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_WSTĘP

Istnieje już stosunkowo bogata literatura naukowa, popularna
oraz pamiętnikarska ukazująca proces przywracania po drugiej
wojnie światowej tzw. Ziem Odzyskanych Polsce. Problemy osadnictwa nad Odrą i Nysą, tworzenia zrębów władzy ludowej na
tym obszarze, bud::J\va podstaw życia gospodarczego, politycznego
i kulturalnego znalazły w niej stosunkowo szerokie odzwierciedlenie. Odnosi się to także do obszaru Ziemi Lubuskiej w znaczeniu, jaki przybrała ona po utworzeniu w 1950 r. województwa
zielonogórskiego. Historyczną nazwą "Ziemia Lubuska" nazwano
w 1945 r. część Ziem Odzyskanych z Zieloną Górą i Gorwwem
Wlkp., która weszła wówczas w skład województwa poznań;skie
go, W latach 1945-1950 upowszechniła się ona zarówno w świa
domości mieszkańców; jak i w oficjalnym nazewnictwie urzędo
wym. Gdy w 1950 r. dołączono do Ziemi Lubuskiej pięć północ
nych powiatów dolnośląskich (głogowski, nowosolski, szprotawski, żagański i żarski) i utworzono województwo zielonogórskie,
tenuin "Ziemia Lubuska" stanowił przez 25 lat zamienną nazw·~
nowego województwa.
W dotychczasowej literaturze na temat repolonizacji,· odbudowy i rozwoju Ziemi Lubuskiej zgodnie z panującą manierą
pisarską, stosunkowo mało miejsca poświęcano ludziom, którzy
tę ziemię przywracali Polsce i kładli podwaliny pod jej dalszy
rozwój. Powojenna historia Ziem Odzyskanych, w tym także Ziemi Lubuskiej, jest w dużym stopniu anonimowa. Ukazuje procesy, zjawiska i wydarzenia w skali masowej, gubi Hatomiast najczęściej twórców i bohaterów opisywanych procesów i wydarzeń.
9

Takie ujmowanie procesu historycznego, jego odpersonifikowanie, grozi wytworzeniem się pewnej luki personalnej w najnowszej historii tych ziem. Znajduje to już swój wyraz m.in. w bardzo rzadkim zjawisku nazywania ulic czy nadawania imienia
szkół i zakładów lub drużyn harcerskich nazwiskami b ohate-róv.,powojennej historii.
Tymczasem wiele lubuskich sylwetek to naprawdę przykłady
obywatelskich i patriotycz.n ych postaw. Wystarczy tylk·o przykła·~
dowo przytoczyć tu postacie " Króla Polaków'' z Noweg,o Kram . .
ska Jana Cichego (1878 1957), przywódcy zielo·n ogórskiej Polon.ii Kazimierza Lisowskiego · (1863 1935), żołnierza, który dokonał zaślubin z morzem Francisz-k a Niewidmajly (1902
1978)
czy też. · zasłużonych ludzi oświaty - i . kultur-y: · Eclmunda Ciesielskiego (1917 1979),· Stanisława Cynarskiego ·(1913 1970), Antoniego Maćkowiaka (1906 1977), Janiny Jaczewskiej (1900 1969).
Zresztą zestaw pięknych i b·o gatych życiorysów pokrywa się ·n iemal ze spisem zawartych w "Słow-niku'' biogramów.
Wydaje się zatem konieczne utrwalenie w pamięci kolejnycll
pok:oleń nazwisk ludzi, ·którzy · w pionierskim okTesie repo·lio nizacji, · odbud·o wy i integracji -n a Z'iemi Lubu-skiej odgrywali pie·rWszoplanówą rolę.

Nie jest to z- wielu względów zadanie łatwe. O wiele łatwdej
pisać biogramy 'p ostaci historycznych, u: trwalorłych j-uż · w przekaza.c h history·czny~ch ~i literaturze pięknej niż wyselelk ·c jono ~
'vać spośród tysięcy z·marłych stosunkowo niedawno pio)n ierów
(ta;k · prz-ecież nazyWano pierwszych osadników na Ziemiach Zachod.n.ich)
najbardziej
aktywnych,
zapisanych
w
pamięci żyjących
.
jeszcze współtowarzyszy pracy i współmiesZtkańców.
Autorzy zdają sobie d.-o sko·n ale sprawę z . niedoskonałości kry~
teriów doboru biogramów do takiej k-o n,cepcji "Słownika biograficznego''. Mimo · ·z ebrania· ·94 biogramów·, nie udalo się zapewnić
,'. Słownikowi" ·pełnej reptezentatyw:noścj poszczgólny,ch środo~
\\tisk i zawodów. Bard-zo często na przeszkodzie stanęły względy
czysto techniczne, np. brak źródeł , d:o kumentów
często rodmny
zmarłych działaczy opuściły ten teren i nie można ich było odnaleźć. W ·n iektórych środowiskach zawodowych istniała duztl
płynność i ruchliwość kadry ·k ierowniczej (np. lekarze, dyrektorzy przedsiębiorstw i in.), -Sądzimy jednak 3 zę praca nad 71 SłQ,W-
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nikiem'' będzie nadal prowadzona i liczba biogramów będzie systematycznie uzupełniana. Należy przy tym nadmienić, że "Sło'
wnik" powstał w dużej mierze nakładem sił społecznych, przy
udziale wielu autorów-amatorów, bez środków na gromadzenie
i selekcję biogramów. Usprawiedliwia to w pewnej mierze część
Je;so niedoskonałości.
Lektura prezentowanych w "Słowniku" biogramów ukazuje
obraz niedawnej przeszłości Ziemi Lubuskiej przez pryzmat ludzkich działań. Pokolenie ukazane w "Słowniku" - najczęściej
urodzone w ostatniej ćwierci XIX oraz na początku XX wieku,
]est pokoleniem, które przeżyło najbardziej burzliwy okres w
dziejach Polski. Brało udział w pierwszej wojnie Ś\viatowej, walce o niepodległość w powstaniach wielkopolskim i śląskich, uczestniczyło w odbudowie niepodległości, w życiu społeczno-politycz
ny-m II Rzeczypospolitej, a następnie czynnie walczyło w drugiej wojnie na niemal wszystkich frontach świata i uczestniczyło
w martyrologii narodu polskiego w obozach i więzieniach.
Z takim bagażem doświadczeń znalazło się ono w 1945 r. na
Ziemiach Odzyskanych i nie zdążywszy ochłonąć z okropności
\>.rojny i okupacji stanęło do pracy nad repolonizacją i odbudową
tych ziem. Bardzo często bez formalnych i faktycznych kwalifikacji do narzuconych przez potrzebę chwili obowiązków i funkcji. Suche biogramy, wypełnione datami i wyliczeniem pełnio
nych funkcji i stanowisk nie zawsze oddają pełen dramatyzm
~ doniosłość historyczną (w lokalnym wymiarze) opisywanych
zjawisk i wydarzeń.
Rodowód ludzi, których sylwetki przedstawia _.Słownik", stanowi bogate źródło socjologiczne do pełniejszego poznania najbardziej aktywnej grupy pierwszych mieszkańców Ziem Odzyskanych. Innym interesującym składnikiem zawartych w "Słow
niku" biogramów jest działalność społeczna i zawodowa ludzi,
która pomaga przybliżyć ogrom pracy, jaki wykonywało pierwsze
powojenne pokolenie m.iesżkańców tych ziem. W tej mierze "Sło ·
wnik" stanowi uzupełnienie historii najnowszej Ziem Odzyskanych.
W "Słowniku" przedstawiono biogramy ludzi różnych zawodów. Stosunkowo dużą grupę stanowią działacze społeczni i polityczni oraz kombatanci. Wśród tych ostatnich spotykamy za-
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równo uczestników Rewolucji Październikowej, powstania wielkopolskiego, powstań śląskich, Dąbrowszczaków, żołnierzy września 1939, partyzantów GL, AK i BCh, jak żołnierzy I i II Armii Wojska Folskiego oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Cechą charakterystyczną tej grupy bohaterów "Słownika" zwłaszcza z okresu pierwszych 10 lat Folski Ludowej jest ich
klasowy rodowód. Byli to najczęściej ludzie z rodowodem chłop
skim, rzadziej robotniczym. Ich sylwetki uosabiają awans społeczny przedstawicieli tej grupy społecznej. Inną licznie reprezentowaną grupę stanowią nauczyciele. Zwraca uwagę ich udział
w różnych grupach zawodowych: są nie tylko wśród działaczy
oświatowych, ale również wśród działaczy politycznych, kulturalnych i w innych grupach zawodowych. Ziemia Lubuska, zwła·
szcza po 1956 roku, znana była z licznych inicjatyw kulturalnych,
stąd też stosunkowo licznie reprezentowani są w "Słowniku" ludzie kultury. Stosunkowo mniej licznie reprezentowani są ludzie
przemysłu, co wiąże się zarówno z dużą fluktuacją w tej grupie
zawodowej, jak i z faktem, że rozwój przemysłu na Ziemi Lubuskiej miał miejsce dopiero w latach pięćdziesiątych i większość
organizatorów życia gospodarczego znajduje się jeszcze wśród ży
jących.

"Lubuski

słownik

biograficzny" przedstawia sylwetki ludzi
działających na Ziemi Lubuskiej po -1945 roku.- Tylko w kilku
przypadkach poczyniono odstępstwo, zamieszczając biogramy czołowych działaczy miejscowej Polonii, zamordowanych przez hitlerowców. Autorzy koncepcji "Słownika" uznali bówiem, że ich
działalność stanowiła pomost d0c szybszej integracji Ziemi Lubuskiej z Macierzą. Przyjęto także zasadę, że,zamieszczono jedynie
.sylwetki osób już nieżyjących. Zakłada się bowiem kontynuację
prac: ·nad "Słownikiem".
-'Objętość- poszczególnych biogramów' waha się w -granicach
l--,..4 strony maszynopisu, przy czym: nie zawsze ohoj-ętość jest
odz-wierciedleniem rangi bohatera, Często decydowały o- tym le~
piej zachowane dokumenty oraz lepsza znajomość działalności
opisywanej postac,i.
Tylko nieliczne sylwetki naszych bohaterów doczekały się
biogramów w innych słownikach biograficznych. W "Polskim
Słowniku Biograficznym" są biogramy Kazimierza Lisowskieg_o
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i Kazimierza Kowalskiego. Kilka biogramów znaiazło się w

i i It

tomie _ "Słownika biograficznego dzia:łaczy polskiego ruchu robot·niczegó". Pojedync~e biogramy można spotkać \\ niektórych w ·y dawnictw~·
c
h
zawodowych
(najczęściej
są
to
obszerniejsze
nekro.
logi). Stosunkowo duża część biogramów publikowana była od
1971 r. w "Przegląd-zie Lubuskim", który zapoczątkował i nadal
kontynuuje publikację lubuskich biogramów. Podstawową, naj . .
częś~ciej powtarzającą się bazę źródłową zawartych w "Słowniku"
biogramów stano-wią akta rodzinne, teczki personalne w zakła
dach pracy oraz d-o kume-n tacja ZBoWiD i Archiwu1n KW PZPR.
Tylko niektóre postacie mają szerszą literaturę (dotyczy to zwła·
~zeza działaczy polonijnych, ludzi sztu-k i czy też kombatantów).
Stosu·n kow·o duża jednorodność źródeł spowodowała rezygnację
-z ich cytowania.
"Słownik" przeznaczony jest dla szerokiego grona czytelni. ków, stąd jego popularna f.orma. Jego główne
przeznaczenie
to
.
dostarczenie możl~wie peł.nej i rzetelnej informacji o lu.d ziach działających od 1945 r. na Ziemi Lub·u skiej, którzy w dziejach tej
Ziemi zapisali się swą działalnością na różnyc-h odcinkac~ życia.
Może on być przydatny czytelnikom różnych specjalności: nauczycielom i pracownikom nauki, dziennikarzom i działaczom społecznych, studentom i uczniom oraz wszystkim interesującym si ę
przeszłością i teraźniejszością Środkowego Nadodrza. Wydaje się,
ze specjalnie podkreślić warto ogromny ład,unek treś-ci wychowawczych zawartych w prezentowanych tu życiorysach ludzi,
którzy swoją pracowitością i ofiarnością wyróżnili się w swoich
1

.

środowiskach.

Mimo swej

niek·ompletności

i na pewno

niedoskonałej

posta-ci
, :Słownik'' niewątpliwie jest źródłem określon€j wiedzy historycznej i sprawi dużą satysfakcję całemu zespoło,wi autorskiemu,
jeżeli cho·ciaż częściowo bę<i'zie przydatny Czytelnikom w codzien•
•
neJ pra·c y 1 nauce.
HIERONIM

SZCZEGÓŁA
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BANA-S ZAK LUDWIK (1901 1968), inżynier, działacz gospodarczy, ur. się 19 sierpnia 1901 r. w Gocanowie, pow. strzeleński.
Syn . -A ndrzeja, robotnika folwarcznego. Nau-kę w szkole powszechnej rozpoczął w Gnieźnie w 1908 r., a ukończył ją w 1915 ro;k u
na emigracji w · Essen w Nadrenii. Pracując jako· praktykant ·ślu
sarski ·kontynu-ował swoją edukację w ·Instytu-c ie Technicz.n·y m
l\. Arensa w· Diisseldorfie, który nadał mu w 1920 roku tytuł inżyniera mecha-n ika maszyn papierniczy:c h, zweryfikowany w 1957
·r oku na ·politechnice Łódzkiej.
W czasie swojego pobytu w · Nad·r enii wolne od pracy zawodowej i :n auki chwile poś:więcał działalności
w polskich organi,
zacjach i stowarzyszeniach. Był czł-onkiem Folskiego Uniwersy·tetu Ludowego w Essen (1917 1919), Polskiego Z\viązku Zawodowego Metalowców w Nadrenii i Westfalii, Towarzystwa Gimnastycznego "S·okół'' w E-s sen (1916 1919) oraz pełnił funkcję sekretarza Towarzystwa Muzyczno-Teatralnego "Mickiewicz'' w Essen ·w latach 1917 1919. · · ·
W roku 1920 powrócił do kraju i zamiesz·kał w Bydgoszczy,
gdzie pracował przy projektowaniu, budowie i m.ontażu Wielkopolskiej Papierni, a po jej uruchomieniu do 1922 roku na produk-c ji jako asystent dyrektora. W tym czasie był trzykrotnie po~
wołyWany do wojska. Po zdemobilizowaniu w roku 1923 pracował jako technik-·k ·o nstruktor w Biurze
Projektów jednego z za.
kładów· w Pionkach, d:okąd został skierowany przez Ministerstwo
Spraw Wojskowych~
··
W latac.h 1925 1928 był zatrudniony przy projektowaniu
.
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~- montażu fabryki nitro.c elulozy i kwasu azotowego, a p::> jej uru·-

chomieniu, do roku . 1930, pełnił obowiązki kierovvnik a oddziału
kwasu azotowego. W 1927 r. zawarł z\viązek n1ałżeński z Ileleną
Bugalską i osiedlił się na stałe w Pionkach. W 1931 roku był
· przez d·vva miesiące vvi ęziony na Pavviaku \V vVarszaw~e za rzekome działanie na rzecz państwa ościennego i zap~trywania lewicowe. Kierując w latach 1930 1935 ko1nórką projekto~\vą fJ.bryki nitrocelulozy, przeprowadził modernizację tego zakładu, za·projektował i nadzorował n1ontaż urządzeń produkcyJnych \V nDvvo wybudowanej doświadczalnej fabryce celulozy sulfitowej, oddziale nitrocelulozy lakierowej oraz fabryce celuloidu. Za działalność zawodową otrzymał w latach trzydziestych odznaczenia
. na~anę
przez
Prezesa
Rady
Ministrów
Brązowy Krzyż · Zasług·i
.
.
w 1930 r. i Srebrny Krzyż Zasługi w 1936 r... .
.. .I~ędąc zaw~ze a~tyw-ny:rn . działaczem społęcznym. . · pia.stował
w .. lata c~ 1.934 ~ .9.39 .f:unkcję p~ze\v·odn.icząc~go Zwją~.
ku
.T ech.
.
n~ów R:?.. . . oą.d~iał w .Pionkach. Po 1935 . rqku c;io ,. wybuchu
II .~ojny światowej często zmieniał miejsca pr~·cy, obejmując sz:e reg kierowniczych stanowisk w powstają<;ym przemy.śle. chemicz~
nym. W latach 1935 1936 kierował budową i · n1ontażem modernizowanej Fabryki Kwasu Siarkowego i Nawo~ów Sztu.c znyc.l:l 'Ą7
Kiel~ach. Następny_m etapem kariery za\vodo\vej Ludwik~ Banaszaka była .budowa Fabryki Celulozy w Niedo~icach·, qla ktDr.eJ
pod jego kierow·nictwe~ opraco·w ana została dokumentacja tech:niczna, .a następnie odbył się montaż i rozruch. G·dy u.kończ!ono
budowę fabryki w Niedomicach? pracował \V Fabryc.e Chem.icz:nej .. "Boruta" w Zgierzu, wykonując
m.in. projekt jednego z .od.
działów
planowanej Fabryki
Nitrozwiąz·
ków \V Sarzynie~ .
. .
.
.
W 1938 r. powrócił do Pionek, gdzie pracował jako projektant i kierownik
montażu fabryki
specjalnych materiałów wybu.
chowych "Demit''. W okresie międzywojennym inżynier Ba~aszak wykonywał projekty f.abryk prochu . bezdym.a eJo, bawełny
strzelniczej,
mas
plastyczny.
c
h,
masek
gazovvych,
które·
zakupiły
.
.
Ar.gentyna, Bułgaria i ~ugosławia. Do zamknięcia l~sty . wyko·n anych
przez niego przed 1939
r. planów fabryk należy jeszcze c;Io.
. . . .
dąć .zrobiony na zlecenie .Celulozy . Nad·ni.en1eńskiej . wstępny pro.
jekt fabryki celulozy sulfitowej wiskozowej w Ławnie koło Grod..
na
..
. .. .
.. .
.. .
. ..
.
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:Po tvybuch:..1

\\ro]riy był
.
.

\v 1939 i · w 1940
roku
areszto\Vany
.

._ pi·zez; okupariti:t za orga.n izO\Vanie

.

clemontażu J; niszcżen:fe
iirią•
.
.

fabrycznych w Państwo\vej Wytwórni ProChll w Pionka~ch .
.Okres woJny przeżył utrzymując rodzinę .z drobnego han·d iu drze.\vem. Dużo czasu poświęcał pracy \V Radzie · Głównej Opiekuń
czej ·
Delegatura Pionki, gdzie był kierownikiem ku;chni lud:o wej. Przez pół roku pracował w Zarządzie Gmin.n ym w Pionk.ach, ·pełniąc ob-owiązki ·zastępcy burmistrza.
Po wyzwoleniu Polski s·p od okupacji hitlerowskiej natychmiast padjął pracę w zniszczonpn przemyśle celulozowo-papier-.
1i1iczym. Juz od l kwietnia 1945 r. do l września 1946 r. pracował
.
dz eń

.

.

Południowym· Zjednoczeniu Przemysł-u Paplerniczego

\V

w Kato-

wicach jako kierownik Biu=ra Technicznego, a następnie w la~ ·
tach 1946 1950 jako główny projektant w Biurze
Budowy
Prze·
.
.
mysłu Papiernicz.e go- w Zabrzu. Pod · jego kierunkiem przepro\Vadzono w 1947 r. między innymi inwentaryzację majątk·u znisz~ ·
.
.
cz·o nej Kostrzyńskiej Fabryki Celulozy, która przed 1945 r. była
jednym z . pięciu zakładów wielkiego koncern11 niemieckiego
,;Phoenix". Tak jak przed II \Vojną światową również
przez
cały
.
.
okres swojej pracy zawodowej po wojnie aktywnie u·czestnijczył
w d-ziałalności wielu organizacji zawodowych . i s:połecznyćh .
Wstąpił do Związ.ku Zawod:o wego Chemików, \V czasie swego ·p o- .
bytu w Zabrz'u był przew·odniczącym Stowarzysze·n ia InżyiiieTÓW ·
i · Techników Przemysłu Papierniczego, należał po-n adto ·do Towa~ ·
rzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
i
Folskiego
.
Czerw:
o
nego
·
.
.,.

Krzyża.

W latach 1950 1956 był generalnym projektruntern w BiurzeProjektów Przemysłu Drzew·n ego i Papierniczego w ·Łodzi. Jeź~. .
dził

_po kraju;

ściągał

z

róż-nych

miejsc zdem·ontol\vane przez
Niemców elementy \vyposażenia fabryk. Pod jego kierownictwem
'vy·k on,a no. d,oku·mentację techniczną odbudowy z:n iszcz:o nych fabryk w Niedomicach, Kluczach, Czułovvie, Żywcu, KaJetkaiC~'h,
Skol\vinie i .J ·e le.niej Górze. Jesz·e ze \V czasie ·pracy \V ·Biurze Budowy Przemysłu Papierniczego w Zabrzu zaczął . . opracowywać :

projekt odb·u dowy Kostrzyńskiej Fabryki Celulozy. Wstępny za-·
rys tego planu został zatwierdzony przez Komisję Oceny Pro-:
je·k tów Inwestycyjnych ·p rzy Państwowej . K-om~sji . Plan'<>wania
~ . 11' darczeg~ 2.7 IX 1949 r~, a .ostateczne założenia fabryki ma-
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jącej ·produ,kować 50

000 ton celulozy rocznie

z:oo tały ustalone

w

dniu 28 VI 1951 r . Dnia 15 lutego ~ 9~7 r . obj ął stan=owisk·o dy~
rektor~ projektowanej przez siebie inwestycji w Kostrzynie.
Od 1958 r. był radnym MRN oraz od 1961 r. wiceprzewodniczącym Prez)lldium MRN. Był typowym działaczem-społeczni
·k iem, prżewodniczącym Społecznego Komdtetu Budowy Szkoły
Tysiąclecia i prez.e sem hon~or.owym pierwszego na Ziemi Lub·u skiej odd,ziału zakładowego PTTK. Patronował działalno·ści Klubu Sportowego "Celuloza", Zak-ład·owego Domu Kultury, orkiestry zakładowej, klubu NOT, Miejskiego Kola Wędka;rsikdego oraz
Klubu Motorowego. Z jego iniGjatywy wybud·o wano stadion ZKS
" Celuloza'', hotel "Młodego R~obotnłka", Zakład·owy Dom · K·u ltury. Na początktl lat siedemd·zie.siątych ulica, przy" której znajduje
się Szkoła Tysiąclecia, nazwana została ulicą B:anaszaka.
Za wyniki w pracy zawod·owej i działalność społeczną otr·z.ymał od·z naezenia: Srebrną Od·znakę Przodownri.~ka Pracy (13 1
1954), Medal X-lecia PL (1955 r.), Srebrny Krzyż Zasług~ (22
VII 1955 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pio lski (11
XII 1958 r.), Od:znakę XV -lecia Związku Chemików (1960 r.) ,
Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego (1962 r.), Odznakę Ho~·
11orową "Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego"
(1964 r.), Odz.nakę Zasł;użonegD Działacza Kultury Fizy·c znej
(1964 r.), Złotą Odzn·akę Związku Chemików (1966 r.), Złotą Odzna!kę PTTK (1967 r.). W 1962 r. został laureatem Kom~itetu Lubuskich Nagród Technicznych. Po odw·ołaniu ze stanowiska dyrektora K,ostrzyńskiej Fabryki Celulozy i Papieru ' 31 sierpnia
1967 r. powierzono mu ·obowiąz;ki głównego inżyniera ds. inwestycji -doradcy dyrektora. Zmarł 15 lipca 1968 r.
ZBIGNIEW PIETRZAK

BARAN"CZAK LEON (1912 1973); działacz- polityczny, ur. się
• l czerwca 1912 r. w Ham(b orn w Zagłębiu Ruhry, vi rod.zirnie należącej do .starej polskiej emi gracji. Syn Igna~cego, górnika. Na
skutek pogorsze;n ia się sytuacji ekonomicznej' klasy robotniczej
w Zagłębiu Ruhry, Ignacy Barańczak, w poszu1k iwaniu ·k orzystniejszych ·w arunków, wyjechał z rodziną w 1919 r. do południo
wej Fran·cji i tam znalazł pracę w k•opalni węgla w La Grand-Combe. W 1921 r. przeniósł się z rodziną do Bruay-on-Artois \V
18

•

północnej

.Francji; gdzie Leon U-kończył sześć klas francuskiej
szkoły pow~zechnej . Trudna sytuacja materialna ro-d ztfny zmusiła
Leona Barańczaka w czternastym roku życia d'o podjęcia pracy
zawodowej. Przez pewien
czas
był U·c zniem w masair ni, później
.
.
pracował wraz z ojcem w rolnictwie, następnie w transporą.e,
""~'" kamieniołomach i z ·k olei znów w rolnictwie.
Działalno:ść społeczną rozpoczął w szeregach związków zawodowych już w pierwis zych latach pracy. W k·oń.cu lat dwudziestych był członkiem P·owszech,n ej Ko·n federacji Pracy (CGT). Od
1934 r. brał udział w działalno-ści propagandowej po<lczas kampa~nii ekon-o micznych i politycznych organizowanych prz.e z związ
ki zawodowe. Uczestniczył w wielu wystąpienia!ch robotników,
między in·n ymi na rzecz zwycięstwa frontu lud·o wego oraz przeciw organizacjom faszystowskim. W związkach ·z awod.o wych peł
nił ró-wnież :różne funkcje społeczne, między innytnli był wi~e
prezesem miejscowej se·kcj'i Związku Zaw-o dowego Pracowników
. Rolnych, zorganizował i prowadził sek.cję kulturalno-oświatową
'

,.

.

i

sportową.

.

Terenem jego działalności były środowiska mł·odzieży robot·
niczej. W CGT peł-~ił fu·n!kcję sekTetarza sek-c ji polskich w południ·owej Francji, w drugiej połowie lat trzydmestych należał do
Czerwonej Pom,o cy oraz był przewoclniczącym miejscowego Ko ..
mitetu Pomocy Walczącej Republice Hiszpanii. Brał aktywny
ud·ział w akcjac.h -solidarnościowych na rzecz walczących robotników Hiszpanii, między innymi organizował zbiórki ·pieniędzy,
lekarstw, bielizny i żywności. W tym już -c zasie był zaliczany d~o
sympatyków Francuskiej Partii KomunistycZ~nej. W ~oń~cu sietrpn~a 1939 r. wstąpił d:o francuskiej armii w celu W74ęcia bezpośred-niego udział-u w woj-nie przeciw Niemcom hitlerowskim. Zo . s~ał przydzielony do ,z motoryzowanego pułku stacj-onującego \V
Wersalu pod Paryżem. Po utworzeniu przez gen. Władysława Si ~·
korskiego wojska polskiego we Francji, po klęsce wrześn~owej
w Polsce, Leon Barańczak. został przeniesiony w listopadzie 1939
roku d·o 2 DY'Vizjoonu l Pułku Artylerii Lekkiej , Dy·wd.tżji Grenadierów Armii p ,o lskiej. W czasie agresji wojsk hitlerowskich na
Fra·ncję w maju i czerwcu 1940 roku walczył w szeregach tego
puł~k~u. Pod·czas ~ofensywy wojsk niemieckich w Lotaryngii Leon
Barańczak z•ostał ciężko ranny. P0 ro·z bioiu puhltu w Wogezach
2*

.

1~

24 czerwca dostał się do niewoli niemieckiej (Stalag V B w Willigen). W czasie pobytu w niemieckiej niewoli podejmował trzykrotnie ucieczkę w stronę granicy szwajcarskiej. Dwukrotnie
ucieczka się nie udała, za co został skazany na ciężkie roboty
i do kompanii karnej. Zorganizowana przez niego trzecia ucieczka
14 sierpnia 1941 r. powiodła się i w ciągu miesiąca dostał się do
południowej Francji.
W marcu 1942 r., po wyleczeniu ran, nawiązał kontakt z organizacją francuskiego ruchu oporu "Wolni Strzelcy i Partyzanci", której został członkiem. Przebywając jeszcze w szpitalu wziął
kilkakrotny udział w akcjach sabotażowych na linie kolejowe.
W liistopadzie 1942 r. został wysłany przez ruch oporu jako łącz
nik do południowo-zachodn~ej Francji z zadaniem obserwacji ruchu wojsk niemieckich oraz organizowania opieki i ukrywania
na wsi lub kierowania do oddziałów partyzanck:ich uchylających
się od wywiezienia na roboty do Niemiec i uciekinierów z wię
zień, obozów pracy, kompanii roboczych. Poza tym jego mieszkanie stanowiło punkt kontaktowy dla przyjeżdżających łączni··
ków ruchu oporu. Zadania te wykonywał do chwili wyzwolenia
w lipcu 1944 r. W marcu 1943 r. wstąpił do Francuskiej Pa.rtii
Komunistycznej. W ostatnich miesiącach okupacji uczestniczył
również w przygotowaniu powstania zbrojnego oraz w walkach
powstańczych w czasie wyzwalania miasta.
Po wyzwoleniu w lipcu 1944 r. nawiązał kontakt z lewicowymi działaczami Polonii i przy ich współudziale zorganizował w
Angouleme Polsk,i Komitet Wyzwolenia Narodowego, którego został przewodniczącym. Z kolei wspólnie z innymi polskimi działaczami lewicowymi przystąpił do tworzenia w miejscowościach
zamieszkałych przez polskich emigrantów w południowo-zachod
niej Francji demokratycznych organizacji: Związku Byłych Uczestników Ruchu Oporu, Organizacji Pornocy Ojczyźnie, Związku
Młodzieży Polskiej "Grunwald", Związku Osadników i Robotników Rolnych i. innych. Z ramienia miejscowego PKWN wystę
pował w Paryżu jako delegat na ogólnokrajowym zjeździe przedstawicieli PKWN we Francji w dniach 17-18 grudnia 1944 r ..
Po zjeździe powołano go na objazdowego prelegenta, początkowo
na południowo-zachodnią, a później na północną Francję, Między
innymi do jego obowiązków należało powoływanie w środoW'is-
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kach · Polonii . wyżej wymienionych demokratycznych organiza;cji
społecznych. Brał rów·nież udział w · zwalczaniu \\iro~giej propa~
.
gandy j d-ziałalności emisariuszy· polskiego rządu errdgtacyjnegó
w . .Londynie przeciw odrodzo~nej P olsce Ludowej. Od s-t~cznia
1946 -r . .·organizował koła Polskiej Partii Robotniczej . we Fran· ~
cji, ·zostając równocześnie· jej' działaczem i etatowym . pracowni~
kiem aparatu partyjnego PPR. Uczestniczył _także w ·organiżowa.:.
. .
n-iu transp·o rtów p-o lskich emigrantów . do kraju. ·po otrzymaniu
zezwolenia za · . pośrednictwem ,k ierownictwa· PPR we Francji wy . .
jeehał do kraju w czerwcu 1947 r .
. · · Po przyb-y ciu dti ·Polski osiedlił się w Świdnicy. Zóstał skierowany
pracy w aparacie PPR, początkowo na stan-owis:k o in·~
stru'k tora w Komitecie P ·o wiatowym, a następnie · w 1948 ·r ." zosta'ł
I se·k retarzem Komitetu Miejskiego PPR w Swidru(~y. w· 1949 r.
1Icz.ył się na rocznym kursie Centralnej Szkoły PZPR im. ·Juliana
·M archlewskieg,o w Łodzi. Po jej uk,ończeniu Komitet Centralny
PZPR skierował go w 1950 roku do pracy w nowo utworz·<Jinynl
Komitecie Wojewódzkini PZ·P R w Zielonej Górze, gdzie praco~
wał . na stanowisku zastępcy kierownika, ·a później ·kierownika
Wydżiału Kadr, a od 1952 roku do czerwca 1953 r. · · zastępcy
kierownika Wydziału Organizacyjnego ds. Kadrowych. Następnie
pracował w Wojewódzkim Zarządzie ·Gminnych ·spółdzielni ,-~sa-~
mopom:oc Chłopska'' . na stanowisku · kierownika Działu Kadr · -w~
-\Vrocławiu. we· wrześniu 1957 roku · z-ostał ponownie ·przez partię
skierowany ·-do ·pracy w aparacie·."pa.r tyjnyrrr, do · Kiom~tetu···. Po.:.
wiat~ owego PZPR ·w Gubinie, ·a po jego rozw~ązaniu. ·w 1961·· roku
w z\viązku z · Iikwidacją powiatu· gubińskiego p;rzenies~iono :go' .dO
-p racy w Komitecie Powiatowym PZ·P R w ·Krośnie Odrzańskim:.
.W maj.u 19. 68 r. przeszedł. na rentę> Nadal działał społecznie · za~
równo·:w ·. partii, · jak -i w ·organizacjach masowych; . ale ·stari· zdro~
w;i~a . nie· po-z~o1ił . in ti ju·ż ·n a 'viększą . aktyvvn!ość.=
. ' . . -. ::. · :·../· .:·_. ··=
.·.. · ·Za -.. długoletnią działalność społeczn-o-polityczną .z·ostał · ódz1ia~
czony Krzyżem Kawalerskim . Orderu Odrodzenia ·Pols'ki, . ·Krzy~
żem ·walecznych we Francji i Medalem X-lecia Polski . Luqowej~
Zmarł .7 sierpnia 1973 r.
.. :
.
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BEQNARKIEWICZ FELIKS (1861 1944), działacz społeczny, ur.
się 18 listopada 1861 r. w Śródce, pow. średzki. Sy·n Fran·c iszkat
mistrza ,k owalskiego. Przez trzy lata termi'nował u oJca. w k·uźni.
Po złożeniu egzaminu czeladniczego był wędrow,nym rzemieślni
kiem. W listopadzie 1883 r.- powołany do wojska. W drugim roku
służby awansował d·o stopnia starszego szeregowca. Po · odbyciu
slużby ~ojskowej powrócił do N·o wego Kramska. \V tym czasie
zmarł mu oJciec.- Niedłu.go pozos.ta.ł u matki; udał sJę znowu w
świat, podejmując z powodzeniem okresowe · prace kowalskie w
Poznańskiem, w BTandenburgii i Saksonii.
W 1892 r. przyjechał ·n a stałe do Noweg·o Kramska i ożenił
się z A,~ną Grze.Jachowską. Był ojcem dziewięciorga dz;ieci (siedmioro żyło) i doczekał się siedm:i orga wnu·cząt. Do 1937 r. pracował w warsztacie kowalskim, który przekazał następnie . zię . .
ciowi. Działalność społeczną rozpoczął w koń·cu XIX w. Wciągnął
go do niej lm. Startisław Kulaszewski. Wspólnie założyli Towarzystwo Przemysłow~ców w Nowym Kramsku. Bednarkiewiez był
wiceprezesem. Gdy ta organizacja zo·stała rozwiązana, działał w
Towarzystwie
·R·
o
botni'ków,
·założonym przez ks. S. ·R·o sochowi!cza .
.
Wygłaszał od czyty i referaty na zebraniach .czł-onków tego Towa~
rzystwa. Wchodził w sklad Zarządu Głównego Związku Towa-rzystw Katoli~ckich R,o botników w Poznaniu (do 1919 r.) i pierw ..
-s zego ZaJ;Ządu Banku Lud·owego ·w Babimoście.
Po wojnie, na skutek ·trudności mieszkaniowych, bankowi wymówion'o dzierżawiony lokal. Wtedy z pomocą przyszedł ks.· Karol
Meissner, odstępując na ten cel pokój ·w Dom·u Parafialnym.
Dalszą działalność ban·k ru sparaliżowała · ~ostateczna delimitacja
granitcy niemieok·o -polskiej po 1920 r., kiedy to kilik a wiosek przyłą~ono do Polski, na skutek · .c zego ba~·k stracił 30 członków,
których należało, na polecenie ~emieckiego ·sądu, wymeldować
ze wsz.y stkich rejestrów · banlkowych, co też Bednarkiewicz uczynil, ale zrobił również wszystko, aby nie dopuścić do li,k widacji
ban·k u. Wiedział dobrze, że w warun:k ach niemieckich trud:n~o . bę
dzie późnłiej założyć .podobną. ·placówkę. W 1922 r. przysz.edł mu
z pom,ocą Związek Bolaków ·w Niemczech (ZPwN). Banlk został
uratowany dzięki staraniom działaczy tej organizacji, jak rówpież d·~ęlci :przedsiębiorczości i zręcznej dyplomacji samego . Bed~
n·arlti.ew;i~~ą. PQ lę28 r. gąn!k pje przęjąwiąl większej d·ziała1no ..
•
•

1

22

...

...

"

~ :
··~.

....

!' ':~

. '·

ści.

.W ojna, niekorzystne waru.n ki społeczno-politycz.ne, utrata
znacznej liczby członków, w-res~cie ·k ryzys ekonomiczny i inflacja, która w latach 1919 1925 objęła całe Niem.c y, przyczyniły
się do jego nJemalże ·cał-kowitej ruiny ek·o nomicznej. ·Uratowano
jedynie z hipotek 4055 marek zwaloryzowany·c h i 430,22 m·k
z akcji
razem 4485,22 m:k . Bednarkiewicz doje·żdżał do Babimostu, aby załatwić sprawy sądowe, rewizyjne, pozost~łoś·ci z hipotek
i inne sprawy bieżące . .Lokal był przez cały czas opłacany, odbywały się też regularnie urzędowe rewizje, za co płacon·o każdora
zowo rewizorowi niemieckiemu 50 mk. A, że pie·niędzy w kasie .nie
był·o na ten ·Cel, finansowali to wszystko z własnej kiesze,n i czł;on
kowie Rady Nadzorczej i Zarząd·u. Ogłoszenia o walny-ch zebraniach ·członków zamieszczał bezpłatnie na swych łamach ~,Dzien
nik Berliński''. Bednarkiewicz nie ·pobierał żadnego wynagrodzenia za swą pracę. W dodatku wokół banku miejscowi· nacj-onaliści niemieccy ro~pętali bu~zę, zmuszając ks. Meissnera do wymówienia ·lokalu.
W 1927 r. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o prz~esieniu
banku do Noweg·o Kramska. Nie było jednalk i tu od·p ówiedniego
lo1kalu. W rok
później,
aby
nie
dopu,
ś
cić
do
upadk
u
banku,
Bed.
.
n~kiewicz dał na jego sied·zibę jedną z i.7jb we własnym nowo
wyb·u d·o wanym d:omu. We wrześniu 1928 r. ·b ank rozpoczął syste.
ma tyczną i ożywioną działalność , .która trwała bez przerwy do
września 1939.. r. Feliks Bedna·r kiewicz był kierowni~kiem zdolnym
i . sumiennym. . . Działaln.ość banku znalazła dokładne odzwierciedlenie we wzorowo prowad·z onych księga·ch bankowych.. Wiernym pomo~cnikiem Bednarlciewicza był Wacław F·abiś.
Dnia 26 IX 1937 r. Ban·k Ludowy w Nowym Kramsk.u obchodz~ł- swoje 25~lecie. W czasj.e j:ubileuszo·w ej akademii Stefan Sz.c zepaniak, prezes Związku S-półdzielni Polskich w Niemczech,. oceniając dmałalność banku, pod'kreślił szczególne zasługi Bednarkiewicza i nazwał go "najd:z ielniejszym jego działaczem".
Feliks Bednarkiewicz ·należał do weteranów ruch~u ludowego
~abimoj-sz·czyzny. Związał. się z nim w 1897 r. Ni~ było w Nowyn1
Kramsk·u żadnej ·p olskiej ,organiza~cji, w :k tórej by nie dz,iałał lub
nie popierał jej działalności swoim autorytetem i d'oświadcz.e
,

niem ·. iyciowym~ Wyrazem wielkiego

żaufania

i. poważania, jac

•

•
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ki~ darzyła

.go. - ludność ziemi babimojskiej, było powierzenie
mu. .. .-mandatu delegata na -S.ej~ Dzielnicowy Vl Poznaniu (3 XII
1918 r.). G·d:y . wyb.uchło
p:owstanie
vvielkopolskie,
agitował
za
je.
go:: .·ro,zsżerzen-iem
na
tereny
nadodrzańskie
i
zbierał
pie·
n
iądz~
na
.
Skarb - Nąrodowy. _W . .czasie - delLąaitacji granicy nien1ieeko-pol·
skiej- · b ył ·\vspółorganizatorem wiecó-vv protestacyjnych i wsp5ł~utp.rem
liczn:y·ch
p_
e
tycji,
mem-oriałówi
protest
ów--skierowanyc
h
.
.
.
.
d·o .·-K onfer.en,cji
Pokojowej
w \Versalu, . Ivfiędzynarodowej KomisJi
.
.
Granicznej.,
NaczelneJ Rady Ludowej _w Poznaniu i wład-z pols..
.
.
. .
kich
w
.
_
·Warszawie.
Kilka
pism
protestujących
przeci\v
od,cięcitl
.
.
_o d .:Polski
Pogranic_
z a \Y·i elkopolsko-Lubuskieg9 zredagował sam
.
.
.
i : p~zesłał
do
prasy ._ poznańskiej,
NRL i Warszawy.
. .
..
.
_ ·:· Był :ęe~narki_~\viez ~spółzałoż_ycielem (1923-. _r.) oddziału ZP\:vN
.
W -- ~r~ym
K
ramsku
i
wcho~
d
ził.
w
skład
jego
·zarządu.
Od
11
XII
..
1923 - r. - działa~_:
w
.
R
adzie
SZJkolnej,
·
p
ełn~ąc
fun,
k
cję
ska~bnika.
.
.
Pracował
.
. . V! różnych komitetach społecznych, stojącyeh - na str aży
polskoś, ci Pogranicza. Brał udział ·w zjazdach działaczy polskich
w . Niemczech. Dnia l _IV 19.28 r. wygł-osił -przemówienie na takim
zjeidzie . w Złoto·wie. Niepoślednie zasługi ·położył na odcin!k~
~ulfura~nyni.
jego mieszkaniu znajdowala się biblioteka p~l~
ska~· z·aJimował
się
kolportażem
g~
~
zet
·
p
olskic
h.
w
NowYm
..
i
.
St_
a
_
...
~rym Kr·a msku oraz w W:ojnowie. Ra.zem kolportował około --dwustu_. g·aZe't ri)~nych ·.tytułów (w tYm_
wydawnictwa_
·Z-PWN).
W.Y~
.
.
głasż,.. ał..
i ·od,c zyty
na
·zebraniach
polski.
ch
towarżystw·
.
.
.
..
.
.
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··.:referaty
.

.

.

.

Refysefuwal sżtti.ki' pol~kich autorów~ wraz z o·rganistą Sylwe::.
stfem~- ·HeydUk!em-· :przygryWał d·o tań,ca na · zabawa,c h liidówych

- w ~ .':C-Zasie-. -'różnych-~ uroczystOści-. ·Był ju·ż stat,cent, ale

·nigd·y nl'e
rozstawał ·się · z·-polską książką i · gazetą. Do końca ·zycia .int&eso~
w~~ ~ę · g~_ęłaln·ośeią polskich ,orga-n:_
i za·cji. Gdy·. nie· ,mógł już ··wyj.e~d~ż·a.ć.- <W. -· teren. --z _
·po·w:o du choroby nóg.~ · prosił miejscówy-ch···dzia•
.ł~~zy, -· a:Py -go · o wsz-ystki,c h · polsk·ićh · sprawą. ch -n a . bież-ą·co~ ·infor--

mowalt ··. ·· · - ·. · · ·
··
- · · · · . ·· · · ·. ··
Za -ąwoją - działalno-ść narod~ową został aresz.t owany ·-p nez ge•

•

~tą·PQ

•

11 IX 1939 r. Ale zę względu na podeszły wiek
i--~!ę:Z;ką
ęhorooę 11óg nie WywłiezionQ- _._go -do- -o bozu . konc- entracyj.~
'
ne-go. O~t~tnie lata sweg-o życia .s·pęd·ził - w -Nowym Krarnsku, prze~
żywąjąc głęboko tragedię swej córki Eleon,ory, aresztowanej 21
·w

~·n'l!u

VIII - ~939.
A

~·

i wywi.e·zionej -dQ
•

••

'Q-QO~U- kgnęęn.tracyj~_ego
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-w - Rave~~
o~
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brilck" ·gdzie· przeb.yvvała przez pięć lat. . El~onora Bednarkie\vicz.
-Stejak·d \vska była \v lata eh "l 923 . 1939 m,.in~ sekretarką nacze1 ~
.n ego ·k ierownika: ZPwN dra Jana Ka-czma~rka. · Pra:eowała·' \V wy~
dz~ ale prawnym Centrali ZP·w N i była współredaktor;ką "Polaka
.. .... .. .. . . -· - . .-· ..- -- . .
v.i Nie·m czech'.', \V · którym prowadziła dział "Kronika". Areszto_\Va~n.o j-ą .m.in. pod ,pr.eteks.tem· uk~ywania ·k·siąż·ki 1'Ielchiora· Wań·ko\vicza .. f:"a -.trOJJach· S.-mętka.· Zmarł 15· listopada 1944 -r. · .... · ... · :
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BENDKOW·S KI ·J-ÓZEF (1890 1955),- ·działacz polityczny·, ur. się
21 -luteg-o· 1890 r : ·vv \Varszawie. · Syn Marcina, kołej'arza. W dzieeińątwie stracił rodz,~ców. P-o u·kończeniu szk-oły powsze~h,nej- ter··
minuje YV zawodzie · ślusarza, a n·astępnie· ·pracuje ·w firmie .. "Drze\Viecki
· Jeziorański" w · Warszawie jako ślusarz. Tam · styka się
'Z ruche-m rob<)tniczym i rozpoczyna · działaln·ość ·w ·szeregach PPS·.
.
Zmuszony uciekać w 1910 T. przed ·poli~cją carską za d·ziałalnos·ć
politycz:n ą w PPS, pracuje k·o lejno· w Krako\vie, Berlinie, · Brun ·~
szwik·u . · Intern·o wany przez władze· niemieckie w 1917- r. · i ··· osa'!dzony w· obozie, · zw=
o lniony · został w · chwili wybuch·u · rew·o lucji
\V 1-918 ·r. Po ·p owrocie ·do k(taju pracuje ·w Pozrnaniu. · W 1925 ·r .
.
wraca do Warszaw-y · i p·o nownie- podejm·u je·.prac·ę · w ··fiTmie ~~·Drze;.
wiecki
Jeziorański".
~
· · ··
.....
· ·· ·_. .... · ··--

.w ·19·2-5

wstąpił-

_-d·o · · KPP~ . B·y l łącżnri.kiem mieszKaniowynf dla
to-\varz·y szy p~zybyłych·~ z terenu, ·.·a w .· je·go . mieszka·n iu .:częst·o· od·bywa'ły · się_· . spotkania ·:· 'i . narady· partyjne. Był ·rów·nie·ż· . cżyn~nym
dział~1c.ze1n .. Związk·.u.

Zawod·o wego. Metalow~ów
~.
.
p_o.tniczym: sWej załogi!: . · . . . . . · · ·. ... . .·
·. · ·
-·

o

•

•

.· .. w· cz·~sie

•

_ ·delegatów ·

ro. .... . . . . . ·

•

·na _·k olei w · ·Łunińcu ·k. Pińska .
.W ··1944 r. ·.ukrywał · się ~- przed wywi~zieniem: przez Niem<!ÓW. ·. W
styc~~u 1945·:. r: -- wstą~pił ·-d· o ·P·P R: . · Był · I .sekretarzem KM:PPR
.w :Szcz·e:k·ocin-ach~ : W s~erpniu· 1945 ·r.· został · skierowany przez ·.KW
·P PR w · Kielcach ·h a:. Dolny ·Śląsk ; gdzie -- zorganizował komitet powiatowy PPR w S·z prptawie. Jako I sekretarz ·K P ~PR w S·z:p rotawie pracował od · sierp·n ia 1945 do . października 1948. r. Był
głównym . organizatorem
władzy
··
.
ludowej
i
·
życia
poli~tycznego·
·
w
.
·:powię.cię sz.protawskim. Po zw· olnię·nitJ - ~ aparatu partyjnego praoku·p acji

· pracował

·-

.

.

•

.2.5

cował.

różnych

instytucjach na terenie Szprotawy, ·ostatnio w
Doln;ośląskich Za·kładach Metalurgicznych. W latach 1954 1955
był I sekretarzem KM PZPR ..w Szprotawie. Zmarł 14 marca
1955 r.
w

HIERONIM SZCZEGOŁA

•

BIRGFELLNER LECH (1923 1970), ps . . Lech, nauczyciel, działacz społeczny, ur .. się 13 marca 1923 ·r. w Gnieźnie. Syn Jana,
nauczyciela gimnazjalnego. W Gnieźnie spędził d-zieciństwo, lata
szkolne i gim:n azjalne. Do wybu·chu woj-ny u·k:ończył gimnazjum
(małą mat~ra). W październiku 1939 r . . ·został wywiezi~ ony na roboty przym,u sowe do Niemiec, skąd dwukrotnie ucieka. S;c hwytany po pierwszej u.c ieczce skazany zostaje na pół roiku ·wię~·e
nia, a po odsied:z eniu wyroku ponownie wysłany na roboty. Druga u!c ieezka, w końcu 1942 r. , -koń·czy się powod·z eniem. Przebywa w ·okoli!ca:ch Piotrkowa Tryb., gdzie znajdo\vała srię na .w ysiedleniu jego rodzina. Tam też w lutym 1943 r. wstępuje d,o partyzantki {25 pp Armii Krajowej, oddział · "Boń'czy"). Pod ps·e udonimem L·ec-h bierze
~dział w licznych operacjach swego oddziału,
.
który działał na terenie powiatów opoczyńskiego, tomaszowskiego i k·oneckieg~o. O jego d·ziałalności partyzanckiej z umaniem
6&4inają koledzy. Po wojnie ·z a · -udział w walkach zbroj~ny.ch
otrzymał m.in. Krzyż Partyzancki.
; Po wy~oleniu wraca · do.· Gniezna;._· włączając· się ~czyn'ńde w
nurt . życia społecznego. M.in. sł-uży . ·w · szerega•c h Milicji Obywatelskiej, bierze udział w parcelacji .majątków obszarniczych itp.
W tym czasie odkryWa pasję · SW'e.go · życia
sport. · Jest reprezentantem Polski w k-o szyków,ce i piłce ręczr1ej ,o raz instr·u ktorem· tych dyscyplin w Gnieźnie. Po utworzeniu wojewód·z twa
zjelono-górskiego w 1950 r~ ·przenosi --się do Zielonej Góry; podejm-ując pracę · naucz.J71cielską w miejscowym Te:chniku~m Mec-hanicznym. W międzyczasie uzyskał bowiem kwalrifikacje do nauczania wychowania fizycznego w szkołach średnich, a następnie
nie przestając pracować zawodowo u·kończył Akad·erhię Wycho ·
wania Fizycznego w Warszaw.ie. w latach 1955 1958 był Selk retarzem Zarządu Okręg,u_ Szkolnego Zwią~ku Sportowe-go w Zielonej .G órze, kładąc podwaliny pod rozwój sportu szkolne-g-o w
wojewóctztwię. Był inicjątorem :szęręg"U cieką,wych !Qrm pracy .

26

sporto~ej. w · szkole

or·a z organizatorem wielu interesujących imprez; np. Ogólnopolskich Mistrzostw SZS w Zielonej Górze w
1963 r.. Od 1958 r.. działalność sportową łączył L. Birgfellner z pra •
cą w · nadzorze pedagogiczny;m . W latach 1958 1962 był kierow.
nikiem oddziału wychowania fizycznego w Kuratorium Okręgu
Szkolnego· w Zielonej Górze, w latach 1962 1964 naczelnikiem
Działu Wychowania i Opieki nad Dzieckiem, a ·od 1964 wicekuratorem.
··
Pracując na· ·odpowiedzialnych stanowiskach · w administracji
sz.koln·ej ·był inicjatorem i motorem wielu ciekawych inicjatyw,
•
spośród których warto wspomnieć przynajmniej dwie: ciekawy
eksperyment zielonogórskiego kuratorium d:otyczący "\vpro~wadze.;.
r1ia rozszerzonych kryteriów -o·c eny ze spraw,o wania oraz stosowany w tym w-o jewództw.i e system ·Qcen .z wy·c howa.nia fizyczt1eg.o. Był również inicjatorem i moralnym twórcą pierwszej w
kraju szkoły średniej z rozszerzonym programem wy·c howa·n ia
fizycżnego
Liceum Ogólno~tałcącego ·n r VII w Zielonej Górze. Eksperyment ten, w peł.ni uznany, został następnie rozszerzony na cały ik raj.
W latach sześćdziesiątych rozszerza L. Birgfellner swoją działalność na zagadnienia
higieny
szkolnej
.
.
Terenem
tej
dz
iałalności
.
jest ·Komisja Higieny L ubuskiego :· Towarzystwa Naukowego w
Zielonej Górze, ·k tórej był wraz z prof. AleksandTern B.rodniewiczem założy-cielem i _ aż d·o chwili śmierci sekretarzem nau·kowym,.
W rama·c h prac ·Komisji przygotował L. Birgfellner dysertację
doktorską pt. Nauczyciele szkól średnich . województwa zielono:g órskiego ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli wychowania. fizycznego ze stanowiska higieny zawodu, na podstawie której uzys:kał w 1969 ·r. w Akademii Wychowania Fiz.y cznego .- w
Warszawie . stopień doktora wychowania fizy,czneg-o. Podo~nie jak
w pracy doktorSkiej, ta·k i w innych p-u blikacjach wiele uwagi
poświęcił problemowi zdro.w ia i waru-n ków ·pracy · nau·c zycieli.
M.in. był on założycielem piękn~go ośrod-ka wypoczyn1kowego dla
nauczycieli. W 1968 r. był L. Birgfellner inicjatorem i głów-nym
organizatorem Ogólnopolskiego Sympozjum Higieny Sz·.k olnej \V
Zielonej Górze. ·
· Do ostatniej chwili przed ch·orobą prowadził szeroko za·k rojonę 'Qąd.ąnia nad warunkami · higięnicznymi sal ·gimnastyc~ych,
•

.

mikroklimatem izb lekcyjnych, a wnioski z nich wypływające
były niezwykle przydatne zarówno budowniczym obiektów szkolnych, jak i ich użytkownikom. Przygotowywał z tego zakresu
rozprawę habilitacyjną, którą

zostawił

niedokończoną. Sposobił

się

bowiem do kariery naukowej. Nieuleczalna choroba dosięgła
go w chwili, gdy po krótkim okresie pracy na stanowisku przewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Tu:::ystyki w Zielonej Górze miał od nowego roku akademickiego
objąć odpowiedzialne stanowisko w wyższym szkolnictwie wychowania fizycznego, w nowo uruchomionej uczelni tego typu
w Katowicach.
Dr L. Birgfellner był również członkiem założycielem Sekcji
Bioklimatologii Sportu Folskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej. Uczestniczył w licznych zjazdach i sympozjach naukowych z uprawianej przez siebie dyscypliny, na których przedstawiał referaty, komunikaty i doniesienia
Odbył też szereg podróży naukowych, m.in. do Bułgarii, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Szwecji, Włoch i Węgier.
Odszedł ze swego posterunku wierny do końca szczytnym zasadom wdrożonym mu w domu rodzicielskim, by zawód swój
pojmował dogłębnie jako powołanie i pasję, a codzienną sw4
pracę jako rzeczywistą służbę Ojczyźnie. Imię dr Lecha Birgfellnera żyć będzie nie tylko we wdzięcznych sercach młodzieży,
którą tak ukochał, stając się dla niej budującym przykładem,
lecz także dla wielkiego grona współpracowników, kolegów i pedagogów w trwałym dorobku naukowym ofiarowanym Ziemi Lubuskiej i dobru powszechnemu. Tradycje nauczydelsikie rodziny
są nadal kontynuowane przez jego żonę Janinę. Również ich córka Zofia jest nauczycielką. Zmarł 30 lipca 1970 r.
HIERONIM JSZC'ZEGOLA

BRZUSZKIEWIC.Z JAN (1905--1974), ps. Romeł, działacz poli-:tyczny, ur. się 20 maja ·1905 r. w Popowie, pow. inowrocławski.
Syn Adama, chłopa. Po ukończeniu szkoły powszechnej w latach
1921-1922 pracował jako praktykant biurowy w Zarządz;ie Gminnym w Mogiłnie Wschód. W latach 1923-1924 odbył służbę wojskową jako ochotnik w 59 pp w Inowrocławiu. Po jej ukończe
niu pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego w
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Wydartowie; w pow. mogileńskim. W listopadzie 1925 r. wyje . .
chał .n a ·emigrację· zarookową · do F-rancji, gdzie .znalazł zatrudnienie w k·opalni rudy·. żelaza we wschodniej Francji. Po dwócł1
latach :przeniósł się .do pólnocnej Francji i tam do 1929 r. pras:cował w kopalni węgla kamiennego.
· ··
vVe Francji rozpoczął działaln:ość w ruchu robotniczym.
W 1926 r. wstąpił do. Związku Zawodowego Górników, P·owszech-.
nej ~onfederacji Pracy (CGT) i był .p rezesem miejscowej sek~ji
polskich . górników. W 1927 r. w nowym miejscu .pracy został
członkiem CGTU (Jedn·ościowej Powszechnej Konfederacji Pracy) i przyjęto. go do Francuskiej Partii Komu~nisty;cz.nej (FPK.-.·
W CGTU był sekretarzem Rejonu, a w FPK, ~lonkiem. Komite~·
tu Dzielnicy ... Od 1926 ·r. należał również do . sek·cji polskiej Cz-er.:.
wonej omocy (MOPR)- i Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatow.eg.o ..
W sierpniu 1929 r. wyjec~al na. 2~esięczną wycieczkę ·do .Związ . ...
ku · Radzieckiego jako delegat lewicy ·.polskiej emigra~cji.. ·P o po- ·
wrocie z 'vyciecz;k i za · propagowanię na wiecach i zebraniach.
osiągnięć rad-zieckiego państwa został skazany przez władze .fra:q.-.
cuskie na· wydalenie 'Z kraJu., Nie opuś~~ł Fran·cji, ale rozpoczął
d·ziałalność .nielegalną i jako funkcjonariusz FPK został skierowany do Lotaryngii. Tam po . ·k ilku miesiącach pobytu policja
aresztowała go w Thionville, a ·sąd. -skazał na ·miesiąc więzienia.
Po odbyciu: kary w lutym 1930 r. nielegalnie , emigrował do .. Belgii, gdzie przez kilka miesięcy pracował w kopalni węgla k.a miennego. Po półrocznym pobycie, za działaln,ość . w Komunisty·cznej
Partii Belgii otrzymał nakaz opuszczenia państwa. Wrócił .do
Polsk.i i zamieszkał w rodzinnym. Wydartowie, polnagają c. rodzi·com w gospodarstwie. ,W 1933. r. otrzymał pracę w vvarsztacie kowalskim w Poznaniu, gdzie w:k rótce został przyjęty do. ,KPP. Na~:
lężąl, do.· Kqmórki na Górczynie. W 1935 r. za pośrednictwem
partii otrzymał pracę jako instruktor w Klasowym Związku Zawodowym Robotników Rolnych. i Leśnych w.Toru·n iu. Opiekował
się powiatami wąbrzeskim i brod.n ickim. Ob·o k pracy związkoweJ
wykonywał zadania partyjne. P·o krwa.w ej d .e mo;n stracji be·z ro .·
b9tnych w T.oruniu 8 czerwca 1936. r., . w · której uczestniczył,. na
skutek represji policji wrócił do rodziców..
W 1939 r. :om·obilizowany do .wojska, uczestniczył \V .kampąnii
wrześniowej, ·został .ra~·ny w J:1itwie p:oct Kutnem .i dostał się .· ·d o
.

.
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niemieckiej niewoli. W październikpu 1939 r. zwolniono go z nit!woll. W grudniu 1939 r. wysiedlony wraz z rm:b:iną do Krakowa,
kolejno pracował jako robotnik: przy robotach drogowych, w fabryce produktów kawowych w Skawinie, w firmie niemieckiej w
Krakowie oraz przy kopaniu okopów pod Krakowem.
Po wyzwoleniu wrócił do rodzinnej miejscowości i w kwietniu
1945 r. wyjechał jako pionier na Ziemie Zachodnie, osiedlając
się na stałe w Świebodzinie. W marcu lub kwietniu wstąpił do
PPR. Początkowo pracował w Komitecie Powiatowym PPR.
W końcu maja 1945 r. powołano go na wiceburmistrza. a później
burmistrza Świebodzina. Od października 1947 r. do połowy' 1950 r.
był przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej w Świebo ·
dzinie. W tym czasie pełnił również społecznie szereg funkcji·
członka Egzekutywy KP PPR, radnego WRN w Poznaniu, radnego MRN w Świebodzinie, ławnika Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, prezesa Zarządu Powiatowego ZSCh (1945-1947),
a później: przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej
PZPR, przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków KP PZPR,
członka Komisji Rewizyjnej ZBoWiD i członka Kolegium ds.
Wykroczeń Prez. PRN w Świebodzinie W październiku 1950 r.
przeszedł do pracy w Ekspozyturze Centrali Mięsnej w Sulechowie, a w 1952 r. został kierownikiem Delegatury Powiatowej
PUPiK "Ruch" w Świebodzinie. W czerwcu 1960 r. przeszedł na
rentę specjalną.

Otrzymał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal X-lecia PL, Medal XXX-lecia PL i dwukrotnie Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego".
Zmarł 30 września 1974 r.
MARIAN PIETRZAK

RUDYCH JAN IV (1885-1945), działacz chłopski i narodowy, ur.
27 grudnia 1885 r. w Dąbrówce Wielkiej. Syn Jana, chłopa.
W późniejszych latach dla odróżnienia od innych Janów Budychów, gdyż była to rodzina mocno zakorzeniona w rodzinnej Dą
brówce, dodano mu-przydomek "IV". Nie był to zresztą jedyny
przydomek nadany mu przez mieszkańców Dąbrówki. Znany był
także jako "Prezes" (od długoletniej funkcji prezesa miejscowego
się
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Koła Związku Polakó\v w Niemczech). By"ł też jednym ż nielicz·

nych czo_łowych działaczy polonijnych, którym nadano w aktach
policyjnych przydomek "króla Polaków''.
J. Buąych całe swoje pracowite życie poświęcił sprawie .polskiej na Pogranicz·u. Już przed I wojną światową był cz:ołowym ·
działaczem w Dąbrówce i okolicy. Po wytyczeniu w 1919 roku
niesprawiedliwej granicy polsko-niemieckiej nie · ustaje w walce
o interesy polskie. Kilkakrotnie był pełnomocnikiem wyborczym
Polskiej Partii Ludowej w o-kręgu międzyrzeckim, wielo,krotnie
kandydował też" w · wyborach ciał ustawodawczych niemieckich.
Był jednym z czołowych dział-aczy Związku Polaków w Niemczech. W 1923 r. założył oddział tej organizacji w Dąbrów·ce i był
jego prezesem aż do chwili rozwiązania organizacji w 1939 roku.
Wybrano go rów:nież w skład
Rady
Dzielnicy
V
oraz
Rady
Na.
czelnej ZPwN. Członkiem Rady Naczelnej był aż do wybuchu
wojny. Był kilkakrotnie wyróżniony hon-orowymi dyplomami za
działalność w Związ-ku.
Gdy w . 1929 roku wład,ze niemieckie .zezwoliły ostatecz-n ie na
utworzenie polskiej szkoły w Dąbrówce, Bud~~h był głównym
matOTern zabiegów . o jej uru.cho·mienie. Przy pom~ocy miejscowych rolników udało mu się uzyskać ~zby na ·k lasy szkolne (u
gospodarzy nazwiskjem Błoch, Kostyra, Wieczorek), a także pomyślnie przeprowadzić .zapisy dzieci _do polskiej szkoły. Szkoła
z:o stala uroczyście
otwarta
w
dniu
10
czerwca
1929
roku
z
udzia.
.łem 140 zapisanych dzieci. Budych został też wybrany przewod:niczącym k,o mitetu rodzicielskiego. _ Duże są też . zasługi Budycha
w rozwoju życia gospodarczego i kulturalnego w Dąbrówce. Był
inicjato~rem utworzenia Ban.k u · Ludowego w Dąb-rówce w 1930
roku i był aż d-o wyhuchu wojny prezesem rady nadzorczej. Pomagał też w organizacji przysposobienia rolniczego, kursów gotowania dla dziewcząt oraz w działalności koła śpiewa,czego
i chóru.
.
.
Po wybuchu wojny 55-letni Jan Budych wraz . z 29 współmieszkańcami został w d·n iu 11 września 1939 r. aresztowany
.
i zesłany d.o obozu ik;oncentracyjnego w Sachsenhausen k. Or~nienburga. Jedenastu z nich z:ostało w obozie zamordowanych,
a wśród nich Jan Budych. W obozie mimo prześladowań trzymał
się dzielnie. Jak pisze W: Chełkowska: "[ ... ] i tutaj nie załamuje
.

.

.

.

'

'

...

.

.

.

.

31

się, a przeci\vnie umie podnieść na duchu tych ,

\Vątpią
'\V od·z ys·kanie: wolności. Nie· załan1uj e go ró'\V11.iez v/.ieś{~ o w:ysie ;.

którzy

.

.

..

clleniu rodziny, ale ma tyle hartu, że pisże do żJ:1y i dzieci sło·- .
w.a pocieszenia: ,.,l dla nas jeszcze kiedyś słońce zaś\vieci!" Ta:11
\V . obozie nie traci nic ze s\vych dobrych cech charakteru. Dzie1i
się. -c hlebem, dzieli się nawet jedynym papierosem jaki zdJbywa.
Tak przetrwał pravvie całą woj'nę" ("Nadodrze'', grudzień 1958) .
. _W marcu 1945 r. został wywieziony :do ·obozu \v EeTge..!-Eel-·
sen, skąd już nie wrócił, a .. wszelki ślad pJ nin1. zaginął. Po \VOj- ·
nie, w.· 194.6 roku, został pośmiertnie odznaczo:1y Złotym ·Krzy..:
żem Zasługi.
liiERONIM :SZC'ZEGOL ~\
'
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.

.

BUJACZ ŁUKASZ (1933 1961),_działacz społeczny i polityczny,
uf. s i~ ·24 października . 1903 .r. w ·.Ł·Odzi. ·syn- ~azimierza.
, r·ol)ot-.
.
riika. Przed I wojną światową wyemigro\vał wraz . z rodziną . vV
celach . zarobkowych do Niemiec. W latach· ·1918 1927 pracówał
na. terenie _Niemiec· jak:o robotnik rolny._ Od 1927
do
.1950.
r.·
pra.
ćował jako górriik. w · kopalniach belgijskich.
W labich 1927 _193'ł
.
był działaczem polonijnym w okręgu Liege i czlonkif~m
·Belgij.
.
ski ej Partii Socjalistycznej, a od 1934 r. członkiem K·oi. nu·n isty•
cz. .
nej Partii Belgii. .. Od stycznia . 1942 r. do \vyzw:ole~ia. Belgii _ był
.
czynnym człortkiem belgijskiego
ruchu
'opor
u.
.
.
.
.
.
.
W 1946 r. został wybrany I sekretarze1n ·PPR
o-kręgu Liege
oraz zastępcą, · a od 1948 r.· prże~odniczącym Ra-d y 1~arodowej
laków · \V Liege.
· Tę ostatnią fu·nk.cję pełnił do . 1950. .. r., kiedy·_to. .
.
z'ostał aresztowąny za działalność polityczną i \Vydalony z Belgii.
Po 'p owrocie d·o kraju wstąpił
do PZPR
i
roz~począł pra;_cę ja·k o
.
.
.

.
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st. inspektor w Prezydium WRN ·w Zielonej Górze. Do chwili
śmierci byl . czyn·r iym · działaczem · partyjnym·.·
· ···
: Odzriacż·ony ·m.in. ·srebrnym Krzyzein Zasłu ~i i Krzyżem K·o·mandorskim Orderu Odrodzenia P<>lski. Zmarł 9 stycznia 1961 r
.
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BUSKO TA·D EUSZ (1.903 1968)., .nauczyciel, działacz społeczny,
ur. się 30 października 1.9 03 r. w . Parzynowie, pow. ostrzeszows;k i,
\Voj. p:oznańskię.:..Syn Stefana., .· małorolnego. chłopa~ Rodzice .Ta-:
32·

.

' ;oj

•

'

):

.··~'

..·:i·~
~

de u sza posiadali · przydzielone im gospodarstwo rolne. Niewielki
stan n1ająt.ko"vy nie pozvval;~ ł im na kształcenie syna vv szkole
średniej. W roku 1917 zostaje oddany na praktykę do ogro.dnictwa folwar:cznego w Szlachcinie, povv. śred-zki. Na ptaktyce tej
przebywa przeszło półtora roku .
. Po wybuchu powstania wielkopolskiego w 1918 roku zgłasza
się na przygotowawcze kursy ·n auczycielskie w P·oznan.iu. Nie ma ..
jąc żadnych środków materialnych na utrzymanie i dalsze kształ
cenie, ponie\vaż rodzice poz·ostali po drugiej stronie linii demarkacyjnej, na terenach zajętych przez wojska niemieckie, zgłasza
się jako ochotnik do wojska polskiego. Zostaje przydzielony do
27 pułku piechoty w Częstochowie. W roku 1921 jako szeregowiec zdemobilizowany w Złoczowie.
Po zdemobilizowaniu przez szereg miesięcy pracuje jak·o ro-botnik w Nadzorze Toru PKP w · Kępnie i zarabia na własne
utrzymanie. Myśl o zawodzie nau·czycielskim, pomimo trudności
finansowych, powoduje, że Tadeusz Buśko w 1922 r. zgłasza się
do Państwowego Seminarium Nau·e zycielskiego w Ostrzes.zowie.
Po złożeniu pierwszego egzaminu nauczycielskiego i u·z yskaniu
świade.ctwa dojrzałości l sierpnia 1925 r. podejmuje pierwszą
posadę ·nau· czycielską \V siedmioklasowej szkole powszechnej w
Ostrzeszowie, a następnie l sierpnia 1927 r. przenosi się na równorzędne stanov..isko do siedmioklasowej publicznej sz-koły P'O Wszechnej we Wrześni. Tam też zdaje drugi egzamin nau.czy·cie1ski
i staje się stałym nau·c zycielem publicznych szkół zawodowyclh .
Mając zaledwie sześcioletnią praktykę w 1931 r. vv-ygTywa konkurs na stanowisko kierownika szkoły i zostaje mianowa~ny sta~
łym kierow-n ikiem 2-klasowej publicznej szk·oły powszechnej \V
Chociczy Wielkiej, pow. wrzesiński. Na tym st.anowisku pra\c uje
aż do wybuchu drugiej wojny światovvej. W 1938 roku otrzymuje
Brązowy Medal za długoletnią służbę.
Po wybuchu drugiej woJny · światowej ':r~adeusz Buśko otrzymuje wezwanie do wojska. Zgłasza się do l pp Obro;n y Pragi.
Bierze udział -vv obronie Warszawy. Po kapitulacji d-o staje się · do
niewoli i zostaje skierowany do obozu jeńcÓ'\V w Skierr·n iewicaeh·.
Po zwolnieniu z obozu wraca do Chociczy, gdzie wraz z rodziną
dostaje się do obozu w Gustowie Wielkim, a ·następnie \vywiezio.ny do Radomia. Tam przech;o dzi dosyć cięż-ką chorobę. P·o kilkuo
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miesięcznym leczeniu powraca do zdrowia i podejmuje pracę jako
robotnik w Wojskowym Zarządzie Budynków. W czerwcu 1941
roku zatrudnia się w firmie Staniszewskiego, a w grudniu 1942
roku w firmie Wojewskiego w Radomiu w charakterze pracownika umysłowego.
Z chwilą wyzwolenia Polski spod okupacji hitlerowskiej wraca w rodzinne strony i l marca 1945 r. podejmuje pracę w zawodzie nauczycielskim w 7-klasowej szkole powszechnej we
Wrześni oraz w biurze Inspektoratu Szkolnego. Od szeregu lat
związany z nurtem lewicowym, aktywnie uczestniczy w pracy
społecznej. W tym samym roku wstępuje do Polskiej Partii Robotniczej. Staje się współorganizatorem spółdzielni zaopatrzenia
we Wrześni. l stycznia 1946 roku zostaje przeniesiony na teren
powiatu zielonogróskiego do wsi Ługi, gdzie organizuje szkołę
podstawową i 20 stycznia rozpoczyna pracę szkolną. W miejsca ..
waści tej przystępuje przy pomocy miejscowej podstawowej organizacji partyjnej do organizowania sklepu spółdzielczego. Podobną placówkę handlową zakłada w Zatoniu. Sam prowadzi księ
gowość tych placówek aż do roku 1949, po czym przekazuje ją
z poważnym dorobkiem Gminnej Spółdzielni w Niedoradzu.
Tadeusz Buśko aktywnie uczestniczy w wielu dziedzinach
życia społecznego. Organizuje działalność kulturalną we wsi,
szczególnie wśród młodzieży, i inne. Za pracę dydaktyczno-wychowawczą i społeczno-oświatową zostaje w 1949 roku uznany
przez Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego w Poznaniu
przodownikiem pracy oświatowej i wyróżniony nagrodą pienięż
ną.

l września 1951 r. przenosi się do Przylepu i obejmuje tam
stanowisko kierownika Szkoły Podstawowej. W krótkim okresie
czasu podnosi jej stan organizacyjny i poziom dydaktyczno-wychowawczy. 14 lutego 1953 r. decyzją Wydziału Oświaty Prezydium WRN w Zielonej Górze zostaje oddelegowany do Suiechowa w celu objęcia obowiązków kierownika Wydziału Oświaty
Prezydium PRN w Sulechowie. W lutym 1954 r. składa rezygnację ze stanowiska kierownika Wydziału Oświaty i prosi o przeniesienie na stanowisko nauczyciela, które bardziej mu odpowiada. Tadeusz Buśko nie wraca jednak do pracy w szkole, lecz
zostaje powołany do Wydziału Oświaty Prezydium WRN w Zie34
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1onej Córze ria stanowisko kiero\V.nika referatu szkolnictwa specjalnego. l stycznia 1957 r. przechodzi n a stano\visko \Vizytatora
szkół podstawowych. W 1958 r. następuje reorganizacja organów
·\ vojewódzkich administracji
szkolnej. Z Wydziału .Oświaty i Dy.
.
tekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego l lip·c a 1958 r. zostąje
utvvorzone Kuratorium Ok.ręgu Szk-o lnego. Tadeusz Buś·k:a obejn1uje w tym nowym organie władzy szkolnej odpo\viedzialne sta ·
kierownika Oddziału Kadr.
novvisko
W 1959 .r. za ofiarną dzią.łalność na polu oświaty i wychowa·
nia zostaje odznaczony Zł-otym Krzyżem Zasługi, natomiast w
1964 r. Krz)rżem Kawalerskin1 Orderu Odrord zenia Polski. 31
grudnia 1964 roku na \vłasną prośbę zostaje przeniesiony na zasłuż-ony odpoczynek. Zmarł 17 stycznia 1968 r.
TADEUSZ CH Q ROS

CICHY JAN (1878 1957), działacz ludowy i narodowy, ur. się
21 października l878 r. w Starym _l(ramsku. Syn Jana, .chłop~.
Jako 12-letni chłopak uczestniczył w jednym z najwcześniej'sz.ych
strajków szkolnych w Starym Kramsku, spowodowanych osł~
wioną polityką Bismarcka. Ponieważ pochodził z wielodzietnej
rodziny, musiał bezpośrednio po ukoń·cze-niu szkoły podjąć pracę
zarob·kową. Pracował jako robotnik rolny w majątku, póź;niej
jakQ robotnik sezqnowy w podberlińskich cegielniach i cukrow.niach \V Zedenick i Nauen. W l~tach 1898 1900 odbywał obowiązkową służbę wojskową. Zaosz-czędziwszy nieco pienięd-zy założył rodzinę, żeniąc się z Weroniką Sikucińską. · Stał się właś
cicielem 15 ha gospodarstwa \V Nowym Kramsku, na którym
gospodarzył do śmierci.
Pracę społeczną rozpoczął najpierw jako bibliotekarz w Towąrzystw. ie Robotników Polskich, założ· onym 28 lutego 1904 r.
w Nowym Kramsku. Dzięki _pomocy z Poznania \V~krótce biblioteka .liczyła kilkadziesiąt tomów. W kilka lat póź·niej, gdy Cichy
dał się poznać jako gorliwy społecznik, wybrano go w 1909 r .
na prezesa Towarzystwa i funkcję tę sprawował do k-oń·ca istnienia .organizacji w 1939 r. Na stanowisku prezesa zdobył. doświad
czenie w pracy społecznej i wyrósł na przywódcę politycznego
wsi, a następnie całej okolicy. Na zebraniach, wieczorni,c ach,
przedstawieniach i \Vycieczkach urz.ądzanych przez Towarzystwo
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Robotników Polskich pogłębiali chłopi swoją wiedzę o Polsce
i jej kulturze. W czasie kadencji Cichego liczba członków Towarzystwa wzrosła w latach 1911-12 do ok. 150 członków.
W czasie pierwszej wojny światowej Cichy został powołany
do armii niemieckiej i uczestniczył w walkach Niemców z Rosjanami na terytorium Folski w rejonie Warszawy, a następnie
pełnił służbę w garnizonach na Zachodz;ie, w Belgii i Francji.
Fo zakończeniu wojny, kiedy w 1919 roku Międzynarodowa
Komisja Rozjemcza objeżdżała teren granic, aby wytyczyć zgod·nie z traktatem wersalskim granicę polsko-niemiecką, Cichy organizował wespół z innymi manifestacyjne wyjazdy chłopów do
miejsc urzędowania Komisji, aby wywrzeć nacisk na sprawiedliwe ustalenie linii granicznej. Z samego Nowego Kramska wyjeżdżało kilkadziesiąt \vozów udekorowanych flagami polskimi do
Wielkiej Wsi, Chlastawy, później do Kargowej, żądać przyłącze
nia Babimojszczyzny do Folski. Niestety zabiegi te nie przyniosły rezultatów i kilka wsi wbrew ich etnicznemu składowi pozostawiono w granicach Rzeszy niemieckiej. Polacy stanęli przed
trudną decyzją, czy porzucić ojcowiznę, optować na rzecz Folski
i przenieść się tam, czy też zostać, trwać z uporem na ziemi ojców i czekać godziny wolności. Ogromna większość, a wśród nich
i Jan Cichy, zdecydowała się pozostać.
Trzeba było podjąć na nowo pracę, która przyczyniłaby się
do utrzymania polskości Babimojszczyzny, pracę społeczną, zakrojoną już na szeroką skalę. W początkowym okresie istnienia
Republiki Weimarskiej istniały pomyślniejsze warunki do rozwijania takiej pracy niż w okresie Bismarcka i jego następców
w końcu XIX i początku XX wieku. Folacy wykorzystali tę sytuację, zakładając szereg organizacji, wśród których prym wiodły Związek Folaków w Niemczech (zał. 22. VIII. 1922) i Zwią
zek Folskich Towarzystw Szkolnych (zał. 10. VI. 1922).
W 1923 roku założył Cichy w Nowym Kramsku jedno z najliczniejszych kół Związku Folaków w Niemczech, liczące 110
członków (1939). Został wybrany jego prezesem i od tego czasu
berlińska centrala Związku Folaków w Niemczech powołała go
na swego męża zaufania w powiecie sulechowsko-świebodzińskim.
Na tych stanowiskach stał się on faktycznie kierownikiem całego
ruchu polskiego na Babimojszczyźnie. W latach 1928-1939 wcho-
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Uczestniczył również Cichy w zakładaniu kół Folskiego Towarzystwa Szkolnego w Nowym Kramsku i okolicznych wsiach,
a przede wszystkim w przygotowaniach do uruchomienia polskich
szkół mniejszościowych na Pograniczu w 1929 r. W tych latach
miewał stałe kontakty z wybitnymi działaczami Polonii w Niemczech: Janem Baczewskim, ks. Bolesławem Domańskim, dr Janem
Kaczmarkiem, Stefanem Szczepańskim, Arką Bożkiem i innymi.
Stał się wytrawnym mówcą, prężnym organizatorem, nieugiętym
działaczem i bojownikiem sprawy polskiej. Dzięki ustawie o polskim szkolnictwie mniejszościowym z 31 XII 1928 r., wywalczonej przez Baczewskiego, powstały w 1929 r. na Babimojszczyźnie
prywatne szkoły polskie. Cichy pomagał w uruchomieniu szkół
w Starym Kramsku, Podmoklach Małych i Wielkich oraz Dą
brówce i był głównym organizatorem szkoły w Nowym Kramsku,
o czym świadczy dochowany akt erekcyjny. Na uroczystość jej
otwarcia 11 VI 1929 r. przybył Jan Baczewski i inni dzdałacze
z centrali.
Po wybuchu drugiej wojny światowej, 9 IX 1939 r. aresztowano Cichego jako podejrzanego o przygotowanie akcji zbrojnej
przeciwko Rzeszy w związku z odnalezieniem w pogorzelisku jego stodoły karabinu wojskowego. Po procesie w Świebodzinie
oddano go w ręce gestapo, które 18 X 1939 r. przewiozło go i:lo
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen k. Oranienburga. Niewielką liczbę starszych wiekiem działaczy polonijnych zwolniono
w marcu i kwietniu 1940 roku. Powrócił także do Nowego Kramska Jan Cichy, który liczył wtedy 62 lata. Jednym z głównych
powodów zwolnienia Cichego był fakt, że dwóch jego synów słu
żyło wtedy w armii niemieckiej, a w myśl ustawodawstwa niemieckiego, o ile ktoś z rodziny siedział w obozie koncentracyjnym, nie można było zatrzymywać jego dzieci w wojsku, bo
służba w armii hitlerowskiej to "zaszczyt". Ponieważ w 1940 roku jasne się stało, że wojna przeciągnie się parę lat, a żołnierze
byli potrzebni, z dwojga złego władze niemieckie wybrały zwolnienie Cichego z obozu, tym bardziej że synowie domagali się
zwolnienia z wojska, ponieważ ojciec przebywa w obozie. Po po-
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z wszelkiej działi:llności społecznej. Tacy ludzie pozostawali pod
czujną obserwacją. Każde nieostrożne poruszenie
groziło powrotem do obozu i nieuniknioną śmiercią.
29 stycznia 1945 r. nadszedł wreszcie upragniony dzień wyzwolenia Nowego Kramska przez wojska radzieckie. Siostrzeniec
Cichego Lucjan Brudło zorganizował już po paru dniach pierwsze na Ziemiach Odzyskanych "Starostwo Pogranicza" z siedzibą
w Dąbrówce, a Cichy objął najpierw funkcję sołtysa w Nowym
Kramsku, a potem wójta w Babimoście. Podlegały mu bezpośred
nio cztery wsie z ludnością p:::>lską i początkowo także Babimost.
Powołano jako organ porządkowy ochotniczą Milicję Obywatelską. We wsiach rozpoczęli urzędowanie polscy sołtysi. Teraz Cichy miał okazję wyładować swój zapał do pracy społecznej.
W niedługim czasie, bo już 8 V 1945 r. przemawiał na uroczystym otwarciu szkoły polskiej w Nowym Kramsku, do której
uruchomienia walnie się przyczynił. Odtąd Cichy uczestniczył w
różnych pracach społecznych, w warunkach jakże odmiennych
niż przed wojną.
W grudniu 1945 r. powstało w Nowym Kramsku koło Stronnictwa Ludowego. Cichy uczestniczył w jego pracach przez parę
lat jako członek zarządu, a po śmierci Kleofasa Heyduka, pierwszego prezesa, wybrany na to stanowisko, pełnił je aż do śmier
ci, darzony zawsze zaufaniem członków. Wiele śladów jego pracy
zostało w aktach rad narodowych. Przez parę lat od 1947 r. Cichy
był członkiem Gminnej Rady Narodowej w Babimoście, od 1950
roku członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Sulechowie, a
przez trzy lata pracował w Komisji Komunikacji Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Zielonej Górze. Przejściowo piastował również urząd wójta na gminę Babimost.
Uczestniczył też w pracach Frontu Narodowego i stał na czele
Gminnego Komitetu FN w okresie wyborów do Sejmu drugiej
kaden,cji. Stopniowo stał się osobistością znaną w całej Polsce.
W 1952 r. na Kongresie Pokoju w Warszawie wybrano go do
Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju. W 1956 r. na sejmiku kulturalnym w Poznaniu stał się przedmiotem manifestacyjnych owacji.
W 1957 roku Rada Państwa nadała mu wysokie odzonaczenie:
Krzyż Komandqrski :PolQQia R.estitutą. Ną §ęjmiku kultury w

bezustanną,
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Zielonej Górze w lipcu 1957 r. na \Vniosek komisji mandatowej
pJv; ołano Cichego na prezesa hon.o ro\vego Lubus,k iego Towarzystwa Kultury. Zmarł 18 grudnia 1957 r. Pogrzeb jego stał się
manifestacją, w której uczestniczyła nie tylko miejscowa ludność,
ale licz.n e delegacje z ·powiatu i woje\vództwa..
··
'VIESŁA W

SAUTER

'

ClCHY

STANISŁAW

(1922 1970), ps. Heban, oficer MO, działacz · społeczny~ ur. się 6 września 1922 r. w Sosnowcu. Syn Jakuba, robotnika. W 1927 roku ojciec jego uległ wypadkowi w kopalni i odtąd cała rodzina, składająca się z 4 osób, utrzymywała
się tylko z niewielkiej renty . .z tego powodu Stanisław Cichy
już w lipcu 1936 r., tj. bezpośrednio po ukończeniu 7 klas szkoły
podstawowej, podejmuje pracę w zakładzie stolarskim Jana Pę~
ciaka, ·początkowo w charakterze ucznia, a później czeladnika.
W latach 1937 1939 uczęszczał też do wieczorowej szkoły zawodowej, kończą'c ·2 klasy. Po krótkiej przerwie spowodowanej wybuchem wojny i utratą niepodległości, od początku 1940 roku
·p onownie podjął pracę u Jana Pęciaka. W zakładzie tym (od 1942
rok·u przejętym pr·z ez Niemca Neu~manna) pracował do wyzwolenia, tj.·. do stycznia 1945 r.
·. · W lutym 1942 roku Stanisław Cichy nawiązał kontakt z dział.aczami ruchu rewolucyjnego 'v Zagłębiu Dąbrows:kim. Po kilkumiesięcznym okresie, w czasie którego \vykonywał prace pomocnicz·e, na początku 1943 roku został przyjęty do Polskiej Partii
Robotniczej i · powołany przez Komitet PPR Podokręgu Zagłębia
Dąbrowskiego do pracy w re,dakcji partyjnej w charakterze technika. Pracę w redakcji wykonywał w godzinach wiecz·o rnych
i" ·nocnych. Po utwnrzeniu Gwardii Ludowej został przyjęty tak. że w jej szeregi i miano,:vany dowódcą drużyny . ochrony redak·cji.~. Występował wówczas pod pseudonimem Heban. Oprócz peł
nienia
tych
funkcji
był angażowany do rozlepiania afiszy, roz..
rzu·c ania ·ulotek itp .
. · Bezpośrednio po wyzwole-niu, Komitet PPR w Sosnowcu skierował go do pracy w Milicji Obywatelskiej. \V MO Stanisław
Cichy pracował od 27. I. 1945 r. do 28. X. 1969 roku, początkown
na Śląsku, a od 1952 roku w Zielonej Górze. W okresie tym
aw·ansował od dyżurnego · komisariatu w Sosn·o wcu d-o ·Zastępcy
'
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Komen.d anta Wojewódzkiego !viO \V Zielonej Górze, od szeregowca ·do pułkownika .
. W swej ponad 25-letniej pracy . w MO Stanisł aw Cichy b ył.
zawsze funkcjonariuszem wzorowo spełniającym swe obowiąz:ki
służbowe. Cech-o\vała go sun1ienność ·. i .duże zaan gażowanie, połączone z. pra-vvością charakteru i skro1nnością. \V gronie współ
pracowników był ceniony za bezpośredniość i serdeczny, niede klaratywny stosunek do podwładnych. W czasie pracy w MO
z dużym samozaparciem podnosił S\VÓj p-oziom. ogólny i zawodowy, uk·oń.czył szkołę oficerską , liceum ogólnokształcące i z \Vynikiem bard~o dobrym studia vvryższe na Uniwersytecie in1. Bolesława Bierunta we Wrocławiu. W społeczeństwie lubuskim cieszył się :szacunkiem i zaufaniem za swój serdeczny stosunek · do
ludzi i zrozumienie ludzkich spraw. Mimo pełnej poświęce·nia
i wyczerp·ującej pracy w MO, Stanisław Cichy wyróżniał się także w pracach społeczno-politycznych. Był długoletnim członkiem
Egzekutywy Komitetu Zakładowego PZPR przy K\V MO, w tym
II :sekretarzem, a vv ostatnich latach członkiem Wojewódzkiej
Komisji Ko·n troli Partyjnej w Zielonej Górze. Przez okres kilku
lat spełniał także . funkcję prezesa Okręgowego Związku Bokserskiego w Zielonej Górze i wiceprezesa KS "Gwardia". Aktywnie
pracował również w Zarządzie O.kręgu ZBoWiD, ZW LOK i Okrę
gowej KomP.sji Badania Zbrodni Hitlerowskich.
Za działalność rewolu·cyjną, zawodową i spo-łeczno-polityczną
nadano mu · .w ysokie odznaczenia państwowe: .S rebrny i Złoty
Krz.yż Zasłu,gi, Krzyże Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal X-lecia Polski Ludowej, Brązowy Medal "Za
zasłu·gi dla obron·ności kraju", Od·z naki X i XX lJat w . Służbie
Narodu oraz Medal Zasłużonego Pziałacza Kultury Fizycznej.
Zmarł 29 marca 1970 r.
•

•

JAN OLESIK

CIESIELSKI EDMUND (1917 1979), nauczyciel, działacz społecz
ny, ur. się 6 stycznia 1917 r. w Castrop w Westfalii. Syn Pawł~,
górnika, Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ciesielscy
powró-cili w 1919 r. do kraju .i osiedlili w Wilkowie koło Leszna
Wlkp. Paweł Ciesielski podjął w kraju pracę jako robotnik ko~
lejowy w Lesznie~ Edmund po u·końęzęni.·u. pulJli'cznej s:zkoły pow'!!
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szechnej uczęszczał \V latach. 1929 1937 do GimnazJUm im. Amosa Komeńskiego \V Lesznie Wlkp. Po maturze rozpoczął nau·kę
\V 2-letnim Państ\vowym Pedag-ogium w Poznaniu na wydziale
t.e()graficzno-przyrodniczyn1. · Dyplom · ukończenia pedagogiun1
j_ kwalifikacje .nauczyciela szkół powszechnych otrzymał 14 c.zerc..
wca 1939 r.
· Wybucl1 ·\vojny przeszkodził - - w rozpoczęciu pracy nauczy cielskiej. W marcu 1940 r. · został aresztowany przez gestapo -za pomoc w przedostaniu się za grożonych aresztowaniem do Generalnej Guberni. W wi ęzieniu w Lesznie przebywał dwa lata, do marca 1942 r. Po \Vyjściu z więzienia ·pracuje
do
chwili
-wyzwolenia
.
jako robotnik kolejowy w Lesznie Wlkp.
· Po wyzwoleniu· zgłasza się ..do pracy w . szkolnictwie -i ·w lutym
1943 r . rozpoc-zyna pracę jako organizator· i nauczyciel szkoły
p~wszechnej · w Bukowcu Górnym k. Leszna Wlk'p . W związku
L·_ brakien1. nauczycieli na Ziemiach Odzyskanych, zgłosił się do .
pracy~ w Liceum P edagogicznym w Sulechowie, gdzie został zatrudniony z dniem l grudnia 1946 r. jak<> nauczy-c iel przyrody
i geog-rafii. \V tym czasie uczy.ł także w sulechowskim gimnazjum,
Rejonowej Komisji Kształcenia Nau,c zycieli, na . wieczorowych
kursach . wojskowych oraz innych formach kształcenia i d:oks.ztał
cania. W 1946 roku ożenił się z I\farią Węgrzynówną, również
nau.czycielką.
· .
··
· ··
· · · ·
Po-nieważ · dał · się -poznać jako wybitny organizator p·r zy tworze-niu i odbudowie Liceum . Pedagogicznego, władze wojewódzkie
po\vierzały mu ·k olejn-o organizację liceów pedagogicznyc-h w G-o rzowie- Wlkp. (l września 1950) oraz ZieloneJ 'Górze (16 · luty
1-931). ·Z początkiem roku szkolnego 1951/ 1952 wraca ·do Suiechowa -i obejmuje · kierownictwo · Liceum -Pedagogiczn·ego; pozo·stając na tym stanowislcu aż do . 19·70 r. , tj. do ch·\\.,.ili likwidacji
tego . typu szkół. Kierując · wygasającym Liceum -P edagogicz-n ym,
organizował równ;ocześnie, \V oparciu ,o jego · bazę~ Technikun1
Gospodarki Wodnej, którego dyrektorem był do chwili przejścia
na rentę w 1976 roku. W 1951 r. ukończył · koTespondencyjnie
3-letni Instytut Pedagogiczny· Związku Nauczycielstwa· Polskiego,
uzyskując kwalifikacje do nauczania geografii i biologii w liceach
i zakładach kształcenia nauczycieli. Jako biolog wiele miejsca
poświęcał temu przedmiotowi i osobiście wychował 'kilku wybit'
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nych· uczniów, a .wśród . nich m.in~ profesora UAl\1 w Poznaniu
\Vładysława Lisowskiego i doc. dra hab. Jana Krupę z Wyższej
Szkoły Perlagogicznej w Krakowie.
Od 1946 roku był członkiem Polskiej Partii ·R obotniczej, a od
zjednoczenia członkiem PZ·P ·R. Mimo że w.yznawał zasadę, ·że
miejsce nauczyciela jest przede wszystkim w szkole, p·elnił wiele
lu·n ;k cji społecznych ·w środowisku (odmawiał natomiast· przyjmowania fu.n kcji wojewódzkich, ·. uważając, że są nie do· pógodze~
nia z pracą w szkole). Był zatem w różnym czasie m.in. sekretarzem POP, radnym, członkiem powiatowych władz partyjnych,
przewodniczącym Powiatowego K·o mitetu .Frontu Jedności .Narodu.
· · · ·
:· ·Za działalność pedagogiczną i społeczną otrzymał tytuł honorowy. Zasłu·żonego Nauczyciela PRL·, Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski, Sreb·rny Krzyż · Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrne i Złote Odznaczenia ·im. Janka · Krasickiego, Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego, Od~
znakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego" oraz od-z-naki honorowe różnych organiza·c ji · społecznych.
Zmarł 22 września 1979 r .
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CHOJNACKI BOLESŁAW (1897 1979), ps. Jeleń, działacz · sp·o łeczny;\ ur. ·się ·18 grud·nia.·· l897 r. w Sł-użewie koło. Ale;k ·g androwa
Kujawskiego. Syn Mateusza, robotnika sezonowegó. no·c hody ·ojca nie wystarezruy na utrzymanie trzynastooso-b owej · rodżtny · -(6
synów i 5· córek), · razem z nim m ·u sieli więc podejmować pracę
starsi synowie i córki. Pomimo ciężkiej sytuacji materialnej,· rod·zic~. starali · się dać swym d·zie·c iom wykształcenit?, · nawet ~ kosż
tem · .dużych ·wyrzeczeń. BOlesław·· Choj·r iacki :.został l>rżyjęty w
l906.· ~·ro·ku - d·o ··e lementarnej . ~~zkoły ·rosyjskiej ..
Słuzew~; . którą
uko·ńczyl· ·z dobrYm wynikiem· w "1911 roku. Wraz z siost:r·ą ·ucz·ył
.
się równiez· nielegalnie języka · p·olskieg'O. W piętnastym rok·u ży·c ia w·yjechał .: do Niemiec na tzw. saksy, gdzie w latach 1911"--.
19.13 pracowal jako sezonowy. robotnik rolny w Inajątkach ob·szarniczych. w· 1913 roku . powrócił do rodzinnej- miejscowości
i rozpoczął naukę w rzemiośle szewskim, .Tam te·ż zaS.tał go wy~

w

.

buch
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wojny

światowe·j,

. ..- :

.
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..

··~

-:w ·1.918 : roku . 11aWiązał'

kontakt ż organizacją konspira·cyJną
.
pD- drugiej stronie · byłej ·granicy· riiemiecko-rósyjskiej: ·w cżas'ie
· jej przekraczania Chojnacki został -· aresżtowany i' ·p o··wyroku. nie-.
mieckiego
Sądu· Wojennego w Bydgoszczy przeb·y\vał kilka mie.
się-cy·· w więzieniach.
Inowrocławiu i Szubinie·. · Sta·mtąd · żbieg~
.do ro<fżinnej : miejscaw·ości . i · ukrywając się przed · władza~mi .. :. rt.ie ~
mieckimi ·utr-zymywał ·k onti1kty z · polską organizacją konspira:~
cyj'ną w Gniewkowie·. Po· razpoczęciu powstania · vvielkopols·k'iegtJ
\V gru-d niu 1918 :toku \V szeregach tej organizacji uczestniczył · \V
rozbrajaniu I~iem·ców, a nast~rpriie:·. w walka·c·h -vv okolic.y Irtowr-o.cławia . . vV latach 1919 1921 odby-wał służbę · Wojskową-· w 6. puł~
ku ułanów \V· Rzeszowie, · którą uk-ończył
stopniu wachmistrz-a.
Po zwolnieniu ż wojska: wrócil do ·Służewa i jako ·mistrz szewski
pro·wadził tutaj \vłasny warsztat'- obuwniczy.. do 1939 -:r·o·k u.·
...
Jednocześnie odnowił kontakty · ze środowiskiem ro·b otnic·z ym
w Służewie i Aleksandrowie Kujawskim ~ a -szczególnie z· · byłymi
czlonkami SDKPiL (w . tym czasie I<PRP). W · 1922 roku został
członkiem Komunistycznej Partii Robotniczej .Polski. Kontakty
te · pozwol~ły mu już w krótkim czasie zorganizować trzy·osobową
komórkę KPRP w .. Służewie, której sekretarzem był aż do l~z~
· wiązania ·K PP w · 1938 roku·.·..Członkowie ko·m órki · z·o rganizow·a li
w kilku majątkach· obsżarnicżych . Związek · Zawodo.w y · Rob·otn"i:..
ków Rolnych. Chojnacki organizował' · równiei działalność .· Wśród
cl:lłopów małorolnych i . be·z r-o lnyeh. · Uczestniczył ta.kże w a;k cji
propagan.d ow·e j podczas . Wy:b orów· do Sejmu· w 1'922 rok·u w · ob~
wodzię .w yborczyni ·w · Slużewie· . . oraz . w · wystąpfeniach · ·robotni:..
czy ch podczas \Valk ,klasowych· w 1923 . roku. Pod jego kierow~
nictwenr Komórka KPP w Służewie byla -inicjatorem ·.ki.lku strajk.ó w. wśród robotników .' kolejki :wąsk:C>tor.owej' i pracujących" przy
kan·ale.· .·w Bachor.zy, :·u.cżestnicżyła :-tez· ·vJ:.~ strajkach . głodow·y-ch ·w
•

w

.

w

powiecie ale~sahdrowskim .·w . latach · powszechn·e·go ·:k r.y zysu·.· ·· ··.:·
..Podc·żas w·y bórów do· samnrządu gminnego ...na·· przełomie ··1 at
1937 1938 ChoJnaeki był . organizatorem i kierownikiem grupy
lewicowej, · składającej' się z członków i sympaty·k óvi .. KPP, SI.J
i wiciarzy, która ria terenie gminy S'łużewo ·odniosła zwy·cięstwo
w . tych wyborach. Z :jej .grona wybrano . 7 członkó-w Rady .:Gminnej', 2 ławników i wójta. Bolesław otrzymał mandat · ław.nika.
Jęgo· rnię$4kąnie było miejscem zebrąń komórki.-.· K PP ·i spotkań
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z przedstawicielami komitetów Dzielnicowego -i Okręgowego KPP .
Po . rozwiązaniu KPP w 1938 roku nadal prowadził ·działalność
propagandową w swoim środowisku.
Po zajęciu Folski przez wojska hitlerowskie represje nkupa·n ta objęły również Bolesława Chojnackiego. Jeg-o · warsztat szewski
został sk-011fiskowany. Po kilku miesiąca· ch rozpoczął działalność
konspiracyjną w swoim środowisku. Zaczął od organiżowania zebrań. dysku·syjn~ych nad sytuacją· w kraju ·i Europie oraz nad kierun'k ami prz-yszłej działalności. Spotkania te . po ·pewnym· czasie
doprowadziły d·o utworzenia nielegalnej organizacji pod nazwą
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSRR, której przewodnictwo · objął
Chojnacki. Zebrania · odbywały się przeważnie w jego mieszkaniu.
· ·.··: Po napadzie Niemiec na Związek Radziecki w czerwcu ·1941
rok:u Chojnacki przeszedł od ·d-ziałalności propagandowej do ak>cji
sa:b·otażowych i udzielania pomocy jeńcom radzieckim, zbiegłym
. z ·niemieckich ob·o zów jenieckich. W dalszej działalno·ści konspiracyjnej w 1943 roku nawiązał ;k ontakt z oddziałem partyzanckim
Gwardii Ludowej. W listopadzie został czlon·k iem Gwardii Ludowej (później Armii Ludowej). Pełnił tam funkcję łącznika i informatora GL i AL na powiat aleksand.Towski. Po wyzwoleniu
powiatu aleksandrawskiego w styczniu 1945 roku przez. wojska
radzieckie · Bolesław ·chojnacki natychmiast ·wziął . aktywny -ud·ział
w ·organizowaniu administracji; Milicji Obywatelskiej, Rad·y Narodowej i innych in·s tytucji na terenie ·gminy Służewo~ 5 ·lutego
1945 r()ku zośtal wybrany I · sekretarzem· .Komitetu · .Gminnego
PPR i otrzymał ·z rąk sekretarza ·Komitetu Powiatowego pierw-•
szą legitymację .człon·ka PPR w powiecie~
·· ·
. · Po wykonaniu: ·reformy roln·e J i in·nych- zadań · związa-nych
z organizacją i ·utrwalaniem· : władcy- lu·dowej·
na
·
·apel
KC
PPR
.
i w · porozumieniu- ·z K·o mitete.m- Powiatowym ·PPR :· w Aleksan~
drowi e- Kujawskim·· wyjechał .- w październiku ·-1945: roku jak,o .:·pio·~
nier· na Ziemie odzyskane i osiedlił się na 6-hektarow·ym ·gospodarstwie rolnym w Goszczan'Ow,c u, w powiecie strzele·cko-k~ra:.
jenskim. W ·końeu 1945 r~oku został wójtem na gminę · Gos·z czanowQ, a po połą.czeniu z · sąsiednią . gminą w 1946 roku na gminę
G·ościm. W 1946 roku powi-erżono mu · fun·kcję I sekretarza · Ko~
mitetu Gminnego PPR, przewodniczącego Komisji Rolnej i pre..

zesa Rady Nadzorczej Gminnej
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Chłop-

ska", a na najbliższej Konferencji Powiatowej PPR wybrano go
w skład Egzekutywy Komitetu Powiatowego PPR Na poczqtk11
1949 roku został awansowany na stanowisko starosty powiatowego w Sulęcinie. Od 1950 roku był przewodniczącym Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Sulęcinie, a w 1934 roku podjął
pracę w Zjednoczeniu PGR w Świebodzinie jako kierownik Wydziału Personalnego. Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia
od l grudnia 1957 roku przeszedł na rentę specjalną, nadal jednak uczestniczył aktywnie w życiu politycznym i społecznym.
Za długoletnią działalność w ruchu robotniczym i pracę dla
Polski Ludowej został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II
klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Brązowym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju",
Medalem XXX-lecia Polski Ludowej, Odznaką Honorową "Za
zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego", Orderem
Krzyża Grunwaldu i Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego.
Zmarł l października 1979 r.
MARIAN PIETRZAK

CYNARSKI STANISLAW (1913-1970), aktor, działacz społecz
ny, ur. się 30 lipca 1913 roku w Różankach, woj. lwowskie. Syn
chłopa. Nawet po uzyskaniu matury pracował na roli w gospodarstwie swych rodziców.
Ale już w tym czasie połknął bakcyla pracy społecznej, z której, należy sądzić, narodziło się umiłowanie teatru. Tak więc już
jako młodzieniec ze świadectwem dojrzałości, nie mając wielkich
szans na awans społeczny w sanacyjnej Polsce, zajmuje się działalnością kulturalno-oświatową w stronach rodzinnych. W roku
1939 bierze udział, wzorem swego pokolenia, w kampanii wrześniowej. Czas wojny spędza na terenach wschodnich, by z chwilą
ich wyzwolenia wstąpić w roku 1944 do II Armii Wojska Polskiego. W jej szeregach odbywa dalszą kampanię wojenną, demobilizując się jako oficer w roku 1946.
W tym samym roku osiedla się z rodziną w Zielonej Górze,
obejmując posadę pracownika umysłowego w Zakładach Włó
kienniczych "Polska Wełna". I tak zaczyna się zielonogórski ży
ciorys Stanisława Cynarskiego, pioniera-działacza. Wyniesiony
45
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z czasów wczesnej 1nlodości bakcyl społecznego działania daje
z nać o sobie" Miast.o, \V którynl zr1alazł n1iejscc dla s iebie, orga · ~
nizuje swe życie od podstaw. Nieśmiało zaczyna kiełkować, tak
potrzebne po latach okupacji, życie kulturalne, a m.in. pierwsze
zalążki działalności te a tra l~ ej. Do .istniejących j_uż \V Zielonej
Górze, w owym czasie małym jeszcze powiatowym mieście, zespołów amatorskich, dochodzi w roku 1947 również amatorski, robotniczy zespół teatra.l ny "Reduta'', którego mecenasem jest rodzimy zakład ,,:Polska Weł.na''. Założyciele "Reduty", Józef żmu
da i Stanisław _Cynarski, ujawnili. się zielonogórskiej publiczności
14 czerwca 1946 r. premierą komedii Nie\viarowicza "Gdzie diabeł. nie m-oże;". Cynarski w tym zespole pełni funkcje wielorakie,
jest aktorem, - reżyserem, scen-o grafem, a nawet kierownikiem
tec~icznym. H-istory·c zny już afisz \Vystaw.i anej prze~ amatorską
."Redutę" w roku 1950 Zernsty A. Fredry informuje, że o;p rócz
obsadzenia roli Cześnika Raptusiewi~cza, jest Cynarski również
.
a u torem scen:o_g r afii oraz _projektów _kostiumów.
\V roku 1951 Zielona Góra, już ja·ko miasto w.ojewóqz·k-ie,
ot~ierĘt \Vłasny teatr stały. Trzo·n zespołu nowej, tak potrzebnej
miastu i wojevvództwtt placówki, stanowią reduto\vcy, a premierą
1n.augurującą pierwszy sezon .zostaje owa fredrows:k a Zemsta.
W zespole · tym znajduje się .Stanisław Cynarski. I tak zaczyna
się -jego drugi życiorys; .będący rzadki m . przykładem- pięk·nej i autentycznej nobilitacji, obdarzonego samorodnym talentem, zakoc.:haneg-o w .scenie amatora
w wybitnego aktora, który potrafi
Yvzruszyć i wstrząsnąć siłą swego przeżycia (nie talent, a raczej
wybrany zawód--.p otwierdza formalnie w roku 1955 eksternistycznym dyplomem w krakowskiej szkole teatralnej). Ten rozdz-iał
zycia to ponad sto ról, to stopniowe dochodzenie do właściwegtJ
aktorskieg9 wyrazu, od amatorskich począ.tkó\V po aktorski Par:.n as. Gdyby szukać odpowiedzi na pytan_.ie, w jakich · rol~ch czuł
się Stanisław Cynarski najlepiej, byłoby to bardzo trudne. On
sam nie potrafił. tego określić. Długo pracował nad każdą rolą,
żmudnie dochodził do każdej postaci, ·odnajdywał się jednak do
_piero na scenie, tam postacio'm dawał własne , za każdy·m razem
·lnn·e życie. Był aktorem ws-zechstrnnnym, znakomicie czującym
~lasykę i dramaturgię -współczesną. Porywał werwą postaci kontu-~zowych, wzruszał w . rolach . o psychologicz_
n ej pro\veniencji,. roz.
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do łez w komediach, potrafił widza wciągnąć w świat
kreowanych spraw i problemów, posiadał też tak ważn;l w teatrze umiejętność kontaktu z widownią bez względu na wagę odtwarzanej przez siebie postaci. Samo ukazanie się na scenie tego
aktora elektryzowało widownię. Wielka szkoda, że poza fotosami
nie zachował się żaden zapis filmowy jego aktorstwa. Nawet z tak
pozornie "usługowej" roli, jaką był Bachus w tradycyjnym zielonogórskim korowodzie winobraniowym, czy też Burmistrz otwierający Winne Gody, co robił nieprzerwanie przez lat dwadzieścia, potrafił stworzyć aktorską perełkę.

Lista ról Stanisława Cynarskiego, poszerzona jeszcze o udział
w inscenizacjach radiowych oraz estradowych, jest materiałem,
który oprócz uznania dla ich artystycznej wagi, budzJ dodatkow::>
szacunek dla wielkiej pracowitości tego człowieka. Nie zapominajmy, że całe swe życie występował w teatrze objazdowym,
a więc w warunkach dodatkowego obciążenia, stawiając sobie
zawsze najwyższe wymagania. Dorobek ten wart jest szerszego,
monograficznego potraktowania, jako że pamięć ludzka jest
ulotna.
Niektóre pełnione przez Stanisława Cynarskiego funkcje społeczne to: radny miejski wielu kadencji, przewodniczący Zarzą
du Okręgu Pracowników Kultury i Sztuki, przew::>dniczący rady
miejscowej oraz artystycznej przy zielonogórskim teatrze, czło
nek miejskiej i wojewódzkiej komisji kultury.
Za pracę społeczną i osiągnięcia artystyczne został odznaczony i wyróżniony: Srebrnym i Złotym Krzyżami Zasługi, Krzyżem
Kawalerskim, odznaką "Zasłużonego Działacza Kultury", odznakq
honorową "Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego",
Medalem Bojowników o Wolność i Demokrację, nagrodą kulturalną Ministra Kultury i Sztuki, kulturalnymi nagrodami województwa i miasta oraz nagrodą kulturalną dwutygodnika "Nadodrze".
Stanisław Cynarski pożegnał się ze swą publicznością w sztuce H. Fintera Lekki ból, która swą polską prapremierę miała
właśnie w Zielonej Górze 12 czerwca 1970 roku. Pożegnał się
jakby w przewidywanym memento - rolą niemą. Przed wakacjami wystąpił w niej tylko cztery razy. Zmarł 13 sierpnia 1970 r.
BOLESŁAW

SOLIŃSKI
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1980), nauczyciel, działacz
społeczny, ur. się 23 lipca 1910 r . w Solcu nad \Visłą, ·\voj. l\ie ~
leckie. -Syn Jana, robotnika. Po ukonczeniu szkoł y pJwszech .1 ej
uczył się \V seminarium nauczy-c ielskim \V Solcu i uzyskał- .k.wa.:.
lifikacje nau-c zycielskie. W 1933 r. ukończył roczny l(urs P.)d.ch-orążych Pie.choty. W latach 1933
1939 pracował jako nauczyciel. W tym czasie brał, m.in. w 1937 rok·u , udział vv bojk-ocic
nauc.zycielsk.im przeciwko komisarycznemu Zarządowi Główne
mu ZNP.
W sierpniu 1939 r. został zn1obilizowany do 44 .pp i brał
udział w wojnie obronnej.· jako dowódca kompanii. 11 \vrześnia
został ciężko ranny (odtąd inwalida), a następnego dnia dostał
się \V ręce N~emców i przebywał w kilk·u szpitalach jenieckich
. i oflagach. Najdłużej był w obozie jenieeki:in w Murnau w BawaTii, gdzie należał do organizatorów kursów nauczy.c ielskic11
i był kierownikiem biblioteki pedagogicznej. Po \vyzw-o leniu. of~
lagu (29 kwietnia 1945 r.) jako ciężko -ch-ory z po-vvodu nie \Vy~
leczonych ran został przewieziony do szpitala wojskowego we
Włoszech, a następnie w Anglii. Po licznych operacjach, które
n;. e przy-\vróciły mu sprawności prawej · ręki, wrócił \V e wrześniu
1946 r. do kraju. Był kapitanem rezerwy WP.
Od listopada 1946 r. pracovJał. jako kierownik sz~koły vv Ochli
koło Zielonej Góry, a w 1948 r. został podinspektorem S'Zkol~y·m
vV Zielonej Górze. W latach 1950
1953 był kiero\vnikiem Wydziału Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narod-ovvej w Zielo·n ej Górze. W 1953 r. objął stan,o wisk·o kierowU:·k a Ekspozytury
PP "Dom K·siążki" -vv Zielonej Górze, a w 1956 r. dyrektora tego
przedsiębiorstwa. Pełnił tę funkcję aż do przejścia na emeryturę
w 1974 r.
W 1947 r. wstąpił w szeregi PPS, a p-o zjedn-oczeniu ruchu ro ..
botniczego z.ostał członkiem PZPR. Był aktywnym działaczem
ZBoWiD i _Związku Inwalidów Wojen,n ych PRL. \V 1959 r. został prezesem Zarządu Okręgu ZIW PRL w Zielonej Górze oraz
członkiem Zarządu Główneg-o ZIW .. Pełnił także inne funkcje społeczne .
. Za działalność społecz-ną i zaw-odową odzn~·czony był n1.in.
l(rzyżem Ęawalerskim . Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem W a ·
lecznycp, Srebrn_y m Krzyżem Zasługi, ·m edalami wojskowymi,

CZAJKOWSKI JAN PIOTR (1910
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Odznaką Zasłuzonego Działacza

Kultury i in. W 1971 r. otrzydyplom Zasłużonego Obywatela Zielonej Góry. Zmarł 28
sierpnia 1980 r.

mał

HIERONIM SZCZEGOLA

DĘBOWSKI

FRANCISZEK (1896-1968), działacz ludowy, ur. się
26 września 1896 r. w Krwonach, pow. kolski, woj. pozmańSikie.
Syn chłopa. W 1911 r. rodzice jego przenieśli się do Grubowa
w powiecie laskim, województwie łódzkim, gdzie z parcelacji
kupili 12 morgów ziemi. Tam też Franciszek Dębowski ukończył
szkołę powszechną.

W 1925 roku rozpoczął działalność polityczno-społeczną. Wstą
w szeregi postępowego i antyklerykalnego Stronnictwa: PSL
"Wyzwolenie". W jego szeregach przeciwstawia się współpracy
z prawicą i dąży do współdziałania z socjalistami. Stoi na gruń-
cie walki klas i wypowiada się za współpracą z lewicą robotniczą.
Staje się działaczem radykalnego ruchu ludowego. W latach 1932
-1939 brał czynny udział w manifestacjach i strajkach chłop
skich jako działacz Stronnictwa Ludowego. Po klęsce wrześnio
wej w grudniu 1939 r. został wywieziony na przymusowe roboty
do Niemiec. Pracował tam jako robotnik leśny. Po zakończeniu
działań wojennych w maju 1945 r. wraca do kraju i osiedla się
w Marcinowicach, pow. krośnieński. Od pierwszych dni rozpo ·
czyna działalność polityczną i społeczną. Łączy ją z wzorowym
prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Wspólnie z Józefem Klechą organizuje w powiecie krośnieńskim pierwsze komórki Stronnictwa Ludowego. Już w grudniu 1945 r. z ich inicjatywy powstaje w Krośnie Odrzańskim Tymczasowy Zarząd Powiatowy SL.
F. Dębowski brał czynny udział przy osiedlaniu repatriantów
w powiecie. Został też pierwszym sołtysem w Marcinowicach.
Dnia 6 stycznia 1946 r. zorganizował Powiatowy Zarząd SL w
Krośnie, którego prezesem pozostawał aż do ostatnich dni swego
pił

życia.

W latach 1952-1956 z ramienia ZSL został posłem na Sejm
PRL. Swą postawą zdobywa sobie wśród chłopów lubuskich dużą
popularność. Przez dwie kadencje był również członkiem Naczelnego Komitetu ZSL, a w latach 1951-1956 członkiem Wojewódzkiej Komisji Kontroli ZSL. Jak o rolnik był zwolennikiem postęł

-
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powych reform socjalistycznego gospodarowania na wsi. Od 1930
do 1956 roku był przewodniczącym spółdzielni produkcyjnej w
Marcinowicach, a później aktywnyn1 działaczem samorządu chłop
skiego i .kółek rolniczych. F. Dębowski swą aktywną długoletnią
pracą polityczno-społeczną zdobył duże uznanie szerokich rzesz
chłopskich, cieszył się autorytetem u władz.
Za szczególne zasługi Rada Państwa PRL nadała mu w 1946 r.
Srebrny, a w 1955 r. Złoty Krzyż Zasługi i Medal X-lecia PL,
a w roku 1965 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Zmarł 15 lutego 1968 r.
EDWARD HŁADKIEWiCZ

DOMAŃ ANTONI (1914-1966), działacz polityczny, ur. się 13

czerwca 1914 r. w Opatowie, woj. kieleckie. Syn Michała, koło
dzieja. Gdy ukończył w 1928 r. siedmioklasową szko.łę. powszechną, rodzice oddali go na naukę rzemiosła do mistrza krawieckiego. Na uzyskanie pracy w przemyśle nie mógł mieć żadnej nadziei. Ucząc się zawodu krawieckiego uczęszczał jednocześnie do
szkoły zawodowej.
Po ukończeniu trzyletniej nauki rzemiosła i po odbyciu służby
wojskowej rozpoczął pracę w charakterze czeladnika w prywatnym warsztacie krawieckim w Opatowie. Nie posiadał środków
na założenie własnego warsztatu. W tych latach nawiązał kontakt z członkami miejscowej organizacji KPP. Przypuszczalnie
w latach 1935-1936 został członkiem Komunistycznej Partii Pol~
ski. Wraz z innymi młodymi członkami i sympatykami KPP brał
udział w kolportażu nielegalnej prasy, czasopism, ulotek i odezw,
malowaniu haseł oraz wywieszaniu czerwonych sztandarów w
czasie obchodów robotniczego święta l Maja.
Przez cały czas drugiej wojny światowej przebywał w Opatowie, ukrywając się przed władzami niemieckimi. Utrzymywał
kontakty konspiracyjne z ruchem oporu. W jego mieszkaniu
konspiracyjnym odbywały się spotkania. Należy sądzić, że była
to miejscowa organizacja zbr{)jna ECh lub GL i AL. Zajmował
się także szyciem ubrań dla oddziałów partyzanckich.
Po wyzwoleniu Opatowa, w lutym 1945 roku wstąpił natychmiast do PPR i wraz z innymi brał aktywny udział w organizowaniu partii na terenie miasta i powiatu opatowskiego. Należał

do aktyv.ru Komitetu Powiatowego PPR w Opatowie i większość
czasu po~-więcał działalności społeczno-polityczneJ. W wolnych
chwilach zajmował się dalej krawiectwem.
W związku z uchwałą majowego plenum Komitetu Centralnego PPR o skierowaniu "na Ziemie Odzyskane 25 tysięcy sprawdzonych członków partii" w czerwcu 1945 roku Komitet Powiatowy PPR w Opatowie zaproponował Antoniemu Domaniowi wyjazd z grupą aktywu partyjnego na nowo odzyskane ziemie w celu zorganizowania tam partii i wzięcia udziału w repolonizacji
tych ziem. Antoni Dornań wyraził zgodę i w lipcu 1945 roku
w kilkunastoosobowej grupie członków PPR wyjechał z Opatowa do Poznania; stamtąd wraz z towarzyszami został skierowany
do Gubina. Grupa opatowska przybyła do Gubina 18 lipca 1945
roku. Zastano już tutaj sporą liczbę osadników polskich, a wśród
nich kilku członków PPR. Grupa opatowska przystąpiła natychmiast do organizowania PPR w Gubinie. Dokonano spisu osiedlonych już w mieście członków PPR i w dniu 25 lipca 1945 roku
odbyło się zebranie organizacyjne wszystkich członków partii w
Gubinie, na którym dokonano wyboru Komitetu Powiatowego.
A. Domania wybrano sekretarzem Komitetu Powiatowego PPR
Do grudnia 1945 roku był jedynym etatowym pracownikiem
politycznym w Komitecie Powiatowym PPR i jedynym sekretarzem KP. Całość pracy w bieżącym kierowaniu powiatową organizacją partyjną spoczywała więc w tym czasie wyłącznie na nim.
Od chwili przybycia do Gubina poświęcał się wyłącznie działal
ności partyjnej. Niewiele czasu w tym okresie zostawało mu na
sprawy osobiste i na sprawy rodziny, którą we wrześniu 1945
roku sprowadził do Gubina. Przy pomocy nielicznego aktywu
organizował koła PPR przy powstających urzędach, uruchamianych zakładach pracy i w gminach, posiadających już większość
osadników.
Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia i wzrostu zadań
w styczniu 1946 roku zrezygnował ze stanowiska I sekretarza
i na pierwszym plenarnym posiedzeniu Komitetu Powiatowego
po Konferencji Powiatowej w dniu 13 stycznia przyjął funkcję
II sekretarza KP. Ponownie wybrało go I sekretarzem KP pierwsze plenum po Konferencji Powiatowej w dniu 23 marca 1947
roku. Po kilku tygodniach zrezygnował z tego stanowiska i ple-
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num KP powierzyło mu zn-o wu fu·nkcję It sekretarza · KP. Na
tym stanowisku pracoWał w Komitecie Powiatowym·· PPR · d·o połowy grudnia 1948 roku. Pod koniec 1945 roku cały aktyw .par-tyJny · włączył w organ-izowanie rad · narod·o wych. Komitet Powiatowy desygnował .g o jako ra·d ·n ego do Powiatowej Rady Narodowej, a na sesji inau.g uracyjrnej powierzono ·m u fun:kcję jej
p·rz·ewodniczącego, którą peł-nił
z okresowymi zmianamd
· do
połowy 1950 roku. Poza tym pełnił społecznie różne fu;n kcje ·kie..rownicze w organizacjach społecznych, między in:n ymi w Pol,..
skim Związku Zachodnim,. Towarzystwie Rozwoju Ziem Zacho·d~
nich.
·. · ·.w wyniku aktywnej działalności zdobył · autorytet i zaufanie
w :pa;r tii óraz w wielu orga·n izacjach społecznych. T-o było · przy·czyhą ·p owierzania mu różnych fu·n kcji 'k ierowniczych . w tych
.
.
organizacjach, a w czasie wyborów ·władz partyjnych ·.n a..·-k-o nferen·c jach powiatowych PPR uzyskiwał zawsze . najwięks~~~ . ilość
gł-osów. ·Ze względu na stan zdrowia na . początku· 1949 rok·u _zrezygnował z pracy w aparacie · partyjnym i p:rzeszedł do . pracy
w · D·~ewiarskich Zakładach Przemysłu Terenowego · w Gubinie,
na stanowisko kierownika k-omórki personalnej. Na ty·m · -stano-wisku pracował już do ·końca życia. Dalej brał aktywny udział
w ży·ciu ·p artii i w wielu organizacjach społeczmych, pełniąc społecz·nie różne funkcje. W ·s woim zakładzie pracy · był okreso·w o
sekretarzem Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR., przewod-niczącym Rad:y Zakładowej i przew·odniczącym Rady Ro·b otiliczej. ·
. Za swą aktywną działalność społeczno-polityczną otrzymał
odznaczenia państwowe, ·Srebrny i Brązowy · Krzyż Zasługi , Odz·nakę Ho.norową "Za zasługi w rozwoju województwa zielon·o górskiego" oraz odznaki i dyplomy ·.. organizacji społe~czny·ch.
Zmarł 3 lipca 1966 r.
.. - :
.
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MARIAN · PIETRZAK

DUBOWIK EDWARD (1915
-cl~ałacz społeczny,

-ur.

się

1973), ps~ .Jarek, Jarosz, ·nauczyciel,
23 czerwca 1915 ·. r. w Juncew·i!c zach

(ZS·R R). Edwarda i jego młods.zą siostrę-- Elizę wychowywała sam·o tnie matka Leokadia w atm-osferze ·patriotyzmu .i przy~
..
.
wiązania do Ojc.zyzny. Jak·o 16-letni. chłopak roz:począł pracę · na
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poczcie w· Olkowiczach w charakterze gońca, a następnie podjął
naukę w zakresie ogólnokształcącym i rolniczym.
W 1936 roku został powołany do służby wojskowej, którą odbywał w 57 pułku piechoty w Poznaniu. Jednocześn~e jako czło
nek orkiestry wojskowej rozpoczął naukę w siódmej klasie Gimnazjum Ogólnokształcącego Wieczorowego im. Ignacego Paderewskiego, które ukończył pomyślnie w 1939 roku.
Wybuch II wojny światowej zastał go w macierzystej jednostce. W walce z hitlerowskim najeźdźcą został 24 września
1939 roku ranny pod Kutnem. Dostał się do niewoli i został osadzony w obozie jenieckim Stalag XI A w Altengrabow koło Magdeburga. Wkrótce z obozu wysłano go na przymusowe roboty do
wsi Jesieritz iiber Gardelegen koło Magdeburga. W okresie wojny należał do polskiej organizacji podziemnej na terenie Niemiec. Występował wówczas pod pseudonimami Jarek i Jarosz.
POP powstała w marcu 1940 roku na terenie Niemiec. Na jej
czele stał Komitet Wykonawczy. Dzieliła się na kilka grup, z któ··
rych trzecią kierował Edward Dubowik, wówczas w randze porucznika. Działała ona głównie w Niemczech środkowych.
W dniach 17 i 28 maja 1945 roku POP została ro:owiązana.
Wcześniej za działalność w POP jej Komitet Wykonawczy w
dniu 2 marca 1945 roku awansował Edwarda Dubowika do stopnia kapitana. Odznaczony też został Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, zweryfikowanym w 1957 roku. Upragniona wol~
ność przyszła w marcu 1945 roku. Od razu włączył się w nurt
przygotowania polskiej młodZJieży na terenie Niemiec do przyszłej działalności w Polsce Ludowej. W tej sprawie porozumiał
się z Ambasadą Polską w Paryżu i po uzyskaniu od niej zgody
przystąpił do zorganizowania na terenie Niemiec Zachodnich
Związku Młod2'Jieży Polskiej z siedzibą kierownictwa w Getyndze i stanął na jej czele. W związku z tym przystąpił do organi~
zowania polskiego szkolnidwa podległego placówce Polski Ludowej, tzw. Centrali Szkolnictwa Folskiego w Niemczech. Zorganizował w Getyndze ośrodek szkoleniowy, w skład którego
wchodziły: szkoła powszechna, gimnazjum ogólnokształcące, szkoła mechaniczna >i kurs szofersko-mechaniczny.
Szykany wobec Edwarda Dubowika i Związku Młodzieży
Polskiej oraz postępowej młodzieży ze strony ugrupowań reak-
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cyjnych spowo~·owały przerwanie w lutym 1946 roku·· nauki we
wszystkich szkołach Ośrodka Szkoleniowego w Getyndze. Wobec
takiej sytuacji Edward Dubowik przystąpił do przyspieszania
powrotu młodzieży zorganizowanej \V ZMP do kraju i w · tej
ak·c ji napotykał znaczne trudności w postaci agitacji prowad·z onej przez wrogó\v ustroju ludowego. Mimo tych trudno·ści zmo~
bilizawał 2 tysiące ·młodych Polaków ·i na ich czele vv marcu .1946
roku powrócił do kraju .
Po powrocie do Polski E. Dubowik podjął pracę w Zarzą
dzie Głównym ZVV1iązku Walki Młodych. Związek Młodzieży Polskiej, ,k tórego był dotychczas · komendantem, został 9 maja 1946
roku uroczyście rozwiązany, a sztandar organizacji przekazano
Centralnej Ko,m isji PorO'Z·U•m iewaw·c zej organizacji młodzieżowych
w Warszawie.
W
maju
1946
roku
E.
Dubnwik
został powołany
.
w .· szeregi Ludowego W·o jska Folskiego i skierowany do \Vyższej
S·zkoły Ofieerskiej w Rembertowie k. Warszawy, którą ul'-ończyl
w tym samym roku. O,d tego czasu swoją pracę i siły poświęcał
nadal sprawie wy-chowania młodego pokolenia. Od l stycznia
1947 roku do ·2'8 lutego 1948 roku był powiatowym komendantem
Wyehowania Fizycznego, Przysposobienia Wojskowego i Przysposobienia Rolniczego w Oławie k. Wrocławia. Jedn,ocześnie jako
nau·c zyciel uczył. w ~mieJscowym Gimnazjum Ogólno·kształcącym.
W ·c zasie od l marca 1948 rok·u do 21 lutego 1949 roku · kierował 21 Brygadą . Powsze·chnej Organizacji "Służba Polsce''
i Międzynarodową Brygadą Mł-odzieżową Swiatowej · ·.F ede,r acji
Młodzieży Demokratycznej. Brygada Edwarda Dubo~;ka w pierwszym turn·u sie we współza\v·odnictwie w skali krajowej zdobyła
pierwsze miejsce i sztanda~ przechodni Komendy G-łównej PO
"SP'~, w drugim zajęła II miejsce, a w trzecim II. Społeczeństwo
Wrocławia ufund,owało 21 Brygadzie PO ·" SP" sztandar uro·czy·~
ście wręczony .. Bryga·d zie 24 · paź· d ·zier~:ka 1948 roku t a · jej k·o..;.
mendant Edward Dubowik otrzymał 22 lip·c a 1948 roku awans
na stopień wojsk,o wy ·m ajora. Na tym stan'Owisk·u również przy.;.
wiązywał wielką . wagę do dmałaln:oś·ci oświatowej, wychowawczej
i l<ulturąlnej wśród Junaków, osiągając i w tym zakresie maezne su'k ic esy. Qd 22 lutego 1949 roku do 12 grudn~a 1950 r. pełnił
z przerwami f~nkcję k,o mendanta, a później dyrektora Państwo
wego Liceu·m Techn'łcznęgg
~Q "S~'' w Oryficąch w · .wQjewód.z'

'
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'

;

we \Vrocławiu · · Leśnicy. S.an.i
~T ::t d~l dokształcał się. W 1951 roku ukończył we 'Vrócławiu kurs
dyrektorów ·:liceów zawodowych, po któTym skierowano go na
stanowisko · \vicedyrekto~a do spraw polityczno-wy chowawczych
zespołów Państwowych Tec~ników Rolniczych w Karolewie \V
powiecie kętrzyńskim, w województwie olsztyńskim. W latach
1951 19 ~ 4 pełnił funkcję naczelnego · dyrektora Zespołu. : Z d·ni.em
l . w:r;ze:śpią .. l954 roku Edward Dubowik został przeniesiony z urzę-·
d u z dotychczas zajmowanego stanowiska do Grotko\va w w ojewództwie. ·o pplskim;. gdzie do · ·30 listopada· · te.g oż roku ·pełnił
funk cj ę · dyrektora: Państwowego Technikum l\1echanizacji Rolnictwa.
·
· ·
· Od 1954.: r. nieprzerwanie związał się z Ziemią Lubuską. Pra'cował w Państwowym Technikum Ogrod·n iczym w . Iłowej · Za·~
gańSkiej, . a od ·1 października 1957 r. \V Państwowym Technikum
Rolnic-zym ··i· Mechan;izacji Rolnictwa w Strzelcach Kraj'.eńskiclL
Dnia 20 ·grudnia 1958 roku został :. powołany na dyrektora·:. . .wyż~~.j
\Vymienionej szkoły. Pełnił tę fu:n:k-cję do dnia swojej śmierci.
Pod jego nadzorem· wybudowano 2 internaty i warsztaty· .s zkolne.
J~go. też za~iegom · sz'koła zawdzięcza . dobre wyposażenie \V . pomoc·e nau·k owe i · n.iezbędn.y sprzęt. I)uzy nacisk kładł na . · pracę
dydaktycz·ną, . _pragnąc wypos. ażyć młodzież we ·wszechs"t:roti.ną- fa'f
·chnwą .-wiedzę i umi.ej'ętności : praktyczne. _Wiele troski· .p()świę.c'ai
proce·s owi wychowawczem·u · uczniów; między innymi ·r ozw.oj.o·w i
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; a zwłaszcza ptac·y wychowanków w licznych orga-n izacjach młodzieżowych i sekcjach· sportowych. Z jego inicjatywy powstały: stadion sz,k olny, lodowisko,
p:ię;knie zagospodarowane otoczenie, a także orkiestra szkolna.
Sportowcy
Jego wyc·h owankowie w barwach szk-oły osiągali
-ez·ol0we tni.ejsca w ~.tóznych dyscyplinacl1 ·sportowych .w· s·k ali województwa: ·i kraj.u. Młodzież szkolna zrzeszona · w ZMW, · ·L ·O K
.-i -w:·innych-;organizacjach przodowała w powiecie w .' . ·działalno·śc.i
organizacyjnej i merytorycznej.
·.
· ·. Edward Dubowik nie ograniczał się do pracy w swojęj' sz·k ole.
Z. dzialalh9ścią zespołu pedagogicznego i wychowankó~ wy;cho·~
dzil na>·zewnątrz, db środowiska, szczególnie organizując czyny
spc>łeczne, życie sportowe i kulturalno-oświatowe. Brał akt)r\vny
udział' w . życiu polity.czny.m~ będąc członkiem naJpierw · Polskiej
t\vie

szczecińskim, następnie .zaś

/
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Partii Robotniczej, a później Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Za swe osiągnięcia otrzymał w 1969 roku · Lubuską
Nagrodę
.
Kulturalną, a ·całokształt jego pracy został · wysoko oceniony przy..;
znaniem m·u licznych odznaczeń państwowych i bojowych oraz
· odznak honorowych z Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski na czele. Zmarł 4 kwietnia 1973 r.
•

.

JOZEF CABAJ

D ULEWSKI STANISŁAW (18'85 1957),. ps. Ludwik·, robotnik,
działacz polity·c zny, ·ur. się 28 paź-dziernika 1885 ·r. w Bu.k ow·c u
Dolnym, pow. piotrkowski. Syn Franciszka,
robotnika.
W
1901
.
roku rozpoczął pracę w kopalni "Saturn·" w C·zeladz.i. W 1902
roku przeniósł się do kopalni "Milowice'', gdzie ·pracował z przer·
wą związaną
z
zesłaniem
.
i
służbą
wojsk-ową
do
1.915
ro.
k
u.
W·
.
1905
.
roku wstąpił do SDKPiL. Aresztowany wraz z ojcem i bratem
Jó·z.e fem w 1907 ro·ku za ,d-ziałalność pol:ityczną, zesłany został
do Jekaterynosławia, skąd wrócił w 1908 roku. W latach 1908 .·
1911 służy w armii rosyjskiej w Briańsku. Zwolniony w 1917 ro~
ku 'Za udział w straj,k u w kopalni "Domsa'' w Jaworznie pracuje
do roku 1923 w różnych 'k opalniach Zagłębia. W 1918 roku wstę ..
puje do Komunistycznej Partii Polski i d~o 1920 roku jest · człon
kiem ·Komitetu Dzielnicowego KPP w Sosnowcu. Za udział w
strajku prote·s tacyjnym przeciwko poborowi na woJnę ze Związ.~
kiem Radziec:kim został aresztowany i skazany na 2 lata z zawieszeniem.
W latach · 1920 1923 wchodził w skład Komitetu·
.
Okręgowego KPP w Dąbrowie Górniczej i peł-nił · fu,n·k1cj"ę technika okręgowego·. W 1923 r. ·został ponownie aresztowany za · d~iałalnOŚĆ politycz: ną i ·skazany na 4 lata więzienia~. ·..
· · · · .· ·
PQ . wyjściu ··z ·więzienia wyjec.hał do Fran~cji; · gdzie :pracuje
w . górnictwie i d·ziała ·w .Komu·n istycznej Partii Fran-cji i Stowarzysze·n i·u Kulturalno-Oświatowy-m. W 1930 rok·u zost·ał wydalony z Fran·c ji za d~iałalność polityczną.
· ·Bo powrocie do ,kJraju rozpoczyna ,pracę w hucie "Feniks'' w
Będ·zinie, gdzię pracował do 1947 roku~ Do 1938 roku był człon.,
kięm Komitetu Pzielnicow~go KPP w Ęęd.zinie. W 1943 roku
wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej i rozpoczął pracę ko:nspi-:
racyjną w Gw~rdii LQd<lwej, a następnie Ąrrnii Ludowej. W 19.-45
.
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roku - ochraniał przed zniszczeniem przez Niemcó\v hutę "Fe,n iks " ,
a następnie zostaje przewodniczącym rady :zakładowej w tejże
hucie . .C·z ynnie ·. uczestniczył w ·k ampanii referendu-m · i ·-wyboró\v
do Sejmu Ustawodawczego. W marcu 1947 ·roku w yjeżdża na Zie ..
mie·· Zaehodnie ·do ·powiatu żarskiego w województwie ~ zielono·.:.
górskim. Pełni tam n1.in. funk·cje . wiceburmistrza Żar (1947-1950) i przew.odniczącego rady zakładowej kopalni · "Henryk' ' w
Mir.ostowicach Dolnych (do 1952). Był . delegatem· ·na I i .II · Zjazd
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po · przejściu na rentę
by-ł ·n adal czynny1n członkiem PZP-R oraz działaczem społe~cz·nym
\ V powiecie żarskim.
·,
::
· ·
Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi· .i Orderem
S.ztandaru Pracy I ·kl. Zmarł 30 lipca 1957 r.
..

.

:
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,sZCZEGOŁA

FABIS WACŁAW (1872 1940), rolnik działacz narodowy, ur. się
28 września · 1872 r. w Nowym Kramsku. Syn F -r an-c iszka, c-hłopa .
Wychowany w atmosfe-r ze ·polskiej w swej rodzinie, od wezesw

nych już lat poświęcił się działalności społecznej w Nowym
Kramsku. Niemały wpływ na jego rozwój umysłowy -miał ów._
czesny nauczyciel sz:koły w Nowym Kramsku, Piątk-owski, udzie':"
łając Fabisiowi dodatkowych lek·c ji, szczególnie z języ.ka . polsk~e
go i historii Polski. .
· ·_· · : · - ·.
W ·młodzieńczych ·latach czynnie uczestniczył . _w organizowanych ·w Nowym Ktamsku przedstawieniach teat·r alnych i --innych
formach działalnoś:ci kultur·a lnej. Jego zaangażowanie i · zdolności
przyczyniły się do tego, że w roku 1910 został -sekretarzem nowp
powstałego w Nowym Kram:sk·u Kółka Rolniczego . . .Był · jedn-o czef:"
śnie - współorganizatorem· Banku Ludowego ·.w Babimoście· i · członkiem Rady ·Nadzorczej -Banku. :· .-. · ·
· - - · · · .-. · · · ·
.- . -· ·· ·
· : ·W czasie · I wojny światowej - jako ·o:b ·y watel ·Rzeszy · wcielony
został do armii niemieckiej; · walcząc na ·fron-cie· ·wschodnim. P·o
zak-ończeniu działań wojennych i ostatec-z nym pozostawieniu N:owego -Kramska ·w granicach R·z eszy, rozgoryczony .tym faktem
oraż brakiem za~nteresowania problemami polskiej lu.dniości na
za.chodnic.h rubie·żach Polski ze strony rządu polskiego, p·o stanowił optować wraz z rodziną na rzecz Polski. Był t•o zres-ztą .na-

turalny odruch

większości

Pola.ków w

wome·n·cię gąy

pozostawia57

no. -ich- w granicach Rzeszy,- .·a otw·o rzono perspek.tywy·. ·powrotu
do OJczyzny·. Szybko jednak- Wacław Fabiś)·· jak i in·n i, zreflekto~
wal się,- że opuszczenie rodzinneJ..wsi byłoby · ogołoceniem zachod.~
nich rubieży z ich . prawowitych wlaścicieli. P·ozostal :w Now~rrn
Kranisku ·i wraz z -innymi działaczami ·przystąpił do organizowa.:.
nia życia ·polskiego. Był współorganizatorem· oddziału Związku
Polaków _.· w · Niemczech, prezesem · Kółka Rolnicz·e go; prowadząc
Jednocieśnie zes·pół P!zyspos<?bienia·· rolniczego d1a. młodzieży-. · Po.:.
nadto .zorganizowął Towarzystw'o :· Śpiewu, ·któremu ·:. prezesriwał.
Przewodniczył · również Radzie. . ·Rodzicielskiej powstałej' =~ w· ·roku
1929 Szkoły Polskiej. O kierowanym przez Wacława Fabisia.. ·Kó-ł
ku·· -Rolniczym .· administracja· miała · dość jed.n oznaczne . zdanie
stwierdzając, że jest on·o "mniej · ·gospodarczą, .a raczej polityczną
organizacją'. '; . · przyznając jednak przy tym, że prowadzi szkole ..
nie rolników i sprowadza dla nich nawozy sztuczne.
-~ · Z . rozległej.. =· d-ziałalności,. w · której ·,c zyn·n ie ucześtnic.zył' . W a·cław Fabiś, wspomnieć należy o zorganizowanym przez dozór
szkoln·y w roku · 1919 strajku szkolnym·· w szkole nowokramskiej.
Dozór sz,k ,o lny, w ·· skład !k tórego· wch:odzili Wacław Fabiś, Feltks
Bednarkiewicz, Kazimierz-'fomia;k i -.To·m asz· Adam; postawił' przed
niemieckim ·. ·k ierownictwem : sz:koły· ·i inspektorem "$Zikolnym ·następują.ce·.- ··.żąd·anie: · 1.· wc.hodzącego d:o··· k1a:Sy· nauczyciela :witają
dzie·c i w języku polskim, 2. modlitwę przed lekcjami .będą .. dzieci
odm·awiać ..w języku polskim, . . 3: · na.u ;k a ·r€ligii o~i:b)rwać· się .- będzie
w języku polskimj .:.4. należy wprowadzić nauk·ę języka polskiego
we wszystkich ·klasach ··W wymiarze 2 godzin tygodniowo.· .Zażą ~
dano · też · odejścia· ze szkoły· dwu nauczycieli, w · tym kierownika
szkoły nie władających językiem pol~kim. ·
· · · .. ·
: · · ·.
·· Wobec· · tego~ ·że . władze · niemieckie .: ńie·.·zamierzały · żądąń · ·zrea.:~
lizować, zwołany został wiec mieszka.ńeów :Nowege Kraniska, . .w
czasie ··którego · Wacław Fabiś "··zaproponował ·pro,k lamowanie strajku szkolńe·go. ·.·StraJk · jednomyślnie proklam:owano; .·.a·.: .przewqdnt~
czącym .· Komitetu Strajkowego został Wacław Fabiś~ · Po. · blisko
dwuletnich pertraktacjach, próbach złamania straj-ku, po · obfitej
korespondencji Komitetu ·strajk·o wego z różnego rodzaj.u ·. insty~
tucjami niemieckimi, . · począwszy od Inspektoratu, a na .' Rządzie
Prus. skończywszy, strajk zakończył · się sukcesem~ Usunięto ·:· ze
szkoły
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nauczycieli nie

umiejących

po polsku;

ą

na. ich miejsce
'•

...

•

zatrudniono Brescha i Banascha, którzy· posługiwali się: językien1.
polskim. Był to przede wszy.s tkim moralny · sukces kramsżcżan,
wywalczony dzięki zwartości całego
·społeczeństwa· i · młodzież·y
.
szkolnej · · oraz · nieugiętej postawie przywódców: i · iriicja torów
strajku, w tym Wacława Fabisia. . · · ·
· ··
· Wacław Fabiś·· wychowa·ł : ·s woje dzieci ria · gorących patriotó~7
i organizatorów · życia narodowego, 'jednocześnie Jednak starał' się
1m -· zapewn"ić· odpowi'ednie wykształce-nie,: dlatego też · troje ·dziet:i
kształci'ł ·w szkołach śted·nic·h ·-w ·Polsce. :· Wspomnieć· więc tu należy w .. pierwszym· rżęd:zie syna . Ja:na, · ·w spólorganiza tara ·Towar ty~·
stwa· Młodzieży, · córkę ..Marię, · irt.strukto'rkę towarzystv\i kobiecych
na· Pograniczu oraz ·Maria·na; zasłużonego organizatora życia · spórtowego w Nowym Kr-a m.sku po roku 1945.·
..
.
. . . .. .
.

•

.

·.

września

W dniu 11

1939

działalnoś·ć · narodową ·został

r.

Wacław Fabiś

za swą wieloletnią
'
aresztowany i osa·dzony w obozie
.

.

koncentracyjnym ·w Oranienburgu~ Tam też zmarł ż w)fcieńcże:..
nia i głodu 14 lutego 1940 r. Pr~ochy jego. jak·o jednej z piervvszych ofiar terroru hitlerowskiego, przewiezione · zostały do No.:.
wego Kramska i sp·Oczęły na miejscowym ·cmentarzu w dniu
l kwietnia ·1940 r.
W roku 195-4 ob·c hod.zono · uroczyście · 25~Ie·cie - : Szkoły PolsJk.iej
w Nowym Kramsku. Podczas uroczystości jeden z Jej założycieli,
Wacław Fabiś , odzn·a czony·. został · pośmiertnie:. :złotym Krzyżem

· ·. ·

Zasługi.
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FELCHNEROWSKI KLEMENS · (1928 ·1980), ·tnalarz, działacz
społeczn-y, ur. się 4 listopada 1928 ·r. ·w Toruniu-Podgórz·u. "Syn
Klemensa ·. Aug·u sta, maszynisty .:k oleJowego . . ·W rok.u 19'4 3' U-koń~
czył . · ośmioklasową · ·Szko·łę · Podstawową ·.w:· Toruniu~ . Roównolegl~
z.· pracą zaw-odową · u-częSŻcza · na kursy rysunku · t·-' .mal~.rstwa
u ·prof. prof. Hemmerleina 'i Gebeleina, pobiera tak·ze. na tajhycl1
kompletach ·u·: prof. Adamskiej na Podgór.z u ··w · T·o ru-n iu nau=kę
.
języka polskiego, angielskiego i matematyki. W :sierpniu--. 1943
roku ·został wysłany- · z ramienia · firmy · do śred-niej sz.koły·· mier•

•

lllCZeJ. ·· . .
•

•

.

.

. ·. . . :

.

.

. .

wojny od 1945 roku ·do połowy roku 1945
l<lemens · Felchnerowski jako · wolny -słuchacz uczęszcza . na. ·_,WyPo

za·kończeniu
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dział

Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu, ucząc się równocześnie (1945-1947) w trzyletnim Pań
stwowym Liceum Budowlanym w Toruniu, uzyskując tytuł technika budowlanego. Od 1947 do 1948 roku jest studentem Wydziału Architektury PolitechQiki Gdańskiej, ale równolegle studiuje od 1947 do 1952 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. W czerwcu 1952 r. na podstawie pracy dyplomowej
pt. Na budowie uzyskuje dyplom artysty malarza (nr 50). Kształ
cił się u prof. prof. Stanisława Borysowskiego i Tymona Niesiołowskiego. W tym samym roku na podstawie pracy pt. Były
pałac Dębskiego w Toruniu uzyskuje tytuł magistra zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. Promotorem był prof. Jerzy Remer
(dyplom nr 51). W pracowni prof. Jerzego Hoppena zaliczył trzy
lata grafiki. ·
Jego zdolności artystyczne ujawniły się po raz pierwszy oficjalnie w roku 1949 na indywidualnej wystawie rysunku, jeszcze w ramach pokazu prac studentów w toruńskim "Dworze Artusa". Otrzymał wówczas uniwersytecką nagrodę Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W latach 1948-1951 pracował równolegle ze studiami w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim w pracowni inwentru-yzacyjno-projektowej.
W marcu 1953 r. jako stypendysta Ministerstwa Kultury
i Sztuki przyjeżdża do Zielonej Góry wraz ze swoją małżonką
Eweliną Jdeńską, historykiem sztuki. Z tego małżeństwa w Zielonej Górze rodzi się dwóch synów: 22 grudnia 1953 r. Armand
WoLfgang i 20 marca 1956 Tytus Klemens.
Obecność Klemensa Felchnerowskiego w Zielonej Górze od
samego początku stała się sygnałem zmian w środowisku kultu:.:.
ralnym. Była także jakościowo czymś ·nowym wśród piastytków
zielonogórskich, którzy mieli już za sobą heroiczny okres zasie~
dlenia i oczekiwali młodzieży artystycznej, wykształconej w Polsce Ludowej, liczyli na nowy język plastyczny, współczesne myślenie i większe możliwości. Dla władz administracyjnych, stale
jeszcze rozwiązujących problemy niedawno powstałego województwa, objęcie przez Klemensa Felchnerowskiego stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiło rękojmię, że
urząd objął kompetentny fachowiec, mający w tej dziedz~nie jut
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pewien dorobek. W roku 1951 napisał bowiem Historię inwentaryzacji i jej metody (praca dyplomowa), dzieje kościoła romań
skiego Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu, historię pałacu "Opatek" w Grudziądzu i zamku w Golubiu. Wcześniej jeszcze, bo w roku 1949, opracował mury miejskie w Chojnicach oraz
fragment obwarowań miejskich w Toruniu z barbakanem. Były
to prace typu inwentaryzatorskiego z kwerendą archiwalną i historią obiektu dla potrzeb konserwatorskich. W większości opracowania te powstały w zespołach, względnie Klemens Felchnerowski był współautorem tych dokonań.
Od roku 1952 był członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, a od jesieni tegoż roku członkiem Związku Polskich Artystów
Plastyków. W roku 1953 należał do Folskiego Towarzystwa Archeologicznego, a od stycznia 1955 roku był przez dwa lata wiceprezesem Oddziału w Zielonej Górze. W tym czasie miał też
za sobą uczestnictwo w różnego typu konferencjach, zjazdach
i sesjach naukowych, a często był ich organizatorem. Żywo in~
teresował się poza pracą zawodową filozofią i estetyką, poezją,
muzyką, a teatrem aż do tego stopnia, że opracował scenografie
dla trzech sztuk wystawianych w zielonogórskim teatrze.
Wraz z przybyłymi do Zielonej Góry stypendystami Minister·
stwa Kultury i Sztuki i wcześniej osiedlonymi tutaj plastykami
28 maja 1954 r. Klemens Felchnerowski założył Delegaturę Zwią
zku Polskich Artystów Plastyków, która w roku 1959 otrzymała
prawa Oddziału, a w rok później Okręgu. Klemens Felchnerowski został pierwszym prezesem, pełniąc tę funkcję w różnych
kadencjach, podobnie jak funkcję przewodniczącego Sekcji Malarskiej Zarządu Okręgu ZPAP w Zielonej Górze. Działalność
organizatorską wspierał Klemens Felchnerowski przedsięwzięcia
mi, które umacniały autorytet plastyka w życiu miasta. Od 1953
roku przez wiele lat pisał artykuły o sztuce, zabytkoznawstwie,
układach przestrzennych, działał w zakresie wystawiennictwa,
uprawiał malarstwo, grafikę prasową, ilustrował pierwsze pozycje wydawnicze literackie i popularnonaukowe. Z okazji "Dni
Winobrania' w 1935 roku otrzymał I nagrodę Prezydium Miejskiej Rady Narodowej za plakat, a w 1957 roku za znak opracowany z tej samej okazji. Od roku 1952 brał udział w zbiorowych wystawach plastyki, a także wystawiał indywid4alnie (Po-
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znań,

Zielona Góra, Sulęcin~ Go.rzów, Krosno, Radom, Warszawa ~
\Vrocław-~ ·'T{)rt:u1 ). W · 1H55 ·roku ..11a· :Wystawie ·. Młodej Plastyki w
słynnym już dzisiaj "Arsenale'' w Warszawie \vystawił sześć
prac, w tymże sa_m yro. roku _n a · Ogólnopolskim Salonie . Zim-o wym
w Radomiu_ Jury przyjęło cztery jego prace, a \V roku 1956 -n~
pierwszej Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki w warszawskiej "Za:..
chęcie" zakwalifikowano do ekspozycji rów-nież cztery. jego prace.
. Z waż·niejszych, niezbędnych dla źyciorysu twórczego wysta•w,
k_o nieczne wydaje się nie pominąć wystawy X-lecia- Wydziału
Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w .Toruniu, 1955 r. {4 prace), wystawy Młodej Plasty~i w _"Arsenale" \V
Pozpa_niu, 1956 r. (6. prac), wystawy Plasty-k i Lubuskiej \V -"Arse·naJe'_' -w_ Poznaniu, 1957 r. (13 prac), indywidualnej wystawy ry-:
sur~ku ;i grafiki w Salonie "Nowych Sygnałów" we - Wrocławiu,
19.37 r. -(3.6 prac),- wystawy prac plastykó.\v lub_uskich ·w Salonie
ZMS w Warszawie,. 1957 r.· (16 prac), wystawy prac plastykóvv
zielonogórskich w .Salonie tygodnika . "Ekran" w .Warszawie, _1959
rok (13 pra~), wystawy plastyki Ziem Nad·odrzańskich "Zachętaf~
w . -.Warszawie, 1959 r. (9 prac)~ Obok wyźej wymienionyc~ od
roku 1952 Klemens _,Felchn·e row.ski brał udział we ·v ;szystkiic h wystawach okręgowych (Poznań) i . pięt-nastu oddz~ałowyeh (Zielo·na
Góra)~ .
·
- ·
- -·
.W roku 1961 po~staj.e grupa · "Krąg"; Klemens Felchne~owski
z-o staje --jej członkiem i w.y stawia w Londynie.--. J!zhlłalność ta jest
przede _wszystkim dlatego. warta odnotowania, że jej program
przewidywał zbliźe-nie · Polaków zamieszkałych -w Anglii z twórcami w kraju.
. _
·
Nie. wolno teź pominąć roli Klemensa Felch-n erowskiego przy
o-rganizowaniu dwutygodnika społeczno-kulturalnego "Nadodrze"
{.legjtymacja służbo\va nr 1), gd·źie przez wiele lat kierował dzia~.
łem plastycznym. Pozostawił po sobie· obszar, na którym przez
wiele lat poruszał -się z. · ogromną pracowitością. Od 1960 roku
przez pięć lat kierował Muzeu-m Okręgowym w Zielo·n ej Górze.
Z tego okresu -pochodzą liczne zakupy dzieł zielonogórskich
i miejscowy,ch plastyków. Zorganizował jako dyrektor Muzeum
szesnaście . wystaw · indywidualnych i zbiorowych· miejscowego_
środowiska. w· roku jego nagłej śmierci. Biuro Wysta\V Artystycznych zorganizowało ·. ekspozycję niejako ·symboliczną, .- · ukazującą
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zabytki kultury w pejzażu nadodrzańskim. Wcześniej eksponował między innymi zabytki środkowego Nadodrza w Pradze, Amsterdamie, Sztokholmie, Frankfurcie n. Odrą, Pocitelji, Berlinie,
Cottbus, Helsinkach, Tampere Reraniemi, Lappenrata, Uppsali,
Prostinie i Belgradzie.
Za całokształt działalności społecznej, kulturalnej i zawodowej w roku 1960 został laureatem Lubuskiej Nagrody Kulturalnej, w roku 1973 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w rok później
Dyplom Ministra Kultury i Sztuki. Wyróżniono go wieloma odznaczeniami regionalnymi i miejskimi, a w 1969 roku Odznaką
Zasłużonego Działacza Kultury.
Aktualnie trwają prace nad dokładną inwentaryzacją jego
dzieł, znajdujących się w rękach prywatnych i w galeriach muzealnych, prac tworzonych podczas licznych plenerów, w których
brał udział w kraju i za granicą. Osiemnaście jego prac zakupiło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Uprawiał prawie wszystkie
gatunki sztuki. Pracował w grafice, w reporterskim szkicu rysunkowym, w ciężkich olejach, lawowanej, delikatnej, miękkiej abstrakcji, w realistycznie pojętym rysunku, w karykaturze, w
drzeworycie, w układach o różnych strukturach materiałowych.
Zmarł 27 stycznia 1980 r.
JAN MUSZYJI<SKI

FURMANEK JOZEF WALENTY (1894-1969), działacz społecz:
ny, ur. się l lutego 1894 r. w Pszczewie. Syn Wiktora, nauczyciela. Pradziad jego służył w legionach polskich J. H. Dąbrow
skiego i walczył w powstaniu listopadowym, dziadek - w powstaniu styczniowym, starszy brat uczestniczył w strajkach szkolnych. Ojciec natomiast działał społecznie, a mając 60 lat przystąpił do powstania wielkopolskiego 1918/1919 r. Zanim podjął
pracę w Pszczewie był przedtem kilkakrotnie przenoszony karnie, ze względów politycznych, ze szkoły do szkoły w Westfalii,
Nadrenii i na wschodnich kresach zaboru pruskiego. Dopiero
około 1885 r. powrócił w rodzinne strony, obejmując funkcję nauczyciela w szkole powszechnej. Po tych dramatycznych przejś
ciach nie zaprzestał jednak działalności narodowej. Wraz z ks.
prałatem Władysławem Ennem należał do czołowych organizato-rów walki z germanizacją ziemi międzyrzeckiej. Obaj też współ63

pracowali z Towarzystwem Pornocy Nau·k owej im. I{. Marcin kowskiego w Poznaniu. W ~ 911 r . Wil-ctor Fnrmanek .zos t~l zwolniony z posady i zmuszony do opuszczenia powiatu. \Vładze
pru~
.
skie oskarżyły go o działalność antypaństwową . .. \Viktor Fur.ma~
nek był ostatnim polskim nauczycielem w Pszezew1e.
W takiej to patriotycznej atmosferze vvycł1owywał s~ę Józef
Furmanek i jego. rodzeństwo (dziewięcioro d·zieci), Po ukończe~
niu sz.koły w Pszczewie ksztalc;ił ·s.ię \V lVIiędzyrzeczu Wlkp. i Gło
gowie, gdzie w 1914 roku . zdał maturę. W tym san1yn1 jesz,cze
roku został wcielony jako poborowy do armii pruskiej. \Valczył
w Prusach Wschodnich, w Karpatach i Galicji. \V 1915 rok11
ukończył szkołę oficerską w Biedrusku i awansował do stopnia
leutnanta. Następnie przebywał na frontach zaeh·o dnim i wschod-:nim .. .Zawsze .jednak pamiętał, że · . jest P·o lakiem. We wrześniu
1918 r. zdezerterował z armii, przyłączając się do ruchu niepod. legł-o·ś. ciowego \V Wielkopolsce·. .Dnia 2 października tegoż roku
sąd wojenny Rzeszy niemieckiej w Lipsku skazał go zaocznie z~
dezercję .i zdradę stanu na karę śmierci.
Od 11 .listopada 1918 r. brał .U:dział w przygotowaniach do
po\vstania w. Kościani e, a po jego ·.w ybuchu walczył pod Les·z nen),
Starym Bojanowem, Górką Du·chowną, Zakowem, ~Murkowe-m, Li··
pnem i Qsieczną. W 1919 r. ppor. Furmanek był d·owódcą II kompanii I baonu OW I w K-opanicy. Już p~ zavvieszeniu broni, kiedy
p1rzynależność państwowa jego ojczystych stron została przesą
dzo.n a na ·korzyść Niemiec, chciał je przywrócić Polsce orężem.
Odd·ział powstańczy pod jego dowództwem zaatakował .z nienacka
Grenzschutz w reJonie Zbąszynia, ale po godzinnej \valce musiał
się wycofać ·n a wschodnią stronę linii demarkacyjnej. W r. 1920
Furmanek wziął udział w II powstaniu śląskim. Walczył pod
Kluczborkiem. W walkach na frontach I wojny światowej i w
czasie. powstań był kilkakrotnie . ciężko ranny. VI październiku
1921 r. otrzymał nominację na komisarza Straży Celnej (później
Straż Graniczna) w Rawiczu. Za służbę \V Wojsku Polskim i zasługi bojowe podczas weryfikacji w 1927 roku został awansowany
do stopnia kapitana ze starszeństwem wstecz od 1 czerwca 1919
roku. W ro·k później, z ·uwagi na antyrządowe przekonania poli-tyczne, został przymusowo przeniesiony na emeryturę. Był współ
założycie.lem. Towarzystwa. .Powstańców . i . Wojaków w ..Rawiczu
.
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(został pierwszym prezesem). prezesem koła rodzicielskiego przy
seminarium nauczycielskim, a później przy gimnazjum państwo
wym tamże. Działał również w rawiekim oddziale Folskiego
Związku Zachodniego.
W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dowodził baonem
osłony Sztabu DOW VII Poznań i walczył na szlaku Poznań Września Kłodawa - Kutno. W połowie września uciekł z n~e
woli niemieckiej i do 1945 r. ukry·wał się na Kielecczyźnie, działając w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej i Batalionów
Chłopskich. W styczniu 1945 r. powrócił do Rawicza, a 8 maja
wraz z całą rodziną znalazł się w Międzyrzeczu Wlkp. i od rozu
rozpoczął działalność społeczną. Od l VII 1945 r. do l VI 1946 r.
pełnił funkcję kierownika Referatu Wojskowego Starostwa Powiatowego. Jakiś czas był również cywilnym komisarzem wysiedleńczym.
Był wreszcie Furmanek zasłużonym działaczem ZBoWiD, dłu
goletnim sekretarzem zarządu powiatowego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i członkiem Plenum Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu. Działał w oddziale powiatowym
Stowarzyszenia PAX. Zasłużył się w konkursie "Ziemia Lubuska
piękna, gospodarna i kulturalna" i dla międzyrzeckiego Klubu
Inteligencji jako inicjator (i realizator) jego różnych przedsię
wzięć społecznych i kulturalno-oświatowych.
Józef W. Furmanek jest autorem wspomnień: Z zapomnianych kart historii Pszczewa, cz. I i II ("Katolik" 1958 nr 40 i 41);
Powrót, w: Mój dom nad Odrą, LTK, Zielona Góra 1961, s. 28-30 (także w: E. P a u k s z t a, Odzyskane gniazda, Poznań, 196:l,
s. 282-283); Moje wspomnienia z powstania wielkopolskiego na
odcinku Kościan - Leszno i spod Zbąszynia (rkps, 1958); Z zapomnianych kart historii Szarcza i Pszczewa (rkps z 1959 r. Praca ta zawiera m.in. ciekawe wiadomości o kontaktach Polaków
z Pszczewa, Szarcza i Stałunia z jeńcami wojennymi radzieckimi,
francuskimi i angielskimi); Początki władzy ludowej w pow. mię
dzyrzeckim (rkps, 1966).
Za swoją długoletnią działalność zawodową i społeczną otrzymał szereg wysokich orderów i odznaczeń, wśród których znajdują się m.in.: Krzyż Walecznych, Krzyż Virtuti Militari V kl.,
Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Śląski Krzyż Powstańczy, Od5 -

Lubuskl

słownik ...
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znaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich, Medal 3 Maja, Krzy~
Partyzancki, Medal Zwycięstwa i Wolności, Krz\·ż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Medal Tysiąclecia Państwa Polskiego,
Odznaka Honorowa "Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego" i Złota Odznaka Lubuskiego Towarzystwa Kultury.
Zmarł 10 marca 1969 r.
JERZY OLEKSIŃSKI

GIBAYŁO KAROL (1911-1973), lekarz, ur. się 10 sierpnia 1911 r.
w Wiedniu. Syn Cyryla, urzędnika państwowego. Szkołę podstawową i średnią ukończył we Lwowie, po czym studiował na
Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.
Studia ukończył w 1937 roku, uzyskując dyplom lekarza medycyny. W latach 1933-1938 jako student a potem lekarz praco ..
wał w Zakładzie Chemii Lekarskiej tegoż Uniwersytetu. W 1938
roku po napisaniu pracy naukowej O nieorganicznych związkach
wielofosforowych i ich rozkładzie enzymatycznym. otrzymał tytuł doktora medycyny.
W latach 1938-1939 pracował jako lekarz w szpitalu powiatowym w Złoczowie. Od 1939 do 1945 roku pracował w Turce
n. Stryjem jako dyrektor szpitala powiatowego, pełniąc równocześnie obowiązki lekarskie. W trudnych latach wojny i okupacji służył p:::>mocą fachową i moralną wielu partyzantom i zagrożonym przez okupanta współmieszkańcom tego terenu .. Po wyzwoleniu został lekarzem okręgowym w Radymnie, a następnie
ordynatorem oddziału chirurgicznego. Od 1946 do 1948 r. pracował w szpitalu powiatowym w Suiechowie na stanowisku ordynatora oddziału chirurgicznego. W latach 1948-1949 odbyw'łł
służbę w Ludowym Wojsku Polskim jako lekarz w stopniu
porucznika. Po odbyciu służby wojskowej w 1949 roku podjął
ponownie pracę w szpitalu w Suiechowie na stanowisku dyrektora, a następnie od 1950 roku ordynatora oddziału zakaźnegJ
i płucnego. Z chwilą utworzenia w 1956 roku Wojewódzkiego
Szpitala Płucnego w Suiechowie został powołany na jego dyrektora. Jako jeden z nielicznych wówczas specjalistów na terenie
województwa zielonogórskiego całą swoją energię i doświadcze
nie skierował na organizowanie i doskonalnie lecznictwa przeciwgruźliczego. Szkolił i wychowywał nowe kadry specjalistów
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--- ftyzjatrów. Był też Wojewódzkim Konsultantem ds. ftyzjatrii
na woJewództwo zielonogórskie. Po uruchomieniu w 1965 roku
nowego pawilonu przeciwgruźliczego w Zielonej Górze Karol
Gibayło objął funkcję ordynatora oddziału płucnego Szpitala W o·
jewódzkiego i konsultanta gabinetu specjalistycznego Wojewódz~
· kiej Przychodni Przeciwgruźliczej w Zielonej Górze. Funkcje te
pełnił do ostatnich dni swego pracowitego życia.
Karol Gibayło był wieloletnim członkiem zarządu oddziału
zielonogórskiego Folskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Za swą działalność zawodową i społeczną był odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi (1970 r.), Odznaką "Za wzorową pracę
w służbie zdrowia" (1964 r.), Odznaką Honorową "Za zasługi w
rozwoju województwa zielonogórskiego" (1973 r.) oraz Odznaką
Honorową II stopnia Folskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego (pośmiertnie w 1974 roku). Zmarł 25 października 1973
roku.
JAN GRZELCZYK

GIZEJEWSKI ZDZISŁAW (1926-1980), aktor, działacz społecz
ny, ur. się 24 października 1926 r. w Bydgoszczy. Syn Edmunda,
profesora konserwatorium muzycznego. Atmosfera domowa wpły
wała na kształtowanie zainteresowań młodego Zdzisława. Po
ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1939 został przyjęty do
gimnazjum w Skarżysku-Kamiennej na Kiele<:czyźnie, dokąd
przeniosła się rodzina. Wybuch II wojny światowej przerwał planowaną edukację, gdyż okupant zlikwidował pełne szkoły śred
nie. W takiej sytuacji rozpoczął naukę w trzyletniej szkole handlowej, równocześnie uczęszczając na tajne komplety gimnazjalne.
Wojna zmieniła wiele w życiu rodzinnym Giżejewskich. Ojciec za udział w kampanii wrześniowej został osadzony w oflagu,
matka rozpoczęła pracę fizyczną na kolei, Zdzisław natomiast
podjął pracę w elektrowni miejskiej. W 1943 roku został zabrany
do obozu pracy, skąd zbiegł i wstąpił do oddziału Armii Krajowej. Przebywając po odniesionej ranie na rekonwalescencji w
domu, został przez okupanta wywieziony przed nacierającą ofensywą wojsk radzieckich na początku 1945 roku na roboty przymusowe do III Rzeszy. Z Dolnego Śląska, gdzie został przydzie67

lony do pracy, poprzez Czechy, Austrię i południowe Niemcy
dotarł w kwietniu 1945 roku do Włoch. Tu wstąpił do Polskich
Sił Zbrojnych, specjalizując się w działalności opiekuńczo-kultu
ralnej wśród żołnierzy i ich rodzin.
Po zakończeniu wojny wraz z polskimi siłami zbrojnymi na
Zachodzie znalazł się w Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował
pracę kulturalno-oświatową wśród polskiego wychodźstwa. Równocześnie uczęszczał do szkoły o profilu administracyjno-handlowym. Pod koniec 1947 roku powrócił do kraju, osiedlając się w
Grudziądzu.

Na początku 1948 r. podjął pracę nauczycielską w Gimnazjum
i Liceum Handlowym w Tczewie. Równocześnie uzyskał świadec ·
two dojrzałości. Poza pracą zawodową i nauką działał w Zw~ązku
Walki Młodych. We wrześniu 1948 roku przeniósł się do Szczecina, rozpoczynając studia w Akademii Handlowej, a równocześ
nie wiążąc się z Zespołem Żywego Słowa "Czytelnik" jako recytator. Po przerwaniu studiów w 1950 roku i uzyskaniu wstępnych
kwalifikacji aktorskich związał się etatowo z Państwowym Teatrem Dramatycznym w Szczecinie, gdzie pracował jako aktor,
organizator widowni oraz felietonista teatralny "Głosu Szczeciń
skiego" i lokalnej rozgłośni Folskiego Radia.
We wrześniu 1952 roku przeniósł się do Gniezna, gdzie w
miejscowym Teatrze im. A. Fredry objął stanowisko kierownika
literackiego. W 1953 roku złożył przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie egzamin
eksternistyczny w zawodzie aktora dramatu. W styczniu 1955
roku przeniósł się do Zielonej Góry, z którą związał się do końca
życia. Doświadczony i w pełni przygotowany aktor i organizator
życia teatralnego, objął stanowisko kierownika literackiego w
Teatrze Lubuskim im. L. Kruczkowskiego.
Na scenie Teatru Łubuskiego kreował wiele ról w wystawianych w tym czasie sztukach, między innymi w Niemcach L. Kruczkowskiego, Weselu S. Wyspiańskiego, Policji S. Mrożka, Ożen
ku M. Gogola oraz wielu innych. Poza pracą zawodową w teatrze był aktywnym działaczem w zielonogórskim środowisku muzycznym i literackim. W latach 1961-1965 był prezesem Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego, propagując imprezy literacko-muzyczne. W latach 1957-1980 pro68

wadził zajęcia kulturalno-oświatowe

w Studium Nauczycielskim
Szkole Pedagogicznej. Z działalnością popularyzatorską w różnych dziedzinach wiedzy łączyła się praca
w charakterze wykładowcy w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej i Towarzystwie Rozwoju Ziem Zachodnich.
Nie przerywając występów w Teatrze, w roku 1963 był kierownikiem Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Zielonej Górze. Od 1964 roku związał się etatowo z Estradą Ziemi
Lubuskiej, pełniąc w niej funkcje kierownika artystycznego, a w
latach 1968-1970 dyrektora. Kierownictwo Estradą pozwoliło mu
na zrealizowanie wielu imprez o dużych walorach artystycznych.
Po rezygnacji z pracy w Estradzie Lubuskiej, przejściowo w latach 1973-1975 był kierownikiem artystycznym w Państwowym
Przedsiębiorstwie Imprez Artystycznych "Impart" we Wrocła
wiu, następnie w sezonie teatralnym 1976177 konsultantem w
Teatrze im. Kleista we Frankfurcie nad Odrą. W 1977 roku został zastępcą dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej. Na początku
1979 r. rozpoczął pracę jako aktor w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Wiele jego publikacji w "Nadodrzu", "Odrze", "Nowych
Sygnałach", "Gazecie Zielonogórskiej" oraz na falach Rozgłośni
Zielonogórskiej Folskiego Radia wpływało na kształtowanie nawyków i zainteresowanie teatrem, sztuką i muzyką.
Za pracę zawodową i aktywność społeczną został odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi (1969), Odznaką Honorową "Za zasługi
w rozwoju województwa zielonogórskiego" (1977). Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury (1968), Złotym Odznaczeniem im.
J. Krasickiego (1973). W 1967 roku otrzymał Lubuską Nagrodę
Kulturalną. Zmarł 6 września 1980 r.
a

następnie
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GLEJZER KAZIMIERZ (1898-1975), działacz społeczny, ur. się
24 marca 1898 r. w Orżewie, pow. rówieński. Syn Edwarda, robotnika. W roku 1905 ojciec jego za udział w strajku i manifestacji rewolucyjnej zostaje wraz z rodziną zesłany w głąb Rosji.
Po 3-letnim pobycie na Syberii rodzina Glejzerów, pozbawiona
prawa powrotu do Polski, osiedla się w Kijowie. Tu 12-letni Kazimierz po skończeniu 5 klas szkoły powszechnej rozpoczyna swą
robotniczą edukację w fabryce gwoździ i wyrobów metalowych.
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Mając

18 lat Kazimierz Glejzer wcielony zostaje do armii car~
skiej i po krótkim przesz-k oleniu w październiku 1916 roku skierowany na front. W armii w tym czasie nasilają się tendencje
antywojenne i rewolucyjne, tu właśnie Kazimierz Glejzer po raz
pierwszy styka się z rosyjskimi rewolucjonistami i z ideą marksistowską . Idea porwała go i poz; ostał jej wierny· d-o końca życ ia .
W 1917 roku uczestniczy czynnie w wydarzeniach rewolucyj ..
nych. W listopadzie tego roku wraz z dużą grupą. żołnierzy przechodźi na stronę rewolucji, wstępując w szeregi Czerwonej Gwar·
dii bolszewików. W szeregach Gwardii i Armii Czerwonej Ka··.
zimierz Glejzer walczy do 1919 roku, kiedy to ze względu na zły
stan zdrowia zostaje z-w olniony z armii. Po u·kończeniu kursu
kierowców w latach 1920 1941 pracuje jako kierowca w Kijawie i Lwowie. Pracę zawodową łącz.y cały czas z aktyw·ną ·dzia··
· łalno·ścią społeczną, od 1924 roku jest członkiem Wszechzwiązko
wej Ęomunistycznej Partii Bolszewików.
Po napaści Niemie-c hitlerowskich na ZSRR w czerwcu 1941
ro~k.u ~na apel partii Kazimierz Glejzer ,o chotniczo zgłasza srl.ę do
Armii Czerwonej. Uczestniczy czynnie w walkach z faszyzmem.
4 lutego 1945 r. na własną pro·śbę przeniesiony z-o staje do II Ar-.
mii Ludowego Wojska Polskiego, wraz z -którą bierze udział \V
walkach o Pragę. W działaniach ·wojenny-ch był dwukrotnie ranny. ~dem·9bjlizowany został w grudniu 1945· roku.· WTaz z ..Kazimierzem GleJzerem walczyli w · Armii Czerwo-n ej ~waj jego
synowie i obaj ponieśli śmierć w walkach. Wywieziona na robo-·
ty przym·u sowe do Niemiec zginęła również jego córka. · - · ·
· Po zwolnieniu z wojska i osiedleniu się na Ziemi Lubuskiej
włącza się w nurt życia społeczno-politycznego. Natychmiast
w~ępuje do Polskiej Partii Robotniczej, pełni funkcję sekretarza Terenowej POP PPR i ·członka Komitetu Powiatowego PPR.
Qd · zj-ednocze~ia ruchu robotniczego · aktywnie działał w PZPR
Przez okres kilku kadencji · był człon·kiem K·omitetu ·Powiatowegll
i Egzekutywy KP PZPR, pełnił też fun;kcję sekretarza · Komitettl
Gminnego w Kłodawie i Kamieniu Małym. Wniósł duży osobisty .
wkład w rozwój spółdzielczości · wiejskiej, pracując przez okre:s ponad 11 lat na stanowisku prezesa Po_w iatowego Związku Gmin-!
nych Spółdzielni w Kłodawie i Bogdańcu.
Był organizatorem
Za~
.
.
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i przez okres ponad l O lat admin.istrował· jego dzialalnością ...Przez
okr es kilku kadencji b.ył radny1n Powiatowej Rady Narodowej
w .Gorzowie Wlkp. i -rad ·narodowych . niższych szczebli w KłQda
wie i .Kamie~liu Małym. We wrześniu 1968 r. Kazimierz Glejzer
przechodżi ria emeryturę. I tu za·c zyna się 11owy etap jego akty\v·nej . spo~ęc.znej działalności w Zvviązku Bojowników o Woln~oś::
i Dem·okrację.
..
·Z a udział w rewolucji socjalistycznej, walce zbrojnej .· z faszyzmem i długoletnią · działalność sp-ołeczno-polityczną został odzna~czo·ny Medalem "Za ofiarność i o·dwagę", Medalem "Za . Z\Vy.
cięst-...vo nad Niemcami", Orderem Krzyża Grun\valdu, Medalem
za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medalem za Warszawę, ~1edalem Zwycięstwa i Woln,ości 1945, Medalem "Za u·dział w \valkach o Ber- :
lin", Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową "Za zasługi w rożwoju
województwa zielonogórskiego", Medalem XXX-lecia Polski Ludowej. Zmarł 29 marca 1975 r.
ROMAN BUKARTYK

GROCHALSKI FRANCISZEK (1912 1~67), działacz ludowy, ur.
się 2 grudnia 1912 r. w Wołczkowie, paw. stanisławowski (ZSRR).
Syn c-hłopa. W 1931 r. u-kończył gimnazjum w Tłumaczu i w tym
też . roku wstąpił -na · Wydział· Humanistyczny Uniwersytetu we
Lwowie. Po roku nau·k i przerywa studia ze względu na tru·dną
sytuację materialną· i wraca do rodzinnej wsi. Tu rozpoczyna w ·
1932 r. działalność polityczno-społeczną. Organizuje Stronnictwo ·
Ludowe i koło ZMW "Wici''.
W latach 1932 1933 pełni funkcję sekretarza Zarz.ądu Powiatowego - SL na powiat stanisławo\vski
z
siedzibą
w
Marjam..
polu. Czynną służbę wojskową odbył w 48 pp
Dywizyjny
Kurs P·odchorążych w Stanisławowie w latach 1933 1934. Za
udział ·w organizowanych strajkach chłopskich, wiecach 'i zebraniach był zatrzymywany w aresztach prewencyjnych i karany
ad.m inistracyjnie. W styczniu 1936 r~ przenosi się n:1 Wołyń, gdzie
pracuje · w charakterze instruktora przysposobienia rolniczego ·
i praktykanta w Starostwie Powiatowym w Łucku i Lubomlu. ·
W sierpniu 1939 r. zostaje zmobilizovvany do wojs-k a i bierze
udziął · w walka·c h z Niemcam.L We. wrześniu 1939 r. dostaje się
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do -n iewoli nien1ieckiej . Przebyvvra kolejno w obozach: Oflag X a,
Itzechce, Sandbostol, Oflag X c, w Lubece, Oflag \ TI b i w Doessel. W obozach tych należał do tajnej grupy inteligencji ludowej,
utrzymując kontakty z inż. Kazimierzem Nafals·k im, Stanisławe1n
Morawskim i ·A damem Rażack.im.
Po zakończeniu wojny pracował w obozie wysiedleńców \V
Wewelsburgu, prowadząc akcję za powrotem do kraju. W wyniku jego działalności ponad 2 tys. osób powróciło do kraju. W styczniu 1946 r. osiedlił się w Brzegu nad Odrą, gdzie podeJmuje
pracę jako referent społe-cz:no-polityczny w Starostwie Powiatowym, a potem prezes Zarządu Po\viatowego ZSCh i przewodni- ·
czący Powiatowej Rady Narodowej. W.. Brzegu pełni też fun·k cje
.
społeczne członka Zarządu Powiatowego i prezesa SL. W październiku 1947 r. został powołany na stanowisko przewodniczą·cego WRN we Wrocławiu. W tym też roku został członkiem Pre:..
zydium Zarządu Głów·nego SL, a w .c zerwcu 1948 r. wybrany
prezesem Zarządu Wojewódzkiego SL we Wrocławiu. W maju
1949 r. został przeniesiony do Krakowa ~ gdzie pełnił funkcję pre·
zesa Zarządu Wojewódzkiego SL i przewodniczącego WRN.
W maju 1950 r. był przewodniczącym PWRN w Łodzi, a od.
kwietnia ·1952 r. zajmował równorzędne stanowisko w Zielonej
Górze.
W 1954 r. przeniesiony został do Koszalina, gdzie również peł
ni funk,cję przewodniczącego PWRN. Od sierpnia 1955 r. do marca 1958 r. pracuje w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej na
stanowisku dyrektora departamentu. Dnia 15 marca 1958 r. objął pracę w Naczelnyill Komitecie ZSL na stanowisku kierownika
Zespołu Rad Narodowych. W listopadzie 1959 r. wra~ca do pracy
w radach narodowych na stanowisko przewodniczącego PWRN
w Łodzi, gdzie pracuje do śmierci. W SL, a później w ZSL pełnił
szereg odpowiedzialnych fun'k ·cji społecznych. W 1949 r. powo-łany ~ostał na sek·r etarza Rady Naczelnej SL, a następnie .za ...
.
stępcy członka Na·czelnego Komitetu ZSL. Był Vliceprzewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej ZSL, a od 1959 r. wiceprezesem Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Łodzi i · człon·kiem
NK ZSL. Od 1961 r. był posłem na Sejm PRL. Był wysokiej
wartoś;ci działaczem rad narodo\vych, dobrym organizatorem
t kierownikiem. :Radykalny d·~iąła.c~ 1\~lnsękwęntnie realizują<;:y
.

.

•.
~

..

.,

sojuszu robotniczo-chłopskiego. S\viadom·y zwolennik
współpracy ZSL i PZPR .
.. Za ·wybitne zasługi w pracy społeczno-politycznej w Ókresie
mi·ęd·zywoje·nnym i w Polsce Ludowej otrzymał wysokie odzna.
.
czenia państwowe: Order Sztandaru Pracy II klasy, Krzyż · Komandorski i I<rzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty
Krzyż Zasługi i inne. Zmarł l listopada 1967 r.

zasady

EDW ARO

HŁADKIEWICZ

.

GRUSZCZYNSKI STANISLAW (1902 . 1965), ps. Gruszka, Skowron, dz;iałacz polityczny, ·ur się 17 października 1902 r . w Dą
browie Górniczej. Syn Ignacego, robotnika. W 1916. r. rozpo-czął
pracę w kopalni "Karol", gdzie ·pracował do 1923 .r. jako łado
wacz. W 1923 wstąpił do Kom. Zw. Młodz. w Dąbrowie Górniczej. \V latach 1923 1924 pracował w kopalni "Mortimer''. Za
udział w organizacji strajku został w 1924 r. aresztowany i przesiedział 6 miesięcy w wiązieniu w Będzinie. Zwolniony za kaucją
\Vyjeżdża pod fałszywym nazwiskiem do Fran-c ji. Pracuje. tan1
jako górnik, działając jednocześnie w polskich grupach komunistycznych przy Komunistycznej Partii Francji. Za działalność
polityczną wydalony w 1928 r. z Francji, udaje się do Belgii.
Również w Belgii nie zaprzestaje działalności politycznej, za co
zostaje z Belgii wydalony. Przebywa tam jeszcze pewien czas
nielegalnie, po · c~ym w 1931 r. jest aresztowany i odstawiony do
granicy. Poszukiwany listami g·ończymi, zostaje na granicy w.
Zbąszyniu aresztowany i osadzony na pół roku w więzieniu w
Mysłowicach.·

Po wyjściu z więzienia pr.a cuje ·w Komitecie Okręgowym ·P PR
w Zagłębiu Dąbrowskim jako komendant samoobrony. Aresztowany · ponownie 5 listopada 1931 r. s:k azany został za działalność
niel~galną na 3 1ata wię·zienia. Po odbyciu :k ary w więzieniu \V
Mysł-owicach, zwolniono go 7 maja 1934 r. Powrócił do pracy w
Komitecie Okręg-owym KPP jako technik okręgowy. W latach
1936-- 1938 był członkiem komitetu dzielnicowego KPP w Dą
browie Górniczej. Po rozwiązaniu KPP został aresztowany i osa ..
dz·o ny w Berezie Kartuskiej, skąd zwolniono go w przeddzień wybuchu II wojny światowej. Wywieziony do Niemiec pracował · 'V\1
latach 1940 1944 w kopalnia·ch ndęmięckich. Uz,n any niezdatnym
~
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do pracy w górnictwie powróci~ w . 1944 r. do kraju. W tym . : s.ą
mym roku wstąpił w Dąbrowie Górniczej do PPR i podjął . P'racę
~onspiracyjną :\V grupach sabotażowy:ch w Dąbrowie Górniczej .
. _Pq wyzwoleniu był II, · a w . czerw.c u 1945 r. I sekretarzem
KM PPR w Dąbrowie Górniczej. · W styczniu ·1946 r. został na
wła~ną prośbę ski~rowany ·na Ziemie Zach·o dn:ie. KW PPR we.
Wrocławiu skierował go _n~ stanowisko II sekretarza KP PPR -.w
Walbrz.ychu,
.
.
. a . .w .marcu 1946 r. na podobne stanowisko.. w Żarach. Pod koniec 1946
r.
brał udział w organizowaniu. Zjedno.
czep.ia. Węgla Brupatnego. w·· Żarach. Tw:orz.ył -\v "pódległy,ch. zjednoc~en-iu kopalniach Związęk Zawodowy _
G órników i był w latacl1 19·4 7 1948 . przewodniczą cyn?- . żarskiego oddziału ZZG. W :·
1948 był delegatem na Kongres Zjednoczeniowy. Po roku 1948
pracował w .·różnych instytucjach gospodarczy:c h na . terenie Żat
i był działaczem ·p zpR. W 1960 przeszedł" n<f rentę. ·Odznaczony
Krzyżem Koman·d orskim Orderu ·O·d rodzenia Polski. Zmarł w Zarach 2 7 stycznia 196 5 r. .... . ·· ·.
HIERONIM. iSZC'Z. EGOŁA
..

•

.

•

GUTOWSKI CZESŁAW .(190l 1974), ·p s. Melon, . działac~· poli-··
tyczny, ur. się 8 sierpnia 1901 r. w Żbikach, powiat - pleszewski.
Sy:n -A.n toniego, małiorolnego chłopa. ·Był jednym ..z - ośmiorga..·dzi.e.-:ci. Do siedemnastego ·roku życia _: pr:ze bywał -p,r zy rodzic.aeh-, ··-pomagając. mątce w · prowa9.z_
e niu · czterohel{tarowego·_. gospodarstwa.:
Vf_ la-tach -. 1907 1914 · :uę~ęsz.czał do -niemieckiej - szkoły,-_ jedynie
WÓ\Yc~as qostępnej · d1a D;lłodzieży po1sk~ej pod-· zaborem niemiec~
kim. ·R odzina i ·m iejscowe : środowisko kształtowały:· · jego · poc-zucie patriotyzmu i obowiązku Polaka. Zadecydowało to o · jeg~o
udziale w powstaniu wielkopolskim.
!

.

•

••

W końcu grud~ia 1.91"8 roku Czesław . Guto·ws~i wstąpił· do· ··
miejs:e-oweg-o oddziału -powstańczego i· wziął udział . w - ro.z braj'a. ni u.· niemi.e ckich po-~terunk·ów żandarmerii ·i pod:oddziałów: _w:oj_s-:kowych (Landstu-rmu) ątacj:onu.jących nad Prosrią; która ·do pierwszej- -Wojny światowej stanowiła pal\stwową · granicę ·między za.- ·
bo-rem niemieckim a rosyjskim. Po utw-orzeniu z mniejszych oddziałów ·pleszewski~go batalionu powstańczego, w jego szeregach
został skierowany 11:a połu,dniowy front wielkopolskiego powsta- :
nia i . uczestniczył w walkach batalionu z oddziałami ·niemiecki·
mi w ·O kolicy Krotoszy na, Zdun? Bąszkowa , Jutrosina i Kobyliń·ą~
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W wyniku dalszej reor:;amzacji oddziałów powstańczych Czesław
Gutowski znalazł się wraz z całym batalionem w 8. Pułku Strzelców Wielkopolskich, a następnie w 62. Pułku Piechoty, biorąc
udział w walkach powstańczych na froncie północnym. Uczestniczył w wyzwalaniu wiosek i miast na linii Znina, Gołańczy,
Margonina, Kcyni, Nakła, Bydgoszczy.
Po zakończeniu walk powstańczych o wyzwolenie Wielkopolski Czesław Gutowski został skierowany do szkoły podoficerskiej
w Krotoszynie. W końcu 1919 roku wraz ze swoim pułkiem zo~
stał przeniesiony w okolice Lwowa. W lecie 1920 roku w szeregach wojska polskie:so brał udział w wojnie polsko-radzieckiej
w rejonie Mińska. W grudniu 1920 roku został zdemobilizowany
jako przedpoborowy. W następnym roku ponownie powołano go
do służby wojskowej i w krótkim czasie uzyskał stopień plutonowego. Jesienią 1922 roku z powodu pozostawienia go nadal
w wojsku na czas nie:>graniczony opuścił jego szeregi bez for··
mainego zwolnienia. To skomplikowało jego sytuację osobistą
i postanowił emigrować do Francji.
W grudniu 1922 roku pod przybranym nazwiskiem Andrzeja
Kwaśniewskiego wyjechał do Francji i podjął pracę w kopalni
węgla w Cagnac, w· departamencie Tarn. W tym czasie działało
w Cagnac Stowarzyszenie Robotnicze Kulturalno-Oświatowe, które znajdowało się pod wpływami polskich ·komunistów, członków
Francuskiej Partii f<,omunistycznej: Czesław · Gutowski· został
członkiem Stowarzyszenia. Pełnił w· nim kolejno funkcje sek:re"
tarza, skarbnika i kierownika .grupy teatralnej. W działalności
tej wiele pomagał mu Józef Ciszewski, główny opiekun Stowarzyszenia w Cagnac z ramienia miejscowej organizacji FPK.
· ·Rozpoczął także działalność w Związku Zawodowym Górni,:
ków, wchodzącym w skład Powszechnej Jednościowej Konfede'racji Pracy, będącej pod wpływami Francuskiej Partii Komuni"
stycznej, a także w Międzynarodowej Czerwonej Pomocy: Braki
wiedzy politycznej uzupełniał drogą samokształcenia i studiowania literatury marksistowskiej. W 1924 roku na tajnym posiedzeniu został przyjęty w poczet członków miejscowej Polskiej
Grupy Językowej Francuskiej Partii Komunistycznej, której kierownikiem był Józef Ciszewski.
Czesław Gutowski rozpoczął równie~ ctziąłalnQść; nielegalną
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w szeregach FPK. Do 1929 roku, pracując w kopalni węgla w
Cagnac, prowadził jednocześnie aktywną działalność polityczną
w miejscowym środowisku polskich robotników. Między innymi
uczestniczył w wielu zebraniach, wiecach i manifestacjach robotniczych, z zaangażowaniem broniąc polityki Francuskiej Partii Komunistycznej. Jego aktywna działalność nie uszła uwagi
francuskiej policji i władz kopalni. Po kilku ostrzeżeniach policji
w 1929 roku władze kopalni zwolniły go z pracy. W okrestie powszechnego kryzysu gospodarczego i dużego bezrobocia zajął się
nielegalną działalnością polityczną w charakterze funkcjonariusza partii, posługując się pseudonimem Melon.
Komisja Wykonawcza Grup Językowych przy Komitecie Centralnym FPK w Paryżu skierowała go początkowo do Noyant
w ś:oodkowo-zachodniej Francji, a po kilku miesiącach do Clermont Ferrand. Tutaj władze okręgowe partii powierzyły mu opiekę polityczną nad polskimi grupami językowymi Francuskiej
Partii Komunistycznej, działającymi w środowiskach górników
polskich na terenie kilku departamentów. Szczególnie dużą rolę
odegrał w działalności propagandowo-organizacyjnej jako czło
nek Komitetu Strajkowego podczas trzymiesięcznego strajku górników w Champagnac, wśród których ponad polowę stanowili
cudzoziemcy, w większości Polacy. Po zakończeniu strajku centralne władze partyjne skierowały go w styczniu 1930 roku do
Lilie, powierzając jego opiece nie tylko polskie grupy FPK, ale
całokształt działalności wśród robotników obcokrajowców w pół
nocnych departamentach Francji: Pas de Calais i Nord.
Uczestniczył w konferencjach i zebraniach partyjnych i związ
kowych, przygotowujących strajki i inne wystąpienia klasy robotniczej. Ta aktywna działalność pozwoliła tajnej policji francuskiej ustalić jego miejsce pobytu. Władze francuskie zadecydowały o aresztowaniu go i wydaleniu z Francji. W porozumieniu z centralnymi władzami partii wrócił do Paryża, stale ukrywając się przed policją. W obawie przed aresztowaudem i wydaniem polskiej policji, za wiedzą władz partyjnych wrócił w 1931
roku do Polski. W latach 1931-1937 przebywał w rodzinnej
miejscowości, przez cały czas bez stałej pracy.
W lecie 1934 roku za pośrednictwem Jana Brzuszkiewicza,
również reemigranta z Francji 1 nawiązał kontakt z organizacją
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KPP w Poznaniu, -lecz w tym samym roku kontakt ten utracił
na skutek ar_eszto\\7 ania łącznika. Działał jednak \VŚród miejscowych ·chłopów, szczególnie małorolnych, występując na zebraniach i wieca~h oraz prowadząc agitację indywidualną. Za działalność · tę był szykanowany przez władze powiatowe, gminne i policję oraz obszarników i związanych z nimi bogatych chłopów.
Postanowił ponownie emigrować.
W lipcu 1937 roku wyjechał do Belgii. Wyjazd ten poparły
miejscowe władze, obszarnicy i kler w celu pozbycia się "niebezpiecznego buntownika''. W Belgii skierowano go wraz z innymi emigrantami polskimi do pracy w kopalni węgla w Winterslagu w prowincji Limb·u rg. W trzecim dniu pracy pod ziemią
uległ wypadkowi w wyniku oberwania się stropu chodnika. Po
siedmiomiesięcznym leczeniu szpitalnym komisja lekarska uznała
dwadzieścia procent utraty zdrowia. Dalej pracował w tej samej
kopalni przy transporcie pod ziemią. Podczas okupacji niemieckiej ·wraz z innymi górnikami organizował pomoc jeń·com radziec-kim pracującym w kopalni. W wyniku nawiązania kontaktów z k-o munistami flamandz-kimi w pierwszej połowie 1944 roku
wstąpił do Komunisty-c znej Partii Belgii w Eis-den.
Jesienią 1944 roku, po wyzwoleniu Belgii, Czesław Gutowski
zorganizował Związek Patriotów Polskich, zostając jednocześnie
przewodniczącym Zarządu Okręgu w prowincji Ub·u rg, oraz
Związek Kobiet im. Marii K-o nopnickiej. Współuczestniczył vv
utworzeniu polskiej grupy w ramach miejscowej organizacji Ko.munistycznej Partii Belgii. Grupa polskich komunistów odegrała
dużą rolę w inspirowaniu działaln·ości Związku Patriotów Pol.skich oraz w zwalczaniu propagandy przeciw Polsce .Ludo·w ej prowadzonej przez przedstawicieli rządu emigracyjnego w Londynie.
Na moc-y decyzji Kom;itetu Centralnego PPR w 1946 roku utwo··
rzono we Francji i Belgii oddziały Polskiej Partii Robotniczej.
Na tej podstawie Polacy, członkowie K·o munistycznej Partii Belgii, a wśród nich i Czesław Guto\VS·k i, przeszli do PPR.
W listopadzie 1945 roku Zarząd Centralny Związ·ku Patriotów Polskich w Belgii po·wołał Czesława Gutowskiego na stanowisko kierownika Konsulatu Generalnego RP w Brukseli, a Ministerstwo Spraw Zagranic·z nych RP w krótkim czasie mianowało
go wicekonsulem. Jedn-ocześnie od 1945 roku był sekretarzem
•
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Koła PPR. a od grudnia 1948 do marca 1950 r. sekretarzem POP
powołano go na
kierownika Agencji Konsularnej w Liege, skąd w lutym 1951
roku został odwołany do kraju. Przez cały czas pracy na placówkach dyplomatycznych w Belgii służył pomocą polskim organizacjom społecznym, odegrał dużą rolę w utrzymywaniu kontak
tów ze środowiskami polskich komunistów, a szczególnie propagowaniu powrotu do kraju wśród Polonii belgijskiej.
Po powro-cie do Polski został skierowany do pracy w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze i z dniem
l kwietnia zaczął pracować w Wydziale Społeczno-Administra
cyjnym. Od grudnia 1955 r. do października 1956 roku był pracownikiem politycznym Wojewódzkiej Komisji Kontroli PartyJnej Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze, po czym
powrócił do poprzedniej pracy. W wyniku po1arszającego się
stanu zdrowia z dniem l kwietnia 1961 roku przeszedł na eme-

PZPH przy lP.T placówcE'. W czerwcu 1950 roku

ryturę.

w ruchu robotniczym oraz za pracę
i społeczną w Polsce Ludowej został odznaczony Krzy·
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1960 roku, dwu·
krotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1946 r. i 19.34 r., Krzyżem
Powstańców Wielkopolskich w 1958 r., Medalem X-lecia Polski
Ludowej w 1955 r., Odznaką Honorową "Za zashlgi w rozwoju
województwa zielonogórskiego" w 1972 r. i Medalem 1000-lecia
Państwa Folskiego w 1963 r. Zmarł 29 m:1ja 1974 r.
Za

wieloletnią działalność

zawodową

MARIAN PIETRZAK

HUNDERT FRANCISZEK (1880-1961), działacz polityczny, ur.
się 28 października 1880 r. w Obrze k. Wolsztyna. Syn Jana, kowala. Po ukończeniu szkoły wiejskiej w klasztorze cystersów w
Obrze jako wyróżniający się w nauce przyjęty został do seminarium nauczycielskiego w Paradyżu pod Międzyrzeczem. P·o
trzech latach nauki w seminarium został z niego usunięty za działalność patriotyczną ojca, który prenumerował i rozpowszechni::tł
polskie gazety oraz procesował się z niemieckim nauczycielem
o bicie dzieci. Po opuszczeniu seminarium uczył s~ę kowalstwa
w Wolsztynie, a następnie jako wyuczony kowal rozpoczął pracę
w fabryce maszyn parowych w Berlinie.
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Interesował się . pracą polskich posłó\v ·. w

parlarnencie,
na\vią·
..
.
· zttjąc
z· nirn i.kontakt w czasje -}.)rzer"\v \V ob radach (rn .in"' z W. I<orfan tym). · Pozriai t eż l(arola Liebknechta i Róż·ę Luksemburg. W
latach 1902 1904 . praco\vał w b~urze R . Luksemburg, · tlt1maeząc
teksty -niemieckie na język polski oraz zbierał dla niej materiały
dotyczące · położ enia klasy robotniczej w Berlinie . .Uczestniczył
też często jako mówca w zebraniach robotników cudzoziemskich.
W 1903 r. został za działalność polityczną areszto~w-any i -o sadzony w Moabicie, skąd po 6 miesią cach zwolniono go dzięki staraniom K. Liebknecht a. Od 1901 roku b ył członkiem SDKPiL.
Uczestniczył też w r -u chu strajkowym. . ·
· W latach 1905 1910 pracował jako spawacz · w H·a mburgu ,
uczestnicząc w pracy towarzystwa kult uralnego Polaków or-a z
tow·arzystwa · robotników · polskich, - którego był Vlspółorgan:izato
rem·. Korespondował w t ym · czasie z ·R. Luksemburg, informując
ją o sytuacji klasy rob-o tniczej - i dz-iałalności . organizacji robotni~
czych w .Hamburgu, Bremie i Lubece. W Bremie zetknął się po
raz pierwszy z Wilhelmem Pieckiem. vV t y m ezasie uczestniczył
w pracach niemieckiej lewicy socjaldemokraty-c znej.
W 1910
r.
wrócił do Obry, ożenił się z Franciszką · Barsk1
.
i pracował jako kowal m.in. w Kolsku w majątku von Klitzing ~L
.
Nabył też do·m z kuźnią w Babimoście.
· W -latach 1915 1918 został zmobiliżowany i służył w marynar·c e wojennej. W 1918- r. nawiązał po_n ownie kontakt z R. Luksemburg, którą·· m.in. ściągnął na· wiec -marynarzy w Wilhelm~
hafen. Był ·w tym cżasie członkiem Komunisty-c znej Partii Nie·•
m1ec.
Pó powrocie z wojny walczył w powstaniu wielkopolskim '-V
oddziale por. Tomiaka, m.in. w Wolsztynie i N·o \\:- yrri Kramsku.
W Karszynfe - dostał _się _do niewoli i był do czerwca 1919 r. wię
ziony w Suiechowi e. Po zwolnieniu . z więzienia musiał jako " ele··
ment niepożądany" opuś-cić ·Babimost i u-dać się z rodziną do
Poznania, g·d zie utrzymywał się z pracy dorywczej. ·w latach
192~ - 1938 b:yl członkiem KP·P , ale jako ·znany p olicji nie mógł
.
jednak roz\vinąć szerszej d-ziałalności
politycznej.
W
latach
1926
.
--'1929 był · często· zatrzy-my·w any przez policję i przesłuchiwany· ,
W 1939 r. został jako były powstaniec ·wielkopolski aresztowany-· i ·wywieziony_ do obozu;: ·ale ·za· wstawiennictwem ·niemiec•

-7·9

kiego oficera · kolegi. z I wojny został z\volniony (miał juz wÓ\Vczas 60 lat) j skierowany do }>racy przyn1uso\vej \V okolicach
Berlina. W czerwcu 1-945 r. wstąpił \V Poznariiu do P-olskiej Partii
Robotniczej, a następnie wrócił do kupionego jeszcze przed l wojną światową domu w Babimoście (pl. PowstańcÓ\V 5). Przez pewien czas był sekretarzem kon1órki partyjnej w Babin1ośc'ie. rv'limo podeszłego wieku do końca życia był aktywnym człon·kien1
PZPR i ZBoWiD. W 1959 r. otrzymał rentę specjalną dla zasłu
żonych. Po wyzwoleniu utrzymywał się z pracy na roli oraz z pracy· na pół etatu w instytucjach miejskich.
F. Hundert miał dziewięcioro dzieci: córki Praksedę, Stefanię
(zginęła w Oświęcimiu) i Irenę oraz synów Leopolda, Alfonsa,
J_ó zefa, Kazimierza, Zygmunta i Konstantego.
.
przed
. Za ·udział w powstaniu wielkop-olskim odznaczony został
.
wojną Medalem Niepodległości, a w Polsce Ludowej otrzy·mał
Medal Zwycięstwa i Wolności oraz Złoty Krzyż Zasługi. Zmarł
14 stycznia 1961 r.
HIERONIM iSZCZEGOŁA

-

.

JABŁO~~KI STANISŁAW (1909

1982), ps. Rajkowski, Lutek,
działacz polityczny, ur. się 8 maja 1909 r. w Częstocicach, pow.
opatowski. Syn Michała, robotnika. Po uk·ończeniu szkoły powszechnej i dokształcającej
szkoły zawodo\vej w sz-e snastym roku
•
życia p-odjął pracę w. Zakładach Ostrowieckich jako młodociany
robotnik. W ciągu kilku lat pracy zdobył zawód ślusarza, a póź
niej spawacza. \V latach 1930 1932 odbył służbę \Vojskową w
Warszawie. Po jej ukończeniu był bezrobotny. Dopi~ro \V
1935
r
.
.
pr~yjęto go d-o pr~cy w tej samej fabry-ce. Po dwóch l1tach przeniósł się do Mikołowskięj Fabryki Maszyn k. Katowic, w której
pracował do czasu mobilizacji w 1939 r. ·
Z okresem . pracy w Ostrowcu Ś\viętokrzyskim związana jest
jego działalność w radykalnym ruchu młodzieżowym. Z ch·wilą
powstania w 1928 r. Związku Młodzieży \Viejskiej RP "Wici"
przystąpił do organizowania kół w pow. opat,owskim. Jako ezło
nek Zarządu Powiatowego ZMW "Wici" zajmował się działalno
ścią kulturalno-oświatową w organizacji. Utrzymywał także kon··
takty z członkami KPP i KZMP, którzy ró·wnoeześnie działali ·
w ZMW "Wici''. Od 1927 r. należał do Związku Zawodo\vego Metalow~ów i był delegatem robotników z \Vydziału spa\vaczy.
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30 sierpnia 1939 r. powołano go do wojska i w czasie kampami wrześnioweJ uczestniczył w walkach z najeźdźcą hitlerowskim
w rejonie Lwowa, gdzie został ranny. Po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu w Łucku wrócił do rodzinnych Częstocic. Na
początku 1940 r. wyjechał do Warszawy, gdzie nawiązał łączność
z organizatorami Związku Walki Zbrojnej, otrzymując od nich
pierwsze numery "Biuletynu Informacyjnego", które po powrocie
do rodzinnych stron przekazał znajomym w Ostrowcu Święto
krzyskim. Po powstaniu ZWZ (późniejsza AK) w Ostrowcu świę
tokrzyskim wiosną 1940 r. został jego członkiem, uczestnicząc
w konspiracyjnej działalności propagandowej i sabotażowej oraz
w gromadzeniu broni i amunicji. Nawiązał również kontakty
z innymi konspiracyjnymi grupami sabotażowymi.
W 1941 r. podjął pracę w Zakładach Ostrowieckich jako ślu
sarz-spawacz. Umożliwiło mu to nawiązanie bliżs:z.ych więzi poprzez środowisko robotnicze z lewicowymi grupami antyfaszystowskimi, kierowanymi przez b. członków KPP. Jesienią 1942 r.
przyjęto go do Gwardii Ludowej. Nadal utrzymywał związek
z AK. W GL 1943 r. awansowano go do stopnia podporucznika
oraz powierzono mu funkcję szefa wywiadu i bezpieczeństwa na
okręg. W końcu 1942 r. lub w pierwszej połowie 1943 r. został
przyjęty do PPR. Od początku przynależności brał udział w organizowaniu komórek PPR w pow. opatowskim. W lipcu 1943 r.
powołano go w skład Komitetu Dzielnicowego PPR w Ostrowcu
Świętokrzyskim, a od 1944 r. należał do zespołu redakcyjnego
miejscowego organu PPR "Trybuny Wolności". Największy jego
udział był w działalności GL i AL, w organizowaniu sabotażu
i dywersji, a później uczestnictwo w walce zbrojnej z okupantem. Między innymi brał udział w wielu akcjach kolejowych.
W czasie starcia zbrojnego koło Ćmielowa został ranny. Korzystając ze związków z AK był inspiratorem i organizatorem spotkań miejscowego kierownictwa PPR i dowódców GL, AL z przedstawicielami AK, PPS WRN i SL Roch. Z powodu dekonspiracji i poszukiwania go przez gestapo, w 1943 r. zrezygnował
z pracy w fabryce i począł się ukrywać. W 1944 r. walczył w oddziale partyzanckim, od lipca w I Brygadzie AL im. Ziemi Kieleckiej. W listopadzie został szefem Sztabu Okręgu AL VII. W
e-

Lubuski

słownik ...
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tym czasie wchodził również w skład konspiracyjnej Powiatowej
Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Po wyzwoleniu, 16 stycznia 1945 r. został szefem Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W marcu przeniesiono go na równorzędne stanowisko do Buska
Zdroju. W listopadzie 1945 r. zawieszono go w czynnościach z powodu zarzutu o przynależność do AK w czasie okupacji. Po wyjaśnieniu w ministerstwie swego udziału w ruchu oporu w czasie
wojny, w styczniu 1946 r. został skierowany jako szef PUBP do
Oleśnicy. W lutym wybrano go II sekretarzem, a w maju 1946 r.
I sekretarzem Komitetu Powiatowego PPR. Po zjednoczeniu zo~
stał II sekretarzem KP PZPR, a od marca 1949 r. jednocześnie
przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej. W sierpniu 1949
roku zrezygnował z funkcji II sekretarza KP PZPR i przeszedł na
etat przewodniczącego PRN. W listopadzie przeniesiono go z Oleśnicy na równorzędne stanowisko do Głogowa, gdzie w połowie
1950 r. został sekretarzem Prezydium PRN. W 1951 r. powierzono
mu stanowisko przewodniczącego Prezydium PRN w Skwierzynie, a w następnym roku kierownika Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze. W 1968 r. przeszedł na
rentę specjalną.

W czasie pracy w radach narodowych pełnił w partii funkcje
z wyboru: w Oleśnicy i Skwierzynie członka Egzekutywy KP
PZPR, w Głogowie pełnomocnika Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej i członka Egzekutywy KP, w Zielonej Górze od
1953 r. przez kilka kadencji I sekretarza Komitetu Zakładowego
PZPR, Prezydium WRN i członka Egzekutywy KM PZPR. Ponadto działał w wielu organizacjach społecznych. Był prezesem
zarządów powiatowych Związku Uczestników Walki Zbrojnej
o Niepodległość i Demokrację w Busku-Zdroju, Oleśnicy i Gło
gowie, a w Zielonej Górze prezesem, później wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZBoWiD. Od 1958 r. aż do śmierci był
członkiem Rady Naczelnej ZBoWiD. W pierwszych latach po wyzwoleniu działał także w organizacjach młodzieżowych.
Otrzymał odznaczenia: Krzyże Komandorski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Partyzan·
cki, Krzyż Walecznych, Medal Zwycięstwa i Wolności, Medal Z3
Warszawę, Order Krzyża Grunwaldu, Medal X-lecia PL, Medal
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XXX-iecia PL, Medale Brązowy i Srebrny "Za zasługi dla obror1kra.] u'', OdznD kę TysiąclecHl Państwa Polskiego, Srebrne
Odznaczenie im. Janka Krasickiego, Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego" i inne. Zmarł
10 kwietnia 1982 r.
MARIAN PIETRZAK
ności

JACZEWSKA JANINA (1900-1969), nauczycielka, działaczka sp<>~
łeczna, ur. się 19 czerwca 1900 r. w Krzynowładze Małej, pow.
przasnyski, woj. warszawskie. Córka Jana, nauczyciela. Z domu
rodzinnego wyniosła trwałe zamiłowanie do pracy oświatowej.
W tej też dziedzinie podjęła pracę zawodową po złożeniu egzaminu dojrzałości w listopadzie 1917 roku. Najpierw pracowała
w bibliotece powszechnej w robotniczej dzielnicy Warszawy na Woli, a następnie po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych
od l.X.l919 roku w szkolnictwie podstawowym w Warszawie.
Pracowała kolejno w szkołach nr nr 80, 92, 136, 146, a od 1926
roku do 1944, tj. przez 18 lat, nieprzerwanie w szkole nr 65.
W szkołach, w których pracowała, obok pracy lekcyjnej oddawała się z charakterystycznym dla niej zamiłowaniem do książ
ki - działalności bibliotecznej. Bardzo wcześnie włącza się do
pracy w zakresie oświaty dorosłych.
Sama praca zawodowa nie zaspokajała jej duchowych potrzeb
i możliwości intelektualnych. W latach 1917-1926 studiowała
przeważnie eksternistycznie historię, filologię polską, pedagogikę
i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Studia, choć nie zostały
zakończone formalnym dyplomem, wzbogaciły jej humanistyczną
wiedzę i rozszerzyły zainteresowania intelektualne. Ujawniły się
one m.in. w wykonywanych przez nią pracach naukowych, jai{
np. w pracy pt. Tworzenie się narodów słowiańskich z miazgi
plemiennej, monografii o Władysławie Orkanie, czy w całym
szeregu artykułów historycznych i polonistycznych opublikowanych w różnych czasopismach. Ujawniły się również w próbach
twórczości poetyckiej i w redagowaniu przez szereg lat działu
historycznego w czasopiśmie "Rubikon".
Zasadnicze jej zainteresowania związane były ze szkołą i biblioteką. Nawet w obozie pracy, w głębi Niemiec, dokąd została
wywieziona w 1944 roku po upadku powstania warszawskiego,
znajdowała siły, by potajemnie uczyć dzieci radzieckie przebyo•
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wające

w tymże obozie. Po zakończeniu działań wojennych przyjako jedna z pierwszych pionierek z w;~growiecką grupq
operacyjną, by tworzyć nową administrację na wyzwolonych ziemiach.
Pracowała przez pierwsze lata w referacie kultury i sztuki
Starostwa Powiatowego w Gorzowie. Następnie prowadziła taki
sam referat przy Powiatowym Związku "Samopomoc Chłopska".
Współorganizowała gimnazjum i liceum dla pracujących oraz prowadziła przy Powiatowej Radzie Związków Zawodowych matu·
ralny uniwersytet powszechny, kursy repolonizacyjne, eksternistyczne i inne.
Z chwilą powstania województwa zielonogórskiego Janina Jaczewska przeniosła się do Zielonej Góry, gdzie była współtwór
cą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. Reorganizacji i rozbudowie tej biblioteki oddała całą swą bogatą wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz niespożytą energię. Kierowana zamiłowaniem do pracy pedagogicznej
nie zrywała kontaktów ze szkołą, pracowała przez szereg lat w
Liceum Korespondencyjnym. Od 1957 roku przeszła do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Pełniła obowiązki z-cy dyrektora, prowadząc jednocześnie dział poradnictwa bibliograficznego.
W tej dziedzinie świadczyła czytelnikom nieocenione usługi,
dzięki wyjątkowo wysokiej kulturze osobistej i rozległej wiedzy
z różnych dziedzin nauk humanistycznych oraz dzięki znajomości
kilku języków obcych i bogatemu doświadczeniu bibliotekarskiemu. W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej pracowała do koń
ca swego niezwykle pracowitego życia.
Za działalność zawodową i społeczną Rada Państwa przyznała
jej Złoty Krzyż Zasługi. Zmarła 13 czerwca 1969 r.
była

HELEN A W ĄDOŁOWSKA

JOPP HENRYK (1912-1972), działacz społeczny, ur. się 9 kwietnia 1912 r. w Tarnówku, pow. czarnkowski. Syn Roberta, piekarza. Matka Marianna prowadziła dom i wychowywała troje dzieci.
Mimo bardzo trudnej sytuacji materialnej rodziny, korzystając
z renty, którą otrzymał po ojcu, ukończył szkołę powszechną
i wstępuje do Seminarium Nauczycielskiego w Czarnkowie. Krót.84

ko po

ukończeniu

w roku szkolnym 1932/33 seminarium wcielony
został do wojska i skończył Szkołę Podchorążych w Zambrowie.
Powraca do rodzinnego Czarnkowa i zgłasza się do pracy w S\VOim zawodzie. Tu dzieli los wielu innych nauczycieli, będąc ponad
rok bezrobotnym, a dalszych kilka miesięcy bezpłatnym praktykantem nauczycielskim.
Z dniem l września 1936 roku został przeniesiony przez Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego do dyspozycji Kuratora
Okręgu Foleskiego i obejmuje posadę nauczyciela w Fińsku, gdzie
pracuje do chwili zmobilizowania w lecie 1939 roku. Dnia 21 listopada 1938 roku zawiera związek małżeński z prezentującą postępowe i radykalne poglądy nauczycielką Jadwigą Jancarczyk.
W styczniu 1939 roku, po kolejnym przeszkoleniu wojskowym,
zostaje mianowany podporucznikiem rezerwy Wojska Polskiego.
W lipcu 1939 roku ponownie wcielony do wojska, brał czynny
udział w kampanii wrześniowej. 15 września 1939 roku został
ranny w walkach pod Kutnem w miejscowości Sujki. Pod koniec września 1939 roku dostał się do niewoli i został umieszczony w obozie jenieckim Oflag VII A w Murnau (Bawaria), gdzie
spędził całą wojnę, aż do wyzwolenia obozu przez armię amerykańską.

Jeszcze jako młody chłopiec zetknął się z radykalnym ruchem
ludowym i ruchem spółdzielczy-m. Był aktywnym działaczem kół
ka rolniczego w Fińsku, uczestniczył w krzewieniu kultury fizycznej, z pasją działał w spółdzielczości wiejskiej. Nie pozostał
bezczynny również w czasie kilkuletniego pobytu w obozie. Jednym z najskuteczniejszych działań, pozwalających przetrwać
wielu jeńcom obozu, było tajne nauczanie na poziomie wyższym.
Kadrę tego nauczania stanowili zmobilizowani i ochotniczo biorący udział w kampanii wrześniowej nauczyciele gimnazjalni
i akademiccy internowani w obozie w Murnau. W ramach tego
nauczania Henryk Jopp w roku 1943 kończy wyższy kurs pedagogiczny z Nauki o Polsce i Świecie Współczesnym, a w lipcu
1944 r. z zakresu wychowania fizycznego. Prócz udziału w dokształcaniu aktywnie uczestniczy w różnych formach jenieckiego
życia kulturalnego i sportowego.
Po wyzwoleniu obozu Henryk Jopp przedostaje się do Francji, zgłasza si~ w Ambasadzie Polskiej i prosi o skierowanie do
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kraju. W roku 1947 powraca do Polski, osiedla na Ziemi Lubuskiej w powiecie gorzowskim i natychmiast podejmuje pracę w
szkolnictwie oraz działalność spe>łeczną w ruchu ludowym. W latach 1947-1950 pracuje w szkolnictwie jako nauczyciel i kierownik szkoły w Lubiszynie i Kostrzynie. Po podjęciu decyzJi
o powstaniu województwa zielonogórskiego uczestniczy w organizowaniu WK ZSL w Zielonej Górze, jest ponad rok kierownikiem jego Wydziału Organizacyjnego. Na własną prośbę powraca
do Gorzowa, gdzie przez ponad 6 lat pełni funkcję kierownika
Banku Spółdzielczego, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju tej formy spółdzielczości w byłym powiecie gorzowskim~
W dniu l września 1957 roku Henryk Jopp powołany zostaje na
stanowisko zastępcy przewodniczącego PPRN w Gorzowie. Pełni
tę funkcję ponad 15 lat, aż do śmierci. Pod jego kierownictwem
w latach "wyżu demograficznego" powstają poza planem nowe
szkoły w Swiniarach, Włostowie, Wysokiej, Małyszynie, Jeży
kach, Jeninie, Nowinach Wielkich, Janczewie, Boleminie i w kilku innych miejscowościach powiatu gorzowskiego.
Pod koniec lat sześćdziesiątych, kiedy sieć szkół podstawowych w powiecie gorzowskim zaczęła całkowicie zaspokajać potrzeby, Henryk J opp inicjuje nowe czyny na rzecz służby zdrowia, kultury fizycznej, turystyki i budownictwa drogowego. Przy
jego udziale powstają nowe Ośrodki Zdrowia w Deszcznie i Bogdańcu, piękny wiejski Dom Kultury w Kamieniu Małym, ośro
dek campingowy pod Skwierzyną, Dom ZBoWiD w Wiejcach;
przebudowany zostaje przeznaczony do rozbiórki most nad torami kolejowymi pod Kostrzynem, dzięki któremu udający się
na pola i łąki rolnicy nie muszą robić kilkukilometrowych objazdów. Bierze on również czynny udział w działalności Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, pełniąc przez kilkanaście lat
funkcję wiceprezesa PK ZSL w Gorzowie Wlkp. Kieruje działal'
nością największej w
województwie powiatowej organizacji
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, działa w ruchu spół~
dzielczym, pełni funkcję wiceprzewodniczącego PK F JN.
Za udział w walce z faszyzmem i długoletnią ofiarną działał~
ność społeczną został odznaczony Srebrnym Medalem "Zasłużo~
ny na Polu Chwały", Złotym Medalem "Za zasługi dla pożar
nictwa", Odznaką Zasłużonego Pz!ąłacza Spółdzielczego, Odzna~
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ką · T·ysiąclecia .Państwa

Polskiego, Srebrną Odznaką O·d budowy
·vzarszawy, Odznaką Ruchu Przyjaciół ZHP, Odznaką H-onorową
" Za zasługi \ V._ rozwoju województwa zielonogórskiego" , Medalem
"-Za szczegól ~1 e osiągnięcia w rozw·o ju spor tu~ t uryst yki na Ziemi
Lubąąk.iej", Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalers'k im Ord·e ru. Odrodz-enia Polski i innymi .- odznaczeniami. Otrzymał też
goqnośc Zasłużoneg o Działacza TRZZ. Zmarł 18 listopada 1972 .r .
"'
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ROMAN BUKA:RTYK
o

.JURZAK SZCZEPAN .- (1900 1970), .ps. Grzegorz, działacz politycz:ly, ur. się 26 gru:d nia 1900 r. w Pisarzowicach, pow. oświę
cimski. Syn Franciszka, ·robotnika. Po ukończeniu w 1912 r. polskiej sz_koły ·elementarnej w zaborze austriackim roz.począł pracę
jak·o młodociany robotnik w firmach · bqd·o \vlany·c h, a później "\V
fabryce w Bielsku-Białej. Pod koniec wojny uczestnic·zył w wy_stąpieniach antyokupacyjnych polskich robo~ników. Po odby.c iu
służby wojskowej w · latach 1920 1927 pracował \V .fabry·c e zapałek w Czechowicach, a ·następnie w fabryce kapsli ,,Mewa" vv
Bielsku-Białej. W 1928 r. zwolniono go z pracy za lewicową działaln<>ść wśród. robotników i udział w ·o rganizowaniu strajków. Po
kilku tygodniach bezr·o b(o cia otrzymał pracę w Ubezpieczalni S po·
łecznej w Bielsku-Białej jako sanitariusz .
. . ·. W ·okresie .- pracy · w Czechowieach .· związał się .z lęwicowym
nurtę·m .- ruchu rob·o tniczego. ·Od 1923 T. działał w Robotniczym
.Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym "Siła" . . Przez wiele · lat
był- p~zewodniczącym Zarządu Koła w Komorowicach k. Bielska-.-Białej, a w 1936 r. został również wicepr-zewodniczącym Zarządu
Głównego: ·W 1926 r. wstąpił do PPS-Lewicy, a miejscowe koło
:PoWierzyło mu mandat członka Rady Gminnej ·w .- I{omór o-w·ica·c h.
Później · .by.ł również · przewodniczącym MiejscoVv·ego .Korni te tu
PPS-Lewicy. Działał także w klasowym Związku · Zawodowym
Robotników Budowlany ch, uczestnicząc w wiecach i demonstra.cjach robotniczy·c h, w organiz·o waniu strajków. Spotykały go represje-: ze strony policji, aresztowania i rewizje w jego mies·z kaniu. W 1934 r. został bezrobotny i dopiero w 1936 r. uzyskał pra- ·
cę · w =
k lasowym Związku Zawodowym Robotników Bu·d owlanych
jako· sekretarz oddziału , a później okr ęgu. Z ran1ienia Komisji
Okręgowej . Związku był ławnikie·m 'd·o Sądu Pra·c y.
.
0'7

,,lLf
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\V 1936 r. został członkiern I<PP. Należał do aktywu Komitetu Dzielnico\vego KPP. Zajmował się kolportażem tzw. bibuły
w środowiskach robotniczyc-h.
W czasie okupacji pracował w Bytomiu i w p·obliskicl1 miejscowościach, kilka miesięcy w kopalni, a później w przedsiębior
stwach budo\vlanych jako cieśla. Pobyt na przymusJwych robotach w pobliżu rodzinnych
stron
ułatwił \Vłączenie się do kon.
spira,c yjnej działalności politycznej i ruchu oporu. Już w grudniu 1939 r. \Vspólnie z in·n ymi działaczami robotniczymi przystą
pił ·do organizowania kół Przyjaciół Związku Radzieckiego, a \V
pierwszej połowie 1942 r. był współorganizatorem PPR i GL na
Górnym Śląsku. Na stanowisku sekretarza dzielnicy PPR, później
czlon·k a Eg-zekutywy II Okręgu, sekretarza podokręgu i zastępcy
se·k retarza okręgu był organizatorem wielu komórek PPR, inspirował działaln-ość propagandowo-informa·cyjną partii oraz jako
żołnierz GL i AL dywersyjn·o-sabotaż'Ową w fabrykach i gminach
na podległym terenie. W 1944 r. · był współtwórcą ko·n spiracyjnych rad narodowych, g-min·nych i powiatowej. Na pierwszym
zebraniu wybrano go przewodniczącym k·onspiracyjnej Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku-Białej. Funkcję tę pełnił również w pierwszych tygodniach po wyzwo~eniu do czasu objęcia
pracy w administracji.
·. · ·P·o· wyżwoleniu Górnego Śląska ·przez wojska radzieckie w lutym 1945 r. brał ud·ział w organizowaniu Milicji Obywatelskiej,
administracji samorządowej i państ\vowej. na terenie powiatu
i miasta Bielska-Białej. \V tym samym miesiącu został prezyde·n tem miasta Bielska-Białej, a w 'październik·u 1949 r. przeniesio·n o go na równ~orz.ędne stanowis·k o do Gliwic. W czerw·cU 1950
roku władze centralne powierzyły mu organizację wojewód~ki-ch
władz państwowych w now·o utworzony.m województwie ąpol
skim, ·a 7 lipca Wojewódzka Rada Narodowa w Opolu wybrała
przewodniczącym Prezydium WRN. W czerwcu 1953 r. objął ró ...
wr1orzęd·ne stanowisko we Wrocławiu, a w koń·cu 1954 r. w Zie..
lonej Górze. Pracował tutaj na stanowisku przewodniczącego Prę ...
· zydium W:RN od 15 grud,n ia 1954 r. d·o koń·ca 1956 r.
Po wyzwoleniu obok pracy w administracji państwowej dzia ...
lał równie·ż w PPR, a od zjedn·o czenia w PZPR. Pełnił wiele fun:k~
cji partyjnych ~ wyboru, m.in! przę~ <;ały Qkręs prą·cy w Zielo ..
.

8.8

..

nej Górze był członkien1 Egzekutywy KW PZPl\.. W styczniu
1937 r. przeszedł na rentę inwalidzką w związku z pogarszającym _ się stanem zdrowia i \Vrócił do Bielska-Białej. Tam nadal
brał udział w życiu politycznym i społecznym regionu bielskiego. Przez \Viele lat był członkiem Egzekutywy l{omitetu Powiatov~te_5o PZPR.
Za długoletnią działalność w rewolucyjnym ruchu robotnicz~ym, za udział \V ruchu oporu i za pracę na kierowniczych stanDwiskach w Polsce Ludowej z:ostał odznaczony: Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Kom·a ndorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złoty1n Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasłu ·~
gi, Orderem Krzyża Grun\valdu. Zmarł 29 wrześn-i$ 1970 r.·
.
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MARIAN PIETRZAK

'

KAMINSKI KAZIMIERZ (1923 1980), muzyk, dział.acz społecz
ny, ur. się 5 lutego 1923 r. w Zdunaeh, w pDw. krotoszyńskin1,
a następnie przebywał z rodziną we Wronkach. Syn Mariana,
robotnika. Po wyzwoleniu przystąpił do pracy na rzecz odbudowy \V organach bezpieczeństwa kraju i równocześnie podjął naukę
początkowo w Państwowej Sredniej Szk-o le Muzycznej,
a następnie w PWSM w Poznaniu (1951 1955) w · klasie prof.
Jó-zefa Madei, u-cząc się . gry na saksofonie jak·o instrumencie głów
nym (pierwszy w ·Polsce dyplom z tego instrumentu) i teorii spe-.
cjalnej u · doc. dra Zygmunta Sitowskiego. Będąc czł-on·kiem ZWM,
od lutego 1945 r. piastował w uczelni funkcję przewodniczącego
Zarządu Ucz.e lnianego ZMP, a następnie ZSP. Organizował wiele
zespołów akademickich, które występowały na im:prezach w wo.
jewództwie poznańskim, ·głównie w gospodatstwach rolnycl1; wybrane zespoły i solistów kierował na występy do innych woje\Vództw, głównie w Sz~zecińskie, Krakowskie, Koszalińskie.
Akcja ta · miała duże poparcie ze strony rektora, dra Wa-cława
Lewandowskiego i prasy poznańskiej. W ro·k u 1954 wystąpił n3.
I Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych w Wa~szawie,
zajmując III miejsce.
·W 1955 r. rozpoczął pracę w Gorzowie, gdzie utworzył Społe-czne Ognisko Artystyczne
Gorzowskiego To\varzystwa Mu·zycznego,. a dodatkowo także zespół ognisk dla dawnego powiattl
gorzow$kiego. W latach 1964-1968 był dyrektorem
Państwowej
.

"
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Szkoły

.Muzycznej im. Tadeusza Szelig.owski.ego, przyezyniając
się : do przebudowy szkoły ~ za~patrzenia . jej ·w . in~trl.ł:rnenty. W
~oku 1968 Lubuskię H Towarzystwo Muzyczne .·i:m. He;nryka· Wie•

nia~skiego · powierza

...

z.espołu

ognisk artystycznych
dla d.awnego powiatu strzeleck·o-krajeńskieg~~ W Strzelcach· Krajeńskich w latach 1971
1973 był także kierownikiem dawnego
Powiat-oweg'o . Domu · Kultury.· W ·. ·dużej mierze .z jeg9 jnicja.tyw-y
i· przy jego·. pomocy pr~ebudowana została · Brama : Wschodnia
z. XV· ~ięk·~, w k~órej. obecnie znajduje się Państwowa ' .. S~:koła
Muzyczna I stopnię . .W czasie pobytu w GorZ!owie· ·był . współor
ganizatore-m ·c hóru o na~ie- "Tpwarzystwo · im. Stanisława Mo':"
niuszki'', oddziału . gorzowskiego Lubuskiego Towarzystwa Muzyc~nego, , a . następnie Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego.
Był przez kilka lat dyry-g entem od.e on·o wej orkiestry, która
istniał~ pr~y PSM>· W ·Strzelcach· przy·cżynił się· do . cn:~·g· a.riiźacji
i.- rozbudowy dziś już znanych ·o gólnopolskich Konkursów Gitary
Klasycznej stopnia . podstawowego, ·a także przez kilka Jat. .·. prowadził konkursy gry na instrumentach dętych. ·S trzeleckie· Dni
Muzyki Instrumentalnej i Kameralnej to także jego propozycje
i :w ysilki.· ·Był działaczem· TWP . i TPPR i czlonkiem : Stronnictwa
D_emokratycznego. :·O d roku 1976 · przesze·dł do pracy.- w--_. charak;..
terze. dyrektora ·Gorzowskiego :Domu· Kultury· "Kolejarz·" . Powołał zespół . instrumentaln·y zlożo·ny·.z ·zasł.uż·onych muzycznych dzia~
mu .tworzenie

~

ła:czy·.·. {.;,,Warta~Ton.~').-

·o rkiestra . . dawała.

dzięsiątki:- kon.cert~w. ~ nie

tylk.o w - :Gorzowię. ··· Zawsze·. ży~czliwie ::· przyjmowana··

była ·

.:przez

robotników N.R n · i Pólaków··tam · pracujących. · Uczył. -też .w .=zał<iż·onym prze·z ·s~ebie Ognisku·. ..: ·. · ·· · · · · · · .
. .·. ·· _·· :: · ·
. ·· ... ·Praca · jego· ,znalazła wiele uznania.: :·: B.ył laureatem· Lub'ttskiej
· Nagrody · K.u .Ituralnej; ·. miał :· tytuł ·, ;Lubuszanina roku'';··. 'Otrzymał
wiele ·nagród, w :.tym· ·.M inistra ··Kultury.~ i Sztu·k i; . także wiele.· od;;.
znaczeń społecznych ·i · regionalnych~.·:· jak Złoty · Krzyż· Z34ług\,
Sreb~na Odznaka Zjednoczenia · Z-espołów· :Śpiewaczych· · i · Instrti~
mentalnych, . Odznaka ·. 1000-lecia·. · Państwa · Polskiego; · Odznaka
Honorowa "Za zasługi w rozwoju województwa zielon-o górskiego'', nagroda kulturalna ·m.. Gorzowa Wlkp., Złota Odz·n aka
TPPR. · Zmarł 13 listopada· 1980 ·r . · . · · · - . ·.·; . ·. ,;
... .
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KARUBlN WA CŁA W (1915-1968), działacz polityczny, ur. się
27 maja 1915 r. w Kurowicach, pow. sokołowska-podlaski. Syn
Antoniego, wiejskiego rzemieślnika. Po ukończenm szkoły p:>wszechnej w 1929 r. pracował sezonowo jako młododany robotnik
razem z ojcem u chłopów i w majątkach obszarniczych, wykonując usługi murarskie, zduńskie i bednarskie. W wolnych chwilach dużo czytał i uczył się.
W tym czasie zetknął się z działalnością członków KPP v-i
swoim środowisku wiejskim. Stopniowo stał się sympatykiem,
a w 1932 r. został przyjęty do KPP. Już jako młody sympatyk,
a następnie członek partii brał udział w kolportażu nielegalnej
literatury, pisaniu plakatów i wywieszaniu czerwonych sztandarów. Później wraz z innymi członkami i sympatykami KPP
uczestniczył w organizowaniu wieców i demonstracji chłopskich
podczas jarmarków. W 1932 r. powierzono mu działalność propagandową na Powiatowym Zjeździe SL. W kwietniu 1933 r. został aresztowany i wyrokiem sądu skazany na rok więzienia' w
zawieszeniu. Po wyjściu z aresztu otrzymał nowe zadania, m.in.
organizowanie zbiórek pieniężnych na walczącą Hiszpanię i czerwoną pomoc dla więźniów politycznych. Brał również udział
w organizowaniu strajków robotników rolnych i w starciach demonstrantów z policją. W 1936 r. miejscowe władze KPP skierowały go do· pracy wśród młodzieży, powierzając mu funkcję
sekretarza Dzielnicowego KZMP:
Jego działalność w KPP i KZMP w marcu Hł-38 r. przerwało
powołanie do zasadniczej służby wojskowej w 71 pp w Zambrowie. W czasie pobytu w wojsku jako podejrzany o komunizm
był pod ciągłą kontrolą ·żandarmerii. Uczestniczył w ·kampanii
wrześniowej 1939 r. Po internowaniu go ·przez wojska radzieckie
w okolicy Łucka· nawiązał korifakt z radzieckimi władzami wojs ~
kowymi i jako polski koń:ninista prosił o zeiw'-olenie na powrót
w rodzinne strony w celu wzięcia udziału w ruchu oporu przeciwko niemieckiemu okupantowi. Propozycję przyjęto i w najbliższym transporcie polskich żołnierzy, pochodzących z terenów
okupowanych przez wojska hitlerowskie, został przekazany niemieckim władzom wojskowym w celu powrotu do rodziny. Nie
zwolniono ich jednak, ale po kilku dniach podróży W. Karubin
malazł się z całym transportem w jednym 4 obozów dla polskich
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jeńców.

Po kilku tygodniach pobytu w obozie
został przydzie..
lony w_ 50-osobowej
grupie
do
pracy
w
kopalni
rudy
żelaza
·Vv·
.
..
Turyngii. :Później pracował przy ·kanalizacji wsi i w kolejo~ej
.
ekspedy·c ji towarówej. Tutaj nawiązał . bliższe kontakty .. z. nie.
1nieckimi robotnikami, a wśród nich z ·:d woma czł-onkami KPD
oraz niemieckim komunistą Paulem Gleizerem.
Wkrótce
utwo.
rzono z zaufanych robotników niemieckich i pols.k ich jeńców
. .. .
konspiracyjną organizację,. _ która nie tylko upowszechniała wia.
dom- ości o sytuacji na frontach, uzyskane z nash.~·chu radiowe·g<?,
ale i organizowała sab-otaż i inne formy walki. Inicjatorem niektórych poczynań, szczególnie sabotażu był Karubin. Działalność
ta w polowie 1941 r. została zdekonspirowana ·przez konfidenta
gestapo i W. Karubin wraz .z ·n iemieckimi k·~munistami zn.alazł
się w . więzieniu w W~imarze, skąd skierowano wszystkich aresztowanych do obozu koncentracyjnego w ·Buchenwaldzie. ·Tam
..
przydzielono ich do karnej kompanii pracującej w kamieniołomach.
· ·
W krótkim czasie po przybyciu do obozu d·zięki pomocy niemieckich komunistów znalazł się w działają~ym tam ruchu opo. rti. P·o mogli .m u przetrwać w -kompanii karnej, organizując· opiekę Ie·karską i dodatkową żywność. ·Po rozwiązaniu kompanii
kar. .. .
nej . w drugiej połowie 1942 r. przydzielono
go do
baraku· zamiesz.
. .
kanego prze·z polskich
y;ięź~ów. Tam nawiąza·.ł łączność z polski.:.
.
. .. mi ·komu·n istaini, in.fn. z Janem Królakiem.
Należał takze do
.
pawst.ałego w poło~i.e . 1942 r. Międ·zyharód-owego Komi~etu Oborowego i by! . współor.ganizat~orem . se-k cji polskiej craz członkiem
..
jej zarządu. Od· chwili przybycia do obozu brał · ud·ział ·w.-wielu
dyskusj~ch polityczny,c h, których u-c zestnikami byli komuniści
różnych narodowoś-ci. Po przekształceniu sekcji polskiej, zwanej
Lewicą Polską w Polsk_ą Partię Robotniczą należał do kieroWniczego a:k tywu PPR w obozie, w skład którego m.in. wchodz~li:
Jan Iżydorczyk, Teofil Witek, Tadeusz Głomski, Janusz za·r zyck_i
i Antoni Suchta z So:kołowa P-odla.skiego. Był rów-nież członkiem .
Gwardii Ludowej.
W. Karubin z ramienia kierownictwa PPR zajmował się organizowaniem pomocy lekarskiej dla. więźniów, zbierał informacj,e o nowych transportach więźniów przybyłych do obozu i udzielał pomocy osobom zagrotonym ·karą śmierci. Z tra.n sportów wy ..
. .
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ludzi potrzebnych do konspiracyjnej działalności \V
obozie. Wykony:wanie tych zadań uł a t,viała tnu praca "V obozowy·m szpitalu. Dzięki jego pomocy niejeden więzień zdołał prze trwać obóz i wyjść na wolność. Na początku· kwietnia 1945 r. został ewakuowany w grupie więźniów do obozu koncentracyjnego
w Dachau, gdzie 24 kwietnia d·oczekał się wyzwolenia przez wojska amerykańskie. W maju 1945 r. wrócił do kraju.
W czerwcu 1945 r. KP PPR . w Sokołowie Podlaskim skierował · go :n a · Centralną Szkołę PPR w Łodzi. Po jej U'kończeniu
od ·maja 1946 r. pracował w Wy,dziale Organizacyjnym KC PPR.
Od wrześ·nia 194 7 r. do października 1948 · r. był I sekretarz.e·m
KP PPR w Zielonej Górze, a następnie II sekretarzem KM PPR
~ PZ:f:?R w Poznaniu. Od pa.ździernika 1949 -r. do listopada 1950 r .
· był' kiero~ni·kiem Wojewódz·k iej Szk·oły PZPR w Ppznaniu, a następ,nie .do kwietnia 1951 r~ II sekretarzem KM PZPR· \V Ostro·wie . Wlk·p . Stamtąd został przeniesio,n y ·n a I sekretarza KM PZPTI
Lesznie. W kwietniu 1953 r. przeszedł · do pracy w administracji
gospodarczej.
Początkowo pracował w Związku Spółdzielni
..
Pracy w Warszawie, a w 1954 r. · przeniósł się już na stałe do Sulechowa, gdzie pracował kolej-no na stanowiskach: dyrektora Re jonowych Zakładów Zbożowych, kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium PRN i prezesa Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej. Przez cały okres pracy w Sulechowie brał aktywny udział w życiu społeczno-.gospodarczym i p,o litycznym powiatu. Na skutek niesłusznych oskarzeń ·w latach 1953 1957 był
poza partią. Po zrehabilitowaniu go w 1957 r. przez Wojewódzką Komisję Kontroli Partyjnej w Zielonej Górze r1ależał · do czo.łowego a~ktywu partyjnego powiatu sulechowskiego.
Za długoletnią działalnoś.ć w ruchu robotniczym, w ruchu
oporu i pracę dla Polski Lud·o wej otrzymał: Krz.yż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Medal za Wolność i Demokrację, Medal za Warszawę 19.39 1945 }i Order Krzyża Grunwaldu. Zmarł
23 sty~cznia
1968
r.
MARIAN PIETRZAK
.
ciągał także

.
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J{ASPRZAK LUDWIK (1886 1962), rzemieślnik, działacz społeczny i narodowy, · ·ur. się 23 sierpnia 1886 r: w Koźminie, w
·Wielkopolsce. Syn Walentego, chłopa. Lata młodoś·ci s·pędził w Poznaniu. W 1912 r. ożenił ·się i osiadł na stałe · w . Dąbrówce Wlkp.
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czasie 1 \vojny svviatowej służył w· armii prtiski'ej. ·W latach
J ll1 6 ___._... J. f.l 1B przeh y~v ~··ł \V . niewoli .rosyjskiej Po p <J\VTO<.:i'e z nie .
\voli prowadził ·zakład fryzjerski V..' Dąbrówce Wlkp. . .
.· Działalność . narodową roz.pocżął .w .1.922.-. r., k.iedy to. na .polecenie ·;tniejsco\vego ·ks. dziekana .J ózefa .Ęrauna u·dał się do Berli'!"
na w celu nawiązal).ia bezpośrednich kontaktów z tamtejszymi
działaczan1i polonijnymi, którzy podjęli akcję na rzecz konsolidacji.: ruchu ·polskiego w · Niemczech ~ W grudniu tegoż roku na ze ..
braniu · T-owarzystwa ·Robotników Polskich Kasprzak .wystąpił
z · inicjatywą zalożenia oddziału . ·Związ-ku · ·Polaków \V ·Niemczech
(ZPwN) w Dąbrówce Wlkp., co . nastąpiło w marcu . 1923 r:·. Oddział ten liczył 250. ·członków w 1938 r. L. Kasprzak został sekretarzem tej organizacji i funkcję tę pełnił do 25 maja 1939 r.
\V tym. samym czasie był jednocześnie· prezesem To·w arzystwa
Robotników Pols,k ich (w . 1922 r~ .liczyło ono 350 c~.:łonków).
. .. .
.·. · Nie .bylo ·w Dąbrówce Wlk·p . · żadnej · organizacji, w k'tórej
Kasprzak nie .zaznaczyłby swojej aktywnoś-ci, wyrazającej si~
w ·podejmowaniu · - różnych -inicjatyw społec-znych i kon·k retnym
działaniu na. rzecz miejscowego środowiska. Działał w Banku
Ludowym, Pols-kim Związ·ku Gimnastycznym "Sokół"· , Towarzy.-:stwie Szkolnym, a z ·ramie·n ia ZPwN opiekował się to\varzystwami mł-odzieżowymi~ m.in. Towarzystwem · ·Mł-odzieży Polskiej. W
192_9 r. przyczynił się do otwarcia polskiej szkoły ·mniejszościo.wej
(140 dzieci) i przedszkola polskiego w 1935 -r. (70 dzieci) .- ·
W es-pół z Ja nem Budychem IV starał :się · o wybudowanie bu·d.y nku szkolnego, na co władze niemieckie ·nie V."yraziły zgody,
mimo że ludność miejscowa zgromadziła już wszystkie_materiał-y
budowlane i przygotowała plac pod budowę (1935 r.). Za\vsze
spieszył z pomocą polskim nauczycielom i wychowawczyniotn .
przedszkola, szykanowanym przez . niemiecką administrację i . hitlerowców. Był niestrudzonym propagatorem i kolporterem pols.kich czasopism (rozprowadzał m.in. "Polaka w Niemczech", ."Ma... . .,:
.
lego .Polaka vv Niemczech'' oraz "Głos Pogranicza i Kaszub"), ..
,
.
książek i podręczników szkolnych. Współpracował z Towarzystwem .,,Opieka Polska nad Rodakami· .na o·bczyźnie", skąd otrzy•
......,
· myWał książki. PTzy -każdej okazji wzywał· mieszkań·ców Dąbrów· ~
.
ki Wlkp. dó wytrwania w walce o zachowa-n ie . p.olskości, o · czym. .·"'
....
.
pisal np. ;,G·łos Pogra·n icza -i K-a szu·b '' :(1938 nr. 54·). : .
.. ..
r
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Hitlero\vcy · nazy\Vali Ludwika Kasprzaka ironicznie "Polert..c
ftihrere1n ('-vodzem Polal{ó\v) . A lf~ \Ąf odczuciu lud.ności polskiej
.
tytuł . ten nie miał zabarwienia pejoratywnego, ponieważ był wyrazem społecznego .·uznania dla _Kasprzaka. Dnia 25 maja 1939 ·r .
Ludwik Kasprzak otrzymał· nakaz natychmiastowego opuszczenia
strefy granicznej z powodu rzekomego · podburzania ludności prze~
ciwko Niemcom. Wyjechał więc do rodziców do Berlina, gdzie
11 września został aresztowany przez gestapo i wywieziony
do
. .
obozu koncentrac-yjnego ·w Sachsenhausen, skąd wró-cił ·do·p iero
po wojnie. · Zonę jego wysiedlon-o z Dąbrówki Wlkp. w 1942 T::,
a cały majątek K·asprzaków jako "wrogów państvia i narodu niemieckiego" sko.n fiskowano.
·
O postawie społecznej i odwadze cywilnej. Ludwika Kasprza~
ka świadczy w;iele faktów ~ · Na·· przykład w 1937· r. przybył- do
Dąbrówki Wlkp. Erich Konigsrnann~. ·n auczyciel-hitlerowiec, któ.
ry nie umiał po polsku i chciał objąć ·posadę s~ole niemieckiej
po nauczycielu Teodorze Stachowiczu, biegle władającym jęży~
kiem polskim; rada · parafialna zabroniła niu wstępu ·do budynku
szkolnego, w którym· władze niemieckie · przydzieliły mu mieszkanie. Musiał długo· czekać z przwiezionymi przez siebie meblami przed wejściem do szkoły. Opisując ten incydent kronikarz
szkoły niemieckiej ·stwierdza z oburzeniem: "[ ... ] Dopiero · po rokowaniach i przedstawieniu argumentów ze strony K'Onigsmanna
członkowie ·r ady parafialnej wpuścili go do mieszkania. Polski
fryzjer Kasparzak · ośmielił się :przy tym powiedzieć:
Niech mi
pan \\r. ógóle pokaże swoje · papiery; ·wątpliwe bo\\riem jest, czy
Rejencja rzeczywiście tu pana skierowała [... ]. Niemiecki nau-czyciel' w Nierricżech musi · znosie tego rodzaju postępowanie''.
W 1945 r. wrócił L·u dwik Kasprzak z obozu do Dąbrówki
Wlkp. jako 60--letni,
s~horowany
człowiek.
Mim-o
to
nie
pozostał
.
.
tylko jej . biernym mieszkańcem, ale .podjął od nowa . działalność
społeczną. Był \Vójtem gminy Dąbrówka Wlkp., pierwszej na Zie.
mi Lubuskiej, i radnym P-o wiatowej Rady Narodo\vej w Międzyrzeczu Wlk.·p. Pełnił funkcję opiekuna · społecznego, · działał w
Stronnictwie Ludowym ·. (później w ZSL) i' ZBoWiD-zie,· współ.;.
· pracował z rriiejscową szkołą. Na 1icznych zebraniach zapoznaw·ał
napływową · ludność 'Z tradycjami polskimi . ·ziemi n1iędzyrzeckiej.
· :Był · człowiekiem bardzo· skroinnym~· · nie.chętnie · inówił - o swych
p
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zaslugach w wal.ce z germanizacją zien1i mi.ędzyrzeckiej, tote ż
nie docze kaJ s i fi oh.szc rn 1€jsze j biogr a fii . ··'
.
Za swoj ą długoletnią
działalność społeczną i narodo\vą został
..
odznaczony w 1946 r. Złotym Krzyżem Zasługi, a \V l :p cu 1962 r.
- Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zn1a r ł 6 \Vrześnia 1962 r.
. .

JERZY OL E KSIN SKI

..

KĘDZIERZAWSKA

MARIA (1904 197 4,) nauczycielka, działacz
ka społeczna, ur. się l ·k wietnia 1904 r . w Hulajp-olu, po\v. zbaraski, w·oj. tarnopolskie. Córka Stanisława, r obotnika. Państ\vow e
Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Królowej Jadwigi nr 18
w Toruniu ukończyła w 1925 roku, natomiast Konserwatorium
Muzyczne P-o morskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu
ukończyła w 1929 roku, uzyskując dyplom w dniu 15 grudni3
1929 roku. Państwowy Egzamin przed ·komisją ministerialną z zakresu wychowania muzycznego uprawniający do nauczania w
szkołach śre·dnich i seminariach nauczycielskie-h zdała 23 maja
1927 r. we Lwowie w tamtejszym Konserwato~iun1 Muzycżnym
Folskiego Towarzystwa Muzycznego ze specjalnością nauki gry
na skrzypcach. Dyplom ten uzupełniła w wyniku prywatnej na- .
· uki gry skrzypcowej u prof. Józefa Jarzębskiego, zdając egzamin
w ·1950 roku przed Państwową Komisją Egząminacyjną przy
Wyższef S·z·k ole 11uzy·c znej w W·a rszawie. Początkowo pracowała
w s.zkołach powszechnych w Ostarzewie i Cheł.n1ży, pow. toruń.ski, następnie w $eminariach nauczycielskich V·l Radzyminie,
Białymstoku i. Łomży. Okres II wojny światowej spędzała w
Brześciu nad Bugiem, gdzie uczyła w szkole podsta\vowej, a talcże radzieckiej szkole muzycznej.
Po zakończeniu działań wojennych w latach 1945 1947 była
nauczycielką wychowania muzycznego. \V Radzyminie k. Warszawy, a w 1947 roku na apel władz ·oświato\vych przenosi si ę do
Nowej Soli, pracując w Liceum Pedagogicz.n ym i ' Społe cznym ·
•
Ognisku Muzycznym .jako
nauczycielka wychowania muzycznego.
.
Jako .pełna sił i entuzja-zmu nauczycielka \Vycho\vania muzycz~
nego dała się po-znać Maria Kędzierzawska n.ie tylko na terenie .
Liceum Pedagogicznego, gdzie rozpoczęła planową pracę u·m u- .
zykalniającą, mając na uwadze fakt pozbawienia młodzie~y mo ... ·
:

..'
..'.

żiiwości grunto\Vnego nauczania w okresie hitierowskiej okupa.c.p. NatychmJ<Jst zr1łozyła chór mieszany. który na festiwalu szkół

pedagogicznych w Jeleniej Górze odniósł ogromny sukces. W latach 1948-1949 był to chór bardzo liczebny (120 osób), godnie
reprezentujący nowosolskie środowisko młodzieżowe. Występował
dwukrotnie we Wrocławiu, następnie na Ogólnopolskim Festi"
walu Chórów Młodzieżowych w Poznaniu, gdzie otrzymał I loka~
tę w pionie szkół średnich. W latach 1947-1955 chór nowosolskiego Liceum Pedagogicznego prowadzony przez Marię Kędzie~
rzawską był już znany na tere"1ie całego województwa, występo
wał bowiem na okolicznościowych imprezach, nie tylko w Nowej
Soli i powiecie nowosolskim, ale także w Zielonej Górze i innych
miastach województwa. M. Kędzierzawska tworzyła również małe
zespoły wokalne i instrumentalne, którymi uatrakcyjniała występy samego chóru.
Działalność Marii Kędzierzawskiej nie ogranicza się do pracy
w szkole macierzystej, pracuje także w środowisku, wykazując
duże umiejętności organizacyjne. NiezapJmniane są przygotowywane przez nią wieczory pieśni partyzanckich, różnego rodzaju
patriotyczne wieczornice składające się z historycznych pieśni
żołnierskich i żołnierskiej poezji. Działalność ta spotykała się
z uznaniem miejscowego społeczeństwa i przyczyniała się do
konsolidacji polskiego społeczeństwa w pierwszych latach zagospodarowy'wania naszych ziem. W Społecznym Ognisku Muzycznym pracowała Maria Kędzierzawska od chwili jego powołania,
prowadząc klasę skrzypiec.
Wychowankowie M. Kędzierzawskiej zasilali liczne zespoły
muzyczne. Klasa skrzypiec w nowosolskim SOM była prowadzona na poziomie szkoły muzycznej. W 1952 r. w Nowej Soli powstał Lubuski Zespół Pieśni i Tańca. Myśl powstania zespołu zrodziła się w kręgach spółdzielczych, a patronat przejął Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy, który w tamtych czasach miał
swoją siedzibę w Nowej Soli. Jedną z pierwszych założycielek zespołu, a następnie pierwszą dyrygentką chóru była Maria Kędzie
rzawska. W skład chóru wchodziła młodzież różnych zawodów.
W krótkim czasie zespół ten stał się bardzo popularny, uczestniczył w wojewódzkich eliminacjach branżowych w Sławie, otrzymując pierwsze miejsce. Zespół otrzymał piękne regionalne stro7 -

Lubuski

słownik ...
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je i liczył 120 osób. Założył również własną orkiestrę i fiiię w Zie"
lonej Górze oraz w Żarach
Występowano w całym województw:ie, dalej we Wrocławiu,
Opolu, na Górze św. Anny, w Bukowinie pod Zakopanem. Niezwykle pracowita Maria Kędzierzawska pomagała także różnym
przyzakładowym zespołom wokalnym i instrumentalnym, także
orkiestrom dętym. Nic więc dziwnego, że na pogrzebie żegnała
ją orkiestra dęta Nowosolskiego DOZAMET-u.
Za swą działalność pedagogiczną i artystyczną została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką Zasłużonego
Działacza Kultury, Odznaką 1000-lecia Państwa Folskiego oraz
honorowymi odznaczeniami "Za zasługi w rozwoju województwa
zielonogórskiego" i "Za zasługi w rozwoju Ziemi Nowosolskiej".
Zmarła 2 lipca 1974 r.
WŁADYSŁAW

J. CIESIELSKI

KOMARNICKA WANDA (1896-1969}, z domu Rarogiewiczówna,
nauczycielka, działaczka społeczna, ur. się 25 lipca 189u r. w
Schodnicy, pow. drohobycki. Córka pracownika technicznego magistratu stanisławowskiego. W 1903 r. rozpoczęła naukę w szkole
podstawowej w Stanisławowie, a w 1911 roku ukończyła klasę
ósmą. Z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców nie mogła od razu uczęszczać do szkoły średniej. Uczyła się w domu sama i w 1913 roku rozpoczęła z powodzeniem starania o przyjęcie
na III kurs Seminarium Nauczyciel~kiego w Samborze. Kwalifikacje nauczycielskie uzyskała w 1915 roku. Na wolne m!ejsce
pracy musiała poczekać do 1916 roku. W maju tego roku uzyskała mianowanie na tymczasową nauczycielkę w Szkole ·Powszechnej w Komarnikach - wsi, gd:z;ie pracowała 3 lata, tj. do 1919
roku. Tu poznała Mirona Komarnickiego, nauczyciela pełniąceg•)
obowiązki kierownika miejscowej szkoły, za którego w 1918 r.
wyszła za mąż.
We wrześniu 1919 roku została przeniesiona wraz z mężem
do Szkoły Powszechnej we wsi Jabłonka Niżna, w powiecie turkańskim (dawne województwo lwowskie) na stanowisko nauczycielki tymczasowej. Dopiero gdy w marcu 1921 r. :>:łożyła w Samborze egzamin kwalifikacyjny, otrzymała z ówczesnego Kurato-
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rium Lwowskiego .. dekret ustaienia na nauczycielkę w Jabłonce
Niżn~j''. W szkole t€J Wanda I<omarnicka pracowała do 1941 roku. Lata ostatniej wojny były okresem jej przymusowej bezczynności zawodowej. Komarniccy opuścili Jabłonkę Niżną i osiedlili się w Turce, gdzie Wanda Komarnicka szyciem zarabiała na
utrzymanie swoje i męża, który w tym czasie zapadł na zdrowiu.
W listopadzie 1945 roku na polecenie Kuratorium Okręgu
Szkolnego w Poznaniu podjęła pracę w powiecie zielonogórskim,
w Letnicy. W 1949 roku na własną prośbę przeniesiona została
na stanowisko nauczyciela kierującego do Szkoły Podstawowej
w Wilkanowie k. Zielonej Góry. Tu w Wilkanowie spędziła
W. Komarnicka resztę swego życia jako nauczycielka i kierowniczka szkoły. Swój pracowity żywot wiejskiej nauczyc,ielki Komarnicka uwieńczyła w sposób trwały i dość niezwykły. W ostatnich latach życia, gdy była już w wieku emerytalnym, ale jeszcze w pełni czynna zawodowo, podjęła się wraz ze środowiskiem,
w którym pracowała, zadania budowy nowej szkoły w czynie
społecznym. Włączyła w ten sposób Wilkanowo do społecznego
ruchu na rzecz budowy i rozbudowy szkół, będącego kontynuacją hasła Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu "Tysiąc szkół na Tysiąclecie".
Zamysł budowy szkoły dla potrzeb środowiska zrodził się w
1963 roku. Istniejący stary budynek, pamiętający wiek XIX, nie
zapewniał wilkanowskim dzieciom· należytych warunków nauki.
Wysiłek Komarnickiej uwieńczony został sukcesem. W 1966 roku - roku Tysiąclecia Państwa Polskiego - dokonano w Wilkanowie otwarcia nowej szkoły, którą z inicjatywy i przy osobistych staraniach i zabiegach Wandy Komarnickiej wybudowali
mieszkańcy wsi. Wanda Komarnicka liczyła wówczas 70 lat ży
cia. Efektem inspiracji Wandy Komarnickiej był - wprawdzie
niewielki, ale rozwiązujący trudności lokalowe wilkanowskiej
szkoły budynek o 4 salach lekcyjnych. Wzniesiony społecz
nym sumptem, kosztem 567 tys. zł. Dla Komarnickiej była to
największa i najpiękniejsza szkoła. Szkoła dzieło jej życia.
W listopadzie 1968 roku - w ramach Ogólnopolskiego Plebiscytu na Bohatera Roku 1968 - ogłoszono III Plebiscyt na
"Lubuszanina 1968". Spośród zgłoszonych kandydatów wybrano
10 najciekawszych, odpowiadających stawianym kryteriom, któ7*
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tych pełną ~i.stę oraz charakterystykę dorobku opublikowała ,,Gazeta Zielonogórska" . \"śród t ej dziesiątki l{and yda tó\v do tytułu
"Lubuszanina 1968'' znalazła się Wanda I<.oniarnicka. 13 lutego
1969 roku odbyło się uroczyste spotkanie fipalistów . plebiscytu ..
P-odczas spotkania Wanda Komarnicka otrzymała pamiątko\vy
1nedal.
.
Za swą długoletnią pracę nauczycielską, działalność. · -społeczną odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodz.e nia
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia Polski Ludowej, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polsk-iego, Złotą Odznaką
Związku Nauc-zycielstwa Folskiego or~z Odznaką Ilonorawą - "Za
zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego''. Zmarła l marca 1969 r.
JULIAN DOBOSZ-·

KONIECZNY .l\NTONI (1900 1980), działacz społeczny, ur~ się
10 stycznia . 1900 r. w Dłoni, pow. rawicki. S.y n -Woj-ciecha, robotnika rolnego. Bardzo wcześ'nie rozpoczął pracę zarobkową.
Już w latach 1914 1916 pracował jako robotnik rolny · na fol.
\Varku Kołaczkawice w · P-oznańskiem, a od li pca 1914 r. do. czerwca 1918 w kopalni węgla w Nadrenii. Zmobilizowany w ostatniej
fazie I wojny światowej do armii niemiec-kiej prz.ez p·ół roku
przebywał na froncie w okolicach Metzu. Po rozpad·z ie cesarstwa
niemieckiego uciekł z wojs-ka i wstąpił w szeregi powstańców
wielk-opolskich. Walczył w kompanii góreckiej złożonej z mieszkańców Miejskiej Górki i okolic. Po . zakończeniu powstania wielkopolskiego służył w 11 pułku wielk-opolskim a następnie 69 pp.
Po wyjściu z wojs.ka w 1922 r. nie mógł znaleźć pracy, wobec
czego wrócił do \Vojska jako podoficer zawodowy. Podczas służ-- ..
by w wojsku ukończył w ·1933 r. Liceum Handlovle w Przemy- .
ślu, po czym zwolnił się z wojska i rozpoczął pracę na kolei. ·
Pracował początkowo jako ·dyżurny ru.chu na stacji PKP w Skórczu na Pomorzu, a później jako zawiadowca stacji. Ostatnie lata .
przed wojną pracował jako asesor o ·d cin-k a Drogowego -w Skierniewicach. Po kampanii wrześnio\vej wrócił ,d -o pracy -na kolei, .
gdzie pracował przez wszystkie lata okupacji.
· -: .·: ~~
Od lutego 1945 r. pracuje w k-o lejnictwie na Ziemi Lubuskiej.
Już w lutym urucha_
m ia linię Międzychód Zieleniec., a -od '1 mar-·: ·.
. .
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ca 1945 r. jest za\viadowcą stacji w Skwierzynie. VI 1954 r. przechodzi do pracy w Oddziale Ruchowo-HandJowy1n w Gorzowie
Wlkp. , _a od 1960 r. pracuje w Wojewódzkim Komitecie S tronnictwa Demokratycznego w Zielonej Górze na 3tanowisku kie-rownika- Wydzi ału Propagandy . W latach 1963 1967 jest sekretarzem Miejskiego Komitetu SD w Zielonej Górze. 'V 1967 r .
.
przechodzi na · emer)Ttu.rę.
. . .·. · ·· · · .. :
Od ·marca 1945 r. był aktywnym członk"i em Stronnictwa Demokratycznego. Zorganizował ·koło . w Skwierz·y nie, a następnie
był przewodniczącym Powiatowego Komitetu SD \V Skwier.z ynie. By-ł również długoletnim członkiem władz wojewódzkich
SD w Poznani\1 i Zielonej Górze. A. Konieczny b~ył także długo
letnim działaczem rad narodowych. W .latach 1945 1955 był rad -·
nym Powiatowej Rady Narodowej w Skwierzyni~ . · Był także · w
latach 1945 1950 · delegatem do Wojewódzkiej Rad-y Narodowej
w Poznaniu, gdzie zabierał często głos w spraw3ch odbu·d owy
Ziemi Lubuskiej. W latach 1950 1965 był radnym ·wRN w Zie1onej Górze. Pełnił ·m .in. przez kilka kadencji funkcję przewodniczącego K-o misji Komunikacji WRN. W latach 1965 1969 był
rad:n ym i członkiem Prezydium Miejskiej Rady .N arodowej w
Zielonej ·Górze. ·
_
· ·Innym· polem aktywnej działalności społecznej ·A. Konieczne~
·go· były- "organizacje kombata!n ckie. W latach 1945 1949 był .prze_,vodniczącym koła · ·Powstańców Wielkopo1skich w Skwierzynie,
.a .· następnie prezesem O:ddziału Powiatowego ZBoWiD w tyn1
mieście. - Przez . kilka -kadencji był · członkiem. Zarządu Okręgu
ZEnWiD oraz - członkiem Rady Naczelnej ZB-o WiD. Aż do śmierci ·
pełnił fu-nkcję przewodniczącego · ŚTodowiska powstańców wielkopolskich i śląskich. A Konieczny działał także akt)T\vnie do
·końca ży- cia w innych organizacjach społecznych. Był m.in. czlon:-kiein Wojewódzkiego K·o mitetu Frontu Jeclnoś·ci Narodu, Zarządu Wojewódzkiego TPPR, P·o lskiego Komitetu Opieki Społecznej
··oraz ·przez kilka kadencji ławnikiem Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze.
Za swą działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie
wyróż·niany. Już przed wojną od'Znaczono go za udział _
w powstaniu wielkopolskim Medalem Niepodległości, a za pracę na
PKP Krzyże-m Oficerskim ·i .Kawalerskim Orderu Odrod-~e•
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Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem PowMedalem Zwycięstwa i Wolności, Odzna.ką Przodują
cego Kolejarza i wieloma innymi odznakami hanorowymi. Zmarł
27 sierpnia 1980 r.

nia Polski,

stańczym,

HIERONIM ·SZC'ZEGOŁA

KOŃCZAL LUDWIK (1907-1968), nauczyciel, działacz społecz
ny, ur. się 27 lipca 1907 r. w Środzie. Syn Franciszka, murarza.
Szkołę podstawową ukończył w Szymborze, pow. inowrocławski.
Od października 1929 r. aż do wybuchu II wojny światowej pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej we Wrześni i równocześnie nauczał muzyki i śpiewu w miejscowym gimnazjum.
Pracując zawodowo w 1930 roku złożył egzamin praktyczny, a w
1936 roku ukończył jako eksternista Wyższy Kurs Nauczycielski
w Warszawie z zakresu matematyki i śpiewu z wynikiem bardzo
dobrym. Kierownikiem WKN był wówczas znany i wybitny pedagog S. Dobrowolski. Ludwik Kończai jeszcze w okresie mię
dzywojennym należał do aktywnych członków ZNP, pracował
społecznie w towarzystwach śpiewaczych, organizacjach spół
dzielczych i oświacie pozaszkolnej.
Po ~ybuchu II wojny światowej z powodu słabego stanu zdrowia nie podlegał mobilizacji. Pozostawał w tzw. przymusowej
bezczynności. W tym czasie był aresztowany przez hitlerowców
i jako zakładnik miał być rozstrzelany. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności udało mu się uniknąć śmierci. Po kilku miesiącach
wraz z r·odziną został przymusowo wysiedlony do powiatu łu
kowskiego w woj. lubelskim. Tam od września 1940 r. do lutego
1945 roku uczył w 2-klasowej szkole powszechnej w Jeleńcu.
W lutym 1945 r. powrócił do Wrześni i już l marca tego roku
podjął pracę w szkole podstawowej. Natychmiast włączył się do
intensywnej działalności społecznej. We Wrześni był m.in. człon
kiem Miejskiej Rady Narodowej oraz prezesem Oddziału ZNP.
W grudniu 1945 r. przeszedł do pracy w Inspektoracie Oświaty
we Wrześni, a następnie od l II 1946 r. do 31 III 1947 r. pracował na stanowisku podinspektora szkolnego w Szamotułach.
Związek L. Kończala z Ziemią Lubuską zaczął się od l kwietnia 1947 r., kiedy to został inspektorem szkolnym w Strzelcach
Krajeńskich. Na tym stanowis~u pracowął gQ listopada 1950 :r.
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Następnie został

przeniesiony do Zielonej Góry na stan owisko ·
l:ier ownika Oddziału Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli \V
-Kurator~u1n , a-. od l listopada 1952 r. powierzono mu obowiązki
kierownika Oddziału Flanowania. W roku 1956 został wiceprze-wodniczącym· .Wojewódzkiej Komisji Flanowania Gospodarczego
W :: Zielonej Górze. Stanowisko to piastował krótko , bo już w roku · następnym -powierzono -. mu obowiązek organizacji Studium
Nauczycielskiego w Zielonej Górze, a z dniem l \Vrześnia· 1957 r .
został j!=go ·dyrek:torem. Obok tych coraz to bardziej odpowie ~
.dzialnych · obowiąz·ków zawodowych stale spra\vował różne :funk cje 0połeczn·e. W okresie pracy w S t rzelcach Krajeńskich m..in.
był prezesem Powiato\vego Komitetu PPS, a po zJednoczeniu ru·c hu robotniczego od 15 XII . 1948 r.
członkiem egzekutYwy
p ·z PR. - .w· okresie pracy w Zielonej Górze _ nalezał ·do aktywu
,\vojewódzkiego PZPR, był zastępcą przewodniczącego Okręgo~
;wej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, prezesem Oddziału
ZNP i in.
Jako ·dyrektor Studium Nauczycielskiego polożył duże zasługi
w dzied-zinie -kształcenia nauezycieli na Ziemi Lubuskiej. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 23 kwietnia 1968 r.
.
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BRONtSŁAW

RATUS
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KOTAS STANISŁAW (1905 1967), działacz polityczny i gospodarczy, .·ur-. się · l września 1905 .r. w Mokrzyskach, woj. tarnows·k ie.·. Syn _Stanisława,· robotnika · wiejskiego. Podstawą utrzymania rodziny był skrawek ziemi i sezonowa praca u bogatych chło
pów lub. w majątku ·o bszarniczym. W 1921 roku wyjechał w okolice - Jasła, do miejscowości Jedlicze, gdzie na pe\vien czas zna:lazł zatrudnienie przy robotach· budowlanych, a w 1922 roku wyjechał na emigrację zarobkową do Francji. - Tam też początkowo
pracował jak·o robotnik rolny, a później przeszedł do pracy stolars·k iej i ciesielskiej na budowach, uzyskuJąc zawód stalarza
i 7 Cie,śli. We Francji ·zetknął się z ruchem robotniczym. Był to po·czątek jego ed·u kacji politycznej. W końcowym okresie pobytu
we · Francji · stał się sympatykiem Francuskiej Partii Komu·n istycz.nej'. · . ·
·
· - Po powrocie z emigracji do :k raju w latach 1927 1929 odbył
.
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służbę wojskową,

a po zdemobilizo\vaniu był zno\VU bezrobotny.
Rozpoczął ·więc poszukiwanie pracy. Zawód stolarza-cieśli budowlanego ułatwiał mu znalezienie sezonowych zaję~ \V kilku firma:ch budowlanych, okresami jednak pozostawał bez pracy.· W
· ostatnich lata,c h przed II wojną światową i w początkowym okresie okupacji hitlerovis-kiej praco\vał w prywatnej fir1nie w Warsza\vie, zaJmując się budową mostów. W obawie przed aresztowaniem w 1942 roku opuścił Warszawę i wyjechał do Sędziszewa
·województwie kieleckim, gdzie początko\vo pracował przy budO\\'ie osiedla kolejowego. Po pewnym ·czasie z przyczyn ko!1s·p iracyj'nych zamieszkał \V Gniewię-cinie i ta1n przebywał do czasu
wyjazdu w 1945 roku na Ziemie Zachodnie.
W okresie międzywojennym brał udział \V wielu strajkach
i \vystąpieniach ·rob·o tniczych, a \V latach okupacji w dział~1riości
konspiracyJnej. Brał aktywny udział· w działalnoś·ci propagandowo-politycznej miejscowej komórki PPR, obsługiwał zebrania
PPR, brał udział w d2'Jieleniu ziemi obszarniczej w ramach reformy rolnej oraz w in,nych formach działalno-ści społeczno-pali . .
tycznej. W ,k wietniu 194·5 roku na apel PPR zgłosił się ocho~ni
_c zo na wyjazd na _Ziemie Zachodnie. Po zgłoszeniu się w K ·o mitecie Wojewódzkim PPR '"' Ktielcach został 'skierowany w jednej
z -pierwszych grup pionierskich na Dolny Śląsk do Trzebnicy,
a stamtąd w 27..,osobowej grupie organizatoró\v polskiej administracji do Zar, w celu zorganizowania życia . polskiego.··
·· ·
Jed·nocześnie w Komite,cie Okręgowym PPR na Dolny Śląsk
w Trzebnicy otrzymał polecenie zorganizowania partii w powie:cie żarskim. W czasie rozdziału funkcji między członków gru·py,
Stanisławowi K-o tasowi, doświadczonemu już w tym czasie działaczowi partyjnemu, powierzono stanowisko II sekretarza Komitetu Powiatowego PPR. Zajął się nie tylko organizowaniem partii
w powiecie, ale cało=kształtem spraw związanych z zasiedleniem
i zagospodarowaniem tej ZJiemi. Po ·k ilkunastu d-n iach pobytu w
Żarac-h wyjechał z powrotem do ~ojewództwa kieleckiego i tan1
z.organizował prz.y ja·z d do Żar rod·z in człon:ków grupy pionierskiej.
W lutym 1946 roku przeszedł do pracy do nowo utworzonego
Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego w Żarach, na stano~
wisk,o kierown-ika stolarni. W latach 1951 1952 był dyreik torem

w

Powiatowego

Pr~edsiębiorstwa

Budowlanego.

Później

pracował

.

..
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Spółdzielni Re1nontowej

Żarach

na ·stano\viskach kierownika
technicznego ora z kierownika stolarni. W latach 1951 1952 był
dyrektorem · Povviato\vego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Późn.iej

\V

\V

:praco\x.rał . vv Spó-łdzielni · Remontowej w · Żarach . n a ·stanowiskach

kierownika

technicżnego

oraz kierownika stolarn'i.·
: ··
Pracując w swoim Za\VOdzie nadal brał akty\vny udział \V ży
ciu społeczno·-politycz·nym p-a wiatur ·Był członkiem · K-omitetu ·Po·
\Viatowe5o · ·P P·R ; a po zjednoczeniu · ·P ZPR, · przez · pewrien · czas
ró\vniez cżłon·kiem EgzekutYwy -KP. W 194·7 roku został ponow:.
nie \\'ybrany na II sekretarza Komitetu · Powiatowego PPR;· peł
nił także funkcję 'I sekretarza l{omitetu Gminnego, - s e-kretarza
POP . .Od ·czerwca -194.6 -rok-u . był radnym P·o wiatuwej ·Rady ·Narodowej or_ąz prze\vodniczącym Komisji Bud-o \vnictwa PRN. W
ostatnich latac·h · powierz·o rio m·u także mandat radnego MieJskiej
Rady Narodo\vej \V Zarach. Oprócz wyżej wymienionych· pelnil
·wiele inny ch funkcji społecznych .
. Swoją pracą za\vodową i działalnością społeczną zdobył . duże
uznania wśród społec-zeństwa byłego pow;iatu żarg:kieg·o, a s·z cze . .
gólnie wśród aktY'-v·u partyj:n ego. Zmarł 5 czerwca 1967· r.
•

.

.
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KOTWICA ZYGMUNT (1901 · 1967),

działacz ··-p olityczny

i ·gospodarczy, ur. się 27 kwietnia -1901 r. w· Denk:owie; pow. opatowski.
Syn· Józefa·, robotnika. Po ukończeniu rosyjskiej ··szkoły · elemen .
tatnej wyjechał w 1915. r. do Budapesztu, gdzie pracował · jako
- uczeń giserski w fabryce metalowej do 1919 r.
·ostatnich mie -

w

siącach

w rewolu·cji --wę-gierskiej. ·Po powrocie· ·do kraju~ w latach 1920 1923 odbywał ' służbę wojskową~ ..w
latach 1923 1926 praco\vał- · :jako murarz przy · budowie .· fabryk
broni w Starachowicach -i Radomiu.
·· · ·
W 1925 r. ·został przyjęty go KPP. Za czynny udział w star . .
ciach z policją 11 czerw·ca ·1926 r. w czasie wielkiego strajku
w Hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim i za działalność propagandową, a szczególnie kolportaż -u lotek wśród robotników i · bezrobotnych został aresztowany i wyrokiem Sądu Okręgowego w · Radomiu -skazany na 4 lata więzienia! W czasie odbywania kary· \V
Sandomierzu i Radomiu należał do kQmu-ny· więziennej. W grud:..
niu 1929 r. został · zwolniony z więzie·nią! Z pow·OQU braku pracy
1918 r.

uczestniczył

'

,.

wkrótce_ wyjechał do .- F-rancji, gdzie pracował jako giser · w odlewniach \V Pont-a-M·o usson -.i Dunkierce. Należał do . FPK i był
sekretarzem k-omórkli fabrycznej. Za ożywioną działalno-ść:- polityczną . -i kulturalną w sekcji polskiej FPK został skazany na -18
miesięcy więzienia . i po odbyciu·. kary wydalony z _.Francji w
k\vietniu 1934 -r . Wrócił do .kFaj·u w rodzinne strony· i utrzymywał się z dorywczej pracy. Natychmiast · nawiązal kontak-t- z · miejscovvą organiazcją KPP i w szeregach tej partii działał na tere •
nie Denkowa,
Ostrowca Świętokrzyskiego-, . Ć·mielowa i Kielc · aż
.
do jej- ·ro·związania· w 19 38 T . · .. · · : · · :· · · - . · · · · · · ·
.w czasie okupacji 23 sierpnia 1940 r. został aresztowany· przez
gestapo· w ·Ostrow,cu·-Świętokrzyskim i wywieziony ·do Niemiec.
Pocżątkowo · · przebywał \V więzieniach· ·i· w obozie, a · w 1943 ·r .
zost~l przekazany na przymusowe ro-b oty · do zakładów ·m .e talowych w Dessau. ·
· · ··
·: :
· · ·.. ·
·· .
Po wyzwoleniu w-rócił do kraju; ·d o · rodzinneg-o Denkowa i 6
maja 1945· r. wstąpi-ł --do ·PPR. Zorganizował komórkę ·P PR· w Denkowie, której był sekretarzem. W-k rótce na apel p artii wyjechał
w grupie człon-ków PPR na Ziemie Zachodnie i osiedlił· · się w Kożuchowie. W lata·c h 1945 1947 pracował w Powiatowym Urzę
d~e Bezpieczeństwa Publicznego jako kierownik sekcji. W lutym

przeniesiony do: ·p racy :w Ktnnitecie .- Powiatowym
Kożuchowie; początkowo ·na stanowisko 'instruktora ·przemysłowo-zawodowego, a· późnieJ kierownika · ·Wyd·ziału· . Organizacyjnego~ :W tym· ·c zasie ·- był również członkiem E·gzekut)TWy·.KP
PPR. ·Z powodu pogarszającego się- -stanu zdrowia; ,v.-1949· r : podjął' - pracę · w Powiatowym· Związku ·Gminnych Spółdzielni "Samo·p omoc Chłopska'-' jako kierownrk Działu Kadr. Od 195·3 r. k'o lejno · . pracował . · również na stanowisku kierownika· działu · kadr:
w Zakładach A-20, w Zespole PGR, w Warsztatacl1: Naprawczych
PGR i· w Wytw.ó rni · Sprzętl.f . Transportowego :· w : Kożtichowie. W

1-94·7 .- r.
PPR w

koń·cu

został

1958 ·r . ·przeszedł na rentę ·specjalną.
·. ·
· · · ·
· Przez cały okres pracy zawodowej -uczestniczył aktywnie w
życiu · politycznym i społeczny·m powiatu, pełnił wiele partyjnych
funk·cji z wyboru w PPR i PZPR. Między innymi był członkiem
k:o misji problemowych
KP
PZPR
w
Nowej'
Soli;.
sekretarzem
POP
.
PZPR, a później przez wiele lat członkiem Egzekutywy POP.
Za . działalność w ruchu robotniczym w okresie mi~zywojen:...
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nym i · pracę w Polsce Ludowej został · odznaczony Krzyżen1 Oficerskim ·Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymał inne wyróż nienia. Zm-arł · 19 grudnia 1967 r.
..

.
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KOWALSKI ·KAZIMIERZ . (1882 l962),- tólnik, ·działacz nat odo.\Vy, ·u r. się l marca 1882 r. w Zawierciu. Syn Antoniego, chłopa.
Po uko11czeniu szkoły powszechnej od 10 roku życia praco\vał n a
roli. ·w latach 1902 · 1904 służył
wojsku pruskim w Poznanri u.
W 19'04 r. ożenił się z córką ·polskiego chłopa w _. Szarczu, . po·w .
międzyrze·cki (Wielkie Księstwo Poznańskie) i objął gospOdarst wo
w tej wsi. W '1904 r. był · współorganizatorem To\varzystwa Ro- . botnikóvJ Polskich w Pszczewie, które skupiło wkrótce ok. 50
człon-ków z · Psz·c zewa, · S·z arcza, Stałunia i Zielomyśla. Kowalski
działał we władzach Towarzystwa aż do 1939 roku. W latach· po ·~
przedzających I wojnę światową Kowalski wyróżniał się Jako
organizator życia polskiego w okolicy Pszczewa.
Organizował amatorski ruc·h artystyczny, czytelnictwo księzki
i prasy polskiej oraz był korespondentem " Gazety Grudziądz . .
kiej ". Jako dobry mówca i · obrońca interesów n arodowych ludności polskiej od 1908 r. wchodził w skład lokalnych -k omitetó\V
wyborczych· i reprezentował polską · mniejszość na~odową w wielostopniowych - wyborach -do władz samorządowych i do· sejmu
pruskiego. -·Utrzymyv~ał · ożyWiony konta-k t- z postępow·ymi.· ·o rganizacjami · polskimi w Poz·n aniu -~ ·na Pomorzu, ; otrzymują-c stamtąd książki i ga'z ety polskie. Lata pierwszej · w·o jny · światowej
spędził jako sanitariusz -w ·wojsku pruskim na ·f·ronc~e zachodnim
·(m·~·in-. pod Verdurr).- W latach · 1919 : 1920 organizował . _akc'ję ria
rzecz przy-łączenia międzyrzeckiego , zamieszkanego·· .przez duże
skupiska · ludności ·polskiej ,- do . państwa polskiego. w·chodził-- :w
skład· delegacji" tanitej-szej" ludno·ści · pol:s kiej; która w 1920 r-. zawiozła petycJę· do- alianckiej ·komisji · granieznej · w ·Ber linie ~ _
.,V
192·3 r . zorganizowal w Pszcze\vie-koło Z-wiązku Polaków w · Niem·cz·e ch (70 członków) · i · był . jeg·o .· preze:s em ·aż do 1-939 ·r. RózwijaJ
też działalność gospodarczą . jako ezł{Jn·ek-· -Ra.dy - Nadzorczej · Banku
Ludoweg-o w Pszczewie. Mjn:. · doprowadżił .do :odrzucenia wniosku
o ·przekazanie przez bank pewnej kwoty na tzw. 1\dolf Hitler Spendę, za co w ·1936 r. został usunięty z Rady Nadzorczej. We
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1939 ·roku wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen ~ Po 'W yzwoleniu aktywnie \vłączył się · do
działaln· ości społecznej jako radny, ·sołtys i działacz ZBoWiD. .Nazywano . go.\ ." ostatnim królem Polaków,.' na Pograniczu.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 25 czerwca ~96·2 r.
IDERONIM iSZCZEGóŁA
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KUBALA FELIKS (1913 1973), rzemieślnik, dział.acz społeczny,
ur. · się ·19 października 1913 r. w Grodzisku Wlkp. Syn · ·P iotra,
-cieśli. ·w .. Grodzisku ukończył naukę zawodu .w elektroinstal.atorstwie. · Był żołnierzem w kampanii wrze·śniowej '1939 roku, w latach··okupa-cji pracował przymusowo
w
niemieckim·
gospodarstwie
•
.rolnym. Warsztat rzemieślniczy uruchomił w Zielonej Górże już
w roku 1945, angażując się jednocześnie w samorządzie cechowym. W latach 1952 · 1956 był · wiceprezesem powołanej wówczas w Zielonej Górze Izby Rzemieślniczej, w której z kolei . od
1957 r. nieprzerwanie do dnia śmierci pełnił fun,kcję prezesa.
Prawość charakteru, rzetelność -z_
a wodowa i ofiarność w działalności społeczno-polity·cznej spowodowały, że Feliksowi Kubali
powierzono cały szer·e g odpowiedzialnych· ·fun•k cji ·.polityczny·c h
i społecznych. W · Stronnictwie · Dem-o k-raty.c zn.y m, będąc· czlon. kiem- Wojewódzkiego Komitetu, · ·pelnił · fun:kcję \Vicepr~e~odni.
czącego, a także w latach 1969 ·1973 funk,cj.ę · czło·nka :Centralnego Komitetu SD. Wielokrotnie . przedstawiał .·proble~y. -.-rzemi.o·
sła woj. zielonogórskiego.-. na sesjach· W·ojewód·zkdej Rad·y Natodo·
wej~ w .·k tórej był radnym prze·z szereg :k ade·n cji (1958
1.969).
W sprawach ·rzemieślniczych wielokrotnie zabie·rał głos i zawsze
·mówił z pasją -i· z·. duż·ym emocjonalnym ·zaangażowaniem. Mimo
· złe-go ·stanu zdrowia~ troska ·o ·sprawy zawódowe rzemiosła ·i _jego
prawidłowy rozwój w ·województwie nurtowały · go i powo<lowały,
że zajmował ·się nimi do ·koń,ca ·s wojego pracowitego ży,cia.
· · · ·.
· Feliks Kubala w uznaniu jego zasług ·zos_tał ·o dznaczony ·K rzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem
Zasługi i Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju wojewódz- .
twa zielonogórskiego". Zmarł lO październi,ka 1973 r.
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KUKULSKl LEON (1902-1980), nauczyciei,

działacz społeczny,

ur. się 9 maja 1902 r. w Bolesławcu, pow. wieruszowski. Syn
Edwarda, aptekarza. Szkołę powszechną ukończył w Bolesławcu
i rozpoczął naukę w gimnazjum w Łodzi. Jeszcze w trakcie nauki
zgłosił się w 1918 r. jako ochotnik do wojska polskiego i brał
udział w rozbrajaniu Niemców. Ponownie zmobilizowany w 1921)
roku, przez rok służył w wojsku w szkole oficerów gospodarczych w Krakowie. W 1921 r. wziął udział w III powstaniu ślą
skim. Po powstaniu przeniósł się do Warszawy, gdzie zdał maturę, a w 1924 r. ukończył dwuletnie Państwowe Kursy Nauczycielskie dra W. Spasowskiego i rozpoczął pracę nauczycielską.
Z powodu lewicowych poglądów bardzo często zmieniał pracę. Początkowo pracuje w szkołach powiatu warszawskiego, póź
niej jest instruktorem Towarzystwa Oświaty Dorosłych w Warszawie (1930-1936), po czym ponownie uczy w szkołach. Był
aktywnym członkiem Związku Nauczycielstwa Folskiego i tzw.
Koła Spasowiaków, członkiem Związku Wolnomyślicieli Polskich,
studiował też w Wolnej Wszechnicy Polskiej.
W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany jako podporucznik
rezerwy. W październiku 1939 r. internowano go wraz z innymi
oficerami i skierowano do obozu oficerów polskich w Kulautuvł
i Kalvarija na Litwie. Tam zf''-knął się z innymi oficerami rezerwy o poglądach lewicowych, wśród których byli m.in. Andrzej Adryan, b. sympatyk KPP i członek MOPR (po wojnie komendant Główny Straży Ochrony Kolei), Eugemusz Milnikiel,
b. wizytator szkolny z Warszawy i powstaniec śląski (po wojnie
poseł i ambasador PRL w różnych państwach) oraz Mikołaj Arciszewski, dziennikarz lewicowy i karykaturzysta, później dowódca głośnej grupy dywersyjnej. Adryan, Kukulski, Milnikiel i Arciszewski prowadzili wśród oficerów pracę polityczną na rzecz
przygotowania się u boku Związku Radzieckiego do walki z Niemcami. Działalność swą kontynuowali także po przewiezieniu latern 1940 r. do obozu w Kozielsku na Smoleńszczyźnie, a od lipca 1941 r. w obozie w Griazowcu pod Wołogdą. Grupa lewicowych
oficerów szybko rosła i wiosną 1941 r. liczyła już ok. 60 osóh.
Nazywali się sami "Lewicą Demokratyczną". Program grupy
opierał się na założeniu, że możliwość wyzwolenia Polski zależy
przede wszystkim od sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Za swo-
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je pog ląd~y b yli szykanowani przez st.arszyzri ę obozową~ która
\vszys t.k il11 człon ko111 ~,czervvonej . grupy '~ , jak j ą nazywali., groz iła
sąd e1n . (Ka ra ta spotkała tych oficerów
człónków grupy, którzy znaleźli się później w armii Andersa.)
P·o . napaści. Niemie-c na Związek Radziecki w czer\vc.u 1941 r.
czło11kowie Le\vicy Demokraty.c znej w liczbie ok. 150 wysłali d o
Naczelnego Dowództwa ··Armii Cz.erwonej me1noriał, w któryn1
zwracali się o umożliwienie im wzięcia czynnego udziału w wal
ce z Nięmcami \Vspólnie z Armią Radziecką. W odpowiedzi przy.
byli do Griazo\vca przedstawiciele radzi~ck·ieg:o Sztabu Generalnego, k tórzy zapropono\vali
niektórym
spośród oficerów przerzu.
cen,ie drogą lotniczą na tyły frontu celem prowadzenia wy\viadu
i dywersji. W 44-osobowej grupie ochotników, którzy rozpJczęli
szkolenie w Schodni pod Moskwą, znaleźli się m.in. Adrya11, Kukulski i Arciszewski. Jesienią 1941 r. poszczególne grupy wywiadowców-dyw-ersantów rozpoczęły przerzut na tyły frontu na . ziemie polskie.
Leon Kukuiski \Vraz z por. Aleksandrem Rolewskim ~ostał
przerzu·cony 30 listopada 1941 -r. i wyląd-ował koło Olszan w okolicach ·Oszmiany. Z powodu stłuczenia się lampy radiostacji grupa L . Kukuiskiego nie zdołała nawiązać łączności z ośrod·kiem.
P-rzedost awszy się d·o Wilna nawiązali kontakty z innymi \Vywia- .
dawcami . oraz brygadą partyzancką dowodzoną przez Bohatera.
Związku Radzieckiego pułkownika Fiodora Markpwa. W 1944 r.
L . Kukuiski przedostaje się w okolice Warszawy, gdzie m.in. le·
czy się~ a w styczniu 1945 .r. zgłasza się d·o I Armii WP. Wkrót~e
zostaje przekazany do dyspozycji Armii Radzieckiej i skierowany
do komendantury wojskowej w Myśliborzu jako kierownik służby .
a<;lministracyjn·o -cywilnej. W tym charakterze \V okresie od marca do maja 194.5 r. organizuje m.in. pier~vsze ~asiewy na _tere~i.ę
ziemi myślibarskiej. .
.·
. .
Po przybyciu władz polskich i zwolnieniu z \Vojska \ V stopniu
kapitana zostaje wójtem gminy N·o wogródek, povv. myśliborąki.
Ten epizod swej działalnoś·ci ·opisał L .... l(ukulski szczęgólowo we
\VSpomnieniach opubliko\vanych w , :Pa7n.iętnikach O$adni.ków . Zient
Odzyskanych, wyda!lych · w 1970 · roku.· przez Instyttłt Zachodni
w Po~naniu. W 1946 ·.r. został. · ·powołany na - stanow~sko p-reze· .l
Zarządu Wojewód~kiego Związku :. Samopomocy:
· Chłopskiej
w
.
..
•
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Szczecinie. W okresie od 1950 do 1952 r. był wiceprzewodniczą·
cym Prezydium Wojewódzkiej Hady Narodowej w K0szalinie.
W tym okresie działalności pełnił też szereg funkcji społecznych.
Od grudnia 1945 r. był członkiem PPR oraz członkiem Komitetu
Powiatowego PPR w Myśliborzu i członkiem KW PPR w Szczecinie. Był też delegatem na Kongres Zjednoczeniowy w 1948 r.
(mandat nr 1205).
Po powstaniu PZPR był członkiem egzekutywy KW PZPR
w Szczecinie, a później w Koszalinie. W 1952 r. został przeniesiony do Zielonej Góry. Był tam w latach 1952-1956 prezesem
Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, dyrektorem biura Towarzystwa Krzewienia Wiedzy Praktycznej
(1957-1958), a następnie sekretarzem prezydium Wojewódzkiego
Komitetu Frontu Jedności Narodu (1958-1968). W 1969 r. przeszedł na rentę dla zasłużonych. Równolegle z pracą zawodową
nadal pełnił wiele funkcji społecznych w towarzystwach i organizacjach. M.in. był długoletnim przewodniczącym Sądu Koleżeń
skiego Zarządu Okręgu ZBoWiD.
Za pracę zawodową i społeczną był odznaczony m.in. Krzyżem
Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Medalami X-lecia i XXX-lecia Polski Ludowej i innymi odznaczeniami pamiątkowymi i honorowymi. Zmarł 9 stycznia 1980 r.
HIERONIM

,SZC'ZEGOŁA

KULESZYNA ANNA (1895-1962), z domu Bulczyńska, nauczycielka, działaczka społeczna, ur. się 23 lutego 1895 r. w Olkuszu.
Córka inteligenta. Dzieciństwo spędziła w Zagłębiu Dąbrowskim.
W okresie od l.IX.1905 do 18.VI.1910 roku uczęszczała do Zakładu Naukowego VII-klasowego Jadwigi Sikorskiej w Warszawie, kończąc kurs IV klasy z wynikiem celującym. W latach
1908-1912 podjęła pierwsze społecznikowskie prace na terenie
Warszawy, zakładając Spółdzielnie Uczniowskie i zespoły artystyczne. Pracę zawodową rozpoczyna w roku 1919 jako nauczycielka w małej folwarcznej wsi Maliszewo, pow. lipnowski. W
okresie międzywojennym pracowała jako nauczycielka w Kuratorium Okręgu Szkolnego Wołyńskiego, sprawując m.in. funkcję
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l~ierownika Publicznej Szkoły Powszechnej '"' Zarudziu, poW.
krzerni cn ieck L Z n nien agann ą i długoletnią J)rac';. w ·1938 roku

po.

otrzyn1ała Brązowy

Medal za

Długoletnią Służbę.

Lata okupacji

przeżyła

..

•

na \Vołyniu.
Po wojnie osiedliła się wraz z rodziną w Skwierzynie, kontynuując pracę w zawodzie nau-c zycielskim. Tam· też pełni obo\viąz
ki kierownika szkoły podstawowej. Drugą jej pasją życia jest
sz!=roko pojęte zaangażowanie społeczne. W roku 1947 wstępuje
do Polskiej Partii Robotniczej, na wiosnę 1948 r. do Ligi Kobiet,.
g,d zie powierzono jej funkcję . wiceprzew<>ąniczącej Zarządu Powiato-vvego. Inicjatywa tej niestrudzonej orędowniczki bezinteresownej aktyv..rności, przemieszcza się na inne dz:edziny życia -sp-ołecznego Skwierzyny. Organizuje .pier\vsze -kursy kroju i szycia,
prowadzi szwalnie, organizuje i prowadzi stołówkę \Vspólnie z Zarządem Oddziału Powiatoweg-o Związku Nauczycielst\va Polskiego, aż do . czasu .o twarcia pierwszej gospody ludo\vej. Bardzo
aktywna w pracach Zarządu ·Koła PCK w . S:k wierzynie, za . co
otrzym·u je z rąk pełnomocnika Zarządu Głównego PCK na 0-kręJ
. Wielkopolski List Gratulacyjny wraz z podziękowaniem za krzewienie idei czerwonokrzyskiej. W sierpniu 1948 roku wybrana
została jednogłoś-nie przewodniczącą Miej-skiego Obywatelskiego
Komitetu. Odbudowy M . . St. Warszawy i Poznania. Uczestniczy
także aktywnie w życiu społeczno-kulturalnym n~1 terenie miasta i powiatu. Organizuje imprezy art)rstyczne w sali teatru, Po·
wiato\vym Domu Kultury, świetlicy ZPLK, P'J ma_ga skutecznie
lil{\Vidować analfabetyzm. Brała udział w II Kongresie Zw. Zaw.
gdzie postuluje problem . wczasów rodzinnych. W uznaniu jej za~
sług, a także wieloletniej pracy podczas akcji Tygodnia Oś\viaty,
Książki i Prasy w 1949 r. Woje\vódzki Komitet Obywatelski Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy przyznaje jej Dyplom Uznania
za gorliwą i o~iarną pracę na rzecz. tych ak·c ji.
Pod koniec 1952 roku przyjechała do Żar. \Veszła bardzo szybko w nowe środowisko, podejmując samorzutnie aktywną pracę
społeczną . równolegle z wykony\vaną · pracą zawodową. Od razu
daje się poznać jako aktywistka Powiato\vego i Mi~jsk~:ego I<.omitetu Frontu Narodowego., za co zostaje -vvyróżniona Dyplomem.
I-Ion-orowym nadan~y'm przez Ogólnopolski Komitet Frontu Narodowego. Nawią~u.je współpracę z \Vydziałem· Kultury -PPRN,
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pełni funkcję sekretarza Zarządu Powiatowego Towarzystwa Wiedzy Powszcclmc.J, aktyv,rna w pracy nad pogłębianiem przyjaźni
Polsko-Radzieckiej, w pracach Ligi Kobiet, a szczególnie utkwiła
w pamięci mieszkańcom Żar jako niezastąpiony i nieoceniony or·
ganizator społecznego ruchu kulturalnego w mieście i powiecie.
W 1938 r. zostaje wybrana radną Powiatowej Rady Narodowej w Żarach. Działa nadal aktywnie w KP PZPR, Wydziale
Kultury, Lidze Kobiet, TWP, klubach fabrycznych i klubach
wiejskich. Wchodzi w skład pierwszego Zarządu Klubu Inteligencji, dbając nie tylko o to, by okrzepł, ale troszcząc się także
o jego koncepcję programową i towarzyską.
Za bezgraniczne oddanie sprawom społecznej działalności kulturalnej Wojewódzka Rada Narodowa wyróżniła ją Lubuską Nagrodą Kulturalną za rok 1958. Zarząd Główny TWP nadał jej
Złotą Odznakę Honorową Zasłużonego Popularyzatora Wiedzy.
Uchwałą Rady Państwa z dnia 9.V.1962 roku została odznaczona
pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarła 8 maja 1962 r.
JAN WERSTLER

MICHAŁ (1907-1970), działacz polityczny, ur. się 28
1907 r. w Bogumiłowicach, pow. radomski, woj. łódz
kie. Syn Franciszka, małorolnego chłopa. Rodzice jego, posiadający trzy- i półhektarowe gospodarstwo, napotykali na poważne
trudności w utrzymaniu licznej rodziny (posiadali ośmioro dzieci). Po ukończeniu szkoły powszechnej aż do powołania do wojska pomagał ojcu i starszemu rodzeństwu (matka zmarła wcześnie) w pracy na gospodarstwie. W latach 1929-1930 odbył służ
bę wojskową w 82 pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem, uzyskując stopień kaprala. Po powrocie z wojska nadal bezskutecznie
poszukiwał pracy.
W 1930 roku znalazł się w szeregach radykalizującego się
miejscowego koła Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici", które stało się dla niego szkołą działalności społeczno-politycznej.
Już w następnym roku stał się współorganizatorem Koła Myśli
Wolnej w Bogumiłowicach, podległego organizacyjnie Folskiemu
Związkowi Myśli Wolnej. Działalność koła szybko wykroczyła

KUSIAK

września

8 -

Lubusk! słownik ...
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poza zakres funkcji legalnej. Ob·ok ·. propagandy w środowiskt:t
\Viejskim racjonalistycznej myśli zajęto się również aktywną działalnoś·cią politycz.ną, ·wy1nierzoną przeciw \Vładzon1 sanacyjnym.
K,oło . to bowiem znalazło się szybko pod wpływami członkó\v·
KPP. Toteż władze administracyjne zorientowa\vszy się w cha~
rakterze jego. działa1ności rozwiązały je.
Michał Kusiak otrzy1nywał jednocześnie zadania od człQn·k.ó :w.
KPP, stając się stopniowo sympatykiem tej ·p artii. Lata . te należy więc . uważ.ać za okres. przygotowawczy do przyję~ia go . . v.;
szeregi KPP~ Już w 1933 roku wspólnie z Czesławem Domagał.ą
(byłym I sekretarzem Komitetu Wojewódzki_
e go PZPR w Ęrako
wie) zorganiz9wał k.omórkę KPP w B·ogumiłowicach, a . po kilku
miesiącach został. jej sekretarzem. Poza tym nadal brał udział
.
w legalnej działalności Związku Młodzieży Wiejskiej ,,Wicr',
1
uczestn~czył . w zebraniach
chł.ops
kich,
prowadząc
.
jednocześnie
. .
.
.
nielegalną działalność k·o munisty. Taką. forma dz~ałalności.
po.
zwoliła mu zorganizować w swej okolicy kilk~ nastę_pny·ch k<>mórek KPP. W·k rótce został członkiem Komitetu
Grl:)innego,
a
nie.
.
.
. .
c.o. później
człon,kiem Komitetu Międzygminnego KPP w Sulmie.
rzycaeh w powiecie radomskim. W roku 1934 pawołan:o go na
członka Komitetu Powiatowego w Radomsku. W jednym i drugi:m ·wypadk·u powierzono mu jednocześ.nie funkcję technika, któ:_
re go zadaniem był nielegalny kolportaż · prasy, ulotek i ·innych.
materiałów KPP.
Działając nielegalnie pozostawał nadal ·bez pracy. Towarzys·z e
z KPP · pomo.gli mu uzyskać ·w 1934 roku pracę \V ch.a ra,k terze
instruktora rolnego na powiat radomski w Związk11 Zawodowym
Małorolnych, którego b·ył członkiem od 1933 roku·~ z· ·racji" -~swej
funkcji działal więc Wśród chłopów biedny.ch i małorolnych. Je..:
dnocześnie legalna praca na stanowisku po\viatowego· instruktura
.
rolnego ułatwiała mu prowadzenie aktyw·n ej' działaln·o. ści niele~· galnej w szeregach KPP. Za działalność politycznf1 , a szczególnie
za aktywny ud-ział w wystąpieniach chłopów ··. w Bogumiłowicach·
i okolicznych wsiach · został wraz z innymi działaczami ąreszto-.
wany, · a następnie w sierpniu 1936 r. wywie-ziony. do sła.wnego
obozu dla więźniów polity-c znych w Berezie Kartuskiej, w =którym przebywał ponad 9 miesięcy. Tam pomimo różny·ch repre·:.
sji, znęcania się , pracy ponad siły w bardzo trudny~h warun.J~ach~ •
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nie wyrzekł się idei, dla której służył pomimo propozycji władz
obozu natychmiastowego zwolnienia na ''-'Olność:, jeżeli wyrazi na
piśmie rezygnację z dalszej działalności politycznej wśród chło
pów.
Po powrocie z Berezy Kartuskiej w maju 1937 roku przystąpił natychmiast wraz z innymi towarzyszami do odbudowy
organizacji KPP, rozbitej w wyniku aresztowań, kontynuując równocześnie działalność w jej szeregach aż do rozwiązania w 1933
roku. W tym czasie został również skazany przez Okręgowy Sąd
w Piotrkowie Trybunalskim na rok więzienia z zawieszeniem za
udział w antypodatkowych wystąpieniach chłopskich.
Podczas najazdu wojsk niemieckich na Polskę, we wrześniu
1939 roku został zmobilizowany do wojska. Po klęsce dostał się
do niewoli niemieckiej i przebywał w obozach jenieckich najpierw w Norymberdze, a później w Limburgu, aż do wyzwolenia
przez wojska alianckie w 1945 r. Do kraju powrócił 11 paździer
nika 1945 roku. Natychmiast po przybyciu do Polski wstąpił w
szeregi Polskiej Partii Robotniczej i udał się do Warszawy, oddając się do dyspozycji Komitetu Centralnego PPR. Władze partyjne z kolei skierowały go jako doświadczonego działacza ruchu
robotniczego na Ziemie Odzyskane, do Wrocławia, na stanowisko
kierownika Wydziału Rolnego w Komitecie Wojewódzkim PPR,
które objął 25 listopada 1945 r.
W styczniu 1946 r. został skierowany na czteromiesięczny
kurs do Centralnej Szkoły PPR w Łodzi, który ukończył 19 maja
1946 roku. Do sierpnia 1950 roku nadal pracował na tym samym
stanowisku. We wrześniu 1950 roku został skierowany na Dwuletnią Szkołę Partyjną przy KC PZPR, którą ukończył 31 lipca
1952 r. Tym razem powołano go na odpowiedzialniejsze stanowisko, na sekretarza Warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, czyniąc go nadal odpowiedzialnym za sprawy rolne.
15 kwietnia 1955 roku Komitet Wojewódzki PZPR w Zielonej Górze powołał go na stanowisko sekretarza, powierzając mu
sprawy rolne wsi lubuskiej. Od tego czasu działalność Michała
Kusiaka została związana z historią partii na Ziemi Lubuskiej.
17 lutego 1967 roku Komitet Wojewódzki PZPR w Zielonej Górze powierzył mu nowe, odpowiedzialne stanowisko przewodniczącego Wojewbdżkiej Komisji Kontroli Partyjnej, które pełnił
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do chwili ś1nierci. Na V Zjeździe PZPR w i968 roku został wybrany członkie1n Centralnej Komisji I{o11troli l'artyjnej.
Za swoją długoletnią działalność w szeregach ruchu robotni-.
czego otrzymał wysokie odznaczenia państwo\ve: Order Sztan·~·
daru Pracy I i II klasy, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia
Polski, Odznakę H-onoro\vą "Za zasługi w roz:\voju województwa
zielonogórskiego''. Zmarł 28 maja 1970 r.
•'
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LEMIESZ. FELICJA (1917 1975), z domu Rosowska, działaczka·
polityczna, ur. się 27 kwietnia 1917 r. w Pławnie, pow. radom~·
szczański. Córka Arkadiusza, inteligenta. Po ukończeniu s·zkoł.Y
powszechnej w 1928 r. kontynunwała naukę w gimnazjum w Ło
dzi. Na skutek pogorszenia się . warunków ·m aterialnych rodziny
w 1935 r. przerwała nau·kę i podjęła pracę w fabryce chałwy·
"Ellas'' w Łodzi jako robotnica.
O·d 1932 r. należała do· Związku Młodzieży Szkolnej. W 1934
roku przyjęto ją do KZMP. Działała w środowiskaeh młodzieży:
szkolneJ i robotniczej. Opieko\vała się kołem Związku .Pionie ..;..
rów. W 1935 r. została sekretarzem ·Komitetu Dzielnicowego Sródmieście-Prawa KZMP w Łodzi oraz przyjęto ją do K_
P P. Brał.a·
udział także w działalności związkowej w swoim zakładzie i branży. Była czlonkiem Zarządu Okr. Klasowego Z\v. Zaw. Prac..
Przem. Spożywczego i sekretarzem Sekcji Cukierniczej. W 19.3 6 r.
u·czestniczyła w straJku pracowników przemysłu spożyw:czego : ja-:
ko ·członek Komitetu StraJkowego. Z ramienia KZrv1P brała ud·ział
w przygotowaniu strajków łódzkich włókniarzy. .· W 1935 r . . nale-:
żała
do inicjatorów wystąpień jednolitofrontowych · KZMP.
i OMTUR. Za działalność tą kilkakrotnie ją aresztowano. W .połowie 1938 r. przeniosła się do Warszawy i tam. znalazła . pracę.
w fabryce czekolady "Plutos".
W czasie obrony stolicy we wrześniu 1939 r .. jako· sanitariu ·
szka organizowała pomoc dla uciekinierów przybywający·ch .da
miasta. Po kapitulacji Warszawy udała się do Białegosto:k~ i dalej do Lwowa, gdzie otrzymała pracę w aptece. \;T 1940 r~ pod~
jęła studia na Wydziale Historycznym Instytutu Pedagogicznego·.
Działała także w MOPR. Po napaści niemieckich wojsk ·na Zwią
zek Radziecki ewakuowała się do Vljanowska, a stamtąd do .l)z.~··
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beckiej SRR, gdzie pracowała kolejno w kołchozie i w warsztatach kopalni węgla w Proletarsku jako robotnica. W listopadzie
1943 r. wstąpiła do wojska polskiego w ZSRR i po ukończeniu
szkoły oficerskiej w stopniu chorążego skierowano ją na stanowisko zastępcy dowódcy ds. polityczno-wychowawczych kompanii łączności 9 pp 3. Dywizji im. R. Traugutta. W oddziale tym
przeszła szlak bojowy od Sielc do Pragi, gdzie w czasie farsowa·
nia Wisły 17 września 1944 r. została ciężko raniona. Po wyjściu
ze szpitala w grudn}u 1944 r. przeniesiono ją w stopniu ppor. do
Głównego Zarządu Folityczno-Wychowawczego WP. W czasie pobytu w 3. Dywizji została zweryfikowana jako były członek KPP
i przyjęta do PPR.
W połowie marca 1945 r. została przekazana do dyspozycJi
pełnomocnika Tymczasowego Rządu RP na miasto Łódź, gdzie
skierowano ją do pracy w KW PPR jako zastępcę kierownika
Wydz. Personalnego. W KW PPR i PZPR pracowała do września
1949 r. Po wyjeździe wraz z mężem i dziećmi do Gdańska, w latach 1951-19:52 pracowała w Woj. Zjednoczeniu MHD jako kierowniczka Działu Kadr. Nadal uczestniczyła w życiu politycznym, m.in. jako członek Woj. Komisji Kontroli Partyjnej. W
1953 r. została kierownikiem Działu Kadr w Woj. Przedsiębior
stwie Hurtu Spożywczego w Zielonej Górze. We wrześniu 1955 r.
·przeszła do pracy w KW PZPR, do Woj. Ośrodka Szkolenia Partyjnego w Zielonej Górze. Od 1960 r. powierzono jej stanowiska
kierownika Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu.
W tym czasie zaocznie podjęła studia na Wydz. Historyczno-Socjologicznym WSNS przy KC PZPR w Warszawie, uzyskując w
19u6 r. tytuł mgra historii. Działała również w organizacjach społecznych. M.in. była przewodniczącą Sądu Koleż.eńskiego Woj.
Zarządu Ligi Kobiet. W sierpniu 1968 r. przeszła na emeryturę.
Otrzymała odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyż Walecznych, Order Krzyża Grunwaldu, Medal Z3.
Warszawę 1939-1945, Medal za Odrę, Nysę i Bałtyk, Medal Zwycięstwa i Wolności, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal XXX-lecia
Folski Ludowej, Odznakę Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa zięlonogórskiego". Zmarła 9 wrzęśnia J 975 r.
MARlAN
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LISOWSKI KAZIMIERZ (1863 . 1935), rzemieślnik, działacz na~odowy, ur. się 26 lutego 1863 r. w Piotrowie, ·pow. śremski. Syn
Roeha, chłopa. W rodzinnych s tronach -vvyuczył się zawodu bla ~
charskiego. Ok . .1890 r . został jako mistrz · blacharski zwerbowa:ny do pracy w fabryce wagonów Beuchelta · w Zielonej Górze
(obecnie Zaodrzańskie _ Zakłady Prze1nysłu Metalowego im. M. Nowotki "Zastal"). ·O jego wcześniejszej działalności v.; Poznańskien1
·' nie ma żadnych wiadomości.
W Zielonej Górze rozp- oczął ożY'vion·ą działalność wśród polskich rzemieślników zatrudnionych w tamtejszych zakładach; za
·co wkrótce został ·zwolniony z pracy przez właściciela fabryki.
Ok. 1892 r. otworzył warsztat blacharski w Zielonej Górze.· 27
sierpnia 1898 utworzył Towarzystwo Rzemieślników· Pols-kich w
Zielonej Górze, które w chwili powstania liczyło ok. 60 o8ób.
Lisowski był aż do ś;mierci jego prezesem. O·pracował wydane
dru·k iem w Poznaniu w 1898 r. Ustawy Towarzystwa Rzemieślni
ków Polskich w Zielonej Górze. Towarzystwo skupiało nie tylko
rzemieślników, gdyż Ustawy · przewidywały, że "członkiem Towarzystwa może zostać każdy nieposzlakowany Polak". Lisowski
jako prezes Towarzystwa osobiście zajmował się kolportażem prasy polskiej sprowadzanej z Po·z nania 'Oraz prowadził polską · bibliotekę. z jego inicjatywy wystawiano sztuki polskie, organizowano a;k ademie z okazji świąt 'n arodowy·c h, odczyty o tematyce
.
history·e znej wygłasza,ne przez poznańskich uczonych oraz ku~y
języka polskie,g o. ,
·
_. ··
Po wybuchu powstania wielkopolskiego w 1918 r. Lisowski
wraz z innymi- działaczami Towarzystwa, a głównie Walentym
Kli,k sem (1875 1962), organiz.u je zbiórki pieniężne wśród · zielon·o górskich · P~olaków, pomaga w ... przemycie broni do .·: Wielk·Opólski o·r az przerzucie ochotników. Ponieważ policja niemie·e ka· .w padła na trop konspiracyjnej działaln-ości politycznej Towarzystwa,
LisOwski zmuszony jest ukrywać się aż do chwili ·am·n estii: ·w
1921 rok·u . Gdy 2 stycznia 1923 r. · powstaje ·w · Zielonej Górze ·óddział Związku Polaków \V Niemczech, Lisowski zostaje jego wicepr.e~zesem (prezesem był Walenty Kliks, -m istrz siodlar-ski, współ
zał-ożyciel Towarzystwa R-zemieślników). Z · inicjatywy ·K liksa
i Llsowskiego oddział zielonogórski utrzymywał i.ywe kontakty
z I Dzielnicą Związku. Polaków w Nięmczęch we \Vrocławiu. W
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1932 .- r: :obaj ·.próbowali'- założyć w Zielonej" Górze szkołę polską,
1~ -1 ·.c o \V ladze piem·i eckie· nie wyraziły zgody, mimo że · s·prowa.~
.
·dzono już z . .\Vielk~polski polskiego nauczyciela.
... Po dojści J. ·Hitlera do władzy rozpoczęły się represje władz
policyjnych. wubec . Lisowskiego. Represje te wz1nogły się-, · gdy
zaczął on n3. zebraniach Towarzystwa Rzemieślników i ZPw·N
vv.ystępov.., ~ć przeci\v dekorowaniu domów· z . okazji świąt . nazi ~
stcwskich.
· · ··
. Z małżeństwa .z Bertą z domu Kube n1iał 3 dzieci: Helenę,
Edmunda i Antoninę .. Zmarł · dnia 25 września 193 f.~ r. w siedzibie
zielo . ~ogórś.Kiego gestapo w czasie przesłuchania, wg wersji · policyjnej na atak serca..

.
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.LOREK --J ANINA . (1906 1968); z domu· Dziekanówna, ps . . Irka,
Pola, ..Fela, Mała, Janina Czaplicka, działaczka społeczna ·i polityczna, ur. się 17 czerw·c a 1906 r. w Czeladzi· w · Zagłębiu Dą·
browskim. Córka Walentego, górnika. · Rodzice jej wych.o wywali
liczną rodzinę, składającą _ się z 5 córek i 3 synów. Trudne warunki_·materialne, a także w-c zesna śmierć rodziców sprawiły, że
·dzieci bardzo wcześnie . się usamodzielniły i rozpoczęły pracę.·· Patriotyezne j klasowe wy-c howanie w · rodzinie s·kło.niło · młOdych
. :D ziekanów do szukania kontaktów- z partią komunistyczną i or-ganizacjami· górniczymi. Jeden z braci, członek KPP, Piotr Dzie·kan, został zamordowany w czasie plebiscytu. · Janina· Loręk także · wcześnie znalazła się w sekcji młodzieżowej związku górni··
ków i Już w 1922 r. była pierwszy raz ·aresztowana za · kolportaż
:' nielegalnej : literatury. Pracowała w tym okresie. doryw·c zo w sezonowych pracach polow-y ch. .
· ·
... \V 1924 roku .wstępuje do Komunistycznego Związku 1~łodzie
/iy · Polskiej. ·W KZMP. bądź w KPP znalazło się w ty,m czasie
.także jej rodzeństwo: Janina, Maria, Helena, Edward i Czesław .
.
W styczniu 1925 r. została. aresztowana za działalność polityczną
-w Sosnowcu (razem ze swym przyszłym mężem Feliksem Latkiem) i skazana na dwa lata domu poprawczego. \V 1926 r. pod-c-zas urlopu · zdrowotnego ponownie aresztowana i s.kazana · na 3
lata ciężkiego więzienia, ch-ora opuszcza więzienie w 1928 r . .na
-skutek amnestii. Jako ciężko . ch-orą partia wysyła 'ją na l~·czenie

.1.19

do Berlina (1928-1929), a stamtąd w 1929 r. kieruje do Moskwy,
gdzie Janina Lorek nadal się leczy, a od 1930 r. podejmuje pracę w sekcji polskiej wydawnictwa "Centrizda t". W j 932 roku uczy
się na 9-miesięcznym kursie tzw. Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej. Była w tym czasie kandydatem KPZR (wówczas
WKP/b).
Po powrocie ze szkoły, już jako członek KPP i funkcjonariusz partyjny, pracuje jako sekretarz komitetów okręgowych
KZMP kolejno w Warszawie podmiejskiej, Siedlcach, Łodzi, Bydgoszczy i Katowicach. Aresztowana w 1934 r. w Katowicach przebywa rok w więzieniu, po czym zostaje zwolniona do apelacji.
W 1935 r. pełni obowiązki sekretarza okręgowego KPP w Krakowie (sekretarz tamtejszy został aresztowany). Po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka, od grudnia 1936 r. jest kolejno
drugim sekretarzem w Kutnie i Gdyni, a od grudnia tegoż roku
ponownie pracuje w Zagłębiu. W tym czasie była ponownie kilka razy aresztowana. Rodzi jej się drugie dziecko.
W okresie kilkakrotnego pobytu w więzieniu (Sosnowiec,
Piotrków, Sieradz, Katowice, Warszawa) poznaje wielu wybitnych komunistów polskich, m.in. Zenona Nowaka, Małgorzatę
Treblińską, Janinę Jaworską i in., co obok pobytu w szkole w
Moskwie ma decydujący wpływ na ukształtowanie się jej osobowości. Czas w więzieniu wykorzystuje też na systematyczne
dokształcanie się. Także mąż, Feliks Lorek działacz i funkcjonariusz komunistyczny, miał duży wpływ na jej poglądy i działalność. Rozwiązanie KPP i wybuch wojny w 1939 r. to jedyny,
krótki okres przerwy w działalności partyjnej Janiny Lorek,
przeznaczony na leczenie i sprawy rodzinne (w 1940 rodzi się
trzecie dziecko). Lata okupacji spędza wraz z mężem w Białym
stoku. Zły stan zdrowia, a także choroby dzieci nie pozwalają
jej na pracę zawodową. Ponieważ w Białymstoku nie działała
w okresie okupacji Polska Partia Robotnicza, wraz z mężem pracuje w założonej przez białostockich komunistów "Organizacji
Antyfaszystowskiej", która zajmowała się sabotażem, kolporta~
żem literatury itp. Po wyzwoleniu Białostocczyzny Janina Lorek wstępuje w 1944 roku do PPR i do marca 1945 r. pracuje
w tamtejszym Zarządzie Miejskim.
WyzwQlenie reszty kraju na początku l945 r. rozpoczyna no~
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wy, bardzo aktywny okres w jej działalności partyjhej i zawodowej, Od marca 194j r. do marca 1946 r. pracuje w Komitecie
Wojewódzkim PPR w Katowicach, początkowo jako zastępca kierownika Wydziału Personalnego, a następnie kierownik Wydzia"
łu Administracyjno-Samorządowego. Pełni w tym czasie także
funkcje społeczne. M.in. była członkiem Komitetu Wojewódzkiego PPR i radną M~ejskiej Rady Narodowej w Katowicach.
W marcu 1946 r. zostaje wraz z mężem przeniesiona do
Szczecina, gdzie Feliks Lorek został II sekretarzem KW PPR.
Janina Lorek obejmuje podobne stanowisko jak w Katowicach
(kierownik Wydziału Administracyjno-Samorządowego KW PPR).
Okres pracy w Szczecinie, a następnie w Zielonej Górze to lata
bardzo aktywnej działalności politycznej Janiny Lorek. Zarówno na stanowiskach zawodowych, jak i w związku z pełnieniem
licznych funkcji społecznych wniosła duży wkład w odbudowę
i rozwój ówczesnych Ziem Odzyskanych. W Szczecinie była m.in.
radną i wiceprzewodniczącą Wojewódzkiej Rady Narodowej, wiceprzewodniczącą Zarządu Wojewódzkiego Ligi Kobiet, przewod~
niczącą Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i in.
Choroba dziecka i zły stan zdrowia zmusza ją do przejścio
wej rezygnacji z pracy zawodowej (1947-1948). Od lutego 1948
roku podjęła pracę jako kierownik działu· kadr Polskiej Zeglugi
Przybrzeżnej "Gryf" w· Szczecinie. Nadal była czynnym działa
czem społecznym. Od maja 1949 roku do lutego 1951 roku była
dyrektorem Biura Osobowego centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.
·W 1951 r. w związku z wyborem męża na stanowisko I sekretarza KW PZPR w Zielonej Górze, pónownie wraca na Ziemie Odzyskane i organizuje Delegaturę RSW "Prasa" w Zielonej
Górze. Jako dyrektor Delegatury wniosła duży wkład w rozwój
prasy na Ziemi Lubuskiej. Pracowała też aktywnie społeczni'2
jako członek Komitetu Miejskiego PZPR w Zielonej Górze, wykładowca kursów partyjnych itp. Pogarszający si<~ stan zdrowia
zmusza Janinę Lorek do rezygnacji w końcu 1954 r. z pracy zawodowej i do przejścia na rentę. Jako rencistka aż do śmierci
była nadal czynnym członkiem PZPR i długoletnim członkiem
egzekutywy POP organizacji terenowej w Warszawie, dokąd wraz
;1: mężem została przeniesiona w 1956 r.
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ŁUCZAK JÓZEF (1912 · ·1978),-: działacz ·p olityczny, .ur.- się :.5· inaja

·Sy·n Franciszka;· robotnika; Stałym miejscem ·żamieszkania rodziny Lu czak ów ·b·yło miasteczko w ·Wielkopolsce, Miłosław. : Sytuacja.· materialna zmuszała rodziców .· Józefa
Łuczaka do . częstych . wyjazdów na sezonowe prace do .Niemiec,
.
między innymi i do · s zprotawy.:... Po . pierwszej woj:nie światowej
ojciec pracował po.czątkowo jako robotnik w . poznaniu, · a późnieJ
zajmował · . się garbarstwem w Miłosławiu. Józef : Łu·czak . .u·kończ·ył
·w 1926. r·o ku szkołę powszechną, a dwa· 'lata ·póź,niej · rozpoczął na:..
u:kę · w · rzemiośle malarskim, uczęs.zczając · równocześnie do ·.wieczorowej ·:szk·oły zawodowej. ·- Po u·kończeniu nau·k i rzemiosła; ·nie
mogąc znaleźć pracy w ·swoim zawodzie,. w latach ·1931 · 1934
pracował w hurtowni papi~r:u -w· Poznaniu, ·początkowo jaka· ro:..bótnik, a później w ·chara,k terze iln k·a senta.
..
·
:-~: W · kwietniu 1934 roku ··został pOWOłany· do·. slużby- WOjskow.e j,
·którą odbywał ·:w · 68 ·pp . .we· Wrześn·i. ·.d-o . 1935 :.roku. :Po .: powrocie
z .wojska do ··k-ońca:- 1938 ··r ~ pra-cował ja,k o · malarz w· Miłosławi u,
le·cz w: ·S ty:czriiu 1939 r. w · poSzukiwaniu ·korzystńiejszel pracy.: wy1912· . r. w

je~hał

Sz·protawie~

·.·do · · Centralńego :

Okręgu·~ ·Przemysłoweg·o,

.-:.do·. Rze·szowa.

Tam, borykając się z trud.noś·ciami, początkowo : praco·wał :. jako
·malarz:- na · różny·ch · bu-d~owach":; a ··od ·lipca· 1939 · roku użyskal pracę . w P~aństwowych ·Zaikładach . Lotnic-zych. ·
· · .. · · ·.. · · ··:. ···
·. :.-po· zajęciu·· Rzeszowa·'przez- ok·u panta hitlęrowskiego· Józ-e f Łu
czak· wrócił .~ do · Milosławia i .·podjął · prac·ę jako malarz ·w prywa.t ··nej' ·firmie :: niemieekiej -· w Poznariiu. ·Za·· działalność sabotażową
-z9stał u·k arany przez władze niemie·c kie · B-miesięcznym ·pobytem
·w ob.Ozie pracy ·w BeT-linie,:_a· po ·powrocie wywie·z ieniem:.na· ·przymusowe rob·o ty · do Niemiec~ do Angermin·d e. Po wyzwole-niu · teg_o · ..
miasta przez woJska rad·zie·ckie · wiosną .1 945 roku powrócił' do
Milosławia ·i podjął' żnowu · pracę w Poznaniu w cl1arakterze malarza. ·
··
· ·
W czasie organizowania akcji .przesiedleńczę,j" na Ziemie Od•

Powiat-owy Folskiego Związku Zachodniego we
Wrześni na początku czerwca 1945 r. zaproponował Józefowi Łu
czakowi osiedlen~e się w Nowej Soli. Wyjazd na Ziemie Zachodnie· stwarzał perspektywę szybkiego awansu społecznego, a jednocześnie wymagał pracowitości, dużej odwagi i przedsiębiorczo·
ści w przystosowaniu się do nowych, trudnych vvarunków. Już
w czerwcu 1945 roku zamieszkał w Nowej Soli i z miastem tym
związał swe losy do końca życia. Jesienią 1945 roku władze miejskie skierowały go do sześcioosobowej grupy pierwszych pracowników, którym powierzono zadanie zorganizowania odbudowy
i stopniowego uruchomienia byłej fabryki "Gruschwitz", od tego
czasu zwanej Paristwowymi lub Nadodrzariskimi Zakładami
Przemysłu Lniarskiego nr 4 "Odra" w Nowej Soli.
13 grudnia 1945 roku został przyjęty do PPR. Na początku
stycznia 1946 roku, wspólnie z innymi aktywistami PPR, przystąpił do organizowania partii w zakładzie, a na pierwszym zebraniu Koła PPR wybrano go I sekretarzem. Jako aktywista Komitetu Miejskiego i Komitetu· Powiatowego brał również udział
w rozbudowie PPR, w organizowaniu nowych kół na terenie
miasta oraz uczestniczył we wszystkich akcjach politycznych,
a szczególnie w przygotowaniu referendum ludowego i w kampanii wyborczej do Sejmu Ustawodawczego w powiecie kożu
chowskim. W Nadodrzaliskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego
"Odra" był st. referentem personalnym, a funkcję I sekretarza
Koła Fabrycznego PPR pełnił społecznie. Pomimó nadmiaru pracy potrafił godzić obowiązki zawodowe z działalnością społeczną.
Po powołaniu Komitetu Fabrycznego l?PR w marcu 1947 :toku, w wyniku rozbudowy partii w za:kładżie, żosta:ł I sekretarzem
tegoż Komitetu. Funkcję tę pełnił społecznie do maja 1948 roku.
Jednak nadal, az d·o· zrnia:ny miejsca pracy,. pozostał członkiem
Egzekutywy Korriitetu Fabrycznego PPR, a od żjednoczenia PZPR. W sierpniu 1950 roku, na podstawie uchwały Egzekutywy Komitetu Powtatowego PZPR, został przeniesiony do pracy
w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych w Nowej Soli na
stanowisko kierownika Wydziału Personalnego. Na tym stanowisku pozostał już do 1977 roku, to jest do czasu przejścia na
emeryturę. Od tego czasu związał się z działalnoscią organizacji
partyjnej w nowym miejscu pra<!y, pełniąc różne funkcje spo-

zyskane
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Nadal należał do aktywu Komitetu Powiatowego PZPR,
między inn·y mi od 1965: ·roku · był członkiem · Komisji :· skarg
i W.n iosków.
.. .· ·
·. :·. ·Ponadto · działał ·w · radach · narodow.y ch i· organizacjach społecznych. ·Od 1951 ro-ku przez wiele kadencji był radnym · M iej s .
kiej Rady Narodowej w Nowej Soli oraz w ciągu kilku
lat
człon~
.
kiem jeJ Prez·y dium. W 1atach pięćdziesiątych był radnym Po;..
wiatowej Rady Narodowej-. Od roku 1958 aż do likwidacji powiatów w 19·75 roku · był człon-kiem Zarządu Po~wiatowego Ligi
Obrony Kraju, a jej działaczem pozostaf ·do końca życia. Piasto ~
wał również fun·k cje społeczne w Związ·ku Zawodovv-ym W-łóknia
rzy, w Klubie Sportowym ora·z w in·n ych organizacjach i k=amisjach społeczny·ch, zarówno w zakładzie pracy, jak I na terenie
miasta·. Po przejściu na emeryturę nie przerwał działalności społecznej. Zmarł 31 lipca 1978 r.
· ·
.

.

.

~

MARIAN PIETRZAK

MACKOWIAK ANTONI. (1906 · · 1978), nauczyciel; d'ziałacz oświa
towy; ur. się· ·20 maja 1906 r . .w Wonieściu w Wielkopolsce~ ·:Sy·n
robotnika · folwarcznego. -w·y~eh·owywał się . wraz z- dziesięciorgiem
rodzeństwa· .w ·czworakach · d-worskich. · Dzieciństwo je·go · przy:p adło :.n a. ostatnie lata -rozbiorów Bolski., totez zmuszony był na:u ,kę
·elementarną rozpocząć w ·szkole niemieckiej. ··Mimo to. wzrastał
w domu rodzinnym w atmosferze· wychowania.:narodowego . i . ·pod
kierunkiem -swego ·oj-ca nauczył się początków czytania ·w ·-.języku
polskim. · Szkołę elementarną ukończył już · po odzyskaniu· niepodległości, · w roku ... 1920~ :: Ponieważ jako młody _· chłopiec uczył
·się dobrze, rodzice postanowili kształcić go na naućzyciela. Do
Seminarium Nauczycielskiego ucżęsz.czał w Wolsztynie w latach
·1.920 -.- -. 1925 . i- ·. ukończył je z wynikiem bardzo dobrym.
Pracę · nauczycielską ·· rozpocz-ął w sżkółce jednoklasowej w P~
powie Stary·m, w powiecie śmigieiskim i od razu zajął się samokształ-ceniem~ . · sprowadzając i studiując literaturę pedagogiczną.
Dzięki pracy nad sobą, ·egzamin ·kwalifikacyjny zdał w 1928 -r .
z wynikiem bardzo dobrym. W dwa lata później przyjęty · został
na Wyższy Kurs Nauczycielski w Wilnie. Poznał tam Janinę · Muniakową, przyszłą swą żonę, która przez wszystkie następne lata
była bliskim jego współprą~ownikiem. Po ukQ-ń·czeniu Wyższego
/
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Kursu Nauczycielskiego razem podjęli pracę w 1932 r. w Szkole
PowszechneJ w Mosinie pod Poznaniem i wspólnie prowadzili
w niej eksperyment, zmierzający do zastąpienia w klasach początkowych systemu przedmiotowo-lekcyjnego nauką łączną. Zamiast gotowego elementarza opracowali i stosowali własny elementarz kartkowy. Próby poszukiwania nowych rozwiązań w me·
todyce nauczania początkowego budziły żywe zainteresowanie,
szkołę ich odwiedzali więc często nauczyciele, a nawet słuchacze
Warszawskiego Instytutu Nauczycielskiego. Zachęcony przez dyrektora tego Instytutu, dr Marię Grzegorzewską, A. Maćkowiak
podjął w nim studia w 1935 r. W pracy dyplomowej opisał eksperyment prowadzony w szkole w Mosinie. Wracając do przerwanej pracy zawodowej, objął w 1936 r. stanowisko kierownik:~
Szkoły Powszechnej w Antoninku pod Poznaniem. Po dwóch latach awansowany został na podinspektora szkolnego w Koninie,
na którym to stanowisku pozostał do wybuchu drugiej wojny
światowej.

Wojna i okupa·cja przerwały normalny rytm pracy. Los okajednak dosyć łaskawy. Aresztowany razem z innymi nauczycielami konińskimi (X 1939 r.) zdołał z częścią z nich uniknąć
rozstrzelania i uzyskać nawet zwolnienie. Przed ponownym aresztowaniem (IV 1940 r.) udało mu się uciec i uniknąć w ten sposób wywiezienia do obozu w Dachau. Pozostałe lata okupacji
przeżył z rodziną w Ropczycach, uzyskując z czasem pracę nauczyciela języka niemieckiego w miejscowej Szkole Ogrodniczej.
Trudy lat okupacji łagodziły w jakimś sensie A. i J. Maćkowia
kom prowadzone przez nich obserwacje nad rozwojem pojęć matematycznych u pięcioletniego synka Jacka i nad początkiem samorzutnego uczenia się przez niego czytania. Wyniki tych obserwacji zostały wydane drukiem już po zakończeniu wojny.
W trakcie odradzania się niepodległej Folski A. Maćkowiak
zgłosił się w Lublinie do dyspozycji Resortu O.światy PKWN.
Po wyzwoleniu Poznania skierowany został niezwłocznie do tamtejszego kuratorium i już w marcu 1945 r. objął dawne stanowisko podinspektora szkolnego w Koninie. Zajął się tam m.in.
przygotowaniem kandydatów na niekwalifikowanych nauczycieli.
Wkrótce otrzymał jednak propozycję objęcia stanowiska dyrektora Liceum Pedagogicznego w Wolsztynie.
zał się
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zapałem przystąpił \Ve wrześniu .

1945 r ! do zorganizowania
t'XJ\Vierz:1.1nego 111u ·. za.kładu j clzię.ki czemu_ już w listopadzie .xno~~ły
się ro zpocząć zajęcia ... na kursach
_\vstępny· ch dla kandydat9w na
.
naucz_yciel-L _B rak jednak odpowiedniego · oł:>iektu . utrud·niał .roz~
wój liceum. Na potrzeby te doskD·n ale nadawały· się .-b udynki- po.u
niemieckiego · pedag-ogium w pobliskim Sulechowie. Tam właśnie
przeniósł Ał Maćkowiak, 2 styczni~ 1946 r., organizują-ce się liceum, które było pierwszyrrt zakładem ksztalcenia nauczycieli na
Z~emi Lubuskiej. Wspólnym wysilkiem pierw_
szy(!h uczniów i nauczycieli zdołano stopniowo · zagospodarować pozyskane obiekty,
stwarzając z roku na rok coraz lepsze \Varun·k i pracy \V liceum
i

życia

w . internacie.

.· .
kilka . (wspólnie

W· czasie pJbytu w Suiechowie ukazało się
z - żoną opracowanych) artyk-ułów A .. Maćkowiaka ·\v. "Życiu Szkoły" i innych czasopismach oraz parę publikacji książ.k-owych,
rn.-in. praca .pt. Naturalne drogi nauki czytani2 i rAsania (Poznań
1946), zawieraj ą ca ws-k azówki metodyczne do wydawanego ·wó\Vczas elementarza książ:kowego. . · ·.
. Zainteresowania A. i . J. Maćko·wiaków metodyką nauczania
początkoweg-o zwróciły . uwagę ministra.. oświat:y,
Stanisława
Skrzeszewskiego, który spowodował przeniesienie ich od września . 1950 r. do · Ośrodka Badań Pedagog.icznyeh i Prac Progra~owych w ·Warszawie. Powierz·o no im· tam prowadzenie sekcji
nauczania pnczą tkowego . i - ·wydawało· . si.ę, że trafili . do placówki
stworzon~j · jakby dla nich. Niełatwo . jednak byio zaadaptować
się '. \V nowych warunkach. Ż·ona już po roku w~óciła ·d o Sulechowa,. natomiast A. Maćkowiak pozostał jeszcze dwa lata i zrobił
na Wydziale Filozoficz.n-o-Społecznym Uniwersytetu . Warsza\V"··
skiego ·m agisterium z pedagogiki, ·przedstawiając \V pracy badania nad metodą i wynikami nauki czytania i pisania .
. ..· Na. krótko. powrócił do pracy w administracji szkolnej, obej~
mując · \V Wydziale O-światy Pre~y.dium WRN w Poznaniu,:· ~e
wrześniu 1953 .r.; stanowisko .w izytatora, a po roku·. kierownika
Oddziału Kształcenia Nauczycieli. Bardziej jednak pociągała .g:O
możliwość bezpośredniego zajęcia się ·edukacją nauczycieli, zwła ~
szcza w tak bliskiej mtL specjalności. .
listopadzie 1956 r. przeszed~ na stanowisko dyrektora za~
ocznego Studium Nauczycielskiego . w .. Poznan:~.u i po4jął ener :

. w...
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giczne starania o . zezwolenie ·na · utworzenie eksperymentalneJ
grupy nauczania po·czątkowego. Po uzyska11iu 1.god.y·~ zajął się·
opracowaniern .. koncepcji tych s tudióvv i icl1 organizacJą, przygotowaniem programów i skryptów,. pozyskaniem wy·kładow·cÓ\V
oraz prowadzeniem wykładów . i· ·prac dyplomowych: Wszystkie
te zajęcia· tak mocno. go absorbowały, że chętnie przeszedł ze
stanowiska dyre:ktora .. na ·stan:owisko wykładowcy pedagogiki
i ·m etodyki nauczania ··początkowego, na którym pozostawał do
przejścia na emeryturę w toku .1970.
....
· Pracując \V Studium Nauczycielski1n, A. Maćkowiak nadal
zajmował · się, wspólnie z żoną, nauczaniem początkowym~ co znalazło odbicie zarówn-o w kolejnych pu-b likacjach, np. Ro.z wój pojęć matematycznych u dzieci w wieku .przedszkolnym (Poznań
1960), jak i . uzyskaniu stopnia naukoweg·o doktora na Wydziale
Filozoficzn·o·!'"Historycznym Uniwersytetu im:. A. rv.lickiewicza w
Poznaniu na podstawie pracy pt. Badanie procesu ·i wyników po ·
czątkowej ·nauki czytania i pisania (Poznań ·1957, wyd. II 1960),
napisanej pod kierunkiem prof. dra Stefana Błach·owskiego. Wy niki prowadzonych przez A. Maćkowiaka (i jego żonę) badań,
dociekań, obserwacji i eksperymentów znalazły wyraz w ·k ilkunastu publikacjach książkowych, szeregu artykułó\v oraz w opracowania-ch nowego elementarza książkowego.
Poważny twórczy dorobek stał się podstawą nadania A . Mać
kowiakowi st·o pnia naukowego · doktora habilitowanego przez Wydział -Filozoficzno-Historycz.n y Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, w 1971 r. Habilftację uzyskał więc już po przejściu
na emeryturę, po 45 latach pracy nauczycielskiej, w tym po 25
latach pracy ·w : zakładach kształcenia nauczycieli.
· Zajmując się całe życie nau.c zaniem początkowym, A. i J. Mać
kowiako·w ie zgromadzili interes:ujący zbiór polskielf elementarzy~
doskonale ilustrujący . ich· rozwój historyczny. · Zbiór ten został
przekaza-n y. Bibliotece Wyższej ·Szkoły Pedagogicznej w Zielonej
Górze.·
· ·
Za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej i naukowej:,
A. Maćkowiak odzn.acz:ony został w 1955 r. Złotyn1 Krzyżem za . .
sługi, -vv 1971 r.
Krzyżem Ofic.e rsjk im Orderu Odrodzenia Pol.:.
S'k i, a w 1976 r .. tytułem :'honorowym·. Zasłużonego Nauczyciela
Polskiej -R zeczypospolitej Ludowej ..· Wśród . różnych wyróżnień,
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szczególnie · cenił Odznakę Ilonorawą "Za zasługi w rozwoju
jc\vódZ t\va zic lonogórskiegoł'. Zn1arł 8 sierpnia 1fJ7H r .

·wo-

RYSZARD STANKIEWICZ
.
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MA.CKOWIAK HENRY!{ (1932 1977), inżynier, pracownik nau-:*
kowy, ur. się . 22 _maja 1932 r. w Krotoszynie. Sy·n Walentegq.
urzęd,nika państw-owego. Miał pójść do sz.koły . we \Vrześniu 193.9
roku, tymczasem ·musiał odbyć swą podsta\vową . edu-kację na
tajnych kompletach. Po wojnie wstąpił do Liceum Ogólnokształ
cą~ego it:n. H. ;Kołłątaja .w.· Krotos~ynie, które ukoń-czył w 1950
r<;>ku. Następnie
_ podjął . ·$_tudia na Wydzi~le Ele})trycznym Poli.
techniki Wrocławskiej. -\.V .1954 roku_. _ \lzyskał ·.dyplom inżyniera
elektryka i rozpoczął pracę jako asystent . w Instytucie Ele·k trq ·
techniki, w pracowni przyrządó\V !><?miarowych. Równ·ocześnię
ko-ntynuował studia II stopnia i w 1956 -r. -otrzymał dyplom magistra in~yniera. . . ·
Wkrótce po studiach Henryk Maćk-owiak przeniósł się do Zielonej Góry i podjął . pracę w Lubuskich Zakładach AparatÓ\V
Ele·k tryczny,c h "~urn e l". Przes~edł różne szczeble kariery w zakładzie
pracował kolejno na stanowiskach: konstr.u ktora elek.
tryczny.c h przyrządów pomiarowych, głównego konstruktora, kierownika działu studiów, szefa produ-k cji i dyrektora zakładu doś-wiadczalnego, którego był głównym \Vspółtwórcą.
W czasie_ pracy. w "Lumelu" (1956 1969) p~\vstało wiele cie:
kawych konstruk-c ji He-nryka Maćko·wiaka: miernik magnetoele~
tryczny z rdzeniowym magnesem, prądniczka tacho-m etryczna do
zdalnych pomiarów prędkości obrotowej maszyn, logometryczny
miernik mag-netoelektryczny przeznaczony d-o pomiaru temperatury itp. \V 1967 r. "Lumel" zgłosił d·o opatentowania cztery wynalazki Henryka 1\rlaćkowiaka: układ pon1-iarowy częstościomie~
rza, układ pomiarowy do pomiarów prędkości obroto\vej maszyn
wirujących,
sposób porównywania . charakterystyk diod półpr~e -·
.
wodnikowy·ch, układ pomiarowy do cechowania i sprawd~ania
tachometrów.
W 1958 r. ukazał się jego pierwszy . artykuł w "Wiadomo~
ściach Elektry-c znych" pt. MagJ?.-_ etoęląktryczny ·'ln.Zernik o .w ewnętrznym magnesie . . Następ.
n
e
artykuły
tamże
oraz
w
czaso~
.
.
.
piśmie "Pomiary, automatyka, kontrola" . oraz \V \vy4awnictwach
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resortowych, U\vieóczenietn tego okresu życia była \vydana \V
l DG3 r. .. ksi~łzka p L 1-Sp rawdza.nie i ·n aprawa elektrycznych rnierników tablicowych.
. -Henryk Maćko\viak- był członkiem Stowarzyszenia Ele,k tryków Polskich, uczestniczył .w p.racach. różnyeh zespołów resorto~
wych; · m.in. od 1965 r. jako przew·odniczący zespołu do spraw
unifikacji elektrycznego osprz.ętu tablicowego, później był człon·
kiem Komisji Normalizacyjnej Folskiego Komitetu Norm, wyróżnił się także aktywnością przy organizowaniu placóvvki Inter~·
a tominstrumentu ..
\V latach 1956 1959 i 1964 1966 uczył w Teehnikum Elektryczn·y m w Zielonej Górze . . W "Lumelu" przez wiele lat prze-.
wodniczył Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na tytuł mistrza.·
w zawodzie "elektromechanik aparatów elektrycznych". Od 1967
roku Henryk .Maćkowiak P'Jdjął dodatkową pracę na godzinach
zleconych na. Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Inżynier
skiej w Zielonej Górze, której organizacją intereso:vvał się już
od 1965 r.
W 1963 r. wstąpił do partii i natychmiast rozwinął szero-ką
pracę polityczną wśród załogi i w środowisku zielonogórskim.
Został członkiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR, pracował ·-N
Komisji Ekonomicznej, od 1964 r. przez szereg lat był człon:kien1
egzekutywy Komitetu Miasta i Powiatu w Zielonej Górze.
W 1968 r. przesze-dł do Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego po\vołał go z dniem 29
czerwca 1968 r. na stanowisko docenta etatowego~ Odtąd docent
Maćkowiak cały swój talent i niesp-ożytą energię oddał Szkole.
Był kierownikiem Zakładu i specjalności "miernictwo e1ektrycz- .
ne'', a potem "automatyka i metrologia" na Wydziale Elektrycz:..
nym. Został przewodniczącym Komisji Senackiej do Spraw Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłe111, członkiem KU PZPR,
a od 1970 r. II sekretarzem Komitetu Uczelnianego.
Pod kierunkiem· doc. MaGkowiaka podjęto piod koniec 1970 r.
duże zlecenie dotyczące opracowania mierników dla pracy .·w
trudnych warunkach eksploatacji. Efektem zlecenia było · podję
cie produkcji . tych mierników przez zakłady "Mera-Lu·m el" w
Zielonej Górze ..
.· W·.. 1972 r. . został povvołany na stanovvisk-o Prorektora ds. Na.'

9 -

Lubuski

słovvnik ...
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uki i Współpracy z Gosp·odarką Narodową. Funkcję tę pełnił
nieprzerwanie do ostatnich dni życia.
Prorektor ivlacko\viak był członkien1 Kon1isji Nau.k Cybernetycznych Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Poz·n aniu, człon
kiem Lubuskiego Towarzystwa ·N aukowego, Rady Oddziału Wojewódzkiego Naczelnej Organizacji Technicznej, przewodniczą
cym Komisji Nauki i Techniki Zarządu Wojewódzkiego TPPR,
członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego ZAP
"Me,ra-Lumel" itd. Doc. dr inż. Henryk Maćkowiak był autorem
d\vu,d ziestu prac nau·k o.w ych i wielu rozwiązań technicznych, uta~
lentowany.m organizatorem.
Był odznaczony Krzyżem Kawalerskifm Orderu OdrodzeniJ
Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, l\'1edalem XXX-le- .
cia Polski Ludowej, O·dz,naką Ho.norową "Za zasługi v1 rozwoju
województwa zielonogórskiego", ·wyróżniony nagrodami Ministra
Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia naukowe
i innymi. Zmarł 23 listopada 1977 r.
MARIAN ECKERT
'

MARCINIAK JÓZEF (1899 1977), działacz administracyjno-gospodarczy, ur. się 25 lutego 1899 r. w Psiarskich, pow. poz.nański.
Syn Stanisława, chłopa. W 1913 r. u,kończył cztery klasy sz·koły
podstawowej. Z powodu trudnych warunków materialnych wszesnastym roku życia podjął pracę zarobkową na poczcie w Złot -
nikach koło Poznania.
W styczniu 1918 r. został pow-ołany do 41 pułku artylerii pancernej armii niemieckiej w Głog=owie, · a w marcu, po przeniesieniu do 19 pułku tej formacji, skierowano go na front francuski,
gdzie przebywał · do końca I wojny światowej. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodleglości służył od _stycz:n ia 1919 r. do stycznia
1921 r. w Wojsku Polskim w 63 pulku piechoty, stacjonującyrn ..
w Toruniu. Po zdem-o bilizowaniu w stopniu kaprala pndjął · pracę zarob•kową, najpierw sezonową na kolei w Kiekrzu, a od kwietnia 1922 r. do 1927 r. jako listonosz na poczcie w Lubosinie w po- ·
wiecie szamotulskim. W t:>-rm czasie rozpoczął działalność w związ
kowym ruchu zawodowym, wstępując do Związku Niższy.ch Pracowników Poczt i Telegrafów w · Poznaniu. 29 stycznia 1924 r.
ożenił się z Władysławą Anną Nowak. Miał w tym czasie trud·ne
warunki pracy, materialne i mieszkaniowe. Z tych względów
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przeniósł się

z całą rodziną do Golęczowa, pow. poznański i praw Urzędzie Gminy w Piątkowie koło Poznania.
W 1936 r. ukończył kurs malarski i otrzymał świadectwo ukoń
czenia szkoły zawodowej. Przed wybuchem II wojny światowej
24 sierpnia 1939 r. został powołany do służby wojskowej w szeregach 57 pułku piechoty w Poznaniu. W ramach tej jednostki
walczył z hitlerowskim najeźdźcą, m.in. w obronie Warszawy.
Po kapitulacji stolicy dostał się na krótko do niewoli, z której
powrócił do domu w Golęczowie. W 1941 r. został przymusowo
wysiedlony. Lata II wojny światowej i okupacji były trudnym
okresem w życiu Józefa Marciniaka. Pracował jako malarz m.
utrzymanie licznej rodziny.
Józef Marciniak aktywnie włączył się w ostatni akt wyzwolenia ziemi poznańskiej. Po wyzwoleniu przez Armię Radziecką
Golęezawa zwalczał rozbite grupy niemieckie uciekające z Cytadeli w Poznaniu. W tym czasie uczestniczył w życru politycznym.
Przystąpił do organizowania w swojej miejscowości komórki
Polskiej Partii Robotniczej, do której sam wstąpił 5 marca 1945 r.
Został następnie jej sekretarzem, komórka liczyła 14 członków.
Ochotniczo zgłosił się, by wyjechać na Ziemie Odzyskane i organizować tam życie polityczne, zagospodarowywać je. Na polecenie KP PPR w Poznaniu zwerbował grupę 16 ochotników do wyjazdu na Ziemie Zachodnie. Z tą grupą udał się pociągiem do
Choszczna, a następnie do Stargardu Szczecińskiego, lecz i to
miasto było zrujnowane. Wobec takiej sytuacji cała grupa powróciła do Krzyża i stąd pieszo dotarła do Drezr:lenka. Było to
16 kwietnia 1945 r.
Z upoważnienia Komitetu Wojewódzkiego PPR w Poznaniu
Józef Marciniak przystąpił do organizowania działalności politycznej w powiecie strzelecko-krajeńskim. 24 kwietnia 1945 r.
zorganizował pierwszą komórkę PPR w Drezdenku i został sekretarzem Komitetu Miejskiego PPR. Zaszczytną tę funkcję peł
nił do czasu zjednoczenia ruchu robotniczego w 1948 r., po czym
kontynuował działalność polityczną w szeregach PZPR.
Józef Marciniak był także organizatorem Miejskiej Rady Narodowej i przewodniczącym jej Prezydium. Wchodził w skład
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelcach Krajeń
skich w początkach jego działalności.
cował

i*

131

r.

'VJ okresie od l czer\vca . 1947 r. do 28 lutego 1950.

n1istrzern Drezdenka.

był

bur--·

B y.
ł
.

na · ter enie f) rezd enka.. urgail.izatorcrn
.
spółdzielczości ,.,Społern '-' , · a później Gmim1ej Spółdzielni ·"Samop omne .. Chłopska '' . W . ramach tej · działalności .został ~organizovva-:
ny. Bank·. Lu·d o\vy (Spółdzielczy). Był także. organiżatorem ·B.udo~
\V.l.anego Przedsiębiorstwa Po\viatowego · dla · powiatów strzelec~
ko:~kraj'eńskiego i ·pilskiego; od l III 1950 r.- pełnił funkcję ·. dy~
~ektora .-. tegoż .przedsiębiorstwa. Zorganizował· pona dto. Strzele-cko-Kraje;ńskiePo\viatowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenovve-:go·..z · tymcza.~ową siedzibą 'V: Drezdenku; ~v tym Prze.dsiębi.o'rstwie
równ~eż . sp-r awował . fun'kcję d.y rektora · (1951
1954) . . Z. dnien1
l lipca 1954 r. przeszedł n a stanowisko . dyrekt ora }.,1iejskiego· Za .rządu_ .Bu·d·ynkó\v· Mieszkalnych w Drezdenku, na k tóry m .to stanowisku . pozostavvał ·do czasu przejścia na.. emeryturę . w 196.4 . r~
Nadal aktywnie . · uczestniczył w ·· życi_u polityczny n1 .i . społ.ecznyn1
śro<;iowiska, pełniąc .szereg odpo·wiedzialnych funkcji społeczny·ch..
B·ył jednym z ·-inicjatorów obchodó\v X wieków grodu i 650-:-l~cia
nadania mu pra\v. miejskich. Swoim ·zaangażowaniem; ..działalnoś"':
cią· ..i postawą przyczynił'. się między innymi do tego·,_ że .. Drezden~
ko żdobyło . I miejsce w ogólnopolskim kon·k ursie "Mistrz gosp-o darności''.
..· · <. ·:
.

· ·J eg·o praca i działalność zostały wysoko ócen·i one przyzna-

niem ·mu licznych odz.naczeń państwowych i bojowych oraz ·· od~
znak honorowych. Ivliędzy innymi otrzymał Krzyż· Kawale-rski
Orderu Odrodzenia Polski, Złot:y Krzyż Zasługi,: J.Vfeda] · "za: · dłu·...:
goletnie pożycie · małżeńskie'', Odznak~ę Tysiąclecia ·Państwa ·Pólskiego, Odznakę Honoro\vą ,,Za zasługi \V rozwoj-U· ·w ·oje·vvód·z twa
iielon·o górskiego-'', Order · K-rzyża Gr11nvvaldu ... :z .m arr · ·7 · lutego
.
.
1977 r.
.,.
· · · ·.. : · . . . . .
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MĄZllRKIEWICZ ·ROMAN

(1887 196·9).,- rnuz.y kolog, działacz .spo~~
łeczny, ur .. się 29 sierpnia . 1887 r. w Panigrodzie_, ~ p·o:v\r. wągro~
wiecki. Syn Ro1nana, d·zierżawcy ziemskiego. Uczył -się .w ._: gim~
nazjum. -W Wągrovvcu :. :,i Poznaniu; gd.z ie zdał maturę .:. ·o ,d byl bar.dż·o . wszec:h stronne stu·dia \V Greifswaldzie . (.Gryfia),. B-er linie -i.. Po .:.
.
znaniu~ Stu.diował . medy_cynę, filozofię, prawo i .muzykologi·ę ....Stu.-.:.
.
dia w Niemczech zakończył p-odwójnym. do_kt_oratern:. z prawa·'.i .fi"'"

.f32
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lozofii. Zaczęte w Berlinie studia muzykologiczne ukończył doktoratem w Uniwersytecie Poznańskim u prof. Łucjana Kamień
skiego \V 1933 r. W okresie studiów w Berlinie prowadził chóry
polskich kół śpiewaczych w Spandau i Moabicie.
Po powrocie z Niemiec w końcu 1918 r. wsląpił w szeregi
powstal'icze i ;"valczył w powstaniu wielkopolskim na odcinku
północno-zachodnim. Wzięty do niewoli spędził kilka tygodni w
więzieniu w Pile, zanim wymieniony został za jeńców niemiec"
kich.
··W latach dwudziBstych pracował jako asystent muzykologii
na Uniwersytecie Poznańskim, pisał recenzje muzyczne do prasy
poznańskiej, a także tworzył pierwsze kompozycje, wydawane
drukiem przez Wydawnictwo Muzyczne "Surma" w Poznaniu.
Ponieważ działalność muzyczna nie pozwalała na dostatnie utrzymanie rodziny, zdecydował się wykorzystać swoje studia prawnicze i rozpoczął pracę w administracji samorządowej. W latach
1933-1935 był burmistrzem we Lwówku (woj. poznańskie), a w
latach 1935~1939 w Grodzisku Wlkp. W ·okresie okupacji początkowo ukrywał się, a następnie podjął pracę w charakterze
korektora w wydawnictwie "Las i dre'Yno" .. Także rodzina Mazurkiewiczów została _wysiedlona przez Niemców z Grodziska
Wlkp. do tzw. Generalnej Guberni.
Po zakończeniu wojny wrócił wraz z rodziną .do Grodziska
Wlkp., skąd ze skierowaniem Folskiego Związku Zachodniego
udał się w lipcu 1945 r. do Zielonej Góry. Po krótkim okresie
pracy w Urzędzie Pełnomocnika Rządu na obwód zielonogórski
(odpowiednik starostwa) powołany został przez wojewodę poznań~
skiego na stanowisko zastępcy pełnomocnika, a później wicestarosty. Funkcję tę pełnił do 1948 r., po czym na skutek fałszy~
wych oskarżeń został zwolniony z pracy w administracji i pozbawiony funkcji społecznych. Przez krótki okres pracował jak)
dyrektor Szkoły Muzycznej, jednak i z tego stanowiska został
zwolniony. W tej sytuacji zmuszony był podjąć pracę w dziale
planowania Zakładów Mięsnych w Zielonej Górze, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę. Od lipca 1945 .roku był człon
kiem Polskiej Partii Robotniczej, a później PZPR. Wykluczony
w 1949 r. z PZPR, został w 1956 r. zrehabilitowany i przywrócono mu legitymację partyjną.
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R. Mazurkiewicz należał do pionierów życia muzycznego w
Zielonej Górze. Jego marzeniem było utworzenie w Zielonej Górze orkiestry symfonicznej. Już w 1946 r. podjął pierwsze próby
w tym kierunku, które jednak skończyły się niepowodzeniem.
Ponownie podjął próbę utworzenia orkiestry w 1934 roku, organizując społeczne Stowarzyszenie Filharmonia Robotnicza. Zorganizowano wówczas kilka poranków symfonicznych, ale dopiero 12 lutego 1956 r. udało się stworzyć oficjalną orkiestrę sym ·
foniczną jako społeczne stowarzyszenie muzyczne. Pierwszy koncert Zielonogórskiej Orkiestry Symfonicznej odbył się 29 maja
1956 r., a poprzedziła go prelekcja dra R. Mazurkiewicza o życiu
muzycznym Zielonej Góry i drodze do powstania orkiestry (od
1970 r. Filharmonia Zielonogórska). Mazurkiewicz został prezesem stowarzyszenia. Należał również do współorganizatorów Lubuskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego.
Był też jednym z pierwszych członków Łubuskiego Towarzystwa
Kultury (leg. nr 10). Roman Mazurkiewicz skomponował także
muzykę do Hymnu Ziemi Lubuskiej (słowa Piotra Kłucińskiego).
Foczątek tego utworu zaczynał się od słów:

Ziemio praojców, wszak Twoje my dzieci.,
Piastów słowiańskich prastary ród.
Rotą przysięgi, niech pieśń ta uleci,
życie Ci damy, krew, znój i trud.
Hymn był po raz pierwszy wykonany przez 120-os<>bowy chór
w 1947 r. Od tegoż roku motyw melodii utworu Mazurkiewicza
wykonywany jest jako hejnał w dniach "Winobrania". Stanowi
też od wielu lat sygnał programu telewizyjnego "Panorama Lubuska".
Obok działalności zawodowej i społecznej przez całe życie
zajmował się dr R. Mazurkiewicz działalnością kompozytorską
i naukową. Skomponował m.in. dwie symfonie, ballady, kantaty,
kwartety smyczkowe, pieśni, msze, sonaty fortepianowe oraz opracował szereg lubuskich pieśni ludowych. Wydał też drukiem (Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie) melodie pierwszego drukowanego kancjonału polskiego Jana Seklucjana z roku 1547. Przez
wiele lat prowadził kronikę Zielonogórskiej Orkiestry Symfo~
nicznej.
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Za

działalność zawodową

i społeczną otrzymał szereg nagród ,

i ·odznaczeń. Za udział w powstaniu ·w ielkopolskim odznaczony
został Medale~ Niepodległości

(1938) oraz Wielkopols·k im Krzy. żem Powstańczym (1957). Za działalność w repolonizacji Ziem
Zachodnich otrzymał w 1946 r. Złoty Krzyż Zasługi i Me~al Zwycięstwa i Wolności. \V 1966 r. odznaczono go Krzyżem Kawa..,
lerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Odzna,ką Honorową "Za
zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego". Był też wśród
pierwszych laureatów Lubuskich Nagród Kulturalnych w 1957 r.
Otrzymał ją za twórczość nau. kową w dziedzinie l1istorii muzyki.
Zmarł 6 maja 1969 r.
HIERONIM JSZC'ZEGóŁA

MIERZYŃSKI · MIECZYSŁAW (1905

1975), nauczyciel, działacz
polityczny, ur się -28 lipca 1905 r. w Białej Podlaskiej. Syn kolejarza. Pracę pedagogiczną rozpoczął 15 maja 1927 r. w szkole
powszechnej w Brześciu n. Bugiem, następnie, po odbyciu czynnej służ.by wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii ·w Zaleszczykach do wybuchu wojny, zajmo\\rał stanowis:k a
nauczycielskie w Warszawie
był kierow-n ikiem i wychowawcą
bursy dla sierot, nauczycielem fizyki, chemii i muzyki w gimnazjum i liceum. Brał udział w walce z Niemcami w Brześciu
n. Bugiem, a także czynny udział w powstaniu warszawskim.
W okresie okupacji zajmuje się tajnym nau·czaniem w zakresie
szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego.
Mieczysław Mierzyński studia wyższe z zakresu fizyki koń
czył w Uniwersytecie Warszawskim, studiując równolegle w Studium Operowym w klasie śpiewu u prof. Grzegor~a Orlowa. Debiutował w Operze Warszawskiej 23 maja ·1938 r. \V partii Jontka
·w operze Halka Stanisława Moniuszki. W latach międzyw-ojen
nych, nie·zależnie od pracy w szkolnictwie średnim, rozwija szeroką działalność estradową, przede wszystkim w Warszawskim
Towarzystwie Muzy-c znym, a także w amatorskim ruchu śpie
waczym w chórach, prowadzonych przez Wacława Lachmana
i Piotra
Maszyńskiego.
.
.
W styczniu 1945 roku jest organizatorem oraz nau·c zycielem
fizyki i chemii w Gimnazjum i Liceum w Boernerowie k. Warszawy, ·następ"nie 26 marca 1945 r. pył zmobilizowany do II Armii
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Lu·d nwego Wojska Pols.kiego. Słu zył \V 38 pułku p~echoty 11 Dywizji. P-o zakończeniu działań wojennych był z astępcą komen-

danta wojennegQ_miasta Gubina, a następnie. organizatore-in szko:..
ły pod·ofic.erskiej v; Lubsku. W e · \Vrieśn iu 1945 -roku. został jako
nauczyciel · ·z demobilizowan) i · już \V listop~dzie 194 5 . r., · ·b·ędąc
jeszcze \V mundurze oficerskim, organizuje Państwo\Ą,re Gimnazjum i Liceum w . Gubinie;-·b ędą c sam nauczycielen1 fizyki i chemii oraz śpiewu. W Gubinie .przeb·yvvał :d o 31 grudnia 1950 r.
Okres gubińsiki to· również · szeroki- ·udział w życiu społeczny1n ·
i ·k ulturalnym Gubina, wówczas miasta powiato\vego.· Przyczy nia
się do rozwoju życia n1uzycznego i teatralnego ··oraz -do kontaktów kulturalnych z Gniezn em, sam występując jak o tenor w wielu imprezach. Od l stycznia 1951 r. do 30 kwietn ia 1951 r. był
wizytatorem szkół średtiich ·ogólnokształcący-ch ·w województwie
zielonogórskim, następ;nie pelnil fun·k·cję kierownika sekcji fizyki
Wojewódzkiego Ośrodka Dosk:onalenia .K adr Oświatowych, kierownika Od.działu Sz.kolnictwa Licealnego. Wojewódzkiego Wyd·ziału Oświaty, a od ·1 wrześ,nia 1959 r. d-o 31 sierpnia .1970 r.
był kierownikiem. i wykładowcą Wydziału Fizyki Studium Nau:czycielskiego w Zielonej Górze, maj.ąc równ ież zlecone · wykłady
w ·... punkcie · konsultacyjnym -Univversytetu im. Adama Mickiewi~ ·
.
cza: w Poznaniu. · .
.· · Człon~kiem Stronnictwa Demokraty~cznego · M~ ~.fierzyński. był
od 26 grud.n ia 1945 · r., pełniąc m.in. funk·cje prezesa PK w Gubinie, ·czło-nka WK w Po-znaniu.' członka
Sekretariatu WK SD
.
w Zielon-e j Górze, przewodniczącego MK SD w No"Yvej ·Soli; w lataeh 1955 1966 był przew,odniczącym · WK SD ·w Zielonej ·Górz·e
oraz czlon~kiem · CK ·SD. Waż:niejsze funkcje w organizacJ~ch społeczny-ch, · z\viązkowych . i · radach narodowych:·- w ·1946 roku był
współ-założycielem i . wiceprezesem Zarządu Povviatowego · Związ
ku Osadników Wojskowyeh, członkiem Prezydiu··m Oddziału
Związku N·a u-c zycielstwa Folskiego w Gubinie, w latach 1951-1966 członkiem Prezydium Zarządu O-kręgu ZNP i przez trzy
kade-n cje wicepreżesem Zarządu Okręgu, w latach 1955 ~965
radnym WRN, członkiem K:omisji Oświaty, Prezydium i Plenurri
TWP w Zielonej Górze, Komisji Międzypartyjnej, w latach 1962
-1967 przewodniczącym Komisji Historycznej Zarządu Woje_w ódzkiego
ZBQWiD, a od 1961 r! p-oczątkowo c;zJqnkięm. Prezy . .
.
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d : urn,. . następnie· prezese1n .L ubuskiego Towarzystwa MuzycznejJ
im. HenTyka . Wie:1iawskiego· w . Zielonej Górze, gdzie z:aj-mował
s~ę przede -wszys-tk:m sprawami społecznych ognisk .muzyczn-y ch
i· ·.a rtystycznych. Od l -.września ·_ 1970 r. ·przeszedł·. na: emeryturę.
. <W ·ciągu· blisko . 5O -la t pracy· pedagogicznej Mieezysław ..Mie:..
r zyński ·wychował k ~lka> pokoleń. i· zdnbył ·sobie głęboki sza.-cunek
za swoją. pracę ·pedagogiczną i .społeczn-ą. . . .· . . :
. . . . . ... . ·. .
· · Otrzy1nał.' następujące ·odzna:czenia: . Order Krzyża Grunwal -:
d u, Medal X·- lecia · P.olski ·.Ludowej, . Złoty ·Krzyż Zasługi, Medal
\Volności i

Zwycięstwa ,

Złotą i

Srebrną Odznakę Zasłuzonego

Populafyzatora Wiedzy .TWP, Złotą Odznakę ZNP,
Odznakę
,.
1-QOQ.:.lecia Państwa Polskiego, · ·o d·znaki Zasłu-żonego ·O by--watela .
Ziemi Nowosolskiej · i "Za . zasługi w rozwoju województwa ·zielo-.- ·
no górskiego-", Odznakę · XXV -lecia Stronnictwa Demokratycznego; · Odznakę Zasłużonego Działacza ·Kultury, Medal ,;Za · udział
\V walkach o Berlin" ~ Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia - -Pol:.
ski. Otrzymał - również Lubuską Nagrodę K-ulturalną, a w 197-5
roku nagrodę za SV1Ój · pamiętnik napisany · Z 'Okazj-i . XXX~leeia
P-R L. Zmarł- 23 lipca 1'975_. r. . · · · · ·
·.. .- .
.
. . . . ..
.
·WŁAbVsŁA w :J.·. ć!EstELSki
.
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MUSIAŁ

.J AN :(1908 1980), ·ps. Andrzej~ : działacz polityczny.-i .gos...:.
podarczy, ur. _ się 28 stycznia 1908 r>w ·Now.e j Wsi, pow: ·szamotuls-ki; \Voj ... ·poznańskie. ·Syn :Franciszk:a, -robotnika Toln·ego. Po
ukończeniu w 1.922 roku wiejskiej · . szkoł-y ·powszech.n ej pracował
pJczątknwo ·jakó parobek· U · bogatych . chłopów, a następn.ie w majątku· obszarniczym w charakterze młodocianego robotnika rolnego. Vf.··siedemnast~m roku życia . podjął naukę rzemiosła· u· mistrza ·:.kowalskiego w -Kamieniu; ·w ·. b. powiecie·: międzychodZ:kini.
Po uzyskaniu ·. w ·1928 . roku dyplom·u ·czeladnika k:olejn·y1n miejs.eem - jego· -pracy · były Główne Wars'Ztaty Kolejow.e w Poznaniu~· :: .
\V nowym miejscu pracy zetknął .się wkrótce r. działalnością
członków ·Kotnunistycznej Partii P -o lski. Wpływ środowiska -robotniczego, a szczególnie członków KPP na.· jego osobowość, postawę i. wzrost aktywności społecznej musiał · być d-uż-y, a wy\viązy"\.Vanie ·. się · z powierz-o nych -m u · zadań pozytywne, skoro już
w ·końcu 1928 .roku został przyjęty w s-zeregi Komunistycznej. Par·tii Po.lski. Og początku ·przynależnoś(!i -<;iQ nielegalnęj partii .włą-
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czył ~ię

aktywnie w nurt rewolucyjnej . działaln.ości na terenie
Poznania. Kolportował nielegalną prasę, odezwy i ulotki nie tylk·o
w środowiskacl1 robotniczych, ale również wśród żołnierzy na terenie ·k oszar wojsk·o wych. Zbierał . składki na cele działalności
Międzynarodowej Organiza·c ji Pornocy Rewolucjonistom (MOPR),
uczestniczył w organizowaniu wieców, zebrań i demonstracji robotniczych, brał udział w straj-kach. W tym cza.sie pracował rów·nież wiele nad sobą. Dużo czytał, korzystał z wykładów lewicowych działaczy i · ·spotkań dyskusyjnych. Stopniowo stawał się
działaczem robotniczym.
Po odbyciu służby wojsk9wej ·w latach .1930 1932 ·w 25. Puł
ku Ułanów w Prużanach (woj. poleskie) w ciągu pięciu lat był
bezrobotny. Trud.ności w uzyskaniu pracy wynikały nie tylko
z panującego wówczas bezrobocia, ale przypuszczalnie były również uwarunkowane jego lewirową działalnością zarówno w czasie służby wojskowej, jak i we wcześniejszych latach. Po powrocie z wojska nawiązał kontaik t z k,omór~ką kolejową KP·P , do
której poprzednio należał i z jej ramienia działał wśród kolejarzy. Ponadto Komitet D·z ielni'CO·WY KPJ:> powierzał mu coraz
odpowiedzialniejsze zadania do wykonania w innych środowis
kach robotniczych Poznania i sąsiednich miast oraz wśród robotników . rolnych. W 1937 roku ponownie znalazł żatrudnienie
w charakterze kowala ·w Warsztatach Kolejowych w Poznaniu,
w których pracawał. do zak-ończenia niemieckiej .okupacji. W KPP
.
dzialał ajk tywnie do czasu rozwiązania partii w 1938 roku.
Podczas okupacji, w drugiej połowie 1942 roku był wspqłor
ganizatorem Polskiej Partii Robotniczej. Na terenie Warsztatów
Kolejowych pełnił funkcję członka Komitetu . Kolejowego PPR .
Obsługiwał k-o nspiracyjne zebrania komórek PPR nie tylko kolejarzy, ale także innych środow!sk. Wraz z ·niektórymi człon
kami PPR Warsztatów Kolejowych należał do grupy samokształ
ceniowej, odbywającej systematyczne zebrania szkoleniowe. W
jego mieszkaniu odbywały się również spotkania aktywu ·PPR.
W czasie wyzwalania Poznania przez w-o jska radzieckie w
k·ońcu stycznia i w lutym 1945 roku wziął udział w organizowaniu początków żyeia polskiego, a szczególnie tworzenia n:O wych· ·
komórek PPR. Po ·w yzwoleniu miasta uczestnjczył w zorganizo- .:
waniu Komitetu M.iejskiegQ PPR, a następnie kon1itetów powia.

'
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towych PPR -w Szamotułach i 'Międzychodzie . Po utworzeniu
Komitetu Wojewódzkiego PPR powołano go na kierownika Wydziału Rolnego i członka Egzekutywy KW. Z racji pełnionych
funk9ji w partii uczestniczył w organizowaniu reformy rolnej
w - województwie. W czerwcu 1945 roku przeszedł do pracy ,.v
administracji państwowej i objął stanowisko komisarza do spraw
przesie-dleńczo-osadniczycl1. Od tego czasu swoją działalności.)
związał się przez wiele lat z Ziemią Lubuską. Równocześnie nadal był członkiem Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PPR.
W. październiku 1946 roku z·ostał wicedyrektore.m, a po kilku
1ni.esiącach dyrektorem Oddziału Wojewódzkieg.J .. Państwowego
Urzędu Repatriacyjnego (PUR) w ·Poznaniu. W sty~zniu 1949 roku Komitet Wojewódzki PZPR w Po~·naniu des:ygno\vał go na
stanowisko wicewojewody i kierownika ·Ekspozytury Urz.ędu Wojewódzkiego Poznańskiego w Gorzowie Wlkp., obejmującej swo•

.

ją działalnością administracyjną Ziemię Lubus,ką.

W maju 1950 roku powierzo:no mu organizację wojewódzkich
władz administracyjnych nowo utworzonego województwa zielonogórskiego. W {!elu · podjęcia ·nowych, trudnych zadań, będąc
nadal jeszcze wicew·ojewodą poznańskim, przeniósł swą siedzibę
z Gorzowa do Zielonej Góry i wykorzystując bazę kadrową Ekspozytury, przy-Stąpił do organizowania wydziałów i innych jed·noste'k administracyjnych Prezydium przyszłej Wojewód.z kiej
Rady Na·rndowej. Na I sesji (8 lipca 1950 r.) Wojewódzka -Rada
Narodowa powierzyła - -mu stanowisko przewodnicz·ącego Prezydium WRN. Jednocześnie brał aktywny udział w życiu wojewódzkiej organizacji partyjnej. Był członkiem Komisji Organizacyjnej Komitetu Wojewódzkiego PZPR, działającej od 16 maja ·do I Wojęwódzkiej Ę.,onferencJi, która ·odbyła się w dniach
14 :l 5 : października 19·50 , toku. W Konferencji uczestni·czył jako
delegat . i został wybrany na czlonka Komitetu W-o jewódzkiego
PZPR, a na pierwszym jego plenarnym ·posied·z eniu powołano go
w skład Egzekutyvvy KW.
· W z.wiązku z przeniesieniem Jana Musiała na równorzędne
stanowisko do Koszalina Wojewódzka Rada Narodowa w Zielonej - Górze na - nadzwyczajnej sesji w · d·n~u 29 marca 1951 roku
przyjęła jego rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Prezydium, a Komitet Wojewódz·k i PZPR na III plenarnym pasie•

•
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d ze ni u ·w . dni u 5 .cżerwca _19·5·1 roku · zwolnił go z · · obowiązków
członka woj-ewódzkich-..władz · partyjnych:. 1yy. ·czasie pr·acy ·w Ko~
s.zalinie - :w_chodził w sk'ład -tamtejsz:ego .Ko1nitetu Wojewódzki€go
PZPR i jego Egz.e·k utywy . .- ._ -·
· · · ··
. . ·..· · · ..-.-..- ·.
· · ·· ·Od listopad·a 1953 · rokt1,· do k-ońca 19·5 7 roku był . dyrekto-ren1
Zarządu Zaopatrzenia -· R-o bo.tniczego' \V ·I\1:inisters-t\vie · Przemysłu
l\iateriałów . Budowlany cl1 w ·Warsza\vie, a ·w rol<.u 1958 pracował
\V . Hucie Szkła w \Vołominie na ·stanowisku ·głównego mechanika~
Ostatnim miejscem pracy od gru-d nia 1958 · rok·u _·. były · Pruszl<o·w~
skie ··zak-ład y ·Materiał-ów · Izola cyjnych ·.w Pruszkowie.;· w k tórych
pełnił · .fun-k·cj ę dyrektora. w · maju 1963 roku przeszedł · na · re:nt.ę
specjalną.
·· ·
..
;.
· · .·
.. .
.

.

.

.- · ·. Za d'ługo1etnią dzialalność w rewolucyjnym ruchu ·tobotni·czym_ ·i ~za. · · osiągnięcia ·-w··pracy na · kierowrticżych --s tanowisk·a ch. w
Pols-ce · L·u do·w ej · zostal odżnaczony Orderami . ·sżtand·a-ru . P-ra·cy
I i II klasy, Krzyzem Kawalerskin1 Orderu Odrodzenia· -P olski,
Me.d alami- X-lecia· i · XXX-lecia Po~ski Ludo\vej. · Zn1arł', ·13 września 19:80 r:
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· .- _:0<;:1 ··n aj młodszych· · -lat Julian Nale-pa· pasjonował · się .· sportem
·pr.óbując ..uprawi~nia ·wielu: dyscyplin, wykazując ·przy tym du.ż:e
predyspozycje. · Pragnąc rozwijać·. ~woje zamiłowania i .umieJęt~
n ości sportowe wstąpił do Towarzystwa .· Gimnasty-cznego . ."Sok-ół". Jak wynika z zachow-a nych notatek ·gazetowych - j:uż w · latach 1929 1930 reprezentując Gniazdo Towarzystwa "-Sokół_" : w
. Stanisławowie odn·osił Julian Nalepa sukcesy·, startując w . zawodach różnych konkurencji., jak m·.in. gimnastyką, lekkoat~etyka_,

gry .sportowe, siatkóvrka 1 a
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także narciąrstwo ~ Część nągród

i

wy~

..
i
•
:1
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różnień

zachowała się

·z tych za\vodów

do

dziś .. R-ównocześnie

uczes.ti1i czył.· \y · "latacł~
wając _

1.930.. 32 ·\v 1\ursach. s z.kol.e n.i o\vycb, zdoby ··
.stopnie instruktorskie· w narciarstwie ·i gimnastyce. ~wa-:

liJikac.je te,. ·a ·. także w.y~azy.wane. zdolności dydaktyczne . i. orga :nizącyjfie spraw.i ly, iz Julian . Nalepa -wszedł w sk.ład grona .na u.
czycielski ego, a · ..ponadto został . \Vybran)T · zastępcą . naczelnika
Gniazda "Sokół'~ w Stanisławowie .
. . . . Akty~na. działalność · .:Juliana Nalepy na ni\vie . upowszechnie·nia . sport.u · \VŚr~ młod.zie~y została .przerwana wybuchem ., W<?jny
w . lę39 rok:u . . Lata . .okupacji spędził wraz .z rodziną w Stanisła~
wowie, pracując fizycznie. W toku 1944 po wyzwoleniu ziem
wschodnich
Pol~ki
pr:zez. Armię ..
Częrwoną
.zostaje Ju.lian Nalepa
..
.
.
. .
. ·-.
.
.
ppwołany
do
służby
·~
ludowy.
m
Wojsku
.
Polskim,
w
sz.
e
regacl1
.
. . .. . .
.
.
- .
.
.
którego .. przeszedł.- .szla:k bojowy do zakończenia wojny.. W ro~u
1945 · zostaje
w randze
sie;rżanta
zdemobilizowany
.i . Jako repa.-.
. .
.
.
.
tria~t
w.raz
z rodziną osiedla
się w
Zielonej . Górze. Tu. zakła_da.
.
.
.
. .
.
.. -- .
własn~y warsztat napraw
biuro\vych, który zapewnia . mu.
. . maszyn
.
..
i rodzinie utrzymanie ..
Natychmiast po wstępnym zagospodarowaniu się głęb-oko zakot-zeniony.. już :\v . osobowości Juliana Nalepy bakcyl sp-orto\\;·y
-p ow·
o
d·
u
je;
iż zabrawszy własną piłkę \vyrusza on na boiska Zie,.
.
.
lanej Gór~y w ·poszu-k iwaniu chętnych gry w siatkówkę. W rezul tacie ·juz ·w ·m aju 1946 r. na boisku przy ·p1acu Słowiańskim zgromadził-a · się -~ vvokół Juliana··Nalepy grupa entuzjastów sportu, która · ·stan·ó wila · zalążek · przyszłej pierwszeJ . w Zielonej Górze dr u.ż.yny siatkówki -i koszykówki.
Grono
to
stano\vili:
Bronisław Gro.
t uz, Ma:r ian Wroński;· · czesław Makutynowicz, Zdzisław ·Zajączko\vski, Stefan Gioroch; ·a nieco później doszli Jerzy LWO\V i A:n.
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drżej Gołaszewski. ·· ·
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· · Julian ·Nalepa był nie tylko · inspiratorem -pow·stania - ·-druż)r"n:y·,
a1e=- tak·z e zawod.
nik~ em · i' zarazem ·instruktorem. V/ krótce z jego
.
.
in-icJatyWy ·. d-ruż·yna zgłosiła swą prżynależność -do . organizującego
się ·na·· terenie miasta Klubu-· Sp·o rtowego "Zieloni''. Był to klub
\v-spierany materialnie··przez rzemieślników zielonogórskich, -a· naj-vvydat riieJ .-przez ·J uliana Nalepę . .Wkrótce. klub zaczął . ·od·nosić
wiele :sukcesów, .będąc. nie. tylko· naj~ilniejszym .n a· terenie okręg:tl
zielonogórskiego, ale także zaj:mow.ął znaez:ące · pozyc:je.·w zawodach
krajowych. w. . ·r.oku · -1955 .~rużyn.a-. m.ęska. ~iatkó\vki
-.wy,va~~z.
yl a
.
.
•

.
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awans do li ligi, uczestnicząc przez dwa sez.ony \V rozgrywkach
tej klasy. W późniejszym ok.re.sie działalności .Juliana Nalepy,
uwaga jego jako szkoleniowca skon,c entrowala się na koszykówce żeńskiej \V klubie "Lubuszanka'', którą prowadził do rok~ 1965.
Julian Nalepa aktywnie pracował w Okręgowym Związ;ku
Koszykówki. W 1957 r. został wybrany prezesem tegD Związku
i piastował tę funkcję do 1968 r. W 1975 r. został honorowym
prezesem OZKosz. W roku 1970 przeszedł na zasłużoną emeryturę po wieloletniej pracy w Zielonogórskiej Spółdzielni Elektrotechnicznej na stanowiskach od kierownika pun.k tu napraw
do prezesa Spółdzielni.
Za pracę zawodową i zasługi w rozwoju sportu Julian Na~
lepa · uzyskał wiele od-znaczeń państwo\vych, wśród nich Krzyż
Kawalerski, Złotą Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej ~ Medal 100-lecia Spor~u Polskiego, Złotą Odzna·kę Pols·kiego Związku Koszykówki oraz jubileuszową 50-lecia tego Związ
ku i wiele innych. Zmarł 14 września 1980 r.
•

CZESLA \V MAKUTYNOW·lCZ

NIEWIDZil\JLO FRANCISZEK (1902 1978), kombatant, działacz społeczny, ur. się 3 marca 1902. r . w Stryjó\vce k. Zbaraża
(obecnie Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka). Syn
Szymona, chłopa. Ojciec Franciszka brał udział w szeregach
armii austriackiej w I wojnie światowej i po upadku twierdzy
przemyskiej dostał się do niewoli carskiej , skąd wrócił po Rewolucji Październikowej. Fran-ciszek Niewidziajło już jako 17 -letni
chłopiec walczył w latach 1919 1920 z oddziałami Petlury, dostał się nawet do niewoli, skąd udało mu_ się szczęśliwie zbiec.
W latach 1923 1925 odbył służbę wojskową w garnizonie stani.sławowskim. O·d 1925 r. F . . Niewidziajło pracował na własny. m
gospodarstwie w rodzin,nej wsi. Tam założył rodz.inę. Zona Maria
urodziła m_
u syna Mieczysława i córkę Zdzisławę. Po \Vyzwoleniu Stryjówki przez Armię Czerwoną w 1944 r. \Vstąpił wraz
z synem w · marcu tegoż roku do Wojska Polskieg-o.
Kampanię wojenną 1944
1945 odbył w szereJach III Dywizji
'im. Romualda Traugutta. Jego pułk brał udział w \Valkach o Warszawę, a następnie przez Stargard, Koszalin doszedł do Kołobrze
gu, gdzie zasłużył się w walkach o wy·zwolenie tego mia~ta (~tąd
·.

•
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pułku ,;'kołobrzeski") .

W 12-dniowych walkach
o n1iasto dzi~lonowy· F. Nie,vidz.iajlo należał do \Vyróżniaj1cych
się żołnierzy. W dowód uznania za bohaterską postawę w walce
o Kołobrzeg .został w dniu 18 marca 1945 r. odznaczony Krzyżem Walecznych oraz dostąpił zaszczytu zaślubin z morzem. Tak
opisała ten historyczny epizod frontowa gazeta "Zwyciężymy"
(nr 53 z 20 marca 1945 r.): "Był już prawie zupełny zmierzch,
gdy na kamiennym parapecie stanął wąsaty żoł11ierz. Strzelec
Franciszek Niewidziajło wy,ciąg:nął przed siebie rękę ze złotym
pierścieniem, głośno zawołał:
Po ciężkim krwawym trudzie
doszliśmy do Ciebie, Morze. Widzimy, że nie na marne poszła
nasza praca. Przysięgamy, że nigdy już · Cię nie op·uścimy. Rzucam ten pierścień w Twe fale, poślubiam Cię, Morze, jako żeś
było i będziesz nasze''. Następnie symbolicznego zanurzenia sztandaru oraz uroczystego ślubowania dokonały także pozostałe jednostki walczące w Kołobrzegu.
Pulk F. Niewidziajły wyruszył po zaślubinach na Zachód.
Po lO-dniowym odpoczyn-k u w opuszczonym majątku ·poniemieckim, gdzie przeprowadzono pierwsze polskie orki i siewy na odzyskanym Pomorzu Zachodnim, pułk ruszył do decydującej walki o Berlin. Przedtem F. Niewidziajło otrzymał tragiczną wiadomość, że jego jedyny syn porucznik Mieczysław Niewidziajło
zginął w dniu 6 marca w walkach o Wał Pomorski pod Łobe
zem. Dziś imię bohaterskiego porucznika nosi Sz·koła ·Podstawowa w Łobezie. W czasie wojny zginęli też d\vaj bracia F. Nie\Vidziajły. Jeden zginął bohaterską śmiercią w bitwie o Monte
Cassino, drugi zamordowa·n y (żywcem spalony) przez ·Niemców.
W walkach o Berlin, już na przedmieściu miasta, F. Niewidziajło _został cięż-ko ranny. Do pułku dołączył dopiero w Lublinie we wrześniu 1945 r. W lutym 1946 r. został zdemobilizowany
\V stopniu kaprala. Po odszukaniu rod,z iny wyjechał wraz z żoną
i córką na Ziemie Zachodnie, gdzie osiedlił się w Lubagoszczy
koło Sławy. W zagospodarowaniu się udzielił mu pomocy jego
macierzysty pułk. Pracował na sw·o im 9-hektarowy-m gospodarstwie w Lubagoszczy aż do 1975 r., kiedy to z uwagi na wiek
przekazał je państwu w zamian za rentę.
Przez 30 lat należał do przodujących rolników w swojej wsi.
Między innymi jako pierwszy postawił nową stodołę we wsi w

1963 .r. Przez całe życie był też akt:y~nym ·działacze111 społecz ,.
n yrn . .J)zia łal \ V Z\v iązk u Osad ników vVo j:sk <:n vyc h, · ~ n astęp:n ie
Związku Bojovvn.ikó.\ v o Wolność i Demokrację, ·b ył przez wiele
lat~ -członkie~ Z.~ rządu · . Gminnej . Spółdzielni . "Samopomoc_Chłop:
sk.a" \V. Sławi e oraz .II . se~retarzęm p_oqstąwowej organ.i.zacji par:.
tyjnęj w swojej
wsi._
.
.
.w 1964 r . .na uroczystości odsł-onięcia po1nnika zaślubin z mo~
rzęm w Kołobr,zegu otrzymał z rąk przewodniczącego Rady. Pań ·~
stwa . Aleksandra Zawadzki.e go Krzyż J(awale.rski Orderu - Odrodzenia Polski. . .
..
.
.. _Pasją F. Niewidzia jł y były _ spotkania z młodzieżą. Odbył ich
dzieąiątki na obozach harcerskich i koloniach nad p-ię~nym ję 
~iorem . Sławs-ki m,_ gdzie mięsz-kał. Odwiedzili go też- liczni- dzięn ·
nik~rze i pis~rz~ pis.zący o · II woj ni~. Jego nazwisko sp8tykam)r
w . \V~~-1~ . -· pamięt:qt.kach wojennych _ oraz \Vypraco\vaniach . historycznych.
..
....· W 1974 r. ob-chodził F. Niewidziaj lo wraz ze swą żo _1ą · :Niari.ą
n1iłą- \lroszystość
50-lecie pożycia n1ałżeńskiego. Pamiętali
o n-im- \vtedy nie tylko mieszkańey Sławy, ale także towąrzysze
broni i \Vładze wojskowe. Małżeńst\vo Niewidziajłów udekorowane zo~tało. Mę_dalami . " Za długoletnie pożycie małżer1skie". Zmarł
20. marca 1978 r. Pochowany został z honorami
wojs kowymi na
.
cmentarzu w Sławie. Jego imię . nosi jedna .z ulic tego miasta. .
-

.

.

· . . HIERONIM SZCZEGÓŁA

NYCEK FRANCISZEK (18~3-1974), _ żołnierz
Rewolucji
Paździer.
.
nikowej, działacz społeczny, ur. się 23 wrze.śnia 1ą93 r. vy Podleszanach, po w. rnielecki, woj. rzeszowskię-~ . S_y n 'F 'loriana, mało.
rolnego . chłopa. W latach przed .. pierwszą :wojną . ś'(vviatową w ro~ .
dzinie Franciszka, pod_ob-n ie. jak \V. vvię·kszośę~ chłopskich rodzin
11a wsi .galicyjskiej panowała ciągła ...bieda. N-ie n1ogąc znaleźć
pracy
w . rodzinnych
stro_n ach, ju:ż w szesn a$ tyrn. ro·k u _życią wy..
jechał w poszukiwaniu pracy
do
Niemiec.
Ta::n
pracował
_
do
listo~
.
pa~a 1909 _r. _Z kqlei .\V . dąlszyq1 poszukivva n iu pfć~ cy .q<;lał $ię _
na
.
Morawv.
. ..
..
.
. . .. .
. .
. .
. ..
""
W Brnie Franciszek Nyce:k ,_. n~wiązał .kontal}_t_.- z socja:lis.ta~j·
.
.. .
Ich działa~ność .i_ agitacJa. w.yVY.arły
. na-. młoqego -rob:lt_niką ·. duży
.
~vpływ .i __poz\yol_i~y .lepieJ . ·zrązumieć; . \:Vłasną -?ytuacj ę .. . Ni erą~ \Y
1
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. \volnych od pracy chwilach brał udział w ożywionych dyskusjach
robotników na różne
tematy
ekonomiczne
i
polityczne.
W
ten
.
sposób stopniowo ·nawiązywał więź .z e środowiskiern robotni,c zy·m,
a poprzez nie zapoznawał się z działal,n·ością organizacji socjal~~
stycznych.
W pierwszej połowie 1914 r., zmuszony był wrócić do ro<lzinnych Podleszan w związku z poborem do w-o jska. Wybu·c h pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 roku zastał go już w szeregach armii austriackiej. Franciszek Nycek w mundurze austriac-kieg-o żołnierza został skierowany na trzymiesięczny kurs do . .podoficerskiej szkoły na terenie Węgier, po której ukoń·czeniu znalazł się na fron.cie rosyjskim w Galicji, pod Kraśnikiem, a następ
nie ·_ brał udział w walkach w Karpatach. W grudniu 1914 r. został ranny na froncie i w 'związku z tym miesiąe przebywał w
szpitalu w Wiedniu. P·o powrocie
brał znowu udział w ciężkich
.
walkach na .froncie rosyjskim koło Gorlic, a następnie po przesunięciu się ... frontu na wschó-d ·koło Łucka. We wrześniu 1915 r.,
w czasie ofensywy wojs·k rosyjskich, dostał się do niewoli.
Początkowo przebywał w ob·ozie jenieckim na U1
krainie, koło
Kijowa, a następnie zgłosił się do pracy w kopalni węgla w Garłówku, w Zagłębiu Donieckim. Tutaj znowu miał moż·ność nawiązania konta·k tów z ruchem robotniczym, tym razem rosyjskim. Miejscowe organizacje robotnicze (SDPRR) były pod silny·m i wpływami bolszewików. Franciszek Nycek zetknął się szybko z ich działalnością, a po rewolucji lutowej w 1917 roku został
przyjęty na członka SDPPR(b). Powierzono mu zadanie działal
n·ości politycznej wśród Polaków, jeń· ców austriacki·c h i niemieckich, pracujący-ch w kopalni. W tym czasie wchodził również \V
skład Komitetu Jenieckiego.
Dalsze ·w ydarzenia rewolucyjne w Rosji carskiej zastały Franciszka Nycka na Ukrainie. W czasie orga;niz<J\Vania oddziałów
Gwardii Czerwonej w 1917 roku został także jej członkiem. Po
\Vybuchu Rewolucji Październikowej, na przelornie lat 1917 i 1918
miał możność powrotu do ik raju. Pozostał jednak w Rosji i postanQwił wziąć udział w dalszych wydarzeniach rewolucyjnych.
Wraz z kilkoma innymi Folakarni oraz robotnikami rosyjskimi
brał udział w organizowaniu Rady Robotniczej i Zołnierskiej w
Garłówku. Następnie wstąpił do Oddziału Gwardii Czerwonej pod
.
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dowództ\vem MurawiÓ\va i · \V jego szeregach ·brał udział .· \v ·licz~nych 'valkacl1 ·i potyczka ch· z . ·odd ział a mi l~: on ti~ re\,\>oltic:·y}n y~mi< .
Między inn~y1ni u czestn i czył \~' styczru u 191B r. · -vv po \\rsta niu ·w·
Kijowie i w zajęciu miasta przez Gwardię Czerwo-ną.
Po wkroczeniu
\Vojsk
niemieckich
do
Kijovva
na
polecenie
·
do.
wództ\va
Gwardii
Czer-vvone
j
Franciszek
Nycek
pozos
taje
w
mie~
.
ście w celu prowadzenia działalności dywersyJnej. ·Jego podziem-·
na działalność została w krótkim czasie wyśledzona przez. władze
niemieckie. Dlatego zmuszony został do opuszczenia Kijowa i udał
się ·do oddziału partyzanckiego organizDwanego pod dowództwem
.
Bożenki w okolicy Taraszezewa na Ukrainie. · W formacji tej pełnił -funkcje d-owódcy grupy zwiadowczej, brał' udział w walkach
zbrojnycl1 z kontrrewolucy jnym oddziałem Machny pod K-ani ovvą·
i z wojskami niemieckimi pod Białą Cerkwią. Wydarzenia w k·ra.
.
j"u, a · szczególnie tworzenie się niepodległego państwa · polskiegó
i ·rozwój walk klasy robotniczej , nie poz\voliły mu pozostać
z
da.
la od ojczyzny. Toteż w listopadzie 1918 roku powrócił do Polski
i wstąpił do Milicji Ludowe j w Lublinie, a następ nie został w cielony do 34 pułku piechoty vVojska Polskiego. \V · z~riązku z nasi.
leniem walki władz
państwowych przeciw rewolucyjnemu rucha :~
.
.
wi · robotniczemu , Fran,ciszkowi N y ekowi groziło aresztowanie
i surowa kara za rewolucyjną działalność w wojsku, a s·z czególnie za agitację.
·
·
.
. Uznał więc, że · nie ma dla niego tutaj miejsca, \V obawie przed
represjami opuścił szeregi \Vojska i p-onownie · udał się · na Ukrainę w celu wzięcia udziału -vv walkach zbrojnych w obron ie wła.
dzy radzieckiej. W Kijowie został przyjęty w szeregi 12· Armii
na stanowisko instruktora
organizatora Biura Zakordonowego~
.
Po ukończe~iu miesięcznego kursu politycznego w Kijowie zo.-.
stał instruktorem Galicyjskiego Komitetu Re\volucyjnego, ·a · od
20 kwietnia 1920 roku zastępcą sekretarza Folskiego Biura przy
Podolskim Gubernianym K·o mitecie KP(b) Ukrainy.
W czasie wojny polsko-radzieckiej w · 1920 roku walczył rów~
nież po stronie pierwszego państ-yva socjalistycznego, \V szerej ach
45 Dywizji .- 14 Armii. Z niektórych źródeł wynik:a, ze .w · tym
okresie lub też
\V czasie pobytu w P-o lsce w 1919 ·r oku·· został
.
.
.
członkiem Komun-i stycznej Partii Robotniczej Polski. Po · zakończeniu wojny polsko-radzieekiej i za\varciu ·rozejmu w koń·cu 1920
.
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roku
.

v.;. dyspozy cji R.ezer\Vowego Korpusu Armii Czer.·

\Vinnicy na Ukrainie,
W lutym 1921 roku władze partyjne \V Kijowie
należy sądżić, że z inspiracji polskich komunistów przy Komitecie Wyko.
nawczym Międzynarodówki Komunistycznej .
· zaproponowały
mu nielegalny \Vyjazd d·o kraju, w celu wzięcia udziału w dzia~
łalności rewolu:c yjnej na ziemi polskiej, a szczególnie udzielenia
pomocy organizacjom Komunistycznej Partii· Robotni~zej Polski. Celu tego jednak nie osiągnął, ponieważ podczas nielegalnego przekraczania granicy został zatrzymany przez polską straż
graniczną i aresztowany przez granatową policj ę. Na podstawie
wyroku · sądowego został skazany na 6 lat \Vięzienia za działal
ność k-omunistyczną. W więzieniu przebyvvał w Równem. i Łu·cku
do 1926 r-o ku, biorąc wraz z innymi udział w vvalkach ·o praWtł
więźniów politycznych. Po uzyskaniu woln·ości w sierpniu 192t3
roku. powrócił w rodzinne strony, gdzie osiadJ na gospodarstwie
nieżyjące _5o już ojca i · w krótkin1 czasie założył własną rodzinę.
Pomimo stałego nadzoru policji, \V 1927 roku nawiązał kontakt z komórką KPP w Mielcu i rozpe>czął -działaJn.ość politycz:rią
\vśród miejscowych chłopów. W celu utrzymania lepszych kontaktów z nimi wstąpił do Stronnictwa Ludowego. Dla zmylenia
czujności policji zajął się handlem domokrążnym . W ten sposób
p8d pozorem sprzedaży drobnych to\varÓ\Xl odwiedzał ··zaufanych
chłopów w pobliskich miejscowościach, prowad· z (łC v1śród nich
agitację na rzecz wystąpień przeciw obszarnik·om i władzy burżuazyjnej oraz kolportując · prasę nielegalną i ulotki. Toteż w latach 1933 1937 był współorganizatorem wielu rewolu·c yJnych
wystąpień chłopskich. W es-pół z innymi działaczami organizował
strajki rolne we vvsiach powiatu ropczyckiego i mar:aifestacje chło
pów w obronie zagrożonej ojczyzny w ostatnich latach jej ist··
\V011ej

\V
.

.

•

•

•

n1en1a~

· Po upadku państwa polskiego w 1939 roku Franciszek Nycek
nie zrezygnował ze swej działalności. · Stał się teraz propagatorem i organizatorem walki chłopów przeciw okupantowi hitlerovlskiemu. Już od początku okupacji prowadził wśród chłopó\v
agitację za sabotowaniem zarządz'eń władz niemieckich. Po . powstaniu na . tym terenie oddziałów partyzanckich współpracował
z nimi, szczególnie w organizowaniu, dostarczaniu im żywności,
10*
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odzieży

i broni. Nieraz w jego domu przebywali partyzanci, a on
sam odwiedzał ich również \V lesie. Trudno jest obecnie określić,
z jakimi oddziałami partyzanckimi· współpracował. Na podstawie
analizy dostępnych źródeł należy sądzić, że mogły to być oddziały
BCh, GL i AL. Opiekował się również ukrywającymi się Żydami
i jeńcami radzieckimi, uciekinierami z obozu niemieckiego. Wła
dze niemieekie szybko wyśledziły jego działalność i dlatego od
1942 roku musiał się ukrywać.
Po wyz\V·o leniu ziemi rzeszowskiej w połowie 1944 roku przez
oddziały Armii Czerwonej i powstaniu władzy ludowej na wyzwolonych terenach polski:c h dla Fran·c iszka Nycka powstały te
czasy, o które walczył przez wiele lat. w ·o statnim kwartale 1944
roku brał aktywny udział w przeprowadzeniu reformy rolnej, w
organizowaniu rad narodowyeh i komórek Polskiej Partii Robot•
nlCZeJ.
26 października 1944 roku wstąpił do PPR i jednocześnie .zorganiz·ował komórkę PPR w Guleszowie, zostając jej sekretarzem ..
W 1945 roku był również sek_retarzem Komitetu Gminneg-o PPR
w Goleszawie w powiecie mieleokim. Był bardzo aktyw·nym człon
kiem partii, organizując wiele zebrań i wieców wśród ludności
wiejskiej. Był także członkiem Komitetu Powiatowego PPR i Radnym Powlatowej Rady Narodowej w Mielcu.
Działalność ta nie uszła uwagi reak,cyjnego podziemia, które
przysłało mu kilka anonimów z ostrzeżeniem. Ponieważ szykany
reakcyjnego podziemia nie ustawały, Franciszek Nycek postanowił opuścić swe rodzinne stro,n y; we wrześniu 1946 roku w rama~ch akcji prz.esiedleńczej wyjechał na Ziemie Zachodnie i osiedlił się w Lubsku na Ziemi L·u buskiej. Tutaj obok pracy zawo-:dowej, początkowo w Szkole Przysposobienia Przemysłowego,
a następnie w Gminnej S:półdzielni "Samopomoc Chłopska'' i ·.,v
Lubskich Zakładach Przemysłu Wełnianego, aktywnie uczestniczył w życiu polity·cznym i społeczny.m. W latach j 946
1947 był
sekretarzem koła PPR, a po zjednoczeniu, POP PZPR przy zakła
dach, w których .pracował. Był również członkiem komitetów Powiatowego i Miejskiego PZPR oraz radnym Miejskiej Rady Narodowej w Lubsku. W 1960 roku przeszedł na emeryturę. Nadal
uczestniczył w życiu politycznym i społecznym , pogarszający się
stan zdrowia i wiek ograniczały jednak stopniowo jego aktywność.
•

lł.8
•

•

..

Za wieloletnią działalność w ruchu robotniczym i uczestnictwo w Rewolucji Październikowej Franciszek Nycek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem X-lecia Folski Ludowej, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, a w pięćdziesiątą rocznicę Rewolucji Październikowej, w
czasie pobytu w Związku Radzieckim, Orderem Czerwonej Gwiazdy. Zmarł 24 kwietnia 1974 r.
MARIAN PIETRZAK

OBST LEON (1910-1971), nauczyciel, działacz społeczny, ur. się
22 stycznia 1910 r. w Nowym Kramsku, pow. sulechowski. Syn
Stanisława, chłopa. Przejawiał wszystkie pozytywne cechy swego środowiska -pracowitość, wytrwałość, przywiązanie do wszystkiego, co nosiło miano polskości. Wyrastał i kształtował swą
świadomość w rodzinie o bogatych tradycjach patriotycznych.
Ojciec jego należał do działaczy polonijnych w Nowym Kramsku.
We wrześniu 1939 roku został aresztowany przez hitlerowców
i zginął w obozie w Oranienburgu. Młody Leon, podobnie jak inne dzieci w owych czasach, musiał rozpocząć naukę w niemieckiej szkole, bo innej w pobliżu nie było. Ale rodzice wymogli na
władzach niemieckich zgodę na wysyłanie Leona do polskieg:->.
gimnazjum w Poznaniu. W 1921 roku po odbyciu kursu wstęp
nego, złożył Leon Obst z wynikiem pomyślnym egzamin, w wyniku czego został przyjęty do Gimnazjum św. Marii Magdaleny
w Poznaniu. Po kilku latach nauki złożył w 1930 r. egzamin maturalny w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Trzemesznie.
Marzeniem dwudziestoletniego młodzieńca było poświęcenie
się służbie społecznej w charakterze lekarza. Rozpoczął studia
medyczne na Uniwersytecie Poznańskim, jednakże trudna sytuacja materialna sprawiła, że po rocznej nauce przeniósł się na
kurs nauczycielski, ponieważ bardzo tego pragnęH jego rodzice,
a Związek Polaków w Niemczech pomagał materialnie przede
wszystkim tym, którzy zamierzali poświęcić się pracy pedagogicznej w polskich szkołach w Niemczech.
Po ukończeniu w 1932 roku Państwowego Kursu Nauczycielskiego w Poznaniu, natychmiast przystąpił do pracy pedagogicznej, czyniąc to świadomie z pobudek ideowych i chęci służenia
sprawie ludu i nąrodu. Ideowość towarzyszyła odtąd do końca dzia-
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łalności·

nauczycielskiej Leona Obsta. Pozostał pod tym Vlzglę
dem ·niezłomny, nie było dla niego sprawy \Vażniejszej, jak szko·
.ła· polska i jej nauczyciel. Spra\vie tej p-oświęcił całe : swoje życie.
Jego :pierwsza posada . nauczycielska była w Tąpczu, p·JW. morski.
Pracował tam w okresie od 28 IX 1932 do 30- VI 1933 r. W sierpniu tegoż roku został przeniesiony do szkoły w Gdyni, w której
pracował jako nauczyciel tymczasowy.
_-. ·W. wyniku :trzy letniej praktyki pedagogicznej .został dopuszcz-ony w 1935 r. do złożenia drugiego egzaminu praktycznego na
nau:czyciela sżkół powszecl1nyeh. Po otrzymaniu mianowania,. Zarząd Związku Polskich Towarzystw Szkolnych skierował Le:>na
Obsta do .pracy w polskiej szkole o jednym nauczycielu w Nowej
-Ś~iętej, pow. zlotowski. Opowiedał potem, jak rozwijał szeroką
działalność oświatowo-społeczną i tylko dzięki terr1u społeczność
tej osady zaakceptowała go. W wyniku bardzo dobrej pracy ·szkoła, w której pracował, osiągnęła wysokie \vyniki nauczania i wy·chowania, znacznie przewyższając poziom -szkół niemieckich. Wła
dze · n i€mieckie nie spodziewały się takiej operatyvvności polskich
szkół na . tym terenie. Po·d'lrreślały one często, że Polacy w powiecie złotowskim, zb·u dowali i utrzymują dobre szkolnictwo, które .dorównuje .szkolnictwu niemieckiemu, a nawet pod pewnymi
względami przewyższa je. Było to zasługą przede wszystkim prac~ją•cych ·w polskich sz,koła·ch nauczycieli, w tym również Leona
Obsta;.
Z· jego inicjatywy Koło Rodzicielskie urządzało dla dzie-ci· zabawy i imprezy ·artystyczne, a Związek Po1aków wycieczrk i do
Polski.· Praca Obsta nie ograniczała się jednak tylko do młodzie
ży· sZkolneJ. Kierował on również · działalnością T:Qwarzystwa Mło·dzieży· Polskiej w Nowej Świętej', które stwarzało warunki do .roz:Wijania ---zainteresowań~ ·k ultywowania tradycji · narodowych oraz
podnoszenia poziomu ogólnego jego ·członków. Dużo :c zasu prze::zrracz·~ł · na· organizowanie ·życia sportowego dzieci i młodzieży.
·Prowadzone przez nięgo drużyny piłki notnej i siatkówki uczest~
niczyły w zawodach spo~towyeh powiątu
zlotows~ięgo,
bab!moj~
..
skiego i międzyrzeckiego.
Ostatnie dwa lata przed wyb.u chem II woj-ny światowej pra.~
cował Leon Obst w szkołach o d,wóch nauczycielach w Szkicią
i Buczk·u Wielk;im. W ty:rp. tęż <;ząsię na tęręnie całego Pogran.i~
'

.

cza zaczęły się nasilać szykany i represje władz memiecklch,
skierowane przeciwko polskim szkołom, nauczycielom i działa
czom organizacji polonijnych. Ze wspomnień Obsta wynika, że
w tym okresie często zatrzymywany był przez policję oraz poddawany rewizji osobistej. Od początku 1939 r. dokonywano też
rewizji w mieszkaniach ludności polskiej. Taka sytuacja trwała
do ostatnich przed wojną wakacji letnich, które Leon Obst spę
dził u rodziców w N owym Kramsku. Po powrocie z ferii zastał
klasy szkolne zajęte przez wojsko niemieckie. Dlatego też prowadził on zajęcia lekcyjne początkowo w ogrodzie, a później w
szopie i mimo wielu przeszkód i grożących represji nie opuszczał swego stanow~ka.
25 sierpnia 1939 r. został aresztowany i umieszczony w wię
zieniu złotowskim, a następnie w areszcie domowym w Buczku
Wielkim, skąd z kolei został zwolniony i podjął pracę w gospo:
darstwie rolnym rodziców. Niedługo jednak udzielał pomocy
matce i rodzeństwu. 11 czerwca 1940 roku, podobnie jak wielu
Polaków z Babimojszczyzny, został wcielony do armii niemieckiej i po krótkim przeszkoleniu skierowany do Belgii. Niemieckie władze wojskowe uznały jednak, że Leon Obst, jako nauczyciel polskiej szkoły i członek Związku Polaków, jest niegodny
noszenia munduru niemieckiego i dlatego też w dniu 24 grudnia
1940 r. został z wojska zwolniony. Od tego momentu rozpoczęła
się okupacyjna gehenna Leona Obsta. We wrześniu 1942 r. z całą rodziną został wysiedlony z gospodarstwa, które uległo konfiskacie na rzecz Rzeszy niemieckiej, oraz wywieziony w głąb
Niemiec. Do końca wojny pracował w charakterze robotnika rolnego w majątku Buckow. Od sierpnia 1944 r. do lutego 1945 r.
zatrudniony był również pod nadzorem gestapo do kopania okopów. Pomimo szalejącego terroru i tu nie zaprzestał swojej patriotycznej działalności. Wydaje się, że nawiązywał także kontakty z niemieckimi antyfaszystami.
Do wyzwolonego Nowego Kramska powrócił dnia 4 maja 1943
roku. Leon Obst niedożywiony i wyczerpany ciężką pracą fizyczną, potrzebował dłuższego okresu na regenerację sił. Pracę nauczycielską podjął 28 sierpnia 1945 r. W bardzo krótkim czasie
zorganizował pracę szkoły, zajął się szczepieniem przeciwtyfusowym dzieci i młodzieży, organizacją imprez i uroczystości z oka-
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zji świąt państwowych i rocznic wydarzeń historycznych. Dużo
troski przejawiał w zakresie remontów obiektów kulturalnych,
już wówczas myślał o uruchomieniu przedszkola. Oprócz codziennych zajęć lekcyjnych interesował się działalnością pozalekcyjną
i pozaszkolną. Pod egidą Folskiego Związku Zachodniego bezinteresownie prowadził zespół świetlicowy oraz przez kilka lat kursy dokształcające dla dorosłych w zakresie szkoły podstawowej.
Znane są również jego osiągnięcia w zwalczaniu analfabetyzmu
i szerzeniu oświaty zdrowotnej.
Od 1947 r. był aktywnym działaczem partyjnym, początkowo
jako członek PPS, a po Kongresie Zjednoczeniowym w grudniu
1948 r. - PZPR. W ciągu wielu lat pełnił różne funkcje w POP,
a następnie Komitecie Miejskim PZPR w Babimoście. Zdolności
organizacyjne, duże zaangażowanie w pracy zawodowej i działalności społecznej zostały zauważone i docenione przez władze
partyjne i administracyjne powiatu, które powierzyły Leonowi
Obstawi z dniem l lutego 1951 r. pracę w Wydziale Oświaty nowo utworzonego powiatu sulechowskiego.
Z dniem l września 1953 r. Leon Obst został przeniesiony na
stanowisko kierownika szkoły podstawowej w Babimoście, jednej
z największych szkół w powiecie. Od pierwszej chwili swej pracy w nowej placówce z pasją przystąpił do realizacji nakreślo-
nych przez siebie planów. Głównym zadaniem w owym czasie było
stworzenie lepszych warunków nauki i pracy kierowanej przez
niego szkoły. Warunki lokalowe szkoły w Babimoście były bowiem bardzo złe. Wspólnie z miejscowym aktywem podjął trud
wybudowania obiektu szkolnego przy pomocy całego społeczeń
stwa Babimojszczyzny. Budynek został przekazany do dyspozycji młodzieży szkolnej i nauczycieli w dniu 2 września 1962 r.
Szkole nadano imię "Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej".
Pod jego kierownictwem szkoła babimajska osiągała bardzo
dobre wyniki dydaktyczno-wychowawcze oraz była wzorem dla
innych szkół na terenie powiatu w zakresie organizacji i funkcjonowania. Leon Obst w działalności oświatowo-wychowawczej nie
ograniczał się jedynie do pracy z młodzieżą szkolną, lecz swoim
oddziaływaniem obejmował także młodzież starszą i dorosłych.
We wrześniu. 1962 r. zorganizQwa,ł dla al:>solwęntów klas VII ~ko~
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łę

przysposobienia rolniczego, w której do 1968 r. wykształcenie
rolnicze zdobyło ponad 130 osób. Ważną dziedziną jego działał ~
ności było organizowanie oŚ\Viaty .dla dorosłych. ·Przez wiele lat
organizował kursy w zakresie szkoły pndstawowej dla pracują.
cych, a w ostatnim okresie swojej pracy zawodowej w 1967 r .
zorganizował klasę I liceum ogólnokształcącego dla pracujących.
· Za działalność społeczn ą i zawodową otrzymał szereg wyróż ··
nień, a wśród nich: Złoty Krzyż Zasługi, Medal X-lecia Folski
Ludowej, lVIeda~ " Za zasługi dla obronności kraju '', Medal ,,Za
zasługi dla ł-owiectwa" , Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego,
Złotą Odznakę ZNP oraz Odznakę Honorową "Za zasługi w roz\Voju WOjewództwa zielonogórskiego" . z,marł 18 kwietnia 1971 r. •
•

FRANCISZEK WOJNAR

OBST STA~ISŁA W· (1875 1940), rolnik, działacz narodowy, ur.
się 13 kwietnia 1875 r. w Dakowach Mokrych, pow. nowotomyski. Syn Józefa, chłopa. W 1904 r. ożenił się z Marianną Cichą
i był ojcem dziewięciorga d-zieci (Władysławy, Marii, Leona, Edwarda, Hieronima, Franciszka, Anieli, Stanisława i Anny). Mimo
że ·miał tak liczną rodzinę · i d·uże g
arstwo (32 ha), umiał
znaleźć czas na rozwinięcie szerokiej działalnoś·ci spoleczno-poli··
tycznej. Duża w tym była również zasługa żony, która pr~ejęła
na swoje bar·k i część jego obowiązków w gospodarstwie.
· Działalność społeczną rozpoczął · Stanisław Obst już w 1905 r.
w Nowym Kramsku, kiedy to wstąpił do Towarzystwa Robotników Polskich (w 1909 r. pełni funk·cję prezesa), organizując liczne. wycieczki do Polski. Udzielał się ·w Kółku Rolniczym. W 1920
roku został nawet sołtysem Nowego Kramska, a w 1933
ławni~iefn gminnym.
,·
'W 1914 roku jako obywatela niemieckiego powołanó Obsta
do puł1ku ułanów sulechowskich i wysłano na Bałkany, a następ
nie na front wschodni. Zdemobilizowany w 1917 r. w randze
sierżanta, po\vrócił do Nowego Kramska i licząc na przegraną
Niem·ców, przystąpił wraz z ks·. Stanisławem Dudzińskim, Jane-m
Cichym, Teod-o rem Spiralskim, Wacławem Fabisiem ·d o organizowania Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego "SokółH, do którego wstąpiło od razu około 70 młodych mężczyzn . Z członkami
nSQk-oła" przeprowadzał systematy<;~nte ćwiczęnią WQj$kQwe, aby
'
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w ten. sposób przygoto~vać. ieh do w~ęcia udziału w . ewent~a_J ..
~y~;h waL~ac~ . z . Niemc~mi. · W pracy:.. t.ej -pomag~li_. ·mu ~·U~a~~
Szerner.... i ·. franciszek . .K~zyszto~e~ . .I)om_. Qbst~. · - ~_tal . si~. \V tyn:1
c~asie - ~ięjs~em OŻ)T'vio.nej pracy kon$piracyjnej ~ ,Spotykali _się-. tu
vvszyscy wybitniejsi działacze niepodległościowi .·. z Babimojsz.c zyzn.y i ziemi . międzyrzeckiej . . W dniu 20 grudnia 19.18 -r . . na tajnej
naradzi~. powzięto decyzję, że skoro tylko w . _Poznaniu . z~czną się
rozru·c h:y , -. miejscowa ludność chwyci natychmiast · . za -broń, aby
orężem -przywrócić odrad-zającej - się z niewoli Polsce Pogranicze
W.ielkopolsko-Lubuskie . O; napiętej_ sytuacji politycznej w P,ozna.~
ni u infor.m.ował na bieżąc-o . działaczy z tych terenów·
.Teodor.
Sp·
~
.
.
raiski zę .Starego .Kra~ska, czł.onek -NRL. Na parę dni-.-przeq wyb_u~h.ern .poyvst.a.n.ia udała się do Poznania pier,vsza grupa człon
ków "Sokoła''. Furman-k ami Obsta i Spiralskiego ochotnicy dotarli ·d o .w :o lsztyna; ? stamtąd pojechali. :pociągien;r ·do · Poznani~.
Wstąpiwszy do oddziałów ·Kąk·olew~kiego i Celichowskiego wzięli
.udział .w pierwszych \valka_
c h ulicznych z Niem,c ami.
Gdy działan.ia woj.enne przeniosł.y się w rejon kanału Obrzań
skięgo i jezior obrzańskieh, a następnie · w bezpośrednie sąsiedz
two- Babimostu, Now-ego i .S~arego Kramska oraz Kargowy, przyłączył się . O.'~st _
do oddziału powstańczego, biorąc. m.in. ud·~iał ·w
zwycięs~kiej wa~· ce o Nowe Kramsko (3 II 1919 r.). Zaraz po ~bitwie
.
•

•

•

o

•

.

udzielał

pierwszej..pom.o cy- rann.y m; · wespół . z ks. ··_ Stanisławem_ ·= Pudzińskim , organizował pogrzepy .p:o leglych, . ·zJ:>ierał · · porzuconą
przez . ·n iemiec·k ich · żolnierzy broń i przewoził ją ·na stronę .polską.
"'
· ·. Ur~towął· życie ks. Dudzińskiemu, . Ętórego dowód~cy ·:niemieeey ·
uważali za· jednego z . głównyeh inicjatorów. i organizatorów · wa~k
o.-. woln·oś.ć ·B abim-ojszczyzny. Ks. · D·udziń:ski ·miał stanąć· pr~.ed . ~ą
dem wojennym, oskarżony o zdradę stanu i śmieró·.· czterech nie-_mięckieh .- :oficerów., . ~tórzy. ·zostali napadnięci .n iespqdziewanie
przez ·powstańęów· w · swej :kwaterze n·a .-,pleb.anii: .- Obst zdążył .- zor·gą:nizować udaną ucieczkę ks. Dudzińskiego · przed · ·. ścigą,jącymi
:go· żoł.nierzami Grenzschu tzu. ··· · · ···
.
·· .. · ·
.- . .. ~.... . .-;: :·
· .-·. · ZarĘtz po ustaniu wa.łk powstań·czych : w Now:y m .·Kramsku nie- .
m-ieekie dowództwo Odcinka Sulechowskiego wydało . rożkaz zrów- .
nania ·z ziemią · .zabudowań .Obstą, ·a jego ·samego . skazało ·na · karę
śmierci. \V ostatniej chwili vvstrzym.ano jednak· wyk,o nanie tego

wyroku.
:J54

Przyczyniło się

do tego wsta\Yiennictwo trzech

niemiec~

...

'

· żołnierzy,

którym Obst urato\vał. życie (p.o\:Vołując się n:1
międzynarodo\ve p.rawo), gdy znaleźli się ·oni w czasie .walk o wio ..
skę ·~V rękach · p-owstańców. Ale to był tylko chwi_lowy gest; --b9.7."
wiem niebawem areszto\vano
. go .-ponow-n ie i _ uwięziono w · twier-.
.
dzy · Havelberg pod · ·Berline1n, skąd \vyszedł ·po roku ·. na n1oqy
amnestii.
· ·
· . O·d y tylka . pqwrócił do Nowezo Kramska,. przystąpił do pracy
~p~łecznej·. B-rał · ·udział . w akcji dyplomatyczn·o,.protesta.cyjnej
n a rzecz przyłączenia Babimojszczyzny · do Polsk-.i-. ·W 1.920 r; w
~{;asie objazdu
.terenó\v . przygranicznych przez. Iv1iędzynarodow;ą
.
.
Komisję
Graniczną organizował wiece ~ manifestacje lud.noś~i.
.
p.olskiej.
. .
.
·
W latach 1924 1929 wchodził w skład Z~rządu Sz;kolnego nie ..
n1ieckiej szk-oły ~ząd.owej. A .g dy powstała szko.ła_ polska, od -~930
roku aż . do wybuchu II wojny światowej był prezesem Polsko~
-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego, które w 1938 r. skup~a.ło
90 . czł-onków. Jednocześ,nie p·ełnił fur:tkcję pre~esa Rady Rodzicielskiej polskieJ szkoły.
_
. .
W październiku .1931 r~ wraz z Franciszk.jem Piweekim, Julianem Kłemtern i Jane1n _ Jągo·wskim wystosował Stanisław Qq~t
dv. B,ejencji w File memoriał
w
sprawie
kasowanio.
.
jednego
eta.
.
.
.
.
tu .nauczycielskieg.o ·\A( ~-zkole
niemiec-kiej.
Mem.oria.ł
ten
wyWołał
.
.
.
konsternację wśród
.. lokalnyGh . władz niemieckicl1,
.
a
następni~
.
.
.
.
.przyczynił się do rozpętania
n.iewyorędnych ataków ~e strony .ele.~
.
.
.
.
n1entów nacjonalistycznych na ..Polakó~ z Pog.ran.i cza. . .. .· .
.Od 1923 .r ., tj~ . od- _c. hwili
.powstania,
był Obst jed·nym z . naj.
aktywniejszych członków ZPwN, oddział ·N owe Krams~o. Brał
udzią.ł .. w .pracach. w_szystk.iqh~ polskic;h organizacji i. to~arzystw
ist~iejących w wios~e . . Gdy . u~zędnic.y land~atu-~y· i żand.ar.ffier.ii,
chcąc go wykorzystać do celów germanizacyjnych, obie·c ywali inu
urząd sołtysa, a później wójta, odpowiedział im: nJestem Pola·kiem· i jako· Po-Iak· chcę ·żyć -i ·u ·m ier·a c". ·. : ·_ - ·
'·: ·. · : · -~ : ··.: ·
... ..za : swują. ·patriotyczną postawę w-o bec · spraw polskich i przekonania ·n arodowe był Obst znienawidzony rzez władze niemiec·.kie i prześ1adowap.y przez policję. Zaciętym jego wrogiem · okaz.ał się ko-m isarz· Erbt, który .o d dłuższego·- czasu przy -p-omocy ·żandarmów . gromadził materiały o ·działaczach ruchu polskiego.· Ale
Oost ~ył nieustępliwy. Nawet po wybuchu wojny w 1939 r .. nie
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załamał się.

Wraz z . Janem· Cichym
budził wśród miejscowego
...
społeczeństwa wiarę w zwycięstwo Polski w tej wojnie i mobilizował je do godnej postawy w ·o bliczu nadchodzących represji
i· terroru politycznego. Do końca wierzył w przyjaźń Polski z An ...
glią i Francją. Liczył na skuteczną pomoc tych państw w walce
z hitlerowskim najeźdźcą. Mimo rozpoczęcia wojny w szkole .· polskiej w Nowym Kramsku lekcje odbywały się normalnie. Niem·' cy czekali na dalszy rozwój wypad·k ów militarnych, widocznie
liczyli się jeszcze z ewentualnym odwrotem.
Dnia 11 IX 1939 r. izba szkolna w domu Obsta przekształciła
się w areszt tym·c zasowy, w którym zgromadz·o n.) wielu działa
czy chłopskich i nauczycieli. Nazajutrz wywieziono wszystkich
do obozów :konceritracyj~nych. Obst został uwięzio11y w Sa)c hsenhausen-Oranienburgu. W ostatnim liście do rodziny pisał: "A gdy
nie wrócę, wierzę, że sami dacie sobie radę". Podtrzymywał współ
więźniów na duchu mówiąc, że doczekają się jeszcze wolnej Folski. Maltretowany przez oprawcę
hitlerowskiego
Gustawa
Sorge,
...
mnarł 10 marca 1940 r. Urnę z jego prochami pochowano w Nowym Kram·s ku. Gospodarstwo O;b sta zostało skonfiskowane, a rodzina wywieziona ·n a roboty przymusowe (1942 r.) za Odrę .
Syna Leona powołano w czerw·
c
u
1940
r.
do
armii
niemie-c.
.
kiej, ale. już w grudniu
tegoż roku zwolniono· go jako "nie·g od.
.
.
.
.
nego
noszenia
munduru
żołnierza niemieckiego"~ ponieważ · był
. .
.
.
.
.
nau·c zycielem szkół
polskich
w
pow.
· złotowskim. Po wojnie · był
.
.
.
o.n . kierowni\
k
iem
szkoły w Nowym Kramsku i Babimoście (zm.
.
.
18 IV 1970 r.). Dwaj inni synowie Stanisława Obsta zginęli w
czasie wojny.
.
.
· . W 1959
r.
Stanisław Obst został odznaczony pośtniertnie Zło.
tym Krzyżem Zasługi.
:· ·
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ONOERKA ADOLF (1890 1964), działacz polityczny, ur. się · 12
czerwca
1890
r.
w
Gelsenkirchen
Schalke
w
Zagłębiu Ruhry w
.
RFN. Syn Jana, robotnika. Ojciec Adolfa w latach osiemdziesiątych XIX w. w poszukiwaniu pracy wyemigrował do Zagłębia
Ruhry i znalazł tam zatrudnienie ·w kopalni węgla ja:k o· górnik.
A·d olf od najmłodszych lat wychowywał się w środowisku mło
dzieży robotniczęj nię tylko nięmięckięj ? alę i polskięj. W d·QffiY
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posługiwano się językiem

polskim. W latach 1896~--1905 uczę
sżczał do .niemieckieJ
szkoły.
_
Po
jej
ukończeniu
;~
powodu
mło.
dych lat nie mógł znaleźć pracy, zajmował się więc sportem,
uczestniczył w życiu i działalności miejscowego, górniczego klu~
.
bu sportowego. Brał również udział w różnych zebraniach robotniczych i wiecach. Pozwoliło mu to lepiej poznać ży·cie robotników, a szczególnie młodzieży robotniczej. Od 1909 roku .znalazł
również pracę w kopalni \vęgla w Gelsenkirchen.
Z chwilą rozpoczęcia się pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 roku został powołany do armii niem;ie~kiej, w której
służył do stycznia 1919 roku. W wydarzeniach rewolucyj-nych
1918 r. brał aktyw·n y udział, powołano go nawet na członka Rady
Robotniczo-ŻOłnierskiej w Królewcu. Po zwolnieniu z wojs~a,
w lutym 1919 roku \Vrócił do poprzedniego miejsca zamieszlk ania
i pracy w Gelsenkirchen. Pracował w kopa-lni -vvęgla jako rębacz.
Wraz z wieloma innymi emigrantami
robotnikami polskimi
wziął aktywny udział w rewolu-c yj'ny-ch wystąpieniach niemiec ·
kiej klasy robotniczej, za co został aresztowany. Po zwolnieniu,
w celu uniknięcia dalszych represji ze strony policji niemieckiej ,
w październiku lub listopadzie 1919 roku wyjecha~ do Zielonej
Góry. Tutaj podjął pracę w kopalni węgla w Slonem koło Zielo·
nej Góry, również jako rębacz. Aż do . śmierci przebywał już \V
Zielonej Górze. To :m iasto było jego stałym miejscem zamies.z kania, pracy i działalności polity~znej w szeregach ruchu . robotniczego, najpierw niemieckiego, a później polskiego.
Przy-p uszczalnie jeszcze w czasie pobytu w wojsku w 1918 roku został członkiem Niezależ!nej Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Należał d·o lewicy tej partii. W 1920 r. Adolf Onderka znala,zł się w KPD. W tym samy·m roku wraz z innymi c~łonkami
KPD zorganizował partię na terenie Zielonej Góry. Już w t~
czasie jego działalność społeczno-polityczna była wielokieru,n kowa. Obok pozyskiwania nowy.ch sympatyków i członków -partii
uczestniczył w działaln·ości miej-scowego Związku Zawodowego
Górników, brał _a ktywny· udział w wystąpieniach rob-otniczych,
zajmował się kolportażem prasy, odezw i ulotek oraz agitacją
ustną za wzmożeniem walki robotników przeciw wzrosto\vi drożyzny i bezrobocia. Występował w · obronie robotników zagrożo
nych kara'm i lub wydaleniem z pracy, organizując pomoc mate-
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tia:Iną

·w. raniach

z\\riązku .

uznania .·tej
powołani~ Adol~

zawodowego,··· lxiwode·m

d z. ifłla lno~ci · t)rżei tob·o t hikó\v~z\viązkowco\v b'yło
fa Onderki . na przew-o-dniczącego miejscowego Związku Zawodowego Górników. Działalność · ta, pomimo jej legalności w Niemieckiej Republice Weimars:k iej, nie · uszła jednak uwagi władz
kopalni.
W
styczniu
1922
roku
został bezrobotny.
.
:. · ·. Z powodu trudności uzyskania pracy na ·n iiejscu, \V 1924 roku
vvyjechał do Gelse.n kirchen i tam pono\vnie p·ódjął pracę
kopalni: \vęgla·. W tym czasie \vybuehł strajk górników, w którym
Adolf Onderka silnie się zaangażował jako członek · i aktywista
KPD . .W celu uni·knięcia r·epresji za udział w st:r·a jku, w pierWszej połowie ' 1925 roku powrócił do Zielonej ·Góry i nadal 111USiał
utrzymywać się z handlu domokrążnego. Najwięcej jednak czas·u
w· ~ych latach poświęcał d:ziałalności partyjnef · Początkowu wysiłek· skoncentrował . głó\vnie na ·udzielaniu p·om.ocy miejsco\v·e j
ko:m órce KPD, pózniej zakres jego · ·działalności się z\viększył.
Lata 19.25 · "1933 · należy uznać za ·okres najakty\vniejszej jeJo
działalności w szeregach KPD. Pełnił różn·e funkcje partyjne:
ri1iędzy innymi był kierownikie·rri grupy, sekretarzem komórki \V
Zielonej Górze oraz funkcjonariuszem partii. Kierownictwo· Komitetu poVvierzało mu różne odpowiedzialne zadc:tnia, szczególnie podczas manifestacji pierT1fvsz·omaj-o\vycl1, ··kampanii wyborczej
do parlamentu niemieckiegó i podczas innych wystąpień robotniczych na terenie· miasta . i okolicz·n ych m~ejscowości. \V 1925 r.
był wsp ółt\vórcą organiżacji robotniczej ,;Czerwony Front Mło.
dzieży'' oraz ·o rganizatorem i kiero\vnikiem komórki ~,Czerw.o~1.ej
.
.
PomJcy" w ·Zielonej Górze, sekcji niemieckiej lVIiędzynarodówej
Organizacji Pornocy Rewolucjonistom.
· Po · dojściu A. Hitlera do władzy w Niemczech \V końcu 1933
roku represje . wobec komunistÓ\V bardzo szybko dosięgnęły rów ..
nież Adolfa:· Onderkę. Vl marcu 1933 roku został aresztowany za
działalność ··polityczną i ponad półtora r·o ku przebywał w więzieniach: w Zielonej Górze, Legnicy i Wrocławiu. W
1934
roku
zvłol.
niono g'o z \Vięzienia, ale do 1936 roku zatrzymano jeszcze w obozie ·pracy. Po wyjściu z ob,o zu nadal
p-ozostał . bezr ob-Jtny. Dopie.
ro \V 1938 roku otrzy1nał
pracę w zakła·dach · mięsny·ch w Zielo~
.
.
nej Górze · jako ·palacz kotłowy. W 1943 roku wysłano go do przymusowych· prac ·. przy · budowie okopów .. nad. ··Nysą Łużycką> W
.
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\v

styczni ti:.
r9.45
iokti
.
ticiekł ·staiTI tą d·. i ..\vrócił' do swego dom u
·Z
i
e~- .
.
.
.
.
l iii1ej.. Gól;źe·: ·· :.\V ·czas1e - '\\iójll~r; rne t\vażaj~e 11a xifebezpiccŻe JSst\vo
r-epresji . ze sfrony gestapo, ~rganizował pom'o c w · postaci ż ywno_;
ści i odzieży .d la jeńców radzieckich,
polskich
i
Żydów
pracuJą
..
.
cych w Zielonej Górze ·i okolicy. ·
Po wyzwóleniu ·Zielonej · G óry w · połowie lutego 1945 roku
przeż · oddżiały Czerwonej Ar.m ii . Adolf Onderka zaopiekował się
Zakłada·mi Mięsnymi ·i ·przez kilka miesięcy był ich· faktycznym
kierownikie-m . ·N·i e dop.uścił - ·do ieh zniszczenia w czasie·· uciecz·k ·i
Niemców. Po
przybyciu
władz polskich do Zielonej Góry: w · ma --·
.
.
ju· Grupy Operacyjnej Kon1itetu Ekonomicznego R ady Ministróvv
(KERMU) oraz ria początku czerwca burmistrza i starosty po\via;.
toweg-o ze- swymi ekipami, natychmiast · nawiązał z nimi · ko·ntak.;.
(y. · B·rał .. udział w O.chronie ·i .. zabez!>'ieczariiu przed kradzieżą 'i de~
wastacją nie·.: tylko· ·zakładów Mięsnych, ale i · inr1ych obiektów
gospOdarczy ch w Zielonej Górze.
·_::
··
.
W okresie PolskJ Ludowej nadal praco\vał w Zakładach Mięsnych w Zielonej Górze. W . 1958 roku przeszedł na emerytur·i~
Po uzyskaniu w czerwcu 1947 roku tym,c zaso\vego dowodu o pol~·
skiej przynależn-ości narodowej w lipcu tegoż roku wstąpił . do
PPR, a od zjednoczenia aż do ś·mierci był człori·kien1 PZPR. Przez
kilka · lat pełnił funkcję sek.r etarza koła terenowego PPR, a po
zjednoczeniu POP PZPR. Bra.ł aktywny udział \V · żyć'iu p artii
i w różnych kampaniach p olityczny-ch.
·
· · Z~ długoletnią działalność w ruchu robotniczym i · spDłeczno
-politycznym· Rada Państwa PRL riad ała ·mu w 1960 roku
Krzyź
.
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. . Zmarł l 7 marca · 1964 · r.
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MARIAN PJETRZAK
..

P·A STEWKA . JÓZEF (1896 · 1971), żołnierz Re\volucji Paździei·nik ówej, dżiała·cz polityczny, ur. się 23 marca 1896 r.· ·w Grabów~
c u Wielkim·, po\v .- ---:wą-growiecki ~ Syn Jak u ba, małorolnego chłopa.
Po ·ukończeniu trzyletniej szkoły ·· zaczął _._ . pra.cow.ać · jako parobek
u bogatych chłopów. W 1909 roku rodzice oddali go' na· nauk ę
rzemiosła do ·prywatnej fabryki · odle\vni w Ostrówku,. w p owiecie węgrowskirrt.
1911 . roku · orzeniósł się do fabryki teJ
samej branży· . w ' P·u ltusku. · W 1913 ··r oku został wyzwolony ·na
czeladnika .· fbrm1erza-od1ewn'ika . W celu doskonalenia się w ·za~

·w
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\vodzie na początku następnego roku \vyjechał do Rygi i tam
pr.aco\vał \V .odlewni jak.ó formierz .. Po w·y buchu pierwszej wojny
światowej, w 1915 roku został ewakuowany wraz z fabry:ką do
Moskwy, gd·z ie zatrudniono go przy produkcji amunicji.
W 1916 roku J6zef Pastewka, mając zaledwie 20 lat, wziął
aktywny udział w ruchu straj'k owyrn i w innych wystąpieniach .
robotników moskiewskich. Swoją aktywnoś,cią musiał się wyróż
nić w oczach fabrykantów i ich administracji, bo objęto go redu;kcją, pozbawiając prawa uzyskania pracy w innym miejscu.
Ponadto groziło mu areszto.w anie przez policję carską. Dlatego
zmienił swoje imię i nazwisko na Wacław Czerwiński i przypus~czalnie przy pomocy związku zawodowego lub partii wyjechał
potajemnie do Piotrogrodu. Przepracował tam kilka miesięcy w
.odlewni na stanowisku formierza. Tam też zastała go Rewolucja
~utowa 1917 ro·k u. Był aktywnym uczestnikiem Rewolu·cj~ Lutowej. W kwietniu 1917 roku władze partii bolszewickiej skierowały go za p ~średnictwem Związku Zawod·o \vego Metalowców
do wars-ztatów k·olejowy·ch w Jarosławiu w celu udzielenia pomocy tamtejszemu ośrodkowi Tuchu rew<>lucyjnego. Z miastem
ty·m związały go dalsze losy rewolucji rosyjskiej.
W nowym miejscu pracy szybko zdobył uznanie nie tylko
jako dobry fachowiec, ale i ja'k o doświadczony działacz polity-czny. Od po-czątku zaangażował się ~ działalność miejscowej ·o rga . .
nizacji part~i bolszewickiej, starając się p~zyskać jak naj\vięcej
robotników dla sprawy rewolucji. Prowadził agitację, występo
\vał na ·Większych zebraniach i wiecach robotniczych. Władze
partii oceniały jego działaln·ość wys,oko, toteż \V n1aju 1917 roku
został przyjęty
w
szeregi
Socjaldemokratycznej
Partii
Robotni.
czej Rosji (bolszewików), a po kilku tygodniach wybrano go na
członka Komitetu . l\tliejskiego SDPRR(b) \V Jarosławiu. \V tym
samym roku pow.o lano go również w skład gtlbernialnej Rady
Delegatów R·o b,otniczych, Chłopski·ch i Żołnierskich, przez pewien czas był także człDn;kiem Powiatowego K,)mzi tetu Wy:k onaw·c zego RDRChiZ.
W sierpniu lub we \vrześniu 1917 roku miejsco\ve władze
partii skierowały go z zadaniem organizo\vania zbrojnyc-h oddzia· .
łów robotniczych, początkowo na teren warsztat0'v kolejowych,
a później do innych fabryk. Oddzi~ły te stario\viły zalążek Gwar- ..:
•
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dii Czerwonej . Dla Józefa P ast e\vki rozpoczął się ok res służb y
w tworzących się nowego typu siłach zbrojnych, z ,k tórymi rozstał · się dópiero w 1934 r. W szeregach Gwardii Czerwonej brał
udział w wielu starciach zbrojnych z oddziałami stoją•cymi po
stronie burżuazji i Rządu Tynrczasowegn.· W krótkim czasie awansował z szereg-o wego czło·nka na zastępcę komisarza kolejowego
oddziału Gwardii Czerwonej, a później został dowódcą oddziału
lotnego przy Centralnym Jarosławlskim gubernialnym Sztabie
Gwardii Czerwonej.
W październiku 1917 rO'ku pow;ołano go w skład tego Sztabu
i powierzono mu odcinek polity=czno-oświatowy. Wniósł duży
wkład w rozbud-owę Gwardii Czerwonej i przygotowanie powstania z.b rojnego w Jarosławiu, werbując i szkolą~ nowych człon
ków oraz biorąc udział w innych pracach przy-g otowaw.czych. W
czasie Rewolucji Październikowej uczestniczył w powstaniu zbrojnym w Jarosławiu w dniu 27 października, w aresztowaniu przedstawicieli Rządu Tym:czasowego i w ustan.ow~eniu władzy robot•
n1czeJ.
Po zwycięstwie Rewolu~cji S-o cjalistycznej w Rosji po·zo·stał
nadal w szeregach G\vard.ii Czerwonej; od ·końca I kwartału 1918
roku brał udział w walkach z kontrrew:o lucyjnymi oddziałami.
W pier\vszy.c h ·miesiącach władzy radzieckiej uczEstniczył w likwidacji k;o ntrrewolu-c yjnych buntów i powstań w guberni jarosławls.kiej, m.in. w stłumieniu \V lipcu 1918 rok11 znaneg<> z historii woJny domowej buntu białogwardzistów w Jarosławiu. Następnie walczył :w szeregach Armii C-zerwonej 'n a stanowisku do·
wódcy kompanii na Fron.c ie Wschod·n im przeciw wojsko·m koł
czaka i innych generałów białogwardyjskich. P:rzez pewien czas.
do roku 1923 był również fun=
k cjonariuszem Ogólnorosyjskiej
Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Kontrrewolu:cją i Sabotażen1
(WCzK) w Czelabińsku, Taszkiencie, Ferganie i Jarosławiu.
W tym czasie podczas likwidacji band kontrrewoluicyjny-~h
został ranny. W latach 1923 1930 pracował na s tanowisku naczelnika Wojskowej Ochrony Kolei rejonu jarosławlskiego, a następnie do 1934 roku pełnił inne kierownicze funkcje w Armii
Czerwonej. W 1929 roku ukończył Wojenną Szkołę im. Woraszyłowa w Moskwie. W roku 1934 opuścił szeregi Armii Czerwonej
•

•

11 -
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i przeszedł do -pracy cywilnej w kolejowy cli \varsztatach · odle\V~
niczych w Smoleńsku.
·· -- · ··
Podczas napaści wojsk hitlerowskich na Zwi łzek Radziecki
w czerwcu 1941 r. dostał się do niewoli niemieckiej. W drugiej
połowie 1941 roku okupant wywiózł go do obozu w Oranienburgu,
a następnie do Velten koło Berlina, gdzie praco·wa.t w fabryce do
czasu wyzwolenia w pierwszych dniach maja 1945 roku.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej Pastew·ka powrócił
do Polski i osiadł w Gorzowie. Tu mieszkał do -końca życia ; W
pierwszych dniach maja 1945 roku wstąpił do PtOlskiej Partii So ..
cjalistycznej, a od 15 lipca t ego roku objął stanowisko etatowego_
sekret~rza _~owia toweg-o .K orni te tu Robotniczego_ P~.S w · Gorz-o ~
wie. Wlkp. . .
_
.
.
.
_
.
.
·
.
.
.
.
.
.
....
. W maju 1946 roku zrezygnował ze sta·n owiska .sekretarza Po.
.
vviatowego Komitetu PPS i przeszed~ -d o pracy w swoim za.w o ·dzie \V Zakładach 1tlechanicznych w Gorzo,vie Wlkp. Stan 'jego
.
zdrowia
pogarszał się i. od l czerwca -1950 roku podjął prc:tcę- w
.
.
.
Pr:zedsiębiorst\vie Bu-d ownictwa Terenowego w Gorzowie na sta~
.
nowisku referenta budowlanego, a od l października 1938 rokti
przeszedł
na · rentę. Nadal aktywnie działał w szeregach PPS,
.
a od Zjednoczenia PZ-P R pełnił różne fu-nkcje społeczne. M.in.
był czło-nkłem - Egzekutywy POP i człon-kiem Rady Zakładowej _.
.
Przez cały czas był aktywistą Komitetu Miejskiego, a od 1959 r.
.
Komitetu Miasta i Powiatu w Gorzo\vie. W ostatnich latach
·.zy.
cia stan zdrowia już nie pozwolił mu na większą aktywność
spo...
łe,ezną.
··
.
.
.
· · Za uczestnictwo w R'e vvolucji _Październikowej, ·. dług-oletnią
działalność
vv
·ruchu
To
botniczym
oraz
udział
w
budowie
i
u
trwa~
.
.
lan~u władzy ludowej w Polsce, w marcu 1970 rok'-:1· został · od.
znacz·OI?-Y Krzyżem Kawalerskim
Orderu
Odrodzenia·
·
P
olski,
a
·
Y"_.
.
pięćdziesiątą rocznicę Rew:o lucji Październikowej w 1967 · roku;
w czasie pobytu w Związku Radzieckim, Orderem Czerwonego
Sztandaru. Zmarl 6 sierpnia 1971 r.
.
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PA TERNOWSKI STEFA.N (1905 · -1976), nau.c zyciel,- działacz społecz:riy, ur. się 16. sierpnia· 1905 r. Syn Romana, ślusarza. W ·f926 · : r~.
u;kończył gimnazjum typu staroklasycznego z jęz:ykami obcy·inf;
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Kontynuo\vał

11al:lkę \V

latach 1926 1932 na Uniwersytecie w
Poznaniu pod kierun·k iem prof. dra Kazimierza Tymienieckiego
w zakresie historii gospodarczej, specjalizując się \V historii miast
polskich wieków średnich. Rozpoczął nawet pra-cę doktorską, również pod kierunkiem naukowym profesora Tymienieckiego, ·na
temat Fi·n anse miasta Poznania w wiekach średnich, wydając jeden z jej rozdziałów pod tym san1ym tytułem.
Wybuch II wojny światowej przekreślił jednak jego plany.
Bezp~średnio po ukończeniu studiów magisterskich, do roku 1937
praco\vał w szkolnictwie. W latach 1938 1945 był zatrudniony
na stanowisku pracownika naukowego w Archiwu111 Państwowy·m
w Poznaniu. W lipcu 1945 r. Instytut Zachodni \V Poznaniu \Vydelegował Stefana Paternowskiego do G:orzowa Wlkp., udzielając mu
pełnych k·o mpetencji w zakresie ratowania mienia kulturalnego
miasta. Po dotarciu w drugiej połowie lipca 1945 r. do Gorzowa
Wlkp. oraz przedstaw;ieniu swoich upoważnień w Zarządzie. Miejskim miasta, otrzym~ł nominację na Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki. Jesz.cze w tym sa1nyn1 miesiącu, na polecenie ówczesnego pełnomocnika Rządu RP, prezydenta miasta
Piotra
Wysockiego, dokonuje przemianowania ulic Gorzowa Wlkp.
Ponadto S. Paternowski w 1945 r. był bezpośred.nim twórc<t
treści dokumentu erekcyjnego przyszłego Pomnika Wolnoś, ci w
Gorzowie Wlkp., oraz mistrzem ceremonii położenia kamienia
węgielnego pod ten pomnik. Bardziej jeszcze rozległe zasługi dla
Gorzowa Wlkp. miał S. Paternowski na polu zabezpieczenia akt
i dokumentów archiwalnych, książek i dzieł naukowych oraz
przedmiotów kultury materialnej. S. Paternowski również przyczynił się kilkakrotnie w latach 1945 1946 do poprawy bardzo
skromny·ch .f inansów miasta, bądź to dzięki zawartym w do,k umentach 11iemieckich zasadom opłat miejskich użytkowników nieruchomości, bądź też dzięki przedłożeniu innych niemie-ckic!-1
sprawdzonych i stosowanych ·z asad finanso\vych. Znaczne zasługi
położył także S. Paternowski w zakresie zabezpieczenia książek
naukowych.
· Gorzów Wlkp. (Landsberg a/ W) był w 1945 r. siedzibą towarzystwa naukowego pn. Verein fiir Geschichte der Neumark. Towarzystwo miało pokaźną bibliotekę liczącą ponad 30.000 voluminów, które były zlokalizowane w budynku łaźni miejskiej.
,
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S. Paterno\v~ki wydał dyspozycje odnośnie zasad uporządkowania
tych zbiorów, a nadzór nad powyższyn1i pracami powierzył polskiemu pracownikowi. Kiedy w 1946 r. zjawiła si~ w Gorzowie
Wlkp. delegatka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu celem
przejęcia zbioru książ-kowego, oszacowano ·go na ·około 26 tys. po·zycji. Wówczas również archiwum poznańskiemu przekazan,o doku,menty pergaminowe miasta Gorzowa Wlkp. (Landsberga a/W),
które po długiej wędrówce aktualnie znalazły się w zbiorach Archiwum Państwowego w Lubczynie koło Gorzowa Wlkp.
Vv latach 1946--- 1947 S. Paternowski pełnił funkcję społeczne
go przewodniczącego Komitetu Oświaty, którego celem była mię
d·zy innymi zbiórka pieniędzy na zakup książek do biblioteki
oświatowej.

Na
przestrzeni
lat
1946
1949
S.
Paternowski
był naczelnikiem Wydziału Społecznego
Urzędu Miejskiego w Gorzowie
Wlkp., jednocześnie zajmując · stanowisko zaprzysięż,onego pierwszego zastępcy urzędnika Stanu Cywilnego. Oprócz Urzędu Stanu
Cywilnego wówczas podlegało mu również archiwum miejskie.
Od 1946 r. rozpoczął ·pracę w szkolnictwie. W 1951 r. podjął
etatową pracę dydaktyczną pełniąc w nj_ej kolejn·o różne funkcje.
W 1969 r. S. Paternowski przeszedł na emeryturę. Wyróż·niał się
jednak nadal dużą aktywnością, nauczając jęz.y·ka niemieckiego
oraz spełniając obowiązki tłumacza w Spółdzielni Pracy "Swit"'
\V Gorzowie Wlkp.
Do ostatnich ch\\dl życia czynnie uczestniczył \V działalności
Gorzowskiego Towarzystwa Historycznego służąc swoją wiedzą
i

doświad, czeniem.

S. Paternowski od 1945 r.

działał

w szeregach PPS. Pełnił
fun~k.cje człorika egzekutywy i członka Komisji Kontroli Partii.
Uczestniczył również w redagowaniu odezw ·w okresie Ref e ren·
dum . .Posiadał ponadto uprawnienia instruktora głosowania ludowego. W okresie wyborów do Sejmu Ustavvodaw·czego (19 Ol 1957 ·
r.) był ·delegatem dó ,k omisji wyb·o rczej nr 7 w Gorzowie Wlkp.
S. Paternowski zmarł nagle 29 maja 1976 r.s pozostawiając
po sobie znaczny dorobek badawczy (niepublikowany) nad historią miasta Gorzowa Wlkp.
FLORIAN RELIS
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PERZ STANISŁAW (1904 1972), ps. Ewald, Brodacz, działacz
polityczny, ur. się 13 kwietnia 1904 r. w Poznaniu. Syn Wincentego, robotnika. Był najstarszym z pięciorga rodzeństwa. W domu wychowywał się w atmosferze polskości, w przywiązaniu do
postępowych tradycji na.r odowych, między . innymi patriotycznych
tradycji rodzinnych, których reprezentantem był jego dziadek,
powstaniec z roku 1863. Ojca swego, robotnika magazynów wojskowych w Poznaniu, stracił już w dziesiątym roku życia, gdy
zm-obilizowany do armii niemieckiej po dostaniu się do niewoli
carskiej zmarł.
Stanisław w szóstym roku życia rozpoczął naukę w niemieckiej szkole ludowej. Jednocześnie mieszkając w robotniczej dzielnicy na Wildzie, wrastał stopniowo w środowisko poznańskich
rob·o tników, doznając sam ciężkich warunków życia robotniczej
rodziny, której głównego żywiciela zabrała wojna. Wszystkie te
czynniki wpłynęły na kształtowanie się określonej jego osobowości już w młodzień·czym wieku. W końcu 1917 roku po wielu
trudn'O·ściach z po,w odu mlodego wieku z- ostał przyjęty do druży
ny harcerskiej im. Lesz.ka Białego, zrzeszającej w większości
młodzież rodzin rob-o tniczych. Działała ona na terenie dzielnicy
Wilda. Półlegalna działalność. polskiej drużyny harcerskiej w
tym czasie wywierała k·o rzystny wp:ływ na kształtowanie się patri,o tycznej postawy u młodzieży. Nie przypad.k owo więc w k·oń
cu grudnia 1918 r -. po wybuchu Powstania Wielkopolskiego, gdy
starsi druhowie z .bronią w ręku poszli walczyć o· wyzwolenie
Wielkopolski spod zaboru pruskiego, Stanisław wraz z rówieśnikami wziął udział w kolportażu odezw i ulotek, wzywających
Polaków ·d o ochntniczego zaciągu w szeregi oddziałów powstań
czy.ch. W drużynie harcerskiej poz.ostał do końca 1919 roku. Ale
działalność swą nie ograniczył tylko do harcerstwa. W czerwcu
1919 r. podczas uzupełniających wyborów w Wielkopolsce d:J
Sejmu Ustaw-odawczego ,kolportował w mieśoie ulotki i kartki
wyborcze na listę PPS i klasowych związkó\v zawodowych. Jednocześnie brał aktywny udział w życiu drużyny harcerskiej ,
szczególnie w organizowanych przez nią po wyzwoleniu manifestacjach patriotycz;nych, w czynach społecznych, w działaln-ości
· turystycznej oraz w innych imprezach harcerskich.
Pr~cę znalazł d-opiero w styczniu 1921 roku! Zo~tal zatru:dnio"
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ny przy rozbiórce wałów fortecznycl1 \V Poznan1u. Lecz kiedy
dowiedział się od kolegó\v o przygotowywaniu trzeciego po\vstania śląskiego i o rejestracji zgłaszaj ącycl1 się ochotników do oddziałów powstańczych w Poznaniu, porzucił pracę i został przyjęty do szeregów powstańczych. W ostatniej dekadzie kwietnia
1921 r. wyjechał w dwudziestoos obowej grupie z Poznania ·de>
Ostrowa. Stamtąd p o skompletowaniu większej liczby ochotników w dniu 3 maja wyjechał na Śląsk.· Wraz z kilkoma koleg·a~
mi z Poznania z.ostał wcielony do trzeciej kompanii, trzecieg~J
batalionu, wchodzącego. w skład podgrupy Butrym, a póź·niej
8 pp tarnogórskiego. W szeregach tej formacji brał udział w walkach powstańczych na odcinku Gorzów Śląski, Jamy, Stare Oleśno i Oleśno. · W końcu czerwca po zaprzestaniu walk jego kompania została wycofana z powierzoneg,o rejonu i w p·oczątkach
lipca wraz z innymi grupami powstańców przewieziona do In'O·
wrocławia. Tutaj zakwatero-w ano powstańcó-w w koszarach wojskowych. Do końca 1921 roku pozostał bezrobotny. Dopiero v1
styczniu 1922 roku - uzyskał stałą pracę w Fabryce Wyrobów Gumowych P·n eumatik w Poznaniu, którą utrzymał aż do chwili
powołania go do wojska.
·
W marcu 1926 roku powołano go do służby wojskowej, w cza ·
sie której ukoń,czył szkołę podoficerską. Po powrocie z wojska
w październiku 1927 r. był znowu bezrobotny, bowiem fabryka,
w której poprzednio pracował, uległa likwidacji. Od tego czasu
aż do 1939 r. pracował tylk,o sezonowo w róż·nych firmach budowlanych, pozostając okresami bez pracy.
Wkrótce po powrocie z wojska w końcu 1927 roku zóstał
człon·kiem PPS-Lewicy. Partia ta, powstała w 1926 roku, współ
. dżiałała nieoficjalnie z Komu-nistyczną Partią Polski, a w jej
.szeregach na terenie Poznania działało wielu komunistów> Z nimi na terenie PPS-Lewicy nawiązał kontakt Stanisław Perz. Po
rozwiązaniu PPS-Lewicy w 1931 roku czł-onkowie KPP zaktywi·
zowali swoją legalną działalność w klasowych zvviązkach zawo··
dowy-ch. Członkiem klasowego Związku Zawodo\vego Robotników Budowlanych w Poz.n aniu od rq··k u 1930 był również Stanisław· ·Perz . Między . in.n ymi brał udział w kolportowaniu ulotek .
i -n Qelegalnej prasy KPP. W 1934 r. utrzymywał j uż stałe .kon- .
takty z KPP, a \V następnym ro·k u ~ostał członkiem jednej z jej
•
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komórek w Poznamu. Odtąd az do rozwiązama KPP swoJe życ1e
związał z losami tej partii. Początkowo zajmował się techniką,
to jest rozprowadzaniem prasy i ulotek, a nieraz ich wydawaniem z ramienia swej komórki, a po kilku miesiącach powierzono
mu technikę Komitetu Okręgowego KPP, którą zajmował się w
latach 1936-1937.
Za swoją działalność: w szeregach nielegalnej KPP Stanisław
Perz już w 1936 roku był kilkakrotnie aresztowany. Podobnie
i w następnych latach nieraz trafiał do więzienia na kilkudniowy lub kilkutygodniowy pobyt. W ostatnich latach niepodległo·
ści podobnie jak i wielu innych działaczy znajdował się pod ciąg
łą obserwacją funkcjonariuszy Państwowej Policji Folitycznej w
Poznaniu. W czasie swej nielegalnej działalności w KPP wystę
pował pod pseudonimem Ewald. Jego działalność w KPP zakoń
czyła się wraz z rozwiązaniem tej partii w 1938 roku.
Jako podoficer rezerwy w stopniu kaprala w sierpniu 1939 r
został zmobilizowany do wojska, do jednostki w Przemyślu. W
październiku 1941 r. na skutek poważnej choroby zwolniony
z przymusowej pracy w Rzeszy i odesłany do Poznania. Tutaj
po kilkutygodniowym leczeniu w domu został skierowany przez
Arbeitsamt do pracy w II Urzędzie Pocztowym w Poznaniu w
charakterze robotnika paczkarni.
Po przybyciu do Poznania nawiązał kontakt z Andrzejem
Węcławkiem i innymi byłymi działaczami KPP i za ich pośred
nictwem już wkrótce został członkiem konspiracyjnej, lewicowej
organizacji KPP. Po przekształceniu tej organizacji w PPR w
wyniku nawiązania łączności z Komitetem Obwodowym PPR w·
Łodzi Stanisław Perz został również na początku 1943 roku człon
kiem PPR, biorąc udział wraz z innymi byłymi kapepowcami w
rozbudowie tej partii na terenie Poznania. Warunki nielegalnej
działalności w Wielkopolsce były bardzo trudne i niebezpieczne,
dlatego organizowanie PPR mogło się odbywać w głębokiej konspiracji. W tym czasie Stanisław Perz brał udział w wielu zebraniach PPR,. występując pod pseudonimem Brodacz. Prowadził
również pracę polityczną wśród polskich pracowników Urzędu
Pocztowego, ·a nieraz i w innych środowiskach, między innymi
rozprowadzając nielegalną prasę i ulotki. W połówie 1944 r. nastąpiły masowe aresztowania działaczy PPR w Poznaniu i od
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tego czasu zaistniały bard·zo trudne warunki w dalszej działalno
ś· ci politycznej PPR. Toteż dopiero po wyzwoleniu Poznania na
początku 1945 roku Stanisław Perz wraz z in·n ymi działaczami
PPR m-ógł aktywnie włączyć się -vv nurt życia polity·cz·~ego, tym
raze·m już legalnie, w odrodz.onej Polsce Ludowej.
Natychmiast po wkroczeniu do P·o znania wojs·k radzieckich
w ·końcu stycznia 1945 r. Stanisłavv Perz wraz z innymi członka
mi PPR przystąpił do organizowania milicji polskiej w dzielnicy
Wilda, obejmując funkcję zastępcy komendanta. W kilka dni
póź·niej był współorganizatorem K-o mitetu Dzielnicowego PPR.
W k;ońcu lutego 1945 r. został członkiem powołanego Komitetu
Miejskiego PPR w P·o znaniu, obejmując w nim .funkcję kierownika Wydziału Organizacyjnego, a później III sekretarza. W paź
dzierni·k u tego samego ro-k u powołano go do pracy w K-o mitecie
Wojewódzkim PPR w Po·z naniu, na czlonka i pracownika W·ojewódz.k.iej K·o misji Kontroli Partyjnej PPR.
W związku z utworzeniem województwa zielonogórskiego i powołaniem Komitetu Wojewódzkiego PPR w Zielonej Górze został skierowany w czerwcu 1950 roku tutaj w -celu z~organizowa
nia Wojewód·z kiej Komisji Kontroli Partyjnej PZPR, zostając
jed·nocześnie jej wiceprzewodniczącym. Odtąd aż do pójścia na
emeryturę jego działalnoś,ć z·ostała związana bezpośred'nio z Ziemią Lubuską. W 1959 roku przeszedł na emeryturę. Nadal . jednak dz•iałał aktywnie w Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej, w komisji do Spraw Dział-aczy Ruchu R,obot11iczego przy K\V
PZPR oraz pełnił funkcje przewodni~czącego Komisji Weryfikacyj:n ej przy Zarządzie Okręgu Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację w Zielonej Górze.
Za ,długoletnią działalność · społeczno-polityc-zn4 w szere·g ach
polskiego ruchu robotniczego został odznaczony Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Pols·k i, Złotym Krzyżem Zasługi, Śląskim Krzyżem Powstańczym i innymi ·odznaczeniami. Zmarł 16 kwietnia
1972 r.
MARIAN PIETRZA'it
l'IENIĘ2ŃY ZBIGNIEW (1906

ur.

się

karzą.

.1973), lekarz, działacz społeczny,
13 czerwca 1906 r. w Olsztynie. Syn Władysławat d·zienni~
W 1927 r:o:ktl u·zyskał mat-qrę w Wyższęj Sz}tQle Realnej . ·
'"'
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w Olsztynie. Po zdaniu matury studiował medycynę na Uniwersytecie w Berlinie i Monachium. Studia ukończył w 1932 roku
uzyskując tytuł lekarza medycyny. W 1933 roku, po napisaniu
pracy naukowej, otrzymał tytuł doktora medycyny. Następnie
specjalizował się w chirurgii w Klinice Uniwersyteckiej w Monachium. W grudniu 1937 roku, jako uciążliwy obcokrajowier,
został wydalony z Rzeszy niemieckiej i przyjechał do Poznania,
gdzie podjął pracę w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Poznań
skiego u prof. A. Jurasza (jako asystent). W 1938 roku nostryfikował dyplom na Uniwersytecie Poznańskim. l listopada 1939
roku został przez okupanta wydalony z Kliniki. Przez cały okres
okupacji przebywał w Poznaniu i pracował jako lekarz-praktyk
w Ubezpieczalni Społecznej dla Polaków. W maju 1946 roku, w
drodze konkursu, został powołany na stanowisko dyrektora i ordynatora oddziału chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Zielonej Górze. Na stanowisku dyrektora pracował do 31 maja 1966
roku, zaś na stanowisku ordynatora oddziału chirurgicznego do
ostatnich dni swego życia. Ponadto pracował w Zakładzie Lecz·nictwa Pracowniczego jako chirurg i członek komisji lekarskiej.
Zbigniew Pieniężny był długoletnim działaczem Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Związku Zawodowego
Pracowników Służby Zdrowia, Miejskiego Komitetu Polskiego
Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze. Był także długoletnim
członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
w Warszawie.
Za swą działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1968 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1955 r.),
Medalem Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966 r.), Złotą Odznaką
Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia (1970 r.),
Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża trzeciego stopnia, Odznaką Zasłużonego Działacza Frontu Jedności Narodu
(1972 r.), Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego" (1962 r.) i wieloma innymi odznaczeniami
honorowymi. Zmarł 10 stycznia 1973 r.
JAN GRZELczYK
POKRZYWKA JÓZEF (1922-1966), działacz polityczny, ur. się
25 lutego 1922 r. w Śniadce, pow ltięlęcki. Syn Franciszka, chło-
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\Vódzkirri ZiviP w Zielonej Górze póczątkowó
po\vierzono
1nu
sta.
nowiska kiero\vnika \Vydziału Kadr, a · późnieJ . kierownika W·y.

działu

.

.

.Organizacyjnego. Po kilku miesiącach pracy · został wice··~
przewodniczącym Zarządu ·W ojewódzkiego ZMP. Na· stan~\visku
.
t~ym praco\vał ·do stycznia 1933 roku.
W 1953 roku przeszedł do pracy w aparacie partyjnyn1 na sta.nowiskó I sekretarza po-czątkowo
Komitetu
Powiatowego,
a
póź- .
.
.
niej Komitetu Miejskiego PZPR \V Gorzowie. W latach 19.56-··1957 był I sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR w Gubi
~
.
nie. W 1958 roku~ ze względu na pogarszający się stan idrow.id,
przeszedł na stanowisko pracownika politycznego" Wydziału Organizacyjnego" w I<:on1itecie Wojewódzkin1 PZPR \V Zielonej ·oó-rze.
wkład \V ·rozwój życia gospodarczego i społcczno-polityc·z. .
nego ·otrzymał odzn·a czenia państwowe: Krzyż I{a\valerski ·orderu· Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal X-lecia Polski Ludowej. Zmarł tragicznie 12 czerwca 1966 r.
· ·
.

.

Za

.

MARIAN PIETRZAK

PRZĘDZIK MARIAN (1891

1969), kombatant, działacz społecz
ny, ur się 16. grudnia 1891 r. w Gębicach, pow .. ·gostyński. ·syn
Antoniego, robotnika. W drugitn roku życia osierocił go· ojciec.
Odtąd wychowaniem czworga dzieci zajmowała się matka; trudniąca -się kra·w ie.ctwem. Cała rodzina żyła w niedostatku·. ·Po ukoń
czeniu niemieckiej-· szkoły powszechnej Marian przyuczył się ·do
zawodu· ogrodnika · i rozpoczął ·pracę w niemieckich ogrodn-ictwach
w Berlin.ie. W 1913· r., jak tysiące ·P olaków z Wielkopolski, ·został powołany -d o armii pruskiej; w ·której służył ·d ·o końca I woj-ny · światowej. . ·_ . ·.·.
. . ...
. ·.·
:"..
Na ··wieść .: ·o -vvybuchu powstania wielkopolskiego· :r9~8/l919:. ~.
przyjechał od razu do Poznania, aby tam . wziąć udział w walkach o · woliro-ść ·Wielkopolski. · W ostatnich ·driia-c h grudrii<i 1-918 r .
chciał- odwiedzić : swoją matkę w Gę-bicach, której ·nie·· · widział
przez całą wojnę. W drodze został aresztowany w Lesznie \Vlkp.,
ale dzięki ·n iespodziewanej pomocy udało się mu uciec. ·Wziął
czynny udział w powstaniu. 6 stycznia 1919 r. walczył w rejonie Pońca, skąd następnie udał się do rodzinnego domu. Po trzech
dniach wrócił jednak do Poznania i został wcielony do · I pułku
...·171
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ułanów
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wielkopolskich. Walczył -w okolicach Rynarzewa, Szub ina i nad Notecią. (niedaleko Wyrzyska) aż do ostatniego - dnia
powstania. Awansowany do stopnia ch-orążego, przez cały okres
międzywojenny służył w wojsku. Ranny w kampartii wrze·ś·
niowej 1939 r., dostał się do niew,o li i do koń,ca wojny przebywał
w obozie jenieckim w Murnau w Bawarii.
W 1945 r. zamieszkał na stałe w Słubicach. Został pierwszym
·komendantem Strażnicy Ochrony Pogranicza. Na tym stanowisku
położył niemałe zasługi dla stabilizacji ży,cia w mieś-cie. Pomagał
napływowej ludności w ·osiedlaniu się, zwalczał wro~gą propagandę, głoszącą tymczasowość powrotu Polski na Z.iemie Zachodnie.
Stojąc na straży praworządności ludowej, bronił mienia społecz
nego przed szabrownikami. W latach 1950 1958 był instruktorem, a potem kierownikiem Zarządu Powiatowego Ligi Obrony
Kraju. I na tym odcinku działalności społecznej położył znaczne
zasługi. Przez długie lata podnosił spTawność obronną młodzieży
i rozwijał wśród niej zainteresowania sportowe. Z Ligą Obrony
Kraju współpracował do koń.ca ży·cia. Brał ud:~ał w pracach zarządu powiatowego tej organizacji i s:zkolił młodych działaczy.
Od 1946 r. należał do aktywu PPR, a później do PZPR.
Z-ostał odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro<lzenia P~olski, Krzyżem Vir'tuti'Milita:ri V kl., Krzyżem Waleczny·c h,
Odznaką Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich, Medalem Zwycię
stw·a i Wolności 1945, Medalem "Zasłużony na Polu Chwały",
Orderem Krzyża Grun·w aldu, Odzna,ką Honorową "Za zasługi w
rozwoJu województwa zielonogórskiego", Medalem Tysiąclecia
Państwa Polskiego, Srebrnym Krzyżem Zasłu.gi, Złotą Odznaką
Zasłużonego Działacza LPŻ i Medalem "Za szezególne osiągnię
cia w rozwoju sportu i turystyki na Ziemi Lubuskiej''. Zmarł
16 rriaja 1969 r.
JERZY OLEKSIŃSKI
'
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PSZENICZNY TADEUSZ (1909 1974), działacz polityczny, ur.
się 5 sierpnia 1909 r. w G~och·owie, pow. mie1ecki, woj. r -z eszowskie. Syn· Andrzeja, małorolnego chłopa. Był jednym z młod- .
·szych z dwanaściorga rodzeństwa. Sytuację r·odzinną pogorszyła
w 1916 r. śmierć obojga rodziców. Od ósmego roku życia pozostał
na utrzymaniu· i pod npieką starszego rod-zeństwa. Zakończenie
pierw$zej wojny świątowęj i powstanię niepodległego państwą
•
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polskiego nie wpłynęło na polepsze·n ie ciężkiego życia rodziny
Pszenicznyc-h . l)o 1925 r. ,f. adeusz Pszeniczny przebyvva.ł przy
starszym rodzeństwie na gospodarstw;ie rolnym, cięż;ko pracując
i

jedn·ocześnie kończąc czteroklasową szkołę powszechną.

W roku 1925 rozpoczął naukę rzemiosła w zavvodzie kowalskim, ale ·z powodu braku pien1iędzy na jej opłacenie już po kilku
miesiącach z niej zrezygno:wał. Wobec tego podjął praktykę w
branży piekarskiej i jedn,ocześnie nau·kę w szkole zawodowej w
Mielcu. Już w 1928 roku Tadeusz Psze~·czny wziął aktywn)r
udział w manifestacji pierwszomajowej, za co z3stał skreślo·ny
z rejestru uczniów szkoły zawodowej. Groziło ·mu również us.unięcie z nauki rzemiosła. W tym też czasie z inicjatywy starszych
kolegów został przyjęty do klasowego związ-ku za--..v od-o wego.
P·o u:kończeniu w 1929 r. nauki -rzemiosła, nie mogąc z·naleźć
pracy w wyuczonym zaw-o dzie na miejscu, wyjechał do Krakowa
i tam przy pomocy klasowego Związ~ku Zawodowego Robotnikóv;
Przemysłu Spożywczego uzyskał pracę w zawodzie piekarskim,
w którym pracował do 1943 r., to jest d-o czasu aresztowania
przez gestapo.
Początkowo Tadeusz Pszeniczny działał w szeregach klasowych związ:ków zawodowych, biorąc aktywny ·udział w licznych
wiec~ch, manifestacjach i innych wystąpieniach robotniczych.
Kolportował legalną i nielegalną prasę lewiCDwą, ulotki i różne .
n1ateriały propagandowe, wespół z młodymi robotnikami ubezpieczał demonstracje i wiece robotnicze, uczestniczył w oehronie związkowych i partyjnych działaczy, przemawiających na zebraniach robotników, jak to miało miejsce ·w marcu 1930 r. \V
czasie przygotowań do generalnego straJku. Brał -również udział
w czerwcowych manjfestacjach Centrolewu i w j esiennym strajku piekarzy w Krakowie w 19_30 roiku. Podobnie swą działalnoś
cią propagandową w szeregach Związku Zawodo·w ego Robotnikó\v
Przemysłu Spożywczego wraz z innymi czeladnikami piekarskimi przysłużył się wiele do zorganizowania zwyci~skiego strajku
piekarzy w listopadzie 1931 r. Poza tym brał udział w wielu innych wystąpieniach ro!botniczych w Krakowie, stając · się coraz
aktywniejszym i bard~iej oddanym sprawie robotniczej. W działalności tej utrz·ymywał cz.ęsto ,k ontakty z ·człon-kami KPP, którzy powierzali mu d!o wykonania coraz odpowiedzialniejsze zada173

ni c-L M. i(~dzy innymi powierzali rnu organizowanie zbiórE:'k pienięż ·
nych na fundusz MOP~ (Międzynarodowej Organizacji . Pornocy
Rewolucjonistom). Z powierzonych. zadań starał się zawsze wy\viązać jak najlepiej, zyskując tym wśród działaczy KPP uzna-.
nie i szacunek. W ten sposób działając w latach 1930 1932 na
terenie . klaso\vego ruchu zawodoweg'9, Tadeusz Pszeniczny został
jednocześnie sympatykiem krakowskiej organizacji I<PP, co zde.
cydowało, że już w tym czasie przyjęto go w jej szeregi. Przyjęcie do KPP i powierzenie mu nowych zadań było dla pieg~
w-i.e lkim przeżyciem i wywarło wpływ na ·d alsze losy jego życia.
p ,o za tym zobowiązywało go do jeszcze aktywniejszej działal, .
nOSCl.
.

szeregach ruchu robotniczego został kil- ·
l{Ętkr_ot.nie pozbawio~y pracy. Pierwszy raz nastąpił-o to już Vv
1932 . roku. Tylko vv wyniku pomocy klasowych z\viązków za\VO~
dowych uzyskał pon9wnie pracę. Za działalność tę, a szczególnie
za podejrzenie . o przynależność do · KPP, kilkakrotnie przeby\vał ·
w . wi_ęzieniu. Represje nie odwiodły go od raz .obranej drogi ży·.
c~·O\vej. Przeciwnie, z każdym rokiem z większym zapałem i oddaniem .brał udział w działalności społeczno-politycznej. Ob-ok
związkóvv zawodowych działał również w lewicowych organi~a-·
cjach 1nłodzieżowych. .Był prezesem Czer\vonego_ Harcerstwa \V
P~aszowie i . członkiem Zarządu Robo~tniczego Klubu Sp<)rtowego
.
, .Płaszowianka''. Uczestnictwo \V tych organizacjach umożliwiło
mu oddziaływanie na szersze kręgi młodzieży. 1'Ilodzież z tycl).
organizacji ..stanowiła dla . Tadet;tsza Pszenicznego w czasie oku::pacji bazę · społeczną do organizowania grup ruchu oporu.
· Główną jednak działalność . polityczną kontynuował w szereg·a eh związków zawodowych, -uczest~icząc w organizowaniu .m an:ifestacj~ robotniczych, między innymi w roku 1_
933 w chara·k ter.ze męża zaufania brał udział w wyborach do sa1norządu Krako:wa, reprezentując . listę kandydatów
"Czerwonych".
\V
1934
1\
.
był w~półorgą.nizatorem k-o mórki KI:'P przy II O·d dziale Zwią~ku
.
Z~wodoweg-o Piekarzy. W 1936 roku w . czasie walk strajko\v.ycl:t
k~asy robotniczej Krakowa brał :czynny udział . \V dostarczaniu ·
żywności strajkującym i ich rodzin·o-m . z kilku fabryk, m'iędzy in-:- ·~.
..
nymi "Sucharda", ,;Semper.i tu". W . 1937 r. uczestniczył
· w orga: ,
.
njz9~aniu _. strajku robotni~ów.. KrakowĘt .w związku z . wystąpi~... ... ·
Za

swą działalność \V

1

.

~
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niap1i rewolucyjnyn1i chłopó\v \vojewództwa · k·rakowskiego i są --
siednich .terenów, brał· też udział w innych wystąpieniach rob-otniczych w tym czasie. Do ·KPP należał aż do rozwiązania partii
vJ 1938 r. p ;o jej rozwiązaniu wraz z innymi kapepowcami działał ·p rzez pewien czas w lewicowej organizacji PPS dzielnicy Pła
szów oraz w organizacjach społeczno-kulturalnych. Do ostatnich
miesięcy niepodległości P·olski uczestniczył w ·różnych wystąpie
niach robotniczych, między innymi w manifestacjach i wiecach
protestacyjnych . przeciw polityce rządu w latach 1938 1939. W
1938 r. był ·mężem zaufania w wyborach · samorządowych Krakowa~ ·.

- ·Po klęsce wrześniowej Tadeusz Pszeniczny wraz z innymi . byłymi . człon•ka·mi · KPP rozpoczął · organizowanie .z byłych s·ympa.
tyków·•KPP i członków· Czerwonego· Harcerstwa indywidualnych,
małych grup do zbrojnej walki z okupantem. Początkowo zaj~mo.
\Vały ·się· one · zbieraniem informacji · o ruchach niemieckich wojsk,
rodzajach formacji i ich uzbrojeniu. Później zaczęły się ró\vnieL.
zajm·ować sabotażem i dywersją. Działalność tycl1 grup wzmagała się w okresie ·przygotowań i napadu wojsk· hitlero\vskich na
Związek Radziecki. W 1941 r. weszły w skład powstałej antyfaszystovvskiej konspiracyjnej organizacji lewicowej pod nazwą
,,Polska Ludowa'', kierowanej przez byłych· działaczy KPP. Tadeusz Psze·niczny brał nie tylko czynny· udział w działalnoś·ci wymienionych grup, ale służył pomocą i radami młodszym, m'niej
doświadczonym w pracy konspiracyjnej kolegom. Sam podej'mo\Vał trudne i · niebezpieczne zadania. Dostarczał klucze do rozkrę
cania szy·n , materiały wybuchowe, broń i amunicję. Prowadził
skrzynkę przerzutową, był przewod- niczącym tróJki politycznej
międzydzielnicowej, a zarazem i łącznikiem. Po powstaniu PPR ~
już na początku 1942 rok·u został jej ·człon-kiem. Z·ostał rów·nież
żołnierzem Gw.ardii Ludowej. Następstwem wzrastającej działaJ
ności krakowskiej organizacji PPR były coraz · częstsze areszto:..
wania przez gestapo ·jej działaczy i aktywnych członków. Nie
ominęło to· rów· nież Tadeusza Pszenicznego. Został· aresztowany
'? lutego 1943 r. i osadzony w więzieniu "Mantelupich''. Po cięż
kim śledztwie połączonym z torturami w gestapo~ -vv październ.i'~
ku 1943 r. przewieziono go do ob-ozu·· k:o ncentracyJnego w Oświ~
·cimiu-~ a ··w listopadzie tegoż .· roku ·do· ·Buchenwaldtl.
miesiąc
·····

·w
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później został

przewieziony tranS}}Ortem. do obozu ;,DoraH w góra·c h I-Ia rzu , gdzie \V potwornych \Varunkach praco,vał wraz z tysią cami współwięźnió\v przy ·bud·o wie podziemnej fabry·k i dla pro·
dukcji pocis:kó\v V1 i V2. Tam we wrze-śniu 1944 r . uległ poważ
nemu w y padkowi, doznając złamania nogi i innych niebezpiecznych dla życia obr.ażeń i tylko pomoc leka.r zy ws:półwięźniów
uratowała mu życie.
.'
'

Po wyzwoleniu przez w·o jska angielskie w końcu kwietnia
1945 r. obozu i dalszym leczeniu, w połowie października 1945 · r.
\Vrócił do Krakowa. Tutaj natychmiast zglosił sit~ do Komitetu
Miejskiego PPR i rozpoczął pra·cę w aparacie partyjnym, nie z·w ażając na w y cie11czenie i zł y stan zdrowia. W sty.c zniu 1946 r. został skierowany na 6-miesięcżny ·kurs Centralnej Szkoły PPR w
Łodzi, po u.knńczeniu której powierzono mu fun·kcję instruktora
_. BiuTa Głosowania Ludowego na Okręg Krakowski. Z zad·a nia tego Tadeusz Pszeniczny wywiązał się dobrze. Po referen.d um ludQwym wrócił do pracy w aparacie partyjnym ·n a stanowisko kierownika Wydziału Ekonomicznego w Komitecie Miejskim PPR
w Krakow:e·. Był równocześnie człoinkiem Egzekuty,w y miejskiej
instancji, aktywnie uczestnicząc w działalności partii na terenie
Krak-owa, międ·zy innymi również w czasie kampanii \Vyborczej
do Sejmu Ustawodawczego. W dowód uznania jego osiągnięć w
działalności społeczno-politycznej i partyjnej został wybrany delegatem na Ko:n gres Zjedtn oczeniowy PPR i PPS, który odbył się
w grudniu 1948 r. Po K=
o ngresie pracuje nadal w Komitecie Miejskim PZPR w Krakowie na stanowisku kierownika Wydziału .· Or
ganizacyjnego. W połowie 1950 roku został wysłany do rocznej
Centralnej Szkoły PZPR w Łodzi, po ukończeniu której W · 1951
roku z polecenia centralny·c h władz partii sk:ierowano g-o do pracy w aparacie partyjnym w nowo utworzo-n ym województwie zie·
lonogórskim. Tutaj, od przybycia aż do przejści a n a emerytur-ę
w 1971 r., pracował w Wojewódzkiej Komisji K·O ntroli PartyJnej~
W latach 1953 1957 ukończył zaocznie dwuletnią Centralną Szkołę przy KC PZPR. Obo·k pracy w aparacie partyjnym działał społecznie w wielu organizB:cjach, między in·n ymi w ZB·oWiD, TKKŚ
i innych organizacjach społecznych. Działaln·ości tej nie przerwał
po przejściu na emeryturę. w lutym 1971 r. Nad:1l również był
'
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cz.łonkiem Woje\vódzkiej Komisji Kontroli P~rtyjnej

·Górze.
Za

\V

Zielonej

swą długoletnią działalność społeczn;o-polit;rczną

i partyjną został odz11ac.z ony Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżami Ofic.erskim. i Kawalerski!m Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasłu~gi, Medalem X-lecia Polski Ludowej, O·d - / znaką Honorową "Za ~asłu·gi w rozwoju województwa zielonogórskiego" i innymi odznaczeniami. Zmarł 4 maja 1974 r.
MARIAN PIETRZAK
•

.

SARNOWSKI FRANCISZEK (1911 1940), nauczyciel, działacz
narodowy, ur. się 4 paździer'nika 191i r. w Skajbotach na Warrnii.
Syn Franciszka, chłopa. R·o dzina Sarnowskich, znana z przywią
zania ~o polskich tradycji ·k ulturalnych, odegrała poważną rolę
w rozwoju polskiego ruchu narodo\vego na ziemi warn1ińskiej.
Francislek (junior) był chłopcem nieprzeciętnie zdolnym i muzykalnym. Gdy ukończył szkołę powszechną w rodzinnej wsi,
niemiecki nauczyciel ząproponował ·m u pomoc w dostaniu się
do niemieckiego gin1nazjum w Braniewie. F. Sarnowski pragnął
jed·n ak zostać nauczycielem \V polskiej szkole, dlatego
też
W
.
1929 r. wstąpił d·o Seminarium Nau.c zycielskiego w Rogoź:nie
Wlkp. Uk-ończył je z wynikiem bardzo d·o brym ·w 1934 r. Następ
nie, po odbyciu bezpłatnej praktyki pedagogicznej (10 X 1934 15 VI 1935 r.) w Tor·u niu, powrócił do Skajlx>t, aby poświęcić się
pracy kulturalno-!oświatowej wś~ód rodaków. Uczył młodzież gry
na instrumentach mu·z yczinych, ćwiczył z nią polskie pie·śni lud.o we i ·kompozy~je Feliksa Nowowiejskiego, którego poznał osobiś~ie w okresie nau,k i w rogozińskim Seminarium Naucz.y cielskim i z którym utrzymywał serdeczne kontakty do końca swego
życia; wielokrotnie odwiedzał go w Poznaniu.
Z dniem l I 1936 r. Związek Polskich Towarzystw Szkolnych
w Niemczech powołał F. Sarnowskiego na stanowisko kierown,i ka
·i nau·c zyciela Prywatnej Katoliokiej Szk-oły Polskiej w Podmoklach Wielkic-h (otwarta 25 VI 1929 r.). Był następcą nauczyciela
Stanisława Knaka. W Podmok1ach Wielkich dał się poznać jako
dobry pedag-og i orgain izator życia kulturalno-oświatowego. Po..
trafił harmonijnie łączyć pracę zawodową w szkole z działalnością społeczną. Pomimo różriych szy·k an ze strony hitlerowców,
.
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rtauczycieia szkoły niemieckiej i niemieckich władz oświatowych
osiągał wysokie wyniki nauczania i wychowania. co wielokrotnie
zaskakiwało niemieckiego inspektora Strukata w Kargowej. Jego
uczniowie nie tylko władali sprawnie w mowie i piśmie wykła
dowym językiem polskim, ale także niemieckim, cbowiązującym
jako jeden z przedmiotów nauczania.
Sarnawski zasłużył się jako organizator życia kulturalno-oś
wiatowego i sportowego na Babimojszczyźnie. W ckresie jesienno-zimowym prowadził zajęcia świetlicowe dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej: omawiał ciekawsze książki i artykuły prasowe, prowadził zespół recytatorski i dramatyczny, wygłaszał odczyty o tematyce historycznej. Organizował też konkursy pięk
nego czytania. Natomiast jego żona, Zofia z Bijakowskich (ur.
24 XI 1915 r.) prowadziła kursy gospodarstwa domowego dla
dziewcząt (gotowanie, szycie i haftowanie), pomagała mężowi również w organizowanych przez niego imprezach kulturalnych.
Sarnawski założył i prowadził chór młodzieżewy "Lutnia'',
znany w okolicy z wysokiego poziomu artystycznego. Dziewczę
ta należące do tego chóru nosiły białe suknie przyozdobione kaszubskim haftem (polski akcent narodowy). Podstawowy repertuar tego chóru, składający się z pieśni ludowych i patriotycznych zachował się w tece Pieśni świeckie chóru "Lutnia" (egzemplarze powielane), przechowywanej przez rodzinę Sarnowskiego.
Ponadto prowadził on (przy pomocy Józefa Grotha, nauczyciela
w Podmoklach Małych) polski chór kościelny w Babimoście. Początkowo ćwiczył pieśni z młodzieżą, później zorganizował drugi
zespół z ludzi starszych. Członkowie tego chóru pochodzili z Babrmostu, z Małych i Wielkich Podmokli oraz z Kosieczyna. Repertuar babimojskiego chóru uwzględniał także pieśni świecki-2.
Dla chóru tego zakupił Sarnawski osobiście 100 śpiewników Siedleckiego. Śpiew polski w zgermanizowanym poważnie Babimoście wpłynął wówczas na ożywienie życia kulturalnego polskiei
społeczności. Do podniesienia kultury muzycznej wśród polskiej
młodzieży przyczyniła się prowadzona przez F. Sarnowskiego w
Podmoklach Wielkich orkiestra młodzieżowa oraz zespoły muzyczne: dziewczęcy mandolinistek i chłopięcy skrzypków.
Również w dziedzinie sportu miał F. Sarnawski niemałe osiąg
nięcia: zorganizował szereg imprez sportowych, w których uczest
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niczyły

wszystkie zespoły sl)ot towe z Babimoj-szczymy i z Dąb 
ró'-vk\ Wlkp~ , \Vycieczek kr a jozn aw czych i obozó\.V wędrownych;
założył w Podmoklach Wielkich zespół koszykówki dla dziewcząt.
Wre~·zcie był fa~tycznym twórcą harcerstwa pniskiego \V rejonie babimojsko--międzyrzeckim i pierwszym hufc0wym tamtejszych drużyn skautowych. Bezpośrednio opiekował się drużyna_.
_m i w Pod~oklach Wielkic.h i Małych. Dnia 2 IV 1939 r. podharcmistrz Sarnowski został skarb·n ikiem zarządu głównego ZHP
w Niemczech.
Wykaz
funkcji
sprawowanych
przez
niego
byłby
.
_niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli o jego działalności w Tow_
arzystwie Polskiej Młodzieży, które należało do najaktyw·n iejszycJl
na Babimojsz~zyźnie.
_ . Działalność F. Sarnowskiego obserwowało nieustan·n ie gesta ~
po, a _hitlerowiec Schorger w tajnym memoriale z l XI- 1938 _r.
nazwał go ".f anatycznym i zręcznym boj'ow·n ilk !i em o polskość".
Dnia l IX 1939 r. F. Sarnowski został zabrany przez gestapo
wprost z lekcji. Nie pozwolono mu nawet pożegnać się z żoną,
będącą wów.c zas w poważnym stanie, ani z dwojgiem małych
dzieci. Początkow,o więziono go w Kargowej, później w obozie
ko·n centracyjnym w Sachsenhausen, skąd wraz z innymi więźni_a
mi dochodził w obozowym ·dreli~hu d-o pracy w zakładach ,,Klinker Werke". Zimą 1939/ 1940 r. na 30-stopniowym mrozie ukła·
.dał dachów-k i n .a nowym gmachu k·oszarowym. Spadł z dachu
i ·został dotkliwie po-bity kijami przez_hitlerowskiegD opraw·cę Gu.
stawa Sorge i jego pomoc·n ika. Zmarł na skutek .odniesionych
obrażeń 11 stycz-n ia 1940 r.
W 1959 r. Rada Państwa nadała pośmiertnie F. Sarn·o wskiemu Złoty Krzyż . Zasługi. Imię Sarnowskiego nosi_Szkoła P·o dstawowa w Skajbotach i zbudowany w czynie społecznym Wiejski
Dom Kultury w Po.d moklach Wielkich.
JERZY oLEKSIŃSKI
'

SERAFIŃSKI TA~EUSZ (1895

1958), lekarz, działacz społecz
.n y, ur. się 11 listopada 1895 r. w Rypinie, woj. płockie. Syn Wła
dysława, urzędnika PKP. Gimnazjum Pols·k iej Macierzy Szkolnej w Płocku ukończył w 1914 roku, uzyskując maturę. Dyplom
doktora wszechnau·k medy·c znych U·n iwersytetu Warszaws~kiego
Qtrzymał w 1924 roku. W latach 1924 1939 praco_wał w szpitalu
Sw. Ducha
w_Warszawie w klinice p:r of. .Broniewskiego w charak.
.
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terze młodszego, a następnie starszego asystent:=t. Jednocześnie
przez wiele lat był lekarzem inspekcyjnym i lekarzem ambula·torium w tymże szpitalu.
We wrześniu 1939 roku został powołany do wojska w charakterze lekarza i pracował na stanowisku starszego ordynatora w
szpitalu polowym Ewa 28. Od końca września 1939 roku do sierpnia 1940 roku był internowany w Rumunii. Do Folski powrócił
w sierpniu 1940 roku i podjął prywatną praktykę lekarską w
Warszawie. Od czerwca 1941 roku do sierpnia 1944 roku był lekarzem konsultantem internistą w Ubezpieczalni Społecznej w
Warszawie. Podczas powstania warszawskiego założył i prowadził szpital w budynku przy ul. Hożej 13. Po powstaniu warszawskim przebywał w różnych miejscowościach koło Warszawy, chroniąc się przed prześladowaniami okupanta. W czerwcu
1945 roku osiedlił się w Zielonej Górze, podjął· od zaraz pracę
lekarza w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. Z chwilą uruchomienia w dniu 10 sierpnia 1945 roku szpitala w Zielonej Górze objął w nim funkcję ordynatora oddziału wewnętrznego. Na
stanowisku ordynatora pracował do 1954 roku. Z uwagi na pogarszający się stan zdrowia rezygnuje z pracy w szpitalu i podejmuje w 1954 roku pracę jako członek komisji lekarskiej, internista stacji krwiodawstwa oraz jako konsultant do spraw lecznictwa uzdrowiskowego przy związkach zawodowych. Funkcje te
pełnił do ostatnich dni swego życia.
Tadeusz Serafiński brał czynny udział w pracy społecznej,
m.in. w Związkach Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia,
za którą uhonorowany został dyplomem uznania a także dyplomem zespołowego przodownika pracy w służbie zdrowia. Byl
obok swej żony, również lekarki, pierwszym lekarzem i organizatorem służby zdrowia w Żielonej Górze. Za swą pracę zawodową i społeczną został pośmiertnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (22.VII.l958 r.). Zmarł 16 maja 1958 r.
JAN GRZELCZYK

SIEDLECKI LUDWIK (1927-1981), działacz polityczny, ur. się
27 stycznia 1927 r. w Nowoświęcianach, woj. wileńskie, Syn Zygmunta, nauczyciela wiejskiego. Po ukończeniu 6 kle.s szkoły powszechnej w 1939 r. podjął pracę na kolei, początkowo jako sprze-
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dawca gazet, a od 1942 r. jako robotnik w dziale łącznpści i sygnalizacji w Nowo-Święcianach. Po wyzwoleniu spod okupacji
niemieckiej pracował na· kolei radzieckiej jako monter telefoniczny. Należał do miejscowego koła Związku Patriotów Folskich w ZSRR, w którym prowadził sekcję młodzieżową.
Jesienią 1945 r. w ramach repatriacji wyjechał wraz z rodztną na Ziemie Zachodnie i osiedlił się w N owej Soli. 8 paździer
nika 1945 r. wstąpił do PPR, a Komitet Powiatowy PPR w Ko~
żuchowie powierzył mu zadanie pracy wśród młodzieży. Był jednym z pierwszych organizatorów ZWM w powiecie kożuchow~
skim i pierwszym przewodniczącym Zarządu Miejskiego ZWM
w. Nowej Soli, a w latach 1946-1948 etatowym przewodniczą
cym Zarządu Powiatowego ZWM. Od 1948 r. pracował w szkole
podstawowej j!łko nauczyciel i jednocześnie uzupełniał wykształ
cenie . w zakresie Liceum Pedagogicznego w ramach Rejonowej
Komisji Kształcenia Nauczycieli, które ukończył w lipcu 1949 r.
W maju 1949 r. na Powiatowej Konferencji ZMP w Nowej
Soli został wybrany przewodniczącym Zarządu Powiatowego. JedrlOcześnie w latach 1948-1949 był sekretarzem nauczycielskiego koła
PPR i. POP PZPR oraz członkiem
Komitetu
Miejskiego
-·-.
.
PPR i PZPR w Nowej Soli. W listopadzie 1949 r .. przeniesiono
go do pracy w Zarządzie Wojewódzkim ZMP we Wrocławiu jako zastępcę kierownika Wydziału Propagandy i Agitacji, a od
maja 1950 r. jako kierownika Ośrodka Szkoleniowego ZW ZMP,
We WFZeśniu 1950 r. został kierownikiem Wydziału Propagandy
i Agitacji Zarządu Wojewódzkiego ZMP w Zielonej Górze .
.Od kwietnia 1952 r. pracował w Komitecie Wojewódzkim
PZ:PR w Zielonej Górze jako instruktor Wydziału Propagandy
i Agitacji: W latach 1953-1954 był I sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR w Nowej Soli. Po ukończeniu w 1956 r. 2-letniej ·Centralnej Szkoły przy KC PZPR, w grudniu 1956 r. został wybrany sekretarzem Komitetu Wojewódzkliego PZPR w Zielonej Górze. W· ciągu ponad 14 lat pełnienia funkcji sekretarza
KW kierował działalnością wojewódzkiej organizacji partyjnej w
dziedzinie propagandy, oświaty, nauki i kultury. W kwietniu
1971 r. przeszedł do pracy w Związku Zawodowym Pracowników
Państwowych i Społecznych jako przewodniczący Zarządu Okrę
gu, a ·od 1~79 r. jako kierownik OddziałlJ Zarządu Głównego
'
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ZZPiS w . Zielonej Górze. P onad to sp-ołecznie pełnił następujące
fun:k-c je z wyboru: czlon·k a Zarządu Głó\vnego Związ,ku Zawodowego Pracownikó\v Państwowych i Społeczn ych w Warszawie;
czlon:k a Prezydium Wojewódzkiej Rady Związkó\V Zawodowych.
w Zielonej Górze, czł-onka Prezydium W'o jewódzkiego Komitetu
Fro·n tu Jedności Narodu, członka Zarządu . Głównego i Prezydiu·m Zarządu Wojewódzkiego TPPR oraz członka ·Egzekutywy
POP WRZZ w Zielonej Górze.
.
.
Otrzymał odznaczenia: Order Sztandaru Pracy II ·k las·y , Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polsik i, Krzyż Kawalerski Orderu
OdTqdzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyże Zasługi , Brązo\vy Medal "Za zasługi dla obronności kraju", Odznakę Honorową "z·a
zasłotigi
rozw,o ju województ~.va zielonoo górskiego". Zmarł 27 października 1981 r.
MARIAN PIET~ZAK
o

w

o

SOPALA CZESLAW (1924 1979), ps. Marcin, działacz polityczny,
u·r . się 2 grudnia 1924 r. w Lipni:cy·· Górnej, woj. krośnie·ńskie.
Syn Fran,c isoz ka, małoToinego ·chłopa. Pó ukońoczeniu sześciu klasszkoły powszechnej w 1938 ro~ku przebywał nadal przy rodzicach, pomagając w prowadzeniu dwu- i półhektarowego gospo~
darstwa roljn ego. ·
·
Podczas okupacji w 1940 roku w celu uniknięcia wywiezienia przez władze hitlerowskie na przymusowe roboty do Niemiec
podjął pracę w charakterze parobka .u bogatego rolnika. W kwietniu lub maju 1944 roku z:ostał przyjęty d,o · grupy wypadowej
Armii Lud~owej, działającej w powiecie jasielskim pod dowództwem Wojciecha Kosiby (ps. "T·o mek"). Na po-czątku ,czerwca
1944 r. wraz ·z innymi złożył przysięgę i otrzymał pseudonim
konspiracyJny
"Marcin''.
Oo
d
maja·
1944
roku
Czesl'awo
Sopała
był
.
.
również członkłem Polskiej Partii Robotniczej.
o
o
o
Poowyzw·o leniu wró-cił do rodziców i pomagał ojeu w proowa:.
dzeniu gospodarstwa rolnego. Obok pracy w gospodaTstwie ucze~
stniczył aktywnie w organizowap iu żyocia ·społec-zno-pólitycznego.
.
~ędzy innymi w swej miejscowo·ści ·rodzinnej był współorganizatorem Związku Walki Młodych, PolskieJ Part}i Robotniczej~
a na początku 1946 rok·u O·c hotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej (ORMO). Przez kilka lat pełnił funkcję sekretarza koła
PPR, a po zjednoczeniu POP PZPR w Lipnicy Górnej. ·Podczas
.
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przygotowan do referendum ludowego (30 VI 1946) i kampanil
wyborczej do Sejmu Ustawodawczego RP (19 I 1947) w szeregach
ORMO zabezpieczał zebrania i wiece przed napadami reakcyjliego podziemia zbrojnego oraz brał udział w ochronie lokali wyborczych. Z ramienia PPR uczestniczył w działalności propagandowej, w przygotowaniu zebran przedwyborczych.
Od 15 hstopada 1949 roku do 31 sierpnia 1952 roku pracował
na stanowisku instruktora w Komitecie Wojewódzkim PZPR w
Rzeszowie. Od września 1952 roku uczył się w dwuletniej Szkole
Partyjnej przy KC PZPR w Warszawie. Po jej ukonczeniu Komitet Centralny PZPR skierował Czesława Sopałę od l listopada 1954 roku do pracy w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Zielonej Górze. Tutaj początkowo powierzono mu stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Organizacyjnego· KW, a od lutego
1957 roku - kierownika Wydziału Organizacyjnego KW PZPR.
W styczniu 1961 roku Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Zielonej Górze powierzyła mu stanowisko I sekretarza
Komitetu Powiatowego PZPR w Szprotawie, a po ukończeniu
1964 r. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR
Warszawie - I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR w Krośnie

w

w

Odrzańskim.

Od lutego 1969 roku przeszedł do pracy w administracji panstwowej, na stanowisko przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji"
Cen, a po reorganizacji struktury administracji, od l czerwc::t
1975 roku na stanowisko dyrektora Okręgowego Oddz.iału Państ
wowej Komisji Cen w Zielonej Górze, na którym to stanowisku
pracował do końca życia. Obok pracy w aparacie partyjnym· i w
administracji państwowej pełnił również społecznie szereg funkcji
partyjnych, między innymi z wyboru. Przez wiele lat był człon
kiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze, w· latach 1956-1960 również członkiem Egzekutywy KW, od 1970
roku przez kilka lat - I sekretarzem Komitetu Zakładowego
PZPR przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz od
1973 roku członkiem Komitetu Miasta i Powiatu PZPR w Zielonej Górze. Ponadto działał także w organizacjach społecznych,
między innymi w ostatnich latach był prezesem Wojewódzkieg'J
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Za długoletnią, aktywną działalność społeczno-polityczną
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i państwową oraz za udZ4iał w ruchu oporu w cza.sie okupacji na
ziemia·c h polskich został odznaczony Krzyżem Komandorskim
Orderu Odro-d zenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro·
dzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Me-dalem Zwy·cięstwr1
i W-olniości, Medalem XXX-le({ia Polski ·Ludowej i Odznaką Honorową

Zmarł
.

,•

"Za

zasługi

w rozwoju województwa zielonogórskiego'·'.
8 Sie,r pnia 1979 r.
MARIAN PIETRZAK

SPIRALSKI TEODOR (1868 1940), rolnik, działacz narodowy~
u·r . się 7 grudnia 1868 r. \V Starym Kramsku, pow. sulecho\vsk:i:
Syn rolnika. Swą działalność rozpoczął na przełomie ·XIX i ·X X
stulecia, mobilizując chłopów do przeciwstawiania się ~biegom
germanizacyj~nym Hakaty i władz niemieckich. Szczególnie przysłużył się w tym ·o kresie chłopom .ze Starego Kramska przez par.- .
celację tamtejs'z ego majątku. Kiedy baron v,o n Cramm, · właści
majątku

dysponują,cego

wyższ.ej :

bonitacji, pow·ziął zamiar sprzedaży posiadł-ości, udało się Spiral..;:
skiem.u dzięki wielu staTaniom i zabiegom wprowadzić wladzc
niemieckie w błąd. Wpadł on na pomysł uzyskania przez podstawienie Niem-c a Schultza zezw,o lenia na utworzenie · spółki parc~-·
lacyj:nej. Przy poparciu Ban·k u Rolnego spółka kupiła 23.111.1905
roku majątek ·i w ·k rótkim czasie rozprzedała ziemię · mię<lzy Polaików. Parcelacja przyniosła krams.z czanom . radykalną poprawę
ich sytua-cji materialnej. Z ·d rugiej żaś strony przez ~edo.pus?;CZ·e..:
nie do kupca kolonistów niemieckich zapewniła utrzymanie pols :
kości wsi.
ciel

Marianówek,

glebami o

Szczególnie ożywioną . działalność patriotyczną · rozwinął · Spi•
raJski w okresie· rewolu·c ji w Niemczech, która zakoń.czyła pier\V--·
szą wojnę światową. Wspólnie ze Stanisła\vem Obstem, Łukaszem
Szefnerem i' Krzys.ztofik iem z Nowego · Kramska już w 1917.· 1·. ·
•

założyli

Towarzystwo

Gimnastycżne "Sokół'',

wówczas ·organiza~
70 osób spośród mło

cję paTamilitarną, ·

do której w:ciągnęli ·około
dzieży. Prowad,z ili w niej ćwiczenia o charakterze wojsko.Wyin,
przyg· otowując uczestników do przyszłych walk wyzwoleń· czych.
Spiralski utrzymywał kontakty z k·o nspiracyj'nymi ośrod:kami
polskimi w Poznaniu jeszcze prze·d wybuchem powstania wielko ..
polskiego. K:iedy nadeszła poufna informacja, że Polacy przyg·o~
t·owują w l?o·~nąniu powstanie, Spiral~ki pq n.ąradzię wysłał gru~
...
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184

..

•

Mo

"

pę , iS·okołów"

do Poznania. Aby nie nvracać uwagi . żandarmerii
nie·mieckiej,· która obsadziła dworce--·k olejowe ·w Zbąszyniu i oko-.·
lic·y , wyjechała. ·ona p-owózkami . do· Wolsztyna~ a · stamtąd koleją _
d-o .Poznania. · Odpowiednio -przygotowana mł-odzie·ż .u-.c zestniczyla
w \Valkach·. o - Poznań·, .·w . ·szczególności ·.o forty· .·G rollmanna j · -koszary·saperów: w..początku stycznia . l~19 roku brała -udział · w·.·wal-·
kach o \vyzwole.nie Buku; Opalenicy·, Gródziska Rostar~ewa - i Wol~ ·
sztyna. \V : ten ·sposób· zbliżyli: się ·do ·~·rodzinnej .- wioski; ·a · ch~cąc
uczestniczyć w · jej ·.wyzwoletii u ··włączyli· :się··.·d,.O druż·yn:y .·.powstań
czej · Ku·dlińs~iego w ·Chobienic·a ch.· Dotarli tam iJn·nL pódopie.cz .. .
ni . Sp:ralskiego~ ogółem z Babjniojszczyzn·y ··weszło w · ·skład od-·
1

działu

chahieniekiego ·52 mężczyzn.· W. -walkach o Babimost~ ·No~ ·
\V e Kramsk·O ·'i K·olesin poległo· 'k ilkunastu. -·Do Starego Kranisk~
p()wstańcy ·n ie zdołali · dotrzeć. ·
.
· · · · · -·· · · · · · · · · · ·
·· Po podpisaniu :rozejmu w: ·Tr'ewirze-: 26.!1.1919 r ..; który p-oło~ :
żył

·k res dalszym walkom, Spiralski czynił liczne · starania;: aby·
Babit:riojszczyznę, a· ."\V · tym ·jego· rodzinną wieś~ ·przyznano.·· ·Polsce . . W· pierwszeJ fazie, kiedy·· Międzynarodowa Komisja . Delimi~·.·
t acyjna ·p od -przewodnictwem gen: Dupont· wytyczała projekt ·g ranicy, ·o rganizow:al wspólnie z.· Cichym z ·. ·Nowego- Kramska: .mani-··
festacyjne,. masowe Wyjazd.y · chłopów na ·u d·e koirowan·ych flaga-mi polskimi· wozach. ·do miejscowości, . w -· ·k tórych ·urzędowały . komisje;.·- kolejno do Chlastawy, ·WielkieJ Wsi i .·-Kargowej . .Polacy·
chcieli w ·t-en : sposób ·wywrzeć· · ·-wpłyW na koTz-y stne · ustale-n ie
granicy. Nie· ·trzeba· · ·dodawać ~ - ·że- ·Niemcy· za·· wszelką ~ cenę ·- nie
chcieli dopuścić delegacji polskich przed·· KomisJę,·· ·żandarmi ·.za:.;
trzym)lwali ·m·anifestuj'ących ·Polaków . na· dr~gach, ·ale ci · z uporem· docierali · ·prżeż pola ·· uprawne, ·.·pieszo.- ·· · ·. · nieraz :zostawiając~
wozy, aby · wyrazić --sw·oją .·wolę· należer1ia- · do Polski.·. _.. . _. · ·.- -...~ · ·. -:-...-<
· Kiedy ·mimo zdeeyd,o wanej :postawy Poiaków; · mieszkań-ców
powiatów . międzyrzeckiego, · ba:b ifuojskiego i wsc'ho~skiego, · ·: gro ..
ziło, że pozostaną · · one w granicach . Niemiec, .· Teodor Spiralski
wspólnie z ks. Stefanem Żukowskim· z Babimostu \Vystosowa:li pi~
smo, w którym udowad·n iali, że wszystkie · mieJS.,cowości w ·-p owiecie ·b abimojskim należały ·z awsze· do. Polski, podając jako ·dow-ody patriotyzmu ludności jej ofiarność na Skarb Narodowy w
1918 r. i uczestnictw-o ok. · 2000 mężczyzn w armdi polskiej. W
piśmię powQływali się także na · odbywającę si~ . w: wiellJ mięjsco-
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waściach

..

wiece, _·ha . których ludność domagała się przyłą_ezenia·-
do -~Polski. Pismo :_ kończy li · nastę-pującymi słowa-mi: ".-B-łag·am·y· .-Więc. ·
po-k ornie . . Radę · Najwyzsią ·Kon-g resu: ·_ Pokojowego, ·b.y --zechciała-'
przychylić· się do · ·n aj gorętszych życzeń ludności słusznie .·:zaniepokojonej o . swój .los, żaniepokojoneJ projektem przeprowadzenia
przyszłych granic ·. Polski i przyłączyć ~ jak · najspieszńiej · ·miejsc-o-~
waści w·yżej wytnie·n ione--:do RżećzYJ)ospolitej Polskiej''~ · , ·
,· . ·
· - 28.V.l9.19 r. delegacja poznansk·a w Paryżu, w skład której
oprócz· Kazimierza Bron·s forda, :· ks. Józefa · Piela towskiegó · i _. ks. ·
Stefana Żukowskiego wchodził także"· Teod'or- Spiralski, ·_ wydaJa
oświadczenie; w ·. którym· spotykamy .następujące · uzasadnienie przyczyn walk-i o pr-zyłączenie ziem zachodnich · do Polski: , ~Za·
chodnie kresy; te polskie; uważamy z-a ·przedmurze· przeciw --· N.teJn -~
com,
za
fortecę broniącą Poznania i . Warszawy ·przed inwazj~
.
niemiecką . ·Kresy : te może · dla · Po1ski są· . najważniejgze · takie
jest nasze .zdanie f... ]".
_- ·
Gdy ·wszystkie te starania i wysiłki nie przyniosły ·o cz.e kiwanych rezultatów, Spiralski, ·uprżednio -zaangażowany poważnie
w powstaniu, zmusżony był w 1920 roku optować na rzecz Polski. Ziemię zdał synowi, · polecając mu trwać w-- Star·y m Kra!m sku;
a -sam prze·bywał prze\Vaż-nie u zamężnej córk-i w Reklinku pod
W·o lsztynem. ·stale · jednak powracał do Startego Kramska i nadal
prowadził · różne · akcję patriotyczne, przysparzając wład.zom ·niemieckim wiele klopotów. P·ostępował ·bezkómpromisowo, a zachowywał się tak, jakby Stare ·Kramsko . należało do Polski. W1erzył
zresztą, że "kiedyś .: tak 'będzie.
· · .. · · . . .. · · .
. - znamy wiele- prz.ykładów "obstru·k cyjnej" dżiałalności ·spirai~
skiego -·w obec zab~orców.- N-a jbardziej ~ chyba dokuczył Niemcom;·
kiedy po ·p rzyznaniu Polakóm prawa· zakładania ·prywatny·c h .szkół
polskich .-. ·· Ordynacja dotycząc.a uregulowania szkolnictwa. ·_ dla
mniejszośc-i :-polskiej z dnia j.l.XII.-1928 ·r.·. : - · zjawił Się_. w-· starym~
Kr:arnsku i nakł-onił syna · FranciSzka~ aby od·dał częś.ć ·· domu. ria. .
umieSzczenie w nim -szkoły polskiej. Dzięki temu już : l maja 192·9·
roku w Starym Kramsku ·dok~onano otwarcia pierwszej s~oły
polskiej na Babimoj.szczyźnie, a - dziewiątej · na terytoriu·
m
..
Nie.
.
. .
m !lec.-.
·
Wybuc-h wojny z Polską l.IX.1939 r. rozwiązał Niemcom rę~..
ce. Spiralski, który po podboju Polski ukrywał się u ·syna w S ta~
1
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aresztowany, .osadzony w więzieniu · w · Kar- ·
gowej~ a ·n~~tępnie w Cottbus. 29 grud~ia ·· !'9.39 r. od$~awiono: go
d·o .· obozu
ko·
n
centracyj}ieg<>
w·
Sachsenhausen
:razem·
z
posłem
.
.
. ..
.
.
.
.
J:a~.em ~a-c~e\.v.skłni. ·s ·p iralski lic~ył wtedy 71 lat i ·. ż tru~em żno~·
sił · ·kosz~arne .· warun·ki .oboŻowe, · graniczące . z. torturamt .. Nie był ·
w· stanie wykonywa'ć
: wszystkich
.'iarŻądzen, naraził . się więc·
..
.
wk'r~tc~ nadzorcom l "Jeden .z. op'tawcow hitierówskich zamorąo-·.
go . ~ s_tycz·n ia . 1940 . r. w riiecałe trzy tygodnie po przybyci_u .
do _obozu._· ·władze ·obozowe, · zawiadamiając rodzinę o·_ jego śmier- .
. ...
-·
.
· · .. c~, ·_· of~.ro·wały przesłanie . jego . proc:ąów. pa wniesieniu o-płaty \\T ·
wysokości 18 . marek. · Choć i1ie było pewności, czy . urn~· . zaWier.ać·
.
b_ę_dz~e prochy Spiralskiego, rod·z ina d<?konała wpłaty i pocho'Yał~
prochy na c~entarzti w N·owYm .I{ramsku. Leży tanl ·razem z · sze~
ciu innYm! .wspołtowa.rzysiami
niedoli
ob·
o
zowej
.
na
~pecjalnef'
.
.
.
... .
kwaterze cme·n tarza.
··
.
. ..
Teodor Spiralski jako pierwszy na Pograniczu zyskał sobie
u Niemców i~oniczny . przydomek "Polenkonig". Polacy tra,ktują
ten tytuł serio
tytuł ten stał się synonimem odwagi riiezł:om
nego przywód-c y, który całe ży·cie wiernie służył P·o lsce · ~ . dla··
Niej oddał SWOje życie.
WIESLAW SAUTER
rym· Kramsku,

został

. .
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JOZEF (1914. 1967),· działacz polityczny~ ·. ur.
się 10 paźdzdernika 1914 r. w Rogowie, woj. kielec:k ie.
Sy-n
Fran-·
..
.
ciszka, robotnika. Ojciec jego jako
kamieniarz
pracował w bar.
.
d·zo trudnych warunkach. Matka żajmowała się domeJ?1.· Po· ukończe.ńiu szkoły nie mógł myśleć o dalszej n·auće, ·p oniewaz na tonie pozwalały. warunki ·materialne.
' Już
cz'ternastyni
'roku
.
ży~ ·
.. . .
.
cia.. musiał · podjąć cięŻ:ką pracę · w Zt=l=kładach Me-talowych ,·,"Nep~
.
tun" w Końskich,
w charakterze robotnika. Po czterech latach
.
.
pra'c'y· został fornl;ier'Zein
-odleWńi ·' tych źakladów.· .. : .. .·. ·:.
.
w· szesnastym· ·roku zycia _. żostał czlorikfeni
Komu:
n
istyćinego
. .
.
Związku Młodżiezy Polskiej~
Stopniowo
·
w
ciągany
·:w
taJniki
·
k-ór1~
.
.
. .
spiracyJnej działalności rewolti-c'y jnej stał . się aktyWnym ciłonkie·m .KZMP. Odtąd powierzario mu coraz trudniejsz-e i odpoWie~..
dzialniejsze zadania, które, mimo młodego wieku·
,
starał się · do.
.
brze wyk.onać. Kolpórtował więc w ·Swoim ·zakładzie · . i ·p oza zakładem pracy nielegalną literaturę rewolucyjną: prasę, ulotki,
odezwy do robotników, brał udział . w wywieszaniu sztandarów
STAROMŁYSSKI
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poq.cza$ święta
.
r
obotniczego
.
l
Maja
.oraz
...
wspólnie,
.
z
ip_
n
yl;lli..
mło-.
.
..
.
.
.
.
.
.
dymi komunistami · uczestniczył ~ ochronie prz.en:taw~~jąc;yeh ..,n a.
wiec~
ch
:robotniczych.
.
.
d~iałaczy
KPP.
Sam
bra.
ł
1liłziął
W
straj_
.
.
. .
.
.
.
.
. .
..
..
.
kach,
demonstracjach
··ulic~ych
_i. wdeca~h- ...r.obotniczy<;h.
.Dał , .~ę
.
. .
. .
.
.
.
.
.
.. .
..
pąznać ·. jako młody, odwążny
i
.9fi~rny
aktyWista
KZMP
..
.
·
.
V
f
1~31
~
.
. . .
.
.
r.o.ku . został
c~łonkiem
.Komitetu
.
PzielnJcow.ego
..
KZ_
M
~.
Po
..
krót.~
.
.
.
.
.
- .
. .. .
. ·-.. .. . .
. .
kim
.okresie·
.działalności znano
. go. ~ już
d.oorze.. nie.. tylko
.w ... ...sz.er.p~.
. . .
. ..
.
. .. . ... ... ...
.. .
-· .
k.ich kręgach.
rpbotniczych,
..
al,e
również
.w
·:
.$rodqwisku
.
członk4:w
.
. .
. .
.. . ..
.. .
K.B. P.. .. ....Zapropon9wano
.. mu
:."WJięc. . przyjęc.je ..do. .komórl<.i
KPP . dzia-.
.
.
. .. . .
.
... . .... . ..
łając.ej :W
fa
bry
Gę,
.
co
.
uważał
za
w.ielkj.
:
zasz-c~yt;
.i
.!lagrodę
.
~a
.
do.
. .
···· --· · ·
..
.. .
tychc-zasową działalność. .Nadal
.
b'
y
ł
.
członkiem.
:
KZMP
i
_
.
.
d
zi~łal
.
.
.
.
. ....
.., ...
wśród
mł od y·ch robo tni~ów. . . .
. ..
. ..
. .. . . ... ·-..-:
.
.
.
.:;rego. dziąłalność
n
_
i
e
uszla
.
u
wagi
miejscowej
.
pqlicji
i
·
w
1.~33.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
ro.ku
.. został -aresztowany, . a. . n-astępnie
. ska~ny wyrokiem
są do~-·
.
..
. ..
.
.. .
wym ·na dwa lata wię~enia za d·ziałalność kom~isty·cZI1ą:
. i przy~.. .
. .
..
n.ale~ość.·
do
KZMP~
:
Wyr<;>k
:odpy:wał
w.
·więzieniu
..
w
Radomiu
.
. . ....
. ... .
.
..
.
.
.
. .
.. ...
. . . . . . ·· .
..
~o. .. p:r~ybyciu·
.do w~ęi:i.enią
· włąc~.yt
. się·, . ·n... a_tychmiast..
do
... pracy
ko~
.. .
..
.
.
. .
..
.. . .. . .
muny..·. więźniów politycznych,. w .ramąch któręj_, był ... człon:kiel'l;l
tróJki
w
.
~e
IL
·.
.
.
·
.
:.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
:
:
.
.
.
.
.
.
:
·
..
:
.
.
..
.
.
.
...
.,
·
.
.
.
.
.
.
...
.
...
.
.
.
.. .
. -·..
. .
. ...
. . . -.·..··;... . .WjęZiiep.ie.:.
nie
odstraszyło
go
od
dalszęj
....
d.
z
i~ł.
a
ln9ści
~
.
k
orrj·
t
ł~
-. . . ... .
.
.
.. . nistycznej. Po powrocie z więzienia włączył się natychmiast" do
k~nspir~·~yjn:eJ d~.a-~~:~oś~i . ~?Wą.~zo~ej : ·:~zez -~PP·~ . .-~~wi:e~<?~C>:
m~..funkcję technika w . tej .. samęj. .-i abry,ce:, gd·z ie · .t?OP~.z~<lp.io , pr.a,.~
cował. W ... 1936 rok.u z'OStał . ponownie . aresztowany . .i..-os.k ar.t ony
o _pr:zyna.le~,ość - do .K~P . .Po. ~eściu · ~~sią~ach .~ pob·ytu .:·Y! . wi.~;
zieniu
wyrokier;n
..:-.zosta(
uniewinnio·
n y .z. .powod
.
. sądowym
.
.
..
. . .. -.u f:lie<:lq-.:
- .
... . statecznych
· dQ~odów oska;rżenia.- : Po . :WYjściu
..-na. wQlrrość. . dalej.
.
.
. ..
dz:..~ał-~ nieleg~_lnię _ ~· . szę·~~g~ch .KP;p.,. .. aż . ·. ~ . ~o~ą-~.. a-~~a. ~rt~-~
w·······
. 1938 r.. . . .
··· . ·... .. . . . ... . . ... .· ..... .. .
...·.
..
...
...
.
.
..
-. . . . . . ·.
.
. W pierwszych . lą. ~:~c:h _o~.u pacji :· Józef. St~~o111łyl).sk~ .- -4-m uszoll:y
był_ - -często
zmieniać
--.pracę
a
w
1942
.
.
roku
.został
.
\vywie.ziony·
na
.
- ·
' .
.
- .
.
P~·zym usowe prace . . -~·.o . Niemi_e<~\ .-n~ .. teręn - obecnego ·-po_
w . ol~~i~-~~kiego, w woJ. wro.cławsk~m, gdiie p1:zebywal do końca
sty-~z.ni_a
.
1945 roku, to . j-est ·d o chwili wyzw<?lenia tych ziem przez od·d zia ~ły ·Armii Czerwonej~
· . ·.. · ·
· ·.
· W lutym 1945 roku -powrócił do .swych rodzinnych stron. i :ą.~.- ·
ty(~hmiast . \V_stąpił do PPR, od4~jąc się . do -dyspozycji .partii. .·. Od
początku mąr~ą rozpoeUlł · · prą~ę w C'hąrą:kterzę · in.~t:rq.ktqra :,·w
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Komitecie
·
P
owiatowym
PPR
w
Końskich,
wykorzystując
w
tej
.
.
t:r"u dne:j i riie~ezpiećz·n ej
ówczesne· vvarunki pracy swoje bogate do·świad:czenie ż wieloletniej pracy w szer.e gach· KZMP i KPP
·w ·okTesie prz_ed·woJennym·~ ·· · To~eż pn kilku miesiącac~ pracy n~
:tym: sta:no'wisku~ . w ·lipcu 1=945 roku powierzono ·mu znacznie; odpOWiedzialniejszą funkcję · w partii, · I sekretarza K·o mitetu ·. Pówiatowego PPR, początkowo w Wieluniu, a następnie kolejno
w-'.·Sieradzu
.
·
o
raz
w
Białogardzie, Stargard-z ie i Słupsku na Po.
· nid-rzu.·· Zachodnim.
· ·
· > ..W.· i 949 roku:·. powołario go -na stanowisko zast~pcy · kierówrii ·
·-ka · Wyd·
z
1ału
.
Organiz.
a
cyjnego
·
·K
·
o
mitetu
W-ojewódzkiego
PZPR
.
.
w· ·sz.czecini~~ Po utw·o.rzeniu . województwa · zielonogórskiego· Ko·mitet Centralny
·PZPR
skierował go w · 1951 r. na Ziemię Lubus~
.
. k·ą ··na ·· stanowisko sekretarza organiza~yjnegD Komitetu· Woje··
wódzkiego PZ-P R ·w Zielonej- Górze.
·
·. ..:· w·
końcu '195·6 roku ·p o wydarżeniach październikowych i zwią.
.
.
: żany·ch · z tym Z'm ianaeh kadrowych z:ostał skierowany przez Ko·mitet
·Centralny
·PZ.
P
R
do
dyspoz.
y
cj:i
kierow·
n
ictwa
Komitetu
W
o.
.
.
· j~wódzkiego PZPR w Lublinie, ·k tóre w kwietniu 1g57· roku pow'ierzylo ··m u :kieroWnictw:O jednej z ·największych powiatowych
organizacji partyjnych w ·województwie ·lub:e lskim, stanowisko
'I . sekretarza ·Koittitetu · P~owia.towego . p ·z PR w Zamościu :· Na tym
stanowisku pracował ·lO ·Jat,: do końca swego . życia.
Za ·swoją · dł-u-goletnią i aktywną działalność w ·rewolucyjnym
ru·chu rób-otniczym ·i pełnienie · odpowiedzialnych
stanowisk
ki
e..
· rowhiczy·c h w aparacie partyjnym w Polsce Ludowej z·ostał od-znaczony Orderem Sztandaru Pracy Il klasy· i -inil)Tffii wysokimi
od:znaczeriia:rlii ·panstwowymi. -zm:·arł 31 sierpnia 1967 r.·
.

.

na

.

ł

-

..

..

.

.
.

.

MARIAN PIETRZAK

•

·STĘPCZAK . JÓZEF
(1907
.

1971),'
nauczyciel,
działacz
·
społeczny,
.
ur. się 25 · łut'ego 1907 r. w· Wijewie-, pow. wscho-wski. ·S yn · chłopa .
Szkółę powsż:echną· · uk<>ńcżył w Wijewie, następnie . podjął nau;kę
··w ·· Państ\vowym · Seminarium Nau·c zycielskim w Lesznie .Wlkp .
.,zdał egzamin maturalny w czerwcu 1926 roku. w dwa lata póź
niej ·u.kończyl Szkolę · Podchorążych Rezerwy Piechóty nr · 7·· ·W
śr.eniie.
·· ·
, · ·
..
·.. :.· Pracę nauczycielską podjąf w ··l92·6 roku· w · Publicznej-. Szkole
.

•
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Powszechnej w Goniebicach, pow. leszczyński. Po odbyciu służ
by wojskowej objął posadę nauczyciela w Zahor0\1.-·cu, gdzie pra·
cował do chwllt wybuchu woJny w 1939 roku. We wrześniu uczestniczył w walkach w szeregach baonu zapasowego 55 poznań
skiego pułku piechoty w Kutnie. Uniknąwszy szczęśliwie niewoli
wrócił do rodzinnego Wijewa, skąd wraz z rodziną został wysiedlony do Tomaszowa Mazowieckiego.
Po klęsce okupanta znalazł się znów na swej dawnej posadzie nauczycielskiej w Zaborowcu. Rozpoczął organizowanie szkoły, uzyskując oficjalne mianowanie na nauczyciela w dniu 6 marca 1945 r. W Zaborowcu pracował do sierpnia 1949 roku, kiedy
to został przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie.
Z początkiem roku szkolnego 1950/51 objął prowadzenie biblioteki. szkolnej, która już w 1952 roku uznana została za wzorową,
a Józefa Stępczaka powołano na instruktora bibliotek w Powiatowym Ośrodku Metodycznym we Wschowie. Równocześnie w 1954
roku zorganizował i prowadził społecznie Pedagogiczny Punkt
Biblioteczny. W dwa lata później uruchomiono Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną, a funkcję kierownika powi<:rzono J. Stęp
czakowi. Przez wiele lat prowadził chór szkolny os1ągając bardzo
dobre efekty artystyczne i wychowawcze.
W okresie przedwojennym i w czasie okupacji nie należał do
żadnych partii politycznych ani organizacji. Po wyzwoleniu należał od 1945 roku do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od
1952 do 1971 był nieprzerwanie wybierany na członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP we Wschowie, pełniąc
od 1957 roku funkcję sekretarza, a następnie skarbnika.
Józef Stępczak miał wszechstronne zainteresowania. Zbierał
najrozmaitsze materiały naukowe i infą_rmacje dotyczące ziemi
wschowskiej, na której się urodził i wychował. Toteż najpoważ
niejsze jego publikacje dotyczą ziemi wschowskie~ i Wschowy.
Był współzałożycielem Łubuskiego Towarzystwa Kultury w 1957
roku oraz członkiem władz LTK, działał też we Wschowskim Towarzystwie Kultury od momentu powstania. Już w okresie przedwojennym interesował się sprawami własnego regionu. Ogłosił
drukiem dwie publikacje dotyczące prastarego słowiańskiego zwyczaju ludowego, związanego z ustępowaniem zimy i witaniem
wiosny. Zajmował »ię gwaram~ miejscowej i okolicznej )udno·
)90

ści; zbierał pieśni

regionalne ·o raz intereso\vał się pr~historią naj~
bliż~zych terenów. Prowadził też Koło Śpiewu ·dla młodzieży
wieJ.s kiej w Zaborowcu.
.
Prace związane z .Tegionalnymi zaintęresowa-niami . kontynuo ..
\vał. po zak_ończeniu II wojny światowej . W dnia-ch 30 i 31 marca 1946 roku z-organizował widowisko wspaniałego obrzędu sło·~
wiańskiego noszącego ·nazwę "Śmiercichy" i "Nowego latka''.
Imprezą tą zainteresowały się władze oświatowe i .. kulturalne~
. dzięki czemu dzieci szkolne z. Zaborowca jako zespół ludowy pod
kierownictwem. Józefa - Stępczaka wzięły udział w . specjalnej audycJi radiowej nadanej w .dniu 23 marca .1947 roku z razgloś,ni poznańskiej. W 1949 rok·u zespół ludowy z Zaboro·wca brał ud.ział
w koncercie wielkopolskiej muzyki ludow·ej.
··
-. W czasie pracy.- w Zaborow.c u Józe~ -Stępczak przeprowadz~ł
.wstępne obserwacje nad. istnieniem w tej okolicy obiektów .prehistorycznych, a następnie miejsca te wskazał pracownikom· naukowym Muzeum· Prehistorii w Poznaniu. Badania potwierdził-y
przypuszczenia Józefa Stępczaka i spowodowały odkrycie całego
szereg.u takich ·o biektów. Międ·zy innymi ·e>ąkryto dwa stano·w iska
_z epoki kamiennej ·w pobliż·u · Brenna i Zaboro\vca oraz stano. wiska kultury łużyckiej i prapols.kiej w Za borowe-u
-:: Po przeniesieniu do Wschowy popularyzuje bogate tradycje
tego miasta, co znajdowało odbicie w licznych odczytach, prelekcjach i wykładach. Był- wieloletnim - przewodnikiem licznych
wycieczek zwiedzających Wschowę. Brał udział w pracy instruk··
tażowej na kursach i -k o·n fere.ncjach nauczycielskich i harcerskich,
przesz. czepiając problematykę regionalną . na teren działalności
PPRN, szkół , ZNP, Wschowskiego Towarzystwa Kultury i. włą . . czając · ją do planów perspektywicznych rozwoju Wschowy d.zisiejszej i Wschowy przyszłośei.
. Niezależnie od wielorakich funkcji i pracy zawodowej stale
pracował naukowo, publikując prace i materiały źródłowe. Na
· _uwagę
. zasługuje zwłaszcza wydany . przez J. Stępczaka Poufny
..
·. memoriaf niemiecki z 1937 roku. o poloże1łiU pow. głogowskiego
(Poznań -1959).
·;
.· .
Józef Stępcza·k za swą wieloletnią i bard.z o rozległą · działalno.ść
· społeczną został odznaczony między innymi: Brązowym Medalem
_." Za - długoletnią służbę ..nauczycie~ską", Medalem X-lecia P~·lski
~- 1-91

-L udowej: Srebrnym Krzyzem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim
()rderu ()drodzenia Polski, C)dzn al<ą lionorową "Za zasługi w rozwoju województwa zielon-o górskiego'', Odżnaką 1000-lecia
-wa Polskiego, Złotą Odznaką ZNP. .Zmarł w 19.-71 r.
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Państ-

H -E LENA WĄDOŁOWSKA
..

1~7.3), inżynięr rolnik, pracow-

,nik naukowy,- ur. się 14 listopada 1914 r. w Dobrzejowicach, woj ..
bydgoskie.
Syn
Igna.~ego, małorolnego chłopa. Po u·kończeniu
.
s:Zkoły podstawowej rozpoczął. w 1927 roku naukę .w Państwo·wym .-.G imnazju.m w Toruniu, a w roku 1935 otrzymał świadectwo
dojrzałoś.ci. . W . .latach 1935 1939 _pracuje- w -gospodarstw-ie rolnym, dokształcając · się rów-nocześnie. Kończy bawie-m Wyższe
._Korespondencyjne Kursy Rolnicze im. . S. Staszica \V Warszawie.
Jako pluto~owy podchorąży rezerwy (w. 19.37 · r. ukoń·czył
Szkołę Podch-orążych -A rtylerii). bierze czynny udział w kampanii
wrześniowej, a oku-pację spędza w obozach jenieckich na terenie
. ~iemiec. ·Po wyzwoleniu przez Armię Radziecką \V-raca do kra·.ju . i podejmuje d~yzję czynnego włączenia się w nurt odbudowy
i -: zag-ospodarowania Ziem Zachodnich. Krótko pozostaje na stanowisku inst~u·ktura . produkcji rolniczej \V Powiatowym Urzędzi~
Rolnym w ·Pyrzycach. Potem obejmuje stanowisko administra·
· tora Zesp<>lu· Państwowych Nieru·chom·ości Ziemskich w Noweli~
·nie, pow. pyrzyckL W r. 1946 przejmuje administrację Zespołu
Państwowych Nieruchomości Zie-m skich w . Bronowicach, paw.
strzelecko-krajeński. Już po roku prasa do-nosiła o duży-ch osiąg
nięciach Edmunda . Stuczyńskiego, a administrowany przez niego
majątek stawiała za przykład do naśladowania in."1y·m zespołom.
Już wówczas pro-wadził Edmund Stuczyński liczne doświadczenia
w zakresie uprawy zbóż i popularyzowC:lł je \VŚród chłopów na
. terenie powiatu. Samorzutnie też organizował i :3zerzył oświatę
· rolnic-zą wśród podległych .m u robotnikó\V. W · roku 1949 wstępuje
.
w . związek małżeński z Jadwigą Guzek i przechodzi d0 pracy
w Okręgowym.. Zarządzie PGR na Ziemi Lubuskiej,. p·oczątkowo
jako inspektor administracyjny, a następnie jako kierownik Od_. działu Produk·c ji - Roślin.nej.
Rok 1951 stanowi prze1om w jego pracy · zaw-odowej. -Otrzy··
n1uje bowiem . możliwość · podjęci~ . pracy w placó\v-c e naukowej
~ 192
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odpowiadającej

·jego dotychczasowy n1 zaintereso·\ vanioln. Zostaje
kierownik.i em Zakładu Do~~viadczalnego Instytutu Uprawy, Nawożenia r Gleboznawstwa (IUNG) \V Sternalicach, pow. oleski,
woj. opols~ie, skąd po roku przeniesiono g·o slużb-o\vo na stanowdsko kierownika Oddziału IUNG \V Gorzowie Wlkp. i zarazem
kiero·w nika Pracowni Roślin Pastewnych.
W 1972 roku w wyniku reorganizacji przeszedł do pracy w Instytucie Hodowli i A~klimatyzacji Roślin (!HAR) jako kierownik
Poznańsko-Gorzowskiego Oddziału Badawczego oraz kierownii k
Zakładu Traw. Pracując w lUNG-u nieustannie podnosi swoje
kwalifikacje naukowe. W ro·k u 1951 otrzymuje uniwersytecki dy·plom inżyniera rolnictwa, a po dziesięciu latach na Wyd~ziale
Rolniczym Wyższej Szkoły Roln:iczej w Poznaniu stopień ma·g istra. inżyniera rolnictwa ze specjalnością ·w zakresie hodowli roślin i nasiennictwa.
Pierwsze prace poświęcił E.d mun,d Stuczyński roślinom pastewnym. Rozpoczął je ·w rok·u 1953 pod kieru:n ·k iem prof. dr
B. śwdętochowskiego, a następnie prof. dr S. Barba·c kieg·o. Stopięń doktora nauk rolnicz·o-leśnych z zakresu genety~ki i hodowli
roślin otrz.yn1ał w roku 1962. Innym jego osiągnięciem było· wyhodowanie oryginalnej tetraploidalnej odmiany życicy westerwoldzkiej pod nazwą "Gotra". Prowadził też badania nad kształ
towaniem warunków środow1iska wegetatywnego szeregu . gatun~
·ków traw pastewnych, głównie. -k upkówki, przez intensywne na. wożenie mineralne, a zwłaszcza az·o towe. Zagadnienia te stały się
przedmiotem pracy habilitacyJnej na te·m at Wpływ nawożenia

azotem na · wysokość i jakość plonów kupkówki uprawianej .na
p-aszę, ·którą ·obronił przed Radą Naukową IUNG-u w . roku 1969.
Badając na\vożenie kupkówki wysokimi dawkami azotu zwrócił m.in. uwagę na zawartość w niej białka surowego i właściwe
go oraz różnego rodzaju związków azotowych. Dalsze badani~
nad wpływem nawożenia mineralnego i zaopatrzenia w ·wodę k·u p ..
ków·k i i innych gatunków traw u.p rawianych na gruntach ornych,
charakteryzujące się dużą kompleksowością, kontynuował po . habilitacji. Ich rezultatem było wdrożenie do uprawy polowej wsiewek poplonowych traw w zboża ozime i jare.
Edmund Stuczyński był autorem bądź współautorem 16 prac
nau·k owych opublik,o wanych w "Rocznikach Nauk Rolniczy~h",
'

.
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"Pamiętniku Puławskim" i ,,Genetica Polonica" oraz 25 publikacji popularnonaukowych. Biorąc pod uwagę Jego osiągnięcia na ukowe w roku 1966 powołano go na stanowisko samodzielnego
pracownika naukowo-badawczego IUNG-u, a tuż przed śmiercią
Rada Naukowa IHAR-u podjęła decyzję o wystąpienie z wnioskiem o nadanie doc. dr hab. Edmundowi Stuczyńskiemu tytułu
profesora nadzwyczajnego. Jego praca naukowa była związana
nierozerwalnie z działalnością gorzowskiego Oddziału IUNG, który pod jego dwudziestoletnim kierownictwem stał się jedną z wyróżnJ_ających się tego typu placówek naukowych.
Był członkiem rad naukowych: IUNG-u, IHAR-u, Zakładu
Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, a ponadto
uczestniczył w pracach wielu komisji specjalistycznych, powoła
nych przez Radę Naukowo-Techniczną przy ministrze rolnictwa.
Występował na wielu sympozjach krajowych i międzynarodo
wych, utrzymując szerokie kontakty zarówno w ramach IUNG-u,
jak i osobiste z naukowcami Bułgarii, RFN, Węgier i NRD, a zwła
szcza z uczonymi Instytutu Uprawy Roślin Uniwersytetu Karola
Marksa w Lipsku oraz Uniwersytetu w Halle.
Edmund Stuczyński umiał łączyć pracę naukową z działal
nością społeczno-polityczną. W latach 1955-1958 piastował funkcję radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze.
Duża wiedza, praktyczna znajomość problemów rolnych, rzeczowość, erudycja, ogromna pracowitość, stawianie sobie i innym
dużych wymagań, wysokie poczucie obowiązku obywatelskiego
szybko zwróciły uwagę środowiska lubuskiego, czego wyrazem
było powierzenie mu w roku 1957 mandatu poselskiego, piastowanego bez przerwy w trzech kolejnych kadencjach do roku
1969. Jako poseł brał czynny udział w pracach Komisji Rolnictwa
i Przemysłu Spożywczego. W Sejmie IV kadencJi (1965---,.-1969)
pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji. Na posiedzeniach plenarnych Sejmu wystąpił siedmiokrotnie. Raz jako sprawozdawca rządowego projektu ustawy o sprzedaży państwowych
nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw
związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa
rolnego - ustawy, która miała duże znaczenie dla uporządkowa
nia stosunków na wsi w zakresie spraw własnosciowych. Sześć

-t94

razy zabierał głos w dyskusji gl'ównie nad sprawozdaniami z realizacji ustaw budżetowych .i narodowych planów gospodarczych.
Wystąpienia te skupiały się na problemach rolnictwa i oświaty
rolniczej, a wysuwane w nich propozycje dotyczyły mi.n. takich
spraw jak: rozwiązanie problemu paszowego, osiągnięcie samowystarczalności w zakresie produkcji zbóż, planowanie długofa ·
lowych kierunków rozwoju rolnictwa.
Jako członek Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
uczestniczył w pracach tej organizacji. Brał udział w wizytach
parlamentarnych do Bułgarii, Danii, Rumunii i ZSRR. Od 1952
roku był członkiem PZPR. W latach 1964-1972 był wiceprezesem Lubuskiego Towarzystwa Naukowego.
Za całokształt działalności odznaczono go Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego" oraz Medalem Tysiąclecia
Państwa Polskiego. Zmarł 8 czerwca 1973 r.
KAZIMIERZ STACHUHA

SZEMBEK JAN WACŁAW MARIA (1911-1978), inżynier rolnik, pracownik naukowy, publicysta, ur. się 29 lipca 1911 r. w Wysocku Wielkim. Syn Bogdana Mieczysława, ziemianina. Pochodzit
ze znanego rodu, którego protoplasta w Polsce, Bartłomiej, osiadł
w XVI w. w Krakowie. Potomkowie Bartłomieja, rychło się polonizując, zajmowali się najpierw kupiectwem i handlem oraz speł
niali wysokie funkcje w radzie miejskiej Krakowa. Bywali też
sekretarzami królewskimi i wybitnymi żołnierzami. Jedna z rodzin w pierwszych dziesiątkach XVII w. otrzymała nobilitację,
ułatwiając ją później innym rodzinom rodu. W wiekach XVII
i XVIII Szembekowie piastowali już najwyższe godności świec
kie i duchowne: biskupów, arcybiskupów, starostów, kasztelanów,
wojewodów; był nawet prymas i kanclerz wielki koronny. Skoligacili się też z wieloma przednimi rodami Rzeczypospolitej
(Krasińskimi, Leszczyńskimi, Morsztynami, Branickimi, Ossoliń
skimi, Jabłonowskimi, Sułkowskimi, Potockimi, Ogińskimi, Zaw~szami, Fredrami, Ponińskimi). Na uwagę zasługuje żyjący na
przełomie XVI i XVII w. Fryderyk, autor cennych diariuszy
podróży po Włoszech, Malcie, Hiszpanii i Portugalii. W XIX w.
Stanisław Szembek, dziadek Jana Wacława, dał się poznać jako
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nieprzeciętny

malarz, studiujący w Monachium w tym samym
czasie co Józef Brandt, bracia Gierymscy i Adam Chmielowski
(brat Albert), z którym przyjaźnił się. Przyjaźnili się także z Henrykiem Sienkiewiczem. Swój dom w Wysocku Wielkim (w okolicach Ostrowa Wlkp.) przeobraził niebawem w galerię malarstwa, gromadząc w nim obrazy własne i innych mistrzów, a także portrety rodzinne.
Jego wnukiem był właśnie Jan Szembek. Ojciec Jana, Bogdan
Mieczysław (absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego), dał się poznać jako zasłużony działacz ruchu powstańczego i kulturalnego
w Wielkopolsce. Zostawił w maszynopisie godne druku wspomnienia dotyczące Szembeków oraz wydarzeń politycznych, kulturalnych i społecznych, sięgające pierwszych lat Polski Ludowej.
Matką Jana była Zofia z Ponińskich. Jan wzrastał w atmosferze
patriotycznej, która wśród Szembeków miała bardzo bogate
tradycje; nie zabrakło wśród nich, nawet w randze generałów,
uczestników insurekcji kościuszkowskiej, legionów Dą
browskiego, uczestników powstania listopadowego i styczniowego. Pierwsze nauki pobierał Jan w domu, zaś w 1926 mku
został przyjęty do V klasy męskiego gimnazjum ks. ks. marianów na Bielanach (wtedy pod Warszawą). W szkole tej w
1931 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Wcześniej, bo w latach
1929-1930, ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy we Włodzi
mierzu Wołyńsklim, otrzymując stopień podporucznika. W latach
1932-1936 studiował na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego, uzyskując dyplom inżyniera rolnictwa. W marcu
1939 r. został administratorem majątku w Radłowie (pow. brzeski). Tam też otrzymał wezwanie mobilizacyjne do PAC ~ niebawem DAC. Pod Sieradzem otrzymał chrzest bojowy. Pełnił
wtedy służbę obserwatora artyleryjskiego; jego dywizjon został
rozbity. Pod Sadkiem uratował dwa działa 105 mm. Skompletował ich obsługę, i w walce z nieprzyjacielem, doprowadził do
Warszawy. Działa te wspierały operacje bojowe kawalerii w rejcmie Otwocka, a następnie zajęły pozycje ogniowe na Pradze.
Ppor. Szembek wyróżnił się także w akcji ratowania amunicji
z płonącego Zakładu Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży.
Baretkę Krzyża Walecznych miał wtedy przypiąć mu sam prezy·
dent Stefan Starzyński. W jednym z ostatnich rozkazów dowód-

cy (pplk.· · Kowalski)
.

został

'

podany · do I{rzyza \iirtuti Militari
V kL· Nadań . tych nie zdąż·ono już uprawom·ocnić .
. · Po: .k apitulacji Warszawy dotarł do. rodzinneg-o Wysocka, gdzie
(wraz z·· ojcem i braćmi) w końcu października został aresztowany,
a nąstępnie wywieziony do Generalnej Guberni. . pi)djął · tam pracę ·w nadleśnictwie Wał Ruda (pow. brzeski). \V. maju. 1942 r . .nastąpiło _
p onowne ·aresztowanie za działalność konspiracyjną i zarzucane przez gestapo spowodowanie akcji zbrojneJ wymierzonej
w · żołnierzy Wehrmachtu. Osadzono Szembeka V\.. więziendu vv
Tarn-o wie, w trak-cie przesłuchań wielokrotnie stosując wyra finowane tortury i p-nwodując trwałe obrażenia • ciała. W połowie
stycznia 1943 r. wysłano go do obozu koncentracyjnego \V Oświęcimiu~ :-z· po-czątkiem · ·marca do Brzezin=
k i, a okołiJ· połowy m·arca
tego. r9}{tl. do . Sachsenhause-n-Oranienburgu, gdzie • przebywał- do·
wiosny · l945 r. Z tzw. marszu śmierci ratował się U·cieczką · w · re-·
Jonie Schwetina 28 kwietnia. W Brzezince otrzymał numer · obozow:y 88569, w Sachsen-h ausen
61949. Przeżył dzięki dyskretnemu ujawnianiu nabytej na studiach wie;d-zy teoretycznej i p~rak-:
tycz,nej · oraz znajomości języka francuskiego i niemieckiego (bywał · .. tłumaczem). W czerwcu 1945 r. przyjął legitymację byłego
jeńca wojennego, wydaną przez Polskie Siły ZbroJne (Polish
Armed ·.:- Forces} i otrzymał ·awans na porucznika. Legity•macj.ę.
podpisał były więzień ostatniego obozu, -lekarz major Kelles~
'""Krau·z~ W e wrześniu wstąpił Szembek do Z·wiązku Polaków w
Niemez·e ch (legityma~ja z Jagerslust). W październik~. tego roku·
w szpitalu w Kolonii poddał się zabiegowi chirurgicz:n emu. S.zpi~
tal opuścił 5 marca 1946 r. Przebywał patem ·w Sehbergu ·koło
Kilonii; 6 maja został repatriowany.
· ·· ·
. W · k-raju na kró-t ko zatrzymał się na · śląsku (wy-k-onywał mJn.
pewne ·prace z polecenia . Ministerstwa Odbudowy), ·później, również .-krótko·,- ·przebyWał< w Gnieźnie~ · -W listQpa=dzie 1947 r. zos.t.ał
nau·czycielem· i niebawem kierownikiem dużego g·o spodarstwa.·ro1 ..
n ego ·Dwuletniej · ·Męskiej . Szkoły Rolniczej (później lice·u m) · w
Bielicach· {pow. 1nogileński). Praco,wał tam do końca 1949 r.- Z początkiem maja 1950 r. Państwowy Instytut Naukowy Gos•podarstwa . Wiejskiego \V ·warszawie
późniejsza nazwa: Instytut
Uprawy; Nawożenia i Gleboznawstwa
zatru,d:nił Szembeka ja-
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wie Wlkp., który także został dźwignięty do rangi IUNiG (oddział). Instytucja ta dała Szembekowi możliwość wykazanda się
rzetelną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Odpowiednie instytucje Ministerstwa Rolnictwa (m.in. Instytut Ekonomiki Rolnej),
Ministerstwa Przemysłu Lekkiego i in. zwracały się doń nieraz -jako do eksperta - w sprawach opracowań bądź porad w dziedzinie uprawy i aklimatyzacji roślin, oferując prace zlecone orat
powierzając wykłady i konsultacje służące pogłębianiu i popularyzacji wiedzy rolniczej. Podobne prace i zajęcia podejmował
na rzecz powiatowych i wojewódzkich placówek podległych wydziałom rolnictwa i leśnictwa. W ciągu kilku lat pracował też
dodatkowo jako nauczyciel przedmiotów przyrodniczych w Pań
stwowym Liceum Felczerskim w Gorzowie Wlkp., w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Gliniku i w Państwowym Technikum
Rachunkowości Rolnej w Zieleńcu. Był prelegentem Towarzyst~
wa Wiedzy Powszechnej. Utrzymywał kontakty naukowe i inne
z oddziałem IUNiG w Puławach, z Instytutem Sadownictwa w
Skierniewicach, z Państwowym Muzeum w Oświęcimiu.
Jako adiunkt IUNiG dał się poznać z licznych i cenionych
wśród znawców prac naukowych. Oto tytuły kilku z nich: l. Uwagi o gęstości zasiewu lucerny mieszańcowej ("Postępy Wiedzy
Rolnic.zej", 1957), 2. Der Einfluss einiger agrotechnischer Massnahmen auf die Entwicklung des Wurzelsystems der Basterdluzerne (Sonderdruck aus "Zeitschrift ftir Acker- und Pflanzenbau", Band 104, Heft 2, 1957, Berlin und Hamburg), 3. Przerastanie lucerny ("Roczniki Nauk Rolniczych", t. 81 - A - l,
1962), 4. Przyczynek do poznania sadzonkowania lucerny mieszańcowej (jw., t. 88 A - 4, 1964). M.in. opracował problem
rozwoju i rejonizacji rolnictwa w województwie zielonogórskim,
perspektywiczny plan rozwoju i rejonizacji rolnictwa oraz hodowli w powiatach sulęcińskim i międzyrzeckim. Napisał szereg
broszur, jak: Łąki i pastwiska, Lucerna nasienna (wraz z A. Modzelewską), Agrotechnika rzepaku, Baza paszowa, Baza paszowa
i poplony. W "Nowym Rolnictwie" ogłosił kilka innych artykułów dotyczących uprawy lucerny.
Znacznie bogatszy jest dorobek Szembeka w zakresie popularyzacji wiedzy rolniczej w postaci artykułów zamieszczanych
w "Plonie", ,,Poradniku O<:>Spcxłar~kim", 11 Gromadzie", "Gazecie
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Zielon-ogórskie}' ', · ob-ejmujących szeroki wachlarz problematyk!
rolniczej~ Dodać· do·- tego należ·.y publikacje w biuletynach IUNiG-·
(oddział · w Gorzowie), ,;Biuletynach Doświadczalnictwa" ·.'· i m.in.
infonnatory powielaczowe do użytku wewnętrznego; ·o różnorod.;. ·
neJ . tematyce. Były też radiowe pogadanki z zak~esu bazy paszowej i uprawy roślin motylk-o wych wieloletnich. W sumie do~ .
robek nauko,vy i · popularyzatorski Sz.e mbeka sięga · 150 poz:ycji,
którymi walnie przyczynił się do wydajności plonów . i' rozwoju
wiedzy rolniczej, szczególnie na obszarze dawnego woj. ·zielono-.·
górskiego. ·. · Wykonał · też dla rolnictwa \Viele prac natury prak tycznej. Specjalizował się S2Jczególnie w zakresie uprawy lucerny ..
Tematyka ta dała mu podstawę· do w·szczęcia · przewod·u .·doktor-skiego w Wyższej Sz.k·o le Rolniczej w Szczecinie (19'65 ·r.). Rozprawy -doktorskiej, pozostawionej w· rękopisie, nie zdołał j-ednak·
obronić.· ·Nie pozwoliło mu na to . coraz wątlejsze zdrowie, nadwyrężone torturami V-l . więzieniu i przeżyciami W obozach. W
1968 r ..·był · pracownikiem Wojewód,zkiego Ośrodka Postępu i Informacji Rolniczej ·w Zielonej Górze. W polowie 1969 r. przeszedł'

na

rentę inwalidzką.
•

W .1970 r. otrzymał mianowanie na stopień kapitana rezerwy.,·
Należał do ZBo·WdD-u. Walnie przyczynił się do zorganizowania·
w Muzeum ZamkCMTym w Malborku (1976) wystawy prac swe·g o
dziadka Stanisława~ Prócz dorob:k u związanego z uprawianytn
zaw,odem;- · pozostawił · godne druku reportaże dotyczące przeżyć
w . więzieniu i ·obozach . .Zachowały się też jego grypsy więzienne
wysyłane do . żony i ojca oraz pamiątki rodzinne po przod;kach,
mjn·. po wspomnianym dziadku Stanisławie, znajdujące· się 'pod
o·pieką żo·ny .W andy i syna ·Jana. Zmarł 13 listopada· ·1978 r.
•
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MAGNUSZEWSKl
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S·Z lJ.MAN ZIEMO.W IT (1901 1976); malarz, ur. się 15 lipca 1901 -r;
w . Goluch·o wie, woj. · kaliskie. Syn Mariana,. ziemianina. Studia
rolnicze i malarskie odbywał .początkowo w Poznaniu, a następ
nie
-p:Qd
=-kierunkiem
Stanisława Kam-o ckiego i Othona Friesza
. . .. .
.
w Academie de la Grande Chaujmiere w P,aryżu. O;d roku 1945
zw.~ązał s:wą. działalność z Gorzowem, w którym organizował wy~
stawy. plastyczne, za co wyróżniono g,o specjalną nagrodą .
.. W· .latach 1~57 1~59 i ~967 1969 pyJ prezęsenl O~ręg·q.
-. .

.

.

.

'
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ZPAP w Szczecinie, \V latach 1969 1971 wiceprezesem Związ.:.
ku, 1961 1963 prze\v·odniczącym sekcji malarskiej ZPAP w Szcze-·
cinie, 1963 1965 członkiem Zarządu ZPAP.
Ziemowit
Szuman
.
brał- udział w licznych wystawach w kraju i -za granicą, ·okręgo~
wych i ogólnopolskich, m.in. w ·latach 1945 1951
. wystawy Plastyki" Ziep:1i Lubuskiej w Gorzowie, w 1948
jego prace wy~
stawiane były na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu
(zakup MKiS), na Wystawie XV -lecia PRL, na . sześciu festiwa ~
lach Folskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, które inicjował oraz. któTych był czterokrotnie komisarzern. Szereg wy:..·.
staw indywidualnych, m.in. w Warszawie, · Poznaniu, Zakopanem, Opolu, Szczecinie oraz uczestnictwo w wystawach grupowych
Warszawie, Łodzi, Toruniu i S·z czecinie t<O ·niektóre z naj-·
ważniejszych osiągnięć dorobku artystycznego Ziemowita Szu.:
. mana. W raku 1971 przedstawił w retrospektywnej wystawie · in ..
dywidualnej 80 prac repre-zentujących 25 lat przynależności do
ZPAP. Ponadto na uwagę zasług-uje wystawa indywidualna \V
Pary-Zu zorganiz·o wana w 1965 r. i w Biarritz w roku 1970. Brał
udział w siedmiu wystawach S·o ciete des ArtisteJ Independants, ·
którego był człon;kiem od roku 1971. W roku 1970 uczestni~czył
w wystawach: Salon · des Artistes Francais, Peintres Abstraits ~
~Cimaise de Paris oraz Salon International Paris-S·ud~ W roku··
1971 brał U·d\zi~ł w wystawie międzynarodowej w Galerie Mouffe
w Paryżu, w Can·n es, Deauville oraz wystawaeh w Kopenhad·ze
(1965, 1967), Aarchus
1970, w Rostoku, w 1970 r. w Rydze;
w Pradze
197.3, w 1974 r. zaś w Kopenhad·z e z gru·pą "M 59'
a także Levallois (Francja 1974 r.). W Gorz;o wie wykazywał d·użą
aktywność ,społeczn·ą i polityczną, głównie w zakresie upowsz·e ch-·

w

1

,

nianj~

kultury. · .
'
Pdsiadał m.in.. odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal XXX-1ecia Polsk·i Lu·d owej, "Gryf· Po·m or·
ski'', Odznakę· · Honorawą "Za · ·zaslU:gi w rozwoju województw~
szczt)cińskiego''·. Zniarł 17 października 1976 r.
..

. WŁADYSŁAW J. CIPlSIELS.K l

TWARDOWSKI STANISLAW (1907- 1979), działacz społeczno~
-polityczny, ur. się l maja 1907 r. w Poznaniu. Syn Leona, robo·iniką. W lątąch 1914 1921 tJęzęs·z~~ł gQ ~zk<>ły powsze·chnęj, ·
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•

w ' tym do · l91~ r. do niemieckiej, a w pozostałych latach do pol~-~
skiej. Po ·jej ukończeniu : już ·w .·piętnastym roku · życia zaczął · pra~:·_
CQ\VaĆ · . jaku . młodoc-iany robotnik, · ·.początkowo. W ~ransporcie· ·. wę·:..
g la~ · ·a następnie ·około 2 ~lat \V.. · Fabryce Mebli B r aci N-o wak·o w-··
skich . w ··.·Poznaniu.
Na
początku 1923 r. podjął · naukę rzemiosła ·
.
\ V warsztacie ślusarskim , ale po pół roku zrezygno,\Tał -z niej z . powodu ·nierriożnoś·ci opłacenia. ·Po ·krótkim okresie b·e zrob:o cia ··.ko- .
lejnymi miejscami pracy w latach 1923 1925. były: Fabryka ·N·a··
rzędz-i Braci Plucińskich ·i ·Warsztat ·N aprawczy ~aszyn Rolniczych ·w Pożnaniu. · Następnie ·pona·d · rok · s-pędził jako be-zrobotny;
znajdując tylko prace dorywcze przy robotach budowlanych i ·dro-·
g-owych~ ·w latach 1927 .. 1928 pracował jako robotnik kolejowy,
a]e.redukcja n·a ·PKP pozbawiła go.·znowu ·pracy.· ·
- · ·. ·- ·
.- ·w· lata.c h · 1929 1930 odbył · słu·żbę · wojskową vv · 55 pp w Rawiczu. Po zdemobilizowa-n iu ·r kilk-u ·miesią·cach · bezróbo-c ia wiosną ·
1931 r. otrzymał ·pracę · przy budowie bocznicy kolejowej. Ale od
listopada 1931 r. aż do marca 1939 r. pozostawał bezrobotny.· W
tym czasie · znajdo\vał · tylko prace ·dorywcze, przeważnie przy
różnych bud-o wach. Dopiero w ·kwietniu 1939 r. uzyskał stałe za~
trudnienie· w . Zakładach· H. Cegielskiego.
W okresie międzywojennym działał w związka·ch zawodowych·~
w ZZK i ZZRBud. .· .· .- · ·
···
..
. ·· .
25 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany do I Poznańskiego
Batalionu Obron.y Narodowej~· Uczestniczył w kampanii · wrześnio
wej i 19 września 1939 r. dostal się ·do niemieckiej niewoli, ż · któ--'
rej został zwolniony ..·7 paźd-ziernika 1939-·r. z nakazem meldowa.;
nia ·się \V · policji . i · podjęcia pra;cy.· ·P rzez cały okres okupacji pra··
cował w ·n iemieckiej ·F irmie · Budow-lanej S-z yperski . Bun,c w Pozn~niu
·
ja·
k
o
robotnik·
,
a
·w
Ostatn.
i
ch
·
miesiącach
prz
y·.
·
l
{opaniu
·
.
.
ok~pów w ·p owiecie kaliskim~ . · ·. · ·
· · .. · · · · :. ·: .·
. ·· . · ·.
-Po ·wyzwoleniu 2o · stycżnia ·t945 ·r . -okólic. Kóriina wrócił da·
Poiriania ·.i: ·brał: ud·ział ·w· odgrużowywaniu· miasta. · 0 -d· marca · ·do.
czerwca· 1945. . r ..praco·wał ..w tej samej' firmie· budowlanej ·- przejętej przez władze polskie jako sekretarz R'ad:y· Zakładowej.. Ponadló ·działał- w · Zarz·i:id·t ie · Okręgu · Związku ·zawod-o wego Pra . .
cowników Przemysłu Budowlanego.
··
· ..
.
W czerwcu 1945 r. w Polskim Związku Zachodnim zaprQponQWano -mu · -osiedlenie się ·n a Ziemiach Zą·chodnich , S:k ierowano
.
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go do Katowic, a stamtąd w · grupie operą.cyjnej- do - Kłodzka-.- ·W
sierpniu · wrócił do Poz;n·a nia .i l'}a... poctątku · września· 1.945. ·:r . wy... ..~:
jechał. na .Ziemię Lubusk.ą .i -osiedlił Się w . Słubicach:· ·W . -paździer 
niku wstąpił · do .· PPR · i początkowo ·był . sekre.
t
arzem
.
Koła
.·PPR.
_
.
.
ptzy ·K·P ·PPR. W .Jatach 1945 -· 1946 ·pracował w ·Gminnej Spół ~
dzielni "Sam-opomoc Chłopsk·a ' ~ · w · Słubicach. · ·27 kwietnia ·z -ra-:mienia PPR otrzymał · mandat ·.do . P,o wiatQwej Rady ·NarodoWej ;·
a :4 maja· 1946 r. MRN· wybrała go .burmistrzel!l Słubic. 30 marca·
1949 r. · został · przewod-niczącym·· Powiatowej_ Rady Narodp·w_~j,
a od ·3 czerw-ca· 1950 r. przewodniczący-m· ·Prezydiu-m PRN ·.w Słu
bicach.
· ·
- · - · ··
·· ··
. . -· ·-·
·· :W · .- t ym czasie działał również w partii. :W latach l945 ·. ·194.9.
wchodził w s-kład · Egzekutyw-y:. K-o mitetu · ·Powia-to:w e.go.: . ppR
i PZPR. ·. W maju 19·4 6 .r. · uczestniczył w I Konfeteń-Cji Włojewódz. kiej ·PPR w . pozna-n iu jako delegat .. W cza-sie referenqum lu<l:owe"!"
go w . -c zerwcu 1946·· r. był przewodniczącym Komisji Głosowania
Ludowego ·n a Obwód ·Słubice, .a ·w ·c zasie · kampanii wyborczej d:O
Sejmu Ustawodaw·c zego RP w styczniu 1947: r. przewodniczącym
Trój'ki . Partyj·n ej PPR· i Komisji- Wyborczej na · Obwód· w Sł-u-bi
cach. Ponadto uczestniczył . w organizowaniu zebrań i wieców~
Działał · -również w . organizacj;a ch społecznyc~, ~ m.in: byl ·człon
kiem Zarząd:u P.owiato·w ego
Folskiego
Związku
Zachod·
n
iegó.
.
·
.·
.
.
· : ~ W ·listopadzie 1950 r. ·przeniesiono go. na rów-norzędne stanowisko .. do · Szprotawy, W ·. listopadzie 19·54 r. został ·. dyrekt9rem
Miejskiego Zarządu · Budynków ·.Mieszkalnych. · W · ciągu ostatniego
roku ·swej pracy·. zawodowej byl··kierownikiem Wydziału: :Zatrudnienia Prezydium PRN w .s·zprotawie. W · styczniu· 19.70 r. ~:: prze·
szedł na rentę in·walid·zką, ·a później' na emeryturę.-. - ·. · .
· . .- ·. · .·
_. .:·_W ·Sz·p rotawie, ~ pod.o bnie ·jak· w· :. Słubicac:tl, d·ziałał w· partii · L w.
organizacjach społecznych. W latach, -.19~0 .· - 1954. był · człon·kiem
Egzekutywy KP ·P ZPR.;. ~ a ,później i człottkiem Egzekut·y wy ·P OP.
Pełnił .-funkcję . przew-od·nicz·ą.eego . ··Zarząd·u _
:Powia toweg·o !:·P:PR~
czł·o,nka . Zarząd·u Powiatow·e go Związku Straży Po·żatnych· . · Był
równ~. eż radnym PRN .·
. · . : · · .:.
. .
. . .-. .
· · Został . odznaczony: Krzyżem. Kawalerskim Orderu · Odrodze.nia Polski, Złotym i Srebrnym .. Krzyżami - · Zasł·ugi i · in·n ·y mi ·. od'

.

znaczępiąmi~ Zmąrł
.
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TENENBAU~ _

ALEKSANDER (1917 1977), ps. Natan, oficer
l\10, d·ziałacz polityczny~ -u r. się 20 października 1917_r. w Górze .
Kalwarii, ·Paw.· piasecz·eński. ·S yn ·W olfa, rzemieślrlika, . działacza
SDKPiL 'i KPP. W 1919 · r: Ale'ksand·e r wraz z rodzicami ·zamieszkał w · Warsza\\ie. Po ukoń:czeriiu · szkoły powszecl1nej w 1931 r.·
\V · ciągu czterech· lat- uczył się : w ·prywatnym zakładzie :krawieckim· ·" Leros" · \V Warszawie, a następnie pracował tam . jakQ cze -~·
ladnik ·krawie-c ki. . . · · ·.
·· ·
·· ·
:. W . czasie .· nau·k i w szkole·· powszechnej należał. do Związku
Pionierów, a· od 1931 r. do KZMP. W ·c zasie pracy· w zakładzie·
krawieckiln jako członelt ·KZMP brał udział w demonstracjach.
ulicznych rQbotników i w pochodach l-majowych, w · działaln-ości .
propa-gandoweJ, a szczególnie w kolportażu nielegalnej .p rasy ·
i n1ateriałów propagandowych. Należał do ochr-o ny posłów frakcji
komu-n istycznej, przemawiających na wiecach i żebraniach robotnicz-y ch. U.czestniczył również w straj'ku czeladników i u.cznió·w
krawieckich·, w organizowaniu zbióre-k pieniężnych na MOPR·
oraz wspólnych działaniach KZMP i OMTUR. Za działalność· tę
W'"łaściciel zakładu "Leros" zwolnił . go z pracy i około roku po-·
zostawał ~ezrobotn·y . .Czas wolny poświęcał działalności w KZMP;
szczególnie wśród młodzieży ·robotniczej dzielnicy Muranów.
W latach 1936 1939· pracówał w · Zakładzie Kotlarskim .w ·
Warszawie j<;lko robotnik. Za udział w demonstracjach· i pochodach ··uliczny!c h, a szczególnie ·z a niele-galn·ą działalność· propa.g andową i przynależność do KZM·P w 1937 r. · został ·aresztowan)y
przez . policję· i wysłany do obozu w Berezie Kartuśkiej, w ·-k tóryn1
przebywał 11 miesięcy. Po zwolnieniu z ·o bozu . ·wrócił do Warszawy chory. w wyniku 2~miesięcznego· ·-leczenia w ·· domu stall
zdrowia · się ·poprawił i ·port·o wnie podjął · pracę ·w · t)'nl ·s amym-- Zakładzie Kotlarskim. - . ·
·· · ·
·· · · · · · · .. ..
.. w· -k wietniu 1939· r,.- powołario ·go do wojska i wcielono· do· 32
pp w Modlinie. W czasie · kampanii wrześniowej brał' · udział- . \\-:'
walkach ·Armii ·P om·o rze z najeźdźcą hitlerow-skim i w okolicy
Grudziądza został · ranny. Po · operacji i częściówym .wyleczeniu
w szpitalach w Płońsku i Warszawie ·· uczestniczył w obronie stolicy~ Po kapitulacji po-został w Warszawie do listopada ·1939 r~
W grud-n iu nielegalnie przedostał się na tereny · zajęte przez
armi~ .. radzięckąt
do Brzęś~ia, skąd
. do Białegostoku, a stamtąd
.
•

,
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władze

radzieckie wysłały go do Krzywego Rogu. Tam d·o s tycz~
nia 1941 r. pracował w fabryce jako tokarz, a następnie zatrudniono go przy budowie magistrali kolejowej. Po napaści Niemiec
hitlerowskich na ZSRR ewakuowano go do Republiki Tatarskiej.
W styczniu 1942 r. został zmobilizowany do Armii Czerwonej
i pracował w przemyśle zbrojeniowym w Zielonodolsku. W 1943
roku wstąpił do Związku Patriotów Polskich i był przewodniczącym miejscowego Zarządu ZPP do czasu powrotu do Polski.
Na początku 1946 r. wrócił do kraju wraz z rodziną i osiedlił
się na Ziemiach Zachodnich, w Piławie Górnej w pow. dzierżo
niowskim. W kwietniu 1946 r. wstąpił do PPR. W czasie referendum ludowego w czerwcu 1946 r. i kampanii wyborczej do
Sejmu Ustawodawczego RP w styczniu 1947 r. zabezpieczał lokale wyborcze jako ormowiec. W 1947 r. przeniósł się do Świd
n,icy, a Komitet Powiatowy PPR skierował go do pracy w organach MO. W latach 1947-1950 pracował w Komendzie Powiatowej MO w Świdnicy. Pełnił również funkcję sekretarza Koła
PPR i POP PZPR KP MO. Po zjednoczeniu został wybrany w
skład Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Świdnicy.Po ukończeniu w 1951 r. Oficerskiej Szkoły MO skierowan.J
go do pracy w Komendzie Wojewódzkiej MO w Warszawie na
stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Szkolenia. W 1953 r.
przeniesiono go służbowo do Komendy Wojewódzkiej MO w Zielonej Górze, gdzie pracował na różnych stanowiskach kierowniczych. W sierpniu 1966 r. przeszedł na emeryturę.
Podobnie jak w czasie pracy w organach MO nadal działał
w partii i w organizacjach społecznych. W Zielonej Górze był
członkiem Rady Ośrodka Propagandy Partyjnej KMiP, II sekretarzem POP KW MO, członkiem Egzekutywy terenowej POP,
przewodniczącym Koła Przyjaciół ZHP (Korczakówców), przewOdniczącym Komitetu Rodzicielskiego· Zespołu ·szkół- Mechanicznych, działaczem· Komitetu Osiedlowego· i FJN.
Otrzymał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal X-lecia Polski Ludowej.
Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznakę w Służbie Narodu,. Odznakę Tysiąclecia Państwa P<>lskiego, Złotą i Srebrną Odznaki
Ruchu Przyjaciół Harcęrstwa. Zmarł 26 grudnia 1977 r.
MAR!AN f'l~T~:l;ĄĘ
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UJMA EDMUND (1913-1981), inżynier, działacz polityczny, ur.
22 listopada 1913 r. w Brzózce, pow. częstochowski. Syn wiejskiego kupca. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w
g~mnazjum w Częstochowie. W latach 1934-1938 studiował na
Wydziale Inżynierii Lądowej Folitechniki Warszawskiej. Po ukoń
czeniu studiów rozpoczął pracę zawodową w Kielcach, a po wybuchu wojny pracował jako robotnik w Blachowni Śląskiej. Po
zakończeniu wojny ponownie pracuje w administracji drogowej
w Wolsztynie, ostatnio na stanowisku kierownika Powiatowego
Zarządu Drogowego. Po utworzeniu województwa zielonogórskiego obejmuje z dniem l lipca 1950 r. stanowisko kierownika Wydziału Komunikacji Prezydium WRN w Zielonej Górze. Od 1952
roku aż do przejścia na emeryturę w 1977 r. był dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Zielonej Górze. Na
stanowisku tym był współorganizatorem służby drogowej w województwie zielonogórskj.m oraz głównym autorem koncepcji roz··
woju i modernizacji sieci dróg i mostów na Ziemi Lubuskiej.
Od 1946 r. był aktywnym członkiem Stronnictwa Demokratycznego. Do 1950 r. piastował funkcję przewodniczącego Powiatowego Komitetu SD w Wolsztynie, od 1950 r. był członkiem prezydium WK SD w Zielonej Górze, a następnie wiceprzewodniczącym WK SD i w latach 1966-1976 przewodniczącym. Na IX
Kongresie SD w 1965 r; został wybrany członkiem Centralnego
Komitetu SD. W 1976 r. Zjażd Wojewódzki SD w Zielonej Górze
nadał mu godność Honorowego Przewodniczącego WK SD.
Przez trzy kadencje (1961-1972) był posłem na Sejm PRL
i wielokrotnie zabierał głos z trybuny sejmow~} w sprawach
drogownictwa oraz regionu, który reprezentował w Sejmie. Przez
dwie kadencje był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Komunikacji i Łączności, a w latach 1969-1972 jej przewodniczą
cym.
E. Ujma pełnił też wiele innych funkcji społecznych. Między
innymi przez szereg lat był członkiem Rady Technicznej przy
Ministrze Komunikacji, był też członkiem kolegium Wojewódzkiej Komisji Flanowania Gospodarczego w Zielonej Górze, wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego TPPR.
Za zasługi w pracy zawodowej i spółecznej odznaczony został
się
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m.in. Krzyzeru Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem X-lecia
i XXX-lecia Polski Ludowej oraz innymi odznaczeniami i odznakami honorowymi. Zmarł 19 maja 1981 r.
HIERONIM ,sZC'ZEGOLA

WAJCHT WOJCIECH (1915-1966), działacz oświatowy, ur. się
17 marca 1915 r. w Skulsku, pow. koniński. Syn Stefana, nauczy-ciela, kierownika szkoły w Skulsku. Atmosfera rodzinna zadecydowała o wyborze zawodu, toteż gdy w 1935 roku ukończył Pań·
stwowe Seminarium Nauczycielskie w Słupcy i w tym samym
roku odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Szczypiornie, następne lata (1936-1937) przepracował jako nauczyciel, najpierw w Szkole Podstawowej w Dzięciołach, a następnie
(1937-1939) w Przespolu, w pow. kaliskim. Zmobilizowany w
1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej jako oficer Wojska
Polskiego. Wzięty do niewoli niemieckiej dnia 19 września 1939 r.
przebywał w obozach aż do 1944 roku, między innymi w Koln,
Aachen, Vesu-ve, w których pracował fizycznie przy pracach drogowych, karnie za udział w organizowaniu ucieczki. W sierpniu
1944 r. u-ciekł do Liege w Belgii. Władze amerykańskie przekazały go wraz z innymi uciekinierami do Paryża. gdzie zgrupo·
wano polskich żołnierzy w koszarach Bess~eres. Tam wstąpił do
wojska polskiego i na polecenie Ambasady Polskiej organizował
ośrodek szkoleniowo-wychowawczy dla młodzieży polskiej z terenu Francji.
W czerwcu 1945 r. wrócił do kraju i natychmiast rozpoczął
pracę pedagogiczną w Drzonowie i Zawadzie w pow. zielonogórskim, gdzie pełnił funkcję kierownika szkoły do 31 sierpnia 1950
roku. We wrześniu 1950 r. powołano go do pracy w Kuratorium
Okręgu Szkolnego w charakterze wizytatora i na tym stanowisku
pracował .dwa lata. W 1952 roku rozpoczął prac·~ w Zarządzie
Wojewódzkim Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Zielonej Gó·
rze jako kierownik rejonu organizacji odczytowej, którą to funkcję pełnił do 1936 r. W styczniu 1957 roku został ·Nybrany sekre·
tarzem Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej i na tym stanowisku zaskoczyła go śmierć.
Do Polskiej Partii Robotniczej wstąpił l września 1946 r.
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i pełnił funkcję sekretarza koła PPR, a po Zjednoczeniu, przez
szereg kadencji również sekretarza POP przy Zarządzie Wojewódzkim TWP w Zielonej Górze. Ponadto był członkiem Powiatowej Rady Narodowej w Zielonej Górze. Jego legitymacja PPR-owska nosi nr 26 w powiecie zielonogórskim. Należał do 11 pracujących w powiecie nauczycieli, członków Polskiej Partii Ro··
botniczej, kiedy cała powiatowa organizacja partyjna liczyła 48
członków.

Wojciech Wajcht aktywnie uczestniczył w akcji zwalczanh1
analfabetyzmu na terenie powiatu i województwa zielonogórskiego, w związku z czym został wyróżniony dyplomem uznania.
Przez cały okres pracy zawodowej piastował szereg funkcji społecznych, np. wiceprezesa SAiW-u, członka Zarządu Okręgu
Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także członka Wojewódzkiego Zarządu TPPR. Jeszcze jako kierownik szkoły związał się
z działalnością społeczną w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej,
najpierw jako prelegent, a później, zwłaszcza w latach 1953-56,
jako jeden z czołowych organizatorów Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na Ziemi Lubuskiej.
Był odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną i ZłoL\
Odznaką TWP oraz Złotą Odznaką TPPR. Zmarł 18 stycznia
1966 r.
STANISŁAW

BARCZYK

WALIŃSKI STANISŁAW (1929-1978), nauczyciel, działacz społeczny,

ur. się l listopada 1929 r. w Łopiszewie, woj. poznańskie.
Syn Andrzeja, robotnika. Naukę w szkole podstawowej przerwał
mu tragiczny wrzesień 1939 r. W czasie okupacji uczył się samodzielnie w domu, a gdy osiągnął czternasty rok życia był zmuszony podjąć pracę w charakterze robotnika rolnego. Po wojnie
wstąpił do gimnazjum w Czarnkowie, które ukończył w 1950 r. ·
W. latach 1950-1953 studiował historię na Wydz~ale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Poznańskiego .. Po. ukończeniu
studiów "pierwszego stopnia" w 1953 r. podjął- pracę w Liceum
Ogólnokształcącym nr 18 w Gorzowie Wlkp. w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego. Po roku przeniósł się do Zielonej Góry i tu pozostał do końca swego życia.
Przez pierwsze. dwa lata był nauczycielem etatowym historii
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i· ·wychowania fizycznego \V Ogólriokształcącej Szkole Stopnia
Podstawowego i l~icealne-go Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i nauczycielem kontraktąwym · w Liceu·m Ogólnokształcącym dla Pracujących.

Od .1936· r. praco\vał nadal w Liceum Ogólnokształcą
cym nr 7 jako nauczyciel historii i .p ierwszy zastę}:>ca dyrektora.
Przez następne dziesięć ·lat (1958 1968) .był dyre:ktorem tej szko·ły. W 1966 r. u.k·ończył w systemie zaocznym studia wyższe drugiego stopnia i uzyskał tytuł magistra historii.. Jego praca · magi ..
stęrstka pt. Powstanię . i r~zwój L·ub~skich .Zakładów·
Elektrycz
..
.
nych . w Zielonej Górze otrzymała . .na og.óln·o polskil)l konkursie
prac magisters~ich związ~ych z Ziemiami . Zachodnimi i Pół;n·oc.
nymi III nagrodę.
. . ... .
...
. . .. . .
.
. .w latacłł ·. J968 1978 Stanisław Waliński pracował .w nadzorze pedagogi~nym . . O~ 1968 r. pełnił fun~·cję kierowni~ka sekcji
historii w OkręgQwym Ośrodku Metody.c znym, a vv la~ach 1970.
1973, był kierownikiem . Zęspołu Sek~ji Kształcęnia
.Qgóli}ego
"f'
"
'
.
tym
O·
ś
rodku
..
W
zwią~u
z
reorganizacją
.
OOM,
Stanisław
W
a
·~
.
.
liń·ski ~ęstał odqelegowany do K~-ratorium Oświaty i Wychow.a nia, gdzie objął stano·w isko wizytatąra metodyka historii. . \V
.1975 r. powołany ~ostal ną.· stanowisko starszego wizytatora met.o dyka
histor~i . KOiW ·o raz. .... 'koordynątora .zespołu . ·wiz,.ytatorÓ'\V
.
metodyków.
· ··. ·od ·: 1959 · r. · Stanisław Waliński należał do P-o lskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przez okres sześciu ·lat (1953 1964)
był lektorem Komitetu Wojewódzkiego PZPR·. W okresie. 19721H75 .był członkiem Zarządu Powiatowego ZN.P. Vl ostatnich·. dwu
latach · S\Vego . życia pełnił funkcję sekretarza Z:elonogórskiego
·Oddziału Po1skiego Towarzystwa Historycznego .. Od 1975 r. był
sekretarzem Komitetu Okręgow~go .Olim_p iad Historycznych~ . .
· . Za całokształt · pracy zawodowej i społecznej otrzymał- O.d znakę Honorową "Za· zasłu, gi w . rozwoju woje\-vództwa zielonogór. skiego" (1973 r.), lVIedal ·xxx-leoia. Polski LudJwej .(1974 r .)
i Złoty Krzyż Zasługi (1976 r.) . .Zmarł 12 maja 1978 r.
. .
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WASILEWSKI . EDMUND (1923 · 1972)t robotnik,

. J Ó ZEF IWAN

działacz

.P9litycz·n y, ur. się 12 września . 1923 r. w Ino\vrocła\viu,. . woj. byd.goskie~ Syn- Piotra, rob-o tnika. W roku 1.925. jeg.o rodzice w po-
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szukiwaniu pracy przenoszą się do Poznania. Tu w roku 1930
Wasilewski rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. Po ukoń
czenri.u 5 klas wraz z rodzicami wyjeżdża do Pruszkowa pod Warszawą, gdzie ojciec podejmuje pracę w warsztatach kolejowych.
W 1937 r. kończy 7 klas szkoły powszechnej. Rozpoczyna robotniczą edukację w Państwowej Wytwórni Amunicji nr 2 w Rembertowie pod Warszawą, odbywając praktyczną naukę zawodu
spawacza.
W 1939 r. po zdaniu egzaminu i uzyskaniu kwalifikacji spawacza podejmuje pracę w warsztatach kolejowych w Bruszkowie, gdzie od 1935 r. pracuje jego ojciec. Po kilku miesiącach
pracy zastaje go tu II wojna światowa i okupacja hitlerowska.
W trudnych do ustalenia okolicznościach w czasie pracy pod
koniec 1943 r. ojciec Wasilewskiego został aresztowany przez
policję niemiecką. Przewieziono go na Pawiak i po trzech dniach
rozstrzelano. Poinformowany o aresztowaniu ojca Wasilewski porzuca pracę i przyłącza się do konspiracyjnego Oddziału Armii
Ludowej, z którym wraz z grupą młodych robotników Pruszkowa od początku powstania AL utrzymywał kontakty. W oddziałach AL walczy do chwili wyzwolenia kraju.
W 1946 r. przyjeżdża na apel władz państwowych na Ziemie
Zachodnie, osiedla się w Gor:wwie Wlkp. i natychmiast zgłasza
do pracy. W dniu 5 listopada 1946 r. został skierowany do pracy
w Fabryce Sztucznego Włókna nr 5 na stanowisko spawacza.
Termin "Fabryka" był w tym czasie terminem umownym, a fabrykę stanowiły sterty gruzu, zdemolowane obiekty i urządzenia.
Od pierwszych dni pobytu w Gorzowie włącza się w wir aktywnej pracy zawodowej i społecznej. Wstępuje w szeregi PPR,
działa w ruchu związkowym. Mimo młodego wieku i małego doświadczenia partyjnego, w jego działaniu ujawniają się decydujące o sile klasy robotniczej duże zdolności organizatorskie i ty·
powe cechy robotnika kadrowego, takie jak świadomość celów,
upór i konsekwencja w ich realizacji, umiejętność skupiania wokół siebie ludzi i pozytywnego oddziaływania na kh postępo
wanie.
Pracując bardw wydajnie i z pełnym poświęceniem, Wasilewski przyczynia się do rozwoju życia społeczno-politycznego
H -

Lubuski

liłownik ...
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zakładu. Jest jednym z inicjatorów powstania i rozwoju PPit
i organizacji związkoweJ.
Pracując ciągle podnosi swoją wiedzę fachową i kwalifikacje
zawodowe, kończy szkołę zawodową i zdobywa licencję spawacza specjalisty spawania kotłów i urządzeń wysokoprężnych. Du··
ży staż pracy, wysokie kwalifikacje zawodowe polączone z odpowiedzialnością, pracowitością i inicjatywą przyczyniają się do
tego, że kierownictwo zakładu zasłużenie zalicza go do grona naJlepszych fachowców. Jako najlepszy spawacz był zawsze wykorzystywany do niljtrudniejszych i najbardziej precyzyjnych prac
spawalniczych. Był jednym z niewielkiej już grupy pracowników
pionierów, którzy pierwsi podjęli pracę przy odgruzow.ywĘtniu
i odbudo\Vie fabryki i cały czas przyczyniali się swym wysiłkiem
do jej ·rozbudowy i rozwoju. W zgodnej opinii pracowników i kie
rownictwa zakładu nie ma w fabryce oddziałów i najba~dŻiej
skomplikowanych urządzeń, które by nie były spawane prze:z
Wasilewskiego i jego brygadę. Każdą pracę, każde zadanie tak
zawodowe, jak i społeczne podejmował chętnie, wykonywał solidnie, z dużym poświęceniem i poczuciem odpowiedzi~tln9Ści. Potrafił dobrze zorganizować pracę. Dostrzegał zło i próbował· zaw:sze mu przeciwdziałać, dając osobi'sty przykład. Był inicjatorem
wprowadzenia i rozwoju współzawodnictwa pracy, czynów społecznych i zobowiązań. Swoje bogate doświadczenia i wiedzę fachową skutecznie przekazywał ludziom młodym, pod jego · kierunkiem wyuczyło się zawodu spawacza wielu młodych ludzi.
Sporą część krótkiego, lecz pracowitego życia Edmunda Wasilewskiego wypełnia ofiarna i aktywna działalność partyjna w
PZPR, której członkiem był od zjednoczenia ruchu robotniczego.
W latach 1946-1947 był sekretarzem Zakładowej Organizacji
Polskiej Partii Robotniczej oraz członkiem Komitetu Miejskiego
PPR. Po zjednoczeniu ruchu robotniczego' w latach 1948 dó Hł5'1
pełni funkcję członka Komitetu Zakładowego, a następnie ·jest
sekretarzem Oddziałowej Organizacji Partyjnej. Z partyjnego
mandatu uczestniczy w pracy Rady Robotniczej i Rady Zakhł
dowej.
Jego zasługą jest przeniesienie przywiązania do zakła-du· n ..l
swych najbliższych, czego dowodzi fakt, że cała rodzina Wasilewskiego - jego żona i 2 córki - pracuje w "Stilonie", w któ-

rego budowę i rozwój 'vniósł on S\VÓj- niezaprzeczalny udział.
·. Dow·octem szacunku i \vysokiegó uznania · Społeczno-polity~cznej
i zawod.owej działalności Edmunda Wasilewskiego -było powierzenie mu przez zakładową organizację partyjną mandatu delegata
na VI Zjazd PZPR, oraz wybranie. ·go przez _Zjazd na . czł!onka
Komitetu Centralnego. Był on pierwszym członkiem gorzowstk;iej
organizacji partyjnej, który d,ostąpił tak wielkiego zaszczytu.
Fakt wyboru na członka KC nic nie zmienił .w osobowoś,ci W a~
silewskiego. Był człowiekiem skromnym, prostym i .lubianytrL
.
Wzmogła się natomiast jeszcze bard·ziej jego aktyw-ność społec-zna i rozszerzył zasięg działania. Swój udział w pracach KC trak.
tował odpowiedzialnie, potwierdzając pracą i zaangażowanien:t
słus-zność wyboru. Mimo natężających się ataków -ciężkiej chor.o by,. pracował do ostatnich. dni swego
. życia.
Za swą działalność odznaczony był m.in; Brąz<>wym, Srebrnym
i .. Złotym .. Krzyżem Zasługi, Krzyżem _ Kawalers-k im Orderu Odrodzenia Polski,
Odznaką
Honorową
,;Za
zasługi
\\.,
rozwoju
wo.
jewództwa zielonogórskie-g o" i Odznaką Zasłużonego.· Pr:acownika
ZWS. Zmarł 13 grudnia 1973 r . .
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WICIŃSKI HENRYK (1917

1971), działacz społeczny, ur. się 25
wrześn.ia 1917 r. w Krakowie. Syn Władysława, robotnika kole ..
jowego. Po ukończeniu 8 klas gimnazjum, ·w 1937 r. podjął studia na \Vy·d ziale Lekarskim ·uniwersytetu Jagiellof1s:kiego ·w Krakowię, które _przerwał w .1939_. r. _na_ skutek . wybuchu woj-ny.
Podczas okupacji przebywał_ w Krakowie i_ pracował kolejno_:
Y'! ~agB:zynacb żywn<>ściowych jako robotnik, w kinie jako bile ..
ter i w Miejskiej Piekarni jako kierowca samo-ch-odu. W ostat . .
nich .. miesiącach okupacji skierowan:o _go na _·p rzymusowe ·roboty
.przy okopach w powiecie bocheńsk_im. · .
Po wyzwoleniu Krakovva, 14. lutego 1945 r. wstąpił do Polskiej
Partii Socjalistycznej . i _ został .-.wysłan_y - w gru-pie aktywu
. PPS
.
w teren .w ·celu realizacji reformy rolnej. W maju 1945 r. ze
skierowaniem Wojewódzkiego Komitetu PPS. w Krakowie wyjechał na Dolny Śląsk z _zadaniem u·działu- w organizowai?-iu pols~iej administracji ·i . życia społecz-no-politycznego. Osiedlił się- w
- Ząbkowicach . - Sląskich i podjął ..pracę w Starostwie· _
P owiatowym
•
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jako referent. W listopadzie 1946 r. przeszedł do pracy W aparao
cie partyjnym w związku z \vyborem na I sekretarza Powiatowego Komitetu PPS. Jednolitofrontowa postawa Wicińskiego w
działalności partyjnej nie znalazła zrozumienia i poparcia u czę~
śd powiatowego aktywu PPS. Wobec tej sytuacji zrezygnował
z funkcji I sekretarza PK i w marcu 1947 r. objął stanowisko
przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. W listopadzie
1949 r. powierzono mu równorzędne stanowisko w Zaganiu, gdzie
od połowy 1950 r. został przewodniczącym Prezydium PRN. W
lipcu 1952 r. przeniesiono go do pracy w Prezydium WRN w Zielonej Górze na stanowisko kierownika Wydziału Organizacyjnego. Od września 1957 r. do maja 1965 r. był sekretarzem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. W latach 1965-1967 pracował w Delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze. W lipcu 1967 r. przeszedł na rentę inwalidzką.
W działalności społecznej pełnił następujące funkcje z wyboru: członka Egzekutywy KP PZPR i radnego PRN w Ząbko
wicach Sląskich i w Zaganiu, radnego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zielon~::j Górze, człon
ka Zarządu Głównego TWP, członka Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych, członka Zarządu Głównego
Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych
w Warszawie.
Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 5 stycznia 1971 r.
MARIAN PIETRZAK

WIKlERSKI WOJCIECH (1905-1971), ps. Dąb, działacz polityczny, ur. się 6 kwietnia 1905 r. w Zakrzewie, woj. lubelskie. Syn
Józefa, wiejskiego robotnika. Jedynym środkiem utrzymania rodziny była praca obojga rodziców u bogatych chłopów i w okolicznych majątkach obszarniczych. W 1916 roku Wojciech rozpoczął naukę w polskiej szkole, którą ukończył w 1919 r. Następ
nie uczył się rzemiosła w warsztacie stolarskim oraz kontynuował naukę na kursach i w średniej budowlanej szkole zawodowej w Lublinie. Podczas nauki w Lublinie uczęszczał na wykła-
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dy i dyskusje . o tematy·c e . społeczno-:politycznej, organizowane
przez Towarzystwo Uniwersytetów Robotniczych. Brał również
ud· ~iał w . różnych wystąpieniach robotniczych, a szczególnie w
wiecach i manifestacjach ulicznych.
Od. 1926 r. rozpoczął pracę w wyuczonym zawodzie przy róż
nych bu·d owach w powiecie k!rasnostawskim, a róvvno~cześnie rozpoczął działalność społecz.no-polity<:-zną
wśród młodzieży wiej.
skiej w rodzinnej i okolicznych miejscowościach. W 1928 roku,
z. chwilą powstania Związku Młodzieży Wiejskiej RP "Wici'',
WoJciech Wikierski zorganizował koło w swej miejscowości i z·ostał jego· prezesem. W 1929 roku nawiązał ko·n takty z kierow ·
nictwe,m Komunistycznego Związku Mł-odzieży · Folski (KZMP)
w Krasnymsta·w ie i przypuszcżalnie już w tyrn czasie z·ostał
członkiem tej organizacji. Od tego czasu w ramach legalnej działaln,ości w szeregach ZMW RP "Wici'' rozpoczął nielegalną działalność w KZMP. Przy współudziale k.a zetempo·w ców zorganizował komórkę KZMP z zaufan)"ch człon·ków swojego koła "Wió
ci".
W wyniku wpływów kazetempowców .koło ZMW RP "Wici", któ~
rego prezesem był WoJciech Wikierski, stał-o się w okolicy ZI1ane
z radykalnej działalności.
W końcu 1929 roku po·wołano go do służby wojskowej, którą
ukońc-zył ·W 1931 roku w stopniu kaprala. Za,mieszkał w rodzin•
nej :miejscowości, pozostając bezrobotnym. Zaap.gażował się Z:t1ów
w . d~iałalność · ZMW RP "Wici'' i KZMP, obejmując ~ponownie
funkcję pre.zesa koła "Wici". Organizował często zebrania koła
i niezorganizowanej ·młodzieży wiejskiej z okolicz.n ych miejs,c o .
wości, na · który-c h występowali ·ze sw,o im ·p rogramem d·ziałacze
KZMP i KPP.
'
. W .· czasie zebrań dochodziło do burzliwych wystąpień mło ..
dz~eży i starć z policją, w których wyniku Wojciech Wikierski
został aresztowany i s·k azany przez sąd w Lublinie za działalność
komu·nistyczną na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu.
· W 19·32 T·o ku wyjechał d·ó. Kraśnika i tam znalazł pracę jako
cieśla -p rzy bu·d ·ow.ie fabryki . ·amunicji, jednak ·w wyniku interwen·cji ·policji po dwóch miesiącach zatrudnienia został zwolniony ·z pracy ,,jako nie·p oprawny :k omunista". W braku perspektyw
znalezienia ·in·n ej pracy w powiecie krasnostaws.kim i w sąsied
nich powiate1rch wyjechał ną Polęsie i tam otrzymał ·prącę przy
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budowach. Nadal starał się podnosić S\VOje kwalifikacje zawodowe i w tym ·c elu uko·ńczył zaocznie· Technikum Budowlane w Brże.
ściu nad ·Bugiem. W dalszym ciągu utrzymywał kontakty z ·KZMP.
Do rodzinnej ·miejscovvości/ \vrócił ··dopiero po · upadku pań·stwa
polskiego; w gru·d niu· 1939. roku·. Do· ·c zerwca 1942 roku pracował
przy budowach wiejskich u·· miejscowych chłopów. · ·
·· Pomimo· ·o kupacji · ·i represji władz . hitlerowskich· rtie · zaprze.;.
stał ·działaln,ości politycznej. ·w· środowisku wiciarzy. organizował
zebrania o charakterze inf'ormacyjno..:s·z koleniowyn1, . utrzymywał
konta·k ty z byłymi .działaczami ·KZMP i .KPP. Ju·ż w · lutym ·1.942
ro,k u wstąpił do organizowanej przez .PPR Gwardii Ludowej. : · . ·.
·.. W .czerwcu 1942 roku · władze niemieckie · wywilozły go na:. przy~
musowe r·o boty przy budowi~ lotnis-k a ··koło Zamościa, sk·ąd wkrót-·
ce . u·ciekł ·do rodzinnego Zakrzewa·. Odtąd ·. aż· d·o .w yzw·o lenia ·mu;.
·siał . · się ukrywać przed poszukującą go' p{)licją niemiecką i gra·_;.
natową. Posługiwał się pseud·o nimem Dąb. Cały Swój czas .p o·.;
święcił k-o nspiracyjnej działaln,ości w ruchu oporu, w szeregach
Gwa~dii Ludowej, a od sty·c znia 1944 r:o ku Armii .Ludowej. · Od
'
marca 1943 roku przystąpił do organizowania komórek PPR. Zo.:.
stał sekretarzem pierwszej ·k omórki PPR, a po ut\\"Urzeniu ·kilku
następnych powierzono mu fun·kcję sekretarza Komitetu · G·m innego PPR
Zakrzewie. ·w końcu 1943 roku przystąpił róWnież·
do organizowania · Związku Walki Mlodych. ·
· ··.· ·:
· Z ramienia Gwardii ·Ludowej utrzymywał k-o ntakty ·z ·rad·zi€-c·.:
kimi oddziałami · partyzanckimi, przekazując im uciekinierów,.. ·by·~
łych .jeń·ców· ·radzieckic-h z obozów i więżień niemieckich~ ·:w maju
1943: roku mianowano go k:o mendantem Rejonu GL, · a później ··A·L·:·
Elastyczna działaln-ość doprowad·ziła d-o współpracy "GL. z Armią
Kraj:ową .. · .w:.konsekw·e·n cji · czę.ść orgćinizacji AK· prze·szła na.- początk·u ·t944 rokU ..·do Armii ·Ludow·e j. Poza· t)rm w pierwszej" .: po. ~
.
łowie · .t944 ro-k u ucżeStnicżyl równiez · w . żorganizi)waniu i ptaćy
Gminnej Rady --Narod,.o wej. . · · · .. · · · · · .. . · · . · .. . .... · .. · ·. · :-.
.· ·· .Po· ·wyzw·oleniu ·Lubelszczyzny w lipcu · 1944 . roku Wojcieeb
Wikiers:ki organizował polską administrację, Milicję ObywatelSką~
rozbudowywał organizację PPR.- oraz jako pelno·m ocnik· reformy

w

roln·e j na· gminę · Zakrzew

:kiero·wał podziałem pomięd-zy chłopów

majątków obszarniczych. Za tę działalność zarówno podczas

pa(c ji,
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Q{i miejscQwego ·:reakcyjnego
·~

poaziemia ibr.o jnego 5· ·wyroków ś·mierci. w ostatnich miesiącacli
okupa:cji podczas najś.cia · oddziałó-w :Narodowych· Sił , Zbroj-nyc·h ·
na jego ·r.od:zinną · wioskę ·· został ·po,vażriie kontuzjowany i tylko·
przyp:a dek uratował g-o od śm-ierci. W marcu· 1945 I;oku za · zgodą

Komitetu Powiato.w ego PPR ·w Krasnymstawie . wyjeehał ,_na Zie.;o.
mie.: Za.cho4nie, ·a· l{omitet Wojewód-zki . PPR· ·w Po·z na.n:iu · skiero~-;.
wal g.o.:w; .96":"'osoboweJ gr-upie op·e racyjnej w ·os ta tnie h . dniach ·mat..:ca do:.-Świebo-dzina. ·T·u taj; biorąc p·o d uwagę jego bo-gate ..d·.oświad .:~enie' . w walce· z wrogiem · zewnętrzn·ym i " Wewnę.trzn:ym, ·. powie:..
rzono mu odpo-wiedzialną pracę w Powiatowyn1 ·urzędzie· -B ezpie-.: ·
częjlst-w:ą - P~bliczn_ego:... W .listop~d~ie 1945 roku W{)j ewódzki-·Urząd
B~·~pi_e-cze·I}~twa
Pub:liez.rtego w· ·poz·n,.aniu-- ·skierował · go'.-.do · Kępn.~...
w.
·-' ,c.ęJu. ~·-li~widB:cj-i
.. działającej . tam groźnej - bandy ~ zbrojne·j ;rea!k ~.·.
.
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. . · . . ... .· .. . .-_:· ·· · · .. -· .... ··
. . . .. ..h-_.z :·band ani-i.
.
.:.:·.Ą~··:Na.~.~kute1f.: . pogorsz-enia· się stan\! zdrowia ·.w ·paździęrn~k~ 1946'
rQk·u . ,~wolpil· ·się ,z pracy- w ·S_łużbie Bezpieczeństwa .i. ··powró·cił ·d o
gmin-y ·K ije, · gdzie · do:. pa-ździernika> 1950 . . -rq:ku ·był . :'J.. sekretarzem
Komitetu Gminnego PPR, a od zjed.n oczenia PZPR.· Później _.·pta·
có.wał -.w .... r.9żnych· · przedsiębiorstwa·ch b:udowl~nych~ Qstatn-i nr:. jeg9 ·_·.~ak.ładem pracy· ·było.- :Rejo·nDwe Przedsiębiorstwo
·R·obót -_Wo4 :·.
.
no-~·Mełior.a-GyJ.ny·ch ;· :~' gdz_j.e · · praco_wał : '· ńa ,. - stanowisku :·ki-erownika
r.o.b.ót-.· : .Ostat~im : jego · .miej$.Cem zamiesz_
k·ania: ·b ·y l.·. Gubin~ · P:rz~~z.
cały okres brał aktywny u:dział w działalności partii :.~i~ -w.:: ż. yęiu·
społec~nyrt1: ·· :Ę>elnil . ró.~~e ·: fun-k· ~je w · partii; · Międz,y .· innymi:~-w-. la..
ta<;~ rl ·950 · l~~ l' b:ył· · GZłonkiern · ·· Komitetu . :: ~ Powiatowego ~ ~ZPR
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Polskim, do którego wstąpił ochotniczo l grudnia 1918 r . W 1924
roku został mianowany kapitanem. W okresie od l września
1923 r. do 30 ·c zerwca 1925 r. uczęszczał d,o Ofi-cerskiej Szkoły
Topografii w Warszawie, a po ukończeniu jej pracował d·o 1928 r .
w W:o jskowym Instytucie Geograficznym w charakterze topogra . .
fa i kartografa. Następnie dowodził kompanią w 55 pułku piechoty stacjonującym · w Lesznie. W czasie :od l sierpnia 1936 r.
d,o 31 sierpnia 1939 r. był referentem do spraw wyszkolenia w
GłóWnym Urzędzie Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowe-g o w Warszawie.
Z chwilą wybuchu II wojny światowej stanął w obronie ojczyzny. ·w d;n iach 9 17 września 1939 r. służył w Grupie Obrony
Bulg u;. 1 listopada 1939 r. został aresztowany prze·z niemiecką
żandatmerię i ·s kierowany do obozu jenieckiego. Po przeJściowym
po~ycie w różnych ob-o zach od l li_p ca 1940 r. do . 29 sty·cżnia
1945 r. prżebywał w Oflagu II. C Woldenberg. Wraz z innymi
jeńcami został wyzwolony 29 stycznia 1945 r. w Ditzu (Dzied·zice). Wraz z Włodzimierzem Zakrzewskim 16 lutego 1945 r. przybył do Strzelec Krajeńskich.
Z początkiem mar,c a 1945 r. Rejonowa Komendantura w Strzelcach Krajeńskie~ przystąpiła do organizowania pierwsz)"ch zrę ...
bów władzy .polskiej. W dniu · 10 marca 1945 r. zorganizOwała:
Powiatową Komendę MO, mianując E. Wojtala powiatowym ko-

mendantem. ·
Z dniem ·at sierpnia 1945

.

r.~

po zorganizowaniu MO w powie·cie strzelecko-krajeńskim , Edm-u nd Wojtal objął 9-hektarowe gospodarstwo rolne w Przynotecku. Ze w.zględu na stan zdrowia.
z ,d niem 3l ·grudnia 1950 r. ·g ospodarstwo zdał na Skarb Państwa,
a sam .przeszedł · do pracy w mleczarstwie, gdżie .pracowal· do
·c hwili przejścia na emeryturę w 1964 r.
Edmund Wojtal aktywnie praco\vał w ru·chu ludowym. W ma.ju 1945 r~ wstąpił -d o Stronnictwa Ludowego i należał do koła terenowego przy Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeń ..
skich. Brał udział w organizowaniu i d'ziałaln~ości Komitetu Kupna Sztandaru SL. Po zwolnieniu się z organów MO i osiedleniu W ·
Przynotecku zoriganizował w tej miejscowości koło SL, obok wcześniej istniejącego koła PSL. W latach 1947 1948 był -p rzewod ..
niczącym Prezydium Gminnej · Rady Narodowej w Trzebi~czu .
•

216

Był

organizatorem Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i w latach
1949-1950 prezesem Zarządu Gminnego w Trzebiczu. Działal
ność społeczną i polityczną (od 28 I 1957 r. w ZSL) kontynuował
również i w późniejszych latach, godząc ją z pracą zawodową.
Zmarł 20 września 1975 r.
JOZEF cABAJ
WRÓBEL IGNACY (1903-1972), ps. Rudolf, działacz społeczno
-polityczny, ur. się 16 czerwca 1903 r. w Poniatowie, pow. turecki. Syn Józefa, małorolnego chłopa. Po ukończeniu szkoły powszechnej w piętnastym roku życia podjął pracę jako młodociany
robotnik rolny. W latach 1918-1925 pracował w majątku obszarniczym w Staniszewie, a następnie rok w fabryc<:' samolotów w
Białej-Podlaskiej. Po zwolnieniu z pracy w 1926 r. za udział w
wystąpieniach robotniczych wyjechał do Kalisza. Tutaj począt
kowo pracował kilka miesięcy w składnicy opałowej jako inkasent, a później w fabryce włókienniczej jako farbiarz.
Natychmiast p:> przybyciu do Kalisza w 1926 r. nawiązał
kontakt z członkami KPP i już w lipcu 1926 r. został przyjęty
do partii. Powierzono mu technikę w KPP, tj. kolportaż nielegalnej prasy, ulotek i innych materiałów propagandowych oraz
wydawanie własnych materiałów: odezw, plakatów, haseł z ramienia miejscowej organiZacji partyjnej. Początkowo przydzielono mu teren Kalisza, później powiaty: kaliski, turecki i wieluń
ski. W czasie święta l Maja, strajków i innych wystąpień robotniczych otrzymywał zadanie wywieszania czerwonych sztandarów, wykonywania napisów o treści politycznej oraz zajmował
się ustną propagandą wśród robotników. Był współorganizatorem
strajków nie tylko we własnym zakładzie pracy, ale i w innych
zakładach miasta. Wchodził w skład trójek strajkowych prowadzących agitację wśród robotników za udziałem w strajkach. Należał do ochrony działaczy przemawiających na wiecach. Brał
udział w wielu demonstracjach ulicznych i w starciach demone
strantów z policją.
Po kilku miesiącach działalności w KPP został sekretarzem
komórki, a w 1928 r. powołano go w skład Komitetu Dzielnico·;
wego KPP w Kaliszu, w którym był odpowiedzialny za technik•ą
na terenie wyżej wymienionych powiatów, W tych latach oprócz
pracy nielegalnej brał również \.lctziął w ctziąłalności legalnej
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P·I:'S·-Lewicy do · czasu jej rozwiązania· w 1931 r. Jak·o . ~ pra-cownik:
prze~·ysłu : · włókienniczeg~:
uc~e.stnićzyl. :· w ... -pr-acąc-h kłas.owegp:
...
Zw:iąz'k·u. ·Zawod.o wego Wł6kniarz_y, : ..sz-częgólnie· _
w _· ~zasie: ·organ-i:-:
zqw·a nych· ·strajków.: _Z.a ·c;lzia.łąln:ość w rewolucyjnym... r~chu · .· ro-.~·
bqyni-czy~ . spotykały go represje. W listop~dzie -.--192·8·· r . ~ io.s tal
zwolniony z pracy · za udział w organizacji strajku włókniarzy.
W ·lu tym. -: 1929~ = t~- ...· policja·:J:iok-ona1a · rewizji w.· j~go -.· _· .m ieszkaniu! ·
znajdując nielegalną · prasę i ulotki, obciążające · go działalnością
w KPP, za· co · został aresztow-a ny i : skazany '\\r.yrokiem sąd·u :w K·a .liszu · na· -półtora rok·u· więzie:nia: . _·N a .wniosek· ·prokuratora·. Sąd·
A··p e'lacyjny .w :: Warszawie ~w·yŻSzył . karę ·do 4 lat ciężkiego wię . . _
zienia=
. - Wyrok ooby\vał- .-.-w . -.więzienia·
ch . w.- Kalisz-u i :·Sieradz_u~ _Od
..
początku należał _- .d o komu·n.y · więzienneJ~:.· Był ·delegatem .. :·:celL.·
a . później'_ ;wchod-ził · w.---~-sldad -: zarząd u · kom.u ny·-w.ięzienneJr _J edn~·
cześnie -:pełnił -- funkcję . sekreta·r za·-- komisji :·oświatowej-~-- -dziaJ.ając-el
wśród więźniów politycżnych.
... . ·..· ' . " '::· ·. .' . '~" ' . .':' ....... .'
· :· · Po· zwolnienitf z ·- więzienia w . lutym - 1933 r ; - --. naw.iązal - -·ko.rttakt
z miejscową ··organizacją KPP. ·W · marcu· :1933··r. : powołano < go w.skład · Komitetu -· Dzielnicowego_· . KP.P · w Kaliszu·, · a--: w ·.miesiąc.-_. póź··
niej z·ostał-jego . sekretarz-e m ..- .. . -.:· -. -· --· · . : · ._.< · .·. · ·~ .·. : :· ··:
~·· .. W sierpniu- 19.33 .- r .. został ·-. ponownie·- ·aresztowany .·' i skazanyy:za··
działalno·ść w ··--K PP- wyrokiell':l·.- ·Sądu O.k.ręg·owego ·- w :_ Kalisz.u :·~ na ·
6 _.: -lat. ·więzienia ... · Karę: · od b . _:.-t. w Kaliszu, . :RaWiczu,··:·~ Wronkac-h·
i · Grudziądzu·; ucZestnicząc· w-ŻY'c.iu k~IńUn. więtieim-ych~ Na:· po.d""2
stawie amnestii u:zyskał wolność· w . listopadzie· ·19·37·.- r. &t--wyjściu·
ż :- więzienia .natychmiast · :ąawiązał..- łączność· ·z ;- Komit.e-tem·: · Dzielni~
cowym · K·P P,-· w --·.Kaliszu, .ale .·z-- :po.wodu - ,złego :-- - s-tan·~- ··zdrowia·· n.ie~.
brał ·.już · ·-większego :UdziałU:· , w. ·. ·d. ziałalneś.ci .. partii ·do -'· czasu jej·.· roz~:
wiąza~~a: ·w-- -1938:: r :: Ptzyczyńą - ~ ·.częstyć_h .:· aresztowan·-·bylo._· Ińiędl;y
innyroi .n-iep.ełne przestrżeganie- :·p.tzez·.:·:niego· z.asad · ·pra'ty .konspi.f.
racyj-n eJ; .:.Nie·.·-licząc ·· ju~ .. na ;zna-łezie~ie ·pracy;.. Z<>:rganiżowal· i Pto--~
wadził _
·.__własny ; ._w arsztat ·_.szkłais.ki; ·..który.: ~.stanowił: . · ·źródło uttey:
mania dla całej rodziny.
_. · · · N ·
.. ..... · ·: : ·- ~.,~-~
·:. ·:. w~ ·maj-u- 1940· .r . "został' · wyWie·żióny ··przez .okupanta· :na ptzy:musowe· ..roboty --·do' Niemiec~· gd-zie :. pracował :-w:· kopalni :. ·---węgla~
w··marcu :1943<r . .na skutek ·poważ;nej- choro·b y. · wro·cił do· Ka:l_i~a .
i ·po· wyleczeniu pracował :w ·niemieckiej :firmie· szklar~ki.ęj'1 ··która
w c·z.e-r wcu 1944·, 1\ · wysłałą·.•go ·do pracy·w Bęrlinię . .: .... .:.. -;·
·· -·._:. i
.
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Po wyzwoleniu, na początku maja 1945 r. wrócił do' Kalisza
i wraz z innymi b. działaczami KPP przystąpił do organizowania Minicji Obywatelskiej, administracji i partii. 8 maja 1945 r.
wstąpił do PPR, a kilka dni później został I sekretarzem Komi-'tetu Miejskiego Pl'R ·w Kaliszu. W połowie czerwca ··1945- r.' Komitet Wojewódzki PPR w Poznaniu powierzył mu stanowisko
I sekretarza Komitetu Miejskiegó PPR i mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej w Pożnartiu. W końc·u 1945 r. został przeniesiony do pracy w KomiteCie Wojewódzkim PPR w Pozńaniu
jako pracownik polityczny. Od tego cżasu często przebywał w
powiatach Ziem-i Lubuskiej. Na początku 1947 r: został wybrany
l sekretarzem Komitetu Powiatowego PPR w Zielonej Gór'ze.
W grudniu 1947 r. został sekretarzem Oddziału Związku Zawo-c
dowego Metalowców,
od 1949 r. ptzewodnicżącylll Okręgowej
Rady ·zz:M: w ZieloneJ Górze. W latach ·1953-1959 pracował w
Państwowym Przedsiębiorstwie Kolportażu, później w Przedsię
biorstwie Upowszechnienia Prasy i Książki "Ruch" w Zielonej
Górze jako kierownik wydziału. Na początku 1959 r. przeszedł
na rentę specjalną. Nadal pełnił różne funkcje w organizacjach
społecznych. Był sekretarzem POP i członkiem Komisji ds. Dzia"
łaczy Ruchu Robotniczego KW PZPR.
Za działalność w rewolucyjnym ruchu robotniczym i pracę
w Polsce Ludowej został odznacżony: Krzyżem Komandorskifu
Orderu Odrodzenia· Polsld, ZłOtym' Krzyżem ·Zasługi,- Odznaką
Honorową "Za zasługi 'w rozwoJu województwa zielonogorskl.Eigo".
Zmarl 21 lipca 1972 r.

a

- MARIAN PIETRZAK

WYPIJEWSKI .WINCENTY · (1892-1971);· rzemieślnik; ·działacz
pofityczny, ur. się 15·1ipcl:l 1892: r:, w Kruszwicy. Syn Walentego,
robotnika budowlanego. Od 1895 roku ·mieszkał w- Poztianiu. W
latach 1896_.:._;1899 Wincenty Wypijewski chorował, prżeby'Wał w
szpitalu i W'Wyrtiku amputacji nogi w młodym wieku został -ka~
leką. Po wyjściu ze szpitala uczęszczał w ciągu siedmiu lat do
niemieckiej, następnie również do polski€j szkoły i na kursy· dokształcające-.

W latach 1907~1910 uczył się zawodu krawieckiego w prywatnym warsztacie rzemieślniczym w Po~naniu. Po z(iąniu egza-
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minu czeladniczego w lipcu 1910 roku udał się w wędrówkę do
miast w państwie niemieckim w celu doskonalenia się
w wyuczonym rzemiośle. Do 1924 roku pracował w firmach krawieckich w środzie, Trzciance, Rzepinie, Zbąszyniu, Poznaniu,
Wittenberdze, Lipsku, Pile i dwukrotnie w Berlinie w latach
1913-1914 i 1917-1923.
Największy wpływ na dalsze losy jego życia wywarła praca
w Berlinie. Już podczas pierwszego tam pobytu zetknął się z działalnością związków zawodowych, zostając wkrótce członkiem organizacji związkowej. Brał udział w zebraniach i wiecach robotniczych, organizowanych przez związki zawodowe, uczęszczał na
odczyty i wykłady działaczy robotniczych. Stopniowo stawał się
aktywnym uczestnikiem walki robotników o polepszenie warunków bytowych i o prawa polityczne. W 1914 roku opuścił Berlin
i po kilkumiesięcznym pobycie w Wittenberdze wrócił do Poznania, znajdując tu pracę w warsztacie krawieckim.
Na wiadomość o radykalizacji nastrojów w wit;kszych ośrod
kach robotniczych Niemiec i o możliwości otrzymania pracy,
w 1917 roku wyjechał po raz drugi do Berlina, gdzie odnowił
kontakty ze znajomymi aktywistami robotniczymi. W tym samym roku przyjęto go na członka Niezależnej Socjaldemokratycznej PaTtii Niemiec. Brał udział w działalności propagandowej, w
zebraniach szkoleniowych, na których występowali z wykładami
i odczytami działacze niemieckiego ruchu robotniczego, między
innymi tacy, jak Karol Liebknecht, Róża Luksemburg, Georg
Ledebour i inni.
W czasie listopadowej rewolucji w Niemczech w 1918 roku
znalazł się w szeregach walczącego proletariatu Berlina. Współ
działał z robotnikami nalezącyttli do leWicy USPD. Wraz z nimi
w 1920 lub 1921 roku znalazł się w Komunistycznej Partii Nie•
miec. Członkiem KPD pozostał do· chwili wyjazdu do Polski.
W 1923 roku opuścił Berlin i kilka miesięcy pracował w Zarządzie Miejskim w Pile. W lutym 1924 roku zamieszkał w Po'"
znaniu. Początkowo pracował jako krawiec w kilku większych
firmach w Poznaniu i Kaliszu. W 1929 roku zorganizował własny
warsztat krawiecki, który prowadził do września J 939 roku. Po
przyjeździe do Poznania nawiązał kontakt z działaczami robotniczymi Blachowskim, Szwarcem, Władysławęm Matwinem i in·
różnych
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n:ymi. W 1924 roku wziął juz udział w strajku krawców w Poznaniu. Uczestniczył również w innych wystąpieniach robotniczych.
Od 1927 do 1929 roku działał w Towarzystwie Oświaty Robotniczej "Swit", lewicowej organizacji, będącej pod wpływami
politycznymi Komunistycznej Partii Polski. Na zebraniach tej
organizacji nawiązał kontakty z działaczami robotniczymi, mię
dzy innymi z członkami KPP. Bardzo często bywał na zebraniach
organizowanych przez PPS-Lewicę i KPP.
Z biegiem lat miejscem kontaktów Wincenteg::> Wypijewskiego z członkami KPP stało się także jego mieszkanie i warsztat
krawiecki. Klientami byli przede wszystkim lud:óe biedni, robotnicy, między innymi członkowie KPP. W latach 1933-1938 mieszkanie Wincentego Wypijewskiego służyło za "przyjazdówkę" dla
działaczy Komunistycznej Partii Folski i Komunistycznego Związ
ku Młodzieży Polskiej. Ponadto w jego mieszkani•_\ ukrywało się
przed policją wielu działaczy KPP i KZMP, m.in. Blachowski,
Olszewski, Władysław Matwin, Edward Ochab i inni, oraz odbywały się spotkania kapepowców.
W końcu września 1939 roku został aresztowany przez gestapo w Poznaniu i kilka miesięcy przebywał w więzieniu. Władze
niemieckie skonfiskowały jego warsztat krawiecki. W 1940 roku
został zwolniony z więzienia i skierowany do pracy w niemieckiej firmie F. C. Winterchoff w Poznaniu. Pracował tam jak,)
krawiec przez cały okres okupacji.
Po wyzwoleniu Poznania przez oddziały Armii Czerwonej i powstaniu Polskiej Partii Robotniczej, w ostatnich dniach lutego
1945 roku został jej członkiem. Od l marca tegoż roku rozpoczął
pracę w Komitecie Miejskim PPR w Poznaniu. W ramach udziału PPR w zasiedlaniu i zagospodarowaniu Ziem Zachodnich i Pół
nocnych 20 kwietnia 1945 roku Komitet Wojewódzki PPR w Faznaniu skierował go w 17-osobowej grupie pionierów - człon
ków PPR pod kierownictwem Józefa Kasei i Alfonsa Baranowskiego do powiatu krośnieńskiego na Ziemi Lubuskiej w celu zorganizowania administracji i przygotowania powiatu na przyjęcie
polskich osadników.
W ostatniej dekadzie kwietnia Wincenty Wypijew.ski objął
stanowisko wójta gminy Toporów. Rozpoczął pracę w warunkach
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przyfrontowych, kierując całokształtem" procesów repolonizacji
sweJ gminy, między innymi rozwoJem osadnictwa, aprowizacją
ludności, rozwojem życia gospodarczego i społeczno-politycznego.
Jednocześnie z polecenia Komitetu Powiatowego zorganizował
PPR na terenie gminy.
Funkcję wójta pełnił do 1950 r. W tych latach przez pewien
czas był przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej, sekretar;z.em Komitetu Gminnego Koła PPR. W latach 1951-1952 pracował na stanowisku prezesa Gminnej Spółdzielni "Samopomoc
Chłopska", a następnie przewodniczącego Prezydium Gminnej
Rady Narodowej w Toporowie: W 1955 roku z powodu pogorszenia się stanu ;zdrowia przeszedł na rentę inwalidzką. Nadal peł
nił różne funkcje społeczne i działał w swym środowisku.
Oprócz już .wymienionych wyżej funkcji był c:złonkiem Komitetu Gminnego, a . później Gromadzkiego PZPR, sekretarzem
POP; kilkakrotnie delegatem na konferencje powiatowe PPR
i PZPR, delegatem na Konferencję Wojewódzką· PZPR, · wykła
dowcą. szkolenia partyjnego, .członkiem Komisji Rewizyjnej Kół
ka Rolniczego.
Za długoletnią działalność w ruchu robotniczym i społeczno
-polityczną na terenie środkowego Nadodrza został odznaczony:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia. Polski, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaką Honorową "Za zasługi w
rozwoju województwa zielonogórskiego" i Odznaką Honorowego
Obywatela Zielonej Góry. Zmarł 21 sierpnia 1971 r.
MARIAN PIETRZAK

ZEMAN JAN (1908-:1971), nauczyciel, działacz społeczny, ur. się
16 grudnia 1908 r. w Krakowie. Syn nauczyciela. Po śmierci rodziców w 1912 roku został wzięty na wychowanie prze:z; Marię
Komorowską, mieszkającą na Litwie. Opiekunka zmarła w 1917 r.,
a sierotą zaopiekowali się jej znajomi. Po I wojnie światowej
Jan Zeman rozpoczął naukę w polskim Gimnazjum Ogólnoksztal~
cą<;ym w Poniewieżu na Litwie, które ukończył w 1927 r. W czasie nauki w gimnazjum dorabiał na życie udzielając korepetycji.
Od chwili ukończenia szkoły pracował jako nauczyciel - korepetytor ucząc dzięci w różnym_ wieku indywidualnie i w małycł} kompletaGh, przygotowując ję_do p~jęcia nauki w szkoła:ch
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średnich. Przez cały czas dokształcał i doskonalił się sam w ża
kresie języków i literatur: polskiej, francuskiej i rosyjskiej.
W 1936 roku wstąpił na Wydział Filologii Uniwersytetu w
Kownie, gdzie studiował język i literaturę francuską oraz dodatkowo przedmioty pedagogiczne. W tym czasie utrzymywał się
zarabiając na życie głównie lekcjami udzielanymi studentom. Na
czwartym roku studiów dojeżdżał do Wilna, gdzie zdawał egzaminy i wysłuchał ostatniego semestru. Będąc w trudnej sytuacji
materialnej rozpoczął pracę w 1940 roku w zarządzie Litewskiej
-Republikańskiej Filharmonii. Pracując przygotowywał jednocze.śnie .pracę dyplomową, którą musiał wkrótce przerwać ze wzglę
du na zły stan zdrowia.
Po najeździe hitlerowskim na Związek Radziecki został zwolniony z pracy, co znacznie pogorszyło położenie założonej niedawno rodziny. Urząd pracy (Arbeitsamt) wyłapywał ludzi ·do
pracy w Niemczech., co zmusiło Jana Zemana ·do szukania schronienia na wsi. Otrzymał pracę we wsi Brażelce, gdzie objął sta ·
nowiska kierownika młyna. Wiosną 1944 roku uczył historii m
komplecie tajnego nauczania w zakresie szkoły średniej.
po oswobodzeniu Białorusi przez wojska radzieckie pozostqł
na miejscu pracując na różnych stanowiskach do chwili ogłosze
nią. "repatriacji przez Folski Komitet Wyzwolenia Narodowego.
W lipcu 1945 roku zwolnił się z pracy i z żoną Jadwigą, dwuletnim··· synkłem Janem oraz 3-miesięczną córeczką wyruszył do
Polski. Przybył na Ziemie Zachodnie, osiedlił się w Sulechowie,
gdzie już w pierwszych dniach sierpnia -1945 roku zgłosił -się d·.)
pracy w Miejskim Liceum Ogólnokształcącym.
Od 2 września 1945 r. rozpoczął pracę jalw nauczyciel historii
i języka francuskiego tegoż liceum, a od stycznia następnego roku również jako nauczyciel Liceum Pedagogicznego. Oprócż naucz1mia w liceum dziennym pracował również w Komisji· Rejonow ej dla nauczycieli niekwalifikowanych, wykładał też na kursach
dla: wojska. Od "31 sierpnia 1949 roku pracował w Państwowym
Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyń Przedszkoli, gdzie
ucżąc Grganizował bibliotekę i prowadził ją. Wykazał się przy
tym wieloma zdolnościami organizatorskimi, co sprawiło, że wła
dze . oświatowe nowo powołanego województwa zielonogórskiego
powierzyły mu -organizowanie- od podstaw biblioteki dla .potrzeb
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naucżycieli , pod nazwą Centralna Biblioteka Pedagogiczna póiniej Pedagogiczna· Biblioteka W-o jewódzka. Stanowisk,o dyrektora tej p.lacówki
objął z dniem l września. .1951 roku. Już w następnym

roku przystąpił do organizo·wan.ia bibliot~k pedagogicz ..
nych w powiatach. Pod jego kierownictwem teren wojewód·z twa
pokryła w najbliższych latach sieć pedagogicznych bibliotek powiatowy-ch, placówek -n iezwykle potrzeb.nych rosną~ej i ciągle
dokształcającej się .k adrze nauczycielskiej. Kierując Peda:gogicz·
ną Biblioteką Wojewódzką Jan Zeman zyskał wysokie uznanie
wład-z zwierzchnich ~ Pod jego kierownictwem liczba W?lu·m inów
w PBW wzrosła z 3 tys. w 1951 . r. do 60 tys. w 1970, a w filiach
powiatowych z_ 940 do ponad 110 tys. Na uwagę zasługuje zgro·
madzenie w PBW wielu unikalnych wydaw·n ictw antykwarycznych. Nieliczna kadra pracowników biblioteki w pełni zaspokajała · rosnące potrzeby czytelników . w zakresie instruktażu oraz
udostępniania zbioró_
w : na miejscu, poprzez wypożyczanie bezpo ·
średnie,- a także korespondencyjne.
Za ofiarną pracę i odda·n ie sprawom oświaty Jan Zema·n otrzymał w 1967 r. Lubuską .Nagrodę Kulturalną oraz został odznacza ·
ny Krzyżem Kawalerskim Order.u Odrodzenia Polski, Zł-otą Odznaką ZNP, Odznaką Tysiąclecia Państwa ·Polskiego i Od-znaką
.
Honorową "Za .zasł~gi w rozwoju województwa zielonogórs,kieg<>".
Zmarł 29 czerwca 1971 r.
.
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-· ZIARNKOWSKI. JÓZEF (1905 1981), działacz · społeczny, _ ur. się
21 stycznia 1905 r. w .T urku. -Syn Michała, rzemieślnika. Po ukoń
_czeniu 4 -kla~ polskiej szkoły · p<:>wszechnej, szkoły zawodowej 'i -kilkuletniego · okresu terminowania u mistrza krawieckiego rozpoczął pracę w swoim zawodzie. W latach 1927 1929 odbył s\ttżbę
wojskową w 17 pułku uła·nów w Lesznie. P0 jej uk- ończeniu pozostał na stałe w tym mieście i podjął pracę w. wojskowych warsztatach kr~wieckich, do . 1936 r . 17 pułku ułanów , a następnie
przeniósł się do ·w arsztatów 55 pułku piechoty. Jednocześnie zajmował się społecznie d-ziałalnością kulturalno-oś\viatową wśród

pracowników cywilnych jednostek wojskowych.
W czasie okupacji . pracował
w
niemieckiej
firmie
prywatnej
.
w ·Lesznie jako krawiec. Wraz z innymi lewico\vymi działacza.,mi
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latach ·.óktl'pacji -··Jx5djął
d:~iałalność konspiracyjną. W latach 1941 1945 nalezał ·do ~tfity
fas~y·stovvs-kieJ·: ·grupy· ko·n:spira:ćyjri'ej.: · pn.·· Komitet. Rc>'botniczy,

r.o-lJotniczyrtif· Lesztui · juz

·\V .

pierws~zyclr

prowadzącej ·· dzia'łalnosć sabotażowc:t ·

ną ··wśród · ludności pblskiej

i

J1ropagandowo~info:rm·acyj

·na ·terenie miasta
Leszna
i ok·o licy .
.

Zi:arri·k o\vski d·ostarcżał .. ·wiadomości' o. ·sytuacji na frontach woj~ ny, · uzysl{ane ·ż nasłuchu radiowego i od· Niemców pracującyc·h
w ·fii·1nie .krawieck'iej~ · ·
·
·
. . .·Po .. "vyzwoleniu, ·na: początku lutego 1945 r~ razem
.z
innymi
.
.
członkami Komitetu R·o botniczego wstąpił do ·P PR i rozpa:czął
·~orgc:r:·~izd· w~:rnie J>cir.tl.i ·w mieście i' powiecie leszc·zyńskim. 18 lutego
'tra ·. :pierwszym·· żebra-niu organizacyjnym PPR został wybtahy \v
skład Egzekutywy Komite.tu Powiatowego PPR w Lesznie~ Ucże
~:·strticzył ;- również . w organizowa.n iu . administracji oraz Miejskiej
i-·-Pówiatowej ·, Rady ·N·a rodowej. W lutym . został · powołany · na w'l-·eeburmistrza · ~eszna, a 15 marca 1945 r~ Miejska Rada Narodo··wa . wybrała go ·burmistrzeni. W końcu 1947 r. został pr'ezyde·n tem :Leszna. Przez cały czas pracy ·w Lesznie uczestniczył w dzi.a·łaln·ości początkowo .· ·'p oWiatowej, -a · później miejskiej insta·n cji
.•PPJt,:· t~· P.ZRR·. - ·vl . latach -1 945 .1949 był członkien1 Egzekutywy
:~·KM PPR<i . PZPR. -: w . grudtiitl' 1945 ·r. · brał udział Jako ·: ·delegat"· -rłv
. 1 ~-. -Zjezd.żte-. PPR '. W. Warszawie·. w 1948 ·r. ·ukonczył ·.roczny kurs
. k;C>respoi1.dert·c yjny ·ce.ntralnej ·..Sżkoły PPR: w ~ Łodzi. · · · . · ·. · .· : ., ·· ·~
.

o

+

•

•

w

'

ozasie>.Wyborów. do -'Sejm11 UstawodawCzego· RP; styćmiu
194 7.... ·r·.:··byl. przewodnicżącyrti Ol,<ręg,owej · ·T rój-ki ·PartyjneJ· ·-P
PR
.
i ' ~instrukto-rem . ·Biura .: GeJ?:etalneg,o . .. Komisarza. ·. Wyborczego- na
O kręg Wybąrczy 32 (Lesznó) ...- . , · ·
. ·:.. · · · . ·. . ·:·:: -..·-- ~ . ,: -· · .
.
~;· ~· , ! ~+ Jipcu>s1·949 r. został przeniesiony
na
równorzędne
stanowisko do Zielonej Góry. Na I sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Zielonej Górze 8 lipca 1950 r. wybran-o go se·k retarzem Prezydiu·m WRN. Był współorganizatorem wojewódzkiej administracji. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia na IV sesji
WRN 26 kwietnia 1952 r. złożył rezygnację ze stannwiska sekre ·
tarza Prezydium, a w czerwcu przeszedł do pracy w Związku
Spółdzielni Przemysł-owych i Rze·mieślniczych jako kierownik
Delegatury na w·o j. zielonogórskie. Od października 1952 r. do
grudnia 1956 r. był prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku
Spółdzielni Pracy. W latach 1953 1954 nale·żał do głównych ini,:·.:: _.;:·W
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cjatorów i organiz~torów Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Lub4skiej
przy Związku.
W grudniu 1956 r. z.łożył rezygnacJę ze .stanowiska prezesa,
a woj-ewódzkie - władze -powierzył·y mu ·k.i erow·n ict\vo Pu·n ktu RepatTiacyjne-go w Czerwieńsku. Jako kierownik placówki i d·z iałacz społeczny służył repatriantom powracający1n z ZSRR pomocą i radami . w . osiedlaniu . się i w adaptacji do miejscowych
warunków. W styczniu 1960 r. został sekretarzem W-o jewódzkiego K·~mitetu K·o ordynacyjnego· Społecz-nego Funduszu Budowy
·szkół przy Kuratorium . Okręgu S-z kolnego.
J. Ziarn·k owski pełnił również społec-znie kierownicze fu.n kcj-e
w ró~:nych organiza-cjach. Przez wiele lat był przewodnicząeym
W;ojewód·z kiego Komitetu Odbudowy Warszawy i Zarządu Okrę ..
gu _Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju, zastępcą preze$3.
Zarządu ·Wojewód,z kiego Ochotniczych Straży .Pożarnych, · wi~e
prezesa Zarządu Wojewódz:kiego Powiatowego Komitetu Pomoey
Społeczn.ej, czło·nlkiem Prezydium Towarzystwa Rozwoju Ziem
Zac:hod:ni~ch. Działał również w partii, pełniąc różne funkcje z wyboru. W kW;ietniu 1970 r. przeszedł · na e·meryturę.
· Otrzymał od·zn-aozenia: ~rzy:ż Kawalerski Order·u Od-rodur1ia
Pol~, Z-łoty, Srebrny· i Brązowy Krzyż·e Zasługi, Medal X-leeia _
PL, Medal · XXX~Iecia Polski Ludowej, Order Krzyża Grunwal<łu,
Medal Tysiąclecia Państwa Polskiego, Brąwwy Medal "Za zasłu
gi .dla obronności · kraju", Złoty Medal "Za zasługi dla potąr~
nifctwa", _Q,d·mak~ Honorową "Za zasł·ugi w rozwoju wojewódz.
twa -_zielonogórskiego'~, Brązową Od:zna1kę Obrony Porządku Pu;..
blicznego. Zmarł 18 października· 1981 r . .
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