekli. W obawie przed represjami niemieckimi
w 1940 wyjechał do Leszna, gdzie pracował jako czeladnik
rzeźnicki. W 1942 wyjechał z Leszna do Koła, gdzie przebywali jego siostra i brat. W Kole pracował jako czeladnik rzeźnicki do końca okupacji. Tam poznał też swoją przyszłą żonę Sabinę. Po powrocie do Nekli
w 1945, przez 2 lata prowadził sklep rzeźnicki, potem przez 3 lata pracował w Poznańskim
Przedsiębiorstwie Robót Drogowych jako magazynier. Do przejścia na emeryturę zatrudniony był w Zakładach Mięsnych w Gnieźnie jako asystent kontraktacji bekonów. Żonaty z Sabiną z d. Prażanowską. Dzieci: Jerzy (ur. 1946), Tadeusz (ur. 1949). Zmarł 7.04.1985, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Posiadał odznaczenie: Medal Zwycięstwa i
Wolności. We wrześniu 1974 roku, z okazji 35 rocznicy bitwy nad Bzurą, została przekazana
do Muzeum Bitwy Nad Bzurą tablica pamiątkowa 17 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty i z tej
okazji Witold Begier otrzymał od współtowarzyszy walki pamiątkowy medal.
Źródła informacji: akta ZBOWID przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz informacje uzyskane od synowej - Jadwigi Piaseckiej-Begier.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Bilski Ignacy, plutonowy
Urodził się 15.01.1893 w Noskowie jako syn Antoniego i Antoniny. Powołany do Armii
Niemieckiej służył w 5 Kompanii Reserve Infanterie Regiment nr 6 i podczas walk na przełomie
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kwietnia i maja 1915 został ciężko ranny w regionie Gincrey-Etrain-Warcq. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim od stycznia 1919 na froncie północnym pod Nakłem, Rynarzewem, Chodzieżą i Łabiszynem. Początkowo w oddziałach powstańczych, które pod koniec 1919 r. zostały
przemianowane na 4. Pułk Piechoty. Za wyróżnienie w walce
i służbie wojskowej został awansowany do stopnia plutonowego. Po zakończeniu powstania, w 1920 r., przeniesiony do
służby w Żandarmerii Wojskowej w Poznaniu. Z końcem 1921
został zdemobilizowany. Po powrocie w rodzinne strony został leśnikiem w lasach czerniejewskich. Mieszkał w Lutówku
powiat Sępolno (Pomorze). Brak informacji na temat udziału
w wojnie obronnej 1939, ale figuruje na Liste über die entlassenen polnischen Kriegsgefangenen, pod poz. 98. W okresie
II wojny światowej zabrany został na roboty przymusowe
do Niemiec, gdzie przebywał do zakończenia wojny w maju
1945. Odznaczony dyplomem Zarządu Głównego Związku
Weteranów Powstań Narodowych R.P. numer 13434 w dniu
21.01.1937. Zweryfikowany jako powstaniec wielkopolski
przez Związek Powstańców Wlkp. pod numerem 20819. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 34/72. Zmarł w dniu 16.04.1975 i został pochowany na cmentarzu
komunalnym w Ząbkowicach Śląskich, 3 kwatera, 5 rząd, 11 miejsce. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.21-0.216 z dnia 21.02.1976.
Autor: Michał Pawełczyk

Bladowski Franciszek /2.12.1910-?/ Stępocin, w niewoli do 20.10.1939
Błaszka Jan /1907-1939/ Opatówko, ostatnio widziany 18.09.1939, uznany sądownie za zmarłego.

Borecki Wincenty, kapral
Urodzony 21.01.1909 w Malczewie, gmina Niechanowo, powiat gnieźnieński. Syn
Józefa i Franciszki z d. Przybylskiej. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Jelitowie, gmina Niechanowo (1923). W
latach 1924-1925 odbył przyuczenie do zawodu rzeźnika
we Wrześni. W latach 1926-1931 pracował jako murarz w
Gnieźnie. 15.04.1931 wcielony został do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie, do 3 kompanii ckm, jako celowniczy. Od
1.10.1931 skierowany był do Szkoły Podoficerskiej 69 Pułku
Piechoty jako elew. 1.01.1932 otrzymał awans na starszego
strzelca. 1.03.1932 ukończył Szkołę Podoficerską. 1.08.1932
przeniesiony został do 3 batalionu ckm jako dowódca drużyny. 20.09.1932 przeniesiony został do rezerwy. W 1935
r. odbył ćwiczenia rezerwy w 69 Pułku Piechoty jako dowódca drużyny. Po ćwiczeniach awansował na kaprala.
24.08.1939 zmobilizowany został do 45 Pułku Piechoty w
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Równem, 3 kompania ckm, jako dowódca drużyny. Od 5.09.1939 brał udział w walkach z
Niemcami jako dowódca drużyny, 20.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. 20.12.1939
zwolniony został do domu. 22.04.1945 zmobilizowany został do 39 Pułku Piechoty w
Gnieźnie jako kapral - dowódca plutonu. 9.11.1945 został zwolniony ze służby wojskowej.
W latach 1946-1950 zajmował się przewozami, transportem węgla i przeprowadzkami,
a w latach 1951-1953 - transportem mąki na trasie Nekla - Gniezno. Od 1.02.1957 do
31.12.1979 pracował w Zakładach Mięsnych w Poznaniu, w rzeźni Garbary. Mieszkał
w Nekli na ul. Sienkiewicza. Żonaty ze Stanisławą z d. Rogalińską. Dzieci: Leonard (ur.
1939), Edward (ur. 1941), Stefan (ur. 1950), Teresa (ur. 1951). Zmarł w 1995 r. we Wrześni
i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Posiadał odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności (1976), Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” (1985).
Źródła informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez syna - Stefana
Boreckiego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Borsz Franciszek, szeregowiec
Urodzony 18.06.1915 w Kawęczynie, gmina Września. Syn Antoniego i Stanisławy
z d. Nijakowskiej. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Nekli. Przed wojną pracował
w majątku ziemskim Starczanowo, gmina Nekla. 3.09.1938 został powołany do czynnej służby wojskowej i wcielony do 68 Pułku Piechoty we Wrześni,
9 kompania. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 68 Pułku Piechoty. Brał udział w bitwie nad Bzurą
i w obronie Warszawy. 27.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej i został wywieziony do obozu przejściowego w Łowiczu. Po 4 tygodniach zwolniono go. W lipcu 1943 został
uwięziony w Forcie VII w Poznaniu i zwolniony po tygodniu
na skutek starań rodziny. Od 1945 pracował jako traktorzysta
na majątku w Kociałkowej Górce, a od 1959 - w Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Starczanowie, także jako traktorzysta. Żonaty z Martą z d. Żakowską (1939). Dzieci: Henryka
(ur. 1939), Kazimiera (ur. 1944), Stanisław (ur. 1945). Zmarł
24.11.1996. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w
Nekli. Odznaczony Medalem „Za udział w wojnie obronnej
1939” (1985).
Źródło informacji: dokumenty, zdjęcia i informacje uzyskane od córki - Kazimiery
Fabisiak.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Broniarczyk Mieczysław /8.08.1915-?/ Wygoda, robotnik leśny, w niewoli
do 24.10.1939.

Ceglarski Karol, kapral
Zamieszkały w Rajmundowie, gmina Nekla, leśnik. W wojnie obronnej 1939 roku
w szeregach 69 Pułku Piechoty z Gniezna. Zmarł 26 listopada 1939 w szpitalu w Gostyninie
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wskutek odniesionych ran. Pochowany został na cmentarzu w Gostyninie, na ul. Ostatniej,
w kwaterze wojennej 31-KW. Na liście Ryszarda Kordusa występuje w poz. 19 jako Ceglewski
Karol i podana jest data śmierci 26.9.1939.
Źródło: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie
Księgi pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I, Żołnierze
września A-M, kom. red. B.Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E.Pawłowski, Pruszków
1993, str. 122.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Chromiński Stanisław, kapral
Urodzony 4.11.1915 w Starczanowie, gmina Nekla, w rodzinie Michała i Weroniki
z domu Zbierskiej. W 1929 ukończył szkołę powszechną w Nekli, a w 1935 Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując uprawnienia kierownika gorzelni.
W latach 1935-1936 pracował w gorzelni w Chłapowie. Wiosną 1937 powołany do odbycia służby
wojskowej w 48 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Stanisławowie, która trwała do wiosny
1939. Po powrocie kontynuował pracę w gorzelni
w Mosinie. W sierpniu 1939 został zmobilizowany
i przydzielony jako dowódca drużyny w 57
Pułku Piechoty Wielkopolskiej z Poznania,
wchodzącego w skład 14 Dywizji Piechoty, dowodzonej przez gen. bryg. Franciszka Włada.
Wraz ze swoim pułkiem brał udział w bitwie
nad Bzurą. W nocy z 19 na 20.09.1939 dostał
się do niewoli niemieckiej w rejonie Puszczy
Kampinoskiej. Był jeńcem wojennym w Stalagu
VI/A w Hemer, w Westfalii, do 17.02.1941. Od
18.02.1941 skierowany został do pracy przymusowej jako robotnik rolny do miejscowości
Canstein k/Udorf, niedaleko Arolsen (od 1997
Bad Arolsen). 18.03.1945 wyzwolony został
przez wojska amerykańskie. Od 19.03.1945 do
10.08.1945 przebywał w Polskim Obozie Wojskowym w amerykańskiej strefie okupacyjnej. Pełnił funkcje kwatermistrza w stopniu kaprala. 11.08.1945 w Saulgau zarejestrowany został w Komitecie Polskim jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej (legitymacja nr 1998).
Do Nekli powrócił na przełomie czerwca i lipca 1946. Pracę zawodową podjął w 1947 w
Stacji Ochrony Roślin w Kosieczynie k/Zbąszynka na stanowisku kierownika gorzelni,
w której przepracował do 1982. 12.10.1948 zawarł związek małżeński z Marią Tokłowicz.
Dzieci: Michał (ur. 1950), Tomasz (ur. 1954), Andrzej (ur. 1955). W 1951 uzyskał tytuł inżyniera rolnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. W 1982 przeniósł się do Nekli,
gdzie do 1987 prowadził gospodarstwo rolne. Zmarł 24.04.1998 w Nekli i pochowany został
na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
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Źródło informacji: dokumenty archiwalne w zbiorach Tomasza i Daniela Chromińskich.
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk

Ciesielczyk Czesław, kapral
Urodzony 5.09.1915 w Gierłatowie, gmina Nekla. Syn Wawrzyna i Marianny
z d. Hauffe. Ukończył Szkołę Powszechną w Nekli. Czynną służbę wojskową odbywał w
1937 w Batalionie Korpusu Ochrony Pogranicza „Berezwecz” (przed wojną Berezwecz był
wsią położoną w powiecie głębockim, w województwie wileńskim), jako obsługa ckm. Uczestniczył w wojnie obronnej
1939 w szeregach 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Brał udział
w bitwie nad Bzurą, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Od lipca 1940 do czerwca 1944 r. pracował przymusowo w miejscowości Karlshagen (obecnie: powiat
Vorpommern-Greifswald, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie) oraz na budowie prowadzonej w Peenemünde przez firmę Dyckerhoff & Widmann. Po wojnie był między innymi referentem do spraw melioracji i
kierownikiem spółek wodnych w Świebodzinie. Żonaty
z Weroniką z d. Cała. Dzieci: Andrzej (ur. 1953) i Maria Jolanta zamężna Gągała (ur. 1958). Zmarł 26.04.1992 i pochowany
został na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie.
Źródła
informacji:
wiadomości
udostępnione przez syna - Andrzeja Ciesielczyka, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji przejęty został przez Archiwum Akt Nowych,
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa).
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Cwojdziński Antoni, szeregowiec sanitarny
Urodzony 13.06.1913 w Chwałszycach. Syn Piotra i Agnieszki z d. Matuszak. Ukończył Szkołę Powszechną w Targowej Górce. Według relacji
rodziny przed wojną odbył służbę wojskową w Szpitalu Psychiatrycznym w Ciechocinku. Brał udział w wojnie obronnej
1939. Z Poznania udał się do Kutna, gdzie był przydzielony
do szpitala. Do domu powrócił w grudniu 1939 (na wójtostwie w Nekli zgłosił powrót 26.12.1939). Po wojnie pracował
w tartaku w Marzelewie. W latach 1946-1963 był kierownikiem tartaku w Drygałach (obecnie województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Biała Piska). Od
1963 do przejścia na emeryturę był kierownikiem tartaku w
Mrągowie. Żonaty z Barbarą z d. Filipiak. Dzieci: Czesława
(ur. 1943), Zofia (ur. 1945), Ewa (ur. 1948), Lidia (ur. 1956).
Zmarł 27.01.1996, pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Mrągowie.
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Źródło informacji: informacje i zdjęcie przekazane przez córki: Czesławę i Zofię.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Czerniak Stefan, sierżant
Urodzony 26.08.1900 w Bardzie, gmina Września. Syn Stanisława i Kazimiery (?)
z d. Szaradowskiej. Przed wojną mieszkał w Stroszkach, gmina Nekla oraz w Chełmnie
i Rawiczu. W latach 1929-1936 pracował w Korpusie Kadetów nr 2 w Chełmnie, a w latach
1936-1939 był sierżantem szefem w Korpusie Kadetów nr 2 w Rawiczu (w 1936 nastąpiło
połączenie Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu z Korpusem Kadetów nr 2 z Chełmna; po
połączeniu nosił nazwę Korpusu Kadetów 2 im. Marszałka Śmigłego Rydza). Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej, numer jeńca: 5258. Przebywał
w obozach jenieckich: Stalag VIII-C (Sagan, obecnie Żagań), Stalag VIII-A (Kreuzburg/
Oppeln, obecnie Kluczbork/Opole), Stalag V-B (Villingen, przeniesiony ze Stalagu VIII-A
22.06.1940.) i Stalag XXI-A (Schildberg, obecnie Ostrzeszów, zwolniony 13.08.1940).
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w
Łambinowicach Opolu, sygnatura: WAST-St.VB,l.42,, Księga Pamięci Kadetów II Rzeczpospolitej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2001, str. 85; Księga Pamięci Kadetów II
Rzeczpospolitej Aneks, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2006, str. 179.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Dankowski Andrzej, szeregowiec
Urodzony 23.10.1909 w Mystkach, gmina Nekla. Syn Bartłomieja i Antoniny (?) z d.
Wałęsa. Ukończył Szkołę Powszechną w Targowej Górce. Przed wojną zamieszkiwał w Opatówku, gmina Nekla. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 69 Pułku Piechoty
z Gniezna. Prawdopodobnie brał udział w obronie Warszawy. Dostał się do niewoli niemieckiej w Warszawie po jej kapitulacji 28.09.1939. Został umieszczony w obozie jenieckim
Stalag VI-A w Hemer/Iserlohn (obecnie kraj związkowy Nadrenia Północna - Westfalia), numer jeńca 11889. 1.07.1940 (według innych danych 30.08.1940) został zwolniony z obozu
i skierowany do pracy przymusowej w powiecie Lemgo (obecnie kraj związkowy Nadrenia
Północna - Westfalia).
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, sygnatura: WASt-St.VIA, l. 363.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Dankowski Jan, strzelec
Urodzony 14.01.1914 w Mystkach, gmina Nekla. Syn Jana. Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939 w szeregach 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich stacjonującego
przed wojną w Poznaniu i Biedrusku. Pułk walczył w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Pierwszą walkę pułk stoczył 3.9.1939 nad Notecią, pod Wolą Zbrożkową (11.09.1939),
Brochowem (14-15.09.1929), Górkami i Zamościem, Pociechą, Sierakowem, Truskawiem
i Laskami. Pułk walczył w obronie Warszawy. Broń złożył 29.09.1939 w Łazienkach
(za Wikipedią, hasło: 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich). Dostał się do niewoli
41

niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim Stalag VI-F w Bocholt (obecnie kraj związkowy
Nadrenia Północna - Westfalia), numer jeńca 5073. 13.08.1940 został zwolniony z obozu
i przekazany do dyspozycji Urzędu Pracy w Siegburg (obecnie kraj związkowy Nadrenia
Północna - Westfalia), tj. skierowany do pracy przymusowej na terenie działania tego urzędu.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Dankowski Kazimierz, starszy szeregowiec
Urodzony 26.01.1916 w Mystkach, gmina Nekla. Uczestniczył w wojnie obronnej
1939 w artylerii, 4 kompania, 1 batalion (nazwa jednostki wojskowej nieznana). Dostał się
do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim Stalag XI-A w Altengrabow (obecnie
kraj związkowy Saksonia - Anhalt), numer jeńca 13284. Stalag XI-A znajdował się na poligonie wojskowym powstałym w 1893 i do dzisiaj służącym celom militarnym. We wrześniu
1939, w byłych końskich stajniach znajdujących się w kompleksie koszarowym poligonu,
powstał obóz jeniecki. W Obozie tym w okresie 1939-1945 więzionych było 55 000 jeńców
wojennych z 13 krajów. Pierwszymi jeńcami byli polscy żołnierze kampanii wrześniowej
1939. W dniu 19.06.1940 został zwolniony z obozu i skierowany do pracy przymusowej
do Frankenhof.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Dankowski Stanisław, szeregowiec
Urodził się 19.02.1889 w Dominowie jako syn Tadeusza i Pauliny z d. Thierling.
W 1892 ośmioosobowa rodzina przeniosła się do Nekli. Powołany do służby w wojsku został ranny we wrześniu 1916, służąc w 9. Kompanii Infanterie Regiment nr 46 z Wrześni.
Po powrocie z frontu zachodniego, jako żołnierz byłej Armii Niemieckiej, zgłosił się ochotniczo w dniu 2.01.1919 do powstańczej Kompanii Nekielskiej pod dowództwem Beutlera,
z którą brał udział w walkach na odcinku frontu północnego Szubin-Rynarzewo do dnia
30.03.1919. Po powstaniu ożenił się z zamieszkałą w Wielkim Gaju Stefanią z d. Kabacińską
(ur. 31.8.1892 w Walentynowie, zm. 24.5.1926). W małżeństwie urodziło się troje dzieci,
w tym ostatnia Ewa zmarła z matką. Po odbyciu służby na stacji lotniczej Ławica zamieszkał
w Poznaniu. W kampanii wrześniowej 1939 w stopniu szeregowca walczył od 4 do 30.09.1939
i został wraz z załogą Dęblina wzięty do niewoli niemieckiej. Przebywał w Stalagu nr XXI-A
Schildberg (Ostrzeszów) nr jeńca 26525. Tam przebywał do 7.08.1940, gdy został zwolniony do domu. Pochowany na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Odznaczony Wielkopolskim
Krzyżem Powstańczym, uchwałą Rady Państwa nr 12.17.-0.1046 z 17.12.1958.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk
Domański Walerian (na liście R. Kordusa podano imię Wincenty)
Urodzony 22 października 1912 w Stępocinie, gmina Nekla. Syn Stanisława (rolnika) i Marianny z d. Lesińskiej. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku prawdopodobnie
w szeregach jednostki wojskowej wchodzącej w skład 17 Dywizji Piechoty. Poległ 17 września
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1939, w trakcie bitwy nad Bzurą, w okolicy Kiernozi (powiat łowicki, województwo łódzkie).
Miejsce pochówku nie jest znane (nie jest wymieniony wśród żołnierzy pochowanych na
cmentarzu w Kiernozi).
Źródło informacji: informacje udostępnione przez Jerzego Osypiuka.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Domowicz Roch /1893-1983/ Nekielka
Dopierała Aleksander /19.02.1915/ Nekla, w niewoli do 20.10.1939
Drozdowski Władysław, strzelec/szeregowy
Urodzony 11.07.1916 w Niedośpielinie, gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański. Syn Feliksa i Eleonory z d. Zdzierak. Od 1954 zamieszkały w Stroszkach, gmina Nekla.
Ukończył 6 klas Szkoły Powszechnej w Wielgomłynach (1930). W latach 1932-1938 pracował jako robotnik w majątku ziemskim Gajera w Dąbrowie Zielonej. 22.03.1938 powołany został do odbycia czynnej służby wojskowej w 27 Pułku Piechoty w Częstochowie,
3 kompania strzelecka, jako strzelec. We wrześniu 1939 27 Pułk Piechoty walczył w składzie
7 Dywizji Piechoty. Szlak bojowy Władysława Drozdowskiego wiódł przez Kiedrzyn, lasy
Janowskie, Złoty Potok, Pilicę, Maluszyn, Włoszczową, Radoszyce, Końskie, Rawę Mazowiecką, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. Po krótkim pobycie w obozie przejściowym
w Szydłowcu i w Kielcach, w dniu 28.09.1939 został zwolniony do domu. W czasie okupacji
i po wojnie do 1947 pracował w gospodarstwie rolnym u ojca w Niedośpielinie. W 1947
otrzymał z reformy rolnej gospodarstwo rolne w Nowojewie, w powiecie średzkim (13,5 ha),
w którym pracował do 1950. W tym samym roku przeniósł się do Stroszek w gminie Nekla,
gdzie gospodarował na 10 ha gospodarstwie. W 1954 wstąpił do Spółdzielni Produkcyjnej
w Stroszkach, gdzie pracował do 1976. Ożenił się z Marcjanną z d. Pyter. Dzieci: Zofia,
zamężna Lipowczyk (ur. 1941), Maria, zamężna Dębska (ur. 1949), Aleksandra, zamężna
Walenciak (ur. 1952), Halina, zamężna Bogusławska (ur. 1954), Zenon (ur. 1958). Zmarł
15.06.1988 w Stroszkach, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Eliks Antoni /4.03.1902-1941/ kapral, Gierłatowo, w niewoli do 24.10.1939
Fedorowicz Michał, kapral
Urodzony 29.09.1913 w Zabłotówce k. Jagielnicy, powiat czortkowski, województwo tarnopolskie (obecnie Ukraina). Syn Michała i Pauliny z d. Łotockiej. Ukończył 3 klasy Szkoły Powszechnej w Ułaszkowcach. W latach 1925-1930 uczył się zawodu szewca.
Znał się także na rolnictwie, stolarstwie, fryzjerstwie i rzeźnictwie. Przed wojną pracował
w gospodarstwie rolnym rodziców. Ponadto zajmował się szewstwem i wynajmował się do
pracy w sklepach. W latach 1934-1936 odbył czynną służbę wojskową w pułku piechoty na
Kresach. Brał udział w wojnie obronnej 1939 od 1 do 18 września. 17.09.1939 został ranny
od wybuchu granatu w bark. Od 19.09.1939 do 27.01.1943 przebywał w obozach jenieckich na
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terenie Niemiec. Według informacji rodziny był szykanowany i bity przez niemieckich strażników, powybijano mu zęby. W obozie chorował na malarię. 8.04.1944 otrzymał powołanie
do Ludowego Wojska Polskiego. Walczył pod Warszawą, Kołobrzegiem, nad Odrą i Nysą Łużycką; brał udział w walkach
o Berlin. Po zdemobilizowaniu w 1945 powrócił w rodzinne
strony. Od 1946 mieszkał w Orzeszkowie, gmina Dominowo,
a następnie w Gierłatowie, gmina Nekla. Od 1947 pracował
we własnym gospodarstwie rolnym (16 ha) w Gierłatowie.
Żonaty z Petronelą z d. Fediuk (1938) i powtórnie, po śmierci
pierwszej żony - ze Stanisławą z d. Miłkowską (1980). Dzieci: Józef (ur. 1944) i Kazimiera (ur. 1949). Zmarł 6.10.2003
w Świdnicy Śląskiej i pochowany został na tamtejszym
cmentarzu. Posiadał: Medal „Za udział w wojnie obronnej
1939”, Medal „Za udział w walkach o Berlin”.
Źródła informacji: informacje uzyskane od wnuków: Macieja i Zbigniewa Fedorowiczów, spisane przez Kazimierza Nosala - byłego mieszkańca Gierłatowa.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Filipiak Jan /12.12.1914-?/ Chwałszyce, w niewoli do 23.10.1939
Florkowski Wacław, strzelec
Urodzony 18.09.1914 w Małej Górce, gmina Nekla. Syn Stanisława i Marianny
z d. Szambelańczyk. Rolnik. Sołtys Małej Górki. Czynną służbę wojskową rozpoczął
w 68 Pułku Piechoty we Wrześni, skąd został przydzielony do Korpusu Ochrony Pogranicza (okolice Równego). Uczestniczył w wojnie obronnej
1939. Walczył w szeregach 69 Pułku Piechoty z Gniezna
w bitwie nad Bzurą. Dostał się do niewoli niemieckiej.
Został umieszczony w obozie jenieckim Stalag VI-C Oberlangen/Emsland (obecnie Dolna Saksonia, powiat Emsland), numer jeńca 1541. 1.11.1940 został zwolniony
z obozu jenieckiego i skierowany do pracy przymusowej na
terenie Niemiec. Do kraju powrócił jesienią 1945. Żonaty
z Heleną z d. Andrzejczak. Dzieci: Maria, zamężna Paczyńska (ur. 1946), Stanisław (ur. 1948), Roman (ur. 1949), Annę,
zamężna Urbaniak (ur. 1953), Barbara, zamężna Bogaczyk
(ur. 1954), Ryszard (ur. 1957). Zmarł 21.08.1998, pochowany
został na Cmentarzu Parafialnym w Opatówku.
Źródła informacji: informacje przekazane przez syna
- Stanisława Florkowskiego, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Polskiego
Czerwonego Krzyża.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Frankowski Mieczysław, szeregowiec
Urodzony 5.12.1906 w Pyzdrach. Syn Wincentego i Stanisławy z d. Popielarskiej.
Ukończył Szkołę Powszechną w Pyzdrach. 21.10.1937 uzyskał dyplom mistrza krawieckiego
w Poznaniu. Przed wojną prowadził własny zakład krawiecki w Gąsiorowie, gmina Nekla
i Środzie Wlkp. Czynną służbę wojskową odbył w Korpusie Ochrony Pogranicza (około 1926). Przydział mobilizacyjny otrzymał w sierpniu 1939 do pułku radiotelegraficznego (prawdopodobnie do ośrodka zapasowego
pułku) na Kresach Wschodnich. 17.09.1939 dostał się do
niewoli sowieckiej. Przewieziony został do Starobielska
(obecnie Ukraina, obwód ługański), gdzie na obszarze byłego klasztoru mieścił się obóz jeniecki dla Polaków. Na
przełomie października i listopada 1939 został przekazany Niemcom w ramach dokonanej wówczas wymiany
jeńców. Wysłano go do obozu jenieckiego Stalag XVII-A
w Kaisersteinbruch (obecnie Austria, Burgerland, powiat
Neusiedl am See), numer jeńca 39845. Pracował przymusowo przy budowie autostrady Wiedeń - Linz (Bau der Autobahn Linz). Następnie został
umieszczony w obozie Stalag XXI-A w Schildberg (obecnie Ostrzeszów w województwie wielkopolskim). 26.08.1940 z powodów zdrowotnych został zwolniony z niewoli
do miejsca zamieszkania w Gąsiorowie. Po wojnie powrócił do zabranego przez Niemców
w czasie okupacji mieszkania w Środzie Wlkp na ul. Rynkowej 1 (Sejmikowa 1). Prowadził
tam własny zakład krawiecki. W latach pięćdziesiątych XX w. zmuszony był zlikwidować
zakład krawiecki i podjąć pracę w charakterze mistrza krawieckiego w państwowych zakładach odzieżowych w Środzie Wlkp i Miłosławiu. Żonaty z Zofią z d. Bartłomiejczak (ur.
1935). Dzieci: Stanisław (ur. 1936), Bogumiła, zamężna Kaźmierczak (ur. 1940), Jerzy (ur.
1942). Zmarł 30.09.2000, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Środzie Wlkp (w
sektorze VIII).
Źródła informacji: informacje i dokumenty udostępnione przez dzieci Mieczysława
Frankowskiego, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie
danych Polskiego Czerwonego Krzyża i Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji przejęty został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02103 Warszawa).
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Frąckowiak Edward, kapral
Urodzony 3.10.1905 w Gąsiorowie, gmina Nekla.
Syn Stanisława i Józefy z d. Hołdernej. Ukończył Szkołę
Powszechną w Stępocinie. Przed wojną pracował w gospodarstwie rolnym ojca w Gąsiorowie. Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939, w piechocie, jako podoficer. Dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim Stalag III-A
w Luckenwalde, w Brandenburgii, około 50 km na południe
od Berlina, numer jeńca 16860. 26.09.1940 (lub 17.05.1940)
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został zwolniony z obozu i prawdopodobnie skierowany do pracy przymusowej w Niemczech. Do domu powrócił w 1941. W dalszym ciągu pracował w gospodarstwie rolnym w
Gąsiorowie. Żonaty ze Stanisławą z d. Nowak. Dzieci: Irena (ur. 1932), Wanda (ur. 1934), Józef (ur. 1936), Teresa (ur. 1940), Tadeusz (ur. 1945), Domicela (ur. 1950). Zmarł 3 lipca 1987,
pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Źródła informacji: informacje i zdjęcia udostępnione przez rodzinę, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego
Krzyża.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Frąckowiak Stefan
Urodzony 2.09.1906. Zamieszkały w Gąsiorowie, gmina Nekla. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. W niewoli niemieckiej przebywał do 21.08.1940. 27.07.1944 osadzony
został w tzw. obozie pracy wychowawczej (AEL) w Żabikowie, numer: 17769.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Frąckowiak Władysław /3.05.1914-1969/ Gierłatowo
Furiat Józef /16.03.1915-?/ Zasutowo
Gerszendorf Stefan /14.11.1889-?/ Nekielka (na Liste über die entlassenen polnischen Kriegsgefangenen jest Gerstendorf Stefan, miejsce urodzenia i zamieszkania Stroszki)
Gierba Paweł, kanonier
Urodzony 8.05.1912 w Osowej, gmina Sobibór, powiat Włodawa. Syn Grzegorza
i Heleny z d. Dolińskiej. Ukończył Szkołę Powszechną w Osowej - 4 klasy (1926). Przed wojną pracował razem z matką w gospodarstwie rolnym. Od 23.02.1934 odbywał czynną służbę
wojskową w 9 Pułku Artylerii Lekkiej w Siedlcach, w 5 baterii, jako kanonier jezdny. W maju 1934, w trakcie odbywania
czynnej służby wojskowej, został powołany na 3 miesięczny
kurs weterynaryjny. We wrześniu 1935 został przeniesiony
do rezerwy. Po powrocie z wojska nadal pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W maju 1937 został powołany
na 4 tygodniowe ćwiczenia w 9 P.A.L. 23.03.1939 został
zmobilizowany do 9 P.A.L, do Białej Podlaskiej. W czerwcu
wyjechali transportem kolejowym na Pomorze. Tam zostali
zakwaterowani we wsiach koło Koronowa (obecnie powiat
bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie), Później jego
bateria została przeniesiona do Pruszcza Pomorskiego (obecnie powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie). Od
1.09.1939 brał udział w walkach w Borach Tucholskich nad
rzeką Brdą. W czasie działań wojennych został ranny w nogę w okolicy łydki. Zabity został
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jednocześnie koń, na którym jechał. 19.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Niemcy
przewieźli ich do stacji kolejowej Terespol Pomorski koło Świecia, gdzie zgromadzili około
12 tysięcy jeńców. Stąd, po pięciu dniach, przewieźli ich do Ośka (Osiek w powiecie stargardzkim, województwo pomorskie). Był osadzony w obozach jenieckich (stalagach): II-B
w Hammerstein (obecnie Czarne, w Polsce, powiat człuchowski, województwo pomorskie),
VIII-B w Lamsdorf (obecnie Łambinowice, w Polsce, powiat nyski, województwo opolskie),
numer jeńca 6698. We wspomnieniach rodzinnych występuje Stalag II-A (Neubrandenburg).
Tutaj Paweł Gierba - jak wspominał - przeżył gehennę i głód. Zaczął chorować i myślał, że nigdy już nie powróci do domu. Następnie został przeniesiony do majątku koło Złotowa. Tam
miał lżej, jedzenie było lepsze, lecz nadal chorował. Niemka kierująca majątkiem widząc
jego stan zdrowia, załatwiła mu dokument zwalniający go do domu. Po powrocie do Osowej
w dalszym ciągu pomagał matce w gospodarstwie. W tym czasie, niedaleko Osowej, Niemcy
budowali obóz zagłady w Sobiborze. Widział pędzonych Żydów przez swoją wieś. Osowa
była dużą wsią - ciągnęła się przez kilka kilometrów. Niemcy rozdawali czarne zasłony, by
mieszkańcy zasłaniali okna. Zarządzili, by wieczorem nie palić świateł w domach. Zagrozili,
że kto się nie zastosuje, temu spalą dom. Chodziło im o to, aby ludzie nie widzieli pędzonych Żydów. W 1943 r. Niemcy cały czas rozbudowywali obóz w Sobiborze. Oprócz Żydów
zatrudniali robotników z przyległych wsi. Kto tylko był zdolny do pracy, to zabierali go na
gudowę obozu. Zatrudnili również Pawła Gierbę. Pracował jako cieśla. Wspólnie z innymi
Polakami stawiał konstrukcje z ponumerowanych belek, podawanych przez Żydów. Później
Żydzi już sami wykończali te baraki. Polacy byli lepiej traktowani niż Żydzi, dostawali jedzenie, nie byli bici przy pracy. Robotnicy polscy pytali się niemieckich żołnierzy, którzy nadzorowali budowę, co się z nimi stanie. Usłyszeli, że podzielą los Żydów, gdyż nie może być
świadków tego, co się tutaj dzieje. Ponieważ Paweł Gierba znał ten teren dobrze, postanowił
uciec wraz z kilkoma Polakami. Nie byli tak mocno pilnowani jak Żydzi i dlatego ich ucieczka się powiodła. Później ukrywał się. Słyszał, że w obozie dochodziło do częstych buntów
i Niemcy byli zmuszeni go zlikwidować. Zimą 1944 roku wysadzili w powietrze zabudowania obozu, a zbiegłych robotników polskich już nie nękali. W Osowej poznał swoją przyszłą
żonę, wysiedloną wraz z rodziną przez Niemców z Gułtów w powiecie średzkim. Po wojnie
mieszkał w województwie lubelskim i olsztyńskim (Ruda, gmina Biały, pow. Nidzica). Rodzina żony powróciła z Osowej do swojego domu w Gułtowach i tam jego teściowa wyszukała
mu gospodarstwo, położone w pobliskim Gierłatowie koło Nekli. W 1955 r. osiedlił się na
gospodarstwie w Gierłatowie. Żonaty z Janiną z d. Przygodzką. Dzieci: Jan (ur. 1947, wyjechał z Polski w 1976 r. do USA, mieszkał najpierw w Chicago a późnie w Arizonie), Helena
(ur. 1949), Krystyna (ur. 1953), Zbigniew (ur. 1955), Irena (ur. 1958), Maria (ur. 1960). Zmarł
4.01.1998 i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: dokumenty i informacje uzyskane od syna - Zbigniewa Gierby
(w tym życiorys Pawła Gierby spisany przez jego żonę Janinę), IPN Straty Osobowe i Ofiary
represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Głowacki Jan, strzelec
Urodzony 1.06.1914 w Westmorland City (USA). Syn Kaspra i Marii z d. Rutkowskiej.
Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Nekli - 5 klas (1928). Mieszkał w Nekli. Z zawodu był
palaczem w kotłach parowych. 1.04.1937 wcielony został do 69 Pułku Piechoty jako strzelec
(był nim przez cały okres odbywania czynnej służby wojskowej). Od 1.01.1938 przydzielony został do Batalionu Stołecznego w Warszawie. Batalion Stołeczny był wzorcową jednostką piechoty dobieraną ze wszystkich pułków piechoty Wojska Polskiego i pełnił służbę
reprezentacyjną podczas najważniejszych uroczystości państwowych oraz służbę wartowniczą między innymi przed Grobem Nieznanego Żołnierza i Komendą Miasta. 11.11.1938
przeniesiony został do rezerwy. Wybuch wojny zastał go w Staniewiczach na Polesiu.
1.09.1939 zmobilizowany został do 35 Pułku Piechoty w Brześciu nad Bugiem - do obrony
fortec. 2.09.1939 twierdza brzeska została pierwszy raz zbombardowana przez Luftwaffe.
W twierdzy znajdowały się wówczas bataliony marszowe 34, 35 i 82 pułku piechoty oraz
inne jednostki wojskowe, a także zmobilizowani rezerwiści, którzy stawiali się doń z kartą
mobilizacyjną (hasło Obrona twierdzy brzeskiej w Wikipedii). W drugiej połowie września
1939 walczył z Niemcami około 3 dni. 21.9.1939 dostał się do niewoli niemieckiej i został
odesłany do miejsca zamieszkania.
Źródła informacji: deklaracja członka podopiecznego ZBOWID Bolesławy Głowackiej
oraz odpis z książeczki wojskowej Jana Głowackiego, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Goździewicz Marian, Starczanowo, jeniec, robotnik przymusowy na Uznam, zginął na skutek nalotu alianckiego 17.08.1943
Graczyk Franciszek /22.03.1908-?/ Chwałszyce, w niewoli do 31.10.1939
Graczyk Stanisław, strzelec
Urodzony 16.10.1903 w Dzierżnicy, gmina Dominowo. Uczestnik wojny obronnej
1939 w szeregach 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego. W niewoli niemieckiej w Stalagu VI-H w Arnoldsweiler/Dren (obecnie: Północna Nadrenia - Westfalia), numer
jeńca 4830, do 31.08.1940.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Grajek Feliks, marynarz
Urodzony 16.03.1915 w miejscowości Ujazd, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński. Syn Józefa i Józefy z d. Kędzierskiej. Brat Stanisława Grajka. Przed wojną mieszkał w Brudzewku, gmina Kiszkowo, powiat
gnieźnieński. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939
w szeregach Marynarki Wojennej na Półwyspie Helskim
jako artylerzysta morski. Do niewoli niemieckiej dostał się
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2.10.1939 na skutek kapitulacji Helu. Przebywał w obozie jenieckim stalag III-A w Luckenwalde, w Brandenburgii, około 50 km na południe od Berlina, numer jeńca 84647. 27.11.1940
został zwolniony z obozu jenieckiego i skierowany za pośrednictwem Urzędu Pracy w Niederbarnim (Brandenburgia) do pracy przymusowej w Kremmen (obecnie kraj związkowy
Brandenburgia, powiat Oberhavel). Po wojnie mieszkał w Nekielce. Zmarł 24.10.1986, pochowany został w Poznaniu.
Źródła informacji: relacja córek Stanisława Grajka - Jadwigi Szalaty i Janiny Eliks.
IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl) na podstawie danych Polskiego
Czerwonego Krzyża i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Grajek Stanisław
Urodzony 9.11.1904 w Rybnie Wielkim, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński. Syn
Józefa i Józefy, z d. Kędzierskiej. Brat Feliksa Grajka. Przed wojną pracował w gospodarstwie
rolnym ojca w Nekielce. Czynną służbę wojskową odbył w artylerii. Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939. Według relacji córek „przeszli przez całą Polskę, doszli do miejscowości Równe i tam ich rozwiązali (bardziej prawdopodobne jest to, że do Równego został zmobilizowany, a jego oddział mógł zostać rozwiązany 17.09.1939
lub później, po wkroczeniu wojsk sowieckich). Dowództwo
przeszło za granicę prawdopodobnie na Węgry, a szeregowi
wracali do domów indywidualnie. Przeprawiali się przez
Bug, gdzie było tyle trupów, że z wojska, ludności cywilnej
i koni powstał most, a rzeka była czerwona od krwi. Ojciec
przeszedł pieszo do Gniezna. Szli we trzech, jeden kolega
zginął, a z drugim w Gnieźnie wsiedli do pociągu. Ojciec
wysiadł w Pobiedziskach i do domu wrócił przez lasy, przez
Wiktorowo”. Stanisław zamieszkał w Nekielce w domu teścia (Mikołajczaka). Po wojnie pracował w gospodarstwie rolnym i w Powiatowym Rejonie Dróg przy budowie drogi szybkiego ruchu E-8 (obecna nazwa
droga nr 92). Żonaty z Marią z d. Mikołajczak (1934). Dzieci: Kazimierz (ur. 1932), Jan (ur.
1937), Stanisław (ur. 1941), Jadwiga (ur. 1943), Janina (ur. 1944), Irena (ur. 1946), Józef (ur.
1949). Zmarł 15.07.1963 w Nekielce, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: relacja córek - Jadwigi Szalaty i Janiny Eliks.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Grams Paweł /17.02.1915-?/ Nekielka, w niewoli do 23.12.1939
Grams Teobald /30.09.1916-?/ Nekielka, w niewoli do 23.10.1939
Gromadziński Józef, szeregowiec
Urodzony 5.04.1915 w Herten (Niemcy, obecnie Nadrenia - Północna Westfalia). Syn
Józefa i Magdaleny z d. Matuszak. Ukończył Szkołę Powszechną w Stępocinie - 4 klasy (1929.).
Do 1933 uczył się zawodu u młynarza w Podstolicach. Do 1937 pracował jako młynarz w
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młynie w Podstolicach. 15.11.1937 powołany został do odbycia czynnej służby wojskowej w
69 Pułku Piechoty w Gnieźnie (dowódca pułku - płk Stanisław Dworzak). Służbę odbywał w
4 kompanii karabinów maszynowych jako taśmowy. W 1938 został przeniesiony do Korpusu
Ochrony Pogranicza Batalion „Nowe Troki”. Służbę odbywał
w plutonie łączności jako monter liniowy. Batalion ochraniał granicę z Litwą. 17.09.1939. Batalion K.O.P. „Nowe
Troki” został ściągnięty znad granicy litewskiej do Wilna. Zajął pozycje na przedmieściu Markucie. Pozbawiony broni przeciwpancernej był bezbronny wobec nacierających sowieckich czołgów. Wobec przeważających sił
wroga dowódca batalionu w dniu 18.09.1939 rozwiązał
jednostkę, a żołnierze mieli przedzierać się w kierunku granicy litewskiej (hasło Batalion KOP „Troki” w Wikipedii).
W dniu 21.09.1939. Józef Gromadziński został rozbrojony
przez wojska sowieckie i zwolniony do domu. Powrócił do
Podstolic, gdzie przez całą okupację pracował we młynie.
Od 1945 do 1979, tj. do przejścia na emeryturę pracował
w Poznaniu jako młynarz. Po wojnie zamieszkał w Chociczce, gmina Września. Żonaty z
Janiną Gromadzińską (ur. 1921). Zmarł 7.11.1987 i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Opatówku.
Źródło informacji: dokumenty znajdujące się w teczce Józefa Gromadzińskiego, przechowywanej w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Września.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Grychowski Edward, strzelec
Urodzony 4.08.1916 w Kielcach. Syn Andrzeja i Antoniny Po ukończeniu szkoły
powszechnej kontynuował naukę w szkole dla organistów, którą ukończył. Następnie rozpoczął pracę jako organista w jednej z parafii pod Kielcami. Od 21.03.1939 odbywał zasadniczą służbę wojskową w 4 Pułku Piechoty Legionów w
Kielcach. Od 1.09.1939 brał udział w wojnie z Niemcami.
16.09.1939 został wzięty do niewoli w okolicach Ożarowa
pod Warszawą. Od października 1939 do września 1940
przebywał w obozie jenieckim Stalag XI-B w Bad Fallingsbostel (obecnie Dolna Saksonia), numer jeńca 5772. 4.09.1940
r. zwolniony został z obozu i skierowany do pracy przymusowej w gospodarstwach rolnych. Pracował w Hustedt (obecnie powiat Celle), Mueden i Gerstenbuttel (obecnie powiat
Gifhorn w Dolnej Saksonii). Podczas pobytu w Niemczech
poznał swoją przyszłą żonę, która we wrześniu 1940 wraz
z rodzicami została wywieziona do Niemiec na przymusowe roboty. 10.08.1943 w Mueden urodził się syn Edward.
W 1945 powrócił wraz z rodziną do Kielc, po czym w 1947
przeniósł się do Targowej Górki, a następnie do Nekli. W parafiach w Targowej Górce i w Nekli zatrudniony był jako organista. Pracował także w różnych zakładach pracy w Poznaniu.
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Zmarł 6.12.1997 i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Żonaty z Kazimierą
z d. Targosz. Dzieci: Edward (1943), Jerzy (1944), Roman (1947), Tadeusz (1948).
Źródła informacji: dokumenty i informacje uzyskane od syna - Romana Grychowskiego, akta ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu,
IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego
Czerwonego Krzyża i Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji
przejęty został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa).
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Hadada Andrzej, kapral, pośmiertnie awansowany na podporucznika (1972)
Urodził się 18.10.1899 w Nekli jako syn Michała i Rozalii z domu Rybackiej. Ukończył szkołę powszechną w Nekli. Podczas I wojny światowej został wcielony do Armii Niemieckiej. W grudniu 1918 r. przyłączył się do stworzonego
przez brata Stanisława oddziału powstańców i udał się przez
Środę do Poznania. Następnie z Kompanią Nekielsko-Strzałkowską przeszedł szlak bojowy na froncie północnym powstania. Brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. w rejonie
Szubina, Samoklęsk, Brzózek, Turu i Rynarzewa. Wykazał
się niezwykłą odwagą przy zdobywaniu niemieckiego pociągu pancernego PZ 22 pod Rynarzewem. Po powstaniu został
wcielony do 11 Kompanii 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich
(późniejszego 58 Pułku Piechoty) i odbył kampanię w wojnie
z bolszewikami. Brał udział w III Powstaniu Śląskim. Zdemobilizowany z wojska w stopniu kaprala. Ożenił się z Magdaleną Nowak z Gąsiorowa. Podczas II wojny światowej zgłosił
się do Wojska Polskiego i brał udział w kampanii wrześniowej 1939 w walkach Armii Poznań
nad Bzurą i w okolicy Brodnicy. W okresie II wojny pracował jako robotnik w okolicach
Wrześni. Zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wlkp. 22.05.1935 pod
nr 14849. Członek Związku Powstańców Wielkopolskich oraz nekielskiego koła Związku
Weteranów Powstań Narodowych R.P. od 20.01.1935. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała nr W 2/72. Zmarł 9.12.1971, został pochowany na nekielskim cmentarzu.
Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 08.29-0.353
z 29.08.1968 r.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Hyży Władysław /21.06.1909-1993/ Nekla, bitwa nad Bzurą, kolejarz, w niewoli
do 20.10.1939

Idaszak Franciszek /1914-1996/ Targowa Górka
Idaszewski Leon /7.06.1907-?/ Stępocin
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Jałoszyński Feliks
Urodzony 18.04.1908 w Targowej Górce. Syn Adama i Pelagii z d. Szalaty. Ukończył
6 klas Szkoły Powszechnej w Targowej Górce. Rolnik. Przed wojną pracował w gospodarstwie rolnym ojca. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach jednostki wojskowej
z Gniezna (69 Pułk Piechoty lub 17 Pułk Artylerii Lekkiej),
w zwiadzie konnym. Żonaty ze Stefanią z d. Majchrzycką
(1950). Dzieci: Halina, zamężna Borowczyk (ur. 1962), Teresa, zamężna Waligóra (ur. 1963), Maria, zamężna Waligóra
(ur. 1969). Zmarł 7.01.1997 i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Źródło informacji: Mieczysław Chęciński „Nadrobić
stracony czas” w zbiorze wspomnień „Za to, że byli Polakami”. Nekla 2015, informacje przekazane przez córkę - Teresę
Waligórę.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Janeczko Jan, strzelec/szeregowiec
Urodzony 20.11.1910 w Targowej Górce, gmina Nekla. Przydział wojskowy: 68 Pułk
Piechoty we Wrześni. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej i został osadzony w obozie jenieckim Stalag XIII-A w Bad Sulzbach, numer jeńca 20761.
13.06.1940 został zwolniony z obozu i skierowany do pracy przymusowej za pośrednictwem
Urzędu Pracy w Schweinfurt (obecnie kraj związkowy Bawaria).
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, nazwa dokumentu: 13113 - oryginalna karta
pracy Polski Czerwony Krzyż.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Janiec Jan, starszy szeregowiec
Urodzony 8.12.1905 prawdopodobnie w Passaic, w USA, w stanie New Jersey
(w odpisie skróconym aktu małżeństwa Jana Jańca i Bronisławy Żółtowskiej, wystawionym
przez Urząd Stanu Cywilnego w Nekli 2.11.1949 podano, że Jan Janiec urodził się 8.12.1905
w Passais (Ameryka Południowa), w Liste über die entlassenen polnischen Kriegsgefangenen (Lista zwolnionych polskich
jeńców wojennych) z 1939 r. podano, że Johann Janiec urodził
się 8.12.1906 w New York). Syn Andrzeja i Marianny. Rodzice Jana Jańca powrócili do Polski krótko po urodzeniu Jana
i zamieszkali najpierw w województwie lubelskim, gdzie
kupili gospodarstwo rolne, a później w Rakowie koło Czerniejewa. Po zawarciu związku małżeńskiego z Bronisławą
z d. Żółtowską z Nekli 11.07.1932. Jan Janiec zamieszkał
wraz z żoną w Nekli i pracował we własnym gospodarstwie rolnym położonym przy ulicy Dworcowej. Do szkoły
powszechnej uczęszczał prawdopodobnie jeszcze w województwie lubelskim. Czynną służbę wojskową odbywał
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w 22 Batalionie Granicznym „Nowe Troki” w latach 1925-1927. W wojnie obronnej
1939 uczestniczył w plutonie karabinów maszynowych jako strzelec, prawdopodobnie
w szeregach 69 Pułku Piechoty z Gniezna. Brał udział w obronie Warszawy. W październiku
1939 powrócił do domu w Nekli. W dalszym ciągu pracował we własnym gospodarstwie.
Rodzina nie była wysiedlona przez Niemców. Z położonej na terenie gospodarstwa żwirowni Niemcy brali (za darmo; gdyby gospodarstwo było w rękach niemieckich musieliby za
żwir płacić) żwir na budowę drugiego toru przebiegającej w pobliżu linii kolejowej Poznań
- Warszawa. Żwir przewozili na lorach Żydzi, którzy byli umieszczeni w obozie położonym
po drugiej stronie torów kolejowych. Według przekazów rodzinnych Bronisława Janiec pozostawiała w nocy na terenie przylegającym do żwirowni żywność dla pracujących w niej
Żydów. Po wojnie Jan Janiec pracował w dalszym ciągu we własnym gospodarstwie, aż do
momentu przekazania gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za emeryturę. Dzieci: Helena (ur. 1934), Jan (ur. 1941) i Kazimierz (ur. 1948). Zmarł 8.02.1990, pochowany został
na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Posiadał odznaczenia: Medal Grunwaldzki i Medal za
Warszawę 1939-1945.
Źródła informacji: informacje i zdjęcie udostępnione przez wnuka - Tomasza Jańca.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Janiszewski Stanisław /2.05.1902-?/ Podstolice, w niewoli do 3.05.1940
Jankowiak Franciszek /22.01.1915-?/ Opatówko, w niewoli do 23.10.1939
Janowicz Ignacy kapral /1910-?/ Podstolice
Janowicz Jan /10.05.1913-?/ Podstolice
Jarząbek Józef /21.11.1909-1985/ Gąsiorowo, rolnik, w niewoli do 6.11.1939
Jędrzak Józef, starszy szeregowiec
Urodzony 5.03.1912 w Stroszkach, w rodzinie Michała i Magdaleny z domu Nowak. Brat Mieczysława Jędrzaka. W latach 1918-1925 ukończył 5 klas szkoły powszechnej
w Nekli. Po ukończeniu 16. roku życia i 3,5 letniej nauki w zawodzie kowala, został czeladnikiem kowalskim, pracując w zakładzie kowalskim w majątku Żółtowskich w Stroszkach. W okresie od 12.04.1934r.
do 20.09.1935 odbył czynną służbę wojskową w 69 Pułku
Piechoty w Gnieźnie, w kompanii ckm. Po odbyciu służby
wojskowej, od września 1935 do sierpnia 1939 pracował
w majątku Stroszki jako kowal. 24.08.1939 zmobilizowany
został do 68 Pułku Piechoty we Wrześni, z przydziałem do
5 Samodzielnego Batalionu Ckm pod dowództwem majora
Alfonsa Kubosza, który został ranny 26.09.1939 w obronie
Warszawy. Dowódcą 1 kompanii był por. Leon Zygarek, szefem kompanii st. sierż. Stanisław Ławniczak. Brał udział
w walkach pod Górą Św. Małgorzaty, w bitwie nad Bzurą,
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pod Łęczycą, Kutnem, Sochaczewem, jako celowniczy ckm. 17.09.1939 pod Iłowem dostał
się do niewoli niemieckiej. Osadzony w obozach w Łodzi i Zgierzu, skąd został zwolniony
do domu 30.09.1939 jako urodzony w Kraju Warty. Po powrocie do domu, przez trzy lata,
w każdą niedzielę, musiał meldować się na posterunku żandarmerii w Nekli. W czasie okupacji pracował jako kowal w majątku Stroszki. W 1945 podczas parcelacji majątku otrzymał
działkę o powierzchni 5,2 ha. Prowadził gospodarstwo i kuźnię. Po założeniu w 1954 Spółdzielni Produkcyjnej w Stroszkach wstąpił do spółdzielni. W 1945 ożenił się ze Stanisławą
Sakowicz. W małżeństwie tym urodziło się dwoje dzieci: Mirosława, zam. Molik (ur. 1947)
i Tadeusz (ur. 1951). Zmarł 28.07.1982 w Poznaniu. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Otrzymał odznaczenia: „Medal Zwycięstwa i Wolności 1945” oraz Odznakę
Grunwaldzką.
Źródło informacji: akta koła ZBoWiD w Nekli przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk

Jędrzak Mieczysław, sierżant
Urodzony 11.07.1906 w Stępocinie, gmina Nekla. Syn Michała i Magdaleny z d.
Nowak. Brat Józefa Jędrzaka. Ukończył 5 klas Szkoły Powszechnej w Nekli (1920). Zdobył
zawód kowala. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował w majątku Stroszki, w gminie Nekla, należącym do rodziny Żółtowskich. 4.03.1928
powołany został do odbycia czynnej służby wojskowej
w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. 15.04.1928 złożył przysięgę wojskową w 69 Pułku Piechoty. W okresie od 15.05.1928
do 15.11.1928 był w Szkole Podoficerskiej 69 Pułku Piechoty
w Gnieźnie i ukończył ją w stopniu starszego szeregowca.
Służbę wojskową zakończył 4.09.1929 - w stopniu kaprala.
Po powrocie z wojska pracował w dalszym ciągu w majątku
Stroszki. 28.08.1939 został zmobilizowany do 44 Pułku Legii
Amerykańskiej (do 1939 nosił on nazwę 44 Pułk Strzelców
Kresowych) w Równem. Pułk wchodził w skład 13 Kresowej
Dywizji Piechoty, która w drugiej połowie sierpnia 1939 znajdowała się w rejonie Bydgoszczy (tzw. Korpus Interwencyjny), a w pierwszych dniach września weszła w skład Armii
„Prusy i walczyła pod Piotrkowem i Tomaszowem Mazowieckim. Mieczysław Jędrzak prawdopodobnie skierowany był do Ośrodka Zapasowego 13 Kresowej Dywizji Piechoty. W swoim życiorysie Mieczysław Jędrzak podaje, że dowódcą batalionu był major Gołąb. Tadeusz
Gołąb w okresie międzywojennym pracował w wojsku jako zawodowy oficer 13 Kresowej
Dywizji Piechoty. W kampanii wrześniowej był w Ośrodku Zapasowym 13 Dywizji Piechoty.
Ranny w nogi. Wzięty do niewoli przez Sowietów. Osadzony najpierw w obozie przejściowym, a następnie przeniesiony do Kozielska. Został zamordowany między 4 a 7.04.1940
przez NKWD w lesie katyńskim (hasło: Tadeusz Gołąb w Wikipedii). Z Równego żołnierze
wymaszerowali na zachód 2.09.1939. Prawdopodobnie mieli dotrzeć do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie znajdował się Ośrodek Zapasowy 13 Kresowej Dywizji Piechoty. Po kilku
dniach dotarli do Łucka. W mieście tym 17.09.1939 musieli złożyć broń przed żołnierzami
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Armii Czerwonej, którzy tego dnia przekroczyli granice Rzeczpospolitej. Przebywał prawdopodobnie w jenieckim obozie pracy w okolicach Lwowa. Najbardziej znanym obozem jenieckim pracy był obóz rówieński (od grudnia 1939 zwany lwowskim - system około 20 punktów
obozowych rozlokowanych wzdłuż budowanej w morderczym tempie drogi strategicznej
Nowogród Wołyński (Nowograd Wołyński) - Lwów przez Równe (Równo), Dubno i Brody;
komendant: Iwan Fediukow; skierowano tu 15 500 osób, z czego w grudniu 1939 r Polaków
było 14 211, w tym 12 482 szeregowców i 1364 podoficerów (hasło: Obozy NKWD dla jeńców polskich w Wikipedii). Kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki 22.06.1941, polscy jeńcy zostali wysłani do Starobielska we wschodniej Ukrainie, w Obwodzie Ługańskim,
na południowy wschód od Charkowa. Po 22.06.1941 ewakuowano z obozu lwowskiego do
obozu starobielskiego około 12 000 jeńców. Jeńcy ci odzyskali wolność na podstawie ogłoszonej przez władze sowieckie 12.08.1941 amnestii dla obywateli polskich przebywających
w więzieniach, łagrach, obozach jenieckich i miejscach zesłania na terenie ZSRR. Amnestia
była następstwem podpisanego dwa tygodnie wcześniej układu polsko-sowieckiego. Z postanowień amnestii skorzystał także Mieczysław Jędrzak, który 7.09.1941 wstąpił do Armii
Polskiej w ZSRR. Służył w 5 Kresowej Dywizji Piechoty w 5 batalionie CKM (ciężkich karabinów maszynowych), jako dowódca drużyny, Z armią gen. Andersa opuścił ZSRR 15.08.1942
i przeszedł szlak przez Persję, Irak, Syrię, Palestynę, Egipt. Brał udział w bitwach pod Monte
Cassino, Ankoną, Bolonią, Forli i nad rzeką Pad, gdzie za waleczność awansowano go do
stopnia sierżanta. W 1946 został przewieziony do Zjednoczonego Królestwa. Zdemobilizowany w 1947. 13.06.1947 powrócił do Polski. Otrzymał działkę z parcelacji majątku Stroszki.
Do 1948 pracował na tej działce. W 1949 r.wstąpił do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
w Stroszkach, Pracował w niej do 1973, kiedy przeszedł na emeryturę. W latach 1948-1956
był sołtysem w Stroszkach. Przez ostatnie lata życia mieszkał w Nekli. Otrzymał odznaczenia: Krzyż Monte Cassino, Gwiazdę za Wojnę 1939-1945, Italy Star, 1939-1945 Star, Defence
Medal, Medal Wojska Polskiego za Wojnę 1939-1945 „Polska swemu obrońcy”, Krzyż Czynu
Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (Monte Cassino, Ancona, Bolonia), Odznakę Pamiątkową 5 Kresowej Dywizji Piechoty, Medal Zwycięstwa i Wolności 1945, Medal
za udział w wojnie obronnej 1939. Ożenił się z Anną z d. Piosik (1935). Dzieci: Stanisław
(ur. 1936, zm. 1936), Teresa, zam. Menes (ur. 1937), Danuta, zam. Rogalińska (ur. 1948, zm.
2016), Stefan (ur. 1951). Zmarł 10.01.1990, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym
w Nekli.
Źródła informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez rodzinę Mieczysława
Jędrzaka (głównie przez córkę - Teresę Menes), reportaż zrealizowany i wyemitowany przez
TVP 3 Poznań 5.07.2019 w cyklu Zapomniane historie.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Jędrzak Stanisław /1899-?/ Stroszki
Jóźwiak Antoni /25.05.1903-?/ Nekielka
Kaczmarek Franciszek /12.09.1904-?/ Nekla, w niewoli do 8.02.1940
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Kaczmarek Jan, starszy sierżant
Urodził się 30.05.1898 w Małej Górce, powiat Września, syn Wojciecha i Marii
z domu Sroczyńskiej. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 od dnia 27.12.1918
w Poznaniu, a następnie w okolicach: Kcyni, Gołańczy i Paterek koło Nakła. Walczył pod
dowództwem kpt. Wiktora Rossy i por. Jerzego Cegielskiego. Zdemobilizowany z końcem Powstania Wielkopolskiego. Podczas wojny obronnej w 1939 walczył w stopniu starszego sierżanta w obronie Gdyni-Oksywia w szeregach I Batalionu Morskiego. 19.09.1939 dostał się
do niewoli. Był jeńcem wojennym w Stalagu II-D (Stargard), nr jeńca 4885, a od 17.12.1940
w Stalagu XI-B (Fallingbostel w Dolnej Saksonii), w którym przebywał do końca wojny.
Po powrocie do kraju w 1946 jako pracownik fizyczny włączył się do odbudowy kraju. Zmarł
4.07.1965 w Bydgoszczy. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady
Państwa nr 01.25-0.11 z dnia 25.01.1968.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Kaczmarek Józef /12.02.1899-?/ Nekielka
Kaczmarski Czesław, szeregowiec
Urodzony 21.02.1913 w Węgierskich, gmina Kostrzyn Wlkp. Syn Józefa i Stanisławy
z d. Kaczmarek. Brał czynny udział w wojnie obronnej 1939 w szeregach 69 Pułku Piechoty
z Gniezna. Walczył nad Bzurą, pod Kutnem i Modlinem, gdzie dostał się do niewoli niemieckiej. W 1940 wywieziony został do prac przymusowych, do
Niemiec. W 1943 został aresztowany i osadzony w obozie
koncentracyjnym Gross-Rosen (obecnie Rogoźnica, woj, dolnośląskie). Później został osadzony w obozie koncentracyjnym Natzweiler - Struthof, założonym we wcielonej do Rzeszy Alzacji, w Wogezach, w miejscu zwanym Struthof, koło
wioski Natzwiller (niem. Natzweiler), nieopodal miasteczka
Schirmeck. Obóz istniał w latach 1941-1944. Na początku
września 1944, w obliczu zbliżającego się frontu, ostatnich
6000 więźniów wyprowadzono do KL Dachau. Według rodzinnego przekazu, po zakończeniu wojny Czesław Kaczmarski przebywał jakiś czas w obozie, wraz z innymi czekając na możliwość powrotu do Polski. W tym czasie zarobił
sporą sumę pieniędzy. W drodze do domu zatrzymał się we
Francji, by odwiedzić swoją siostrę, Władysławę. Gdy okazało się, że jej córka, Benia, umiera
na suchoty, bez wahania poświęcił cały majątek, by umożliwić jej leczenie w wojskowym
szpitalu amerykańskim i zakupić penicylinę. Dzięki temu 16-latka przeżyła i do dziś czci pamięć tego, który „dał jej drugie życie”. Już bez grosza powrócił do kraju w 1947. Zamieszkał
w Drzązgowie z żoną Bronisławą z d. Kaczmarek. Dzieci: Jerzy (1943-2006), Urszula, zam.
Nowak (1948-2017), Bernard (ur. 1949), Józef (ur. 1950). Od 1952 mieszkał w Kokoszkach,
gmina Nekla. Po śmierci pierwszej żony ożenił się z Heleną z d. Pałasz, primo voto Menes.
Z tego związku urodziła się Czesława, zamężna Nowak. Zmarł 13.06.1987, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
56

Źródła informacji: na podstawie akt ZBOWID Koło Nekla, podopiecznej związku Heleny Kaczmarskiej, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie
Bazy danych ITS Arolsen, informacji dostarczonych przez rodzinę.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kajdan Franciszek
Urodzony 24.09.1907 w Gułtowach (?), obecnie
w gminie Kostrzyn. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939.
Dostał się do niewoli niemieckiej. Według przekazu rodzinnego w czasie wojny przymusowo pracował w Hamburgu.
Do kraju powrócił w 1945. Po wojnie pracował w Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” jako magazynier. Żonaty z Marianną z d. Jóźwiak. Dzieci: Kazimierz (ur. 1933),
Julianna, zam. Anioła (ur. 1935), Marian (ur. 1948), Elżbieta
(ur. 1952). Zmarł 17.08.1979 we Wrześni, pochowany został
na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: informacje i zdjęcie udostępnione
przez synową - Ludwikę Kajdan.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kamel Jan, kapral
Urodzony 30.12.1914 w miejscowości Miedźna (obecnie powiat pszczyński, województwo śląskie). Syn Wojciecha i Agnieszki z d. Hofman. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. Następnie terminował u mistrza kowalskiego w Kociałkowej Górce (obecnie gmina
Pobiedziska, powiat poznański) i otrzymał tytuł czeladnika kowalskiego. Już w trakcie pracy w kuźni uzyskał tytuł
mistrza kowalskiego. Przed wojną mieszkał w Podstolicach,
pracował w gospodarstwie rolnym i w kuźni. Czynną służbę wojskową odbył w 17 Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie
oraz w Szkole Podoficerskiej Artylerii w Toruniu. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Swój udział w wojnie zakończył w okolicach Łęczycy (10-12 września). Po powrocie do
Podstolic mieszkał u swoich rodziców i pracował w miejscowym majątku ziemskim. Żonaty z Jadwigą z d. Czwojdińską (1945). Dzieci: Alojzy (ur. 1946), Stefan (ur. 1948), Kinga
(ur. 1950), Franciszek (ur. 1954), Henryk (ur. 1958), Roman
(ur. 1962). Zmarł 3.05.2006 w Dzierżnicy, gmina Dominowo,
pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Targowej
Górce.
Źródło informacji: relacja Alojzego Kamela.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Kamiński Walenty, kapral
Urodzony 26.12.1905 w Chwałszycach, gmina Nekla. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Zmobilizowany do 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Równem, a właściwie do jego batalionu zapasowego, który stacjonował we Włodzimierzu Wołyńskim. Zmobilizowany do tej samej jednostki Marian Wiśniewski z Nekli oświadczył w dniu 16.04.1973
(oświadczenie znajduje się w aktach ZBOWID Koło Nekla), że pod koniec sierpnia 1939
r. został powołany do wojska (na wojnę) do pułku piechoty w Równem, skąd został przeniesiony do Włodzimierza Wołyńskiego. Na wojnę (do Równego) jechał z Nekli razem z
Mieczysławem Jędrzakiem, Władysławem Szczepaniakiem i Marianem Wiśniewskim. Brak
jest danych na temat dalszych losów Walentego Kamińskiego w batalionie zapasowym 45
Pułku Piechoty. Wiadomo, że żołnierze tej jednostki albo dostali się po 17.09.1939 do niewoli
sowieckiej, albo ewakuowali się na zachód, Walenty Kamiński dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim Stalag IV-B w Mühlberg/Elbe (obecnie kraj związkowy
Brandenburgia, powiat Elbe-Elster, nad Łabą), numer jeńca 9338.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, dokumenty Mariana Wiśniewskiego w aktach
ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor: Jacek Mirecki

Kanty Józef, szeregowiec
Urodzony 7.08.1909 w Castrop Rauxel (obecnie Nadrenia Północna-Westfalia, rejencja Münster, powiat Reclinghausen). Syn Józefa. Matka była Niemką. Imię jej nie jest znane.
Ukończył 2 klasy szkoły powszechnej w Niemczech. Chodził też do szkoły w Polsce. Umiał
czytać i pisać, znał język niemiecki. Przed wojną pracował, jako młodociany, razem ze swoim ojcem, Józefem, w kopalni w Niemczech. Do Polski przyjechał w latach dwudziestych
XX wieku razem z ojcem (matka zmarła w Niemczech). Ojciec ożenił się powtórnie. Brak
jest informacji o miejscu odbycia czynnej służby wojskowej. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939, prawdopodobnie na wschodzie Polski. Dostał się do niewoli sowieckiej. Pracował przymusowo w kamieniołomach w rejonie Żytomierza. W 1941 zbiegł z obozu razem z
Bandoszem z Nekli. Do domu wracali miesiąc, omijając większe skupiska ludzkie. W wyniku jednego z zatrzymań przez patrol niemiecki omal nie został wcielony do Wehrmachtu.
W czasie okupacji niemieckiej pracował w Gierłatowie, w gospodarstwie należącym do
Niemca Zelma. Po wojnie pracował we własnym gospodarstwie rolnym w Gierłatowie (2 ha)
oraz w Nadleśnictwie Czerniejewo (do emerytury w 1974). Żonaty z Janiną z d. Zając (1944).
Dzieci: Janina (ur. 1945), Helena (ur. 1946), Jan (ur. 1947), Czesława (ur. 1949), Franciszek
(ur. 1954). Zmarł 25.04.1988, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: informacje udostępnione przez syna - Franciszka Kantego i córkę Helenę, zam. Harłożyńska, spisane przez Kazimierza Nosala - byłego mieszkańca Gierłatowa.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kapciński Wiktor /2.09.1906-1974/ Nekla, robotnik
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Kaptur Andrzej, szeregowiec
Urodzony 17.10.1909 w Borowie, gmina Czempiń, pow. kościański. Syn Stanisława
i Agnieszki z d. Jagodzińskiej. Ukończył 5 klas Szkoły Powszechnej w Borowie (1921). Od
1.10.1921 pracował w majątku ziemskim w Borowie. 16.04.1931 powołany został do odbycia
czynnej służby wojskowej i wcielony do 68 Pułku Piechoty
we Wrześni jako szeregowiec. 2.08.1931 przydzielony został
do plutonu łączności jako telefonista. 13.09.1932 został przeniesiony do rezerwy. Powrócił do pracy w majątku w Borowie. 24.08.1939 został zmobilizowany do 55 Poznańskiego
Pułku Piechoty. Pułk stacjonował w Lesznie, jego III batalion
w Rawiczu, a batalion zapasowy w Poznaniu. Wojnę 1939
pułk rozpoczął w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii,
a potem walczył w składzie macierzystej 14 Dywizji Piechoty. Brał udział w walkach nad Bzurą. Do niewoli niemieckiej
dostał się pod Iłowem 17-18.09.1939. Wywieziony został do
obozu jenieckiego Stalag X-A w Schleswig (Szlezwik, północne Niemcy, obecnie kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn), numer jeńca 692. 13.01.1940 został zwolniony z obozu i skierowany do pracy przymusowej. Do kraju powrócił
30.11.1945. Podjął pracę w Stacji Hodowli Roślin Oleistych
w Borowie. Od 1.11.1968, w związku ze zmianą miejsca zamieszkania, zaczął pracować
w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Poznaniu - Tartak Nekla. Pracował tam do chwili przejścia na emeryturę w 1974. Żonaty z Agnieszką z d. Gawelską (1932). Zmarł 23.03.1987,
pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie
danych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kaszyński Wincenty /9.01.1904-1948/ Gierłatowo
Kaźmierczak Stefan
Urodzony 21.05.1916 w Siedleczku, obecnie gmina Kostrzyn, powiat poznański. Syn
Marii i Józefy z d. Deska. Ukończył szkołę powszechną w Kostrzynie. 5.02.1938 w Środzie
złożył egzamin czeladniczy w rzemiośle kowalskim. Przed wojną pracował w zakładzie kowalskim. Czynną służbę wojskową odbył w 1935 w 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej. Został umieszczony w obozie jenieckim Stalag III-A w Luckenwalde, 50 kilometrów na południe od Berlina (obecnie
kraj związkowy Brandenburgia). W 1941 r. został zwolniony z obozu i skierowany do pracy
przymusowej w przemyśle (Elektrizitätswerk Sachsen-Anhalt Aktiengesellschaft Kraftwerk
Groß-Kayna). Po zakończeniu wojny przebywał w obozie dla dipisów. Do domu powrócił w
1945. Po wojnie prowadził zakład kowalski w Nekli, najpierw w Rynku, a później przy ul.
Powstańców Wielkopolskich. Żonaty z Teresą z d. Bandosz (1948). Dzieci: Julian (ur. 1948),
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Bogumiła (ur. 1951), Anna, zamężna Pleszewa (ur. 1952), Małgorzata, zamężna Ścigała (ur.
1961). Zmarł 21.08.1996 w Poznaniu, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez córki - Annę Pleszewa
i Małgorzatę Ścigała, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji przejęty
został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa).
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kaszubski Ludwik /1913-1989/ Starczanowo, 68 Pułk Piechoty, bitwa nad Bzurą,
jeniec do marca 1945

Kijak Sylwester
Urodzony 31.12.1911 w Poznaniu. Syn Jana i Władysławy z d. Furmaniak. Zamieszkały w Nekli, ul. Reymonta. 1.09.1939 zmobilizowany do 17 Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie. Walczył pod Sochaczewem i Kutnem. 20.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Do
4.08.1940 przebywał w obozie jenieckim, a następnie pracował jako robotnik przymusowy.
5.02.1945 został oswobodzony.
Źródła informacji: Karta członka ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum
Państwowym w Poznaniu. Pełne akta ZBOWID zostały przeniesione do Katowic w dniu 22
grudnia 1984 w związku z wyprowadzeniem się Sylwestra Kijaka.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kleehammer Feliks Ferdynand, kapral
Urodzony 16.05.1906 w Zielińcu, gmina Kołaczkowo. Syn Antoniego i Stanisławy
z d. Jałoszyńskiej. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Zielińcu. Rolnik. Zamieszkały
w Racławkach, gmina Nekla. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej pracował u ojca w gospodarstwie. 17.10.1927 został powołany do odbycia czynnej
służby wojskowej i wcielony do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. 15.03.1928 został przekazany do Batalionu Korpusu
Ochrony Pogranicza „Rokitno” w Rokitnie Wołyńskim. Pełnił
tam służbę do września 1929 jako dowódca drużyny. Po odbyciu służby wojskowej powrócił do pracy w gospodarstwie
rolnym ojca w Racławkach. W 1930 ożenił się z Marianną
Wawrzyniak z Racławek i zaczął pracować w gospodarstwie
rolnym u teścia - Stanisława Wawrzyniaka. 29.08.1939 został zmobilizowany do 43 Pułku Strzelców Legionu Bajończyków w Dubnie, Pułk w wojnie obronnej 1939 walczył
w składzie macierzystej 13 Dywizji Piechoty w Armii „Prusy”. Feliks Kleehammer prawdopodobnie znalazł się w tej
części Ośrodka Zapasowego 13 Dywizji Piechoty, która z
Dubna wyruszyła na wschód w kierunku Lwowa, dołączając do improwizowanej grupy „Dubno”. 18.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej pod
Kamionką Strumiłową (koło Lwowa), skąd pod koniec września 1939 został wywieziony do
obozu jenieckiego Stalag IX-A w Ziegenhain (obecnie Schwalmstadt, Hesja, powiat Kassel),
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numer jeniecki: 7690. Feliks Kleehammer wspominał po wojnie w gronie rodziny, że będąc
jeńcem pracował w fabryce amunicji w pobliżu Kassel. Praca była ciężka, brakował jedzenia, a fabryka była często bombardowana. Dlatego zrzekł się praw jenieckich. Na początku sierpnia 1940 został zwolniony z obozu jenieckiego i skierowany do pracy przymusowej w Linsingen (Hesja), u gospodarza Heinricha Klausa. Pracę u bauera wspominał lepiej.
Otrzymywał więcej jedzenia niż w fabryce, a poza tym lubił pracę na roli. Udało mu się też
przyjechać do Racławek na kilkudniowy urlop. Oswobodzony został 1.04.1945 przez armię
amerykańską. Po zakończeniu wojny znalazł się w obozie przejściowym dla tzw, DIPIS-ów
w Frielendorf (w pobliżu Ziegenhain I Linsingen). 30.10.1945 powrócił do domu. Pracował
we własnym gospodarstwie rolnym do 1973, kiedy to zdał je do Skarbu Państwa, w zamian
za rentę. Do 1979 mieszkał w Racławkach, później przeprowadził się do syna, Kazimierza,
do Bierzglinka w gminie Września, gdzie zmarł w lutym 1981. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni. Dzieci: Kazimierz (ur. 1931), Helena, zam. Gołofit (ur. 1933),
Czesław (ur. 1934) i Leokadia, zam. Zejer (ur. 1935).
Źródła informacji: dokumenty ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum
Państwowym w Poznaniu, informacje uzyskane od córki - Leokadii Zejer.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Klechammer Henryk /13.07.1917-17.04.1993/ Nekla
Pochowany na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu

Kleinschmidt Władysław /5.04.1908-?/ Nekielka
Knasiak Adam, kapral
Urodzony 6.12.1914 w Nekli jako najstarszy z pięciorga dzieci Andrzeja i Marii. Ojciec
był kolejarzem, matka zajmowała się domem. Mieszkali w domu niedaleko dworca kolejowego. W Nekli ukończył szkołę powszechną. Potem uczył się zawodu stolarza W 1936 wyjechał
z Nekli do Nieszawy, gdzie wstąpił do Junackich Hufców
Pracy. Przed wybuchem II wojny światowej odbył służbę
wojskową w 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu. W wojnie obronnej 1939 pułk ten walczył w rejonie
Bydgoszczy oraz w bitwie nad Bzurą. Po jego rozbiciu część
żołnierzy walczyła w obronie Warszawy, a inni połączyli się
z oddziałami na wschodzie Polski. Adam Knasiak zakończył
udział w wojnie w zaimprowizowanej z różnych oddziałów
Grupie Operacyjnej gen. Kleeberga, która 5.10.1939 stoczyła ostatnią bitwę tej wojny pod Kockiem. Po przegranej bitwie dostał się do stalagu. W 1940 większość jeńców została
zwolniona ze stalagu i skierowana do pracy przymusowej na
terenie Rzeszy, wśród nich również Adam Knasiak. W 1943
uzyskał kilkudniową przepustkę i przyjechał do Nieszawy
zawrzeć związek małżeński z Janiną, którą poznał przed wojną. Z niewoli do domu powrócił
w 1945, gdzie czekał na niego syn, który urodził się w 1944. Po wojnie pracował w Nieszawie jako prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców. W 1950 przeprowadził się wraz z
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rodziną do Ciechocinka, gdzie pracował na różnych stanowiskach w usługach i przemyśle
spożywczym. W 1978 przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1991, pochowany jest na cmentarzu
w Ciechocinku. W mieście tym mieszkają nadal jego dzieci - syn Zbigniew i córka Barbara.
Źródła informacji: informacje pochodzące od córki i syna Adama Knasiaka, zdjęcia
udostępnione przez bratanka - Grzegorza Knasiaka.
Autor biogramu: Barbara Małecka (córka)

Kołodziejewski Karol, starszy strzelec
Urodzony 16.10.1914 w Kokoszkach, gmina Nekla. Syn Kazimierza i Franciszki. Ukończył Szkołę Powszechną w Stępocinie - 4 klasy (1928). Od 15.08.1932 do 30.09.1935 zatrudniony był w N.Preiss Fabryka Maszyn we Wrześni jako uczeń, a od 10.01. do 1.03.1936, od
25.10.1938. do 14.06.1939 i od 7 do 17.08.1939 - jako czeladnik ślusarski. 4.03.1937 wcielony został do 68 Pułku Piechoty we Wrześni jako strzelec. We wrześniu 1937 przeniesiony
został do Korpusu Ochrony Pogranicza Batalion „Ostróg”
w Ostrogu nad Horyniem jako rusznikarz (po wprowadzeniu
w 1930 nowej organizacji piechoty na stopie pokojowej, 68
Pułk Piechoty szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza). W dniu 3.05.1938 awansowany został na starszego strzelca, a 10.03.1939 - przeniesiony
do rezerwy. 24.08.1939 zmobilizowany został do 69 Pułku
Piechoty w Gnieźnie, 11 kompania ckm, jako rusznikarz.
Od 1.09.1939 brał udział w wojnie. 26.09.1939 został ranny
w nogę w trakcie walki z Niemcami (do końca życia miał
kulę w nodze). 27.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej.
Przez pewien czas przebywał w niemieckim szpitalu polowym, skąd w 29.09.1939 został zwolniony do miejsca zamieszkania. W okresie okupacji
niemieckiej pracował w Spółdzielni Rolniczej w Nekli jako ślusarz maszyn o napędzie motorowym i parowym. Od 1.02.1945 do 1.02.1953 zatrudniony był w: Czesław Pawlik Warsztat Ślusarsko-Kowalski w Nekli, jako pomocnik ślusarski, a od 5.05.1955 do 1980 pracował
w Państwowym Ośrodku Maszynowym (później Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa) w Kostrzynie Wielkopolskim jako ślusarz. Po wojnie mieszkał w Gąsiorowie, gmina
Nekla. Żonaty z Joanną z domu Nowak. Dzieci: Włodzimierz (ur. 1946), Grażyna (ur. 1953).
Zmarł 16.06.1980, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Posiadał odznaczenia: Odznakę Korpusu Ochrony Pogranicza (1938), Medal Zwycięstwa i Wolności (1946),
Odznakę Grunwaldzką (1947).
Źródła informacji: dokumenty, zdjęcia i informacje uzyskane od córki - Grażyny
Małeckiej.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Konieczka Antoni, kapral
Urodzony 10.01.1916 w Stroszkach, gmina Nekla. Syn Franciszka i Wiktorii
z d. Gadzińskiej. Brat Kazimierza Konieczki. Zamieszkały w Nekli. Kolejarz. Ukończył Szkołę
Powszechną w Nekli (1930). 5.11.1935 powołany do czynnej służby wojskowej i wcielony
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do 7 Pułku Strzelców Konnych w Poznaniu jako celowniczy rkm. 8.01.1936 rozpoczął szkolenie podoficerskie. W czerwcu 1936 awansowany został najpierw na starszego strzelca, a
28.06.1936 - na kaprala i objął stanowisko zastępcy dowódcy plutonu w 4 szwadronie. Od
1.09.1937 był kapralem nadterminowym w 7 Pułku Strzelców Konnych w Poznaniu. Uczestniczył w wojnie obronnej
1939 w szeregach 7 Pułku Strzelców Konnych, który wchodził w skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Brał udział
w bitwie nad Bzurą: pod Wolą Zbrożkową (11.09.1939), pod
Bełchowem k. Łowicza (12.09.1939) i w obronie Warszawy.
28.09.1939 powrócił do miejsca zamieszkania w Nekli. Po
wojnie pracował w PKP jako między innymi dyżurny ruchu
i kierownik biura wagonowego na stacji Poznań - Garbary.
Żonaty z Heleną z d. Nowicką (1945). Dzieci: Krystyna, zam.
Koperska (ur. 1947) i Bogdan (ur. 1951). Zmarł 9.10.1989,
pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Odznaczony: Odznaką Grunwaldzką (1947), Medalem Za Warszawę 1939-1945 (1947), Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939”.
Źródło informacji: dokumenty, zdjęcia i informacje udostępnione przez córkę - Krystynę Koperską.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Konieczka Kazimierz
Urodzony 30.01.1911 w Stroszkach, gmina Nekla. Syn Franciszka i Wiktorii z d. Gadzińskiej. Brat Antoniego Konieczki. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Zmobilizowany 28.08.1939 do 17 Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie. Znalazł się w oddziale nadwyżek
17 P.A.L., który w dniu 2 września wyjechał z Gniezna dwoma transportami kolejowymi.
Następnego dnia na stacji olejowej Czerniejewo k. Wrześni wyładowano się z transportu
i podjęto marsz pieszo. 4 września wieczorem ponownie załadowano się w Koninie do tego
samego transportu, który zdążył już tam dojechać. 6 września wieczorem w Chojnach (3 km
na wschód od Koła) wyładowano się z transportu kolejowego, zabrano żywność i furaż, a
resztę sprzętu pozostawiono. Marsz na Warszawę odbywał się pod dowództwem por. Pawła
Szpiruka (Ukraińca - oficera kontraktowego). W rejonie Łowicza dołączył oddział wartowniczy - obrony koszar 17 Pułku Artylerii Lekkiej. W Warszawie na Pradze oddział nadwyżek
zgrupował się na ulicy Grochowskiej i Jagiellońskiej; tu otrzymał rozkaz przejścia do Lublina.
Dalszy marsz podjęto przez Rembertów, Anin, Garwolin. W Garwolinie oddział nadwyżek
17 P.A.L. dołączył do mieszanego oddziału, który tam się zorganizował i którym dowodził
mjr Edward Wunderlich. 14 września doszło do krwawej potyczki batalionu strzelców mjr.
E. Wunderlicha z oddziałami z niemieckiej Dywizji Pancernej „Kempf” pod Potasznikami (10
km na południe od Garwolina). W walce tej polski oddział został rozbity. Na pobojowisku
zozostały zmasakrowane przez broń pancerną trupy ludzkie, końskie, połamane wozy, kilka
jaszczy i parę armat. Poległo tu wielu żołnierzy z oddziału nadwyżek 17 Pułku Artylerii Lekkiej, a część rozproszyła się. Część rozproszonych kanonierów zebrał potem por. P. Szpiruk
i powrócił z nimi do Warszawy. Tam zorganizował 2 baterię dywizjonu artylerii „Warszawa”
(Ludwik Głowacki 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo
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Lubelskie, Lublin 1969, str. 133.) W deklaracji członkowskiej podopiecznego ZBOWID
z 9.05.1989, żona Kazimierza Konieczki Marianna podała, że mąż walczył pod Potasznikami,
a następnie w Warszawie - do kapitulacji. Do miejsca zamieszkania powrócił 14.10.1939.
Kazimierz Konieczka mieszkał w Stroszkach. Był żonaty z Marianną z d. Pieczyńską. Zmarł
7.05.1989, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: akta członka podopiecznego ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Koperski Franciszek
Urodzony 22.08.1901. Zamieszkały w Nekli. Właściciel tartaku w Nekli. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939. Na Liste über die entlassenen polnischen Kriegsgefangenen wymieniony w poz. 15. Po wyzwoleniu Nekli 24 stycznia 1945 wszedł w skład Tymczasowego
Komitetu Porządkowego, który przybrał nazwę Narodowego
Komitetu Polskiego. Tartak Franciszka Koperskiego w Nekli
po wojnie został „włączony” w ramy Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Produkcji Pomocniczej z Poznania, a następnie
Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunnalnego Poznań-Wilda. W latach 90-tych XX wieku tartak powrócił do rodziny
Koperskich i działał jako Tartak im. Franciszka Koperskiego.
Żonaty z Michaliną. Małżeństwo było bezdzietne. Zmarł w
1972, pochowany został razem z żoną na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: Mazurkiewicz Sebastian Nekla. Historia miasta, Nekla 2008, str. 75, 82.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Koperski Józef, szeregowiec/strzelec
Urodzony 19.02.1910 w Sobiesierniach, gmina Września. Syn Jana i Franciszki
z d. Bosak. Brat Franciszka, Sylwestra i Mariana. Ukończył Szkołę Powszechną w Nekli - 4
klasy (1920). Kontynuował naukę w Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczym w Poznaniu
- 3 klasy (1924). W styczniu 1932 wcielony został do 3 Pułku Lotniczego Poznań. W październiku 1932 przydzielony został do 34 Eskadry Liniowej
Poznań jako mechanik samolotowy. Od 7.01.1933 przebywał
na 3-miesięcznym kursie mechaników samolotowych 3 Pułku Lotniczego Poznań jako elew-mechanik samolotowy. Od
maja 1933 skierowany został do Szkoły Podoficerskiej 3 Pułku Lotniczego Poznań, którą ukończył 26.06.1933 w stopniu
szeregowca. 26.06.1933 przydzielony został do 34 Eskadry
Liniowej 3 Pułku Lotniczego jako mechanik samolotowy.
We wrześniu 1933 r. zwolniony do rezerwy na podstawie
orzeczenia lekarskiego. 29.08.1939 zmobilizowany został do
1 Pułku Lotniczego w Warszawie jako mechanik samolotowy.
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26.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w stalagu IV-A w Elsterhorst (obecnie Nardt, niedaleko Hoyerswerda, 44 km na północny wschód od Drezna), nr jeńca 11905,
a w dniu 28.01.1941 został przekazany do Stalagu IV-G w Oschatz (obecnie Saksonia, powiat Nordsachsen). 18.04.1945 uwolniony przez wojska amerykańskie. 20.10.1945 powrócił
do miejsca zamieszkania. Pracował w Odlewni Żelaza w Poznaniu-Antoninku (późniejsze
nazwy: Poznańska Fabryka Przyczep Samochodowych, Poznańskie Zakłady Napraw Samochodowych, Wielkopolskie Zakłady Napraw Samochodowych, Zakład Samochodów Rolniczych). Żonaty z Janiną z d. Tądrowską. Dzieci: Michał (ur. 1938) i Tadeusz (ur. 1946). Od
1947 żonaty z Genowefą z d. Markiewicz (małżeństwo bezdzietne). Zmarł 22.01.1993, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: dokumenty udostępnione przez synową - Halinę Koperską, IPN
Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl) na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, sygnatura WAST-St.IVA,L.917.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Koperski Marian, podporucznik rezerwy piechoty
Urodzony 18.05.1914 w Starczanowie, gmina Nekla. Syn Jana i Franciszki z d. Bosak. Brat Józefa, Franciszka i Sylwestra Koperskich. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939
w szeregach 68 Pułku Piechoty z Wrześni wchodzącego w skład 17 Dywizji Piechoty. Po
rozbiciu macierzystego oddziału walczył w obronie Warszawy w szeregach 29 Pułku Strzelców Kaniowskich (w okresie pokoju stacjonował w Kaliszu). Jak pisze Ludwik Głowacki 17
dywizja piechoty nie wystąpiła w obronie Warszawy jako wielka jednostka. Nie można bowiem było odtworzyć ani dywizji, ani żadnego z jej pułków. Z 17 dywizji piechoty przebiło
się do Warszawy około 700 ludzi. Wśród nich znalazł się Marian Koperski. Prawdopodobnie
po kapitulacji Warszawy dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał najpierw w obozie
jenieckim Oflag II-A w Prenzlau (obecnie w kraju związkowym Brandenburgia, w północno-wschodnich Niemczech) na Pojezierzu Meklemburskim, numer jeniecki 6040, a następnie,
od 24.02.1941 w Oflagu II-E w Neubrandenburg (w południowo-wschodniej części Meklemburgii - Pomorza Przedniego) i w Oflagu II-D w Gross Born (obecnie Borne Sulinowo). Po
wojnie mieszkał w Gdyni. Pracował w instytucji związanej z morzem (odbył między innymi
podróż do Wietnamu). Żonaty z Heleną (1919 - 2001). Małżeństwo było bezdzietne. Zmarł
22.09.1986 i pochowany został na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni.
Źródła informacji: Ludwik Głowacki 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii
1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969, str. 121, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, kolekcja
akt żołnierzy zarejestrowanych w Rejonowych Komendach Uzupełnień, sygn. CAW (Centralne Archiwum Wojskowe) II.56.5748, informacje udostępnione przez Halinę Koperską.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Koperski Sylwester, starszy szeregowiec
Urodzony 15.12.1912 w Starczanowie, gmina Nekla. Syn Jana i Franciszki z d. Bosak. Brat Franciszka, Józefa i Mariana. Przydział wojskowy: 3 Pułk Lotniczy stacjonujący
w Poznaniu na Ławicy (dzień przed wybuchem II wojny światowej samoloty 3 pułku zostały
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przebazowane na lotnisko Lublinek koło Łodzi i jego lotniska polowe. Pozostawiono tylko
trzy samoloty myśliwskie typu PZL-11 dla osłony lotniska poznańskiego na Ławicy). Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozach
jenieckich (stalagach}: XVII-A w Kaisersteinbruch (obecnie w Austrii, powiat Neusiedl am
See, w kraju związkowym Burgenland), numer jeńca 39153, XII-B w Frankenthal- Pfalz
(obecnie w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat), XII-A - od 29.03.1942
w Limburg an der Lahn (obecnie w Niemczech, w kraju związkowym Hesja). Po wojnie
mieszkał w Swarzędzu.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, informacje udostępnione przez Halinę
Koperską.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kostrzewski Piotr, kapral
Urodzony 29.04.1900 w Podstolicach, gmina Nekla. Syn Szczepana i Magdaleny
z d. Wojtkowiak. Brat Władysława (ur. 1902) i Stanisława (ur. 1903). Zamieszkały w Chwałszycach, gmina Nekla. Przed wojną pracował jako stangret w majątku ziemskim w Podstolicach, dzierżawionym przez Stanisława Karłowskiego. Służbę
wojskową odbył w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej Wielkopolskiej w Poznaniu, wchodzącej w skład 3 Pułku Strzelców
Konnych. W okresie międzywojennym uczestniczył w Konnym Przysposobieniu Wojskowym „Krakusi”. W sierpniu
1939 zmobilizowany został do 10 Pułku Artylerii Ciężkiej
(Pikulice, Garnizon Przemyśl). Dostał się do niewoli sowieckiej i został umieszczony w obozie jenieckim w Szepietówce, w obwodzie chmielnickim. We wrześniu 1939 sowieci
założyli tu jeden z obozów zbiorczych dla polskich jeńców
wojennych, wziętych do niewoli po klęsce Wojska Polskiego.
Znajdowało się w nim około 12 000 jeńców umieszczonych
w byłych koszarach sowieckich. Prawdopodobnie w październiku lub w listopadzie 1939, na mocy porozumienia
zawartego z władzami III Rzeszy, jako osoba mająca miejsce
zamieszkania na terenach zajętych przez Niemcy, został im
przekazany. W niewoli niemieckiej przebywał w stalagach
XIIIA w Bad Sulzbach (obecnie Bawaria, Górny Palatynat) i XIIIC w Hammelsburg (obecnie
Bawaria, Dolna Frankonia). Jako jeniec był kierowany do pracy przymusowej u miejscowych
rolników. Do kraju powrócił 5.04.1941. Pracował w majątku ziemskim Podstolice, którym
zarządzał Niemiec Neubert (tzw. Treuhander, tj. podczas II wojny światowej na ziemiach
okupowanych przez Niemcy administrator z ramienia władz niemieckich zagrabionych majątków). Zajmował się końmi. Żonaty z Jadwigą z d, Stachowiak. Dzieci: Helena (ur. 1926),
Franciszek (ur. 1928), Józef (ur. 1930), Tadeusz (ur. 1935). Zmarł 16.10.1958, pochowany
został na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Źródła informacji: dokumenty, zdjęcia i informacje udostępnione przez wnuka - Piotra Kostrzewskiego.
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Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kostrzewski Stanisław, kanonier
Urodzony 7.11.1903 w Opatówku, gmina Nekla. Syn Szczepana i Magdaleny
z d. Wojtkowiak. Brat Piotra (ur. 1900) i Władysława (ur. 1902) Kostrzewskich. Przed wojną
był zawodowym wojskowym (artyleria ciężka). Brał udział w wojnie obronnej 1939. Przebywał w obozie jenieckim Stalag II-C w Greifswald (obecnie Meklemburgia-Pomorze), nr
jeńca 24795. 11.07.1940 (lub 11.03.1940) zwolniony został ze stalagu, przekazany do Urzędu
Pracy w Stralsund i skierowany do pracy przymusowej. Po wojnie był kierownikiem poczty
w Podstolicach, żona jego natomiast pracowała jako listonosz. Później przeniesiony został
do pracy na poczcie we Wrocławiu, gdzie mieszkał do końca życia i tam zmarł w latach siedemdziesiątych. Żona we Wrocławiu pracowała jako krawcowa. Żonaty z Martą Rutkowską,
córką kolejarza z Podstolic. Nie posiadali dzieci.
Źródła informacji: informacje uzyskane od Jana Kostrzewskiego - bratanka Stanisława
Kostrzewskiego, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie
danych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kostrzewski Stanisław, starszy strzelec
Urodzony 28.03.1914 w Podstolicach, gmina Nekla. Syn Stanisławy Kostrzewskiej.
Przydział wojskowy: 68 Pułk Piechoty we Wrześni, 3 kompania. Uczestnik wojny obronnej
1939. Jeniec wojenny umieszczony w Stalag VI-C, nr jeńca 1510 (Stalag VI C Oberlangen –
niemiecki obóz jeniecki znajdujący się 6 km na zachód od
miejscowości Oberlangen w prowincji Elmsland w północno-zachodnich Niemczech. Z początku był jednym z grupy
sześciu obozów karnych dla Niemców. Na początku II wojny
światowej obóz w Oberlangen przekształcony został w obóz
jeniecki; był pod administracją Stalagu VI-B Versen, potem
Stalagu VI-C Mathorn, ale od czerwca 1940 do września
1944 występował jako Oflag o tej samej numeracji; potem,
aż do końca wojny, był ponownie stalagiem. Nie figurował
jednak w rejestrze niemieckich obozów jenieckich - hasło
Stalag VI C w Wikipedii). 15.09.1940 został zwolniony z obozu i skierowany do pracy przymusowej w Kommando Pracy
Altenberge, (obecnie powiat Steinfurt, Nadrenia-Północna
Westfalia). Po zakończeniu wojny przebywał na terenie Niemiec. Służył prawdopodobnie
w Polskich Kompaniach Wartowniczych, stąd w pamięci krewnych zachowała się informacja, że był w wojsku amerykańskim (Polskie Kompanie Wartownicze (również Polskie
Oddziały Wartownicze) to polskie jednostki wojskowe przy amerykańskich wojskach okupacyjnych w Niemczech, istniejące od maja 1945. Od listopada 1945 kompaniami wartowniczymi dowodziła polska Główna Sekcja Łącznikowa z pułkownikiem Franciszkiem Soboltą
jako dowódcą, podległa Naczelnemu Dowództwu Amerykańskich Sił Zbrojnych w Europie
z siedzibą w Heidelbergu. Polskie kompanie wartownicze formowano z byłych jeńców wojennych, przetrzymywanych w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach jenieckich,
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więźniów obozów koncentracyjnych, przymusowych robotników wywiezionych do III Rzeszy, uciekinierów z Polski Ludowej pod rządami komunistów. Ich stan liczebny zwiększał
się, osiągając w styczniu 1946 około 40 tysięcy żołnierzy. W dalszych miesiącach następowała ich stopniowa demobilizacja, tak że w grudniu 1947 liczyły około 11-12 tysięcy ludzi.
Do zadań polskich kompanii wartowniczych należała służba przy ochronie obiektów wojskowych, magazynów, składów, portów, a także obozów i więzień dla niemieckich przestępców wojennych, budowa nowych obiektów wojskowych, eskortowanie konwojów z materiałem wojskowym. Żołnierze polskich kompanii wartowniczych uzbrojeni byli w lekką broń,
a umundurowani w ufarbowane na czarno amerykańskie mundury wojskowe z polskimi
orzełkami i naszywkami „Poland” - hasło Polskie Kompanie Wartownicze w Wikipedii). Po
wojnie nie powrócił do kraju. Ze względu na brak kontaktu z rodziną w Polsce, został sądownie uznany za zmarłego (SG Środa, sygnatura ZG 42/48). Prawdopodobnie w 1948 wyjechał
z Niemiec do Australii. Wiadomość o tym musiała po pewnym czasie dotrzeć do Polski, skoro żona Pelagia na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych pojechała do niego do Australii. Po sprzedaniu domu w Australii małżonkowie powrócili razem do Polski i kupili dom
w Mosinie, przy ul. Wodnej 1, w którym zamieszkali. Do emerytury Stanisław Kostrzewski
pracował w Zakładach Cegielskiego. Żonaty z Pelagią. Córka Pelagia (ur. 1937), primo voto
Kamel, secundo voto Tulińska, mieszka w Poznaniu. Stanisław Kostrzewski zmarł w 1980,
pochowany jest na cmentarzu przy ul. Spokojnej 4a w Mosinie.
Źródła informacji: informacje i zdjęcia udostępnione przez Zbigniewa Nowaka
z Chwałszyc, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen, akt
sprawy o uznanie za zmarłego SG Środa Wielkopolska, sygnatura ZG 42/48.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kostrzewski Władysław, strzelec
Syn Szczepana i Magdaleny z d. Wojtkowiak. Brat Piotra (ur. 1900) i Stanisława (ur.
1903) Kostrzewskich. Urodzony 13.07.1902 w Podstolicach, gmina Nekla. Przed wojną pracował w majątku ziemskim w Podstolicach jako stangret. Przydział wojskowy: Wielkopolska
Brygada Kawalerii. Brał udział w bitwie nad Bzurą w wojnie
obronnej 1939. Do niewoli niemieckiej dostał się pod Kutnem i przebywał w obozie stalag X-A w miejscowości Schleswig (Szlezwik-Holsztyn), numer jeńca 803 do 14.12.1940.
Później pracował jako robotnik przymusowy. 19.03.1943 wysłany został przez SIPO Neu Münster (w innym dokumencie
napisano, że 20.03.1943 przekazany został przez Stapo Kiel)
do obozu koncentracyjnego (KL) Mauthausen-Gusen. Otrzymał numer obozowy 31130. W obozie przebywał do dnia
wyzwolenia przez armię amerykańską, to jest do 5.05.1945.
Zaginął podczas powrotu do kraju na terenie Czechosłowacji. Jako datę jego śmierci przyjęto dzień 20.06.1945. Żonaty
z Marią z d. Stachowiak (ur. 1903). Dzieci: Maria, zam. Gromadzińska (ur. 1925), Zofia, zam. Jóźwiak (ur. 1934), Stanisław (ur. 1929), Jan (ur. 1937).
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Źródła informacji: dokumenty i informacje uzyskane od rodziny Władysława Kostrzewskiego, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kościelny Stanisław, podoficer
Urodzony 10.11.1909 w Gierłatowie, gmina Nekla. Syn Wawrzyńca i Marianny
z d. Ciesielczyk. Brat Wojciecha Kościelnego. Przed wojną mieszkał w Brzeźnie, gmina Kostrzyn. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych stacjonującego w czasie pokoju w garnizonie Równe. Do niewoli niemieckiej dostał
się 14.09.1939. Został osadzony w obozie jenieckim Stalag II-A w Neubrandenburg (obecnie
kraj związkowy Meklemburgia - Pomorze Przednie). Po zwolnieniu z obozu, od 1.08.1941 do
1.12.1943, pracował przymusowo.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Kościelny Wojciech, starszy strzelec/starszy szeregowiec
Urodzony 9.04.1916 w Nekli. Syn Wawrzyńca i Marianny z d. Ciesielczyk. Brat
Stanisława Kościelnego. Przed wojną mieszkał w Brzeźnie, gmina Kostrzyn. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939 w szeregach 13 Dywizjonu Artylerii Konnej, który przed wojną
stacjonował w Brodach (obecnie w obwodzie lwowskim na Ukrainie). 13 DAK we wrześniu
1939 walczyła w ramach Kresowej Brygady Kawalerii, która wchodziła w skład Armii Łódź.
Do niewoli niemieckiej dostał się 20.09.1939 w miejscowości Wawer. Został umieszczony
w obozie jenieckim Stalag I-B w Hohenstein (obecnie Olsztynek w Polsce w województwie
warmińsko-mazurskim), numer jeńca 45800. 24.02.1940 uciekł ze Stalagu. 16.10.1940 został umieszczony w Stalagu VI-H w Arnoldsweiler/Düren (obecnie kraj związkowy Nadrenia
Północna - Westfalia).
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu i Polskiego Czerwonego Krzyża.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kotowicz Józef, szeregowiec
Urodzony
29.08.1915
w
Pyzdrach.
Syn Józefa i Janiny z d. Serbiak. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939, w kompanii strzeleckiej 78 Pułku
Piechoty (garnizon Baranowicze), wchodzącego w skład 20
Dywizji Piechoty, walczącej w ramach Armii „Modlin”. Walczył w rejonie Mławy i w obronie Warszawy. Po kapitulacji Warszawy dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał
w niej około miesiąca. W latach 1945-1955 zatrudniony był
w Urzędzie Wodno-Melioracyjnym Konin jako strażnik wałowy. W latach 1955-1958 pracował we własnym
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gospodarstwie rolnym. W latach 1959-1970 pracował w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej
Poodstolice jako członek spółdzielni. Żonaty z Marianną z d. Bączkiewicz. Dzieci: Tadeusz
(ur. 1935), Henryk (ur. 1936), Wiesław (ur. 1944). Zmarł 1.02.1979 w Podstolicach, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Opatówku. Posiadał odznaczenia: Medal Zwycięstwa
i Wolności (1945), Odznaka Grunwaldzka (1974).
Źródła informacji: informacje i zdjęcie pochodzące od wnuka - Alfreda Kotowicza
oraz dokumenty znajdujące się w aktach ZBOWID, w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Koziarski Władysław /22.05.1915-?/ Zasutowo, w niewoli do 18.11.1939
Krause Michał kapral /18.09.1903-?/ Gierłatowo, kupiec, w niewoli do 30.11.1939
Kropaczewski Feliks /12.11.1909-?/ Podstolice
Kropaczewski Ignacy /6.01.1913-?/ Podstolice, w niewoli do 24.10.1939
Krotofil Czesław, szeregowiec/strzelec
Urodzony 22.07.1915 w Dzierżnicy, obecnie gmina Dominowo. Syn Szczepana i Joanny z d. Menes. Ukończył 5 klas Szkoły Powszechnej w Gieczu. 2.11.1936 został powołany do
odbycia czynnej służby wojskowej i wcielony do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie, do 9 kompanii, jako strzelec. Następnie został skierowany do dalszej
służby w Korpusie Ochrony Pogranicza, w 22 Batalionie Granicznym „Nowe Troki”, wchodzącym w skład brygady „Wilno”. W 1938 zakończył odbywanie czynnej służby wojskowej. 24.08.1939 został zmobilizowany do 68 Pułku Piechoty
we Wrześni, 2 kompania, jako strzelec. Brał udział w wojnie
obronnej 1939, w bitwie nad Bzurą, pod Łęczycą i Kutnem.
Do niewoli niemieckiej dostał się pod Jabłonną 22.09.1939.
Został umieszczony najpierw w obozie jenieckim w Ebenrode w Prusach Wschodnich (obecna nazwa Niestierow, obwód kaliningradzki) a następnie w Stalagu X-A w Schleswig
(obecnie kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn). 19.12.1940
został zwolniony z obozu i skierowany do pracy przymusowej w rolnictwie w Neubokhorst (obecnie kraj związkowy
Schleswig-Holstein). Pracował tam do maja 1945. Do kraju
powrócił 13.12.1945. Po wojnie pracował w gospodarstwie rolnym w Dzierżnicy. Żonaty
z Józefą, z d. Matecką (1954). Dzieci: Maria, zam. Tryk (ur. 1955), Marek (ur. 1958), Gabryjela,
zam. Koperska (ur. 1960). Zmarł 18.02.1997 w Środzie Wlkp, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce. Otrzymał Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”.
Źródła informacji: informacje i zdjęcia udostępnione przez syna - Marka Krotofil, IPN
Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji przejęty został przez Archiwum
Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa).
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Autor biogramu: Jacek Mirecki

Krotofil Szczepan, kapral
Urodzony 15 grudnia 1910 w Dzierżnicy, w rodzinie Szczepana i Joanny z domu Menes. Szkołę powszechną ukończył w Gieczu. Pracował w gospodarstwie rolnym ojca. Służba
wojskowa: od 28 10.1931 wcielony do 2 kompanii ckm w 68 Pułku Piechoty we Wrześni
jako celowniczy, 14.03.1932 skierowany do Centralnej Szkoły Podoficerskiej KOP, 13.08.1932 awansowany do stopnia
kaprala i przydzielony do 16 Batalionu KOP „Sienkiewicze”.
Służbę kontynuował w 3 kompanii granicznej KOP „Lenin”,
w placówce Lenin Most. 5.10.1933 przeniesiony do rezerwy. Odbył 6 tygodniowe ćwiczenia wojskowe od 8.07.1939
do 18.08.1939 w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. 28 sierpnia
1939 zmobilizowany do 45 Pułku Piechoty w Równem. 17
września 1939 dostał się do niewoli sowieckiej Przebywał
w obozach jenieckich w Charkowie i Kijowie. 14 listopada
1939 w ramach wymiany jeńców, jako urodzony w Kraju
Warty, przekazany stronie niemieckiej. Na początku przebywał w Łodzi a następnie 14 .12.1939 przekazany do Stalagu II-A Neubrandenburg, nr jeniecki 23047. Według strony internetowej straty.pl (na podstawie kartoteki jenieckiej
w dyspozycji PCK) przebywał później w stalagu X-B w miejscowości Sandbostel, nr jeńca
23077. 21.11.1941 zwolniony z obozu i skierowany do prac cywilnych do urzędu pracy
w Schleswig. Pracował w gospodarstwie rolnym w miejscowości Ossenruher Weg. Tam poznał swoją przyszłą żonę Zofię Famulską, przebywającą na robotach przymusowych, z którą
w dniu 6.09.1945 r. zawarł związek małżeński w miejscowości Kappeln. Małżonkowie powrócili do kraju 13.12.1945. Osiedlili się w stronach rodzinnych żony w miejscowości Stawek, w gminie Kleszczów, w powiecie piotrkowskim. Tam prowadzili gospodarstwo rolne.
W 1963 kupili gospodarstwo rolne w Nekli, sprowadzając się bliżej rodzinnej Dzierznicy. Od
1965 Szczepan Krotofil podjął dodatkowa pracę w tartaku w Nekli. W rodzinie Szczepana
i Zofii urodziły się dzieci: Jan (1949), Marianna (1953), zam. Bogacka, Halina (1957), zam.
Kowalska oraz Władysława (1959), zam. Kłaptocz. Zmarł 8 grudnia 2007, pochowany został
na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Opracowano na podstawie archiwum rodzinnego oraz informacji córki Haliny Kowalskiej, a także strony internetowej http://straty.pl
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk

Krupczyński Władysław, kanonier
Urodzony 27.06.1914 w Nekli. Przydział wojskowy: 17 Pułk Artylerii Lekkiej
w Gnieźnie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozach jenieckich (stalagach): III-A w Luckenwalde (obecnie w kraju związkowym
Brandenburgia, 50 km na południe od Berlina), numer jeńca 19373, XII-A - w Limburg an der
Lahn (obecnie w kraju związkowym Hesja) - od 8.05.1940. Po zwolnieniu z obozu jenieckiego skierowany został do pracy przymusowej.
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Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża i oryginalnej kartoteki jenieckiej - sygnatura
20398.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kryszak Andrzej, strzelec
Urodzony 17.11.1906 w Zasutowie, gmina Nekla. Przydział wojskowy: 69 Pułk Piechoty w Gnieźnie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej
i przebywał w obozach jenieckich. 18.11.1940 został przekazany do Stalagu XXI-A w Schildberg (obecnie Ostrzeszów, w województwie wielkopolskim), numer jeńca 64456. 22.11.1940
został zwolniony z obozu do Schwarzenau (być może do Czerniejewa, w województwie
wielkopolskim). Żonaty z Franciszką, ur. 1.10.1910, zm. 19.09.2008. Zmarł 12.10.1963, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym Św. Krzyża w Gnieźnie (sektor R, nr rzędu 2, nr
grobu 9).
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża i oryginalnej kartoteki jenieckiej - sygnatura 20398.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Krysztofiak Kazimierz
Urodzony 3.02.1904 w Zasutowie, gmina Nekla. Syn Wojciecha lub Wincentego
i Wiktorii z d. Szymańskiej. Uczęszczał do szkoły powszechnej, prawdopodobnie w Psarach
Wielkich. Do wojska wstąpił w wieku 18 lat jako ochotnik. Służył prawdopodobnie w pułku ułanów w Poznaniu. Po odbyciu służby wojskowej, przez 2 lata pracował w kopalni we
Francji. Jeszcze przed wojną rozpoczął pracę na poczcie we Wrześni. Zakładał telefony. Brał
udział w wojnie obronnej 1939 prawdopodobnie w szeregach 68 Pułku Piechoty z Wrześni.
Zmobilizowany został w końcu sierpnia 1939. Na wojnę wyruszył z miejsca, w którym po
wojnie znajdował się we Wrześni LOK. Był woźnicą, który przewoził kasę pułkową. Pod Kutnem nastąpiło starcie z Niemcami. Pocisk trafił w skrzynię z pieniędzmi. Kazimierz Krysztofiak zeskoczył z wozu i okopał się. Kiedy ostrzał na chwilę zamilkł, wyprzągł konie, które
przeżyły ostrzał. Ostatecznie jego oddział został rozbity. Dostał się do niewoli niemieckiej.
Ponad miesiąc przebywał w przejściowym obozie jenieckim w Ostrowie Wielkopolskim.
Po zwolnieniu z niewoli powrócił 20.10.1939 do domu. W czasie okupacji i po wojnie pracował na poczcie jako instalator aparatury telefonicznej. Pełnił między innymi dyżury w
centrali wzmacniającej w budynku przy ulicy Powstańców Wlkp. we Wrześni (obecnie nie
istnieje; znajdował się naprzeciwko dzisiejszej myjni samoobsługowej). Na Poczcie Polskiej
pracował do końca życia. Żonaty z Zofią z d. Nowicką pochodzącą z Nowego Folwarku.
Po ślubie zamieszkali razem w Zasutowie przy ulicy Wrzesińskiej 24. Dzieci: Marta (ur.
prawdopodobnie ok. 1930), Henryk (ur. 1932), Irena (ur. 1934), Janina (ur. prawdopodobnie
ok. 1945). Zmarł 23.04.1953 r. w Zasutowie, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym
w Opatówku. Grób znajduje się po prawej stronie wejścia na cmentarz z parkingu, idąc w
kierunku kościoła. Na grobie znajduje się również tablica z danymi Zefiryna Krystkowiaka,
ur. 12.08.1930, zm. 25.03.1990.
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Źródło informacji: relacja syna - Henryka Krysztofiaka, przekazana za pośrednictwem
Krzysztofa Matuszaka - prawnuka.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Krzyżaniak Jan /4.07.1907-?/ Nekla
Krzyżaniak Marian, podporucznik
Urodzony 4.02.1911 w Starczanowie, gmina Nekla. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim Stalag VII-A
w Murnau am Staffelsee (obecnie kraj związkowy Bawaria, powiat Garmisch-Partenkirchen),
numer jeńca: 16807.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, sygnatura: 20398 - oryginalna kartoteka
jeniecka.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Krzyżaniak Stanisław, strzelec/szeregowiec
Urodzony 24.02.1909 w Targowej Górce. Syn Józefa. Nazwisko panieńskie matki
Zwoniarek lub Woszarek. Zawód: robotnik fabryczny. Przed wojną mieszkał we Wrześni
przy ul. Rzecznej. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939, prawdopodobnie w szeregach 68
Pułku Piechoty wchodzącego w skład 17 Dywizji Piechoty (w danych Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu i Polskiego Czerwonego Krzyża omyłkowo podaje się przydział wojskowy 17 Pułk Piechoty, ponieważ walczył on na innym terenie; chodzi prawdopodobnie o 17 Dywizję Piechoty). 21.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej
pod Modlinem. Był osadzony w obozach jenieckich Stalagach: VI-A w Herner/Iserlohn
(obecnie kraj związkowy Nadrenia Północna - Westfalia), I-A w Stablack (obecnie Stabławki
w Polsce, gmina Górowo Iławieckie, powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie), numer jeniecki 45336, I-B w Hohenstein (obecnie Olsztynek w Polsce, w powiecie olsztyńskim, w województwie warmińsko-mazurskim). 30.08.1940 został zwolniony z obozu.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża. Opis źródła: księga jeniecka Stalag I A, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu. Sygnatura: WAst-St.VIA,L.372.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Krzyżański Stanisław, podoficer
Urodzony 13.10.1913 w Chwałszycach. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 69 Pułku Piechoty z Gniezna. Dostał się do niewoli niemieckiej i został umieszczony
w obozie jenieckim Stalag VII-B w Memmingen (obecnie kraj związkowy Bawaria), numer
jeńca 25070 (przebywał w nim do 13.02.1940). 7.11.1941 został pozbawiony statusu jeńca
wojennego i skierowany do pracy przymusowej.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, sygnatura 20398 - oryginalna kartoteka
jeniecka.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Kubiak Adolf, plutonowy, podchorąży rezerwy
Urodzony 3.06.1914 w Nekli. Syn Władysława i Anny z d. Pawlik. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939 w szeregach 61 lub 62 Pułku Piechoty (oba pułki przed wojną stacjonowały w Bydgoszczy i wchodziły w skład 15 Dywizji Piechoty), które walczyły w bitwie
nad Bzurą, Do niewoli niemieckiej dostał się 18.09.1939 w Iłowie (obecnie powiat sochaczewski). Został umieszczony w obozie jenieckim Stalag II-A w Neubrandenburg (obecnie
kraj związkowy Meklemburgia - Pomorze Przednie), numer jeńca 1471. 20.11.1941 został
przeniesiony do Stalagu II-E w Schwerin (obecnie kraj związkowy Meklemburgia - Pomorze
Przednie). Wolność odzyskał 1.05.1945. Zmarł 20.05.2001.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie: sygnatura 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka i Polski Czerwony Krzyż, Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kubiak Walerian, szeregowiec
Urodzony 1.05.1901 w Nekli. Syn Michała i Stanisławy. Ukończył 2 lub 3 klasy szkoły
powszechnej. Umiał czytać i pisać. Bardzo dobrze znał język niemiecki. Przed wojną pracował w gospodarstwie rolnym rodziców w Gierłatowie (4 ha). Zmobilizowany do wojska
w sierpniu lub wrześniu 1939, do jednostki wojskowej we Wrześni lub w Gnieźnie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. 20.10.1939 zdał umundurowanie wojskowe w Wójtostwie
w Nekli (na liście niemieckiej zdających umundurowanie jest wymieniony pod poz. 118,
a na Liste über die entlassenen polnischen Kriegsgefangenen - pod poz. 103). W maju 1940
został wraz z żoną, małoletnimi dziećmi i matką, wywieziony na roboty przymusowe do
Niemiec, do miejscowości Harthe Vorwerk (polska nazwa: Karczynek - nieistniejące już osada i folwark położone w obecnej gminie Sulechów, powiat zielonogórski). Pracowali tam do
wyzwolenia przez Armię Czerwoną w lutym 1945. Po wojnie pracował razem z żoną we własnym gospodarstwie rolnym (4 ha) i na dzierżawionym gruncie w Gieratowie (6 ha). Żonaty
z Władysławą z d. Cicha. Dzieci: Teresa (ur. 1935), Elżbieta (ur. 1937), Gabriela (ur. 1939).
Był jeszcze syn urodzony w Niemczech, w 1942 r., który zmarł wkrótce po urodzeniu. Zmarł
29.01.1953 we Wrześni, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: informacje przekazane przez córki: Teresę Ciesielczyk z d. Kubiak
i Elżbietę Kubiak, a spisane przez Kazimierza Nosala, byłego mieszkańca Gierłatowa.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kucza Stanisław, plutonowy (w kampanii francuskiej 1944), chorąży kawalerii
(ostatni stopień wojskowy w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie), podporucznik Wojska Polskiego (mianowany przez Prezydenta RP w 2002 roku).
Urodzony 4.04.1918 w Podstolicach, gmina Nekla. Syn Wacława i Marii z d. Kucza.
Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Podstolicach. Pracował w majątku ziemskim Podstolice, dzierżawionym przez Tadeusza Karłowskiego jako pomocnik w stadninie, która dostarczała konie dla potrzeb Wojska Polskiego, głównie 7 Pułku Strzelców Konnych w Poznaniu. Był członkiem miejscowego oddziału Krakusów. 2.11.1936 r. ochotniczo wstąpił do 7
Pułku Strzelców Konnych. Dowódcą pułku był ppłk Włodzimierz Kownacki. Później został
żołnierzem zawodowym. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej otrzymał stopień kaprala.
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Pod koniec 1937 pułk przeniósł się do Biedruska. W 1938 został przeniesiony służbowo do
zmotoryzowanego 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie. Dowódcą pułku był ppłk dypl.
Janusz Bokszczanin. W 1938 pułk wziął udział w zajęciu Zaolzia. Pułk wchodził w skład 10
Brygady Kawalerii - pierwszej wielkiej jednostki pancerno-motorowej Wojska Polskiego, którą dowodził płk dypl. Stanisław Maczek. Od 1 do 19.09.1939. Stanisław Kucza brał
udział w wojnie obronnej 1939. Szlak bojowy jego oddziału
prowadził od Rabki przez Lubień, Myślenice, Rzeszów, Łańcut, Jarosław, Krakowiec, Lwów, Stanisławów do granicy z
Węgrami. Wczesnym rankiem 19 września siły 10 Brygady
Kawalerii przekroczyły granicę jako zwarta jednostka, w porządku bojowym, wraz ze sztandarami oraz kilkoma wciąż
nadającymi się do akcji tankietkami, na czele z płk. dypl.
Stanisławem Maczkiem. Brygada została skierowana do Beregszasz. Płk Maczek zgodził się na rozbrojenie podległych
sobie wojsk i internowanie żołnierzy zgodnie z warunkami
stanowionymi przez prawo międzynarodowe. Jednocześnie
uzyskał ciche zapewnienie od władz węgierskich, że nie będą one przeciwstawiały się przedostaniu przez polskich żołnierzy do Francji, o ile ewakuacja zostanie przeprowadzona bez
rozgłosu i w niewielkich grupach. Tajne Biuro Ewakuacyjne Ewa działające przy poselstwie
polskim w Budapeszcie objęło pomocą w dostaniu się do Francji wszystkich wojskowych
w wieku od 18 do 42 lat, w pierwszej kolejności wspierając podoficerów, szeregowych i
ochotników w wieku do 35 lat oraz podoficerów zawodowych bez względu na wiek. Oficerowie wyżsi stopniem oraz sztabowcy mieli być wywożeni z Węgier jedynie na imienne wezwanie z Paryża. Takie wezwanie otrzymał płk Maczek, który już 22 października 1939 dotarł
do Paryża koleją (Wikipedia, hasło: 10 Brygada Kawalerii). Również Stanisław Kucza, przez
Chorwację, przedostał się do Francji, gdzie 19.11.1939 znalazł się w szeregach 10 Brygady
Kawalerii Pancernej sformowanej w Camp de Coëtquidan. W obronie Francji walczył w 1940
w plutonie samochodów pancernych 10 Pułku Strzelców Konnych Brygady Kawalerii Pancernej. Po klęsce Francji, 25.06.1940, ewakuował się wraz ze swoim oddziałem do Liverpoolu
w Anglii. Na początku 1942 znalazł się w szeregach nowo formowanej w Szkocji 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka. Dowódcą pancernego szwadronu,
w którym służył, był por. Henryk Cieśliński. Pod koniec lipca 1944 dywizja została przerzucona do Normandii. Stanisław Kucza brał udział w walkach pod Caen i Falaise jako dowódca
czołgu w 3 szwadronie. Pod Sassy koło Falaise został 14.08.1944 ciężko ranny w wyniku
omyłkowego bombardowania własnych pozycji przez lotnictwo RAF. Przetransportowano
go do Anglii, gdzie do końca wojny przechodził rekonwalescencję w szpitalach i sanatoriach. W październiku 1946 został zdemobilizowany z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Zamieszkał w Bradford koło Leeds. Pracował między innymi jako technik ortopedyczny
w firmie Pool and Son w Leeds, w hrabstwie West Yorkshire. Na rok wyjechał do Australii,
gdzie pracował w stadninie koni. W 1980, po śmierci pierwszej żony, powrócił do Polski
i zamieszkał w Psarach Małych. Żonaty z Moniką Dempsey (1944-1979). Ponownie żonaty
z Bożeną Pacyńską (1980). Oba małżeństwa były bezdzietne. Zmarł 1.02.2002 w Psarach
Małych. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni (sektor 16, nr rzędu 21,
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nr grobu 618). Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych (1945), Star France, Defence Medal
War, Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939” (1989).
Źródła informacji: dokumenty znajdujące się w teczce Stanisława Kuczy, przechowywanej w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Września, publikacja Związku Inwalidów Wojennych PRL „Wrzesińscy Kombatanci”, Września 1987, hasła:
„Kucza Stanisław”, autorstwa Romana Nowaczyka (Stańczyka) we Wrzesińskim Słowniku
Biograficznym, Wydanie 2, Września 2011 oraz cyklu artykułów tegoż w Wiadomościach
Wrzesińskich.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Kujawa Jan, starszy szeregowiec
Urodzony 8.03.1908 w Rajmundowie, gmina Nekla, w rodzinie Jana i Józefy z domu
Kominek. Brat Józefa Kujawy. Zamieszkały w Podstolicach. Nie jest znane miejsce odbycia
służby wojskowej. Według zapisów w książeczce wojskowej, wydanej w 1949, w 1934 odbył 4-tygodniowe ćwiczenia wojskowe w 69 Pułku Piechoty
w Gnieźnie jako szeregowiec – radiotelegrafista. Rozkazem
dowódcy 50 Pułku Piechoty (stacjonował w Kowlu) mianowany został starszym szeregowcem. Być może tam został
zmobilizowany 29.08.1939. 19.09.1939 dostał się do niewoli
sowieckiej. Od 1941 do 3 grudnia 1946 służył w Polskich
Siłach Zbrojnych w ZSRR, a później w 2 Korpusie Wojska
Polskiego. Służbę rozpoczął w III batalionie 15 Pułku Piechoty 5 Wileńskiej Dywizji Piechoty. Zaświadcza o tym rosyjskojęzyczny dokument, potwierdzający przydział służbowy żołnierza, podpisany przez dowódcę 15 Pułku Piechoty
ppłk. Jana Lachowicza, który dowodził pułkiem w okresie
od 29.03. do 25.10.1942. Pułk był formowany od 13.09.1941
w składzie 5 Dywizji Piechoty w miejscowości Tatiszczewo.
W dniach 5-15.02.1942 pułk został przetransportowany koleją do miejscowości Dzałał-Abad w Kirgiskiej SRR i skierowany do kołchozu Kaganowicza
jako garnizonu. Struktura organizacyjna wzorowana była na etacie pułku strzeleckiego Armii Czerwonej (za Wikipedią, hasło: 15 Pułk Piechoty (PSZ). Od 28.07.1943 uczestniczył
w kursie i 14.09.1943 otrzymał tymczasowe pozwolenie na prowadzenie wojskowych samochodów ciężarowych, usankcjonowane oficjalnym pozwoleniem z dnia 10.01.1944. Przebył
cały szlak bojowy 2 Korpusu, Służył w 35 Kompanii Warsztatowej Oddziałów Korpuśnych
pod dowództwem mjr. inż. Stulgińskiego, biorąc udział w kampanii włoskiej i bitwie pod
Monte Cassino. Posiadał odznaczenia: Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (1945), Gwiazdę
za wojnę 1939-1945, Gwiazdę Italii, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami. Żonaty z Jadwigą z
d. Białkowską (1947). Dzieci: Wojciech (ur. 1948), Anna (ur. 1950), Zygmunt (ur. 1954). Pracował w Spółdzielni Produkcyjnej w Podstolicach jako ślusarz – mechanik. W 1968 uzyskał
tytuł mistrza w zawodzie: rolnik upraw polowych. Zmarł 8.06.1968 w Podstolicach i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Opatówku.
Źródło informacji: relacja córki - Anny Kujawy, książeczka wojskowa i inne dokumenty będące w posiadaniu rodziny.
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Autor biogramu: Jerzy Osypiuk

Kujawa Józef, szeregowiec
Urodzony 19.03.1900 w Rajmundowie, gmina Nekla. Syn Jana i Józefy z d. Kominek.
Brat Jana Kujawy. Ukończył Szkołę Powszechną w Nekli. Najpierw pracował jako pomocnik
u kowala. Później podjął pracę w Hotelu Apollo w Poznaniu kolejno: jako zwykły pomocnik,
czyściciel butów, windziarz, pomocnik kelnera - wszystkie te
zajęcia wykonywał do ukończenia 18 roku życia. Następnie
został powołany do odbycia czynnej służby w niemieckiej
jednostce wojskowej w Poznaniu, skąd został wysłany na
front do Francji. Walczył w bitwie nad Marną. Później jego
oddział został wysłany na Białoruś. Po zakończeniu wojny
polsko-bolszewickiej był strażnikiem w obozie dla jeńców
z Armii Czerwonej w Strzałkowie, aż do jego likwidacji w
1924 r. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Został zmobilizowany do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. Dostał się do
niewoli niemieckiej pod Warszawą. Przebywał w obozach
przejściowych w Modlinie i w Toruniu. W październiku
1939 został zwolniony do domu. Od 1942 pracował na kolei
w Podstolicach. Po wojnie pracował nadal na kolei: w Podstolicach, w Paczkowie i w Poznaniu (w ekspedycji kolejowej). Żonaty z Teresą z d. Ciesielską
(1928). Dzieci: Maria (ur. 1929; zm. krótko po urodzeniu), Jadwiga, zamężna Kasprzak (ur.
1930), bliźniacy (ur. 1932; zm. krótko po urodzeniu), Marian (ur. 1935), Stanisława, zam.
Rogorzyńska (ur. 1938), Bożena (ur. 1943), Czesława (ur. 1945; zm 2 miesiące po urodzeniu).
Zmarł 9.02.1971 w Zasutowie, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Opatówku.
Źródło informacji: informacje udostępnione przez syna - Mariana Kujawę.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Kuszak Kazimierz, szeregowiec
Urodzony 9.02.1906 w Folwarku, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński. Syn Jana
i Marii. Z zawodu murarz. Czynną służbę wojskową odbywał prawdopodobnie od 1927
w Korpusie Ochrony Pogranicza. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli sowieckiej i umieszczony został w obozie w Orankach, 600 km na wschód od Moskwy
(19.09.1939 komisarz bezpieczeństwa państwowego I rangi Ławrientij Pawłowicz Beria powołał Zarząd NKWD ZSRR do spraw Jeńców Wojennych i Internowanych i nakazał utworzenie obozów dla jeńców polskich. Jednym z utworzonych na mocy tego postanowienia
był orański obóz NKWD, znajdujący się niedaleko miasta Bogorodzk i linii kolejowej Arzamas – Gorki (obecnie Niżnyj Nowgorod). Mieścił się on w byłym klasztorze. Został przygotowany dla 6000 jeńców. Był to obóz przejściowy. Komendantem obozu był st. por. bp
I. Sorokin, a rolę komisarza sprawował por. bp W. Kuźniecow - za portalem internetowym
Miejsca Pamięci Polskich Żołnierzy, AK, Wykętych, Sybiraków). Wiosną 1940, w wyniku wymiany jeńców dokonanej między Rosją Sowiecką a Niemcami, został przekazany Niemcom.
Umieszczony został w Stalag XI-A w Altengrabow (obecnie Saksonia - Anhalt), położonym
około 90 km na południowy zachód od Berlina (Obóz jeniecki Stalag XI A znajdował się na
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poligonie wojskowym powstałym w 1893. We wrześniu 1939, w byłych końskich stajniach
znajdujących się w kompleksie koszarowym poligonu powstaje obóz jeniecki i otrzymuje
nazwę Stalag XI-A Altengrabow. W obozie tym w okresie 1939-1945 więzionych było 55
000 jeńców wojennych z 13 krajów. Pierwszymi jeńcami
byli polscy żołnierze kampanii wrześniowej 1939 - za portalem internetowym Stowarzyszenia Solidarni 2010). Otrzymał numer jeniecki 11139. 25.06.1940. został zwolniony z
obozu i skierowany do pracy przymusowej w miejscowości
Bartelshof. Wyzwolony przez armię amerykańską. Do Polski
powrócił w marcu 1946 - drogą morską do Gdańska i dalej
koleją do Nekli. Otrzymał ziemię z parcelacji majątku w Biskupicach k. Giecza, gmina Dominowo. Żonaty z Kazimierą
z d. Kozłowicz (1937). Dzieci: Ryszard (ur. 1939), Alojzy (ur.
1947), Tadeusz (ur. 1953). Zmarł 31.03.1968 w Biskupicach,
pochowany został na cmentarzu w Gieczu (Grodziszczko).
Źródła informacji: informacje uzyskane od syna - Ryszarda Kuszaka, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://
www.straty.pl), na podstawie: sygnatura: 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka i Polski Czerwony Krzyż.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Lech Władysław
Urodzony 29.04.1914 we Lwowie. Syn Michała i Józefy. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim Stalag VIII-A w
Görlitz (obecnie Zgorzelec w Polsce). 1.11.1940 został zwolniony z obozu jenieckiego i skierowany do pracy przymusowej. Zatrudniony był w rolnictwie: do 1942 w Działoszynie, powiat zgorzelecki (pracodawca: O. Hamann) i od 1942 do 1945 w Koenigshein, obecnie powiat
Goerlitz, w Niemczech. Po wojnie mieszkał w Zasutowie, gmina Nekla. Zmarł 31.03.1999.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji
przejęty został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) i Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Lecher Ignacy /25.08.1901-?/ Nekla, szewc, w niewoli do 4.11.1939
Lehmann Bolesław, starszy strzelec
Urodzony 13.12.1908 w Psarskich, powiat śremski (?). Syn Jana i Weroniki
z d. Stroińskiej.
Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Chludowie, powiat poznański (1923). Następnie ukończył kurs handlowy dr. Grosztyka w prywatnej szkole w Poznaniu. W 1924
rozpoczął pracę jako sprzedawca w sklepie spożywczym M. Zielińskiego w Poznaniu. Po
odbyciu czynnej służby wojskowej pracował do 1936 w Okręgowej Spółdzielni Wojskowej
w Biedrusku i w Poznaniu. Od 1937 do mobilizacji w 1939 roku pracował w charakterze
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bufetowego w restauracji B. Stelmaszewski w Poznaniu. 16.04.1931 został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej w 55 Pułku Piechoty, 2 kompania strzelecka w Lesznie.
W sierpniu 1931 został przydzielony do plutonu łączności. 13.09.1932 został zwolniony
do rezerwy w stopniu starszego szeregowca. 25.08.1938 zmobilizowany został do Batalionu
Obrony Narodowej „Poznań I”, 2 kompania, jako strzelec. Dowódcą batalionu był kpt Ignacy Sęk, dowódcą kompani por. Jan Organkiewicz, dowódcą plutonu por. Majchrzycki. Po
sformowaniu batalionu wyruszyli jeszcze przed 1.09.1939 do miejscowości Lusówko pod
Poznaniem. Przeszli szlak bojowy od Wrześni przez Ślesin, Skulsk, Piątek, Gostynin, Kutno.
Walczył z żołnierzami niemieckimi i z cywilami pochodzenia niemieckiego, prowadzącymi
akcje szpiegowskie i dywersyjne. 17.09.1939 został wzięty do niewoli niemieckiej w okolicy Kutna. Po kilku dniach przewieziono go do Niemiec i umieszczono w obozie jenieckim
stalag XI-B w Bad Fallingsbostel (obecnie Dolna Saksonia, siedziba powiatu Heidekreis).
W lipcu 1940 został zwolniony z obozu jenieckiego i skierowany do pracy przymusowej
w okolicy Meppen nad rzeką Emden. Od 11.07.1944 pracował przymusowo w gospodarstwie
rolnym w okolicy Brunszwiku. 11.04.1945 został oswobodzony przez armię amerykańską.
Do lutego 1946, tj. do powrotu do kraju, pracował w obozie dla Polaków u oficera żywnościowego w miejscowości Adelheide koło Bremy. W maju 1946 zaczął pracować jako sprzedawca
w Spółdzielni „Jedność” w Poznaniu, a od września 1948 do maja 1954 - w SPOŁEM PSS
w Poznaniu. Od września 1954 do czerwca 1971 pracował w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nekli. Z powodu choroby odszedł z pracy na rentę inwalidzką. Od 1973
był na emeryturze. Zamieszkiwał w Nekli przy ulicy Rynek 11. Był żonaty. Zmarł 26.01.1983
w Śremie.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Lieske (na Liste über die entlassenen polnischen Kriegsgefangenen Liske) Władysław, podoficer
Urodzony 14.06.1912 w Gierłatowie, gmina Nekla. Syn Karola. Przydział wojskowy:
68 Pułk Piechoty we Wrześni, 3 kompania. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się
do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim Stalag III-B Tibor/Züllichau (obecnie
Cibórz, gmina Skąpe, powiat świebodziński, województwo lubuskie i Sulechów, powiat zielonogórski, województwo lubuskie), numer jeńca 8456. 17.07.1940 został zwolniony z obozu
jenieckiego i skierowany do pracy przymusowej w Belgen i Zäckerick, powiat Königsberg
Neumark (obecnie Chojna Szczecińska, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie), którą wykonywał do końca wojny. Zmarł 21.03.1998.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie sygnatura 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka i Polski Czerwony Krzyż oraz danych
Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji przejęty został przez
Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Lipowczyk Edmund
Urodzony 4.10.1904 w Barczyźnie, gmina Nekla. Syn Wawrzyna. Nazwisko panieńskie matki Maserak. Przed wojną mieszkał w Poznaniu na Chwaliszewie. Z zawodu był
piekarzem. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Przydział wojskowy: prawdopodobnie 9
Pułk Piechoty Legionów (Komorowo, Zamość). 23.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej
i przebywał w obozach jenieckich (stalagach) V-C w Wildberg (kraj związkowy Badenia Wirtembergia) i V-A w Ludwigsburg (kraj związkowy Badenia - Wirtembergia), numer jeńca
4076. 21.12.1940 zwolniony został z obozu i skierowany do pracy przymusowej w gminie
Neufels.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl) - sygnatura WAST-St.VC,l.243 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Lisiecki Edward /na Liste über die entlassenen polnischen Kriegsgefangenen podano
Edmund) /22.08.1915-?/ Zasutowo, w niewoli do 24.10.1939
Łabędzki Jan, kapral
Urodzony 18.05.1914 w Nekielce. Syn Wojciecha
i Apolonii. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Po wojnie
prowadził gospodarstwo rolne (10 ha). Żonaty ze Stanisławą z d. Nowicką. Dzieci: Łucja, zamężna Lasecka (ur. 1942),
Janina, zamężna Bargiel (ur. 1945 lub 1946), Wojciech (ur.
1951). Zmarł 11.02.1988 w Nekielce i pochowany został na
Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Otrzymał Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”
(1987).
Źródło informacji: informacje i zdjęcia udostępnione
przez rodzinę.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Łąkowski Edward, podoficer
Urodzony 5.06.1906 w Mystkach. Ukończył Szkołę Powszechną w Targowej Górce.
Przydział wojskowy: prawdopodobnie 7 Pułk Artylerii Ciężkiej w Poznaniu. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej i został umieszczony w obozie
jenieckim Stalag I-B w Hohenstein (obecnie Olsztynek w województwie warmińsko-mazurskim), numer jeńca 18120. Zwolniony został z obozu 18.06.1940 i skierowany do pracy przymusowej w miejscowościach Jonasdorf/Tonasdorf w Prusach Wschodnich. Zaginął. W 1947
uznany za zmarłego przez Sąd Grodzki w Warszawie.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie: sygnatura: 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka Polski Czerwony Krzyż, Archiwum
Państwowe m.st. Warszawy, sygnatura: I Zg 2732/47/655/2.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Majchrzycki Leon, starszy strzelec
Urodzony 23.03.1910 w Targowej Górce, w rodzinie Franciszka i Marianny z domu
Kubiaczyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Targowej Górce rozpoczął naukę w zawodzie stolarz w Swarzędzu. Brak danych o przebiegu czynnej służby wojskowej. We wrześniu
1939 walczył w szeregach 35 Pułku Piechoty, który stacjonował w Brześciu nad Bugiem. Trafił do niewoli niemieckiej
i przebywał w Stalagu XXI-A Schildberg (obecnie Ostrzeszów), numer jeńca 11447. Przeniesiony na status robotnika
cywilnego. 19.08.1940 zwolniony do miejsca zamieszkania
w Gąsiorowie. Pracował w zawodzie stolarza w Poznaniu.
28.07.1945 zawarł związek małżeński z Jadwigą Bartkowiak
w parafii MB Bolesnej w Poznaniu (adnotacja przy akcie
chrztu w Parafii w Targowej Górce). Dzieci: Michał i Roman.
Po wojnie wyjechał do Drezdenka (obecnie województwo
lubuskie), gdzie znalazł pracę i mieszkanie. Zmarł prawdopodobnie około 1960 w Drezdenku (brak aktu zgonu w USC
Drezdenko).
Źródło informacji: relacja siostry - Jadwigi Nowak
oraz strona internetowa http://www.straty.pl/pl/ na podstawie kartoteki jenieckiej w zasobach PCK.
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk
Majewski Leon, kapral
Urodzony 10.04.1900 w Nekli. Przydział wojskowy: 14 Wielkopolski Pułk Artylerii
Lekkiej w Poznaniu. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej
i został umieszczony w obozach jenieckich (stalagach): VI-F w Bocholt i VI-H w Arnoldsweiler/Düren (obydwa obozy położone w kraju związkowym Nadrenia Północna - Westfalia),
numer jeńca 550. Zwolniony został z obozu jenieckiego 31.08.1940.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie: sygnatura: 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka Polski Czerwony Krzyż.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Majewski Szczepan
Urodzony 20.12.1905 w Gozdaninie (prawdopodobnie w gminie Mogilno, w powiecie
mogileńskim). Przed wojną mieszkał w Gułtowach (niemiecka nazwa Kugeln), gmina Kostrzyn. Z zawodu był kowalem. Na Liste über die etlassenen polnischen Kriegsgefangenen wymieniony jest pod poz. 136. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Aresztowany został przez
gestapo z Poznania i 29.06.1944 osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen, numer
więźnia 77206. Figuruje na listach transportowych do KL Mauthausen-Gusen. 6.08.1944
przekazany został do KL Gusen. Żonaty ze Stanisławą z d. Tomczak. W momencie osadzenia
w KL Mauthausen miał 4 dzieci.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża, sygnatura IPN GK 131/11 Archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej, Archiwum w Arolsen.
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Autor biogramu: Jacek Mirecki

Małecki Czesław, strzelec
Urodzony 28.12.1914. Rolnik. Zamieszkały w Chwałszycach. Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w niej do 6.11.1939 w obozie
jenieckim Stalag XVII-A w Kaisersteinbruch (obecnie w Austrii, w powiecie Neusiedl am
See, w Burgenlandzie), numer jeniecki 43252. Zmarł w 1989.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Mańkowski Leon, podoficer
Urodzony 6.03.1896 w Nekli. Syn Józefa i Leonardy z d. Szalata. Przed wojną mieszkał
we Wrześni, przy ul. Dworcowej 3, Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach Marynarki Wojennej, w bitwie o Kępę Oksywską (w obronie Kępy Oksywskiej). Już w ciągu pierwszych dni walk rejon Wybrzeża został odcięty od reszty kraju. Z tego powodu 10.09.1939, po
ciężkich walkach w rejonie Redy i na zachodnich przedpolach Gdyni, płk Stanisław Dąbek,
dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża, podjął decyzję oddania rejonu Gdyni i generalnego
odwrotu wszystkich sił na teren Kępy Oksywskiej. Na Kępie znalazło się w krótkim czasie
ok. 9 tys. żołnierzy polskich oraz wielu cywilów. Walki piechoty trwały od 10 do 19.09.1939.
W krótkim okresie i na terenie o powierzchni zaledwie 4 km2 stoczono co najmniej 110 potyczek. Brak umocnień poza najprostszymi rowami strzeleckimi przyczynił się do wzrostu
strat po polskiej stronie - zginęło ponad 2 tys. żołnierzy. Po południu 19.09.1939, wyczerpawszy wszelką możliwość dalszej obrony, płk Dąbek poprowadził garstkę pozostających
przy nim żołnierzy do ataku, podczas którego został trafiony w głowę odłamkiem pocisku
moździerzowego. Ranny pułkownik ostatnią kulę zostawił dla siebie i odebrał sobie życie
strzałem z pistoletu. O godz.17.00 Kępa Oksywska skapitulowała (za Wikipedią, hasło: Bitwa
o Kępę Oksywską). 19.09.1939, na Kępie Oksywskiej, Leon Mańkowski dostał się do niewoli niemieckiej. Został umieszczony w obozie jenieckim Stalag II-D w Stargardzie (obecnie
w Polsce w województwie zachodniopomorskim).
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), sygnatura: 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka i Polski Czerwony Krzyż, Centralne Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Marciniak Jan /8.11.1912-?/ Zasutowo
Marszałkowski Wincenty, plutonowy
Urodzony 29.03.1909 r. w Dębiczu, gmina Środa Wlkp. Syn Józefa i Franciszki
z d. Bartczak. Ukończył szkołę powszechną. Mieszkał w Nekli. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 69 Pułku Piechoty z Gniezna. 19.09.1939 pod Sochaczewem dostał
się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozach jenieckich (stalagach): XI-B w Fallingbostel (obecnie w kraju związkowym Dolna Saksonia) i II-A w Neubrandenburg (obecnie w
kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie), numer jeńca 8369. 19.10.1940 został
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zwolniony z obozu i skierowany do pracy przymusowej w
rolnictwie. Według przekazów rodzinnych uciekł z Niemiec
i dotarł do domu w Nekli 28.04.1941. Musiał ukrywać się. Po
wojnie mieszkał z rodziną w wójtostwie. Żonaty z Genowefą
z d. Bin. Dzieci: Henryk (ur. 1931), Leokadia, zam. Pyrzak (ur.
1933), Bożena, zam. Liersch (ur. 1944), Ryszard (ur. 1946).
Po wojnie pracował w zakładzie chemicznym we Wrześni.
Zmarł 1.04.1977 we Wrześni. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych: Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu,
sygnatura 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka i Polskiego
Czerwonego Krzyża, relacja wnuczki - Małgorzaty Hoffmann.
Autorzy biogramu: Jacek Mirecki i Jerzy Osypiuk

Maserak Stefan, kanonier
Urodzony 12.12.1899 w Stroszkach, gmina Nekla. Przydział wojskowy 10 Pułk Artylerii Lekkiej stacjonujący w Łodzi. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej. Został osadzony w obozie jenieckim Stalag IV-B w Mühlberg\Elbe (obecnie
kraj związkowy Brandenburgia), numer jeńca 11725. Został zwolniony z obozu 23.02.1940.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), sygnatura: 20398 - oryginalna kartoteka jeniecka, Polski Czerwony Krzyż.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Matuszak Antoni, starszy strzelec
Urodzony 17.01.1915 w Stroszkach, gmina Nekla. Najstarszy syn Tomasza i Zofii
z domu Kijak. Tomasz Matuszak w czasie I wojny światowej został wcielony do armii niemieckiej i walczył na froncie zachodnim pod Verdun oraz w Wogezach. Po zakończeniu wojny brał udział w Powstaniu Wielkopolskim w składzie batalionu wrzesińskiego, który wyzwalał Wrześnię, Witkowo, Mogilno, Kcynię. Antoni Matuszak ukończył Szkołę Powszechną
w Zasutowie (1929). W latach 1932-1935 uczył się zawodu stolarza w Zakładzie Stolarskim
Stefana Boniewicza we Wrześni. Jednocześnie uczęszczał do szkoły dokształcającej, którą
ukończył w 1935. W październiku 1935 zaczął pracować w charakterze czeladnika stolarskiego w zakładzie Krauzego w Kostrzynie Wlkp. 4.11.1937 powołany został do odbycia czynnej
służby wojskowej w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. 15.03.1938 skierowany do dalszej służby
w Korpusie Ochrony Pogranicza, w 22 batalionie granicznym „Nowe Troki”, wchodzącym
w skład brygady „Wilno”. We wrześniu 1938 został przydzielony do kompanii granicznej
„Rykonty”. 1.09.1939, z formowanym 133 Rezerwowym Pułkiem Piechoty pod dowództwem
pułkownika Antoniego Wandtkego, został wysłany na front. Walczył pod Suwałkami, Smolarami, Krasnopolem, Lasem Kierskim. Po 17.09.1939 część żołnierzy odesłano do obrony
Wilna, a główna część starła się z Armią Czerwoną, na wschód od miasta. W wyniku starcia
pułk został rozbity. Z rozbitków sformowano batalion, który, nie chcąc dostać się do niewoli, 19.09.1939 przekroczył granicę polsko-litewską. Żołnierze zostali internowani. Antoni
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Matuszak przebywał w obozach dla internowanych w Birsztanach, Rakiszkach i Wołkowyszkach do lipca 1940 r. Po zajęciu Litwy przez ZSRR został umieszczony w obozie w Juchnowie, gdzie polscy jeńcy pracowali przy wyrębie lasu. Później jeńcy z obozu juchnowskiego
zostali przeniesieni do obozu ponojskiego w obwodzie murmańskim, gdzie pracowali przy budowie lotniska. 7.11.1941,
korzystając z postanowień układu Sikorski-Majski, wstąpił
do Armii Polskiej w ZSRR, którą dowodził gen. Władysław
Anders. Służył w 15 pułku piechoty, który wszedł w skład
5 Wileńskiej Dywizji Piechoty. W czerwcu 1942 ukończył
szkołę podoficerską artylerii w Dżalalabad w Kirgistanie, której dowódcą był major Wojciech Biliński. Szkoła zorganizowana była przy 5 Wileńskim Pułku Artylerii Lekkiej, którego
pierwszym dowódcą był ppłk Tadeusz Sheybal. W sierpniu
1942 wyjechał ze swoją jednostką wojskową do Iranu, a po
miesiącu - do Iraku, gdzie dozbrojono ich. W marcu 1943, w
obozie w Khanaquin rozwiązano 5 (Wileńską) i 6 (Lwowską)
Dywizje Piechoty, a jej oddziały utworzyły odpowiednio 5
Wileńską Brygadę Piechoty i 6 Lwowską Brygadę Piechoty. Obie te brygady i pozostałe jednostki dywizyjne utworzyły 5 Kresową Dywizję Piechoty W 5 Kresowej Dywizji Piechoty,
którą dowodził gen. bryg. Nikodem Sulik, Antoni Matuszak służył w 5 Wileńskiej Brygadzie
Piechoty, w 15 Wileńskim Batalionie Strzelców „Wilków”, w plutonie przeciwpancernym.
W listopadzie 1943 Antoni Matuszak ze swoim oddziałem został przetransportowany do
Palestyny, gdzie przebywał do 15.12.1943. Pod koniec grudnia 1943 5 KDP została przewieziona do Libanu, a w styczniu 1944 Antoni Matuszak wraz ze swoją dywizją przemieścił się
do Egiptu, gdzie oczekiwał na transport przez Morze Śródziemne do Włoch. W lutym 1944
z Port Saidu wypłynął do Tarentu (wł. Taranto) we Włoszech. W marcu 1944, po nadejściu
uzbrojenia, jego oddział zajął pozycje na froncie pod Santa Croce W końcu kwietnia 1944
został wycofany, a żołnierzy szkolono do walki w wysokich górach. Od 11 do 17.05.1944
uczestniczył w bitwie o Monte Cassino (tzw. czwarta bitwa o Monte Cassino). Główną siłę
atakującą czwartej bitwy miał stanowić 2 Korpus Polski pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Operacja otrzymała nazwę „Honker” od słowa „honk”, co w języku angielskim
oznacza krzyk dzikich gęsi. Honker to coś lub ktoś wydający takie dźwięki. Pierwsze natarcie
nie przyniosło powodzenia. Kolejny atak miał miejsce 16.05.1944. Antoni Matuszak walczył
tam ze swoim oddziałem zdobywając grzbiet „Widmo”. Antoni, jako żołnierz obsługi broni
przeciwpancernej, przez cały czas był w pierwszej linii. W czerwcu 1944 oddział został
wycofany na miesięczny wypoczynek do Campobasso, gdzie mieściła się kwatera główna
i szpitale 2 Korpusu Polskiego we Włoszech. W lipcu 1944 uczestniczył w walce o miejscowości San Pietro i Belvedero. W sierpniu 1944 w bitwie o Ankonę. Pod miejscowością
Ostra, odniósł kontuzję, na skutek czego znalazł się w szpitalu polowym w Bari, gdzie spotkał znajomego z rodzinnych stron Mieczysława Jędrzaka. We wrześniu 1944 brał udział
w walkach o umocnioną linię Gotów, w październiku - o miasto Sante Sofia, w listopadzie
- o miejscowości Predappio i Faenza. Tam dywizja pozostała do kwietnia 1945. W kwietniu
1945 brał udział w walkach nad rzeką Senio oraz o Bolonię, gdzie zakończył swój szlak bojowy. 15.04.1945 otrzymał awans na starszego strzelca. Do maja 1945 przebywał pod Bolonią,
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gdzie prowadzone było szkolenie wojskowe. W czerwcu 1945 jego batalion został przetransportowany do Modeny, gdzie kontynuowano szkolenie wojskowe. W lipcu 1945 wyjechał
do Bari, gdzie oddział pełnił służbę wartowniczą przy obiektach wojskowych. 15.07.1946
wyjechał do Anglii, do miejscowości Netlebet, gdzie w dalszym ciągu odbywał szkolenie,
Zdemobilizowany został 1.09.1947 i zaczął oczekiwać w obozie przejściowym na wyjazd do
kraju. Powrócił do Polski 7.12.1947. Miał trudności ze znalezieniem pracy. W lutym 1948 r.
rozpoczął pracę w stolarni Krauzego w Kostrzynie. W maju 1950 przeniósł się do Wielkopolskich Zakładów Przemysłu Drzewnego w Kostrzynie Wlkp (później weszły w skład Swarzędzkich Fabryk Mebli), gdzie przepracował 26 lat na stanowisku stolarza i skąd w kwietniu
1976 r. odszedł na emeryturę. Antoni Matuszak działał społecznie: w Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz w nekielskim kole ZBOWID, którego od lutego 1975 r. był prezesem. Żonaty
z Zofią z d. Hadada poznana na spotkaniach kombatanckich. Dzieci: Jerzy (ur. 1952), Marek
(ur. 1955). Zmarł 18.10.1983, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Posiadał
odznaczenia: Krzyż Monte Cassino (1945), Krzyż Brązowy z Mieczami, Odznakę 5 Kresowej
Dywizji Piechoty, British Star, Italy Star, Defense Medal, War Medal, Medal Polska Swojemu
Obrońcy, Medal Zwycięstwa i Wolności (1961), Odznakę Grunwaldzką (1973).
Źródła informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez syna - Marka Matuszaka, dokumenty znajdujące się w aktach ZBOWID, przechowywanych w Archiwum
Państwowym w Poznaniu, artykuł Romana Nowaczyka pt. „Krzyk dzikich gęsi” w numerze
z 13.04.2012 Wiadomości Wrzesińskich.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Matuszewski Klemens, podporucznik rezerwy
Urodzony 4.11.1913 w Targowej Górce. Syn Wojciecha i Anny z d. Nowak. Ukończył
5 klas Szkoły Powszechnej w Targowej Górce (1925), 6 klas Państwowego Gimnazjum
w Środzie Wlkp (1931). Przez 4 lata uczęszczał do Państwowej Szkoły Mierniczo-Melioracyjnej w Poznaniu na kierunek miernictwo, zdobywając dyplom mierniczego (1935). Pierwszą
pracę podjął w biurze Mierniczego Przysięgłego Zdzisława Czajkowskiego w Inowrocławiu.
Od 20.09.1935 odbywał 9-miesięczną służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy
Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, w 8 baterii (dowódca kpt. Stefan Rojewski), w 3 dywizjonie. Po promocji na podchorążego otrzymał przydział do 17 Pułku Artylerii Lekkiej w
Gnieźnie, 8 bateria (dowódca por. Eugeniusz Komorski). Po ukończeniu służby wojskowej w
Gnieźnie podjął pracę w firmie mierniczo - melioracyjnej „Pankala - Krentz” w Poznaniu. Od
15.11.1936 do sierpnia 1939 zatrudniony był w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, w Wydziale Rolnictwa i Reform Rolnych, w Oddziale Pomiarów Rolnych. Od początku lipca do
połowy sierpnia 1937 odbył sześciotygodniowe ćwiczenia wojskowe w 8 baterii 17 Pułku
Artylerii Lekkiej. We wrześniu 1938 otrzymał patent oficerski w korpusie artylerii ze starszeństwem od 1.01.1938. Od połowy kwietnia 1939 przebywał na dwumiesięcznym kursie
w Dywizjonie Pomiarowym w Toruniu. 23.08.1939 został zmobilizowany do 17 Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie, Tam otrzymał przydział do pełnienia funkcji oficera obserwacyjnego w drugim dywizjonie (dowódca mjr Alojzy Krannerwetter). Dowódcą 17 Pułku Artylerii
Lekkiej był do wybuchu wojny płk dypl. Stefan Springer, a od 1.09.1939 ppłk art. Stanisław
Piwakowski. 17 Pułk Artylerii Lekkiej wchodził w skład 17 Dywizji Piechoty, która we wrześniu 1939 była częścią składową Armii „Poznań”, którą dowodził gen. Tadeusz Kutrzeba.
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26.08.1939, drugi dywizjon wymaszerował do Gutowa koło Wrześni. Od początku wojny
Klemens Matuszewski wraz ze swoim dywizjonem przemieszczał się na wschód. Marsze
odbywały się wyłącznie nocami. 16.09.1939 po południu dywizjon został zaatakowany
przez czołgi niemieckie. Mjr A. Krannerwetter został poważnie ranny na stanowisku dział 6 baterii. Dowództwo dywizjonu objął na krótko kpt J. Piłakowski, a potem, też na krótko, kpt L. Głowacki. 17.09.1939, w pobliżu Sochaczewa,
dywizjon był od rana atakowany przez niemieckie lotnictwo.
W nocy z 17 na 18.09.1939 przeprawił się przez rzekę Bzurę.
W następnych dniach żołnierze 17 Pułku Artylerii Lekkiej
cofali się już w sposób niezorganizowany przez Puszczę
Kampinoską w kierunku Warszawy. W dzień nie można się
poruszać. W nocy Niemcy oświetlają teren rakietami - pisał w
swoich wspomnieniach. 23.09.1939 znaleźli się w miejscowości Młociny pod Warszawą, otoczeni przez Niemców i bez
amunicji. Klemens Matuszewski dostał się do niewoli niemieckiej. Jedną lub dwie noce wzięci do niewoli żołnierze
trzymani byli pod gołym niebem. Następnie oddzielono oficerów od szeregowych. Oficerowie spędzili kilka dni w wagonie towarowym na stacji
w Pruszkowie. Następnie połączono ich z jeszcze jedną grupą i umieszczono w na wpół
zbombardowanym budynku Starostwa prawdopodobnie w Rawie Mazowieckiej. Następnie
wywieziono ich do koszar batalionu saperów w Kielcach. W połowie października, z powodu problemów zdrowotnych, Klemens Matuszewski znalazł się w szpitalu zorganizowanym
w Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W Kielcach przebywał do 9.12.1939, po
czym razem z innymi chorymi został przewieziony do Krakowa, do szpitala zorganizowanego na czas wojny w tzw. Bursie ks. Kuznowicza. 27.12.1939 zwolniono go ze szpitala i zabrano pod strażą do koszar wojskowych. 2.01.1940, po południu, wraz z grupą 80 oficerów został wyprowadzony na dworzec towarowy i wywieziony koleją do Laufen koło Salzburga,
gdzie dotarli 5.01.1940. Zakwaterowano ich w starym zamku. W lutym lub w marcu 1940
dołączono do nich około 600 oficerów polskich z Norymbergi. 27.05.1940 obóz w Laufen
został rozwiązany. Największą grupę jeńców przewieziono do obozu jeńców wojennych
Oflag 7-A w Murnau. W obozie tym przebywało kilka tysięcy oficerów, w tym ponad dwudziestu z 17 Pułku Artylerii Lekkiej. Najstarszy stopniem był mjr Witold Łoziński, dowódca
pierwszego dywizjonu. Na obóz przeznaczono zbudowane w 1939 koszary batalionu pancernego (na około 600 żołnierzy), niewykończone jeszcze w chwili przybycia pierwszej partii
jeńców, położone 2 km od Murnau. Ich dostosowywanie do celów obozowych trwało właściwie przez cały czas niewoli. W miarę powiększania się stanów liczebnych w obozie zostały
użyte na pomieszczenia jeńców kolejno: strychy i piwnice w budynkach mieszkalnych oraz
garaże, przy stopniowym ich przystosowywaniu do zamieszkania. Ciasnota doskwierała
wszystkim jeńcom, np. generałowie byli zakwaterowani po 5–6 w izbie. Powierzchnia obozu
wynosiła ok. 77 hektarów, na niej przebywało ok. 5 tys. osób, co oznacza, że każdy jeniec
dysponował miejscem ok. 2 m². Początkowy stan liczebny obozu wynosił około 700–800
jeńców wojennych, w tym 5 generałów. W następnych miesiącach zwiększył się szybko do
2000, we wrześniu 1942 wynosił ponad 4000, a 29.04.1945 – 5457 (w tym 5114 Polaków)
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[hasło: Oflag VIIA Murnau w Wikipedii]. W obozie prowadzone była niezwykle bogata działalność oświatowa i kulturalna. Obóz został oswobodzony przez wojska amerykańskie
29.04.1945. W sierpniu 1945 został zorganizowany transport około 1200 osób do Polski.
Drugi transport około 1400 osób został zorganizowany na wyjazd do Włoch, do 2 Korpusu
gen. Andersa. Mniejsze grupy oficerów udawały się do obozów cywilnych, aby objąć w nich
funkcje kierownicze. Pewna liczba oficerów zapisała się do tworzonych przez Armię Amerykańską Kompanii Wartowniczych. W czerwcu 1945 r. Klemens Matuszewski zaczął pracować w komendzie obozu w Murnau. W lecie 1946 r. przeniesiono obóz z Murnau do Altenstadt, a potem do Ingolstadt. Do jesieni 1948 r. pełnił funkcję kierownika biblioteki obozowej.
W lutym 1947 zawarł związek małżeński z Kazimierą Karpinską (pochodzącą z Bielska-Białej), a w marcu 1948 urodził im się syn, Tadeusz. W lutym 1949 zapisał się i wyjechał na
trzymiesięczny kurs języka angielskiego w miejscowości Lauf pod Norymbergą. Po ukończeniu kursu został przyjęty do Kompanii Wartowniczej, stacjonującej w pobliżu małego miasta
bawarskiego Herzogenaurach, w charakterze instruktora języka angielskiego. W lipcu 1950
został przeniesiony do Kompanii Wartowniczej, która kwaterowała w Norymberdze, a pod
koniec listopada 1950 - do Kompanii Wartowniczej w Mannheim. Pod koniec sierpnia 1951
udał się wraz z żoną i synem, którzy w międzyczasie przyjechali z Ingolstadt, do obozu przejściowego w Ludwigsburgu dla załatwienia formalności związanych z emigracją do USA.
Żona Klemensa Matuszewskiego była w tym czasie w ciąży i trzeba było oczekiwać na urodzenie dziecka. 12 .09.1951 konsul amerykański podpisał wizę z ważnością na cztery miesiące. W oczekiwaniu na transport do USA Klemens Matuszewski wraz z rodziną powrócił
do koszar w Mannheim, a później zamieszkał w domu Niemki w odległej o 4 kilometry
miejscowości Heddesheim, gdzie 12.11.1951 urodziła się jego córka Ewa. W oczekiwaniu na
emigrację musiał jeszcze objąć pluton Kompanii Wartowniczej w Karlsruhe. W sobotę,
12.01.1952, na 7 godzin przed upływem ważności wizy amerykańskiej, Klemens Matuszewski wraz z rodziną znalazł się na pokładzie samolotu odlatującego z Monachium do Stanów
Zjednoczonych. 14.01.1952, po kilku międzylądowaniach, samolot dotarł do Nowego Jorku.
Dalszą drogę, z Nowego Jorku do Detroit, rodzina Matuszewskich odbyła pociągiem. Oficjalnym ich sponsorem był właściciel restauracji w Detroit, Wincenty Sadowski. Rzeczywistym
opiekunem był kolega z Kompanii Wartowniczej w Niemczech - Stanisław Piątkowski, który
wyjechał do USA w 1950. Od 25.01.1952. rozpoczął pracę w firmie Arthur W. Gillespie Mierniczowie i Inżynierowie w Birmingham koło Detroit. 1.06.1952 przeprowadził się do położonego nieopodal Hamtrack. Po przyjeździe do USA nawiązał stały kontakt z rodziną w Polsce.
W lecie 1955 przeprowadził się do własnego domu w południowo-wschodniej części Detroit. W 1961, po zdaniu egzaminów, otrzymał od Stanowego Wydziału Kontroli i Wydawania
Zezwoleń w Lansing (siedziba władz stanowych Stanu Michigan), zezwolenie na samodzielne wykonywanie zawodu mierniczego i prawo używania tytułu Registrated Land Surveyor
(odpowiednik polskiego geodety uprawnionego). Od 1962 zaczął pracować jako mierniczy
na własny rachunek. Od 25.08.1965 zatrudnił się jako rejestrowany mierniczy
w Wayne County Bureau of Taxation (Biuro Podatkowe Powiatu Wayne). Od 21.06. do
22.07.1967, razem z córką Ewą odbył swą pierwszą po wojnie podróż do Polski. W późniejszych latach przyjeżdżał do Polski wielokrotnie. W styczniu 1972 przeprowadził się wraz z
żoną (dzieci mieszkały już oddzielnie) do Drayton Plains (32 km na północny wschód od
Detroit), a w sierpniu 1975 zamieszkał w Royal Oak. Po przejściu na emeryturę, od 1.12.1981
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do połowy lutego 1983 ochotniczo pracował w Biurze Kongresu Polonii Amerykańskiej
w Hamtrack. Klemens Matuszewski zmarł 13.02. 2017 w Oakland Township, Michigan,
w wieku 103 lat. Żonaty był z Kazimierą Urszulą z d. Karpinską. Dzieci: Tadeusz (ur. 1948),
Ewa (ur. 1951).
Źródła informacji: wspomnienia Klemensa Matuszewskiego, ostatecznie ukończone
we wrześniu 1998, ale pisane głównie w latach osiemdziesiątych XX wieku, będące w posiadaniu bratanków Wiesława i Seweryna zamieszkałych w Nekli oraz umieszczone w tzw.
Archiwum Klemensa Matuszewskiego w Archiwum Polonii w Orchard Lake, nekrologi Klemensa Matuszewskiego i Kazimiery Matuszewskiej, wspomnienia i zdjęcia zamieszczone
na stronie Pixley Funeral Home 322 West University Drive, Rochester, MI, Za to, że byli
Polakami. Druga wojna światowa w pamięci mieszkańców gminy Nekla pod redakcją Jerzego
Osypiuka, Nekla 2015, rozdział autorstwa Klemensa Matuszewskiego W Obozie Jeńców Wojennych w Murnau/Oflag 7A/, Głowacki Ludwik 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin 1969, s. 107/110, Aneks 1 - s. 153, s. 202, IPN Straty Osobowe i Ofiary
represji (http://www.straty.pl) na podstawie danych z Wojskowego Instytutu Historycznego i
International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Matysiak Andrzej, strzelec
Urodzony 30.11.1900 w Mystkach, gmina Nekla. Ukończył Szkołę Powszechną w Targowej Górce. Brał udział w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej. Został
umieszczony w obozie jenieckim Stalag XI-B w Fallingbostel (obecnie kraj związkowy Dolna
Saksonia), numer jeńca 15249 (na karcie jeńca jest stempel z datą 25.06.1940).
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), sygnatura: 20398 - Oryginalna kartoteka jeniecka i Polski Czerwony Krzyż.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Matysiak Stefan, szeregowy
Urodzony 22.08.1908 w Mystkach, gmina Nekla. Syn Jana i Marianny z d. Monarcha.
Zamieszkiwał w Mystkach. Rolnik. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Targowej Górce
(1921). Po zakończeniu nauki podjął pracę w majątku ziemskim Mystki. 13.03.1933 powołany został do odbycia czynnej służby wojskowej w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie jako szeregowiec - celowniczy. Do rezerwy został przeniesiony 6.09.1934. Po odbyciu służby wojskowej
nadal pracował w majątku Mystki. W sierpniu 1938 odbył ćwiczenia wojskowe w 69 Pułku
piechoty jako szeregowiec - celowniczy rkm. 3.11.1933 zawarł związek małżeński z Martą
z d. Nowak. 1.09.1939 zmobilizowany został do 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Brał udział
w wojnie obronnej 1939 na szlaku: Turek, Kutno, Sochaczew. 24.09. został ranny w nogę pod
Warszawą. Przebywał w szpitalu w Warszawie do 17.12.1939. Po zwolnieniu ze szpitala powrócił do rodziny i nadal pracował jako robotnik rolny w majątku Mystki (w tym czasie pod
zarządem niemieckim). Po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną w dniu 23.01.1945, otrzymał
7 hektarów ziemi z reformy rolnej, którą użytkował do 1986 i którą przekazał synowi.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
88

Mencel Piotr, strzelec
Mieszkał w Zasutowie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 5 Pułku
Piechoty Legionów z Wilna, który wchodził w skład 1 Dywizji Piechoty Legionów. Poległ
23.09.1939 i pochowany został na cmentarzu w Tarnawatce ( w mogile nr 1), obecnie w powiecie tomaszowskim, w województwie lubelskim.
Z pozostałości 1 DP Leg. i 3 DP Leg. została utworzona jedna dwupułkowa dywizja
pod nazwą 1 DP Leg., a z byłych żołnierzy 1 DP Leg. został utworzony pułk w składzie trzech
batalionów. Bataliony te zachowały numerację i ciągłość tradycji pułków 1, 5 i 6 Batalion 5
pp Leg. objął mjr Kusztra [...} Zreorganizowana dywizja w sile około 6000 żołnierzy podjęła
nocą z 18 na 19 września marsz na południe. Zamiarem jej było przedostanie się na Węgry. Na czele kolumny dywizji maszerował batalion 5 pp Leg., który dotarł do Wożuczyna
około północy z 21 na 22 września. Został tam ostrzelany przez ciężką artylerię niemiecką,
nie ponosząc strat. Ponieważ na ziemie polskie wkroczyły wojska radzieckie i maszerowały
na zachód, a Niemcy zagrodzili przejście przez Wieprz, gen. Dąb-Biernacki postanowił pobić oddziały niemieckiego VII i VIII Korpusu i rozerwać pierścień okrążenia od zachodu. 1
DP Leg. 22 września rozpoczęła walki mające na celu osiągnięcie rubieży wyjściowych do
uderzenia. Batalion mjr. Kusztry oraz I batalion 7 pp Leg. po zaciętych walkach opanowały
o zmierzchu las i folwark Falków. Parlamentariusze, którzy zgłosili się do gen. Kowalskiego
z wezwaniem do złożenia broni odeszli nie otrzymawszy na nie zgody. Dywizja kontynuowała marsz, a na czele północnej kolumny szedł batalion mjr. Kusztry, który przekroczył
szosę zamojską i przed świtem w walce na bagnety zdobył Antoniówkę. Do niewoli wzięto sporą grupkę jeńców oraz zdobyto działa na stanowiskach ogniowych, konie i wozy.
O świcie rozpoczęła ostrzał Antoniówki niemiecka artyleria, a przy wsparciu broni pancernej niemiecka 8 DP rozpoczęła natarcie w kierunku na Wożuczyn. Polskie oddziały poszły
w rozsypkę i przestały istnieć. Mjr Kusztra oraz adiutant batalionu, kpt. Czesław Ołoszyński, zostali ranni w czasie walki. W rejonie Tarnawatki został otoczony gen. Kowalski wraz
z resztą sztabu 1 DP Leg. W czasie kontrnatarcia został ciężko kontuzjowany i dostał się do
niewoli. 23 września wieczorem ostatni bój o honor 1 Dywizji Piechoty Józefa Piłsudskiego
dobiegł końca (za hasłem 5 Pułk Piechoty Legionów w Wikipedii).
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie Księgi pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Żołnierze września.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Mencel Stanisław
Urodził się w dniu 24.04.1899 w Swarzędzu-Wsi jako syn Emila i Małgorzaty Mikołajczak. Rodzina wywodziła się z katolickiej linii śląsko-święciochowskiej Mentzlów. Uczęszczał do szkoły powszechnej w Swarzędzu. Gdy wybuchło Powstanie Wielkopolskie stawił
się ochotniczo do służby w rejonie Leszna. Po zakończeniu walk powstańczych kontynuował walkę, wyjechał na front wschodni i walczył przeciwko Ukraińcom w obronie Lwowa i
Wschodniej Małopolski. Potem zgłosił się na ochotnika, by bronić Polski przed bolszewicką
Armią Czerwoną, między innymi w bitwie warszawskiej. Stanisław Mencel mieszkał najpierw w Podstolicach, a potem przeniósł się do Chwałszyc, gdzie ostatecznie zamieszkał w
starym dworze, który kupił łącznie z kilkoma hektarami ziemi z rozparcelowanego folwarku.
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W sierpniu 1939 został zmobilizowany do oddziału łączności Wojska Polskiego. Przeszedł
szlak, który skończył się obroną Warszawy, tam został ranny w głowę, a na końcu trafił do
niewoli. Za namową niemieckiego żołnierza uciekł z transportu, gdy pociąg zatrzymał się
w okolicy Podstolic. W styczniu 1942 po tym jak jego młodszy syn, Szczepan, zadarł z Niemcami, został wezwany do
urzędu powiatowego w Środzie, gdzie dostał propozycję
podpisania volkslisty. Ponieważ odmówił, w zamian otrzymał nakaz zgłoszenia się razem z całą rodziną na wyjazd na
przymusowe roboty. Stanisław wraz z żoną, Heleną (19031992), oraz z trojgiem dzieci zostali wywiezieni do Austrii.
Tam oboje małżonkowie pracowali niewolniczo, tam też
dożyli końca wojny i doczekali wyzwolenia przez armię
amerykańską. Pozostawiony w Polsce majątek został przez
Niemców sprzedany. Pozostał ślad w postaci pisma, z dnia
20.01.1942, w którym Średzka Filia Wschodnioniemieckiego Towarzystwa Rolniczego zawiadamia Majątek Podstolice
o wydaniu decyzji przekazania młockarni należącej do Stanisława Mencla rolnikowi Michaelowi Taberskiemu z Buchenhagen (Poklatek). Ich starszy syn, Józef, który spóźnił się na transport do Austrii, został
przymusowym robotnikiem w gospodarstwie rolnym w Trzeku, a ostatnie tygodnie wojny
spędził jako zakładnik na lotnisku w Mącznikach koło Środy, skąd udało mu się uciec przed
ewakuacją Niemców. Po wyzwoleniu w Austrii przez armię amerykańską Stanisław Mencel otrzymał propozycję, by razem z rodziną pozostać na Zachodzie. Nie skorzystał z niej i
powrócił do kraju. Pod koniec życia, razem z żoną Heleną przeniósł się do Kostrzyna, gdzie
zamieszkał u swojej córki. Zmarł 3.04.1984 w Kostrzynie i tam został pochowany.
Michał Pawełczyk na podstawie biogramu opracowanego przez Henryka Mencla

Menes Józef /19.01.1908-1982/ Nekla
Menes Stanisław /29.04.1914-?/ Starczanowo
Moch Józef, kanonier
Urodzony 1.09.1915 w Canonsburg (Pensylwania)
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w rodzinie Józefa i Anny z domu Bieleckiej. Po powrocie z USA rodzice
kupili gospodarstwo w Nekielce. Tutaj Józef chodził do szkoły. 24.02.1936 zawarł związek małżeński z Heleną Paruchała
(akt USC 9/36). W latach 1937-38 odbył służbę wojskową w
7 Dywizjonie Artylerii Konnej Wielkopolskiej w Poznaniu.
Świadczą o tym listy przysyłane do żony z dnia 2.02.1937 i
4.07.1938, z pieczęcią jednostki wojskowej na kopertach. We
wrześniu 1939 r. brał udział w wojnie obronnej ale przebieg
służby i miejsce dostania się do niewoli nie są znane. W niewoli przebywał w obozie jenieckim Stalag II-E w Schwerin,
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nr jeńca 26437. 20.03.1940 przysłał list do żony na specjalnym formularzu listowym Stalagu
II-E jako pracownik komanda roboczego nr 12. 27.06.1940 został zwolniony ze stalagu II-D
w Stargardzie i za pośrednictwem Urzędu Pracy Schnaidemühl (Piła) skierowany do pracy
przymusowej w gospodarstwie rolnym Hartwiga w Buchholtz (Bukowo), poczta Schloppe
(Człopa). W 1942 był na urlopie w Nekielce. Według świadków: Cecylii Lewandowskiej i
Reginy Szumigała, wyglądał przerażająco, wychudł ogromnie i pluł krwią. Później żona
otrzymała od innej pracownicy przymusowej w tej miejscowości list z informacją, że został
zabrany do szpitala w Tütz (Tuczno) ze względu na chorobę (galopujące suchoty). Zmarł
29.11.1942.
Opracowano na podstawie zbiorów rodzinnych wnuczki Jolanty Nowaczyk oraz strony internetowej http://straty.pl
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk

Modlitowski Tomasz, plutonowy
Urodził się 2.12.1903 w Mystkach. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939, w piechocie. Dostał się do niewoli niemieckiej (dane dotyczące obozu jenieckiego nie są znane).
Zmarł 17.03.1982 i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni (sektor 5.
rząd 5. grób 81.)
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary Represji (http://www.straty.pl), sygnatura: 20398 - Oryginalna kartoteka jeniecka i Polski Czerwony Krzyż.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Motyl Stefan /3.08.1913-1988/ Gierłatowo, 68 Pułk Piechoty, bitwa nad Bzurą,
w niewoli do 20.10.1939
Mrozielski Józef, szeregowiec, postanowieniem Prezydenta RP nr W.111-5-02
z dnia 28.01.2002 mianowany na stopień podporucznika.
Urodzony 21.12.1911 w Dortmund (Niemcy). Syn Ignacego i Teodozji z d. Langowskiej. Ukończył 5 klas szkoły powszechnej w Dortmund (1923). Skąd przeniósł się wraz
z rodzicami do Francji W 1930 rodzina przyjechała do Polski, do Starczanowa, w gminie Nekla, gdzie rodzice Józefa Mrozielskiego kupili gospodarstwo
rolne. W gospodarstwie rodziców pracował przed i po odbyciu czynnej służby wojskowej. 15.03.1932 został wcielony
do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie, przydzielony do kompanii
ckm, jako karabinowy. W czerwcu 1932 otrzymał przydział
do kasyna oficerskiego jako kelner. We wrześniu 1933 został
zwolniony do rezerwy. Odbył czterotygodniowe ćwiczenia
rezerwistów jako strzelec: w sierpniu 1935 - w 69 Pułku Piechoty, a w sierpniu 1937 - w 68 Pułku Piechoty. 15.07.1939
został zmobilizowany i przydzielony do 68 Pułku Piechoty I batalion 3 kompania, jako strzelec. We wrześniu 1939
brał czynny udział w walkach z Niemcami pod Sochaczewem i Warszawą. 20.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim Stalag III-B w Fürstenberg (obecnie dzielnica miasta
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Eisenhüttenstadt we wschodnich Niemczech nad Odrą w Brandenburgii), numer jeniecki
3834. 6.07.1940 został zwolniony z obozu jenieckiego i skierowany do pracy przymusowej
w Schwiebus (obecnie Świebodzin). 2.01.1945 został zwolniony z niewoli i udał się do miejsca zamieszkania. Od 1945 pracował w gospodarstwie rolnym. Później pracował w Fabryce
Chemiczno-Farmaceutycznej Pebeco (Nivea). W 1946 podjął pracę w Zakładach Betoniarskich w Poznaniu przy ul. Gdyńskiej (w innym dokumencie w aktach ZBOWID podano, że
w 1946 podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Poznaniu), gdzie
pracował do 16.11.1974, tj. do przejścia na rentę inwalidzką. W 1949 r. zamieszkał w Nekli.
Żonaty z Marią z d. Wamberską (1945). Dzieci: Bogdan (ur. 1945, zm. 1946), Wanda (ur.
1951), Elżbieta (ur. 1956) i Eugeniusz (ur. 1959). Zmarł 2.12.2007, pochowany został na
Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: akta ZBOWID przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie informacji
z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu i z Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych, informacje i dokumenty udostępnione przez syna
- Eugeniusza Mrozielskiego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Mrozielski Wacław /1909-?/ Starczanowo
Musielak Józef /7.10.1908-?/ Zasutowo, w niewoli do 21.10.1939
Najtkowski Franciszek, szeregowiec
Urodzony 1.01.1911 w Nekli. Syn Ludwika i Ludwiki, brat Wacława Najtkowskiego.
Mieszkał w Nekli przy ulicy Zawodzie. Wykonywał zawód malarza pokojowego. Czynną
służbę wojskową odbył w 3 Pułku Lotniczym Kompania Wartownicza, w Poznaniu na Ławicy. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Według informacji podanej przez Józefa Siwka zmobilizowany został do
jednostki wojskowej w Stanisławowie. Przeszedł ze swoim
oddziałem wojskowym granicę polsko-węgierską i znalazł
się w obozie dla internowanych żołnierzy polskich w Nagycenk, w północno-zachodniej części Węgier, koło miasta
Sopron. Z obozu został zwolniony do domu w Nekli, prawdopodobnie po zajęciu Węgier przez Niemcy w 1944. Żonaty
z Izabelą z d. Góral. Dzieci: Wacław (ur, 1941), Bożena (ur.
1943). Odznaczony Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej
1939” (1987). Zmarł 17.07.1997 w Nekli, pochowany został
na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: informacje, zdjęcia i dokumenty
udostępnione przez Dorotę Urbaniak z d. Hadada.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Najtkowski Wacław
Urodzony 27.08.1902 w Starczanowie. Syn Ludwika i Ludwiki, brat Franciszka. Mieszkał w Nekli. Prowadził
warsztat kowalski w Rynku. Rodziny nie założył. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Według informacji podanej
przez Józefa Siwka zmobilizowany był do jednostki wojskowej w Kowlu.
Źródło informacji: informacje i zdjęcie przekazane
przez Dorotę Urbaniak z d. Hadada.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Narożny Kasper, szeregowiec
Urodzony 5.01.1901 w Stroszkach, gmina Nekla. Syn Józefa i Wiktorii z d. Kwiatkowskiej. Brat Michała. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. w szeregach VII Batalionu Telegraficznego, który przed wojną stacjonował w Poznaniu. 19.09.1939 dostał się do niewoli
niemieckiej i został umieszczony w obozie jenieckim Stalag VI-A w Hemer/Iserlohn (obecnie
w kraju związkowym Nadrenia Północna - Westfalia), numer jeniecki 207. Zwolniony został z obozu 30.08.1940 i prawdopodobnie skierowany do pracy przymusowej w powiecie
Unna (kraj związkowy Nadrenia Północna - Westfalia). Zmarł 6.10.1983, pochowany został
na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Żonaty był dwukrotnie: po raz pierwszy - z Jadwigą (ur.
35.07.1889, zm. 19.12.1928), po raz drugi - z Kazimierą (ur. 3.03.1900, zm. 27.09.1992).
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), sygnatura WASt-St.VIA,l.368 Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu
oraz informacje przekazane przez Dorotę Narożną.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Narożny Michał, szeregowiec
Urodzony 23.09.1911 w Stroszkach, gmina Nekla. Syn Józefa i Wiktorii z d. Kwiatkowskiej. Brat Kaspra Narożnego. Zamieszkały w Stroszkach. Rolnik. Ukończył 4 klasy Szkoły
Powszechnej w Nekli (1925). 17.04.1934 powołany do czynnej służby wojskowej i wcielony
prawdopodobnie do 59 Pułku Piechoty Wielkopolskiej w Inowrocławiu, do 1 kompanii ckm, jako celowniczy. 20.04.1935
został przeniesiony do rezerwy. W okresie od 20.08.do
20.09.1937 odbył ćwiczenia rezerwy w 68 Pułku Piechoty we
Wrześni jako celowniczy ckm. 28.08.1939. został zmobilizowany do 68 Pułku Piechoty, 1 kompania cyklistów, jako zwiadowca. Od 1.09.1939 uczestniczył w wojnie obronnej 1939.
12.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej, a 20.10.1939
został zwolniony z niewoli do miejsca zamieszkania. Żonaty
z Heleną z d, Waligórską. Dzieci: Stanisław (ur. 1944). Zmarł
14.04.1998., pochowany został na Cmentarzu Parafialnym
w Nekli. Posiadał odznaczenia: „Medal Zwycięstwa i
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Wolności” (1947), Odznakę Grunwaldzką (1947), Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”
(1987).
Źródła informacji: dokumenty, zdjęcia i informacje udostępnione przez Dorotę Narożną.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Nawrocki Adam Ludwik, kapral
Urodzony 11.08.1907 w Racławkach, gmina Nekla. Syn Andrzeja i Agnieszki
z d. Chojnackiej. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Targowej Górce (1921). Po ukończeniu szkoły pracował przy pracach rolnych w majątku ziemskim Targowa Górka u dzierżawcy
Mariana Szumana oraz w gospodarstwie rolnym rodziców w
Racławkach. 22.10.1928 powołany został do czynnej służby
wojskowej w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w
Poznaniu (dowódca pułku płk kaw. Włodzimierz Kownacki). Podczas odbywania służby został skierowany do Szkoły
Podoficerskiej w 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich
w Poznaniu, po ukończeniu której otrzymał tytuł starszego
strzelca. W trakcie dalszej służby otrzymał awans na kaprala. W dniu 25.10.1930 ukończył służbę wojskową i powrócił
do pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. W latach 1933
- 1938 był powoływany na ćwiczenia rezerwistów: w 1933
- w 7 Dywizjonie Żandarmerii w Poznaniu - na okres 6 tygodni - w celu przeszkolenia w służbie żandarmerii, w czerwcu
1935 - w 7 Dywizjonie Żandarmerii w Poznaniu - na okres 4
tygodni - przydział do posterunku w Lesznie, we wrześniu
1938 - w 7 Dywizjonie Żandarmerii w Poznaniu, w Plutonie Żandarmerii w Gnieźnie - na
okres 4 tygodni - oddelegowanie do posterunku we Wrześni. 24.08.1939 został zmobilizowany do Plutonu Żandarmerii w Gnieźnie i oddelegowany do oddziałów konnych we Wrześni.
Od 31.08.1939 oddelegowano go do Nidomia w celu pełnienia służby. 1.09.1939 wyjechał
do Zielińca k. Wrześni, a w następnych dniach brał udział w walkach pod Ciążeniem, Łowiczem, Łęczycą i Sochaczewem. 18.09.1939 dostał się pod Sochaczewem do niewoli niemieckiej. W okresie od 18.09.1939 do 21.12.1940 przebywał w obozach jenieckich: w Skierniewicach (18-30.09.1939), w Stalagu XI-A Altengrabow (30.09.-15.10.1939), zatrudniony był przy
pracach wyładowczych w Cukrowni Wirte k. Brunszwiku (15.10.-17.12.1939), z powrotem
w Stalagu XI-A Altengrabow (17.12.1939-2.02.1940), zatrudniony był do pracy na roli w Brunaltmark/Kraisveder (2.02.-21.12.1940). W sierpniu 1940 żona Adama Nawrockiego razem
z rodzicami została przesiedlona z Racławek do Kroczyna w Generalnym Gubernatorstwie.
Wystąpiła wówczas z wnioskiem do władz niemieckich o zwolnienie męża z pracy przymusowej w Niemczech w celu umożliwienia pracy na roli w gospodarstwie w Kroczynie. Prośba
Eleonory Nawrockiej została uwzględniona. 21.12.1940 Adam Nawrocki został zwolniony
z niewoli i udał się do wsi Kroczyn, gmina Turka, powiat chełmski. Wyzwolony spod okupacji niemieckiej, został 22.07.1944 przez Armię Czerwoną i 1 Armię Wojska Polskiego.
W marcu 1945 wrócił z rodziną na gospodarstwo rolne do Racławek, w którym pracował
do listopada 1973. W tym samym roku przekazał gospodarstwo córce Mirosławie i jej mężowi, w zamian za co otrzymał w lipcu 1980 rentę rolniczą. Żonaty z Eleonorą z d. Refermat
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(1937). Dzieci: Eugeniusz (ur. 1939), Henryk (ur. 1943), Mirosława, zam. Daniszewska (ur.
1954). Zmarł 16.11.1986 w Racławkach, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym
w Targowej Górce.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz informacje udzielone przez dzieci: Mirosławę Daniszewską, Henryka
i Eugeniusza Nawrockich.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Nawrocki Edmund
Nosal August (Augustyn), szeregowiec
Urodzony 18.07.1911 w Zazdrości (obecnie na Ukrainie), wówczas gmina Strusów,
powiat trembowelski. Syn Józefa i Marii z d. Słobodzian. Ukończył 3 klasy Szkoły Powszechnej w Zazdrości (1925). W latach 1929-1932 pracował w tartaku razem ze swoim ojcem
Józefem - we Francji, w Compiegne. Następnie, aż do wybuchu wojny, pracował w miejscu zamieszkania, w gospodarstwie rolnym rodziców i najmując się do innych prac. W
latach 1932-1934 odbył czynną służbę wojskową w 54 Pułku
Piechoty Strzelców Kresowych w Tarnopolu. W 1935 odbył
jednomiesięczne ćwiczenia rezerwy w 32 Pułku Piechoty w
Modlinie. 20.08.1939 został zmobilizowany do 32 Pułku Piechoty jako amunicyjny - obsługa ckm i rkm. We wrześniu
1939 r. pułk walczył w składzie 8 Dywizji Piechoty (Armia
„Modlin”). Po 20.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej.
Został przewieziony do obozu jenieckiego w Gramzow, w
Brandenburgii. W lipcu lub sierpniu 1940 został zwolniony z
obozu i skierowany do pracy przymusowej w gospodarstwie
rolnym należącym do rodziny Lüker w miejscowości Gölm
(wówczas powiat Angermünde, obecna nazwa miejscowości
Zichow, w powiecie Uckermark, w północno-wschodniej Brandenburgii), niedaleko Gramzow. Pracował tam do maja 1945. Wracając z Niemiec po zakończeniu wojny, zatrzymał się
w Krzesinach k. Poznania, następnie w Orzeszkowie, w gminie Dominowo i w 1947 w Gierłatowie, w gminie Nekla. Od 1948 pracował najpierw przy elektryfikacji Nekli, a później na
budowach w Poznaniu, Wrześni, Środzie Wlkp, w hucie szkła w Antoninku, w Zakładach
„Tonsil” we Wrześni, w Nadleśnictwie Czerniejewo, w Rejonie Dróg Publicznych Gniezno,
w tartaku w Nekli oraz we własnym gospodarstwie rolnym (3 ha) w Gierłatowie. Żonaty
z Marią z d. Furmanowicz (1937). Po jej śmierci ożenił się powtórnie z Cecylią z d. Fedorowicz (1946). Dzieci: Władysława (ur. 1939), Krzysztof (ur. 1947), Michał (ur. 1948), Kazimierz
(ur. 1950), Czesław (ur. 1953), Elżbieta (ur. 1957). Zmarł 17.11.1995 i pochowany został na
Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Otrzymał Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”.
Źródło informacji: informacje udostępnione przez syna - Kazimierz Nosala.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Nowacki Wincenty /5.07.1904-?/ Nekla
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Nowaczyk Kazimierz, starszy saper
Urodził się 31.01.1915 w Starczanowie, gnina Nekla. Syn Jana i Władysławy. Kowal. Ostatnio zamieszkiwał w Poznaniu - Krzesinach przy ul. Jarosławskiej. Ukończył 4
klasy Pięcioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Nekli (1929). Od 22.02.1931do lipca 1934 uczył się zawodu kowala. 16.03.1935 złożył przed
Komisją Egzaminacyjną Czeladniczą w Izbie Rzemieślniczej
w Poznaniu egzamin czeladniczy w zawodzie kowalskim.
Czynną służbę wojskową pełnił w okresie od 10.01.1938
w 7 Batalionie Saperów. Był uprawniony do noszenia odznaki pamiątkowej 7 Batalionu Saperów - legitymację nr 3113,
wydaną 24.08.1939 podpisał ppłk Zarzycki. 7 Batalion Saperów powstał w 1929 w wyniku przeformowania 7 Pułku
Saperów Wielkopolskich, który sformowany został w 1921
r., Stacjonował w Garnizonie Poznań w koszarach pruskiego
29 Batalionu Pionierów na Wildzie. Ostatnim dowódcą batalionu był ppłk Marian Zarzycki (1895 Nowy Wiśnicz - 1981
Londyn). 7 Batalion Saperów był jednostką mobilizującą.
W 1939 zgodnie z planem mobilizacyjnym „W” sformował
w mobilizacji alarmowej piętnaście pododdziałów dla Armii „Poznań”. Po zmobilizowaniu jednostek przewidzianych
planem mobilizacyjnym został rozwiązany (hasło: 7 Pułk Saperów Wielkopolskich w Wikipedii). Od 1 do 28.09.1939 Kazimierz Nowaczyk brał udział
w wojnie obronnej w ramach Armii „Poznań”. Uczestniczył prawdopodobnie w obronie
Modlina i tam dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał najpierw w obozie jenieckim.
Od 29.05.1940 skierowany był do pracy przymusowej w Elektizitatswerk Sachsen-Anhalt.
8.01.1944 znajdował się w ewidencji Urzędu Pracy (Arbeitsamt) w Weißenfels, 30 km na
południe od Halle (obecnie kraj związkowy Saksonia - Anhalt, powiat Burgerland). Po zakończeniu działań wojennych przebywał w D.P. Camp Dora. Obóz znajdował się on na terenie
byłego obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora w pobliżu Nordhausen w Turyngii i przeznaczony był dla tzw dipisów (od angielskiego displaced persons), tj. osób przemieszczanych,
ofiar nazizmu, oczekujących na powrót do swych miejsc zamieszkania lub na emigrację). Po
powrocie do kraju, do przejścia na emeryturę pracował w PKP w Poznaniu. Żonaty z Eleonorą z d. Prętkowską. Dzieci: Stanisław (ur. 1956) i Andrzej (ur. 1958). Zmarł 6.06.1989 w Poznaniu Krzesinach, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym (Parafia Pod Wezwaniem
Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej Poznań Krzesiny - Pokrzywno, ul. Jarosławska 18).
Źródła informacji: informacje, dokumenty, zdjęcia udostępnione przez syna - Andrzeja Nowaczyka, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www. straty.pl) na podstawie
Polskiego Czerwonego Krzyża, nazwa dokumentu: 13113 - oryginalna karta pracy.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Nowaczyk Walerian, kapral (1938), podporucznik Wojska Polskiego (mianowany
przez Prezydenta R,P. w dniu 10.01.2002)
Urodzony 8.11.1914 w Nekli. Syn Marcina i Marii z d. Kaźmierczak. Ukończył 7 klas
Szkoły Powszechnej w Nekli (1928). Po ukończeniu szkoły uczył się krótko zawodu - piekarz,
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a następnie pracował jako pomoc biurowa w firmie budowlanej Kazimierza Szulca w Nekli.
W lutym 1937 wcielony został do 17 Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie jako kanonier. Od
20.10.1937 skierowany był do Szkoły Podoficerskiej 17 Pułku Artylerii Lekkiej, jako monter liniowy. 21.02.1938 otrzymał awans na bombardiera
i instruktora, a we wrześniu 1938 - na kaprala i starszego
montera liniowego i przeniesiony został do rezerwy. Po odbyciu służby wojskowej pracował jako konduktor w firmie
autobusowej Antoniego Szypuły na trasie Poznań - Gniezno.
W 1939 był członkiem Zarządu Koła Rezerwistów we Wrześni. 28 .08.1939 skierowany został jako podoficer rezerwy do
25 Pułku Artylerii Lekkiej w Kaliszu, wchodzącego w skład
25 Dywizji Piechoty. Ponieważ wojsko służby czynnej było
już w tym czasie na placówkach bojowych, rezerwistów
umundurowano, w pierwszych dniach września załadowano do wagonów kolejowych i skierowano w kierunku Łodzi.
W okolicach miasta Końskie transport został zbombardowany, zginęło kilkunastu żołnierzy, a pozostali ruszyli w dalszą
drogę pieszo. Około 10.09.1939 dotarli w kilku grupach na Lubelszczyznę, gdzie tworzył się
punkt zborny dla rozbitych jednostek wojskowych. Grupa, w której był Walerian Nowaczyk,
licząca około 20 żołnierzy, dołączyła do większego zgrupowania o nazwie Ośrodek Zapasowy Artylerii Lekkiej nr 7. Dowódcą ich był Gruzin, płk Mikoładze, znający dobrze język
polski. Walerian Nowaczyk, jako dowódca patrolu łączności, miał do dyspozycji czterech
kanonierów, konia i wóz taborowy. Po skierowaniu na linię frontu po dwóch dniach zostali
okrążeni, ale udało się im nocą wycofać w rejon Tomaszowa Lubelskiego. Tam dostali się
w strefę działań Armii Czerwonej. Aby nie dostać się do niewoli sowieckiej, podążali za
wojskami niemieckimi, wycofującymi się ze swoich pozycji. 19.09.1939 Walerian Nowaczyk dostał się do niewoli niemieckiej, z której uciekł i 27.09.1939 powrócił do domu. W
lipcu 1940 r. wywieziony został przez Niemców do pracy przymusowej w miejscowości
Peenemünde na wyspie Uznam, gdzie znajdowała baza rakietowo-doświadczalna pocisków
V1 i V2. Mieszkał w dużym obozie Trassenheide. Przebywało w nim około 10 tysięcy osób,
w większości Polacy, ale także Czesi, Ukraińcy, Holendrzy i Francuzi. Mieszkali w barakach.
Spali na piętrowych pryczach. Przydział żywności był skąpy. Codzienna praca, polegająca
na pogłębianiu wykopów ziemnych, była ciężka. Do pracy kolumny robotników przymusowych eskortowane były przez żołnierzy. W nocy 17.08.1943 nadleciało 500 bombowców
brytyjskich. Anglicy błędnie zlokalizowali teren bazy i pierwsze eskadry przez pomyłkę
zrzuciły bomby na na obóz. Kilkaset robotników przymusowych zostało zabitych, ponad
tysiąc - rannych. Po nalocie, ocalałych robotników Niemcy przewieźli do koszar w Świnoujściu, a w tym czasie, w pobliżu spalonego obozu wybudowano nowe baraki. 28.04.1945 robotnicy przymusowi zostali oswobodzeni przez Armię Czerwoną. W czerwcu 1945 Walerian
Nowaczyk powrócił do miejsca zamieszkania, a w lipcu zgłosił się do Państwowego Urzędu
Repatriacyjnego, który skierował go do pracy na tzw. Ziemiach Odzyskanych w powiecie
lwóweckim, w województwie wrocławskim. Uczestniczył w organizacji administracji państwowej na terenie Gminy Zbiorczej Rębiszów, zajmował się osiedlaniem rodzin osadników
wojskowych, był komisarzem spisowym, a przez pewien czas - sołtysem Gromady Skarbków.
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Był także członkiem organizacji „Osadnik Wojskowy” w Mirsku, pow. lwówecki. W 1949 ze
względów rodzinnych powrócił do Wrześni i podjął pracę w Miejskim Handlu Detalicznym
jako kierownik działu handlowego w dyrekcji, a w latach 1963-1966 - jako kierownik sklepu
„Dom Dziecka”. W MHD Pracował do czerwca 1980 r., tj. do przejścia na emeryturę. W 1953
r. ukończył jednoroczne Studium Ekonomiczne zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu. Pełnił funkcje ławnika przy Sądzie we Wrześni i radnego Miejskiej Rady
Narodowej. Był działaczem kombatanckim; do ostatnich dni życia pełnił funkcję chorążego.
Żonaty z Weroniką z d. Zdybowicz. Dzieci: Elżbieta, Roman, Ewa i Jerzy. Zmarł 23.10.2010
i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni (sektor GR01, nr rzędu 13, nr
grobu 15). Posiadał odznaczenia: Medal „Zwycięstwa i Wolności” (1968), Medal „Za Wojnę
Obronną 1939” (1982), Odznaka Weteran Walk o Niepodległość (1996).
Źródła informacji: dokumenty znajdujące się w teczce Waleriana Nowaczyka przechowywanej w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Września, hasło
Nowaczyk Walerian, autorstwa Romana Nowaczyka (Stańczyka), we Wrzesińskim Słowniku
Biograficznym. Wydanie drugie. Września 2011, Za to, że byli Polakami. Druga wojna światowa w pamięci mieszkańców gminy Nekla, pod redakcją Jerzego Osypiuka, Nekla 2015, str.
161-163, rozdział autorstwa Waleriana Nowaczyka Nalot na Peenemünde, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl) na podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji przejęty został przez Archiwum Akt Nowych,
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy (ewidencja
osób powracających przez Bydgoszcz z obozów, więzień i prac przymusowych).
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Nowak Bolesław, ułan, szeregowiec/strzelec
Urodzony 4.11.1908 w Trzeszczykach (wzgl. Trzaszczykach), poczta Gosławice, powiat Konin. Syn Józefa i Marianny z d. Mikuła. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Kiedy
miał 8 lat zmarła jego matka i od tego czasu wychowywany był przez wuja Prętkowskiego, u którego mieszkał. Po ukończeniu nauki w szkole pasł
krowy i pracował w gospodarstwie wuja, aż do poboru do
wojska. W okresie od października 1929 do września 1931
odbywał czynną służbę wojskową w 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Prużanie k. Brześcia jako szeregowiec/strzelec.
Po odbyciu służby wojskowej w dalszym ciągu pracował w
gospodarstwie Prętkowskiego. 25.05.1937 ożenił się z Zofią
z d. Dorociak. Zamieszkał u żony. Zatrudniony był w leśnictwie Nekla, jako pracownik fizyczny, do wybuchu wojny.
24.08.1939. został zmobilizowany do 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu. Po umundurowaniu i wyposażeniu
w broń został skierowany nad granicę niemiecką, skąd po
tygodniu ruszył razem z pułkiem w kierunku Warszawy. Po
drodze brał udział w zaciętych walkach pod Łęczycą i pod
Kutnem. 18.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej w Iłowie, powiat sochaczewski. W okresie od 18.09.1939 do listopada 1939 przebywał w obozie przejściowym w Sójkach (wzgl. Sujkach). W listopadzie
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1939, przez 1 tydzień, przebywał w obozie jenieckim prawdopodobnie w miejscowości Meppe’n w Dolnej Saksonii. Następnie przebywał w Stalagu XI-B w Bad Fallingsbostel w Dolnej
Saksonii (stan na dzień 21.06.1940). Później pracował przymusowo w Ahnsbeck (obecnie
powiat Celle, Dolna Saksonia) u Williego Suderburga. Wolność odzyskał 9.04.1945 po wkroczeniu wojsk amerykańskich. W listopadzie 1945 powrócił do rodziny w Nekielce. Został
zatrudniony w Nadleśnictwie w Nekli, gdzie pracował jako robotnik leśny do 1966, tj. do
przejścia na emeryturę. Zmarł 26.05.1980 w Nekli, pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Źródła informacji: dokumenty ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum
Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Nowak Bronisław, kapitan rezerwy
Urodzony 19.09.1913 w Podstolicach, gmina Nekla. Syn Wojciecha (majstra kowalskiego) i Bronisławy z d. Wieland. Brat Tadeusza Nowaka. Ukończył: 4 klasy Szkoły Powszechnej w Podstolicach i 7 klasę Szkoły Powszechnej we Wrześni. Uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Koźminie
Wlkp. W 1932 szkoła została przeniesiona do Leszna i tam
18.06.1934 zdał maturę. W okresie nauki szkolnej pasjonował się skautingiem. Osiągnął najwyższy męski stopień harcerski „Harcerz Rzeczypospolitej”. Zdanie matury dało mu
możliwość odbycia od 1.09.1934 służby wojskowej w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy przy 17 Dywizji Piechoty w Gnieźnie. Przydzielony został do plutonu ckm. Po
ukończeniu Dywizyjnego Kursu został przyjęty do Szkoły
Podchorążych Piechoty w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej. Na początku lipca 1934 wyruszył, zaopatrzony w wojskowe dokumenty, do Pułku Manewrowego w Zambrowie.
Pułk manewrowy składał się z rezerwistów, kandydatów do
Szkoły Podchorążych Piechoty i podchorążych ostatniego
rocznika SPP. Pułk manewrowy został rozwiązany pod koniec sierpnia, a kandydaci do Szkoły Podchorążych Piechoty wysłani na praktykę do pułków w całej Polsce. Bronisław Nowak
otrzymał przydział do 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. Pod koniec września udał się do Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie na drugi rok. 15.10.1937 odbyła się XIV promocja i
wraz ze swoim rocznikiem podchorążych został mianowany przez Prezydenta Ignacego Mościckiego podporucznikiem. Nominacji w imieniu Prezydenta dokonał dowódca 3 Dywizji
Piechoty Legionów gen. brygady Brunon Olbrycht. Otrzymał przydział służbowy do 9 Pułku
Piechoty Legionów w Zamościu. Dowódcą pułku był płk Stanisław Sosabowski i to on powitał czterech nowych oficerów w Sali Honorowej Pułku w obecności Korpusu Oficerskiego.
W lecie 1938 ukończył dwutygodniowy kurs w Jabłonnej k. Warszawy. W obsadzie pułku
z marca 1939 ppor. Bronisław Nowak wykazany jest w I batalionie jako dowódca plutonu.
W ramach mobilizacji ogłoszonej 27.08.1939 otrzymał rozkaż zmobilizowania Plutonu
Zwiadowczego Pułku. Na dowódcę tego plutonu wyznaczono jednak innego oficera, a jego
skierowano do Ośrodka Zapasowego 3 Dywizji. Około 10.09.1939 ogłoszono ewakuację
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Ośrodka Zapasowego na wschód - do Kowla. 15.09.1939 zameldował się w komendzie wojskowej w Łucku, gdzie przydzielono go do nowo utworzonej kompanii. 17.09.1939 na odprawie oficerskiej dowiedział się o przekroczeniu wschodniej granicy Polski przez Armię Czerwoną. W Łucku zarządzono ewakuację na zachód. Nocnym marszem dotarli do Horochowa.
Tutaj zastali kilkutysięczny tłum uciekinierów, pojedyncze grupki żołnierzy z rozbitych jednostek i brak żywności. W tej bezradnej i zdezorientowanej masie ludzi znalazł się major,
który zorganizował ochotniczy batalion. Bronisław Nowak zgłosił się na dowódcę plutonu
ckm. Około 20.09.1939 batalion wyruszył w kierunku Kamionki Strumiłowej, gdzie jeszcze
walczył pułkownik Stefan Hanka-Kulesza ze swoim oddziałem (improwizowana Grupa
„Dubno”), lecz zanim się z nim połączyli, jego oddział został rozbity przez Niemców. Wtedy
batalion skierował się w kierunku Rawy Ruskiej. Po drodze napotkali patrole niemieckie.
Kiedy batalion rozwinął się do natarcia, z przeciwnej strony wyszli parlamentariusze niemieccy z białą flagą. Niemcy oświadczyli, że mają znaczną przewagę i zaproponowali złożenie broni i ewakuację do niewoli: żołnierzy do Rawy Ruskiej, oficerów z bronią osobistą do
Jasła. Zanim zgodzili się na te warunki, był czas na zatopienie broni i amunicji w pobliskich
stawach, a każdy kto nie chciał iść do niewoli, mógł się ratować na własną rękę. Bronisław
Nowak przystał na propozycję żołnierza z 9 Pułku Piechoty Legionów, który jako woźnica
dwukonnym zaprzęgiem po rozbiciu pułku podążał do domu rodzinnego w Józefowie, aby
udać się z nim do jego rodziców, gdzie będzie mógł przebrać się w cywilne ubranie i zamieszkać, jak długo zechce. Po krótkiej gościnie i przebraniu w cywilne ubranie wyruszył na
rowerze do Zamościa. Dzięki pomyślnym okolicznościom udało mu się dotrzeć do swojego
mieszkania, które okazało się zdewastowane i okradzione. Dalsze schronienie znalazł wraz
z kolegą z promocji, który uciekł z sowieckiego konwoju, w chłopskiej chałupie w Szczebrzeszynie, gdzie postanowili czekać na bieg wypadków. Pod koniec października ich drogi rozeszły się: kolega wyruszył do rodziców, do Kołomyi, a on do Wielkopolski. Po uzyskaniu pisemnego zezwolenia od miejscowych władz niemieckich, do Torunia dojechał pociągiem
towarowym, a stamtąd do Wrześni pociągiem osobowym. 11.11.1939 rano przyjechał rowerem do rodziców w Podstolicach. Tam potajemnie mieszkał do lipca 1940. Zadenuncjowany
przez miejscowego volksdeutscha otrzymał wezwanie do gestapo na przesłuchanie. Nie stawił się. Wsiadł na rower i udał się do kuzyna Jana Nowaka we Wszemborzu. Po czterech
dniach pobytu kuzyn pojechał na rowerze do Podstolic i przywiózł stamtąd wiadomość, że
rodzice Bronisława Nowaka, siostra Gertruda i brat Telesfor zostali wywiezieni do pracy
przymusowej do Niemiec. Zamierzał wyruszyć do Generalnego Gubernatorstwa, ale spotkał
kolegę szkolnego z Koźmina, który pomógł mu w otrzymaniu dokumentów w miejscowym
urzędzie i w znalezieniu pracy. Najpierw pracował przy czyszczeniu przydrożnych rowów,
później otrzymał z Arbeitsamtu skierowanie do pracy w charakterze buchaltera w majątku
ziemskim pod zarządem niemieckim w Szymanowicach (niem. Simmer), powiat Konin.
W tym czasie zaczął działać w strukturach Armii Krajowej. W okresie od styczniu do sierpnia 1943 pracował w przedsiębiorstwie zbożowym w Strzałkowie. Później został przeniesiony do pracy do Tomic (prawdopodobnie chodzi o Tomice w powiecie pleszewskim).
15.08.1943 został aresztowany przez gestapo. Po krótkim pobycie na gestapo w Koninie został przewieziony do Inowrocławia, gdzie był przez gestapo wielokrotnie przesłuchiwany. Po
trzech tygodniach przewieziono go ponownie do Konina, gdzie rozpoczęły się nowe przesłuchania, zakończone pobiciem do nieprzytomności. W więzieniu w Koninie przebywał do
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11.11.1943. Stąd przewieziono go przez Poznań, Wrocław, Wiedeń do Mauthausen. Bramę
obozu koncentracyjnego KL Mauthausen przekroczył w grupie około 80 więźniów,
29.11.1943. W dokumentach obozowych napisano, że został skierowany przez gestapo
z Inowrocławia (Stapo Hohensalza) i otrzymał numer obozowy 40160. Spisujący jego dane
pisarz kwarantanny poinformował go, że jego rzeczywisty zawód kwalifikuje go do pracy w
kamieniołomach, gdzie przeżywalność więźnia trwa około trzech miesięcy i zaproponował
mu nowy zawód - operatora maszyn fabrycznych (rzeczywiście taki zawód wpisany jest do
kartoteki Bronisława Nowaka w KL Mauthausen). Ponieważ posiadających doświadczenie
w pracy fabrycznej kierowano do przemysłu wojennego, do jednego z 46 podobozów Mauthausen. Po tzw kwarantannie został skierowany w grupie około 100 więźniów jako uzupełnienie do fabryki samolotów Heinkel Werke w Schwechat. Na wiosnę 1944 rozpoczęły się
naloty alianckie. W połowie czerwca olbrzymi nalot amerykańskich bombowców zniszczył
zakłady Heinkel Werke w Schwechat. Większość więźniów obozu przeniesiono wówczas do
innych miejscowości, w których produkowano samoloty Heinkel, natomiast Bronisław Nowak pozostał w grupie 200 więźniów, którzy byli zatrudnieni w nowo otwartym magazynie
części montażowych i technicznej kreślarni. W listopadzie 1944 przywieziono 50 chłopców
w wieku od 11 do 16 lat z Powstania Warszawskiego. 31.03.1945 nastąpiła ewakuacja obozu
w Schwechat. Kolumna więźniów po jednodniowym marszu dotarła do zbiorczego punktu
w Mödling, gdzie więźniów niezdolnych do dalszego marszu SS-mani uśmiercili zastrzykami fenolu. Po 10 dniach marszu więźniowie, którzy nie zostali po drodze zabici lub nie
zmarli z powodu wyczerpania, dotarli do obozu macierzystego w Mauthausen. 3.05.1945
nastąpiła ucieczka SS-manów i przejęcie administracji obozu przez ewakuowaną policję z
Wiednia. 5.05.1945 na teren obozu Mauthausen wkroczyli żołnierze amerykańskiej 11 Dywizji Zmechanizowanej. 20.05.1945 kolumna ciężarówek amerykańskich przewiozła uwolnionych więźniów - wśród których znajdował się Bronisław Nowak - do Regensburga. Do
15.05.1949 przebywał prawdopodobnie w obozie dla dipisów. Później wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i 9.06.1949 przybył do Cleveland w stanie Ohio. Żonaty ze Stanisławą
z d. Skoczyńską. Dzieci: Anna (ur. 1957), Henryk (ur. 1959), Jerzy (ur. 1961).
Zmarł we wrześniu 2010, spoczął na cmentarzu w Doylestown (miasto potocznie zwane amerykańską Częstochową), w kwaterze zasłużonych jako oficer, żołnierz AK
i więzień.
Źródła informacji: życiorys i wspomnienia zatytułowane „Nad modrym Dunajem” autorstwa Bronisława Nowaka oraz dokumenty i zdjęcia - udostępnione przez bratanicę - Barbarę Nowak-Lewandowską, dokumenty z KL Mauthausen ze strony Archiwum w Arolsen,
IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl) na podstawie danych Polskiego
Czerwonego Krzyża, W walce o niepodległą ojczyznę. II wojna światowa. Praca zbiorowa
uczniów nauczycieli i absolwentów Gimnazjum im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gieczu,
Giecz 2009, str. 55-58.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Nowak Józef, szeregowiec
Urodził się 13.03.1896 w Starczanowie, gmina Nekla, jako syn Tomasza i Józefy
z domu Przybyła. Wstąpił do powstańczej 2 Kompanii Batalionu Średzkiego pod dowództwem Stanislawa Borysiaka w dniu 11.02.1919. Brał udział w walkach pod Rawiczem,
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Bojanowem, Rydzyną i Lesznem. Zdemobilizowany w stopniu szeregowca. Mieszkał
w Brzeźnie. Z zawodu był rolnikiem. W 1923 r. ożenił się z Rozalią Makowską (1898-1988)
z Zasutowa. Brał udział w kampanii wrześniowej II wojny światowej. Podczas okupacji pracował we własnym gospodarstwie. Zweryfikowany przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wielkopolskich 17.12.1936 pod numerem 20404. Należał do nekielskiego koła Związku
Powstańców Wielkopolskich oraz był członkiem Koła Nekla Związku Weteranów Powstań
Narodowych R.P. od 20.01.1935. Był członkiem ZBoWiD-u. Zmarł 24.04.1967, został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 02.26-0.51 z dnia 26.02.1958 r.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Nowak Stanisław /6.12.1904-?/ Kokoszki
Nowak Stefan, podoficer
Urodzony 26.08.1919 w Iwnie, gmina Kostrzyn. Syn Jana. Nazwisko panieńskie matki: Godek. Przed wojną mieszkał w Nekielce, gmina Nekla. Uczestniczył w wojnie obronnej
1939. 15.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozach jenieckich (stalagach): III-A w Luckenwalde (obecnie w kraju związkowym Brandenburgia), numer jeniecki 84870, II-A w Neubrandenburg (obecnie w kraju związkowym Meklemburgia - Pomorze
Przednie), numer jeniecki 9510, XI-B w Fallingsbostel (obecnie w kraju związkowym Dolna
Saksonia). Zwolniony z obozu. Do miejsca zamieszkania w gminie Nekla przybył 3.05.1940.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Nowak Tadeusz, kapral
Urodzony 29.07.1911 w Podstolicach, gmina Nekla. Syn Wojciecha i Bronisławy
z d. Wieland. Brat Bronisława Nowaka. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Podstolicach. Przed wojną pracował w majątku ziemskim Podstolice jako czeladnik kowalski.
4.04.1933 został powołany i wcielony do 68 Pułku Piechoty we Wrześni jako ckm - karabinowy. 1.10.1933 rozpoczął
szkolenie podoficerskie i kurs rusznikarski. 1.01.1934 został przydzielony do rusznikarni jako rusznikarz i funkcję tę
pełnił do końca służby. 18.09.1934 otrzymał awans na starszego strzelca i został przeniesiony do rezerwy. 1.10.1937
został powołany na czterotygodniowe ćwiczenia rezerwy
w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie jako rusznikarz, po których
awansował na kaprala. 18.08.1939 odbył kolejne ćwiczenia
rezerwy w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie jako rusznikarz.
W wojnie obronnej 1939 walczył pod Łęczycą i Modlinem. 24
września 1939 pod Ciechanowem dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim Stalag I-A Stablack
(obecnie Stabławki, województwo warmińsko-mazurskie,
powiat bartoszycki, gmina Górowo Iławieckie), Preußisch
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Eylau (Pruska Iława, obecnie Bagrationowsk, obwód kaliningradzki, Rosja). Po zwolnieniu z obozu jenieckiego, od października 1941 zatrudniony był przymusowo w rolnictwie,
w Prusach Wschodnich (w dzisiejszym obwodzie kaliningradzkim, w Rosji). Po oswobodzoniu przez Armię Czerwoną w lutym 1945 powrócił do Małej Górki. Otrzymał gospodarstwo
rolne w Mieczysławowie, gmina Dominowo i prowadził je aż do przejścia na emeryturę
w 1985. Był sołtysem w Mieczysławowie w latach 1958-1998, radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Dominowie w latach 1960-1964, prezesem Kółka Rolniczego w Mieczysławowie.
W 1950 ożenił się z Zofią z d. Stachowiak. Dzieci: Jadwiga, zamężna Garstka (ur. 1951),
Dorota, zamężna Garsztka (ur. 1953), Urszula, zamężna Alankiewicz (ur. 1954) i Barbara,
zamężna Lewandowska (ur. 1957). Zmarł 4.04.2001 i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Murzynowie Kościelnym.
Źródła informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez córkę – Barbarę Nowak-Lewandowską, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji przejęty
został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa), W walce o niepodległą ojczyznę. II wojna światowa. Praca zbiorowa uczniów nauczycieli i absolwentów
Gimnazjum im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gieczu, Giecz 2009, str. 58-59.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Nowak Zygmunt, szeregowiec
Urodzony 26.03.1916 w Podstolicach, gmina Nekla. Syn Wojciecha i Bronisławy
z d. Wieland. Brat Bronisława i Tadeusza Nowaków. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Podstolicach. 22.03.1939 został wcielony do 68 Pułku Piechoty we Wrześni i przydzielony do 1 kompanii ckm jako amunicyjny. We wrześniu
1939 brał czynny udział w walkach z Niemcami pod Łęczycą
i Sochaczewem. 18.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Został osadzony w obozie jenieckim Stalag XI-B w Fallingbostel (obecnie Bad Fallingbostel w kraju związkowym
Dolna Saksonia). 28.06.1940 zwolniony z obozu i skierowany do pracy przymusowej jako piekarz w Hannoverze (pracę
tą wykonywał do końca wojny). Po zakończeniu wojny planował wyjazd z Niemiec do USA razem z bratem Bronisławem Nowakiem, jednak zrezygnował, a Bronisław pojechał
sam. Po wojnie osiadł w Poznaniu i mieszkał tam do końca
życia. Ożenił się z Agnieszką z d. Śliwa (1956) i miał dwoje
dzieci: Barbarę (ur. 1957) i Andrzeja (ur. 1958).
Źródła informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez syna - Andrzeja Nowaka, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych
Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji przejęty został przez
Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa) i Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Nowakowski Paweł /28.06.1914-?/ Nekielka
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Nowakowski Władysław /26.04.1912-?/ Gierłatowo
Nowicki Wojciech
Urodził się w Stroszkach, gmina Nekla, 21.03.1900 jako syn Wawrzyna i Józefy
z domu Makowskiej. W latach 1907 do 1915 uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Nekli. Po
ukończeniu szkoły pracował na majątku w Stroszkach, a następnie w Dzierżnicy. Stąd wyjechał do Poznania i tam przystał do grupy rozbrajającej Niemców na Dworcu Głównym. Następnie z oddziałem ppor. Antoniego Nieboraka pod dowództwem sierżanta Muszyńskiego
został wysłany na odcinek frontu Drawski Młyn pod Piłą. Na przełomie lutego i marca 1919
r. został wcielony do 2 Pułku Strzelców Wlkp. (późniejszy 56. Pułk Piechoty), w którym pełnił służbę do 1921, a do 1923 służył w Straży Granicznej pod dowództwem por. Lisieckiego.
Po powrocie z wojska pracował w majątku w Racławkach, a od 1928 na stacji PKP w Nekli.
W 1930 r. otrzymał z reformy rolnej rolę. Podczas wojny obronnej 1939 w ramach powszechnej mobilizacji został powołany do oddziałów Obrony Narodowej w skład policji pomocniczej w Nekli, jako jej części. W czasie okupacji pracował jako robotnik rolny u Niemców.
Po wyzwoleniu pracował na własnym gospodarstwie. Ożenił się w 1926 z Anną Ambroziak
(1902-1994) z Targowej Górki. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer
W 8/72. Zmarł 19.04.1981 w Targowej Górce. Odznaczony został Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 04.03-0.301 z dnia 3.04.1974.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Olejniczak Tadeusz, szeregowiec
Urodzony 25.09.1914 we Wrześni. Syn Ignacego i Melanii. Skończył 3 klasy Szkoły Podstawowej w Zasutowie. Przed wojną pracował jako furman w majątku ziemskim
Samolewskich.
Zmobilizowany prawdopodobnie do 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Brał udział w bitwie nad Bzurą. Dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim na terenie
Niemiec, a następnie został skierowany do pracy przymusowej w Eberswalde, we wschodniej części Niemiec, w Brandenburgii. Do kraju, do Gierłatowa, powrócił po zakończeniu
wojny w 1945. Pracował w magazynach zbożowych w Podstolicach, w Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Nekli, na budowie różnych obiektów użyteczności publicznej.
Żonaty z Pelagią z d. Frąckowiak (1939). Dzieci: Kazimiera (ur. 1940), Maria (ur. 1945), Irena (ur. 1947), Stefan (ur, 1948), Zygmunt (ur. 1953), Edward (ur. 1954). Zmarł 3.07.1997
r. w Nekli, pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym. Posiadał Odznakę
Grunwaldzką.
Źródła informacji: informacje uzyskane od syna - Edwarda Olejniczaka, spisane przez
Kazimierza Nosala - byłego mieszkańca Gierłatowa oraz IPN Straty Osobowe i Ofiary represji
(http://www.straty.pl), na podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób
archiwalny tej fundacji przejęty został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1,
02-103 Warszawa).
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Orwat Stanisław
Urodzony 15 października 1914 w Targowej Górce, w rodzinie Stanisława i Marii
z domu Frąckowiak. Brat Wincentego Orwata. 20 stycznia 1937 wcielony do 17 Dywizji
Piechoty w Gnieźnie. Przydzielony do kompanii łączności, telefonista, stacyjny do końca
służby. 15 września 1938 zwolniony do rezerwy. 24 sierpnia
1939 zmobilizowany do 17 Dywizji Piechoty, z przydziałem
do Kwatery Głównej jako telefonista, stacyjny. Jako żołnierz
tej dywizji od 1 września 1939 brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym: Koło – Łęczyca – nad Bzurą – Sochaczew – w Puszczy Kampinoskiej - Palmiry – Łomianki.
Dostał się do niewoli niemieckiej 22 września 1939.
Przebywał w Stalagu VI-F w Bocholt i Stalagu VI-H w Arnoldsweiler/Duren. 1 sierpnia 1940 przekazany został do
pracy w gospodarstwie rolnym w miejscowości Titz. Po
wyzwoleniu w 1945 powrócił do kraju i prowadził z matką
gospodarstwo rolne w Targowej Gorce. Ożenił się z Heleną
z d. Przymusińską. Dzieci: Danuta, zam. Kierzek i Zenon. Po
przekazaniu gospodarstwa w zamian za rentę rolniczą przeniósł się do Wrześni.
Zmarł 8 stycznia 1996, pochowany został na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni
(sektor 14, rząd 18, grób 540.).
Opracowano w oparciu o informacje przekazane przez bratanka - Kazimierza Orwata,
syna - Zenona oraz strony internetowej http://straty.pl
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk

Orwat Wincenty
Urodził się 4.01.1912 w Targowej Górce. Syn Stanisława i Marianny z domu Frąckowiak. Brat Stanisława Orwata. Ukończył Szkołę Powszechną w Targowej Górce. Przed wojną mieszkał w Targowej Górce. Z zawodu był specjalistą od melioracji gruntów. Pracował
w firmie ojczyma Rybackiego. Pełniąc straż obywatelską, został zastrzelony podczas patrolu nocnego w Targowej Górce
8.09.1939. To zdarzenie tak opisuje Mieczysław Chęciński w
swoich wspomnieniach „Nadrobić stracony czas” opublikowanych w zbiorze wspomnień „Za to, ze byli Polakami”, Nekla 2015, 1 września 1939. Ojczyzna nasza w niebezpieczeństwie. Od godzin rannych trwa obrona granic przed napadem
hitlerowskich Niemiec. Nikt nie przypuszczał, że to początek
II wojny światowej. Piękny, słoneczny dzień, zakłócony warkotem samolotów ze znakami czarnych krzyży na kadłubach.
Kończyły się wakacje szkolne, na próżno kierownik szkoły Izydor Niedziela - oczekiwał na przybycie dziatwy szkolnej.
Wielu mężczyzn objętych mobilizacją udało się do jednostek
wojskowych. Wśród nich kpr. rez. Feliks Jałoszyński. Miejsce docelowe - Gniezno, przydział - zwiad konny. Edmund
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Pluciński do Lwowa. W rodzinie państwa Plucińskich nie tylko syn otrzymał kartę mobilizacyjną, ale także ulubiony koń, odprowadzony na punkt zborny pod Kostrzynem. Mieszkańcy
wsi tworzą „Straż Obywatelską”, uzbrojoną w broń myśliwską. Jednym z jej członków jest
Wincenty Orwat. Mijają kolejne dni wojny. Przez Targową Górkę przetacza się niezliczona ilość uciekinierów z zachodu na wschód. Przybyli także z Poznania członkowie rodzin
lub krewni wielu mieszkańców, aby zatrzymać się u bliskich i przeczekać niepewne dni
w spokojnej miejscowości, jaką była Targowa Górka. Wśród mieszkających tutaj Niemców
zachowania różne. Erich Wiesner - spokojny, opanowany i życzliwy ludziom, niezdolny,
aby kogokolwiek skrzywdzić. Karl Fitzke ulega nastrojom nowej sytuacji, trudno mu ufać.
W siódmym dniu wojny hordy niemieckich żołdaków posuwają się w głąb kraju. Przed zachodem słońca niebo w kierunku Kopaszyc, Dominowa, Giecza sprawia wrażenie zakrwawionego. Po północy Michał Pluciński zdaje służbę patrolowania wsi Wincentemu Orwatowi i Franciszkowi Menesowi. Podczas służby w rejonie zagród Stefana Pielaka, Adama
Jałoszyńskiego i sklepu Karla Fitzke pojawia się dwóch osobników. Wincety Orwat rzuca
wezwanie „Stój! Kto idzie!”. W odpowiedzi padają strzały. Wincenty biegnie kilka kroków,
zatrzymuje się na bramie swej zagrody, umiera. Kula przeszyła mu pierś. Dywersanci, dobrze
wyszkoleni i bezwzględni, znikają za zabudowaniami Stefana Pielaka w kierunku Małej Górki. Wincenty Orwat ginie na posterunku w ósmym dniu wojny. Jest pierwszą ofiarą II wojny
światowej w Targowej Górce. Pogrzeb odbywa się jeszcze tego samego dnia, w godzinach popołudniowych [ w księdze zmarłych parafii w Targowej Górce pogrzeb odnotowano 9 września – przyp. J.O.]. Uroczystość ta staje się wielką manifestacją narodową. Skromną trumnę przykryto biało-czerwoną flagą państwową. Grób, na polecenie proboszcza, wykopano
w innym kierunku, aby zaznaczyć wyjątkowość sytuacji. Uroczystość prowadzi ks. Kazimierz Pause, który wygłasza mowę pożegnalną. W imieniu mieszkańców Targowej Górki,
odchodzącego na wieczną wartę żegna Marcin Pluciński. Uroczystość kończy się odśpiewaniem „Boże coś Polskę” z refrenem „Ojczyznę wolną racz ocalić Panie”. Okryta narodową
flagą trumna znika pod ziemią. Pożegnano nie tylko bohatera, ale także narodowy symbol,
jakim jest flaga, na sześć mrocznych lat okupacji.
Dzień później, 9.09.1939, od strony Nekli do Targowej Górki wkraczają oddziały butnej armii hitlerowskiej. Hełmy żołdaków głęboko nasunięte na czoło, karabiny gotowe do
strzału. Zamknięto kościół i szkołę. Na budynkach, zajętych przez żołnierzy i hitlerowskich
dygnitarzy, powiewają czerwone flagi ze swastyką.
Źródło informacji: Mieczysław Chęciński „Nadrobić stracony czas” w zbiorze wspomnień „Za to, ze byli Polakami”. Nekla 2015, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://
www.straty.pl), na podstawie danych zebranych w ramach konkursu dla szkół (NKS-0038),
oraz relacja bratanka - Kazimierza Orwata z Racławek.
Autorzy biogramu: Michał Pawełczyk i Jerzy Osypiuk

Ostrowski Stanisław, szeregowiec
Urodzony 10.09.1908 w miejscowości Zakrzew w woj. łódzkim. Syn Jana i Julii
z d. Świderskiej. Od 1929 mieszkał w Gierłatowie. Do szkoły nie uczęszczał. Przed wojną
pracował razem z matką w rodzinnym gospodarstwie rolnym (11 ha). 28.08.1939 został zmobilizowany do 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Tam został umundurowany i uzbrojony. Wraz
z całym pułkiem był w pogotowiu, oczekując na rozkazy dowództwa. 1.09.1939 jego oddział
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wyruszył w kierunku wschodnim. Pod Sochaczewem stoczyli ciężki bój z Niemcami. Oddział został rozbity i stracił łączność. Porucznik z 4 kompanii zebrał wszystkich rozbitków
i nakazał przedzieranie się do Modlina. Tam zostali zaopatrzeni w broń i przystąpili do dalszej walki z Niemcami. Udali się na pomoc broniącej się Warszawie. Przedostał się na Pragę
i tam bronili się jeszcze przez 3 dni. Potem dowódca zakomunikował żołnierzom decyzję
dowództwa o kapitulacji. Po odśpiewaniu hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła” żołnierze złożyli broń i poddali się Niemcom. Z Warszawy pędzili ich pieszo do Łowicza, a stamtąd do
Wągrowca, gdzie przetrzymywani byli około 2 tygodni. Zwolniony został z niewoli i pieszo
udał się do domu. Do domu w Gierłatowie powrócił w październiku. W czasie okupacji
i po wojnie w dalszym ciągu pracował w gospodarstwie rolnym. Przez 7 lat pracował też
w Poznaniu. Na skutek wypadku stał się niezdolny do pracy i przeszedł na rentę inwalidzką.
Żonaty ze Stanisławą z d. Kudela (1945). Dzieci: Krystyna (ur. 1946), Władysława (ur. 1947),
Wojciech (ur. 1949), Jerzy (ur 1951), Andrzej (ur. 1954), Jan (ur. 1957), Kazimierz (ur. 1958),
Barbara (ur. 1965). Zmarł 30.01.1977 w Gierłatowie, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: życiorys Stanisława Ostrowskiego, informacje uzyskane od córki Władysławy Stoma z d. Ostrowskiej, spisane przez Kazimierza Nosala - byłego mieszkańca
Gierłatowa.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Owczarzak Antoni /1907-?/
Owczarzak Stefan /6.01.1915-?/ Podstolice, w niewoli do 25.10.1939
Pałasz Józef, starszy szeregowiec
Urodzony 25.02.1906 w Chwałszycach, gmina Nekla. Syn Kazimierza. Nazwisko
panieńskie matki: Nowak. Mieszkał przed wojną w Zasutowie, gmina Nekla. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939 w szeregach 1 Pułku Piechoty Legionów, który w okresie pokoju
stacjonował w Wilnie. Dostał się do niewoli niemieckiej i został umieszczony w obozie jenieckim Stalag II-C w Greifswaldzie (obecnie w kraju związkowym Meklemburgia - Pomorze
Przednie), numer jeniecki 23099.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Paszak Władysław
Urodzony 20.05.1904 w Dzierżnicy, gmina Dominowo. Syn Franciszka i Barbary z d. Osińskiej. Ukończył Szkołę Powszechną w Gieczu. Przez całe życie pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W latach 1925-1927 odbył
czynną służbę wojskową w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie.
30.08.1939. został zmobilizowany do jednostki wojskowej
w Równem (prawdopodobnie do 45 Pułku Piechoty). Po
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powrocie do domu musiał się zameldować w Wójtostwie w Nekli. W czasie okupacji niemieckiej został przymusowo przesiedlony wraz z rodziną do Nekielki w gminie Nekla. Ożenił się z Bronisławą z d. Miśkiewicz. Dzieci: Kazimierz (ur. 1949), Aniela (ur. 1950), Tadeusz
(ur. 1953), Stefan (ur. 1959), Józef (ur. 1966). Zmarł w 1977 w Dzierżnicy, pochowany został
na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Źródła informacji: informacje i zdjęcia udostępnione przez rodzinę.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Pawełczyk Antoni
Urodził się 6.04.1914 w Łodzi jako syn Andrzeja i Franciszki z domu Snelewskiej.
Szkołę Powszechną w Trzebcinach (Pomorze) ukończył w 1928. Najpierw wyuczył się zawodu - kupiec bławatny. Po II wojnie światowej zdobył nowy zawód: uprawnienia rzemieślnicze jako czeladnik rzemiosła ślusarskiego i naprawy maszyn (z dnia 10.07.1951). W Wojsku Polskim awansowany do
stopnia kaprala ze specjalnością wojskową nr 9, obsługa dział
artylerii lekkiej i ciężkiej. 15.09.1937 został wcielony do 1
Pułku Piechoty Legionów stacjonującego w Wilnie, przydzielony do 1 Kompanii ckm-ów jako celowniczy. 18.02.1938
przydzielony do Szkoły Podoficerskiej 1 Pułku Artylerii Lekkiej jako działonowy. 15.05.1938 ukończył szkołę podoficerską i został mianowany starszym strzelcem. 15.05.1938 przydzielony do 1 Plutonu Artylerii jako działonowy. 20.06.1938.
mianowany na stopień kaprala, a 15.01.1939 zwolniony do
rezerwy. 20.05.1939 powołany na ćwiczenia rezerwy do 4
Pułku Piechoty Rypin, służąc w plutonie artylerii jako działonowy. 21.06.1939. został zwolniony z ćwiczeń rezerwy.
15.08.1939. zmobilizowany z przydziałem do 9 Dywizjonu
Artylerii Konnej Włodawa jako działonowy i mianowany plutonowym. Od 1.09.1939 do
17.09.1939 brał czynny udział w w wojnie z Niemcami na szlaku Włodawa, Lublin, Lwów.
17.09.1939 zabrany do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie Stalag X-A w Schleswig
(obecnie kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn), nr jeniecki 8922/XA. 14.06.1940 zwolniony z
obozu jenieckiego i skierowany do pracy przymusowej w Halle Über Uchte, Bezirk (powiat)
Bremen. Zwolniony z niewoli niemieckiej przez armię angielską. Do 10.03.1946 w Obozie
Polskim w Wietersheim. Przeniesiony do rezerwy 3.11.1948. Po powrocie z Niemiec wziął
ślub z Janiną Wysocką z Nekli. W małżeństwie urodziło się czworo dzieci: Michał (ur. 1947),
Alina, zam. Grabska (ur. 1949), Danuta, zam. Iwińska (ur. 1953) i Irena, zam. Wosińska (ur.
1959). Po wojnie zatrudniony był w Wielkopolskich Zakładach Naprawy Samochodów w
Poznaniu Antoninku jako ślusarz. Pracował tam aż do przejścia na rentę inwalidzką. Chory
na serce, po 3 zawałach, zmarł w szpitalu w Poznaniu 12.10.1985. Odznaczony był Medalem
za udział w wojnie obronnej 1939 (1985) i Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 (1982).

Pawłowski Konstanty /13.05.1898-?/ Gierłatowo
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Pieczyński Stanisław /30.05.1905-?/ Starczanowo
Pieczyński Władysław /30.05.1912-?/ Starczanowo, w niewoli do 23.10.1939
Piekielny Franciszek
Urodzony 20 (lub 28).09.1902, mieszkał w Nekielce. Przed wojną i po wojnie pracował w tartaku, w Nekli. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Żonaty z Marią z d. Antkowiak. Dzieci: Janina, zamężna Bałęczna (ur. 1935), Dobrochna, zamężna Robaszkiewicz (ur.
1943). Zmarł 24.12.1970 we Wrześni, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: informacje przekazane przez córkę - Janinę Bałęczną.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Pielak Ignacy
Urodził się 31 stycznia 1904 w Targowej Górce, gmina Nekla (tego samego dnia urodził się jego brat bliźniak Roman Pielak). Ukończył Szkołę Powszechną w Targowej Górce.
Przed wojną mieszkał w Chwałszycach. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Powrócił
z niewoli niemieckiej do domu 27.10.1939. Na liście sporządzonej przez Ryszarda Kordusa
oraz na dwóch tzw listach niemieckich (poz. 90. i 166.) figuruje omyłkowo jako Bielak Ignacy. Po wojnie mieszkał w Swarzędzu. Żonaty z Władysławą z d. Urbaniak (ur. 24.06.1909,
zm. 20.06.2003). Dzieci: Janina, Zygmunt, Adolf. Zmarł 10 stycznia 1979, pochowany został
na Cmentarzu Parafialnym w Gnieźnie (sektor K, rząd 7, grób 35).
Źródła informacji: informacje przekazane przez bratanka - Jerzego Pielaka oraz przez
Jolantę Pielak.
Autor biogramu: Jacek Mirecki.

Piotrowski Józef, saper/szeregowiec
Urodził się w 1902 w Barczyźnie, gmina Nekla. Rodzice mieli tu gospodarstwo rolne. Rodzina była bardzo patriotyczna. Trzej starsi bracia Józefa poszli do Powstania Wielkopolskiego. Jeden z nich, Walenty Piotrowski, poległ pod Szubinem. Po ukończeniu szkoły
powszechnej Józef Piotrowski uczył się zawodu murarza.
Później stworzył własny zakład murarski – początkowo na
tzw. „dolinie” (przy obecnej ul. Dworcowej), później przy
zbudowanym przez siebie w 1936 domu (obecnie ul. Wiosny
Ludów 1). W 1930 ożenił się z Marią z d. Krzyżaniak. Mieli
2 córki: Genowefę (ur. w 1931 – nadal mieszka w Nekli) i
Urszulę (ur. 1933 – mieszka w Warszawie). W latach 1923-24
odbył służbę wojskową w 7 pułku saperów w Poznaniu. Pod
koniec sierpnia 1939 został zmobilizowany do 14 batalionu
saperów 14 Dywizji Piechoty Armii Poznań. Brał udział w
bitwie nad Bzurą. Po rozbiciu dywizji wraz z jej resztkami
przedarł się do Warszawy i brał udział w walkach o obronę
stolicy. Po kapitulacji uniknął niewoli i wrócił do Nekli w
październiku 1939. Na wiosnę 1940 wraz z rodziną – żoną i
kilkuletnimi dziećmi – został wysiedlony i wywieziony na roboty przymusowe do Rzeszy.
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W ich domu zamieszkali Niemcy. Cała rodzina przez 5 lat pracowała w majątku Rechdorf
nad Odrą – w polu i przy zwierzętach. Po wyzwoleniu latem 1945 powrócili do Nekli i zamieszkali ponownie w swoim domu. Od zakończenia wojny aż do śmierci Józef Piotrowski
mieszkał w Nekli i pracował w odtworzonym ponownie zakładzie wyrobów betonowych.
Udzielał się na rzecz lokalnej społeczności, ufundował między innymi dwa duże krzyże
z betonu, stojące do dziś: jeden na cmentarzu, drugi u zbiegu ulic Zawodzie i Dworcowa.
Zmarł w 1977. Pochowany jest na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Autor biogramu: wnuk - Grzegorz Knasiak.

Piszczatowski Aleksander, starszy strzelec/starszy szeregowiec
Urodzony 17.07.1909 w USA (prawdopodobnie w Yonkers, w okręgu Westchester,
w stanie Nowy Jork). Był synem Teofila i Marii z d. Roszkowskiej. Do Polski rodzina Aleksandra Piszczatowskiego przyjechała w 1913, do Kobylina (obecna nazwa Kobylin-Borzymy,
województwo podlaskie). W Kobylinie ukończył 5 klas szkoły powszechnej (1921). W 1924 ukończył 3 klasę Gimnazjum
w Łomży. W 1926 rodzice Aleksandra Piszczatowskiego kupili gospodarstwo w Gorzycach, gm. Miłosław, woj. wielkopolskie). Aż do powołania do wojska przebywał przy rodzicach
i pomagał w pracy w gospodarstwie. 17.04.1932 został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie i przydzielony do plutonu łączności jako
telefonista. 15.05.1933 otrzymał awans na starszego strzelca,
a 20.09.1933 został zwolniony do rezerwy. 25.05.1936 został powołany na ćwiczenia rezerwy do 69 Pułku Piechoty
w Gnieźnie, do plutonu łączności. W 1938 ożenił się z Apolonią z d. Kosmowską. Razem z żoną kupili parcelę w majątku Dzierżnica, gdzie przed wojną, w czasie okupacji i po wojnie razem gospodarowali. 24.08.1939 został zmobilizowany
do wojska. Walczył w szeregach Grupy “Dubno” (zwanej także Grupą Operacyjną Dubno)
- samodzielnego zgrupowania taktycznego Wojska Polskiego, improwizowanego w toku kampanii wrześniowej 1939. Jednostka powstała po 12.09.1939 w garnizonie Dubno na Wołyniu
z zadaniem obrony linii rzeki Ikwy na wypadek przebicia się wojsk niemieckich na głębokie
tyły Wojska Polskiego. Po agresji sowieckiej 17.09.1939 jednostka wyruszyła na południe,
z zamiarem przebicia się do broniącego się Lwowa lub wojsk Frontu Południowego, po drodze
zbierając wiele mniejszych oddziałów tyłowych i rozbitków z innych jednostek, Ostatecznie
w jej składzie walczyło prawdopodobnie ponad 4000 żołnierzy. 20.09.1939 oddziały grupy
stoczyły potyczkę z dywersantami ukraińskimi w Krasnem oraz czołówką Armii Czerwonej
w rejonie Buska. Kolejnego dnia grupa większością swych sił wzięła udział w zwycięskiej
bitwie pod Kamionką Strumiłową przeciwko niemieckiej 4 Dywizji Lekkiej – 25.09.1939,
po całodziennej bitwie pod Rawą Ruską, płk Stefan Hanka-Kulesza wydał rozkaz o złożeniu
broni. Grupa przestała istnieć (hasło: Grupa „Dubno” w Wikipedii). Po zakończeniu bitwy
udało mu się uniknąć niewoli i po dziesięciu dniach pieszej wędrówki dotarł do Żyrardowa,
gdzie otrzymał przepustkę na dalszą drogę do Wrześni. Około połowy października 1939r.
dotarł do domu. Wolność odzyskał 19.01.1945 po wkroczeniu na ten teren Armii Czerwonej.
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Brał udział w parcelacji majątku Dzierżnica. Po wojnie pracował na swoim gospodarstwie.
8.06.1978 przekazał je synowi Tadeuszowi (miał 4 synów) i przeszedł na rentę rolniczą. Do
1968 r. był prezesem Kółka Rolniczego. Zmarł 17.07.1986, pochowany został na Cmentarzu
Parafialnym w Targowej Górce.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla znajdujące się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Pluciński Edmund, starszy szeregowiec
Urodzony 21.10.1916 w Targowej Górce, gm. Nekla. Syn Marcina i Joanny z d. Zgóreckiej. W 1938 powołany został, jak to sam napisał w swoich wspomnieniach, do czynnej
służby wojskowej do Lwowa (prawdopodobnie do 26 Pułku Piechoty, który od 1930 szkolił rekrutów dla potrzeb batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza). Po okresie rekruckim i przeszkoleniu, jako starszy
szeregowy został odkomenderowany do służby w plutonie
łączności w Korpusie Ochrony Pogranicza w Batalionie
„Hoszcza”, kompania „Sapożyn”. Miasto Hoszcza nad Horyniem do 17.09.1939 znajdowało się w ówczesnym powiecie rówieńskim, w województwie wołyńskim i stanowiło
garnizon macierzysty Batalionu KOP „Hoszcza”. Kompania
graniczna KOP „Sapożyn” ochraniała odcinek granicy państwowej ze Związkiem Sowieckim szerokości 28 kilometrów
888 metrów. W skład kompanii wchodziły: 1 strażnica KOP
„Bohdanówka”, 2 strażnica KOP „Czernica”, 3 strażnica KOP
„Chutor Kryłowskie”, 4 strażnica KOP „Lidawka”. W dniu
wybuchu wojny, tj. 1.09.1939 Edmund Pluciński był więc
w trakcie odbywania czynnej służby wojskowej. 17.09.1939
wojska sowieckie przekroczyły granicę z Polską. Tego samego
dnia Edmund Pluciński dostał się do niewoli sowieckiej. Podjęta przez niego razem z kolegą próba ucieczki nie powiodła się. Po kilkudziesięciokilometrowym marszu umieszczono
żołnierzy polskich w obozie, położonym prawdopodobnie w miejscowości nad rzeką Sejm.
24.09.1939 załadowano jeńców do kolejki wąskotorowej, później przeładowano do wagonów
towarowych i po kilku dniach podróży dowieziono do stacji Jagodzin na Bugiem. Przedtem
oddzielono oficerów i wysłano w innym kierunku. Po ustaleniu przez Niemców personaliów
jeńców ruszyli w dalszą drogę przez Lublin i Częstochowę do Niemiec. Edmund Pluciński
w Niemczech przebywał w obozach jenieckich (numer jeniecki 3615) Stalag VIII-C w Sagan
(obecnie Żagań w województwie lubuskim) i V-B w Villingen (obecnie Badenia-Wirtembergia, siedziba powiatu Schwarzwald-Baar-Heuberg). 7.08.1940 został zwolniony z obozu jenieckiego i skierowany do pracy przymusowej do miejscowości Glasshütte w Badenii, jako
robotnik rolny. Żonaty z Ludgardą z d. Kosmala. Dzieci: Eugenia (1951) zamężna Łosiaczyk.
Zmarł 7.06.1990 we Wrześni, pochowany został na Cmentarzu Komunalnym.
Źródła informacji: dokumenty, zdjęcia i informacje udostępnione przez Marzenę
Kirkiewicz, córkę Eugenii, wnuczkę Edmunda Plucińskiego, wspomnienia Edmunda Plucińskiego, spisane na kilka miesięcy przed śmiercią przez jego brata Stefana Plucińskiego
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i opublikowane pod tytułem „Moje wspomnienia z 17 września 1939 roku” w Kwartalniku
Wrzesińskim nr 3(9) 2000 lipiec-wrzesień 2000, str. 29-30, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie informacji z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Pluciński Florian /14.04.1907-?/ Zasutowo
Płaziński Walenty /11.02.1917-?/ Nekielka
Pocholski Wacław Stroszki
Pocentek Marian
Urodzony 18.10.1919 w Poznaniu. Syn Michała i Józefy. Przed wojną mieszkał w Rajmundowie, gmina Nekla. Osadę, jako folwark w lesie pod Neklą, założył Rajmund hrabia
Skórzewski herbu Drogosław, właściciel dóbr nekielskich i czerniejewskich, twórca Ordynacji Skórzewskich na Czerniejewie-Radomicach. Nazwa osady pochodzi od jego imienia. W 1938 zgłosił się ochotniczo
do wojska w celu odbycia czynnej służby wojskowej. Brał
udział w wojnie obronnej 1939. W trakcie bitwy nad Bzurą
spotkał przypadkowo swojego krewnego Antoniego Aniołę. 23.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał
w obozie jenieckim, z którego został zwolniony 18.07.1940.
Po wojnie mieszkał i pracował najpierw w Kamiennej Górze
(w zakładach włókienniczych), później - w Zielonej Górze
(w Zielonogórskiej Fabryce Zgrzeblarek), a następnie
w Szczecinie (jako celnik). Był dwukrotnie żonaty: po raz
pierwszy - z Marią, dziecko adoptowane Danuta, po raz drugi - z Kazimierą z d. Król, dzieci: Dorota (ur. 1959), Marek (ur.
1963), Ewa (ur. 26.12.1965). Zmarł 27.09.1979 i pochowany
został na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, kwatera 66D,
rząd 12, nr grobu 22.
Źródło informacji: informacje i zdjęcia udostępnione przez bratanka Bronisława
Jagiełę.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Pokładecki Tadeusz /6.06.1914-1987/ Stępocin
Politowicz Antoni /28.04.1902-?/ Nekla, szewc
Pomerenke Paweł /2.04.1901-?/ Gierłatowo, w niewoli do 25.10.1939
Pomerenke Wilhelm /23.03.1898-?/ Zasutowo, w niewoli do 24.10.1939
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Potejko Wiktor od 1.09.1939 kapral, od 9.05.1975 starszy kapral
Urodzony 17.10.1910 w Szwalniszkach (w II Rzeczpospolitej powiat wileńsko-trocki,
województwo wileńskie). Syn Jerzego i Malwiny z d. Łuczyńskiej. Ukończył 5 klas Szkoły
Powszechnej w Szwalniszkach (1926). Przed wojną pracował razem z ojcem w gospodarstwie rolnym na Wileńszczyźnie. Czynną służbę wojskową
odbył w okresie od kwietnia 1932 do października 1933 w 58
Pułku Piechoty stacjonującym w Poznaniu jako starszy szeregowiec - strzelec. W październiku 1936 r. uczestniczył w 6
tygodniowych ćwiczeniach rezerwy jako starszy szeregowiec
- strzelec. Od lipca 1938 do stycznia 1939 był elewem na kursie w Szkole Podoficerskiej w 58 Pułku Piechoty i ukończył
go w stopniu kaprala. Po ukończeniu służby otrzymał przydział mobilizacyjny do 5 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Wilnie jako kapral - dowódca drużyny. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Prawdopodobnie walczył w
Grupie Operacyjnej „Wyszków”, w skład której wchodziły:
1 Dywizja Piechoty Legionów (w jej skład wchodził 5 Pułk
Piechoty Legionów), 35 Dywizja Piechoty (rezerwowa), 41 Dywizja Piechoty (rezerwowa),
pociąg pancerny nr 55 „Bartosz Głowacki” i 1 dywizjon 2 Pułku Artylerii Ciężkiej; w dniach
8-10.09.1939 toczyły się zacięte walki 1 Dywizji Piechoty Legionów z Niemcami forsującymi Bug pod Wyszkowem. Po wybuchu wojny - jak wspominał Wiktor Potejko - wysłano ich
transportem kolejowym do miejscowości Jabłonna. W czasie marszu w kierunku rzeki Bug
mieli kilka potyczek obronnych z Niemcami. Po sforsowaniu rzeki zajęli stanowiska w pobliżu Wyszkowa na przyczółku mostowym i rozpoczęli obronę. Było to w nocy z 8 na 9.09.1939.
W wyniku zmasowanego ataku artyleryjskiego nieprzyjaciela ich pułk został rozbity i musieli się wycofać. Wycofywanie rozpoczęło się 9.09.1939 nad ranem. W czasie odwrotu został
raniony odłamkami artyleryjskimi w lewą rękę z tyłu do przodu i prawą nogę na wysokości
krocza z przodu do tyłu. Sam, o własnych siłach, przeszedł 3 kilometry i dopiero wtedy
sanitariusz na zorganizowanym przez siebie wozie przewiózł go i innych rannych na tyły
frontu do Kowla na Wołyniu. Tam został poddany leczeniu. Po wejściu Armii Czerwonej do
Kowla znalazł się w niewoli sowieckiej. 13.10.1939 Komendant miasta Kowel zwolnił go na
leczenie domowe do miejsca zamieszkania na Wileńszczyźnie. W czasie okupacji wstąpił,
razem z braćmi: Stanisławem i Gerardem, w szeregi oddziału partyzanckiego Juranda. Bracia
zginęli w trakcie walk z Niemcami. W 1946 zawarł związek małżeński i do 1958 pracował
w gospodarstwie rolnym. W 1958 repatriował się wraz z rodziną do Polski i osiedlił w Nekli.
Pracował w Spółdzielni Inwalidów „Ochrona Mienia” we Wrześni. W 1974 ze Spółdzielni Inwalidów przeniósł się do Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Starczanowie.
Pracował tam do 1974, tj. do przejścia na emeryturę. Pracował jako bednarz, stolarz, stróż.
Żonaty z Janiną z d. Rackun (1946). Dzieci: Jan (ur. 1947), Jerzy (ur. 1949), Marian (ur. 1951),
Mirosław (ur. 1959). Zmarł 5.06.1997 w Nekli, pochowany został na miejscowym cmentarzu
parafialnym. Posiadał odznaczenia: Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” (1982), Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r. (1984).
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Źródło informacji: dokumenty, zdjęcia i informacje udostępnione przez syna - Mariana Potejkę.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Prałat Edmund, szeregowiec
Urodzony 8.09.1913 w Recklinghausen Nord (Niemcy, kraj związkowy Nadrenia Północna - Westfalia, północna część Zagłębia Ruhry). Syn Marcina i Zofii z d. Mejza.
Mieszkał w Zasutowie. Czynną służbę wojskową odbył
w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej w Poznaniu. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939 - brał udział w bitwie nad Bzurą.
Dostał się do niewoli niemieckiej. Żonaty z Feliksą z d. Koziarską (1946). Dzieci: Andrzej (ur. 1949) i Wojciech Walenty
(ur. 1952). Zmarł 19.07.1999 w Zasutowie, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Opatówku.
Źródło informacji: informacje i zdjęcia udostępnione
przez syna - Wojciecha Walentego Prałata.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Przybylski Paweł
Urodzony 24.06.1913 w Poznaniu. Syn Marii Przybylskiej. Zamieszkały w Nekli,
przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Członek ZBOWID od 5.04.1984, numer ewidencyjny 270178. W jego legitymacji kombatanckiej jest poświadczony udział w wojnie obronnej
1939 w okresie od 1 do 11.09.1939. W okresie od czerwca
1944 do marca 1945 był robotnikiem przymusowym w Eppstein - dzielnicy Frankenthal (Pfalz), w Nadrenii - Palatynacie, zatrudnionym w rolnictwie u Heinricha Streflera. Zmarł
16.05.2000, pochowany został na Cmentarzu Parafialnym
w Nekli.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu (w aktach
znajduje się tylko legitymacja kombatancka i zdjęcie) oraz
IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji przejęty został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa).
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Przymusiński Stanisław, starszy szeregowiec
Urodzony 6.11.1914 w Targowej Górce, gmina Nekla. Syn Franciszka i Franciszki
z d. Kupś. Rolnik. Zamieszkały w Racławkach, gmina Nekla. Ukończył 6 klas Szkoły Powszechnej w Targowej Górce (1928). 7 klasę szkoły powszechnej ukończył w Egipcie. Od
4.04.1935 odbywał czynną służbę wojskową w 68 Pułku Piechoty we Wrześni, w kompanii
strzeleckiej jako szeregowiec. 10.02.1936 został przydzielony do Batalionu Korpusu Ochrony
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Pogranicza „Ostróg” w Ostrogu nad Horyniem (dzisiejsza Ukraina, obwód rówieński), jako
strażnik graniczny. Batalion graniczny KOP „Ostróg” w 1934 ochraniał odcinek granicy państwowej szerokości 78 km 62 m (Wikipedia, hasło: Batalion KOP „Ostróg”). 5.05.1936 skierowano go do szkoły podoficerskiej w Czortkowie jako elewa
ckm. 10.11.1936 ukończył szkołę podoficerską i mianowany
został na starszego strzelca ckm. 17.11.1936 powrócił do Batalionu KOP „Ostróg” jako strażnik graniczny ckm i dowódca
drużyny. 29.03.1936 został zwolniony do rezerwy. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. 24.09.1939 został zmobilizowany i przydzielony do 68 Pułku Piechoty we Wrześni
jako dowódca ckm i dowódca drużyny. Razem z pułkiem
brał udział w bitwie nad Bzurą. 18.09.1939 dostał się do
niewoli niemieckiej pod Iłowem. Przebywał w obozie jenieckim Stalag XIII-A w Bad Sulzbach (obecnie Hesja, rejencja
Darmstadt, powiat Main - Taunus), numer jeniecki 20149.
10.01.1944 uciekł z niewoli niemieckiej i przedostał się do
Francji. 20.01.1944 został wcielony do 14 Brygady Pancernej
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie jako magazynier
żywnościowy, W marcu 1944 wyjechał służbowo do Włoch, w maju - do Egiptu i Syrii, w
czerwcu - do Palestyny, w sierpniu - do Anglii. 14.08.1946 wyraził zgodę na wyjazd do kraju. 14.05.1947 powrócił do kraju. Wracał statkiem należącym do Cunard - White Star Line
S.S. „Mauretania” z portu Dover w Anglii do Polski. Ożenił się z Teresą z d. Krzyżan. Miał 2
dzieci: Eugeniusza (ur. 1952) i Andrzeja (ur. 1955). Zmarł 23.11.1989, pochowany został na
Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Posiadał odznaczenia: Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal „Za udział w Wojnie
Obronnej 1939 r.”
Źródła informacji: dokumenty i informacje przekazane przez syna - Andrzeja
Przymusińskiego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Radziejewski Józef
Radziejewski Leon, starszy strzelec
Urodzony 8.04.1907 w Mystkach, gmina Nekla. Syn Antoniego i Michaliny z d. Dankowskiej. Brat Michała Radziejewskiego. Mieszkał w Chwałszycach. Z zawodu był kowalem. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Targowej Górce (1921). Od 1922 pracował
w majątku ziemskim Mystki, a od 1927 do 24.03.1930 - w Państwowym Majątku Podstolice.
W latach 1930-1931 odbywał służbę wojskową w 68 Pułku Piechoty we Wrześni, w Plutonie
Łączności. Pod koniec służby pełnił funkcję podoficera i był nawet podany do nominacji na
wyższy stopień, ale przez przeoczenie awans na kaprala nie ukazał się w rozkazie dowódcy.
W latach 1932-1935 pracował jako robotnik na torach kolejowych we Wrześni, a od 1936
do 1939 - jako brukarz na drogach państwowych na odcinku Nekla. Zmobilizowany został
24.08.1939 do 69 Pułku Piechoty z Gniezna. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Dostał się
do niewoli niemieckiej 18.09.1939 w rejonie Sochaczewa. Przebywał w obozie jenieckim
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Stalag X-A Sandbostel, (obecnie Dolna Saksonia, powiat Rotenburg), numer jeniecki 1289.
Po zwolnieniu ze stalagu pracował w obozie w Münster (Speckenmoor), Dolna Saksonia,
powiat Heidekreis jako czeladnik kowalski. Na mocy nakazu sądu w Soltau z 20.10.1942
skazany został na 4 miesiące zwykłego obozu karnego z powodu zabronionych kontaktów
z jeńcami wojennymi. Karę odbywał w Hannowerze od 26.11.1942 do 25.03.1943. Po odbyciu
kary powrócił do Münster. Z powodu śmierci brata otrzymał przepustkę z Münster do Mystek od 25.01. do 7.02.1944 (w Nekli zameldował się 29.01.1944 i wymeldował 4.02.1944).
Po zakończeniu wojny, a przed powrotem do kraju, przebywał w Polskim Obozie Cywilnym
w Rotenburg Soltau w brytyjskiej strefie okupacyjnej. 25.06.1946, wracając do kraju zarejestrował się w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym Punkt Etapowy w Legnicy. W 1951
wstąpił do Rolniczej Spółdzielni w Chwałszycach. Od 11.06.1962 do 16.09.1969 był zatrudniony jako kowal w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych. Żonaty ze Stanisławą z d. Cukrowską (ur. 1905). Dzieci: Walenty Radziejewski (ur. 1927).
Źródła informacji: dokumenty i informacje dostarczone przez wnuczkę - Krystynę
Gawron z d. Radziejewską, oświadczenie świadka Leona Radziejewskiego z dnia 24.02.1973
znajdujące się w aktach ZBOWID Bolesława Wieczorka, znajdujących się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Radziejewski Michał, strzelec
Urodzony 5.09.1903 w Podstolicach, gmina Nekla. Syn Antoniego i Michaliny
z d. Dankowskiej. Brat Leona Radziejewskiego. Robotnik rolny. Mieszkał przed wojną w Podstolicach. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 68 Pułku Piechoty z Wrześni.
27.09.1939 w Modlinie dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozach jenieckich
(stalagach): I-A w Stablack (obecnie Stabławki w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim), numer jeniecki 16997, VI-F w Bocholt (obecnie w kraju związkowym Nadrenia
Północna - Westfalia), VI-K w Schloß Holte-Stukenbrock (Nadrenia Północna - Westfalia).
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża i Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Radziński Czesław /6.08.1914-1997/ Podstolice
Refermat Franciszek
Urodzony 18.12.1907 w Marzeninie, gmina Września.
Syn Jana i Teodozji z d. Szambelan. Brat Ignacego Refermata. Rolnik, zamieszkały w Targowej Górce. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Targowej Górce. Zarówno przed
czynną służbą wojskową jak i po niej pracował u ojca na
gospodarstwie. Czynną służbę wojskową odbywał w latach
1930-1931. Brał udział w wojnie obronnej 1939 w 21 Pułku
Piechoty „Dzieci Warszawy”. Pułk wchodził w skład 8 Dywizji Piechoty, Armia „Modlin”; wziął udział w ostatniej fazie
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bitwy pod Mławą, a od 10.09.1939 w obronie Warszawy. Po upadku Warszawy powrócił
do ojca na gospodarstwo. W 1942 Niemcy wysiedlili jego ojca. Franciszek Refermat został
przydzielony baltdeutschowi Schmidtke z Gąsiorowa. W latach 1943-1945 działał w konspiracji, do której wciągnął go Jan Król z Targowej Górki i zaprzysiągł na członka AK. Po wojnie
prowadził gospodarstwo rolne (16,5 ha). 3.04.1943 zawarł związek małżeński z Florentyną
z d. Siwiak. Dzieci: Mirosława (ur. 1946) i Janusza (ur. 1946). Zmarł 15.10.1982, pochowany
został na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz informacje przekazane przez syna - Mirosława.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Refermat Ignacy
Urodzony 6.01.1913 w Targowej Górce. Syn Jana
i Teodozji z d. Szambelan. Brat Franciszka Refermata. Ukończył Szkołę Powszechną w Targowej Górce. Brał udział
w wojnie obronnej 1939. Żonaty z Zofią z d. Sarnowską,
a po jej śmierci - z Pelagią z d. Kleparek. Dzieci: Mariola (ur.
1950), Włodzimierz (ur. 1953), Andrzej (ur. 1957). Zmarł
4.07.2005 i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym
we Wrześni (sektor 17. rząd 13. grób 380).
Źródło informacji: informacje udostępnione przez
córkę - Mariolę Refermat.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Rezler Józef, kanonier
Urodzony 11.03.1911 w Salaminie. Przed wojną mieszkał w Brzeźnie, gmina Kostrzyn. Na Liste über die entlassenen polnischen Kriegsgefangenen uwzględniony w pozycji
121. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 17 Pułku Artylerii Lekkiej z Gniezna.
Poległ 17.09.1939 w bitwie nad Bzurą i pochowany został w wydzielonej kwaterze wojennej
żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki
Bożej Królowej Polski w Iłowie, powiat sochaczewski. Na cmentarzu tym spoczywa 1034
żołnierzy Wojska Polskiego poległych w dniach 17 i 18.09.1939.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), Księga
pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej, t. I. Żołnierze września
N-Z, kom. red. B. Affek-Bujalska i in., wstęp i red. nauk. E. Pawłowski, Pruszków 1993, s.
115, Głowacki Ludwik 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Lublin
1969, s. 171.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Rodowski Czesław
Urodzony 5.02.1910 w Targowej Górce, gmina Nekla. Syn Franciszka i Marcjanny
z d. Brzozowskiej. Ukończył szkołę powszechną w Targowej Górce (1924). Przypuszczalnie na początku lat trzydziestych odbył czynną służbę wojskową. Uczestniczył w wojnie
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obronnej 1930. Dostał się do niewoli niemieckiej pod Modlinem. Uciekł z obozu jenieckiego
i walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.
Źródło informacji: wspomnienia siostry - Walerii Rodowskiej, spisane w końcu lat
osiemdziesiątych XX wieku (str. 23).
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk

Roszak Kazimierz
Urodzony 26.02.1910 w Targowej Górce. Syn Antoniego. Nazwisko panieńskie matki
Andrysiak. Ukończył Szkołę Powszechną w Targowej Górce. Przydział wojskowy: 68 Pułk
Piechoty z Wrześni. Uczestnik wojny obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej
19.09.1939 w Falenicy. We wrześniu 1939 oddziały 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych po ich porażce w bitwie pod Tomaszowem Mazowieckim podjęły próbę przebicia się
Warszawy od strony Falenicy i Miedzeszyna. Wraz z żołnierzami 3 Lubelskiego Dywizjonu
Artylerii Konnej ułani stoczyli zacięty bój z Niemcami w dniu 19.09.1939. W jego czasie
poległo kilkudziesięciu polskich żołnierzy. Pozostali podjęli próbę przeprawienia się przez
Wisłę. Udało się to około 600 żołnierzom, ale w trakcie przebijania się kilkuset poległo na
terenie Zerznia i Błot. Około 1700 Polaków dostało się do niemieckiej niewoli. Pamięci żołnierzy polskich walczących pod Falenicą 19 września 1939 poświęcono niewielki pomnik
odsłonięty w 1990 w 51 rocznicę bitwy. Pamiątkę ufundowało Towarzystwo Miłośników Falenicy (za Polska Niezwykła.pl Pomnik bitwy pod Falenicą 1939). Osadzony został w obozie
jenieckim Stalag I-A w Stablack (obecnie Stabławki w Polsce, w gminie Górowo Iławieckie,
powiat bartoszycki, województwo warmińsko-mazurskie), numer jeniecki 45005. Zmarł 28
listopada 1988 i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), Polski
Czerwony Krzyż. Opis źródła: księga jeniecka Stalag I A.
Autor: Jacek Mirecki

Rozdzielski Ludwik
Urodzony 1.08.1901 w Markowicach, gmina Kleszczewo. Syn Walentego i Magdaleny z d. Feliczak. Rolnik.
Przed wojną i po wojnie pracował we własnym gospodarstwie rolnym w Stępocinie, gmina Nekla. Brał udział w wojnie obronnej 1939. W czasie okupacji niemieckiej pracował
w majątku ziemskim Podstolice. Żonaty z Marianną z d. Loga
(1924). Dzieci: Henryk (1926), Zdzisława (1931), Joanna
(1934). Zmarł 22.06.1974 r. w Stępocinie i pochowany został
na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Źródło informacji: informacje i zdjęcie udostępnione
przez córkę - Zdzisławę.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Rozdzielski Wacław /29.07.1909-?/ Starczanowo, w niewoli do 25.10.1939
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Samelak Piotr, szeregowiec
Urodzony 10.05.1916 w Targowej Górce, gmina Nekla. Syn Wojciecha i Weroniki
z d. Zgóreckiej. Zamieszkały w Racławkach, gmina Nekla. Rolnik. Ukończył 7 klas Szkoły
Powszechnej w Targowej Górce (1930). 21.03.1939 powołany do czynnej służby wojskowej
i wcielony do 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939. 18.09.1939 został ranny w prawą
rękę koło Wólki Węglowej (na skraju Puszczy Kampinoskiej,
obecnie w północnej części dzielnicy Bielany w Warszawie)
i dostał się do niewoli niemieckiej. 28 .09.1939 został zwolniony do miejsca zamieszkania. W okresie od sierpnia 1940
r. do kwietnia 1945 przebywał na robotach przymusowych
w gospodarstwie rolnym w Rippien koło Drezna. W 1945 po
zakończeniu działań wojennych, powrócił do domu. Prowadził gospodarstwo rolne w Racławkach. Żonaty z Kazimierą z d. Bracikowską. Dzieci: Krystyna, zamężna Wilczewska (ur. 1947) i Teresa, zamężna Myszker (ur. 1949). Zmarł
10.02.2006 we Wrześni, pochowany został na Cmentarzu
Parafialnym w Targowej Górce.
Źródła informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez Adama Myszkera, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Silski Franciszek, starszy szeregowiec/starszy strzelec
Urodzony 1.04.1911 w Zapowiedni (obecnie gmina Pyzdry, pow. wrzesiński). Syn
Macieja i Marianny, z d. Witkowskiej. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Targowej
Górce (1925). Robotnik leśny, rolnik. Zamieszkały w Targowej Górce, gmina Nekla. Żonaty. W 1920 rodzice kupili gospodarstwo rolne w Targowej Górce. Od ukończenia szkoły do
1933 pracował w Leśnictwie Milkarowo, gmina Nekla. 5.04.1933 został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej w 68 Pułku Piechoty we Wrześni. 5.10.1933 został przydzielony do Korpusu Ochrony Pogranicza do Batalionu „Ostróg” 8.03.1935 został przeniesiony
do rezerwy. 1.10.1937 został powołany na 4 tygodniowe ćwiczenia rezerwy w Żyrardowie.
Po odbyciu czynnej służby wojskowej, do powołania do wojska w sierpniu 1939, pracował
w lesie w Milkarowie. 24.08.1939 został zmobilizowany do 68 Pułku Piechoty we Wrześni.
Walczył w jego szeregach w wojnie obronnej 1939 Kutnem i Skierniewicami. Po rozbiciu
oddziału przedostał się do Warszawy, gdzie przyłączył się do I Batalionu 40 Pułku Piechoty
Dzieci Lwowskich, który bronił odcinka „Warszawa - Zachód” do momentu kapitulacji Warszawy. 27.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. 6.10.1939 został zwolniony z niewoli
do miejsca zamieszkania. W czasie okupacji pracował nadal w lesie. Wstąpił do Armii Krajowej pod komendę Jana Króla z Targowej Górki. Po oswobodzeniu, w okresie od 12.02.1945 do
1.03.1948 pracował w służbie więziennej. Potem był zatrudniony w Powiatowym Zarządzie
Dróg Lokalnych we Wrześni jako robotnik drogowy. Od 1967 pracował we własnym gospodarstwie rolnym (5 ha).
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Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Silski Jan, starszy szeregowiec
Urodzony 20.12.1901 w Nekli. Syn Andrzeja i Agnieszki z d. Pięta. Rolnik. Zamieszkały w Nekli przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Ukończył 6 klas Szkoły Powszechnej
w Nekli. Po ukończeniu szkoły pracował w gospodarstwie rolnym u rodziców. 27.12.1918
został powołany do Straży Obywatelskiej w Nekli, która strzegła mostów, urządzeń kolejowych oraz budynków stacyjnych. W czerwcu 1919 został wcielony jako poborowy
w szeregi Wojska Polskiego. Przeszkolenie odbył w batalionie zapasowym 12 Pułku Strzelców Wielkopolskich (od 10.02.1920 przemianowany na 70 Pułk Piechoty). Dowódcą pułku
był kpt Władysław Wawrzyniak. Po przeszkoleniu został skierowany na odcinek Kępno - Kobyla Góra Frontu Południowego. Frontem tym dowodził gen. dyw. Wincenty Odyniec - dowódca Dywizji Strzelców Wielkopolskich. W 1920 został przeniesiony do rezerwy. W latach
1920 - 1939 pracował na roli. W 1929 ożenił się z Heleną z d. Kłopotek i miał z nią 5 dzieci (2
córki i 3 synów). 28.08.1939 został zmobilizowany i wcielony w szeregi Wojska Polskiego w
Koninie. Brał udział w bitwie nad Bzurą: pod Łęczycą, Żychlinem, Kutnem. 18.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Skierowany został do miejscowości Amtitz (dziś Gębice koło
Gubina). W 11 obozach polowych, pod namiotami, w trudnych warunkach jesienią 1939 r.
Niemcy przetrzymywali tysiące jeńców wojennych i zwykłych cywili. Najsłynniejszym był
ojciec Maksymilian Kolbe, przywieziony tu wraz z innymi zakonnikami z Niepokalanowa.
Tuż obok posiadłości rodu Schönaichów 26.08.1939 Niemcy założyli obóz przejściowy, tzw.
Dulag D Amtitz. Obóz otoczony był podwójnym płotem z drutu kolczastego o wysokości 2,5
m. Wzdłuż stały wieżyczki strażnicze z reflektorami, wyposażone w karabiny maszynowe.
Jeńcy zostali umieszczeni w wielkich namiotach po 200-300 osób. Na niektórych były napisy „Olimpiada 1936 r.”. Namioty nie miały podłóg, a jedynie rozścieloną słomę. Podczas
deszczów przeciekały, a więźniowie nie mieli ciepłej bielizny. 3010.1939 w Dulagu D Amtitz
znajdowało się 11.697 jeńców wojennych i 2.289 cywilów. W ciągu trzech miesięcy istnienia obozu więzionych było tu 20-25 tys. osób. Obóz został rozwiązany 6.12.1939. Polscy
żołnierze zostali przeniesieni do Stalagu III B Fürstenberg. Pozbawiono ich tam praw jeńców
wojennych i zostali skierowani do pracy przymusowej (artykuł Tomasza Czyżniewskiego
w „Gazecie Lubuskiej” z dnia 6.11.2009). Taki sam los dzielił Jan Silski. Został umieszczony w Stalagu III B Fürstenberg (obecnie dzielnica miasta Eisenhüttenstadt we wschodnich
Niemczech, nad Odrą, w Brandenburgii, powiat Oder-Spree). numer jeńca 3655, gdzie przebywał rok. Później został skierowany do pracy przymusowej, którą wykonywał zarówno
w dużych majątkach (np u Neumanna w Lieben, obecnie Lubień, powiat słubicki, gmina
Ośno Lubuskie), jak i w mniejszych gospodarstwach rolnych (np. u Lehmanna w miejscowości Lässig, obecnie Laski Lubuskie, powiat słubicki, gmina Górzyca). Wyzwolenia przez
Armię Czerwoną doczekał w dniu 1.02.1945. Jeszcze w lutym 1945 powrócił do domu i do
rodziny. Po powrocie z niewoli wstąpił w szeregi Milicji Obywatelskiej w Nekli (od lutego do
maja 1945). Potem pracował we własnym gospodarstwie rolnym (4 ha).
Zmarł 28.03.1981 w Nekli i pochowany został na miejscowym cmentarzu parafialnym.
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Źródła informacji: dokumenty ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum
Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Silski Józef
Urodzony 13.03.1906 w Nekli. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 69
Pułku Piechoty z Gniezna. Dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim
(nieznany jest numer stalagu), numer jeńca 4418. Zwolniony został z obozu i powrócił do
miejsca zamieszkania w dniu 26.07.1940. Zmarł w 1969.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża (odnotowany został pod nazwiskiem Gilsid).
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Skrobiszewski Stefan, kapral
Urodzony 8.08.1913 w Starczanowie, gmina Nekla. Syn Antoniego i Marii z d. Korcz.
Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. Do wybuchu wojny pracował w gospodarstwie rolnym
należącym do rodziców. 3.09.1934 został powołany do odbycia służby wojskowej w 64 Pułku Piechoty w Jarocinie i przydzielony do 5 kompanii jako
strzelec. 15.11.1934 został przeniesiony do K.O.P. 11 batalion „Ostroróg”, jako orkiestrant. We wrześniu 1935 r. dostał
awans na starszego strzelca - orkiestranta. a 15.09.1936 awansował na kaprala i został zwolniony do rezerwy. 24.08.1939
został zmobilizowany do 24 Pułku Piechoty w Łucku jako zastępca dowódcy drużyny. Dowódcą kompanii był porucznik
Dąbrowski. Po umundurowaniu i przygotowaniu bojowym
oddział zajął stanowisko w okopach na przedpolu Łucka. Po
wybuchu wojny, zgodnie z rozkazem dowództwa, oddział
przemieścił się pod Sandomierz, a następnie przeszedł pod
Biłgoraj. Po drodze atakowany był przez wojska niemieckie.
Ostatnie stanowisko bojowe zajął pod Biłgorajem. Tam został
okrążony przez wroga. 29.09.1939 wraz z całą jednostką wojskową dostał się do niewoli niemieckiej, skąd zaraz uciekł i powrócił do miejsca zamieszkania. Po powrocie z niewoli pracował nadal w rodzinnym gospodarstwie rolnym. W sierpniu
1940 r. wraz z rodziną został wysłany na przymusowe roboty do majątku ziemskiego Wartenberg (obecna nazwa Chełm Dolny, gmina Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński), stacja kolejowa
Blankenfelde, do 1945 powiat Königsberg in der Neumark (obecnie nieczynny przystanek
kolejowy Brwice, na linii Stargard - Siekierki, powiat gryfiński, gmina Chojna). 28.01.1945.
Chełm Dolny zajęła Armia Czerwona. Od kul żołnierzy sowieckich zginęła właścicielka majątku wraz z synem, a pałac został spalony. Stefan Skrobiszewski do miejsca zamieszkania
w Starczanowie powrócił w lutym 1945. Po wojnie w dalszym ciągu pracował w rodzinnym
gospodarstwie rolnym. Żona Władysława Skrobiszewska z domu Nowaczyk. Dzieci: Antoni (ur. 1952), Alina (ur. 1955), Alfreda (ur. 1958). Zmarł 22.02.1985, został pochowany na
Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
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Źródła informacji: dokumenty przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu oraz informacje, dokumenty i zdjęcia udostępnione przez syna - Antoniego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Skubiszyński Franciszek /8.11.1908-1992/ Gierłatowo
Smoliński Edward, szeregowiec
Urodzony 13.03.1914 w Niemczech. Syn Piotra i Ludwiki z d. Hajdaj. Brat Stanisława
Smolińskiego. Ukończył 7 klas szkoły powszechnej. Przed wojną był pracownikiem leśnym
i listonoszem. 4.02.1935 został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej i wcielony
do 68 Pułku Piechoty we Wrześni; przeszedł przeszkolenie
rekruckie. 15.03.1936 został przeniesiony do 2 Batalionu
Korpusu Ochrony Pogranicza „Bereźne” (Miasto Bereźne
znajduje się na Wołyniu (przedwojenne województwo wołyńskie) nad rzeką Słuczą, obecnie na Ukrainie w obwodzie
rówieńskim, jest siedzibą rejonu berezieńskiego. Długość
ochranianego przez batalion odcinka granicy wynosiła 68
km, przeciętna długość pododcinka kompanijnego to 22 km,
a strażnicy 5 km), jako strzelec-strażnik. 18.09.1937 został
przeniesiony do rezerwy. 25 .08.1939 został zmobilizowany
do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939. W trakcie bitwy nad Bzurą dostał się do niewoli niemieckiej. Został wywieziony do obozu jenieckiego w
Niemczech. Do domu powrócił 12.08.1940. Po wojnie pracował w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu, w Polskich Kolejach Państwowych, w Zakładach Wytwórczych Głośników „TONSIL”
we Wrześni. Żonaty z Amelią z d. Pawłowską (1947). Dzieci: Ryszard (ur. 1948), Mirosława
(ur. 1949), Krystyna, zam. Lis (ur. 1953), Gerard (ur. 1955), Grażyna, zam. Kotecka (ur. 1957),
Halina, zam. Stachowiak (ur. 1960). Zmarł 28.02.1978 we Wrześni, został pochowany na
cmentarzu komunalnym (sektor 3. nr rzędu 20. nr grobu 199).
Źródła informacji: informacje, dokumenty i zdjęcia udostępnione przez syna - Gerarda Smolińskiego i siostrę - Kazimierę Nowaczyk.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Smoliński Stanisław, szeregowiec
Urodzony 4.05.1915 w Niemczech, Westfalia. Syn
Piotra i Ludwiki z d. Hajdaj. Brat Edwarda Smolińskiego.
Ukończył 5 klas szkoły powszechnej w Niemczech. Do Polski powrócił wraz z rodziną w 1927. Przed wojną i w czasie
okupacji niemieckiej (w 1942) pracował w lasach czerniejewskich jako robotnik leśny. Mieszkał w Nekli. Czynną służbę wojskową odbył w jednostce wojskowej w Gnieźnie (w 69
Pułku Piechoty lub 17 Pułku Artylerii Lekkiej). Uczestniczył
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w wojnie obronnej 1939 w szeregach Armii Poznań. W bitwie nad Bzurą był ranny w obie
nogi. W rodzinie opowiadało się, że matka pojechała po niego do Kutna rowerem. W 1943
pracował w „Schnittert Werke”, która była największym zakładem przemysłowym w gminie
Kostrzyn. Po wojnie pracował w Milicji Obywatelskiej w Środzie Wlkp. Żonaty z Marią z d.
Haremską (1951). Dzieci: Grażyna (ur. 1952), Wiesław (ur. 1954), Sławomir (ur. 1955). Zmarł
15.05.1989 i pochowany został na cmentarzu w Środzie Wlkp. Posiadał Medal „Za udział
w wojnie obronnej 1939”.
Źródła informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez syna - Sławomira
Smolińskiego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Smoliński Wincenty /13.03.1914-?/ Nekla, w niewoli do 12.08.1940
Sobczak Kazimierz, wachmistrz
Urodził się w dniu 26 .02.1899 w Nekli jako syn rolnika Ignacego i Józefy z domu Królak. W Nekli ukończył 6 klas szkoły powszechnej, a następnie kursy handlowe przy Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. W 1917 został powołany do wojska niemieckiego, skąd
w połowie grudnia 1918 r. zbiegł. 28.12.1918 wstąpił z własną bronią do oddziałów wrzesińskich w koszarowych barakach. Brał wówczas udział w służbie wartowniczej i kradzieży
broni batalionowi niemieckiemu. 19.01.1919 wstąpił ochotniczo do wrzesińskiego oddziału
powstańczego pod dowództwem Alojzego Nowaka i w składzie 2. Kompanii brał udział w
walkach powstańczych na odcinku Kcynia-Nakło. W walkach pod Szczepicami został lekko ranny w głowę i prawą nogę. Skierowany do lecznicy w Żninie, Gnieźnie i Wrześni. Po
wyleczeniu w początku lutego skierowany został do oddziałów powstańczych na odcinku
Kochale-Pysząca (Krotoszyn - Zduny), gdzie przebywał do 20.02.1919. 18.03.1919 został
wcielony do 4 Kompanii Batalionu Pleszewskiego, z którego 22.03.1919 została utworzona
4 Kompania 8 Pułku Strzelców Wlkp. 1.12.1919 został przeniesiony do 1 Pułku Ułanów
Wlkp. (późniejszego 15 Pułku Ułanów), z którym został wysłany na front litewsko-białoruski. Awansowany 1.12.1921 na stopień podoficera zawodowego a 5.09.1923 na plutonowego. 22.10.1925 został przeniesiony do szwadronu samochodów pancernych. Na własną
prośbę w stopniu wachmistrza, został przeniesiony z dniem 9.07.1928 do rezerwy. Z zawodu
był kupcem, pracował między innymi jako prokurent w Poznaniu i prowadził własny sklep
techniczny. W wojnie obronnej 1939 walczył w składzie 15 Pułku Ułanów Poznańskich pod
Sochaczewem. Podczas okupacji pracował we własnym sklepie, związany z ruchem oporu
AK. Aresztowany przez gestapo i osadzony był w obozie w Żabikowie. Był żonaty z Franciszką Wawrzyniak (25.01.1904 - 11.05.1991). Mieszkał we Wrześni przy Placu 1 Maja 18.
Zweryfikowany 28.04.1948 pod numerem 6895. Zmarł 23.05.1971 we Wrześni, został pochowany na wrzesińskim cmentarzu komunalnym. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.952 z dnia 6.12.1957.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Sobczak Stanisław /1902-?/
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Sobkowiak Marian
Urodzony 12.03.1915. Syn Franciszka i Katarzyny. Mieszkał w Starczanowie, gmina
Nekla. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 w szeregach 68 Pułku Piechoty z Wrześni. Brał
udział w bitwie nad Bzurą. Dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim
(brak danych gdzie), a w latach 1940-1945 pracował przymusowo w rolnictwie, w Niemczech, w miejscowości Samern (obecnie kraj związkowy Dolna Saksonia). Zmarł 13.03.2003.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji
przejęty został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa).
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Sobkowiak Stanisław, szeregowiec
Urodzony 15.03.1909 w Nekli. Syn Michała. Nazwisko panieńskie matki: Jopek.
Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 szeregach 69 Pułku Piechoty z Gniezna. 18.09.1939
dostał się do niewoli niemieckiej. Został umieszczony w obozie jenieckim Stalag V-C w
Wildberg (obecnie kraj związkowy Badenia - Wirtembergia). 23.07.1940 został zwolniony z
obozu i skierowany do pracy przymusowej w Rehwinkel (obecnie w Polsce, w województwie
zachodniopomorskim).
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Sobota Jan, szeregowiec
Urodzony 8.12.1910 w Targowej Górce. Syn Franciszka i Marianny z d. Szwed. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Targowej Górce (1924). Od marca 1932 do października
1933 odbywał czynną służbę wojskową w 68 Pułku Piechoty we Wrześni, w 2 kompanii,
jako strzelec. Po powrocie z wojska pracował w gospodarstwie rolnym rodziców. 24.08.1939
został zmobilizowany do 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Brał udział w wojnie obronnej 1939
nad Bzurą, pod Sochaczewem, pod dowództwem majora Stanisława Culica (dowódca I batalionu). 19.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. umieszczony był najpierw w obozie
przejściowym, a na początku października 1939 r. został przewieziony do obozu jenieckiego,
Przebywał w stalagach: V-A w Ludwigsburgu (obecnie Badenia-Wirtembergia, region Stuttgart), VI-C w Oberlangen (obecnie powiat Emsland, Dolna Saksonia) i XI-B w Bad Fallingsbostel (obecnie powiat Heidekreis, Dolna Saksonia). Pobyt w obozach jenieckich trwał do
31.12.1940. Później wysłany został do pracy przymusowej u niemieckiego rolnika Friedricha Resmayera w powiecie Hannover. 11.04.1945 oswobodzony przez armię amerykańską.
13.10.1946 powrócił do domu w Targowej Górce, do rodziców i zajął się pracą w gospodarstwie rolnym. W 1954 ożenił się. W 1961 nabył gospodarstwo rolne o obszarze 3 ha i zajął się
pracą we własnym gospodarstwie. W 1965 podjął dodatkową pracę w Szkole Podstawowej
w Targowej Górce jako woźny. Żonaty z Sabiną z d. Beśka. Zmarł 14.02.1980, pochowany
został na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), Źródło: Urząd
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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Autor biogramu: Jacek Mirecki

Sołtysiak Stefan /10.07.1903-?/ Podstolice
Stachowiak Ignacy, kapitan
Urodził się 29.01.1892 w Nekli. Matka, Stanisława z domu Niemir (Niemier), pochodziła.z okolic Siedlca, gdzie w 1891 wzięła ślub z Tomaszem Stachowiakiem, kowalem
z Nekli. Ignacy skończył w Nekli szkołę powszechną. Dalej uczył się w zawodzie kowala, kontynuując rodzinną tradycję. Wkrótce o młodego kowala upomniało się wojsko. Pierwsza wojna światowa spowodowała
powołanie go do Armii Niemieckiej. Został 15.09.1913 powołany do służby wojskowej. Służbę odbywał w 9 Kompanii
Infanterie-Regiment von Manstein (Schleswigsches) Nr 84,
należący do 18 Dywizji Piechoty i podlegający IX Korpusowi
Armii. Pułk miał garnizon w Szlezwiku. Po przeszkoleniu od
5.07.1913 do 10.09.1915 przebywał na froncie francuskim w
stopniu szeregowca. Od 10.09.1915 do 15.10.1915 przebywał w szpitalu polowym w Hanowerze z powodu choroby
reumatycznej i ogólnego osłabienia. W związku z tym został
przydzielony, po dobyciu odpowiedniego kursu łączności,
do Oddziału Łączności w Metzu (był to oddział Fernsprech
und Telegraphen Abteilung Nr 3 w Metzu). Został telefonistą na froncie francuskim. Służbę
w niej zakończył 11.11.1918. 20.11.1918 wstąpił w Nekli do Straży Ludowej przeistoczonej
po wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Kompanię Nekielską i z nią odbył szlak bojowy pod Szubin, rozpoczynając tym wydarzeniem służbę w Wojsku Polskim. Uczestniczył
w wojnie bolszewickiej w 58 Pułku Piechoty, gdzie był dowódcą plutonu i kompanii. Tam
zdobył stopień plutonowego. Jego zdolności przywódcze zwróciły uwagę kadry wojskowej.
Został skierowany do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie uczył
się w klasie nr 37 w okresie od 16.01.1921 do 20.06.1921. Pod okiem ppor. Antoniego Wieniawskiego zdobywał szlify podoficerskie. Po ukończeniu szkoły i zdobyciu matury osiągnął
upragniony stopień oficerski. Mianowany później w 1923 porucznikiem ze starszeństwem
od 1.06.1920. Został skierowany do 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. 1 Pułk Strzelców Podhalańskich powstał jesienią 1918, drogą przeorganizowania przez grupę polskich oficerów
z Baonu Zapasowego 20 Pułku Piechoty austriackiej, stacjonującego w Tarnowie. W styczniu
1919 pułkowi wskazano garnizon w Nowym Sączu. W 1932 został mianowany na stopień
kapitana ze starszeństwem od 1.01.1931. Mieszkał w Gorlicach, a tuż przed wojną zamieszkał w Skoczowie, przy Alejach Mickiewicza 471. Był instruktorem narciarskim. Często odwiedzał rodzinę w Nekli. Tu zastała go II wojna światowa. Na dzień wybuchu wojny przydzielony był jako dowódca 9 Kompanii III Batalionu Obrony Narodowej (Cieszyn II), którego
dowódcą był mjr Włodzimierz A. Kuczma. W chwili rozpoczęcia działań wojennych 1939
był dowódcą 3. Kompanii Batalionu Obrony Narodowej „Skoczów”. Kompania wchodziła
w skład Śląsko-Cieszyńskiej Brygady O.N. z siedzibą dowództwa w Bielsku. Gospodarczo należały oddziały O.N. do 202 Pułk Piechoty 21 Dywizji Górskiej. 2 Brygada Górska
pod dowództwem płk. A. Stawarza wchodziła w skład Grupy Operacyjnej „Jasło” (Armia
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„Karpaty”). Jej zadaniem była obrona odcinka od Czorsztyna do Przełęczy Beskid (ok. 80
km). Składał się on z trzech pododcinków: zachodniego, środkowego i wschodniego. Właśnie wschodni odcinek, ciągnący się od Gładyszowa przez Zborów – Konieczną do Gorlic
obsadzał batalion ON „Gorlice”. Podczas przeprawy na Dunaju w Biskupicach został w dniu
8.09.1939 ranny w lewą rękę (przedramię) i lewy bok. Przebywał w szpitalach od 8.09.1939,
w tym w dniach od 19.09 do 5.10.1939 w szpitalu w Kowlu, by 13.10.1939 przy próbie
ucieczki do Rumunii zostać schwytany przez bolszewików. Przebywał w sowieckich więzieniach jako osoba cywilna. Być może uratowało go to od śmierci w obozach oficerskich.
Będąc rannym przebywał w więzieniach: od 14.10.1939 do 27.12.1939 w Stanisławowie,
od 27.12.1939 do 1.04.1940 w więzieniu w Chersoniu jako ranny więzień, od 1.04.1940 do
5.07.1941 w Mikołajewie jako ranny więzień, od 5.07.1941 do 28.08.1941 w Tomsku jako
ranny więzień. Od 28.08.1941 do 3.09.1941 przebywał w Tomsku, już zwolniony z więzienia
wskutek polsko-sowieckiego (układ z dnia 30.07.1941 Sikorski-Majski). Wyjechał z Tomska
z transportem 160 ludzi do Buzułuku celem zgłoszenia do armii polskiej, skąd został odesłany
do miejscowości Tockoje, rejonu formowania 6. Dywizji Piechoty Armii Polskiej na Wschodzie, której dowódcą został gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Tam w dniu 22.10.1941
zgłosił się do formujących się oddziałów Wojska Polskiego na terenie ZSRR, a 25.10.1941
został zweryfikowany i gdzie został przyjęty do wojska. Od 30.10.1941 do 1.02.1942, zgodnie z rozkazem nr 38 z dnia 30.10.1941, pełnił funkcję I Adiutanta w I Batalionie 19. Pułku
Piechoty 7 Dywizji Piechoty w Tockoje. 19.01.1942 powołany na komendanta transportu
19 Pułku Piechoty z Tockoje do Guzaru (miasto w Uzbekistanie w wilajecie kaszkadaryjskim,180 km na południowy wschód od Buchary). Od 1.02.1942 do 31.05.1942 powołany
rozkazem nr 15 z dnia 1.02.1942 na dowódcę III Batalionu 19 Pułku Piechoty. 26.03.1942,
jako komendant transport, wyruszył z Guzaru do Krasnowodska i dalej do irańskiego Pahlavi. 13.04.1942 został komendantem transportu Grupy 11. Dywizji Piechoty Wojska Polskiego z Teheranu do Ahwazu. 28.03.1942 wraz z oddziałem opuścił Iran, by po dalszej
marszrucie 14.05.1942 przekroczyć granicę Palestyny i przybyć do obozu przejściowego
koło Gedery. Pełnił funkcję dowódcy placu w Dowództwie Etapów. 5.02.1944 przeniesiony
w stan nieczynny a w dniu 1.01.1945 ponownie został powołany do służby czynnej wojska,
by 2.02.1945 wyjechać do Anglii. W Palestynie pozostały po kapitanie Ignacym Stachowiaku pieniądze,160 funtów, złożone w 1944 do dyspozycji tamtejszego konsulatu polskiego
i zamrożone w Sewing Banku. Po wojnie, przebywając na terenie Wielkiej Brytanii, ciężko
chorował. W szpitalu zdobył drugi fach, został zegarmistrzem. Na Święta Bożego Narodzenia 1947 został przez przyjaciół zaproszony do ich domu. Tu dopadł go ciężki atak serca
i - mimo asysty lekarzy - nie udało się uratować życia tego niezwykłego człowieka. Odszedł
26.12.1947. Pochowany został na pięknym żołnierskim cmentarzu Tidworth Military Cemetery (Wiltshire, na zachód od Londynu) w sekcji F, rzędzie C do E, grobie nr 34, 5.01.1948.
Na wieczny spoczynek odprowadził go między innymi ksiądz kapelan Stanisław Nowak.
Pozostawił w Polsce w smutku braci i siostry: Czesława, Sewerynę, Stefanię i Teofila. Odznaczony między innymi: Krzyżem Walecznych za walki w okresie 1919/1920, Medalem
Pamiątkowym „Za Wojnę 1918-1921”.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Stanisławski Czesław /8.06.1914-1944/
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Stawiany Józef, starszy strzelec
Urodzony 15.10.1915 w Bukowie (obecnie gmina Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie). Syn Marcina i Anny z d. Jastrzębskiej. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej (1927): pierwszą klasę w Bukowie, a następne - w Świątnikach. Po ukończeniu szkoły
pracował u ojca w ogrodnictwie oraz u brata - w zakładzie
szewskim. W kwietniu 1938 powołany do czynnej służby
wojskowej w 84 Pułku Strzelców Poleskich w Pińsku, wchodzącym w skład 30 Dywizji Piechoty. Pierwsze 3 miesiące
służył w III batalionie detaszowanym w Łunińcu. Potem był
w kompanii łączności jako zwijakowy. 20.10.1938 przydzielony został w kompanii łączności do obsługi aparatu telefonicznego. 20.08.1939 został mianowany starszym strzelcem.
W wojnie obronnej 1939 jego pułk walczył w składzie Armii
„Łódź”. Po mobilizacji przewieziony został do Chabielic pod
Bełchatowem, skąd pod koniec sierpnia 1939 wymaszerował
razem ze swoim oddziałem nad Wartę pod Pajęczno, gdzie we
wrześniu stoczyli walki z Niemcami. Podczas wycofywania
się brał udział w walkach koło Łodzi. Józef Stawiany wspominał w gronie rodzinnym, że polscy żołnierze ukrywali się
w lasach, a przemieszczali głównie nocami. Podczas nalotów niemieckich, nie wiadomo w którym momencie, stracił
kolegę. Po rozbiciu oddziału wraz z kilkoma żołnierzami dotarł do Warszawy. Pełnił służbę
w Batalionie Wartowniczym Nr 12, 1 Kompanii Obrony Warszawy. Pilnował Grobu Nieznanego Żołnierza i magazynów żywnościowych. 27.09.1939, tj. po kapitulacji Warszawy,
dostał się do niewoli niemieckiej. Najpierw był przetrzymywany w obozach przejściowych
w Piasecznie i Łowiczu. Później przewieziony został do obozu jenieckiego Stalag II-D w
Stargardzie (obecnie województwo zachodniopomorskie). Stamtąd wożony był do prac polowych w majątkach ziemskich oraz do kopania kanału. W 1942 został wysłany do Szczecina
już nie jako jeniec wojenny, ale robotnik przymusowy. Pracował w fabryce położonej w pobliżu Odry. W październiku 1942 uciekł z niewoli do rodziny, która mieszkała w tym czasie
w Kampinosie koło Warszawy. Po powrocie do rodziny ukrywał się przez wiele dni, ponieważ
był poszukiwany przez Niemców listem gończym. Po wyjściu z ukrycia pracował w ogrodnictwie u ojca. W Kampinosie poznał swoją przyszłą żonę, która pochodziła z Nekli. Dlatego
po zakończeniu wojny przyjechał z żoną do Nekli. Od marca do października 1946 pracował
na kolei, później, ponad 3 lata, w firmie budowlanej Zygmunta Woźnickiego i Józefa Czajki
w Poznaniu, przy ul. Grobla. Następnie był zatrudniony w państwowym przedsiębiorstwie
budowlanym (prawdopodobnie w Kombinacie Budowlanym „Poznań - Północ”). W lipcu
1952 rozpoczął pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Nekli, gdzie był
zatrudniony do przejścia na emeryturę w 1975. Żonaty z Heleną z d. Pocentek (1943). Dzieci:
syn (ur. martwy, 1944), cztery córki (jedna z nich zmarła mając rok). Zmarł 6.05.1991, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: relacja wnuczki - Sabiny Buziuk, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Archiwum Państwowego w Szczecinie
- akta zespołu Prezydium Policji w Szczecinie 1939-1945.
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Autor biogramu: Jacek Mirecki

Stawicki Józef
Urodzony 13.03.1908 w Siedleminie, gmina Jarocin. Syn Franciszka i Cecylii z d. Banaszak. Mieszkał w Racławkach. Zarówno przed wojną, jak i po wojnie pracował w rodzinnym gospodarstwie rolnym (8 ha). Uczestniczył w wojnie obronnej 1939, prawdopodobnie
w szeregach 68 Pułku Piechoty z Wrześni. Ranny, przebywał w szpitalu w Sochaczewie. Był w niewoli niemieckiej.
Według przekazów rodzinnych, ojciec wykupił go z niewoli
(z obozu przejściowego ? z transportu jeńców ?) i przywiózł
do domu w Racławkach. Żonaty z Marianną Bartoszczak
(1945). Dzieci: Wanda, zam. Bor (ur. 1947), Zofia, zam.Kownacka (ur. 1947), Marian (ur. 1950), Stanisław (ur. 1954),
Franciszek (ur. 1956), Roman (ur. 1961). Zmarł 9.03. 1978,
pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Źródło informacji: relacja syna - Franciszka
Stawickiego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Stefaniak Wacław Targowa Górka
Strychalski Wincenty, kapral
Urodzony 7.01.1915 w Żydowie, gmina Kołaczkowo, powiat wrzesiński. Syn Franciszka i Katarzyny z d. Nowakowskiej. Ukończył 5 klas Szkoły Powszechnej w Gorazdowie.
Od 1930 do 1934 uczył się zawodu - ślusarz w zakładzie ślusarsko-kowalskim w Sokolnikach. Do 1936 r. pracował jako ślusarz w Pyzdrach przy
ul. Namysłowskiego. 2.11.1936 został powołany do odbycia
czynnej służby wojskowej i wcielony do 7 Pułku Strzelców
Konnych Wielkopolskich (stacjonował w Biedrusku k. Poznania), do 2 szwadronu, jako ułan. W lutym 1937 r. skierowany do Szkoły Podoficerskiej i otrzymał awans na starszego
ułana. 1.11.1937 otrzymał awans na kaprala i dowódcę sekcji. 23.09.1938 został przeniesiony do rezerwy. 24.08.1939
został zmobilizowany, prawdopodobnie do 14 Szwadronu
Kawalerii Dywizyjnej w Poznaniu (utworzonego w trakcie
mobilizacji przez Komendę Rejonu Przysposobienia Wojskowego Konnego w Poznaniu i 15 Pułk Ułanów Poznańskich),
jako kapral. Od 1.09.1939 uczestniczył w wojnie obronnej.
24.09.1939, pod Warszawą, dostał się do niewoli niemieckiej. 1.03.1940 został zwolniony
z niewoli z powodu złego stanu zdrowia. W okresie okupacji niemieckiej pracował na kolei.
Od 11.04. do 19.05.1945 zmobilizowany do oddziału zapasowego 6 Pułku Piechoty LWP
jako kapral, drużynowy. 21.12.1945 został zdemobilizowany. W okresie od 1949 do 1975,
tj. do przejścia na emeryturę, pracował w PKP w Poznaniu. Żonaty ze Stanisławą z d. Jaskulską (1949). Dzieci: Roman (ur. 1950) i Maria (ur. 1962). Zmarł 18.01.1999 w Poznaniu,
128

pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Posiadał odznaczenia: Odznakę Grunwaldzką (1946) i Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939” (1987).
Źródła informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez córkę - Marię oraz
IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Student Karol
Urodzony 14.10.1912 w miejscowości Gliniec (?),
gmina Przysucha, województwo mazowieckie. Mieszkał
w Nekli przy ul. Zawodzie. Prowadził zakład szewski. Żonaty z Zofią z d. Najtkowską (siostra Franciszka i Wacława).
Dzieci: Juliusz i Edmund. Czynną służbę wojskową odbywał
w 7 Dywizjonie Artylerii Konnej w Poznaniu, w 2 baterii.
Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Zmarł z przyczyn naturalnych 2.06.1944, pochowany na Cmentarzu Parafialnym
w Nekli.
Źródło informacji: zdjęcia i informacje udostępnione
przez Dorotę Urbaniak z d. Hadada.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Szafrański Stanisław, szeregowiec
Urodzony 29.03.1912 w Miłosławiu, powiat wrzesiński. Syn Tomasza i Stefanii
z d. Pusz. Przed wojną pracował w gospodarstwie rolnym u ojca w Dzierżnicy, gmina Dominowo. Czynną służbę wojskową odbył w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. Uczestniczył
w wojnie obronnej 1939 w szeregach 69 Pułku Piechoty. Brał
udział w bitwie nad Bzurą. W Puszczy Kampinoskiej spotkał ppor. Mariana Koperskiego ze Starczanowa, który organizował rozbitków z różnych oddziałów w celu przedarcia
się do Warszawy. Uczestniczył w obronie Warszawy i tam
28.09.1939, tj. po kapitulacji miasta, dostał się do niewoli
niemieckiej. Przebywał najpierw w obozie jenieckim Stalag
II-A w Neubrandenburg, w południowo-wschodniej części
Meklemburgii-Pomorza Przedniego, numer jeniecki 24645, a
od 9.12.1943 w obozie Stalag II-E w Stargardzie (obecnie województwo zachodniopomorskie). Pomimo nie podpisania
zgody na pozbawienie statusu jeńca wojennego, zmuszany
był do wykonywania pracy przymusowej, głównie na kolei.
Po zakończeniu wojny powrócił do Nekli 24.12.1946. Drogę do Szczecina odbył statkiem.
Żonaty z Janiną z d. Sikorską. Dzieci: Stanisław (ur. 1950), Stefania Apolonia, zamężna Piszczatowska (ur. 1952), Marian (ur. 1964). Zmarł 7.09.1991 i pochowany został na Cmentarzu
Parafialnym w Targowej Górce.
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Źródła informacji: informacje udostępnione przez syna - Stanisława Szafrańskiego,
IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych pochodzących z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Szczepaniak Władysław, kapral
Urodzony 16.05.1904 w Gutowie Małym, gmina Września. Syn Jakuba i Marianny z
d. Grygiel. Rolnik, zamieszkały w Nekli. Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej (rozpoczął
naukę w Gutowie Małym a zakończył w Biechowie - w 1918). Od 1911, po śmierci rodziców, wychowywała go siostra matki. Od 1918 pracował w
Biechowie jako robotnik rolny. W 1922 przeprowadził się do
Starczanowa i dalej pracował jako robotnik rolny. 1.10.1925
r. powołany do odbycia czynnej służby wojskowej i wcielony
do 14 Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu, przy ulicy Solnej.
Służbę pełnił do 31.03.1927, został zwolniony do rezerwy.
Podczas odbywania czynnej służby wojskowej ukończył 6miesięczną szkołę podoficerską i otrzymał stopień kaprala.
Przy zwalnianiu ze służby czynnej do rezerwy dowódca odczytał rozkaz do tych, którzy ukończyli szkołę podoficerską,
iż mają prawo ubiegać się o pracę w urzędach pocztowych
lub na kolei. O taką pracę ubiegał się, lecz nie został przyjęty.
Powrócił do pracy na roli w Starczanowie. W następnych latach brał trzykrotnie udział w ćwiczeniach wojskowych w 17
Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie. We wrześniu 1927 zawarł związek małżeński z Jadwigą
z d. Konieczką ze Stroszek. Idąc na wojnę, zostawił w domu żonę w 8 miesiącu ciąży i troje
dzieci. 28.08.1939 został zmobilizowany do 27 Pułku Artylerii Lekkiej. (W czasie pokoju
pułk stacjonował we Włodzimierzu Wołyńskim. Był organiczną jednostką artylerii 27 Dywizji Piechoty. W połowie sierpnia 1939 pułk wszedł wraz z macierzystą dywizją w skład
Korpusu interwencyjnego na Pomorzu. We wrześniu 1939 walczył w ramach Armii „Pomorze”. Od 2.09.1939 pułk wspierał piechotę i wraz z nią przebijał się na południe. 14.09.1939
bronił przepraw pod Płockiem. 17 i 18.09.1939 został rozbity nad dolną Bzurą. Cztery baterie pułku prowadziły walkę na przedmościu bydgoskim - hasło: 27 Pułk Artylerii Lekkiej
w Wikipedii). Ponieważ pułku nie było już we Włodzimierzu Wołyńskim, prawdopodobnie
trafił do Ośrodka Zapasowego 27 Dywizji Piechoty. W oparciu o znajdujących się w nim żołnierzy sformowano Grupę „Włodzimierz”, która w dniach 14 i 15.09.1939 skutecznie broniła
miasta przed atakami 4 Dywizji Lekkiej. Władysław Szczepaniak napisał w życiorysie, że
14.09. jego oddział walczył z niemieckimi oddziałami zmotoryzowanymi. Po trzech dniach
walki Niemcy wycofali się. Wobec agresji sowieckiej dokonanej 17.09.1939 postanowiono
zdemobilizować grupę. 18.09.1939 zwolniono z szeregów wszystkich żołnierzy zamieszkałych na wschód od Bugu, pozostali mieli indywidualnie przebijać się na Węgry (hasło: 27
Dywizja Piechoty(II RP) w Wikipedii). Władysław Szczepaniak z grupą żołnierzy wyruszył
na zachód. 28.09.1939 dotarli w okolice Lublina, skąd dalej na zachód podążali w jeszcze
mniejszych grupkach. Do domu powrócił 9.10.1939. Zaraz został ujęty przez żandarmerię
niemiecką, otrzymał zakaz wyjazdów i miał się regularnie meldować na posterunku policji.
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W czasie okupacji niemieckiej pracował w majątku ziemskim Stroszki, pozostającym w tym
czasie pod zarządem niemieckim. W lipcu 1942 przeprowadził się do Nekli. Wiosną 1945,
jako członek Rady Folwarcznej organizował pracę na opuszczonym folwarku. Otrzymał 10
ha działkę z parcelacji tego majątku, którą uprawiał. W 1957 wybudował budynki gospodarcze. W 1971 prowadzenie gospodarstwa rolnego przekazał synowi - Janowi. Od 1945 do 1964
był radnym Gminnej Rady Narodowej kilku kadencji. Był członkiem Kółka Rolniczego w
latach 1956-1973 (w Zarządzie - do 1970). Miał dzieci: Zofię (ur. 1929), Bolesława (ur. 1931),
Cecylię (ur. 1933), Jana (ur. 1939), Stanisława (ur. 1942), Bożenę (ur. 1944), Zenona (ur.
1949). Zmarł 25.08.1982, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Otrzymał Medal
Zwycięstwa i Wolności (1976).
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, informacje i zdjęcie udostępnione przez syna - Zenona Szczepaniaka.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Szczepański Jan
Urodzony 30.05.1915 w Zasutowie, gmina Nekla. Syn Antoniego i Agnieszki. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim. Zwolniony 1.12.1942. Zmarł 28.11.2002.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Szczepański Klemens, podporucznik rezerwy
Urodzony 27.09.1907 w Kłecku, w powiecie gnieźnieńskim. Syn Wincentego i Leokadii z d. Borkowskiej. Ukończył Szkołę Powszechną w Kłecku i Państwowe Seminarium
Nauczycielskie w Gnieźnie. 26.05.1926 zdał egzamin dojrzałości. W sierpniu 1926 podjął
pracę jako nauczyciel szkół powszechnych w Sarbii, Mieścisku i Podlesiu Kościelnym, w powiecie wągrowieckim.
W Podlesiu Kościelnym pełnił funkcję kierownika szkoły.
Od 1934 w tej szkole pracowała Seweryna Andrzejewska,
która w tym samym roku została jego żoną. W 1938 Seweryna i Klemens Szczepańscy zostali przeniesieni, na własną
prośbę, przez Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego do
Publicznej Szkoły Powszechnej w Gieczu na stanowiska nauczycieli. Od 10.09.1938 Klemens Szczepański pełnił funkcję kierownika dwuklasowej szkoły w Gieczu. W latach 1928
- 1929 Klemens Szczepański ukończył Szkołę Podchorążych
Rezerwy Piechoty w Śremie. Następnie odbył ćwiczenia wojskowe w Batalionie Podchorążych Rezerwy Piechoty Nr 7
w Poznaniu. W 1929 został przydzielony do 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu. Mianowanie na stopień podporucznika rezerwy otrzymał 1.01.1932. 31.08.1939 został zmobilizowany. Punktem zbornym był
Ośrodek Zapasowy 14 Dywizji Piechoty w Skierniewicach. Został przydzielony do Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, którą dowodził gen. Franciszek Kleeberg. Brał udział w
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bitwie pod Kockiem (2-6.10.1939.), ostatniej bitwie stoczonej w 1939 przez regularne polskie
wojsko. Wycofując się wraz z innymi żołnierzami pod naporem Niemców dostał się do niewoli sowieckiej. Podczas prowadzenia pod eskortą na wschód, Klemensowi Szczepańskiemu
wraz z kolegą udało się zbiec. Niektórzy z pozostałych oficerów, z kolumny prowadzonej
przez żołnierzy sowieckich, znaleźli się później na liście zamordowanych w Katyniu. Jeszcze
w październiku 1939 Klemens Szczepański powrócił do Giecza. Część drogi przebył pieszo,
poruszając się głównie nocami. Drogę z Łodzi do Gniezna odbył koleją. Przez pewien czas,
z powodu odbywających się w tym czasie masowych aresztowań przedstawicieli polskiej
inteligencji, nauczycieli, duchowieństwa, ziemian, działaczy politycznych i społecznych,
ukrywał się w wiatraku w Dzierżnicy. Gdy fala aresztowań minęła, żona Klemensa Szczepańskiego zgłosiła powrót męża na posterunku policji w Dominowie. Korzystając z życzliwego nastawienia do Polaków drogomistrza - Niemca Reimera, przed wojną zawodowego
podoficera Wojska Polskiego, Klemens Szczepański zatrudnił się jako robotnik drogowy w
Zasutowie. W 1940 został przesiedlony z Giecza do Nekielki. W dalszym ciągu pracował u
Reimera jak robotnik na drogach: Nekla - Poznań i Nekla - Czerniejewo. Ponadto organizował w Nekielce kursy tajnego nauczania z zakresu 7 klas szkoły powszechnej. W kwietniu
1942 został zaprzysiężony jako żołnierz AK, pseudonim „Bruk I”, przez dowódcę Średzkiego
Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej i objął funkcję komendanta placówki nr 6 w Nekli. W działalność konspiracyjną włączyła się też żona Klemensa Szczepańskiego. Zorganizował pluton z sekcją bojową, która osłaniała dokonany przez samoloty alianckie zrzut
broni w Janowie (Akcja „Proso 2”) w nocy z 14 na 15.09.1943. Zrzut został przechwycony
przez Niemców, a kilkunastu uczestników akcji zostało bezpośrednio po niej aresztowanych
przez gestapo i osadzonych w obozie w Żabikowie. 3.05.1944 został także aresztowany Klemens Szczepański, podczas wykonywania prac na drodze Nekla - Czerniejewo. Razem z nim
aresztowano Franciszka Kordusa z Nekli. Aresztowanych przewieziono najpierw do siedziby
gestapo w Domu Żołnierza w Poznaniu, a następnie do obozu w Żabikowie. Po śledztwie,
29.06.944 Klemens Szczepański został wysłany do obozu koncentracyjnego w Mauthausen.
Otrzymał tam numer 77236. Od 12.07.1944 był skierowany do pracy w kamieniołomach w
podobozie Loibl - Pass. Pracował przy przebijaniu tunelu w Alpach z Austrii do Słowenii. W
marcu 1945 został przekazany Wehrmachtowi do kopania rowów w górach dla obrony przed
nadciągającymi wojskami sowieckimi. 7.05.1945 Niemcy nakazali więźniom wracać pieszo do obozu macierzystego Mauthausen. Część więźniów, w której znajdował się Klemens
Szczepański, poszła na południe, gdzie napotkała czołgi amerykańskie. Więźniowie zostali
skierowani do Włoch. Klemens Szczepański zgłosił się do 2 Korpusu Polskiego Polskich Sił
Zbrojnych. Przydzielony został do 35 Kompanii Warsztatowej, stacjonującej w okolicy Ancony. Stamtąd oddziały 2 Korpusu zostały przetransportowane do Anglii. Z Anglii do Polski
Klemens Szczepański powrócił w kwietniu 1947. Po powrocie do kraju, do 1963 r., Klemens
Szczepański pełnił funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Nekli. Zajmował się także
razem z żoną pracą społeczną i działalnością kulturalną: zorganizował świetlicę i prowadził
chór. Był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej oraz założycielem i przewodniczącym komitetu budowy osiedla, na terenie którego znajduje się obecnie Szkoła Podstawowa w Nekli.
Ze związku z Seweryną Andrzejewską urodziły się dzieci: Miłosław (ur. 1935), Zbigniew
(ur. 1937), Maria (ur. 1951). Klemens Szczepański zmarł 11.06.1964. Został pochowany na
Cmentarzu Parafialnym w Nekli. Uchwałą Rady Gminy Nekla, w uczczeniu zasług Klemensa
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Szczepańskiego, ulica, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa w Nekli, została nazwana
jego imieniem.
Źródła informacji: „Jeśli zapomnę o nich...” Praca napisana przez Marcina Podgórskiego, ucznia III klasy Gimnazjum w Nekli, Nekla, styczeń 2004 r., Klemens Szczepański
i Seweryna Szczepańska autorstwa Jolanty Ochowiak z Gimnazjum w Gieczu, hasło Szczepański Klemens, autorstwa Romana Nowaczyka (Stańczyka), we Wrzesińskim słowniku biograficznym, Wydanie 2, Września 2011, str. 265, IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://
www.straty.pl), PCK, Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Walczak Marian Ludzie nauki
i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej, Warszawa, 1995 (w pracy tej podano, że
„nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej w Gieczu pow. średzki, woj. poznańskie. Aresztowany przez gestapo 3 II 1944 jako „niebezpieczny dla narodu i państwa niemieckiego”. Był
przesłuchiwany w śledztwie i więziony. Zesłany do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen, zaginął”), W walce o niepodległą ojczyznę. II wojna światowa. Praca zbiorowa
uczniów nauczycieli i absolwentów Gimnazjum im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gieczu,
Giecz 2009, str. 86-90., Słownik biograficzny powiatu średzkiego, Tom I, str. 233-234.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Szelangiewicz Stanisław /9.05.1903/ Gierłatowo, w niewoli do 25.11.1939
Szelangiewicz Stefan Gierłatowo
Szuba Franciszek /1.08.1915-?/ Chwałszyce, w niewoli do 24.10.1939
Szuba Marcin /28.10.1900/ Chwałszyce, w niewoli do 30.10.1939
Szumigała Józef /2.07.1904-?/ Nekla
Szumigała Leon /1911-1939/ Nekielka, zginął 15.09.1939 pod Łęczycą
Szwed Leon, plutonowy, podporucznik (1972)
Urodził się w 28.06.1902 w Nekielce, jako syn Józefa i Rozalii z domu Piotrowskiej.
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Służył w 4 Pułku Strzelców Wlkp. (późniejszym 57.
Pułku Piechoty). Zdemobilizowany w stopniu plutonowego.
Z zawodu był murarzem. Po powstaniu zamieszkał w Kołacie, w gminie Pobiedziska. Zweryfikowany przez Związek
Powstańców Wlkp. 22.05.1935 pod numerem 14931. Należał
do Koła Czwartaków Związku Weteranów Powstań Narodowych R.P. w Poznaniu. Do Związku Weteranów Powstań Narodowych wstąpił 3.02.1935. Był żołnierzem września 1939.
Kampanię wrześniową odbywał wcielony do 7 Pułku Artylerii. Do niewoli został wzięty pod Równem. Został wysłany
do obozu jenieckiego Stalag II A w Neubrandenburgu. Posiadał numer jeniecki 21942. 19.08.1940 zwolniony z obozu
i przeniesiony na status robotnika cywilnego wykonującego
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roboty przymusowe. Z niewoli w Niemczech powrócił do Szczecina, gdzie przebywała siostra. Awansowany na stopień podporucznika, uchwała numer W 4/72. Zmarł 18.09.1977
w Szczecinie, pochowany na cmentarzu Centralnym. Odznaczony Wielkopolskim Krzyżem
Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.06-0.954 z dnia 6.12.1957.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Szypuliński Piotr, szeregowiec
Urodzony 31.07.1913 w Podstolicach, gmina Nekla.
Syn Michała i Józefy z d. Wawrzyniak. Ukończył szkołę powszechną. Zamieszkały w Stępocinie. Rolnik. Czynną służbę
wojskową odbył w jednostce wojskowej w Gnieźnie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w obozie jenieckim, a po zwolnieniu
z obozu skierowany był do pracy przymusowej. Po zakończeniu wojny powrócił do kraju. Ożenił się w 1947 z Heleną
z d. Wojewodzic. Dzieci: Stanisław (ur. 1947), Kazimierz (ur.
1949), Krystyna (ur. 1949), Marianna (ur. 1951), Halina (ur.
1955). Zmarł 10.07.1988 we Wrześni i pochowany został na
Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce. Odznaczony został Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”.
Źródło informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez córkę - Mariannę Jakś z d. Szypulińską.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Świerczyński Roman, kapral
Urodzony 31.07.1909 w Grabowcu, w powiecie konińskim, w rodzinie Antoniego
i Ludwiki Świerczyńskich. W 1923 rodzice kupili w Barczyźnie, od wyjeżdżającej do Niemiec olęderskiej rodziny Buk, gospodarstwo rolne W 1929 ukończył we Wrześni szkołę rolniczą. Wkrótce potem powołany został do odbycia służby wojskowej w Korpusie Ochrony
Pogranicza. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 na kresach
wschodnich. W liście pisanym 8.06.1940 w Radziwiłłowie
(na płd-zach. od Dubna i Równego) informował bliskich, iż
od 19.09.1939 znajduje się w niewoli (sowieckiej). Razem z
nim przebywają Wincenty Bandosz ze Stroszek, Stanisław
Kucza i Piotr Kozubski, który „wyjechał pod nieznanym mi
adresem”. W następnym zdaniu dodaje „Trudno, niejednych
spotkało nieszczęście”. Informuje też bliskich, że przebywał
z nim w Szepietówce (obóz jeniecki) krewny Józef Koczorowski. Podaje też adres do korespondencji: Równe, skrzynka pocztowa 35, Grupa Nr III”. Po napaści Niemiec na ZSRR i
podpisaniu umowy Sikorski – Majski trafił do Armii Polskiej
w ZSRR. Znalazł się w tzw. Oddziale Propagandy i Kultury
pod dowództwem majora Józefa Czapskiego. Pełnił funkcję kinooperatora. Przeszedł szlak
armii Andersa przez Iran, Irak, Palestynę Egipt do Italii. Podczas bitwy o Monte Cassino
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zginął 9.05.1944 w trakcie nocnego nalotu bombowego nieprzyjaciela. Wiadomość o śmierci
Romana dotarła do bliskich w Polsce już po wojnie, za pośrednictwem krewnej mieszkającej
w USA. To jej adres znaleziono przy poległym. W liście zawiadamiającym rodzinę o śmierci
major Czapski tak pisał: Wielce Szanowna Pani! Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że Kuzyn Jej kpr. Świerczyński Roman, syn Antoniego i Ludwiki, ur. w 1909 poległ na polu chwały
podczas nalotu nieprzyjacielskiego w nocy z 8 na 9 maja 1944. Pochowany na cmentarzu
wojennym w miejscowości Isernia /Włochy/. Ś.p. kpr. Świerczyński pełnił ciężką i odpowiedzialną służbę w obsadzie Kin Polowych dla naszych żołnierzy. Ogólnie lubiany, ofiarny
i pełny poświęcenia, niejednokrotnie oddał duże usługi walczącym w pierwszej linii kolegom, dostarczając im na wypoczynku po akcjach bojowych rozrywki w postaci polowych
seansów kinowych. Za ofiarną służbę dla Polski, za trud żołnierski, za życie oddane w obronie swojego Kraju i Narodu został pośmiertnie przedstawiony do odznaczenia wojennego.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Szef Oddziału Propagandy i Kultury Czapski Józef, major /-/
Kapral Roman Świerczyński pochowany jest na Polskim Cmentarzu Wojennym na
Monte Cassino w sektorze 2-C, grób 4.
Opracowano na podstawie dokumentów przechowywanych w rodzinnym archiwum
bratanka - Mieczysława Świerczyńskiego w Barczyźnie.
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk

Tabaka Stanisław /29.10.1899-?/ Gierłatowo, w niewoli do 24.10.1939
Tataryn Grzegorz Nekla, rolnik
Taberski Stanisław Targowa Górka
Tądrowski Klemens
Urodził się 4.10.1913 w Nekli. Od 1920 do 1927 uczęszczał do Szkoły Powszechnej
w Nekli. W latach 1928-1932 uczył się zawodu stolarza. W latach 1937-1938 przebywał w
Warszawie, a następnie mieszkał w Nekli. Brał udział w wojnie obronnej 1939. 20.09.1939
dostał się do niewoli radzieckiej. Do listopada 1939 r. przebywał w obozie jenieckim
w Charkowie, po czym został przekazany Niemcom (była to wymiana dotycząca żołnierzy
pochodzących z terenów należących niegdyś do Niemiec).
Od listopada 1939 do 1 kwietnia 1940 przebywał w obozie
jenieckim w Salzburgu, a następnie skierowany był do pracy
przymusowej jako robotnik rolny w Dorn Dürkheim (powiat
Worms, kraj związkowy Nadrenia - Palatynat). Po zakończeniu wojny pozostał na terenie Niemiec i tam ożenił się z Toni
Leib (ur. 26.06.1913), z którą miał dwie córki: Roswitę i Silvanę. Po śmierci pierwszej żony zawarł związek małżeński
z Janiną Pawełczyk z Nekli. Zmarł 17.12.1995 w Alzey
(Niemcy), pochowany na cmentarzu w Dorn Dürkheim.
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Źródło informacji: dokumenty własne Michała Pawełczyka, IPN Straty Osobowe i
Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych International Tracing Service
(ITS) in Bad Arolsen.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Tądrowski Piotr
Urodzony 19.05.1909 w Nekli. Syn Kleofasa i Katarzyny z d. Żerkowskiej. Ukończył
szkołę powszechną, gimnazjum oraz szkołę zawodową (czeladnik ślusarski). Przed powołaniem do czynnej służby wojskowej uzyskał uprawnienia kierowcy samochodu. Pracował
jako organista w kościele w Nekli. W sierpniu 1939 został
zmobilizowany do jednostki wojskowej stacjonującej w Cytadeli Warszawskiej (stacjonowały tam 21 Pułk Piechoty
„Dzieci Warszawy” i 30 Pułk Strzelców Kaniowskich; oba
pułki walczyły w obronie Warszawy). Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939. Walczył w obronie Warszawy i tam dostał się
do niewoli niemieckiej. Około połowy października został
zwolniony do domu. Drogę do Nekli odbył pieszo w mundurze wojskowym (zdał go w Wójtostwie w Nekli 20.10.1939).
Niemcy wysiedlili go z organistówki do glinianki przed
Starczanowem. W marcu 1943 został wywieziony na roboty do Niemiec, skąd wrócił jeszcze przed zakończeniem
wojny. Po wojnie oprócz wykonywania pracy organisty, nauczania dzieci i młodzieży gry na instrumentach muzycznych, prowadził chór. Żonaty z Jadwigą z d. Kroll z Ujścia k.
Piły (1937). Dzieci: Cecylia, zamężna Biernacka (ur. 1937),
Krzysztof (ur. 1939), Łucja (ur. 1941), Bogumiła (ur. 1945). Zmarł 7.06.1968, pochowany na
Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: informacje przekazane przez syna - Krzysztofa Tądrowskiego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Tądrowski Stanisław
Urodzony 7.11.1910 w Nekli. Z zawodu stolarz. Uczestniczył w wojnie obronnej
1939. Dostał się do niewoli niemieckiej. Zwolniony, powrócił do Nekli 25.10.1939. Później
był robotnikiem przymusowym w Niemczech. Pracował w Elektrzitatswerk Sachsenanhalt
Akt-Ges. Halle-S, Gr. Steinstrasse 75, a zakwaterowany był w Wengelsdorf, powiat Weissenfels (obecnie kraj związkowy Saksonia - Anhalt). Zmarł w 1988 r.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie danych Polskiego Czerwonego Krzyża - nazwa dokumentu: 13113 - oryginalna
karta pracy.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Tomczak Antoni /6.04.1913-?/ Zasutowo
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Tomczak Wincenty, sierżant
Urodził się w dniu 13.07.1900 w Noskowie powiat Września jako syn Jana i Katarzyny
z domu Rutkowskiej. Do szkoły podstawowej 4-klasowej niemieckiej uczęszczał w Nekli.
Wykształcenie potem uzupełniał zgodnie z wymaganiami. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1914 pozostał przy rodzicach aż do dnia 19.03.1917,
gdy rozpoczął pracę na niemieckiej kolei. 14.06.1918 został
powołany do wojska i odbywał służbę w 3. Kompanii II Ersatz Bataillon 37 Pułku Piechoty w Kościanie. We wrześniu
1918 transportem kolejowym wywieziony na front do Belgii, skąd powrócił 5.12.1918. 9.12.1918. rozpoczął pracę jako
robotnik torowy na kolei. 7.01.1919 przyłączył się do tworzącego się oddziału powstańczego w Nekli i z tym oddziałem rozpoczął marszrutę na front północny przez Wrześnię,
Gniezno do Szubina. W okolicy Szubina pełnił służbę patrolową i brał udział w walkach o Samoklęski Małe, Brzózki,
Tur, Rynarzewo, w tym 18.02.1919 w zdobywaniu pociągu
pancernego, został ranny w nogi i w rękę. Leczenie ran odbyło się z początku w szpitalu szubińskim, a później kcyńskim. Po wyleczeniu ran, co nastąpiło w marcu 1919 r., skierowany do formującego się 4 Pułku Strzelców Wlkp., do 9
Kompanii III Baonu. Pod bezpośrednim dowództwem Teofila
Bojanowskiego odbył resztę kampanii na froncie północnym
i potem w wojnie bolszewickiej. Działania wojenne zakończył w stopniu kaprala. Od 1.02.1921 skierowany do służby wartowniczej w obozie jenieckim i internowanych nr 1
w Strzałkowie. Od 1.08.1921 został zatwierdzony rozkazem DOG Poznań nr 156/21 jako podoficer zawodowy w Wojsku Polskim. Po likwidacji strzałkowskiego obozu w dniu 20.11.1921
przeszedł z całą załogą do 29 Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. 1.02.1923. wysłany
na 5-miesięczny kurs, w celu uzupełnienia wykształcenia, do Centralnej Szkoły Podoficerów
nr 2 w Grudziądzu. Awansował do stopnia sierżanta. Od żołnierzy 8 Kompanii 29 Pułku
Strzelców Wlkp. otrzymał w 1925 pamiątkową szablę, która - przechowana - przetrwała
okres wojny. Po półrocznej praktyce na kolei na stacji Trzemeszno, na którą z wojska otrzymał urlop, został przyjęty do pracy na stacji Mogilno. Definitywnie rozstał się z wojskiem
1.08.1927 Przed II wojną światową ukończył kursy z telegrafii i ruchu kolejowego. Uczestniczył w obronie Mogilna we wrześniu 1939. Powojenna praca jest również związana ze służbą
na kolei w różnych miejscowościach, w tym na ziemiach odzyskanych. Na stacji kolejowej
Ścinawa pow. Wołów pracował jako dyżurny ruchu i stąd przeszedł 31.07.1960 na emeryturę. Od 1969 przenosi się na stałe do Mogilna. W dniu 10.02.1932 zawarł związek małżeński
z Walentyną Tokłowicz z Nekli, z którego urodziło się dwoje dzieci: córka Aleksandra Helena
i syn Mieczysław. W 1937 pobudował w Mogilnie dom jednorodzinny. Zmarł 14.05.1985,
pochowany na cmentarzu w Mogilnie. Odznaczony między innymi: Krzyżem Walecznych
(1922), Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, uchwała Rady Państwa nr 12.28-0.977 z dnia
28.12.1957.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk
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Tonder Józef, bombardier
Urodzony 5.03.1906 w Chociczy Wielkiej, gmina Września. Syn Michała i Stanisławy
z d. Komosińskiej. Mistrz kowalski. Zamieszkały w Gierłatowie, gmina Nekla. Po ukończeniu
4 klas Szkoły Powszechnej w Gulczewie (1920) kontynuował naukę w zakresie rzemiosła
kowalskiego w Królewcu, gmina Niechanowo. Po ukończeniu nauki pracował jako pomocnik kowalski w kuźniach folwarcznych na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i słupeckiego, między innymi w majątku Skąpe, gmina Strzałkowo. Od 17.10.1927
do 28.09.1929 odbywał czynną służbę wojskową w 17 Pułku Artylerii Lekkiej, w 1 baterii,
w Gnieźnie, jako obsługa dział oraz podkuwacz koni. W sierpniu 1928 otrzymał awans na
bombardiera. Po ukończeniu służby wojskowej pracował nadal jako pomocnik kowalski.
W 1932 usamodzielnił się i do wybuchu wojny prowadził własny warsztat kowalski w Gierłatowie, gmina Nekla. 20.08.1939. zmobilizowany został do 68 Pułku Piechoty we Wrześni,
kompania gospodarcza, jako podkuwacz koni. W nocy z 2 na 3.09.1939 opuścili koszary we
Wrześni i skierowali się na wschód w kierunku Strzałkowa. Pierwszy postój był w lesie koło
Wólki. Maszerowali głównie nocami. Od 9.09.1939 walczył pod Górą Świętej Małgorzaty,
Łęczycą, nad Bzurą. 18.09.1939, pod Sochaczewem, został ranny odłamkiem artyleryjskim
w prawą nogę. Dostał się do niewoli i umieszczony w szpitalu w Żyrardowie. Dalsze leczenie
odbywał w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. 20.10.1939 został zwolniony z niewoli do
domu. W okresie okupacji pracował pod nadzorem Niemców we własnej kuźni w Gierłatowie. Wolność odzyskał 22.01.1945 po wejściu wojsk sowieckich i polskich na teren Gierłatowa. Do 1971 pracował we własnym warsztacie jako kowal. Razem z żoną pracował też we
własnym gospodarstwie rolnym (ok. 3 ha). W latach 1945-1965 był naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierłatowie. Żonaty z Anną z d. Górną (1932). Dzieci: Stanisław (ur.
1933), Jan (ur. 1935), Bogdan i Krystyna (bliźnięta, ur. 1947). Odznaczony został Medalem
Zwycięstwa i Wolności (1945). Zmarł 27.10.1981 we Wrześni, pochowany na Cmentarzu
Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, informacje przekazane przez syna - Bogdana Tondra.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Tonder Stanisław /19.03.1916-1992/ Gierłatowo
Trawiński Jan /1918-1991/ Nekla
Trzebiatowski Józef
Urodzony 7.09.1913 w Gierłatowie, gmina Nekla. Syn Antoniego i Stanisławy. Mieszkał w Gierłatowie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli niemieckiej.
Zwolniony, powrócił do Gierłatowa 24.10.1939. Od 1940 do 1945 pracował przymusowo
w rolnictwie, w Krummendorf, powiat Züllichau (obecnie Krężoły w Polsce, w gminie Sulechów, w powiecie zielonogórskim). Zmarł 3.01.2003.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl),
na podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji
przejęty został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa).
Autor biogramu: Jacek Mirecki
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Trzybiński Michał, plutonowy
Urodzony 17.09.1906 w Racławkach. Syn Szczepana i Anastazji. Brat Stanisława
Trzybińskiego. Ukończył Szkołę Powszechną w Targowej Górce. Przed wojną pracował w
gospodarstwie ojca. W latach 1927-1928 odbył czynną służbę wojskową w 68 Pułku Piechoty
we Wrześni. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939, prawdopodobnie w batalionie zapasowym 44 Pułku Strzelców Legii
Amerykańskiej (do 1939 r. nazywał się 44 Pułkiem Piechoty
Strzelców Kresowych), który znajdował się we Włodzimierzu Wołyńskim (44 Pułk stacjonował przed wojną w Garnizonie Równe i wchodził w skład 13 Kresowej Dywizji Piechoty, która we wrześniu 1939 walczyła w składzie Armii
„Prusy” w Centralnej Polsce). 17.09.1939 dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim. Kierowany
był do pracy przymusowej. Wolność odzyskał na podstawie
ogłoszonej przez władze sowieckie 12.08.1941 amnestii dla
obywateli polskich przebywających w więzieniach, łagrach,
obozach jenieckich i miejscach zesłania na terenie ZSRR.
Amnestia była następstwem podpisanego dwa tygodnie wcześniej układu polsko-sowieckiego. Z postanowień amnestii skorzystał także Michał Trzybiński, który we wrześniu 1941
wstąpił do Armii Polskiej w ZSRR. Z armią gen. Andersa opuścił ZSRR w 1942 i przeszedł
cały szlak przez Persję, Irak, Syrię, Palestynę, Egipt. Jako plutonowy w 6 Pułku Pancernym
„Dzieci Lwowskich” brał udział w walkach o Piedimonte San Germano obok wzgórza Monte
Cassino. Po powrocie do kraju prowadził gospodarstwo rolne w Racławkach. Po zdaniu gospodarstwa na Skarb Państwa za rentę pracował w Spółdzielni „Ochrona Mienia” we Wrześni. Żonaty z Marią Sobkowiak. Dzieci: Apolonia, zamężna Małek (ur. 1935), Zofia, zamężna Klechammer (ur. 1939), Zbigniew (ur. 1948), Helena, zamężna Mizera (ur. 1950). Zmarł
26.04.1984 w Bierzglinku, pochowany na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni (sektor 9.
rząd 5. nr grobu 95.). Posiadał: Medal „Za wojnę obronną 1939”, Krzyż Pamiątkowy Monte
Cassino, Odznakę Pamiątkową 2 Korpusu Polskiego, Odznakę 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej, Gwiazdę Italii.
Źródło informacji: informacje udostępnione przez wnuczkę Barbarę Matysiak.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Trzybiński Stanisław, szeregowiec
Urodzony 4.04.1910 w Targowej Górce. Syn Szczepana i Anastazji. Brat Michała Trzybińskiego. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Targowej Górce. Przed wojną pracował
w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Racławkach. Czynną służbę wojskową odbywał od
4 .04.1932 w 68 Pułku Piechoty we Wrześni, w 6 kompanii. 15.11.1932 został przydzielony
do 11 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Ostróg” w ówczesnym powiecie zdołbunowskim, w województwie wołyńskim. (Zadaniem batalionu była ochrona granicy z ZSRR na terenie ówczesnego województwa wołyńskiego. Długość ochranianego przez batalion odcinka
granicy wynosiła 61 km, przeciętna długość pododcinka kompanijnego to 20 km, a strażnicy
5 km), jako strażnik - celowniczy rkm. 17.03.1934 zwolniony do rezerwy. 26.08.1939 zmobilizowany do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie i przydzielony do 7 kompanii strzeleckiej jako
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celowniczy rkm. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Walczył pod Warszawą. 24.09.1939 został ranny odłamkiem pod
kolanem. 13.02.1940 został zwolniony ze szpitala do domu.
W czasie okupacji niemieckiej był wywieziony przez Łódź
do Niemiec, pod granicę z Danią, gdzie pracował przymusowo. Do kraju powrócił w 1945 r. Po wojnie pracował nadal
w gospodarstwie rolnym. Żonaty z Weroniką z d. Siwek.
Córka Barbara (ur. 1956). Zmarł 1.01.1983, pochowany na
Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce.
Źródło informacji: informacje przekazane przez zięcia
- Stanisława Szafrańskiego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Turbański Stanisław
Urodził się 3.09.1890 w Golejewku powiat Rawicz jako syn Pawła i Wiktorii z domu
Hundert. Do 1904 uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej. Następnie kształcił się
w rzemiośle - kowalstwie. Po wyuczeniu pracował w zawodzie do czasu powołania do służby w niemieckim wojsku. Po powrocie z dwuletniej służby wojskowej podjął pracę w swoim
zawodzie. Po wybuchu I wojny światowej został 4.08.1914 wcielony do Armii Niemieckiej,
gdzie służył do 1919. 17.02.1919 wstąpił do powstańczych oddziałów pod Zdunami. Zdemobilizowany został jako rocznik niepoborowy w dniu 17.10.1919. W dniu 25.10.1919 przyjęty
w powiecie szamotulskim do Urzędu Walki z Lichwą i Spekulacją jako wywiadowca. Następnie został w dniu 25.01.1921 przyjęty do Straży Celnej w rejonie Rawicza, gdzie pracował
do czasu wybuchu II wojny światowej. Brał udział w wojnie obronnej 1939 i został wzięty
do niewoli. Jako jeniec wojenny skierowany do Stalagu I A. Stalag I A Stablack w Prusach
Wschodnich znajdował się w powiecie Pruska Iławka, niemiecki Prussisch Eylau, obecnie
Bagriatonowsk w obwodzie kaliningradzkim Obóz jeniecki i część koszarów Lager Nord znajdowała się w ówczesnym Stablack (Stabławki), a Lager Süd – koszary i komando obozu na
terenie dzisiejszego Kamińska. Jeńcy z obozu w Stablack pracowali głównie w okolicznych
gminach i powiatach w rolnictwie. Powrócił z niewoli w 1945. Ożenił się w 1920 z Jadwigą
Najtkowską. Rodzina do 1926 zamieszkała w Rawiczu, następnie w 1927 przeprowadziła się
do Leszna. Tam mieszkali do 1952. Od 1953 zamieszkali w Starczanowie (obecnie Nekla,
przy ul. Dworcowej 38). Członek Związku Bojowników o Wolność i Demokrację od 1951.
Zmarł we wrzesińskim szpitalu 1.07.1963. Odznaczony: Odznaką Wojsk Wielkopolskich nr
T. 579 nr leg. 23389, Odznaką Powstańca nr 4740 z dnia 19.03.1931.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Twarożek Henryk, strzelec
Urodzony 11.07.1912 w Poznaniu. Syn Stanisława i Antoniny z d. Redyk (lub Fredyk). Murarz, rolnik, zamieszkały w Nekielce, gm. Nekla. Ukończył 5 klas Szkoły Powszechnej w Nekli (1926) oraz 3 klasy szkoły dokształcającej. W 1929 rozpoczął naukę w zawodzie murarz. 18.04.1934 został powołany do czynnej służby wojskowej w 69 Pułku Piechoty
w Gnieźnie. 20.09.1934 został zwolniony do rezerwy. W sierpniu 1936 i we wrześniu 1938
odbył 6-tygodniowe ćwiczenia rezerwy w 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Po zwolnieniu
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z wojska do wybuchu wojny pracował jako murarz. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939.
1.09.1939 został zmobilizowany do 68 Pułku Piechoty we Wrześni. 4 września koło godziny
20.00 oddział nadwyżek, w którym się znajdował, podjął marsz pieszy z Wrześni do Skierniewic. Ze względu na działania lotnictwa niemieckiego maszerowano nocami. 5 września o godz. 17.00 we wsi Wilczno
k. Konina (o miejscowości tej wspomina Henryk Twarożek
w swoim życiorysie) 3 batalion został zaatakowany z powietrza. Zginął od bomby ppor. Zygmunt Białecki, a w kompaniach powstało zamieszanie (Ludwik Głowacki 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo
Lubelskie, Lublin 1969, str. 126-127). Wziął udział w walkach pod Kutnem; po przejściu przez Bzurę dotarł do Warszawy. W Warszawie sformowano z nich nowy oddział i wysłano w kierunku Lwowa. Po ciężkich bojach pod Lwowem
dostał się do niewoli niemieckiej. Do 23.12.1939 przebywał
w obozie jenieckim Stalag VIII-B w Lamsdorf (dzisiejsza
gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie) i zwolniony został do miejsca zamieszkania. W czasie okupacji pracował jako murarz
w firmie niemieckiej w Kostrzynie. Po wojnie osiedlił się w Nekielce i pracował we własnym
gospodarstwie rolnym (8 ha). W 1976 r. zdał gospodarstwo na Skarb Państwa w zamian za
emeryturę. Żonaty z Ludwiką z d. Bargiel. Dzieci: Marian (ur. 1933), Bolesław (ur. 1937), Janina, zam. Klem (ur. 1942), Zbigniew (ur. 1945). Zmarł 1.10.1982, pochowany na Cmentarzu
Parafialnym w Nekli.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla przechowywane a Archiwum Państwowym w Poznaniu, informacje i zdjęcia udostępnione przez synową - Danutę Twarożek.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Urbaniak Franciszek /22.11.1914-?/ Chwałszyce, w niewoli do 6.11.1939
Urbaniak Piotr, szeregowiec/strzelec
Urodzony 23.06.1906 w Stępocinie, gmina Nekla. Syn Ignacego i Agnieszki z d. Cukrowskiej. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Stępocinie (1920). Do 15 roku życia był robotnikiem w majątku
ziemskim w Podstolicach. Po odbyciu służby wojskowej, od
1928 do 1932, pracował jako robotnik rolny w majątku ziemskim Chwałszyce, a od 1932 - w majątku ziemskim Mystki.
Od 23.03.1928 do 22.10.1928 pełnił czynną służbę wojskową
w 68 Pułku Piechoty we Wrześni jako strzelec (przysięgę wojskową złożył 13.05.1928). Zwolniony został przedterminowo
jako jedyny żywiciel rodziny. 24.08.1939 zmobilizowany został do 48 Pułku Piechoty (który do wybuchu wojny stacjonował w Stanisławowie). Potem wysłany został do Kraśne
nad Uszą (gdzie stacjonował batalion Korpusu Ochrony Pogranicza „Kraśne”), a następnie przydzielony do Wilejki, do
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dowódcy pułku (KOP „Wilejka”), jako goniec. Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Wilejki
17.09.1939, dostał się do niewoli. W drodze wymiany jeńców został 26.09.1939 przekazany
stronie niemieckiej i umieszczony w obozie Stalag II A w Neubrandenburgu, nr jeniecki:
14674. 31.08.1940 zwolniony z obozu jenieckiego i „przeniesiony na status robotnika cywilnego”, tj. skierowany do pracy przymusowej w majątku rolnym Nustrow koło Rostocku,
gdzie pracował do końca wojny. 1.05.1945 został wyzwolony przez Armię Czerwoną. Do
kraju powrócił 19.05.1945. Od 20.05.1945 pracował na drogach państwowych jako dróżnik.
Od 1948 do 1972, tj. do przejścia na emeryturę, pracował w Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej Chwałszyce. Mieszkał w Chwałszycach, gmina Nekla. W 1932 zawarł związek małżeński
z Heleną z d. Włodarczak. Z tego związku urodziły się dzieci: Krystyna (ur.1933), Kazimierz
(ur. 1936), Piotr (ur. 1939), Józef (ur. 1950). Zmarł 15.03.1986 i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce. Posiadał Medal „Zwycięstwa i Wolności” (1976).
Źródło informacji: dokumenty dostarczone przez rodzinę Piotra Urbaniaka (książeczka wojskowa, legitymacja kombatanta, zaświadczenie ZBOWID), dokumenty koła ZBOWID
Nekla przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, IPN Straty Osobowe i Ofiary
represji (http://www.straty.pl), na podstawie informacji z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Wachowiak Kazimierz, szeregowiec
Urodzony 16.12.1910 w Barczyźnie, gmina Nekla. Syn Walentego i Bronisławy z d.
Zielińskiej. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Barczyźnie. Przed wojną pracował w
gospodarstwie rolnym u rodziców w Barczyźnie. W latach 1930-1932 odbył czynną służbę
wojskową w 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Zmobilizowany do 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Brał udział w bitwie nad Bzurą. Dostał się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim na terenie Polski. Na wiosnę 1940 zbiegł z
obozu i powrócił do domu w Barczyźnie. Przez pewien czas ukrywał się. Później został skierowany przez Niemców do pracy przymusowej w leśnictwie Marzelewo. Po wojnie pracował
razem z żoną we własnym gospodarstwie rolnym. W 1986 zdał ziemię do Skarbu Państwa
w zamian za emeryturę. Przez 40 lat był sołtysem Barczyzny. Żonaty z Czesławą z d Kulik
(1945). Dzieci: Łucja (ur. 1945), Wojciech (ur. 1946), Bogumił (ur. 1947), Ryszard (ur. 1951),
Longina (ur, 1955). Zmarł 18.11.1991 w Barczyźnie, pochowany na Cmentarzu Parafialnym
w Nekli. Otrzymał Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”.
Źródło informacji: informacje uzyskane od syna - Ryszarda Wachowiaka, spisane
przez Kazimierza Nosala - byłego mieszkańca Barczyzny.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Waczyński Jarogniew Napoleon
Urodzony 11.03.1913 w Herne (Niemcy, Zagłębie Ruhry, obecnie kraj związkowy Nadrenia Północna - Westfalia). Syn Stanisława i Leokadii z d. Jóźwiak. Przed wojną
Stanisław Waczyński mieszkał w Nekli, w Rynku, we własnym domu pod numerem 15.
Miał pięciu synów i jedną córkę. Był kontrolerem mięsa po uboju (badał czy jest wolne od
pasożytów i czy nadaje się do konsumpcji). Jarogniew Napoleon był biegaczem w klubie
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Warta Poznań. Służbę wojskową odbył w 69 Pułku Piechoty
w Gnieźnie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał się
do niewoli niemieckiej i został osadzony w obozie jenieckim
(brak jest informacji, w którym), numer jeńca 1575 (?). Zmarł
24.03.1944 w Niemczech.
Źródła: informacje i zdjęcia pochodzące od Bogusława Januchowskiego, informacje od Doroty Urbaniak, z d. Hadada, Makuszewski Zbigniew, „Od berbecia do rupiecia ...”,
tom I, Sopot 1999, str. 8-9.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Walczak Edmund, szeregowiec
Urodzony 6.09.1917 w Romanowie k/Środy, w rodzinie Józefa i Stanisławy Korcz.
Prawdopodobnie przed wojną kształcił się w seminarium nauczycielskim w Wągrowcu, jednak maturę zdał dopiero w 1945. Brał udział w wojnie obronnej 1939. Dostał się do niewoli
sowieckiej. Podczas wymiany jeńców pomiędzy okupantami
trafił do niewoli w okolice Drezna w Saksonii. (relacja ustna
w rozmowie z autorem biogramu w 1981). Z tego okresu pochodzi zaświadczenie uprawniające do obsługi i prowadzenia
samochodów ciężarowych, wydane w Dreźnie 23.08.1944.
Po powrocie do kraju zgłosił się do swojej szkoły w Wągrowcu, przemianowanej na Liceum Pedagogiczne i przed Państwową Komisją Egzaminacyjną złożył egzamin i otrzymał
świadectwo dojrzałości 20.07.1945. 1.09.1945 skierowany
do pracy jako nauczyciel Publicznej Szkoły Powszechnej
w Czarnotkach k/Zaniemyśla. Od 1.03.1947, na własną
prośbę przeniósł się do pracy na stanowisku nauczyciela
w Publicznej Szkole Powszechnej w Rusiborzu. 27.06.1950
uzyskał świadectwo ukończenia Wyższego Kursu Nauczycielskiego. 1.09.1950. Wydział Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Środzie powierzył mu pełnienie obowiązków kierownika szkoły w Rusiborzu. 1.08.1951 przeniósł się na stanowisko nauczyciela
w szkole w Targowej Górce. 14.04.1958 objął stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej
w Targowej Górce. Funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę 30.11.1977. Żonaty z Haliną
z d. Stanisławską (1947). Dzieci: Barbara, zam. Czerniejewska (ur. 1948), Ewa, zam. Zaworska (ur. 1956). Zmarł 11.09.1991 we Wrześni, pochowany na Cmentarzu Komunalnym we
Wrześni (sektor 12, rząd 13, grób 253).
Źródło informacji: córka Ewa Zaworska, archiwum rodzinne.
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk
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Walkowiak Jan Edward, kapral
Urodzony 10.09.1911 w Grębowie, w powiecie tarnobrzeskim (?). Syn Michała i Berty
z d. Schwarz. Zamieszkały w Zasutowie, ul. Wrzesińska, gmina Nekla. Czynną służbę wojskową odbył w okresie od 15.03.1934 do 27.10. 1935 w 17 Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Do niewoli niemieckiej dostał się 10.09.1939
i przebywał w niej do 24.10.1939. Żonaty z Klarą z d. Kukulską. Data śmierci nieznana.
Źródła informacji: dokumenty członka podopiecznego Klary Walkowiak w aktach
ZBOWID Koło Nekla, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Wawrzyniak Ignacy /19.07.1908-?/ Nekla, w niewoli do 23.10.1939
Wesołowski Tomasz
Urodzony 8.12.1901 w Nekli. Syn Jana i Magdaleny. Ukończył Szkołę Powszechną
w Nekli.
Robotnik. Przed wojną pracował w Młynie Parowym w Nekli. Uczestniczył w wojnie
obronnej 1939 w Garwolinie pod Warszawą. Do 25.10.1939 przebywał w niewoli niemieckiej. W 1945 został zabrany przez milicję nekielską i przewieziony do Środy Wielkopolskiej, a następnie przekazany
tamtejszej placówce NKWD. Wywieziony do łagru w Rosji,
nie powrócił stamtąd. Na podstawie zeznań świadków przez
Sąd w Pobiedziskach został uznany za zmarłego. Żonaty z
Pelagią z d. Nowacką. Dzieci: Stefan (ur. 1936) i Zbigniew
(ur. 1940).
Źródło informacji: dokumenty (przedwojenne: dowód
osobisty i legitymacja ubezpieczeniowa) oraz informacje
udostępnione przez syna - Stefana Wesołowskiego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Węcławiak Jan /22.05.1908-?/ Nekla
Wieczorek Bolesław, bombardier
Urodzony 9.09.1912 w Opatówku, gmina Nekla. Syn Marcina i Michaliny z d. Głowackiej Brat Sylwestra Wieczorka. Ukończył Szkołę Powszechną w Zasutowie (7 klas). Od
2.01.1932 do 14.02.1936 i ponownie od 23.09.1937 do 23.08.1939 pracował w Urzędzie
Pocztowym Nekla, na poczcie w Podstolicach i w Targowej Górce, w charakterze przewoźnika poczty, zastępcy doręczyciela, a od 1937 - doręczyciela. 14.02.1936 powołany został
do odbycia czynnej służby wojskowej i wcielony do 17 Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie.
Tam służył w 1 baterii pod dowództwem - jak napisał w swoim życiorysie - kapitana Józefa
Zautaszwili (Gruzin, emigrant, były oficer carski, żonaty z Polką, po wojnie między innymi
wykładowca w szkole artylerii w Toruniu). W październiku 1936 przydzielony na trzymiesięczny kurs obsługi ckm. w 7 baterii, jako celowniczy. W styczniu 1937 awansowany na
bombardiera, a 22.09.1937 - zwolniony do rezerwy. 10.08.1938 powołany na 4 tygodniowe ćwiczenia rezerwistów w 14 Pułku Artylerii Lekkiej w Poznaniu, w plutonie ckm, jako
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celowniczy Uczestniczył wówczas w zajmowaniu Zaolzia przez Wojsko Polskie. 24.08.1939
zmobilizowany został do 17 PAL w Gnieźnie, 9 bateria, pluton ckm, jako karabinowy. We
wrześniu 1939 brał czynny udział w walkach z Niemcami nad Bzurą pod Kutnem, Sochaczewem i Łowiczem. 17.09.1939 jego bateria została rozbita
przez silne naloty lotnicze nieprzyjaciela. 19.09.1939 dostał
się do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie w Skierniewicach, skąd wywieziony został do Niemiec. Przebywał
najpierw w obozie jenieckim. Następnie pracował jako robotnik przymusowy w fabryce w Dessau, a później w gospodarstwie rolnym należącym do Otto Krober w Griesen (obecnie powiat Wittenberg, kraj Sachsen-Anhalt). W maju 1945
zwolniony z niewoli i udał się do miejsca zamieszkania
w Polsce. Od 1.09.1945 do przejścia na emeryturę zatrudniony był w Urzędzie Pocztowym Nekla jako starszy doręczyciel. Po przejściu na emeryturę, aż do śmierci, pracował
w UPT Nekla, w niepełnym wymiarze czasu pracy. Żonaty
z Anielą Wieczorek z domu Nowaczyk. Dzieci: Elżbieta, zamężna Rogozińska (ur. 1948), Jacek (ur. 1949), Małgorzata,
zamężna Mirecka (ur. 1952). Zmarł 29 .08.1981, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w
Nekli.
Źródło informacji: dokumenty, zdjęcia i informacje uzyskane od córki - Małgorzaty
Mireckiej.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Wieczorek Sylwester, szeregowiec
Urodzony 14.12.1916 w Zasutowie, gmina Nekla. Syn Marcina i Michaliny z d. Głowackiej. Brat Bolesława Wieczorka. Ukończył Szkołę Powszechną w Zasutowie (7 klas).
23.03.1939 powołany został do odbycia czynnej służby wojskowej i wcielony do 68 Pułku Piechoty we Wrześni. Od 1.09.1939 brał udział w wojnie
z Niemcami. 18.09.1939 w bitwie nad Bzurą, dostał się do
niewoli niemieckiej. W obozie jenieckim, na terenie Polski,
przebywał do 24.10.1939 po czym powrócił do miejsca zamieszkania w Zasutowie. W czasie okupacji niemieckiej, w
latach 1939-1945, pracował przymusowo w gospodarstwie
rolnym u Niemca, w Zasutowie. Od 15.05.1945 do 19.11.1947
pracował w PKP jako funkcjonariusz Służby Ochrony Kolei.
Od 20.11.1946, do 17.09.1947 pełnił służbę w oddziale specjalnym Służby Ochrony Kolei, w pociągu pancernym nr 3,
działającym na linii Sanok - Zagórz - Olszanica i biorącym
tam udział w walkach z oddziałami UPA. Po zdemobilizowaniu w 1947, do 1976, tj. do przejścia na emeryturę, pracował
w PKP Poznań Służba Ochrony Kolei, jako komendant zmiany. Żonaty z Ewą z d. Maleszka, primo voto Manuszak. Małżeństwo było bezdzietne. Zmarł
7.02.2008, pochowany na Cmentarzu Farnym we Wrześni.
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Źródła: dokumenty znajdujące się w teczce Sylwestra Wieczorka przechowywanej
w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Września oraz dokumenty własne autora biogramu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Wilczyński Jan
Urodzony 19.05.1912 w Podstolicach, gmina Nekla. Syn Franciszka (zaginął podczas powrotu do domu z wojny) i Teodory. Brał udział w wojnie obronnej 1939 w okresie
od 1 do 28.09.1939. W przekazie rodzinnym przetrwała informacja, że z wojny powrócił
z figurką Jezusa. Mieszkał w Chwałszycach. Żonaty z Pelagią z d. Małecką. Dzieci: Florian (ur. 1937), Krystyna,
zamężna Wojtaszak (ur. 1939), Stanisław (data urodzenia nieznana, żył 9 miesięcy), Zofia, zam. Wieczorek (ur.
1945), Czesław (ur. 1946), Franciszek (ur. 1949), Tadeusz
(ur. 1950). Zmarł 4.10.1990, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Targowej Górce. Otrzymał Medal „Za udział
w wojnie obronnej 1939”.
Źródła informacji: dokumenty i informacje dostarczone przez rodzinę Jana Wilczyńskiego.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Wilczyński Stanisław, szeregowiec
Urodzony 27.02.1911 w Węgorzewie, gmina Kiszkowo, powiat gnieźnieński. Syn Ludwika i Antoniny. Ukończył 2 lub 3 klasy Szkoły Powszechnej w Kiszkowie. Przed wojną
pracował we własnym gospodarstwie rolnym (2 ha) w Gierłatowie, gmina Nekla oraz na
dzierżawionych 3 ha. Ponadto wynajmował się do pracy w innych gospodarstwach rolnych
na terenie Gierłatowa, Barczyzny i Nekli. We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany, prawdopodobnie do 69 Pułku Piechoty w Gnieznie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Dostał
się do niewoli niemieckiej. Wysłany był do pracy przymusowej w gospodarstwie rolnym
na terenie Niemiec. Do kraju, do Gierłatowa, powrócił w 1945 lub 1946 r. W dalszym ciągu
prowadził własne gospodarstwo rolne; pracował też w Poznaniu jako pomocnik murarza.
Żonaty z Anielą Kasprowiak (1934). Dzieci: Bernard (ur. 1935), Maria, zamężna Dopierała
(ur. 1938), Andrzej (ur. 1952). Zmarł 26.02.1992 w Gierłatowie, pochowany na Cmentarzu
Parafialnym w Nekli. Posiadał Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”.
Źródło informacji: informacje udostępnione przez córkę Marię Dopierała z d. Wilczyńską, spisane przez Kazimierza Nosala - byłego mieszkańca Gierłatowa.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Wiśniewski Feliks /28.10.1908-1945/ Gierłatowo
Wiśniewski Józef /1910-?/ Chwałszyce, w niewoli do 30.10.1939, w niewoli do
30.10.1939
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Wiśniewski Marian, plutonowy rezerwy
Urodzony 26.08.1901 w Gnieźnie. Syn Jana i Józefy z d. Maciejewskiej. Czeladnik
kowalski. Zamieszkały w Nekli, ul. Powstańców Wielkopolskich. Czynną służbę wojskową
odbywał w latach 1923-1925 w 17 Pułku Artylerii Lekkiej w Gnieźnie, 28.08.1939 zmobilizowany, prawdopodobnie do 45 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych w Równem (który
wchodził w skład 13 Kresowej Dywizji Piechoty. 13 DP zmobilizowana została w dniach 1415.08.1939, w dniach 16-18.08.1939 przewieziona została w rejon Bydgoszczy, gdzie weszła
w skład Korpusu Interwencyjnego. 31.08.1939 rozkazem marszałka Rydza-Śmigłego Korpus
Interwencyjny rozwiązano, a dywizja została przydzielona do odwodowej Armii „Prusy”),
skąd został skierowany do Włodzimierza Wołyńskiego (znajdował się tam batalion zapasowy
45 Pułku Piechoty). 17.09.1939 dostał się do niewoli sowieckiej. Do 1942 pracował jako jeniec przy robotach drogowych. W 1942 wstąpił do Wojska Polskiego w ZSRR. Z 2 Korpusem
gen. Andersa przeszedł do Iranu, a następnie do Iraku i Egiptu, z którego został przetransportowany do Włoch. Walczył w bitwie pod Monte Cassino. Do kraju powrócił z Anglii w 1947.
Pracował w charakterze kowala w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych i w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Kostrzynie Wlkp. Ożenił się z Weroniką Wiśniewską
z d. Deska. Zmarł 16.06.1974 we Wrześni. Posiadał Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino.
Źródła informacji: dokumenty członka podopiecznego Weroniki Wiśniewskiej w aktach ZBOWID Koło Nekla, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Wiśniewski Stanisław /1911-?/ Gierłatowo
Witszczak Józef, ułan/szeregowiec
Urodzony 27.01.1916 w Buszkówcu, gmina Kostrzyn Wlp. Syn Franciszka i Marii
z d. Walkowiak. Żonaty. Zamieszkały w Nekli, ul. Polna. Ukończył 3 klasy Szkoły Powszechnej w Iwnie (1930). Robotnik w majątku rolnym Wiktorowo, gmina Kostrzyn Wlkp.
19.09.1938 powołany do czynnej służby wojskowej i wcielony do 9 Pułku Ułanów Małopolskich w Trembowli. 1.09.1939 znajdował się w służbie czynnej, w I szwadronie ułanów 9 Pułku. We wrześniu 1939, jego pułk walczył w ramach Podolskiej Brygady Kawalerii
w bitwie nad Bzurą, pod Uniejowem i Wartkowicami. 11.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Od 20.09.1939 do 20.10.1939 przebywał w obozie przejściowym we Wrocławiu.
W 1941 został wysłany wraz z żoną na roboty przymusowe do Niemiec. Do Nekli powrócili
w maju 1945. Do 1959 pracował w tartaku, w Nekli. Do 1976 był zatrudniony w Spółdzielni
„Ochrona mienia” i równocześnie prowadził małe gospodarstwo rolne, które w 1976 zdał na
Skarb Państwa. W 1977 przeszedł na rentę inwalidzką. Zmarł 26.09.1983.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Włodarczak Ludwik, szeregowiec
Urodzony 9.08.1910 w Stępocinie, gmina Nekla. Syn Jana i Magdaleny z d. Graczyk.
Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Stępocinie. Zamieszkały w Nekli, ul. Zawodzie.
Robotnik. 6.04.1932 został powołany do odbycia czynnej służby wojskowej i wcielony do 69
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Pułku Piechoty w Gnieźnie, do 4 kompanii strzeleckiej, jako strzelec. 20.09.1933 został przeniesiony do rezerwy jako strzelec. W lutym 1937 był powołany na 4 tygodniowe ćwiczenia
rezerwy do 69 Pułku Piechoty, kompania strzelecka, jako strzelec. 8.07.1939 powołany był
na 6-tygodniowe ćwiczenia rezerwy do 69 Pułku Piechoty,
kompania strzelecka, jako strzelec. 24.08.1939 został zmobilizowany do 69 Pułku Piechoty, kompania strzelecka, jako
strzelec. Brał udział w wojnie obronnej 1939 w okresie od 1
do 18.09.1939. 18.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej.
Został umieszczony w obozie jenieckim Stalag X-A Schleswig (obecnie w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn,
w powiecie Schleswig-Flensburg), nr jeńca 1291. Po zwolnieniu z obozu skierowany został do pracy przymusowej
w gospodarstwach rolnych na terenie Szlezwiku-Holsztynu i pracował w nich do końca wojny. Do kraju powrócił
29.11.1945 poprzez punkt repatriacyjny w Szczecinie. Po
wojnie pracował w sklepie metalowym Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Nekli. Żonaty z Anną z d. Wojtkowiak (1937). Dzieci: Krystyna (ur. 1938), Jan (ur. 1939), Elżbieta (ur. 1948), Teresa (ur. 1949),
Grażyna (ur. 1953). Zmarł 24.01.1987, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: dokumenty i informacje udostępnione przez wnuczkę - Arletę
Hulewicz.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Włodarczak Teofil poległ we wrześniu 1939
Wojdanowicz Franciszek /4.12.1909-?/ Opatówko, w niewoli do 20.10.1939
Wojewoda Jan, szeregowiec
Urodzony 14.05.1916 w Rudach, gmina Strzałkowo. Syn Wawrzyna i Agnieszki
z d. Repka, brat Wincentego Wojewody. Ukończył 4 klasy Szkoły Powszechnej w Janowie,
gmina Strzałkowo (1930). Przed wojną pracował w majątku Królewiec, gmina Witkowo,
jako robotnik rolny. 18.02.1935 został powołany do odbycia
czynnej służby wojskowej i wcielony do 17 Pułku Artylerii
Lekkiej, pluton łączności, jako telefonista (funkcję tą pełnił
przez cały okres służby). 21.10.1936 został przeniesiony
do rezerwy. 26.08.1939 został zmobilizowany do kadry zapasowej 25 Pułku Artylerii Lekkiej, który przed wybuchem
wojny stacjonował w Kaliszu (Oddział ten stanowił organiczną artylerię 25 Dywizji Piechoty. We wrześniu 1939 r. pułk
walczył w składzie macierzystej dywizji. Od 1 do 3.09.1939
wspierał piechotę na odcinku „Prosna”. Następnie wycofał
się na przedmoście „Koło”. 9.09.1939 dołączył do bitwy nad
Bzurą, a 12.09.1939 dotarł do Ozorkowa. 17.09.1939 poniósł
dotkliwe straty w wyniku nalotów lotnictwa. Resztki pułku

148

przebiły się do Modlina i Warszawy). Pod koniec września dostał się do niewoli niemieckiej.
W dniu 15.11.1939 został zwolniony do miejsca zamieszkania. Po wojnie, do przejścia na
emeryturę, pracował w PKP. Mieszkał w Starczanowie, gmina Nekla. Żonaty z Zofią Antoszewską. Dzieci: Longina (ur. 1946), Ryszard (ur. 1946), Leokadia (ur. 1947). Zmarł dnia
28.10.1997 we Wrześni i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło: informacje i dokumenty udostępnione przez synową - Krystynę Wojewoda.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Wojewoda Wincenty, ułan/strzelec
Urodzony 1.07.1914 w Rudach, gmina Strzałkowo. Syn Wawrzyna i Agnieszki
z d. Repka, brat Jana Wojewody. Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Janowie, gm. Strzałkowo, a w 1938 złożył egzaminy 7 klasy Szkoły Powszechnej we Wrześni. Od 1937 - do
mobilizacji w 1939 pracował na kolei. Zamieszkał w Starczanowie, gmina Nekla (najpierw u p. Turbańskich, a po wojnie
- w budynku PKP obok stacji). Od 2.11.1934 odbywał służbę
wojskową w 7 Pułku Strzelców Konnych w Poznaniu, w 4
Szwadronie, jako kawalerzysta. Od 1.09.1935 przydzielony
był jako ordynans konny. 18.09.1936 przeniesiony został
do rezerwy. 26.08.1939 zmobilizowany do 14 Dywizji Piechoty 55 Pułk Piechoty w Lesznie. Brał udział w bitwie nad
Bzurą, pod Łowiczem i Sochaczewem. 1809.1939 dostał się
do niewoli niemieckiej. Wywieziony do Niemiec przebywał
w różnych obozach jenieckich, ostatnio - w Grossbeeren,
w Brandenburgii, na południe od Berlina. 18.04.1945 uwolniony przez Armię Czerwoną, wstąpił do 2 Armii Wojska
Polskiego. Po przyjeździe do kraju w 1945 powrócił do pracy
w PKP i pracował tam do przejścia na emeryturę. Żonaty ze
Stanisławą z d. Zaporowską. Dzieci: Maria (ur. 1939), Stanisław (ur. 1943), Irena (ur. 1946),
Henryk (ur. 1947).
Zmarł 2.09.1982, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Źródło informacji: akta ZBOWID Koło Nekla przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu, informacje i zdjęcia udostępnione przez córkę - Irenę Jagieła.
Autor biogramu: Jacek Mirecki
Wojtkowiak Franciszek, kapral
Urodzony w 27.11.1905 w Nekli, w rodzinie Józefa
i Marianny z domu Cichońskiej. Brat Ludwika i Tomasza
Wojtkowiaków oraz Józefa Wojtkowiaka-Aldermana. Szkołę
powszechną ukończył w Nekli. Pracował w ogrodnictwie
przy pałacu w Nekli. Powołany do odbycia służby wojskowej
w Pleszewie. Po służbie skierowany do Straży Granicznej.
Służył w strażnicy w Bezuli n/Prosną. Mieszkał w Dzietrzkowicach. W czasie wojny obronnej wcielony do batalionu
Obrony Narodowej. Dostał się do niewoli niemieckiej. Po
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wojnie pracował w Magistracie w Wieluniu. Zajmował się nadzorem handlu. Ożeniony
ze Stanisławą Janowską. Mieli dwoje dzieci: Kazimierę (*1936) i Bogdana (*1946). Zmarł
22.09.1968 w Wieluniu i tam został pochowany.
Autor biogramu: Marian Wojtkowiak, bratanek. Biogram opublikowany został w „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie”, Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne. Gmina
Nekla 2013.
Bogdan Wojtkowiak, syn Franciszka Wojtkowiaka, w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej z Jerzym Osypiukiem 5.10.2019 podał, że „Niewiele wie o wojennej historii ojca,
poza tym, że dostał się do niewoli sowieckiej (prawdopodobnie pod Rawą Ruską). Prawdopodobnie po wymianie jeńców pomiędzy sojusznikami dostał się do Niemców. Pomogła
znajomość języka niemieckiego. Powrócił do domu w okolice Wielunia i znalazł jakąś pracę
(za sprawą znajomości niemieckiego”.

Wojtkowiak Ludwik, plutonowy
Urodził się 4.08.1903 w Nekli. Syn Józefa i Marianny z d. Cichońskiej. Brat Franciszka
i Tomasza Wojtkowiaków oraz Józefa Wojtkowiaka_aldermana. Ukończył szkołę powszechną
w Nekli. Terminował u rymarza w Kostrzynie, osiągając stopień czeladnika. Czynną służbę
wojskową odbywał w 70 Pułku Piechoty w Pleszewie. Później był kancelistą w Urzędzie Celnym. Następnie wstąpił
do Straży Granicznej. Najpierw służył w Komisariacie Straży
Granicznej „Brzeźno” w Brzeźnie Szlacheckim, ówczesny
powiat Chojnice (obecnie powiat bytowski), należącego do
Inspektoratu Granicznego nr 7 „Chojnice”. Tam poznał swoją
przyszłą żonę Łucję Świątek-Brzezińską. Brzeźno Szlacheckie było siedzibą kaszubskiej szlachty przyzagrodowej, noszącej przydomki Śpiczak-Brzeziński i Świątek-Brzeziński.
Później służył w Komisariacie Straży Granicznej „Sierakowice” (Sierakowice to wieś gminna położona obecnie w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, na Pojezierzu
Kaszubskim). W końcu sierpnia 1939 placówki Pomorskiej
Straży Granicznej zostały włączone w skład Obrony Narodowej. Po wybuchu wojny pod naporem wojsk niemieckich
wycofywały się coraz bardziej na wschód. 12 września nakazano odwrót wszystkich północnych jednostek i dołączenie do obrony wybrzeża pod dowództwem płk Stanisława Dąbka. Rejon Gdyni okrążony był przez wojska niemieckie od
strony Wejherowa, Kartuz i Gdańska. Atakowany był też z morza i z powietrza. Około 10
września zgrupowane zostały różne jednostki polskiego wojska oraz strażnicy kaszubskich
inspektoratów Straży Granicznej (w ich szeregach również Ludwik Wojtkowiak). Brały one
udział w walkach na Kępie Oksywskiej od 10 do 19 września. Kępa Oksywska ostrzeliwana
była przez Niemców z wody i z powietrza, z lądu od strony Mechelinek, Kosakowa i Łężyc,
a po zajęciu przez Niemców Gdyni - ze Wzgórza Redłowskiego oraz z ulicy Witomińskiej,
gdzie stało potężne działo na wysokości ulicy Mazowieckiej, niedaleko piekarni, przed którą - jak wspomina Marian Wojtkowiak - stał godzinami po chleb. Pociski z tego działa latały nad wzniesieniem Działki Leśne i nad domem, w którym mieszkał Marian Wojtkowiak,
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przy ul. Kwidzyńskiej i kierowane były na port. 19 września, po kapitulacji Oksywia, część
obrońców, a już jeńców przeprowadzono do Gdyni na ogrodzony teren kortów tenisowych
przy dworcu kolejowym. Tam też znalazł się Ludwik Wojtkowiak z grupą około 1000 żołnierzy. Przechodzącego tamtędy Mariana Wojtkowiaka wypatrzył Ludwik Wojtkowiak i polecił
jak najszybciej przynieść z domu jakieś cywilne ubranie. O cywilne ubranie było trudno,
ponieważ - jak wspominał Marian Wojtkowiak - jego ojciec zawsze chodził w mundurze
i cywilnego ubrania nie miał. W końcu jednak matka coś zorganizowała i o zmroku, aby być
niewidocznym dla Niemców. Marian Wojtkowiak pobiegł z tym ubraniem pod dworzec, ale
już wszystkich załadowano i wywieziono. Po zakończeniu działań na Oksywiu we wrześniu
1939, wspominał Marian Wojtowiak, idąc tam po jakieś zaopatrzenie widział zabite konie
z obciętymi już grzywami i ogonami, rozbite wozy wojskowe, a w pobliżu bloków ofiserskich
na Obłużu stały 3 polskie działa polowe z wysadzonymi lufami w kształcie tulipanów. Całe
Górne Oksywie było zryte okopami strzeleckimi oraz bombami, a na ulicy Dickmana stał
kompletnie zrujnowany dom, którego współwłaścicielem był właśnie Ludwik Wojtkowiak.
Na tej ulicy była też całkowicie zniszczona Straż Pożarna, a przy drodze do Obłuża wryty
w ziemię silnik samolotowy. A w pobliżu figury św. Rocha spalony samochód osobowy załadowany zdetonowaną amunicją karabinową. Większość jeńców z Oksywia i Babich Dołów
została osadzona w Stalagu II-D w Stargardzie (obecnie w Polsce, w województwie zachodniopomorskim), Ludwik Wojtkowiak otrzymał numer jeniecki 11814. 15.05.1940 został przeniesiony do Stalagu II-E w Schwerin (obecnie w kraju związkowym Meklemburgia - Pomorze
Przednie). Jeńcy byli wykorzystywani do robót polowych u okolicznych rolników. Pracując
na roli w 1944 Ludwik Wojtkowiak przeziębił się i prawdopodobnie zapadł na gruźlicę. Później nigdy w pełni nie wyzdrowiał. Po wojnie mieszkał w Sierakowicach a później w Miastku
(obecnie województwo pomorskie) przy ul. Chrobrego 2. Pracował w Spółdzielni Spożywców. Żonaty z Łucją z d. Brzezińską (1931). Małżeństwo było bezdzietne. Po wojnie wychowywali Elżbietę, córkę siostry Łucji, która w latach 80-tych wyjechała na stałe do Niemiec.
Ludwik Wojtkowiak zmarł 4.05.1954 w Miastku, pochowany na miejscowym cmentarzu.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie danych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu, biogram
Ludwika Wojtkowiaka autorstwa Mariana Wojtkowiaka zamieszczony w „Ślady pamięci
Wojtkowiaków służba ojczyźnie” wyd. przez Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne i Gminę
Nekla w czerwcu 2013, str. 97-98, wspomnienia Mariana Wojtkowiaka o Ludwiku Wojtkowiaku z dnia 7 października 2019 r.
Opracował: Jacek Mirecki

Wojtkowiak Stanisław, strzelec/szeregowiec
Urodzony 8.11.1909 w Małej Górce, gmina Nekla. Syn Jana i Agnieszki z d. Jankowskiej. Robotnik. Zamieszkały w Nekli, ul. Zawodzie. Żonaty od 1936. Ukończył 4 klasy
Szkoły Powszechnej w Opatówku (1923). 12.04.1932 powołany do odbycia czynnej służby
wojskowej i wcielony do 68 Pułku Piechoty we Wrześni, 5 kompania strzelecka, jako strzelec. 10.03.1933 został przeniesiony do rezerwy. 12.07.1939 został powołany na ćwiczenia
rezerwy do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie. 26.08.1939 zmobilizowany do 69 Pułku Piechoty w Gnieźnie, 3 kompania strzelecka, jako strzelec. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939
w bitwie nad Bzurą pod Łęczycą i Kutnem. 18.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej.
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W październiku został wywieziony do obozu jenieckiego w Grossbeeren pod Berlinem
20.07.1940 został zwolniony z obozu jenieckiego i skierowany do pracy przymusowej w rolnictwie. Pracował tam do lutego 1945, tj. do oswobodzenia przez Armię Czerwoną. Powrócił
do Polski. W latach 1945-1946 pracował na stacji PKP. Od 1946 zatrudniony był w Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Poznaniu. Od 1960 pracował w Powiatowym Zarządzie Dróg
Lokalnych we Wrześni jako robotnik drogowy. Od 1965 zatrudniony był w Powiatowym Zarządzie Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Oddział Betoniarnia w Nekli, skąd
w 1974 przeszedł na emeryturę. Zmarł 1.06.1986, pochowany na Cmentarzu Parafialnym
w Nekli.
Źródła informacji: akta ZBOWID Koło Nekla, przechowywane w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Wojtkowiak Tomasz, szeregowiec, aspirant Policji Państwowej (awans pośmiertny
w 2007 r.)
Urodzony 18.11.1910 w Nekli, syn Józefa (posła na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu
z 1918 r.) i Marianny z Cichońskich. Brat Franciszka i Ludwika Wojtkowiaków oraz Józefa
Wojtkowiaka-Aldermana. Uczęszczał do szkoły w Nekli. Angażował się w życie społeczne
Nekli. W 1930 został wybrany wiceprezesem Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Stąd wywędrował w świat i wybrał
zawód policjanta. Do Policji Państwowej został przyjęty
15.10.1936 w charakterze kandydata kontraktowego, ze stopniem szeregowca. Kandydat musiał spełnić pewne wymagania, w tym musiał mieć wzrost co najmniej 170 cm. Służba
przygotowawcza w policji była służbą kontraktową, podczas
której pracownik otrzymywał żołd 8 gr. dziennie i dodatek
służbowy 45 zł miesięcznie. 14.12.1937 ukończył policyjną
Normalną Szkołę Fachową dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich pow. żółkiewski. Stąd skierowany
został do woj. poleskiego i przydzielony na posterunek w Wysokiem Litewskim pow. brzeski. Nie stracił kontaktu z Neklą,
którą często odwiedzał. Tu, w Nekli, zaręczył się z nekielską
panną. Wojna przerwała jednak te kontakty. W czasie działań
wojennych 1939 aresztowany przez NKWD, trafił do sowieckiej niewoli i przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Z Ostaszkowa przesłał jeszcze
ocenzurowaną pocztówkę z informacją, że czuje się świetnie. Polscy policjanci transportowani byli do Ostaszkowa z obozów przejściowych. Ostaszkowo to miejscowość położona
o 300 km na północny zachód od Moskwy. Obóz ostaszkowski miał być obozem policyjnym
o obostrzonym rygorze. Obóz mieścił się na wyspie Stołbny na jeziorze Seliger. Warunki pobytu były haniebne, jeńcy spali na gołych deskach a o jakichkolwiek warunkach sanitarnych
trudno mówić. W ciasnych, zarobaczonych blokach było brudno i wilgotno. 92 osoby zmarły
po miesiącu. Niedożywienie, ciężka praca i zimno powodowały liczne choroby. Na wniosek
Berii, Biuro Polityczne na swym posiedzeniu w dniu 5.03.1940 podjęło decyzję o najwyższym wymiarze kary wobec wszystkich polskich jeńców, przetrzymywanych w obozach,
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a także wobec 11 000 Polaków przetrzymywanych w więzieniach w zachodnich obwodach
Białorusi i Ukrainy. Na wniosku Berii osobistym podpisem potwierdzili swą aprobatę: Stalin,
Woroszyłow, Mikojan i Mołotow. Protokolant dopisał, iż „za” byli też nieobecni na posiedzeniu Kalinin i Kaganowicz. Likwidacja obozu w Ostaszkowie rozpoczęła się 4.04.1940 i trwała
do 19.05.1940. Nad sprawnym przebiegiem operacji czuwał funkcjonariusz centrali NKWD
Błochin. Codziennie partie jeńców pędzono do stacji kolejowej Soroga, gdzie upychano ich
w wagonach więziennych i przez Bołogoje transportowano do Kalinina (obecnie Twer) do
siedziby zarządu NKWD. Ze stacji w Kalininie byli oni przewożeni karetkami więziennymi
do Zarządu Obwodowego NKWD przy ul. Sowietskiej i tam do zmroku przebywali w celach
znajdujących się w jego podziemiach. Po zmroku rozpoczynały się rozstrzeliwania, które
trwały do świtu. W jednym z pomieszczeń piwnicznych przystrojonym propagandowymi
afiszami sprawdzano personalia skazanego, skuwano go i przeprowadzano do znajdującej
się obok celi śmierci, której drzwi były wyłożone wojłokiem. Ofiarę mordowano strzałem w
tył głowy. Zwłoki wynoszono na dziedziniec i układano w samochodach ciężarowych (oczekiwało ich 5 lub 6). Ciała pomordowanych wywożono o świcie samochodami, do lasu nad
rzeką Twercą koło Miednoje, gdzie znajdował się ośrodek wypoczynkowy NKWD, a następnie zrzucano do dołów w lesie. Zamordowano w ten sposób 6287 osób. 20.04.1940 wśród
rozstrzelanych znalazł się Tomasz Wojtkowiak. Pochowany został w Miednoje. Figurował
tam w wykazie jeńców pod numerem 037/4 z dnia 20.04.1940. W tym dniu zamordowano
398 więźniów. O tym jak wyglądały egzekucje w Kalininie, zeznał w 1991 przed rosyjskim
prokuratorem ppłk. Anatolijem Jabłokowem emerytowany generał sowieckich służb specjalnych Dymitrij Tokariew, który w 1940 był naczelnikiem Obwodowego Zarządu NKWD w
tym mieście. Oto fragmenty: „Odpowiedzialni pracownicy przybyli z Moskwy do kierowania
tą operacją, a między nimi byli: starszy major bezpieczeństwa państwowego Nikołaj Siniegubow – były szef Głównego Zarządu Kolejowego, Błochin, komendant NKWD ZSRR oraz kombrig Krywienko – dowódca Głównego Zarządu Wojsk Konwojowych. [...] Wymienieni przeze
mnie Błochin, Siniegubow i Krywienko mieszkali w wagonie-salonce, który stał na stacji, na
ślepym torze. [...] Łącznie około 30 osób uczestniczyło w rozstrzeliwaniach. [...] Sam Błochin
brał udział. [...] Rozstrzeliwanie było wykonywane przez kierowców i zwierzchnictwo. [...]
Technologia była wypracowana przez Błochina, tak, i komendanta naszego Zarządu NKWD
Rubanowa. Obili oni wojłokiem drzwi wychodzące na korytarz, by nie było słychać strzałów w celach. Następnie wyprowadzali skazanych – tak będziemy mówić – przez korytarz,
skręcali w lewo, gdzie była „czerwona świetlica”. W czerwonej świetlicy sprawdzali według
listy – czy zgadzają się dane. [...] Niezwłocznie zakładali mu kajdanki i wprowadzali do celi,
gdzie dokonywano rozstrzelania. Ściany celi też były obite materiałem dźwiękochłonnym.
[...] Wprowadzali do celi i strzelali w potylicę. [...] Błochin włożył swoją odzież specjalną: brązową skórzaną czapkę, długi skórzany brązowy fartuch, skórzane brązowe rękawice
z mankietami powyżej łokci. Na mnie wywarło to ogromne wrażenie – zobaczyłem kata!
[...] Pierwszy raz przywieziono 300 ludzi. Okazało się, że za dużo. Noc była krótka i trzeba
było kończyć już o świcie. Następnie zaczęto przywozić po 250. [...] Z waltherów. To dobrze
wiem, gdyż przywieźli ich całą walizkę. [...] Okazuje się, że pistolety szybko się zużywają.
[...] Cóż, niewielki pokój. [...] Z tej celi było wyjście na podwórko. [...] Tamtędy wyciągali trupy, ładowali na samochód i jechali. [...] Brezentem wszystko się nakrywało. [...] Gdy
podniosłem problem robotników potrzebnych do kopania grobów, wyśmiano mnie. Naiwni
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dziwacy. Koparka potrzebna! [...] Błochin przywiózł ze sobą dwóch operatorów koparki. [...]
Każdy, po każdej operacji, ile tam było rozstrzelanych walili do jednej kupy wszystkich, do
jednego dołu. [...] To z miesiąc najwidoczniej trwało. [...] A gdy już zakończyli tę całą brudną sprawę, to moskwianie urządzili w swoim wagonie-salonce coś w rodzaju bankietu. [...]
Widowisko to było najwidoczniej okropne, skoro Rubanow postradał zmysły, Pawłow, mój
zastępca, zastrzelił się, sam Błochin – zastrzelił się. Oto, co to wszystko znaczy.” Źródło:
http://kanada.net/war/veng Tomasz Wojtkowiak wraz z innymi rozstrzelanymi policjantami
i żołnierzami z listy katyńskiej został pośmiertnie awansowany do stopnia aspiranta Policji
Państwowej 4.10.2007.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk
Biogram opublikowany w „Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie” wydanym przez Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne i Gminę Nekla. Nekla 2013.

Wojtkowiak-Alderman Józef (ur. 20.02.1898 w Nekli k. Wrześni, zm. 16.02.1979
w Plymouth), por. mar., członek komisji nadzorujących budowę okrętów dla PMW w stoczniach Francji, Wielkiej Brytanii i Holandii; syn Józefa i Marianny z d. Cichońska. Brat Franciszka, Ludwika i Tomasza Wojtkowiaków. Do 30.03.1912
uczęszczał do miejscowej szkoły, a następnie przez kolejne
dwa lata pracował u bogatych gospodarzy. Od 04.1914 do
10.1917 uczył się ślusarstwa i kowalstwa w Kostrzynie. W
1917 został powołany do służby w niemieckiej flocie wojennej (Kaiserliche Marine), początkowo przebywał w Wilhelmshaven, później ukończył kurs polowy, a w 1918 kurs
techniczny w Kilonii i pływał krótko na lekkim krążowniku
Emden, krążowniku pancernopokładowym Nymphe oraz
torpedowcach S 16 i V 159. 12.06.1919 został zdemobilizowany. Pracował potem w kopalni w Westfalii, ale szybko
porzucił pracę pod ziemią. W lutym 1920 wrócił do Nekli.
2.08.1920 został powołany do PMW jako mat do III Baonu
Morskiego. W 1925 pełnił obowiązki bosmanmata mechanika na kanonierce ORP Generał Haller, a w czerwcu 1925
wziął udział w oficjalnej wizycie okrętu w Estonii i na Łotwie. Ponadto służył na ORP Generał Sosnkowski, był kierownikiem maszyn na ORP Mewa oraz na kanonierce Komendant Piłsudski. 1.03.1927 otrzymał dyplom mechanika III kl. 17.06.1928 wraz z grupą podoficerów wyjechał do Francji w
celu odbycia stażu na kontrtorpedowcach. W połowie 1928 pomagał kmdr ppor. A. Rylce w
pracach montażowych na nowo budowanym niszczycielu ORP Burza. 4.11.1933 awansowany do stopnia bosmana Floty (przemianowany na chorąży marynarki). W latach 1934-1935
jest na ORP Bałtyk w charakterze instruktora technicznego Szkoły Specjalistów Morskich
(SSM) na kursach dla podoficerów maszynistów. Od 12.08.1935 był członkiem Komisji i
nadzoru Budowy Okrętów Grom i Błyskawica w Anglii. Latem 1936 został członkiem (do
pomocy) Komisji Nadzorczej budowy okrętu podwodnego ORP Orzeł w Holandii. W 1937
publikował na łamach „Wiarusa”. Od 1937 do sierpnia 1939 II of. mechanik na niszczycielu
ORP Błyskawica, następnie na Gromie. W sierpniu 1939 oddelegowany do stoczni w Cowes
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celem nadzoru budowy ścigaczy torpedowych i turbin dla 2 niszczycieli, których budowę
realizowano w kraju. 29.03.1940 został wysłany na Maltę, gdzie został II of. mechanikiem
na przejętym od Brytyjczyków niszczycielu Garland. 24.10.1939 przeokrętowany na niszczyciel ORP Piorun jako II of. mechanik, m.in. uczestniczył w legendarnej bitwie okrętu z
niemieckim superpancernikiem Bismarck. Od 28.02.1942 pełnił obowiązki III of. mechanika na Piorunie. 3.05.1944 został awansowany do stopnia ppor. mar. Od 20.12.1939 służy
na Bałtyku. Od 25.01.1945 do 1947 jest instruktorem w Centrum Wyszkolenia Specjalistów
Floty (CWSF) w Plymouth. 31.03.1946 dostał awans na stopień por. mar. W 1946 r. zdał egzamin i otrzymał dyplom II of. mechanika. 1.02.1950 dostał obywatelstwo brytyjskie i zmienił
nazwisko na Alderman. Po zwolnieniu z PKPR w Glasgow podjął pracę jako Chief Enginner i pływał na statku angielskim Villar. W pździerniku 1948, podczas pobytu w Buenos
Aires, dostał zaświadczenie o nadaniu mu dyplomu I of. mechanika okrętowego. Od 7.03.
do 20.12.1949 był wolnym słuchaczem na wydziale inżynierii morskiej na Uniwersytecie w
Southampton. Pod koniec 1949 r. zamieszkał na stałe w Plymouth i rozpoczął pracę w firmie Royal Electrical and Mechanical Eugineers (REME), skierowany do prób na ścigaczach
dla Royal Navy (pracował 7 lat). Od 1956 członek Graduate Institute of Plant Engineers. Od
4.03.1957 do 1950 pracował w stoczni Devonport w Plymouth. Odznaczony Krzyżem Walecznych (2x), Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Morskim (4x), Atlantic Star, African
Star, Italy Star, War Medal 1939-1945. Podczas służby w PMW napisał 11 podręczników i
instrukcji dla kursantów CWSF oraz przetłumaczył 16 podręczników angielskich. Bibliografia: M Borowiak, Admirał Unrug 1884-1973, Warszawa 2009; idem, Mała flota bez mitów,
Gdańsk 1999; idem, ORP „Piorun”, Warszawa 2000; Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. II
cz. 1, Korpus oficerów 1918-1947, pod red. J.K. Sawicki, Gdynia 1996; W. Koszela, Niszczyciele Polskiej Marynarki Wojennej, Warszawa 2013; J. Łubkowski, Kontrtorpedowce Wicher,
Burza, cz. 1, Gdańsk 2004; R. Mielczarek, ORP „Grom”, Gdańsk 1970; J. Pertek, „Burza”
weteran atlantyckich szlaków, Gdańsk 1970; idem, Dzieje ORP „Orzeł”, Gdańsk 1998; idem,
Pod obcymi banderami, Poznań 1984; S.M. Piaskowski, Kontrtorpedowce „Wicher” i „Burza”,
Albany N.Y. 1984; idem, Kroniki Polskiej Marynarki Wojennej 1918-1946, t. 2-3, Albany N.Y.
1987-1990; A. Rylke, W służbie okrętu, Gdynia 1967; W. Szczerkowski, ORP „Błyskawica”,
Gdańsk 1979; W. Troman, ORP Błyskawica of Cowes and Gdynia. Work, War and Friendship, Newport 2012; idem, Porucznika marynarki Józefa Wojtkowiaka-Aldermana notatki ze
służby na morzach, [w:] Ślady pamięci. Wojtkowiaków służba ojczyźnie, w opr. J. Osypiuk,
Nekla 2013; M. Twardowski, Niszczyciele typu Grom, cz. 1-2, Grom, Błyskawica, Gdańsk
2002-2003; Informacje od W. Troman w zbiorach prywatnych autora.
Autor biogramu: Mariusz Borowiak
Biogram opublikowany w „Słowniku biograficznym wielkopolskich emigrantów, podróżników i ludzi morza” wydanym przez Nekielskie Stowarzyszenie Kulturalne i Gminę
Nekla. Nekla 2014.

Woźniak Stefan /1901-?/ Opatówko
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Woźniak Stefan, starszy wachmistrz
Urodzony 20.08.1900 w Nekli. Syn Kazimierza i Apolonii z d. Frąckowiak. Żona - Stanisława Woźniak. Dzieci brak. Wykształcenie podstawowe. Ostatnio mieszkał w Poznaniu
przy ul. Klonowej 14/1. Wcielony do Armii Pruskiej 17.05.1918 przeszedł podstawowe szkolenie oraz szkolenie obsługi ckm. Po wybuchu Powstania Wielkopolskiego zdezerterował
w dniu 23.12.1918 z pruskiej Armii, przyłączył się do powstańców i brał udział w walkach
w składzie 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich w stopniu szeregowego. Następnie uczestniczył w Wojnie Bolszewickiej do 16.12.1920, w składzie 58 Pułku Piechoty, a od 18.04.1921 w 15 Pułku Ułanów, gdzie pełnił służbę do 23.11.1921 Brał udział w bitwach pod Szubinem,
Rynarzewem, Szamocinem, Mińskiem, Bobrujskiem oraz w Bitwie Warszawskiej. Rozkazem
Ministra ds Wojskowych 2.12000/OdoB/22 przeniesiony do rezerwy z dniem 15.12.1922.
W dniu 9.12.1927, rozkazem Dowództwa Okręgu Korpusu VIII nr.78/27, został awansowany
do stopnia starszego szeregowego. Następnie odbył kurs instruktora Przysposobienia Wojskowego w 3 kompanii 70 Pułku Piechoty. Do 16.03.1929 przechodził cykl ćwiczeń rezerwistów. Po ich zakończeniu został funkcjonariuszem Policji Państwowej. Po 1931 (dokładna
data nie jest nam znana) został starszym podoficerem w 7 Pułku Strzelców Konnych z Biedruska. W dniu 1.09.1939 był etatowym szefem 4 szwadronu 7 Pułku Strzelców Konnych
i z nim przeszedł szlak bojowy. Pułk zmobilizowany w ostatnich dniach sierpnia stacjonował
w rejonie Obornik (4 szwadron jako odwód w rejonie wsi Słomowo). Tam zastał go wybuch
wojny. Pierwsza potyczka z nieprzyjacielem to bój o Czarnków w dniach 1-3.09.1939. IX
pułk przechodzi do walk nad Bzurą w rejonie Walewic i Bielawy. 1.09.1939, przechodząc
w stronę Soboty, 4 szwadron stoczył walkę z nieprzyjacielem i wziął pierwszych jeńców.
Kulminacja walk nad Bzurą to bój o Brochów w dniach 13-15.09.1939. To właśnie 4 i 2
szwadron jako pierwsze weszły do Brochowa po szaleńczym ataku, pod silnym ostrzałem
Niemców, przez pole oddzielające Bzurę od zabudowań wsi. Tam to pułk stoczył bój z doborową jednostką SS-Liestandarte Adolf Hitler. Sam dowódca pułku prowadził 4 szwadron
do ataku na bagnety w rejonie kościoła. 16.09.1939 pułk został zluzowany z doszczętnie
zniszczonego Brochowa, gdzie poniósł duże straty. Po czwartym już sforsowaniu Bzury pod
Witkowicami pułk ruszył przez Puszczę Kampinoską przez miejscowości Wilcze i Krzywą
Górę. W rejonie leśniczówki Demboskie 4 szwadron wspierał 17 Pułk Ułanów i było to udane wsparcie - nieprzyjaciel poniósł znaczne straty. 17.09.1939, 4 szwadron brał udział w
drugim rzucie natarcia na Zamość znów prowadzonego przez dowódcę pułku płk. Królickiego. Niestety został on tam śmiertelne zraniony i zmarł 28.09.1939 w Twierdzy Modlin.
Po jednodniowej przerwie 19.09.1939, pułk rozpoczął natarcie w kierunku Lasek. Będący
w ubezpieczeniu 4 szwadron został w godzinach południowych zaatakowany przez grupę
pojazdów nieprzyjaciela. Podczas tego ataku wachmistrz został ranny i tu jego szlak bojowy
zakończył się. Posiadał odznaczenia: Odznakę Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich.,Medal Pamiątkowy za wojnę 1918/1921; Odznakę Pamiątkową 58 Pułku Piechoty i 15 Pułku Ułamów,
Oficerską Odznakę Pamiątkową 7 Pułku Strzelców Konnych (rozkazem z 15.09.1939 po bitwie pod Brochowem), Wielkopolski Krzyż Powstańczy. Zmarł 9.05.1990 i pochowany został
na Cmentarzu Junikowo w Poznaniu, kwatera Powstańców Wielkopolskich, pole 6, kwatera
1, rząd 11, miejsce 13. Wspomniany niemalże w każdym opracowaniu dotyczącym Armii
Poznań czy Wielkopolskiej Brygady Kawalerii w 1939 w spisie personalnym obsady 7 Pułku
Strzelców Konnych. Co najmniej 2-krotonie żonaty nie doczekał się niestety potomstwa stąd
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poza udokumentowaną służbową jego dokładne koleje losu nie są dokładniej znane. Ostanie
dwadzieścia kilka lat życia spędził u boku drugiej żony - Stanisławy, wśród kombatantów
głównie z Powstania Wlkp oraz kolegów z poznańskiego Dębca. Z powody wysokiego wzrostu i ponad gabarytowego nosa wśród kolegów miał ksywkę „de Goll” (od generała de Gaulle)
Źródła informacji: Szacherski Z.,Wierni przysiędze, Warszawa 1966, s. 322, Abraham Roman Wspomnienia wojenne znad Warty i Bzury, Warszawa 1990 r. Wydanie II popr., Wojcięgowska Danuta, Jarosz Bogdan Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 z ówczesnych granic powiatu średzkiego, Dominowo 2017, książeczki wojskowe oraz zaświadczenia
z CAW o udziale w Powstaniu Wlkp. (sygnatura 12684/Ch.I. podstawa Aow 25.6.38).
Informacje pochodzą z portalu Bohaterowie Bitwy nad Bzurą z uzupełnieniami Jacka
Mireckiego

Wrotecki Stanisław
Urodzony 12.04.1908 w Blizanowie (powiat kaliski, województwo wielkopolskie).
Mieszkał w Brzeźnie. Syn Michała. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939 roku. Przebywał
w niewoli niemieckiej. Do miejsca zamieszkania powrócił 1.07.1940. W okresie od stycznia
do grudnia 1942 r. pracował przymusowo w miejscowości Topper (obecnie Toporów w gminie Łagów, w powiecie świebodzińskim). Zmarł 23.01.1992.
Źródło informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na
podstawie danych Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie (zasób archiwalny tej fundacji
przejęty został przez Archiwum Akt Nowych, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa).
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Wydra Kazimierz, podporucznik rezerwy
Urodzony 26.02.1909 w Polskiej Wsi, gmina Kłecko, powiat gnieźnieński. Syn Walentego i Stanisławy z d, Woźnickiej. W 1925 wstąpił do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Gnieźnie, a w 1930 uzyskał maturę w seminarium w Wągrowcu. Służbę
wojskową odbył w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty
nr 7 w Śremie. Od 1931 pracował jako nauczyciel w Sobiesierniach i Bardzie w powiecie wrzesińskim oraz w Strzyżewie Czerniejewskim w powiecie gnieźnieńskim. W 1933
r. zdał II egzamin nauczycielski. W latach 1936-1937 był
instruktorem oświaty rolniczej w Grabowie Królewskim i
działaczem kółka rolniczego. W 1939 został zmobilizowany
do 69 Pułku Piechoty z Gniezna, 3 batalion, jako dowódca 1
plutonu 3 kompanii ckm (Ludwik Głowacki 17 Wielkopolska
Dywizja Piechoty w kampanii 1939 roku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969, str. 149). W czasie okupacji pracował
jako księgowy w majątku w Chwalibogowie. Przebywał przez
rok w areszcie pod zarzutem działalności antyniemieckiej.
Po zwolnieniu pracował jako robotnik w Środzie Wlkp, ale
pozostawał pod dozorem policyjnym. W 1945 zorganizował
szkoły w Bardzie oraz Chociczy Wielkiej. W latach 1946-1948 był przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni. Reaktywował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Był
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czynnym instruktorem harcerskim. W latach pięćdziesiątych kierował zorganizowaną przez
siebie spółdzielnią produkcyjną w Bardzie W latach 1963-1972 był kierownikiem Szkoły
Podstawowej w Nekli. Założył w Nekli Koło Pszczelarzy. Był żonaty z Jadwigą z d. Maciejewską i miał z nią czworo dzieci: Karola (zmarł w wieku niemowlęcym), Zofię, Stanisławę
i Barbarę. Zmarł 16.09.1981, pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Autor biogramu: Roman Nowaczyk (Stańczyk).
Biogram pierwotnie opublikowany we Wrzesińskim Słowniku Biograficznym, wydanie drugie, Września 2011, str. 315.

Wysocki Zygmunt Włodzimierz
Urodzony 8.01.1911 we Wrześni. Syn Kazimierza
(stolarza) i Pelagii z d. Szablikowskiej. W życiu codziennym
posługiwał się imieniem Włodzimierz. Mieszkał w Nekli,
w domu p. Psujów przy ul. Poznańskiej. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Na Liste über die entlassenen polnischen
Kriegsgefangenen wymieniony w poz. 22 jako Włodz. Wysocki. Po wojnie, w latach pięćdziesiątych, wyprowadził się z
Nekli do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie wybudował dom
przy ul. Reytana. Żonaty z Wandą. Dzieci: Maryla, Marek.
Źródło informacji: zdjęcie i informacje udostępnione
przez Michała Pawełczyka.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Zbierski Józef /3.10.1909/ Nekla, w niewoli do 23.10.1939
Zdziabek Nikodem /11.09.1907-1980/ Nekla
Ziuko Leonard, szeregowiec, aspirant Policji Państwowej (awans pośmiertny
w 2007 r.)
Urodził się w dniu 1.10.1909 w miejscowości Kamionka jako syn Kazimierza i Weroniki. Pracę w Policji Państwowej rozpoczął w dniu 10.07.1936, będąc kandydatem kontraktowym na szeregowego. Po ukończeniu w dniu 12.06.1937 Normalnej Szkoły Fachowej
w Mostach Wielkich został skierowany do województwa poznańskiego, a z kolei rozkazem
599 z 9.07.1937 przydzielono go do Posterunku Policji Państwowej w Nekli. Tu mieszkał
i pracował do 1939. Był kawalerem, miał na utrzymaniu matkę – Weronikę, lat 62. Po wkroczeniu Armii Radzieckiej na tereny Polski został osadzony w obozie w Ostaszkowie. Został
zamordowany na przełomie kwietnia i maja 1940 w Twerze (Kalinin). Policjanci transportowani byli do obozu o obostrzonym rygorze w Ostaszkowie, znajdującym się na północny
zachód od Moskwy. Obóz mieścił się na wyspie Stołbny na jeziorze Seliger. Zdecydowano
5.03.1940 na posiedzeniu Biura Politycznego KC o zagładzie jeńców wojennych. W ślad za
tą decyzją rozpoczęła się 4.04.1940 likwidacja obozu w Ostaszkowie i trwała do 19.05.1940.
Jeńców wojennych pędzono do stacji kolejowej Soroga i transportowano do Kalinina (Twer),
do siedziby NKWD. Tam do wieczora przetrzymywano ich w piwnicy, a po zmroku rozstrzeliwano. Ciała pomordowanych wywożono o świcie samochodami do lasu nad rzeką Twercą
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koło Miednoje, gdzie znajdował się ośrodek wypoczynkowy NKWD. Postanowieniem Prezydenta RP z 5.10.2007 został awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Zyguła Stanisław /1911-1991/ Nekla
Żmuda Zygmunt, porucznik rezerwy (od maja 1975 roku)
Urodzony 12.02.1908 w Kiszkowie, powiat gnieźnieński. Syn Józefa i Franciszki
z d. Babrakowskiej. Ukończył Szkołę Powszechną w Kiszkowie - 6 klas, Gimnazjum w Inowrocławiu - 4 klasy oraz Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Wągrowcu (egzamin dojrzałości w 1927). W 1927 rozpoczął pracę w Szkole Powszechnej w Targowej Górce, gmina
Nekla, a następnie, do 1939, pracował w Szkole Powszechnej w Stępocinie, gmina Nekla. Odbył służbę wojskową w
Szkole Podchorążych Rezerwy w Zambrowie: w okresie od
12.07.1931 do 30.11.1931 w stopniu strzelca, od 1.12.1931
do 14.05.1932 - w stopniu starszego strzelca, od 15.05.1932
do 28.06.1932 - w stopniu kaprala. Od 29.06.1932 do
11.12.1932 odbył ćwiczenia w 68 Pułku Piechoty w stopniu
kaprala podchorążego rezerwy, od 26.06.1933 do 5.07.1933
- w stopniu plutonowego podchorążego. 1.01.1934 mianowany został podporucznikiem rezerwy. Kolejne ćwiczenia wojskowe odbył w 68 Pułku Piechoty: od 25.07. do 19.08.1935,
od 19.07. do 13.08.1937, od 24.07. do 18.08.1939. Zmobilizowany do czynnej służby wojskowej 24.08.1939 do 68 Pułku
Piechoty we Wrześni. Od 1 do 13.09.1939 miał przydział do
Batalionu Marszowego 68 Pułku Piechoty - dowódca por. Jan
Jasiński (17.09.1939 ranny koło Juliopola, zmarł w szpitalu w
Łodzi). 14.09.1939 pod Łęczycą batalion został rozwiązany,
a jego żołnierze zostali wcieleni jako uzupełnienie do batalionów 68 Pułku Piechoty, które
w dotychczasowych walkach poniosły znaczne straty (Jerzy Dąbrowski 68 Pułk Piechoty w
Garnizonie Września. Wydanie drugie zmienione. Warszawa 2019). Od 14.-18.09.1939 Zygmunt Żmuda był dowódcą plutonu w 3 kompanii I batalionu 68 Pułku Piechoty - dowódca batalionu kpt Bronisław Magdziarski. W składzie tych oddziałów brał udział w działaniach bojowych w bitwie nad Bzurą w obszarze Kiernozia-Sochaczew-Puszcza Kampinoska.
18.09.1939 dostał się do niewoli niemieckiej. Od 24.09.1939 do 29.04.1945 przebywał w
oflagach: II-A w Prenzlau (obecnie powiat Uckermark, kraj związkowy Brandenburgia), II-E
w Neubrandenburg (obecnie kraj związkowy Meklemburgia - Pomorze Przednie), II-D - w
Gross Born (obecnie Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie) i X-A w Sandbostel (obecnie powiat Rotenburg, kraj związkowy Dolna Saksonia). W
oflagu ukończył wyższe studia nauczycielskie (Wyższy Kurs Pedagogiczny oraz Instytut Pedagogiczny). Był także słuchaczem na kursie kierowania szkołą. Po wyzwoleniu przez armię
brytyjską, od 29.04.1945 przebywał w Polskim (Oficerskim) Ośrodku Wojskowym Nr 112 w
Verden, Delmenhorst, Adelheide i Getyndze, gdzie pracował w szkole podstawowej dla dorosłych, jako kierownik. Do kraju powrócił 28.05.1946 i podjął pracę nauczyciela w Szkole

159

Podstawowej w Nekli, gdzie pracował do 31.08.1968, tj. do przejścia na emeryturę. Mieszkał
w Nekli, przy ul. Zawodzie. Później przeprowadził się do Wrześni i od 1974 r. był członkiem
Koła ZBOWID we Wrześni. Był prezesem Powiatowego Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego, a przez okres dwóch kadencji - radnym Powiatowej Rady Narodowej we Wrześni.
Żonaty z Bronisławą z d. Ślusarek. Miał dwóch synów: Wojciecha (ur. 1937) i Andrzeja.
Zmarł 31.10.1989, pochowany na Cmentarzu Komunalnym we Wrześni (sektor 12, nr rzędu
3, nr grobu 49).
Źródła informacji: dokumenty znajdujące się w teczce Zygmunta Żmudy przechowywanej w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Września, hasło Żmuda Zygmunt autorstwa Romana Nowaczyka (Stańczyka) we Wrzesińskim Słowniku
Biograficznym, wydanie drugie, Września 2011, str. 326, Dąbrowski Jerzy 68 Pułk Piechoty
w Garnizonie Września, Wydanie drugie zmienione. Warszawa 2019.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

Żwak Józef, starszy strzelec
Urodzony 13.03.1901 r. Od 1936 był nauczycielem w Publicznej Szkoły Powszechnej
w Nekli. Tak Józefa Żwaka wspominała Maria Chromińska: „... który mało się uśmiechał, był
poważnym, wymagającym, znakomitym polonistą, ceniliśmy jego dużą wiedzę”. Zmobilizowany do 69 Pułku Piechoty z Gniezna. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Poległ w czasie
działań wojennych pod Warszawą 19.09.1939. Na zachód od Ołtarzewa miała miejsce bitwa
Armii Łódź i Armii Poznań z nacierającymi wojskami niemieckimi. Zginęło w niej około
1000 żołnierzy. Pochowany został na cmentarzu wojennym w Ołtarzewie.
Źródła informacji: IPN Straty Osobowe i Ofiary represji (http://www.straty.pl), na podstawie Księgi pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Żołnierze
września, Walczak Marian, Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej,
Warszawa 1995, Chromińska Maria Wspomnienie o starym rynku nekielskim, cz. II, Nekla,
listopad 2003 r., Mazurkiewicz Sebastian, Nekla. Historia Miasta, Nekla 2008.
Autor biogramu: Jacek Mirecki

SUPLEMENT
Jankowiak Ignacy, starszy posterunkowy Policji Państwowej
Urodził się w 12.07.1887 w Grabowie Królewskim
jako syn Konstancji. Ukończył szkołę powszechną w Grabowie. Ponadto zdał egzaminy na stopień posterunkowego.
W dniu 8.10.1907 został powołany do służby czynnej w
Armii Niemieckiej, którą zakończył 25.09.1909. Podczas I
wojny światowej został wcielony 6.08.1914 do Armii Niemieckiej i służył w 12 Kompanii 16 Pułku Piechoty (Infanterie-Regiment Freiherr von Sparr (3. Westfälisches) nr
16 Mülheim (am Rhein)). Podczas walk pod Verdun został
15.12.1916 wzięty do niewoli, która trwała do 4.03.1919.
5.03.1919 wstąpił do tworzonej we Francji Armii Hallera
i służył w niej do 10.01.1920. Później został funkcjonariuszem
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Policji Państwowej. Służbę w Policji rozpoczął 17.11.1920 w Kamionce, a następnie pełnił
ją w Skałacie i Tarnopolu (obie miejscowości w obecnym obwodzie tarnopolskim na Zachodniej Ukrainie). Tam też pełnił służbę jako starszy posterunkowy we wrześniu 1939.
1.04.1934 awansowany na starszego posterunkowego Policji Państwowej. 27.05.1911 ożenił
się z Konstancją Hurysz. W małżeństwie urodziły się dwie córki: Maria i Jadwiga. Zginął
w 1940 w Twerze (Kalinin). Symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Parafialnym w
Targowej Górce.
Autor biogramu: Michał Pawełczyk

Moch Franciszek, kapral
Urodzony 4.10.1911 w Radlinie k/Jarocina w rodzinie Jana i Eleonory. Ukończył szkołę
powszechną w Radlinie. W latach trzydziestych powołany został do odbycia czynnej służby
wojskowej w jednostce kawaleryjskiej w Baranowiczach (mógł to być 26 Pułk Ułanów Wielkopolskich stacjonujący w Baranowiczach, którym dowodził od 29.11.1927 do 22.03.1929 ppłk/płk dypl. kawalerii dr
Roman Abraham). Po odbyciu dwuletniej służby powrócił
do Radlina. Pracował na kolei. W sierpniu 1939 r. zmobilizowany został do nieznanej jednostki kawaleryjskiej w Stanisławowie. Uczestniczył w wojnie obronnej 1939. Przedostał
się na Węgry i trafił do obozu internowania w Sarvar (miasto
w komitacie Vas, między Sopronem a Balatonem, w latach
II Wojny Światowej mieścił się tutaj obóz dla internowanych polskich żołnierzy). W 1941 został zwolniony z obozu
i powrócił do domu w Radlinie. W tym samym roku ożenił
się z Wiktorią z d. Szych. Z małżeństwa tego urodziły się
dzieci: Jerzy (1942), Zdzisław (1945) i Eleonora, zam. Wojtkowiak (1946). Syn Jerzy wspomina, że rodzina w czasie
okupacji mieszkała na drugim piętrze budynku stacyjnego w Radlinie i tam on się urodził.
Po wojnie kontynuował pracę jako toromistrz na kolei w Radlinie. W 1949 przeniósł się
z rodziną do Chociczy, gmina Nowe Miasto n/Wartą, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1976. Zmarł 9.05.1982 w Jarocinie i pochowany na tamtejszym cmentarzu komunalnym.
Źródło informacji: relacja syna - Jerzego Mocha, zam. w Zasutowie, gmina Nekla.
Autor biogramu: Jerzy Osypiuk
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Michał Pawełczyk

SEMPER FIDELIS
zawsze wierni
Ledwie nastał rozejm w Trewirze, kończący formalnie Powstanie Wielkopolskie w
lutym 1919 r., a już zaczęto sposobić się do kolejnego odparcia wroga. Tym razem wróg
miał oblicze rewolucji socjalnej, a w rzeczywistości była to zwykła rosyjska pazerność na
zdobycie dla siebie jak największego obszaru, co patrząc na historię Rosji i jej skłonność
do podbijania kolejnych krajów, wcale nie dziwi. I znów powstańcy, tym razem wcieleni
do regularnego wojska wielkopolskiego, przyszli na pomoc krwawiącej ojczyźnie. Polska
jako obszar państwowy o określonych granicach dopiero się wykluwała. Żadne granice nie
były ustalone w sposób nie budzący wątpliwości. Ówczesne władze Polski za wszelką cenę
pragnęły zdobyć na wschodzie terytoria Białorusinów i Ukraińców, historycznie przecież
włączone ongiś do Polski. Przy jednoczesnym parciu władzy bolszewickiej na przyjazne rewolucji zrewoltowane Niemcy, nie do uniknięcia było starcie. Początkowe sukcesy militarne
Polaków (doszliśmy aż do Kijowa) zostały wkrótce skasowane przez nawałę bolszewicką.
I znów w potrzebie, w obronie ojczyzny, stanęli powstańcy wielkopolscy. To właśnie uderzenie wojsk wielkopolskich znad Wieprza było między innymi sprawcą sukcesu w bitwie
warszawskiej. Po okresie spokoju międzywojennego znów Ojczyzna wezwała pomoc swych
wiernych obrońców. Wielu już zaawansowanych wiekiem, schorowanych i niezdolnych do
walki nie mogło stawić czynnie czoła najeźdźcy hitlerowskiemu. Należy zdawać sobie sprawę, że uderzenie Niemiec na Polskę było wielokierunkowe. Ludność Wielkopolski zdawała
sobie sprawę z konieczności ucieczki przed najeźdźcą. Jednak tak jak kiedyś, tak i w tej
chwili zagrożenia dawała przykłady patriotyzmu i gotowości do obrony. Prócz sił wojskowych powołano w skład armii żołnierzy batalionów Obrony Narodowej, formowanych na
danym terenie. Na pograniczu wielkopolsko-niemieckim opór stawiały jednostki graniczne.
W miejscowościach tworzono Straż Obywatelską, która działała do chwili wkroczenia wojsk
hitlerowskich. Ludność cywilna w miarę swych możliwości starała się pomóc jednostkom liniowym w zwalczaniu hitlerowskich dywersantów, uczestniczyła w budowie umocnień. W
obronie ojczyzny wzięło udział wielu mieszkańców regionu nekielskiego, w tym powstańcy
wielkopolscy. Zachowała się tylko część informacji o ich udziale.
Niech zamieszczone powyżej sylwetki powstańców: Jana Barczaka, Ignacego Bilskiego, Stanisława Dankowskiego, Andrzeja Hadady, Jana Kaczmarka, Stanisława Mencla, Józefa
Nowaka, Wojciecha Nowickiego, Kazimierza Sobczaka, Ignacego Stachowiaka, Leona Szweda, Wincentego Tomczaka, Stanisława Turbańskiego, Stefana Woźniaka czy hallerczyka Ignacego Jankowiaka, obrazujące zapewne część powstańczego wysiłku obrony Ojczyzny, będą
hołdem złożonym wszystkim, dla których umiłowanie ojczyzny i wolności było najwyższą
wartością.
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Jerzy Osypiuk

Zbrodnia na placu szkolnym w Nekli 12 września
1939 r.
Do miejsc, które zapisały się złą sławą we wrześniu 1939 r., zaliczyć należy teren
placu dawnej szkoły powszechnej przy dzisiejszej ulicy Poznańskiej w Nekli. Od
drugiej połowy lat sześćdziesiątych przed budynkiem szkoły stoi ceglany obelisk z bardzo
ogólną inskrypcją: Miejsce męczeństwa i mordów dokonanych na Polakach przez najeźdźcę
hitlerowskiego w latach 1939-1945.
Jakie wydarzenia upamiętnia? Na to pytanie nie potrafi odpowiedzieć przypadkowyprzechodzień w średnim wieku, a tym bardziej nikt spośród młodych ludzi.
Zeznający 26 stycznia 1976 r. przed sędzią Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Poznaniu w sprawie zbrodni popełnionych w niemieckim obozie pracy przymusowej dla Żydów „Gemeinschaftslager der DAF nr 22” w Nekli, świadek Stanisław Sobczak,
zapytany o wrześniowe wydarzenia, tak zeznawał: Od 1920 roku, z przerwą od 1943 do
1945 roku, mieszkałem w Nekli przy ulicy Poznańskiej w budynku, który szczytem przylegał
do budynku szkolnego. W czerwcu 1943 roku zostałem wywieziony na roboty przymusowe do
Niemiec, skąd wróciłem w czerwcu 1945 roku.
Ogród nieruchomości, w której mieszkałem, graniczył z dziedzińcem szkolnym. Wewrześniu 1939 roku, dnia nie przypominam sobie, do Nekli wkroczyły oddziały niemieckie.
W szkole kwaterował sztab. W tym czasie pracowałem w lesie. Pewnego dnia, kilka dni
po wkroczeniu Niemców, kiedy przed wieczorem wróciłem z pracy, widziałem przez okno w
kuchni, które wychodziło na ogród, jak Niemcy, ubrani w zielone mundury, strzelali w plecy do dwóch cywilnych mężczyzn, na wysokości bramy, na południowym końcu dziedzińca
szkolnego. Niemcom kwaterującym w szkole bliżej się nie przyglądałem, gdyż od rana prawie
do wieczora pracowałem w lesie i nie miałem możności z nimi się stykać. Ludzie wówczas
mówili, że tego dnia zostało zastrzelonych czterech Polaków. Mnie wydawało się, że Niemcy
strzelali do dwóch. Była wówczas już prawie szarówka. W naszym mieszkaniu, które było
małe, wojsko niemieckie nie kwaterowało. Przy ekshumacji zastrzelonych nie byłem. Kiedy
bowiem wróciłem z Niemiec, było już po ekshumacji.
Do Nekli Niemcy wkroczyli 10 września 1939 r. Już trzeciego dnia ich obecności
dokonali zbrodni. Bez wyroku sądu
zastrzeleni zostali czterej mieszkańcy
Lipek, Przyborowa i Wierzyc, przywiezieni wozem konnym pod eskortą
miejscowych Niemców, uzbrojonych
w broń palną.
Kim byli i z jakich powodów
spotkał ich taki los? Dzisiaj, po 80 latach od tamtych wydarzeń, trudno
jednoznacznie opisać powody i przebieg wydarzeń. Nie żyją bezpośredni
świadkowie. Zachowały się jednak
Notatka Antoniego Matuszaka
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nieoficjalne dokumenty i przechowywana w pamięci kolejnych pokoleń wiedza. Pozwalają
one na odtworzenie tamtych okrutnych faktów. Zachowała się notatka sporządzona 9 grudnia 1975 r. ręką Antoniego Matuszaka z Nekli, kombatanta II wojny światowej, od 2 marca
1975 r. prezesa nekielskiego koła ZBoWiD.
Jest to relacja Antoniego Laseckiego z Siedlca, przed wojną mieszkańca Wierzyc, dotycząca rozstrzelania w Nekli Romana Ruska i Franciszka Surówki, robotników leśnych z
Wierzyc, Józefata Stachowiaka z Przyborowa i Ignacego Królaka z Lipek. To oni w pierwszych dniach września 1939 r. na polecenie władz administracyjnych rekwirowali konie i
wozy u Niemców mieszkających w Goraninku w celu ewakuacji polskiej ludności cywilnej.
Niemieckimi mieszkańcami Goraninka byli Karl Stroech, Friedrich Stobnau, Willi Teske,
Otto Rachuj, Emil Koerth, Kurt Henkel. W Wierzycach mieszkali Hugo Kelm, Otto Hirth,
Hugon Mittelstädt, Gierke, Sitz. To oni, zdaniem Laseckiego, przyczynili się do uwięzienia
i rozstrzelania w Nekli mieszkańców Przyborowa i Wierzyc. Reinhold Marquardt i Gustaw
Grüning, Niemcy zamieszkali w Lipkach, wskazali na rozstrzelanie mieszkańca tej miejscowości - Ignacego Królaka.
Na placu szkoły powszechnej w Nekli 12.09.1939 r. rozstrzelani zostali:
Ignacy Królak, ur. 26.07.1892 w Antoninie, pow. Jarocin, zamieszkały w Lipkach,
Roman Rusek, ur.17.02.1907 w Dobrej, pow. Turek, zamieszkały w Wierzycach,
Józefat Stachowiak, ur.6.09.1911 w Rakowie, pow. Gniezno, zamieszkały w
Przyborowie,
Franciszek Surówka, ur. 7.03. 1884 w Koźmicach Wielkich, pow. Wieliczka, zamieszkały w Wierzycach.
Zbrodni dokonali stacjonujący w Nekli żołnierze Wehrmachtu prawdopodobnie z 472
Pułku Piechoty 252 Dywizji Piechoty (str. 22., informacja Michała Pawełczyka). Po egzekucji
ciała zamordowanych zostały pochowane w ogrodzie szkolnym. Po wojnie ekshumowano je
i pogrzebano we wspólnej mogile
na Cmentarzu Parafialnym w Nekli.
Według relacji Lidii Chrzan
Jeziorskiej z Wierzyc, wnuczki
Franciszka Surówki, na podstawie wspomnień jej siostry, Emilię
Woźniak, razem z aresztowanymi
zabrany został do Nekli sąsiad Surówki, Franciszek Starczewski, który wcześniej ukrył się w złożonym
Cmentarz w Nekli. Józef i Stanisław Surówka
w stodole sianie. Został jednak wyprzy zbiorowej mogile rozstrzelanych
kryty przez Niemców.
Zdjęcia udostępnił syn Józefa - Jerzy Surówka.
Mieszkanka Nekli, Zofia Matuszak, z domu Hadada, w swoich wspomnieniach z 1939 r. (str. 21.) przywołuje w pamięci
ucieczkę jednego z uwięzionych. Być może był nim Franciszek Starczewski. Niestety, nie
przeżył wojny, a okoliczności jego śmierci nie są znane. Po wojnie jego owdowiała żona
powtórnie wyszła za mąż za Władysława Rogasia. Ten fakt uwiarygodnić może relacja złożona Jerzemu Osypiukowi w 1989 r. przez Władysława Hadadę (brata Zofii), jakoby podczas
powojennej ekshumacji w mogile znaleziono mniej ciał, niż się spodziewano. Na tabliczce,
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umieszczonej na krzyżu zbiorowej mogiły nekielskiego cmentarza, wymieniono nazwiska 4
osób.
Nadmienić należy, że na terenie Nekli nie odnotowano śmierci tych osób w aktach
Urzędu Stanu Cywilnego ani w aktach kościelnych we wrześniu 1939 r., ani podczas ekshumacji po zakończeniu wojny.
Kim byli zamordowani przez Niemców mieszkańcy Wierzyc i Lipek? Odpowiedź na
to pytanie przyniosła kwerenda w Archiwum Państwowym w Gnieźnie, przeprowadzona
przez kierownika tej placówki, Marka Szczepaniaka. Na podstawie zapisów w Księdze Dusz
poznajemy podstawowe informacje o rozstrzelanych i ich rodzinach.
Królak Ignacy, gospodarz, ur. 26.07.1892 r. w Antoninie, pow. Jarocin. Do Lipek
przybył 15.12.1925 r. z Obory pow. Gniezno. W Lipkach był gospodarzem. Posiadał stopień
wojskowy: plutonowy. 13.06.1926 r. do Lipek przybyła żona Ignacego, Marianna Królak, ur.
16.07.1906 r. w Goraninie pow. Witkowo. W Lipkach urodziły się ich dzieci: Mieczysława
15.02.1929 r. i Janusz 1.01.1930 r. Od 3.04.1930 r. Królakowie posiadali służącego, Wincentego Tszybińskiego. [na podst.: APP OG, Akta gminy Czerniejewo, sygn. 170, s. 8].
Rusek Roman, robotnik, ur. 17.02.1907 r. w Dobrej, pow. Turek. Robotnik. Kategoria
wojsk. „A”, na ewidencji garnizonu w Gnieźnie. Poprzednie miejsce zamieszkania Ostrowite
Prymasowskie gmina Witkowo. Do Wierzyc przybył 28.11.1936 r.; 2.07. 1937 r. przeprowadził się do Przyborowa gm. Łubowo. Razem z nim w Wierzycach przebywali w latach 1936
–1937: żona Marianna Rusek z domu Stachowiak, ur. 27.11.1906 w Rakowie, pow. Gniezno
oraz syn, Henryk Rusek, ur. 16.01.1933 r. w Wierzycach. (zapisany jako zamieszkały w Wierzycach od 28.11.1936 r.) [na podst.: APP OG, Akta gminy Łubowo, sygn.195, s. 86].
Stachowiak Józefat, ur. 6.09.1911 r. w Rakowie (kawaler), syn Michała Stachowiaka, ur. 11.08.1870 r. w Bure Olędry, robotnika, w Przyborowie od 30.03.1938 r. i jego żony
Wiktorii z domu Perlikiewicz, ur. 15.11.1873 r. w Grabach. [na podst.: APP OG, Akta gminy
Łubowo, sygn. 149, s. 10].
Surówka Franciszek, robotnik rolny, syn Sebastiana i Anny z domu Grochal, ur.
7.03.1884 r. w Koźmicach Wielkich, pow. Wieliczka, kat. wojsk. „D”, Powiatowa Komenda
Uzupełnień Inowrocław, poprzednie miejsce zamieszkania Przyborowo, gm. Łubowo.
W Wierzycach zamieszkały od 24.08.1935 r. Żona - Zofia z domu Cieślik, córka Józefa
i Wiktorii z d. Szymaniak, ur. 16.04.1891 r. w Poznachowicach Dolnych, pow. Wieliczka. Do
Wierzyc przybyła razem z mężem, Franciszkiem. Z rodzicami mieszkały ich dzieci: Józef,
ur. 1.01.1912 r. w Gorzkowie, pow. Wieliczka, Stanisław, ur. 4.05.1919 r. w Gorzkowie, pow.
Wieliczka, Genowefa, ur. 12.08.1920 r. w Pławnie, pow. Oborniki, Wanda, ur. 11.03.1923 r.
w Wylatowie, pow. Mogilno, Bronisław, ur. 7.08.1925 r. w Wylatowie, pow. Mogilno, Emilia,
ur. 31.07.1934 r. w Przyborowie, pow. Gniezno. [na podst.: APP OG, Akta gminy Łubowo,
sygn. 195, s. 71 i 73].
Mimo upływu 80 lat od zbrodni wszyscy zasługują na upamiętnienie, aby przedstawiciele kolejnych pokoleń pamiętali o ich ofierze życia złożonej w trzecim dniu okupacji
Nekli.
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Odznaka za Służbę Graniczną
dla Szczepana Krotofila
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List Romana Świerczyńskiego wysłany do rodziny z niewoli sowieckiej
Udostępnił bratanek - Mieczysław Świerczyński
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Oświadczenie o zrzeczeniu się statusu jeńca wojennego
Źrodło: zbiory rodziny Włodarczaków

Pozwolenie na pracę dla Bolesława Nowaka. Źródło: dokumenty koła ZBoWiD w Nekli
w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu
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Anmeldung zum polizeilichen Einwohnererfassung/Zgłoszenie celem policyjnego stwierdzenia
ludności. Tzw. „palcówka” (od odcisku palca). Dwujęzyczny dokument o charakterze dowodu
osobistego, stosowany częściowo na obszarze ziem polskich wcielonych do Rzeszy.
Dokument udostępniony przez syna Kazimierza Nowaczyka - Andrzeja.

Betriebsberechtigungschein. Świadectwo
uprawnień operatora (?).
Dokument udostępniony przez córkę Edmunda
Walczaka - Ewę Zaworską.

170

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Punkt Przyjęcia w Legnicy o przybyciu
Leona Radziejewskiego do Polski. Dokument
udostępniony przez wnuczkę Krystynę Gawron.

Potejko Wiktor - zaświadczenie komendanta miasta Kowel o zwolnieniu z niewoli sowieckiej.
Dokument udostępniony przez syna - Mariana Potejkę.

Nacht - Ausweis. Nocna przepustka, wystawiona dla Stanisława Smolińskiego.
Dokument udostępniony przez syna - Sławomira.
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Karol Kołodziejewski, z lewej. Zdjęcie udostępnione
przez córkę - Grażynę Małecką.

Klemens Matuszewski. Zdjęcie pochodzi ze strony
Pixley Funeral Home 322 West University Drive,
Rochester, MI.
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Piotr Kostrzewski, siedzi. Zdjęcie
udostępnione przez wnuka - Piotra
Kostrzewskiego.

Karol Student, pierwszy rząd stojących
licząc od dołu, czwarty od lewej. Zdjęcie
udostępnione przez Dorotę Urbaniak.

Witold Begier, siedzi, trzeci od prawej.
Zdjęcie udostępnione przez synową - Jadwigę Piasecką-Begier.

Ludwik Wojtkowiak, siedzi czwarty od prawej. Zdjęcie wykonane w Centralnej Szkole Straży
Granicznej w Górze Kalwarii. Zdjęcie udostępnione przez Mariana Wojtkowiaka.
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Wacław Florkowski, siedzi trzeci od lewej.
Zdjęcie udostępnione przez syna - Stanisława Florkowskiego.

Mieczysław Jędrzak, w ostatnim rzędzie, drugi od lewej.
Zdjęcie udostępnione przez córkę - Teresę Menes.
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Antoni Konieczka, czwarty od prawej, w mundurze.

Antoni Konieczka, czwarty od prawej.
Zdjęcia udostępnione przez córkę - Krystynę Koperską.
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Strażnica KOP Lenin Most. Szczepan Krotofil, trzeci od lewej.
Zdjęcie udostępnione przez córkę Halinę Kowalską.

Strażnica KOP Lenin Most. Szczepan Krotofil czwarty od prawej.
Zdjęcie udostępnione przez córkę Halinę Kowalską.
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Michał Narożny, pierwszy od prawej. Zdjęcie udostępnione przez rodzinę.

Michał Narożny, w środku (z kwiatami). Zdjęcie udostępnione przez rodzinę.
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Stanisław Orwat na ćwiczeniach. Zdjęcie udostępnione przez syna - Zenona.

Żołnierski obiad podczas ćwiczeń. Zdjęcie udostępnione przez Zenona Orwata.
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Przerwa w ćwiczeniach. Paweł Przybylski stoi piąty od lewej. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych.

Stefan Skrobiszewski, w rzędzie siedzących pierwszy od prawej (z trąbką).
Zdjęcie udostępnione przez syna - Antoniego.
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Władysław Szczepaniak, w koszarach przy ul. Solnej w Poznaniu, pierwszy z prawej.
Zdjęcie udostępnione przez syna - Zenona.

Jan Wojewoda, pierwszy z prawej. Zdjęcie udostępnione przez synową - Krystynę Wojewoda.
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Bolesław Wieczorek, z prawej.
Zdjęcie udostępnione przez córkę - Małgorzatę Mirecką.

Bolesław Wieczorek w koszarach 17 PAL, w ostatnim rzędzie, piąty od prawej.
Zdjęcie udostępnione przez córkę - Małgorzatę Mirecką.
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Adam Knasiak. Zdjęcie udostępnione przez bratanka - Grzegorza Knasiaka.

Powrót z ćwiczeń. Antoni Konieczka (7 Pułk Strzelców Konnych).
Zdjęcie udostępnione przez córkę - Krystynę Koperską.
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Piotr Kostrzewski, siedzi drugi od lewej. KRAKUSI

Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Roman Świerczyński stoi piąty od lewej.
Zdjęcie udostępnione przez bratanka - Mieczysława Świerczyńskiego.
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Michał Narożny (nierozpoznany na zdjęciu). Pododdział 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu.

Klemens Szczepański, w drugim rzędzie licząc od dołu, szósty od prawej (w okularach).
Zdjęcie udostępnione przez synową - Marię Szczepańską.
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Ppłk. Karol Zielony, prezes ZG ZOR w Poznaniu, na cmentarzu w Modlnej, na którym spoczywa starszy strzelec Stanisław Bartkowiak. Zdjęcie udostępniła Teresa Waligóra, wnuczka Feliksa Jałoszyńskiego.

Medal „Za udział w wojnie obronnej 1939”. Awers i rewers (Fotografia własna - J,M.).
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Paweł Gierba, pierwszy z prawej. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie po dostaniu się
do niewoli. Udostępnione przez syna - Zbigniewa.

Klemens Matuszewski w oflagu, stoi drugi od prawej.
Zdjęcie pochodzi ze strony Pixley Funeral Home 322 West University Drive, Rochester, MI.
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Praca przymusowa w Münster Lager, Leon Radziejewski na drugim planie. Zdjęcie udostępnione przez wnuczkę - Krystynę Gawron.

Żołnierze 2 Korpusu Polskiego we Włoszech.
Jan Kujawa stoi pierwszy z prawej. Zdjęcie udostępnione przez córkę - Annę Kujawę.

Na robotach przymusowych w Niemczech. Piotr Samelak stoi pierwszy z prawej.
Zdjęcie udostępnione przez Adama Myszkera.
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Piotr Kostrzewski w stalagu XIII-C, w drugim rzędzie od dołu, czwarty od lewej.
Zdjęcie udostępnione przez wnuka - Piotra Kostrzewskiego.

Piotr Kostrzewski w stalagu XIII-C, siedzi, drugi od prawej.
Zdjęcie udostępnione przez wnuka - Piotra Kostrzewskiego.
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Franciszek Moch w obozie internowanych polskich żołnierzy na Węgrzech, stoi z lewej.
Zdjęcie udostępnione przez syna - Jerzego Mocha.

Antoni Matuszak w obozie internowanych
polskich żołnierzy na Litwie, po lewej.
Zdjęcie udostępnione przez syna - Marka.

Bolesław Wieczorek w niewoli w Niemczech,
siedzi po prawej stronie. Zdjęcie udostępnione
przez córkę - Małgorzatę Mirecką.

Stanisław Szafrański w niewoli, po lewej.
Zdjęcie udostępnione przez syna - Stanisława.
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Zolnienie Piotra Urbaniaka ze Stalagu.
Zdjęcie ze zbiorów Szkolnej Izby Pamięci w Targowej Górce.

Obóz przejściowy DP Assembly Centre, w którym przebywali po wyzwoleniu dawni jeńcy
wojenni i pracownicy przymusowi.
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Podziękowania
Dziękujemy wszystkim Rodzinom żołnierzy września 1939 r., które udostępniły informacje, dokumenty i zdjęcia dotyczące ich przodków oraz przechowywane w archiwach
rodzinnych wspomnienia. Dziękujemy Ryszardowi Kordusowi za udostępnienie listy 235
nazwisk żołnierzy września wraz ze zgromadzonymi informacjami na ich temat. Podziękowania należą się również: Mariuszowi Mikołajewskiemu - kierownikowi biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
- za wskazanie miejsca przechowywania archiwalnych dokumentów nekielskiego koła ZBOWID, Henrykowi Krystkowi - dyrektorowi Archiwum Państwowego w Poznaniu, Markowi
Szczepaniakowi - kierownikowi oddziału Archiwum Państwowego w Gnieźnie, Elżbiecie
Grzegorek i Dorocie Wiechcińskiej - ze Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Września. Dziękujemy Michałowi Pawełczykowi, Romanowi Nowaczykowi
(„Stańczykowi”) i Mariuszowi Borowiakowi za zgodę na udostępnienie biogramów ich autorstwa. Dziękujemy osobom, które zbierały informacje od rodzin żołnierzy września 1939 r.:
Piotrowi Kostrzewskiemu, Markowi Krotofilowi, Małgorzacie Mireckiej, Kazimierzowi Nosalowi, Leokadii Sip oraz osobom, które wskazały rodziny potomków żołnierzy: Bronisławie
Kotowicz, Krystynie Markiewicz, Irenie Nowaczyk, Czesławowi Borkowskiemu i Stanisławowi Szafrańskiemu. Szczególnie dziękujemy osobom, które bezpośrednio przyczyniły się do
powstania tej książki: Krystynie Jagodzińskiej i Violetcie Nowak - za adiustację i korektę, Jackowi Papli - za projekt okładki i wyklejki, Arturowi Kaczmarskiemu - za redakcję techniczną
i skład, Waldemarowi Odrobnemu - za przygotowanie fotografii do druku.
Projekt wydawniczy został zrealizowany ze środków budżetowych Gminy Nekla,
Nekielskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Lokalnej Grupy Działania Z NAMI WARTO,
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Komisji Upamiętniania Walk
i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie oraz indywidualnych
Darczyńców.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.
Jacek Mirecki, Jerzy Osypiuk
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