
PATRONEM
Szkoły Podstawowej w Górze?

Powstańcy
Wielkopolscy

DEMBIŃSKI JAKUB (1888-1962) sierż., żołnierz armii pruskiej w I woj-
nie świtowej, robotnik przymusowy w II wojnie światowej, aktywny działacz 
społeczny, rolnik. W czasie I wojny zmobilizowany jako rezerwista do armii 
niemieckiej. Walczył w piechocie w 2. kamp. 56. pułku. W wyniku odniesio-
nych ran w 1916 zwolniony z niemieckiego wojska. Otrzymał Krzyż Żelazny II 
klasy oraz Czarną Odznakę (za 1 i 2 rany lub odmrożenia - czarna odznaka). Po 
wyleczeniu lub zakończeniu I wojny światowej wrócił z rodziną do Góry i wziął 
udział w Powstaniu Wielkopolskim.

DOLNY FRANCISZEK (1900-1970) żołnierz armii pruskiej w I wojnie 
światowej, uczestnik walk o wschodnie granice i wojny bolszewickiej, robotnik 
rolny. W czasie Powstania Wielkopolskiego walczył w kompaniach jarociń-
skich m.in. pod Szubinem i Nakłem. Po zwycięstwie powstania brał czynny 
udział w walkach na froncie wschodnim. W okresie międzywojennym i w cza-
sie II wojny pracował jako robotnik rolny w Górze na majątku Fischera von 
Mollarda. W okresie międzywojennym należał do Koła Powstańców i Woja-
ków w Borku Wlkp. Został zweryfikowany 3.03.1938 przez Komisję Weryfika-
cyjną Związku Powstańców Wielkopolskich. Z żoną zostali pochowani na 
cmentarzu katolickim w Górze. Odznaczenia: Krzyż Waleczny nr 19 766; Od-
znaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich; Wielkopolski Krzyż Powstańczy 
(17.11.1958); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Mianowany na 
podporucznika.

FALKOWSKI WALENTY (1897-1976) żołnierz armii pruskiej w I woj-
nie światowej; uczestnik walk o wschodnie granice i wojny bolszewickiej, 
robotnik. Od 02.03.1916 do 24.12.1918 był żołnierzem w armii niemieckiej
i służył w artylerii polowej. 03.01.1919 przystąpił do Powstania Wielkopol-
skiego, został włączony do kompanii kcyńskiej i brał udział w akcjach bojo-
wych od Nakła nad Notecią w kierunku Kcyni. Po zawarciu 16.02.1919 rozej-
mu w Trewirze pozostał w wojsku. 08.05.1919 przydzielono go do 4. Kompanii 
Batalionu Zapasowego w Jarocinie. 17.08.1921 z powodu jaglicy oczu został 
zwolniony z wojska jako niezdolny do służby liniowej.

KAŁUŻNY WOJCIECH (1900-1979) żołnierz armii pruskiej w I wojnie 
światowej, uczestnik walk o wschodnie granice i wojny bolszewickiej, żołnierz 
września 1939, robotnik. W ostatnim okresie I wojny światowej, w czasie 
zaniku dyscypliny w wojsku niemieckim, ogólnego rozprężenia, tworzenia rad 
żołnierskich znalazł się w Poznaniu i z chwilą wybuchu walk powstańczych 
wstąpił w szeregi powstańców. Brał udział w przejmowaniu urzędów i koszar. 
Następnie walczył m.in. na froncie północnym pod Szubinem i Nakłem. Po 
zwycięstwie Powstania z Wojskiem Wielkopolskim brał udział w walkach 
o wschodnie granice Rzeczpospolitej oraz w wojnie bolszewickiej. 

KOŚCIAŃSKI IGNACY (1890-1943) marynarz, żołnierz wojska 
pruskiego w czasie I wojny światowej, ślusarz. W okresie I wojny światowej 
służył na pancerniku Schleswig-Holstein . Po jej zakończeniu przyjechał z ro-
dziną do Góry i wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim, prawdopodobnie 
w kompaniach jarocińskich.

KRUSZEWSKI WŁADYSŁAW (1898-1979) żołnierz armii pruskiej 
w I wojnie światowej, robotnik przymusowy w czasie II wojny światowej, han-
dlowiec. W 01.1919 wstąpił ochotniczo do powstańczej Kompanii Boreckiej. 
Uczestniczył jako sanitariusz w walkach pod Rawiczem, Osieczną, Pawłowica-
mi, Kąkolewem. Jednak nasilające się dolegliwości z urazów odniesionych we 
Francji w czasie I wojny światowej spowodowały zwolnienie ze służby w two-
rzonym Wojsku Polskim. Odznaczenia: Krzyż Żelazny (niemiecki), Wielkopol-
ski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalarski Orderu Odrodzenia Polski, medal 
Zwycięstwa i Wolności.

Pomnik 
Powstańców 
Wielkopolskich w Górze
Pomnik upamiętniający poległych bohaterów w pierwszych 

walkach za Ojczyznę 1918/20 r. (w tym dwóch Powstańców 

Wielkopolskich)

Pomnik położony jest w Górze przy kościele parafialnym. 

Powstał na fundamentach, które do reszty nie zostały przez 

Niemców rozbite podczas okupacji. Ufundowali go miesz-

kańcy parafii. Odsłonięcia dokonano 5 września 1982 r.

Szkoła pamięta
o Powstańcach

Dlaczego nadanie imienia 
jest dla szkoły takie ważne?
•

•

•

•

•

•

Rekomendacja
Powstańcy Wielkopolscy zasługują na miano patrona Szkoły Podstawowej 

w Górze. Swoją postawą i zaangażowaniem w walkę o dobro kraju uczą 

miłości i szacunku również młode pokolenie. Uczniowie naszej szkoły już od 

kilku lat odwiedzają mogiły i zapalają znicze w rocznicę wybuchu Powstania 

na grobach Powstańców. W minionym roku szkolnym braliśmy udział 

w projekcie Cyfrowa Szkoła i przygotowywaliśmy notatkę o Jakubie Dem-

bińskim, spotykając się z osobami, które go znały. Sądzimy, że wybór na pa-

trona to doskonała okazja do podziękowania za możliwość życia w wolnej 

Polsce i używania ojczystego języka.

uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród 

innych szkół,

promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,

pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,

może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach 

reprezentowanych przez patrona,

wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem,

nawiązuje współpracę ze szkołami o tym samym imieniu.



Powstanie Wielkopolskie
Ziemia Jaraczewska została zajęta przez Prusy w  drugim 

rozbiorze Polski w 1793 r. 11 listopada 1918 r. po 123 latach 

niewoli powstało Państwo Polskie. W tym dniu Józef Piłsud-

ski przejął w Warszawie władzę z rąk Rady Regencyjnej i ob-

jął dowództwo nad armią. Powstało Wojsko Polskie, którego 

zaczątkiem były oddziały strzeleckie tworzone od 1914 r. na 

ziemiach zaboru austriackiego.

Powstańcy Wielkopolscy to bohaterowie zwycięskiego pow-

stania, którego sukces spowodował włączenie Wielkopolski 

na stałe do Rzeczpospolitej.

Gdy mówimy o Powstaniu Wielkopolskim, widzimy przede 

wszystkim Poznań w grudniu 1918 r. Ale o sukcesie Powsta-

nia zdecydowało to, co działo się na prowincji. To ta prowin-

cja , która chwyciła za broń, nie pozwoliła zdusić Powstania 

w Poznaniu. Jednym z takich prowincjonalnych ośrodków 

był Jarocin, który wcześnie chwycił za broń, bo już w nocy 

z 8 na 9 listopada 1918 r. Niebagatelną rolę odegrali miesz-

kańcy Ziemi Jaraczewskiej.

ANTONIEWICZ ADAM (1888-1944) żołnierz armii pruskiej w I wojnie 
światowej, uczestnik ruchu oporu w czasie II wojny światowej, kolporter 
gazetki „Dla Ciebie, Polsko”, więzień m.in. Fortu VII, Zwickau, Rawicza. 
Bezpośrednio po I wojnie światowej wstąpił do oddziałów Powstania Wielko-
polskiego. Walczył z 3. kompanią jarocińską m.in. pod Rawiczem. Wrócił do 
domu jako inwalida wojenny.

BAŁONIAK FRANCISZEK (1898-1945) szeregowy, robotnik. Infor-
macje na temat udziału w Powstaniu Wielkopolskim oraz w I wojnie światowej 
i w walkach o wschodnie granice nie zachowały się w przekazie ustnym, 
a zakopane rodzinne dokumenty nie przetrwały okresu II wojny. Zmarł 
23.02.1945 w Parzęczewie „zatratowany przez stadnika”. Żona Jadwiga 
zmarła w 1973. Zostali pochowani na cmentarzu w Górze. Został zweryfiko-
wany 22.05.1935 przez Komisję Weryfikacyjną Związku Powstańców Wiel-
kopolskich.

BANASZAK JÓZEF (1897-1920) porucznik, żołnierz armii pruskiej 
w I wojnie światowej, baloniarz, żołnierz zawodowy. Od 08.12.1916 do 
09.11.1918 przebywał na froncie niemiecko-francuskim. Około połowy lis-
topada otrzymał urlop i przyjechał do domu rodzinnego w Brzostowie w u-
mundurowaniu i pełnym uzbrojeniu. Stąd po kilku dniach wyjechał do 
Poznania i po wybuchu Powstania Wielkopolskiego brał w nim czynny udział. 
08.02.1919 wstąpił do telefonistów, a 14.03. otrzymał przydział do I. Kompa-
nii Aeronautycznej na Ławicy. 18.05.1919 skończył tam szkołę mechaników, 
a następnie Oficerską Szkołę Aeronautyczną w Poznaniu i został mianowany 
porucznikiem. 21.05.1920 podczas szkolenia szeregowych przy manewrowa-
niu balonem został poderwany do góry i spadł na ziemię. Wskutek obrażeń 
zmarł tego dnia w szpitalu. Został pochowany z honorami wojskowymi na 
cmentarzu parafialnym w Górze. Pośmiertnie mianowany na porucznika WP.

BANASZAK WOJCIECH (1868- 1960) senator okresu międzywojen-
nego, działacz ludowy OSP, Towarzystwa Czytelni Ludowych, Banku Ludowe-
go, rolnik. W okresie Powstania Wielkopolskiego należał do Straży Ludowej 
i gdy młodzi na czele zorganizowanego „poszli walczyć” na czele zorganizowa-
nego w ramach Straży Ludowej oddziału konnego objeżdżał okoliczne wioski, 
kładąc szczególny nacisk na wioski zamieszkałe przez kolonistów niemieckich 
(Wojciechowo, Poręba, Cerekwica) oraz stacje kolejowe w Wojciechowie 
i w Górze. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaangażował się w prace 
związane z przejęciem władzy przez Polaków i związał się z ruchem ludowym.

BIELAWSKI ANTONI (1898-1938) w okresie międzywojennym z pew-
nością należał do Koła Powstańców i Wojaków w Górze. Został zweryfikowa-
ny 22.05.1926r. przez Komisję Weryfikacyjną Związku Powstańców Wielko-
polskich.

CZARNYSZKA JÓZEF (1900-1987) żołnierz walk o wschodnie granice 
oraz wojny bolszewickiej, robotnik przymusowy w czasie II wojny światowej, 
rolnik. 24.12.1918 wstąpił jako ochotnik do Oddziału Powstańczego w Jaro-
cinie i brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców w Ostrowie Wielkopolskim 
i w Krotoszynie. Brał udział w walkach o Mroczę, Ślesin i pod Rawiczem 
w styczniu i w lutym 1919 po zakończeni powstania przeszedł szlak bojowy 
z II. Pułkiem Strzelców Wielkopolskich. 19.11.1921 zwolniony do rezerwy.

BORKIEWICZ FRANCISZEK (1895-1951) żołnierz armii pruskiej 
w I wojnie światowej, uczestnik walk o granice wschodnie, rolnik. W 1913 
został z poboru powołany do służby w pruskim wojsku i z chwilą wybuchu 
wojny skierowany na front wielkiej wojny. Po powrocie wstąpił w 11.1918 do 
oddziału polskiego w Garnizonie Jarocińskim. Brał udział m.in. w walkach na 
froncie północnym, gdzie został ranny. Z żoną zostali pochowani na cmentarzu 
parafialnym w Górze.
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Kościański Ignacy (ur. 30.12.1890 w Wojciechowie, zm. 02.02.1943 

w Górze)

Kruczewski Władysław (ur. 27.11.1898 w Jaraczewie, 

zm. 29.05.1979 w Górze)

Matuszak Franciszek (ur.31.03.1898 w Górze, poległ 30.01.1919 

pod Szubinem)

Mączka Stanisław (ur. 03.05.1895 w Sośni, zm. 14.04.1943 

w Górze)

Mrozik Ignacy (ur.27.07.1869 w Łobzie, zm. 22.03.1945 w Łobzie)

Musielak Antoni (ur. 27.04.1888 w Zalesiu, zm. 21.01.1965 

w Zalesiu)

Owczarek Jan (ur. 06.06.1894 w Nowej Wsi, pow. Krotoszyn, 

zm. 14.01.1981 w Górze)

Pachciarz Franciszek (ur.25.01.1899 w Grębowie, pow. Krotoszyn, 

zm. 02.01.1976 w Jarocinie)

Piątka Józef (ur. 15.03.1873 w Bruczkowie, pow. Koźmin, 

zm. 01.09.1938 w Górze)

Rosiejka Ignacy (ur. 25.07.1900 w Żernikach, gm. Żerków, 

zm. 08.02.1982 w Zakrzewie)

Sobczyk Jan (ur. 24.12.1892 w Panience, zm. 19.08.1963 

w Brzostowie)

Wojciński Stanisław (ur. 21.09.1895 w Lisewie, gm. Żerków, 

zm. 19.12.1979 w Zalesiu)

Wojtkowiak Marcin (ur. 31.10.1899 w Łobzie, zm. 19.12.1979 

w Zalesiu)

Woźniak Szczepan (ur. 12.12.1898 w Chwałkowie, pow. Śrem, zm.?)

Wytyk Jan (ur. 16.04.1899 w Kościanie, zm. 04.03.1974 w Górze)

Powstańcy Wielkopolscy 
pochowani na cmentarzu w Górze
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Bałoniak Franciszek (ur. 30.03.1898 w Parzęczewie, 

zm. 23.02.1945 w Parzęczewie)

Banaszak Józef (ur. 04.10.1987 w Brzostowie, zm. 21.05.1920 

w Poznaniu, po wypadku w wojsku)

Bielawski Antoni (ur. 28.04.1898 w Parzęczewie, zm. 19.10.1938 

w Parzęczewie)

Borkiewicz Franciszek (ur. 21.11.1895 w Górze, zm. 03.02.1951 

w Jarocinie, w szpitalu)

Dembiński Jakub (ur. 14.07.1888 w Górze, zm. 28.12.1962 

w Górze)

Dolny Franciszek (ur. 21.01.1900 w Górze, zm. 11.09.1971 

w Jarocinie, w szpitalu)

Dybski Walenty (ur. w Parzęczewie, mieszkał w Łobzie, zm.?)

Janiszewski Adam (mieszkał w Górze, później w Brzostowie)

Kamiński Ignacy (ur. 10.07.1897 w Zalesiu, zm. w Górze)

Kałużny Wojciech (ur. 17.04.1900 w Pietruszycach, pow. Pleszew, 

zm. 05.05.1979 w Jarocinie)

Powstańcy Wielkopolscy 
pochowani na cmentarzu w Panience
•

•
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Antoniewicz Adam (ur. 4.07.1883 w Strzyżewku, zm.11.11.1953 

w Strzyżewku)

Banaszak Wojciech (ur. 04.04.1868 w Panience, zm. 27.11.1960 

w Panience)

Czarnyszka Józef  (ur. 21.01.1900 w Zakrzewie, pow. Jarocin, 

zm. 12.08.1987 w Panience)

Falkowski Walenty (ur.12.02.1897 w Pokrzyn Zdroje, 

pow. Gniezno, zm. 12.10.1976 w Panience)

Staszak Kazimierz (ur. 27.02.1899 w Sokolnikach, pow. Września, 

zm. 08.01.1991 w Panience)

Suszczyński Antoni (ur. 26.12.1900 w Osieku, pow. Jarocin, 

zm. 24.02.1979 w Panience)



MATUSZAK FRANCISZEK (1898-1919 ) szer., żołnierz amii pruskiej 
w I wojnie światowej, robotnik. W 1916 został z poboru wcielony do armii 
niemieckiej. Po powrocie z niemieckiego wojska wstąpił ochoczo do powstań-
czych oddziałów batalionu jarocińskiego. Poległ pod Szubinem na północnym 
froncie Powstania. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Górze.

MĄCZKA STANISŁAW (1893-1945) żołnierz armii pruskiej w I wojnie 
światowej, uczestnik walk o wschodnie granice i wojny bolszewickiej, ślusarz. 
W Powstaniu Wielkopolskim wziął udział jako ochotnik, lecz żadne dokumen-
ty nie zachowały się. Po Powstaniu pozostał w wojsku i służył w artylerii 
ciężkiej i przez pewien czas stacjonował na Sołaczu w Poznaniu.

MUSIELAK ANTONI (1888-1965) żołnierz armii pruskiej, uczestnik 
walk o wschodnie granice oraz wojny bolszewickiej, robotnik przymusowy 
w czasie II wojny, rolnik. Z chwilą tworzenia się w koszarach jarocińskich 
oddziału polskiego zgłosił się ochotniczo do garnizonu i wziął udział w Pow-
staniu Wielkopolskim. Brak informacji na których odcinkach frontu walczył. 
Z Wojskiem Wielkopolskim wziął udział w walkach o ustalenie wschodnich 
granic Rzeczpospolitej oraz w wojnie bolszewickiej.

OWCZAREK JAN (1894-1981) żołnierz armii pruskiej, robotnik przy-
musowy w czasie II wojny światowej, rolnik. Z chwilą wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego wziął udział w walkach jako ochotnik. Nie dało się ustalić 
w jakich oddziałach i na których frontach walczył. Następnie w Wojsku Pol-
skim walczył o wschodnie granice Rzeczpospolitej Polski. Zmarł w Górze. 
Zostali z żoną pochowani na cmentarzu parafialnym w Górze.

PACHCIARZ FRANCISZEK (1899-1976) żołnierz armii pruskiej 
w I wojnie światowej, uczestnik walk o wschodnie granice i wojny bolszewic-
kiej, w GG działacz AK, sołtys, myśliwy, działacz OSP, więzień okresu stalinow-
skiego, rolnik. Po powrocie do domu wraz z braćmi ochotniczo wstąpili do 
oddziałów powstańczych, a w 1920 walczyli w wojnie bolszewickiej. W czasie 
Powstania wraz z braćmi walczył w kompanii rozdrażewskiej m.in. pod Zdu-
nami, Cieszkowem i Babimostem. Po jego zakończeniu wcielony do 4. Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej. W czasie wojny bolszewickiej ranny, dostał się do 
niewoli, był internowany do Rumunii. Chorował tam na dur brzuszny. Z racji 
odniesionych w czasie wojny ran i trwałego uszczerbku na zdrowiu uznany za 
inwalidę wojennego.

PIĄTKA JÓZEF (1873-1938) żołnierz armii niemieckiej, ślusarz. Służbę 
wojskową odbył w wojsku niemieckim. Z chwilą wybuchu Powstania Wielko-
polskiego wziął w nim udział jako ochotnik. Brak jednak informacji, czy brał 
udział w walkach o wschodnie granice Polski.

ROSIEJKA IGNACY (1900-1982) żołnierz wojska pruskiego w czasie 
wielkiej wojny, uczestnik wojny obronnej 1939, górnik, rolnik. Po przeszkole-
niu w Jarocinie jesienią 1918 wysłany do Wrześni, gdzie zastał go spontanicz-
ny wybuch Powstania w Poznaniu. Żołnierze we Wrześni otrzymali niemal na-
tychmiast informację o rozpoczęciu 
walk o wyzwolenie się spod władzy 
niemieckiego cesarza. Przystąpił do 
przejmowania władzy przez Po-
laków. Po zwycięstwie Powstania 
wziął udział w walkach o ustalenie 
wschodnich granic Rzeczpospolitej. 
Wielkim przeżyciem było dla niego 
zdobycie Kijowa. Zdemobilizowany 
w 1922 lub 1923.



SOBCZYK JAN (1892-1963) żołnierz armii pruskiej, także w czasie I woj-
ny światowej, robotnik przymusowy w czasie okupacji hitlerowskiej, rolnik. 
Zgłosił się do garnizonu jarocińskiego, gdzie po utworzeniu Rady Żołnierskiej 
w nocy 8/9.11.1918  formowany był oddział polski. Brał udział w przejmowa-
niu z rąk niemieckich poczty i dworca kolejowego oraz w rozbrajaniu żołnierzy 
niemieckich przejeżdżających przez jarociński dworzec. Uczestniczył w prze-
jęciu Zdun w 01.1919 oraz w walkach pod Bydgoszczą na froncie północnym,. 
Ciężko ranny w nogę. W wyniku odniesionych obrażeń noga była krótsza o ok. 
5 cm. Po wyleczeniu walczył w wojnie bolszewickiej. Zwolniony na początku 
1921 powrócił do domu rodzinnego i do pracy na folwarku w Panience.

STASZAK KAZIMIERZ (1899-1985) żołnierz armii pruskiej w I wojnie 
światowej, uczestnik konspiracji antyniemieckiej, kolporter gazetki „Dla 
Ciebie, Polsko”, więzień obozów hitlerowskich, aktywny działacz społeczny, 
rzeźnik, handlarz, rolnik. Bez oficjalnego zezwolenia opuścił armię niemiecką 
i powrócił do domu 28.12.1918. 2 dni później byli żołnierze zaczęli organizo-
wać ochotników do walki o Polskę. Zebrało się 18 ochotników, każdy starał się 
o broń we własnym zakresie. Z Chwałkowa wyruszyli do Książa Wlkp. Po 
uzupełnieniu uzbrojenia wyruszyli do Śremu, gdzie przeszli pod komendę Bro-
nisława Kirchnera, dowódcę 1. i 3. kompanii jarocińskich. Otrzymali amunicję 
i w 80 osób ruszyli na koszary w Śremie, w których jeszcze byli Niemcy. Po 
wyzwoleniu całej okolicy śremskiej powstańcy zostali rozdzieleni. Kazimierz 
Staszak został w grupie leszczyńskiej i wszedł w skład oddziału Ignacego 
Talarczyka z Borku. Walczył m. in. o wyzwolenie Kąkolewa.

SUSZCZYŃSKI ANTONI (1900-1979); kapral, żołnierz armii pruskiej 
w I wojnie światowej, uczestnik walk o wschodnie granice i wojny bolszewic-
kiej, aktywny działacz społeczny, sołtys, rolnik. 23.121918 zgłosił się jako 
ochotnik do tworzących się w garnizonie jarocińskim polskich oddziałów, któ-
re będą walczyły o Polskę. Początkowo brał udział w przejmowaniu w Jaro-
cinie mienia państwowego i pilnowaniu urzędników miejskich, powiatowych 
i poczty. Po wybuchu walk powstańczych, po 27.12.1918 uczestniczył w za-
jęciu Zdun oraz w walkach pod Rawiczem i Lesznem.

WOJTKOWIAK MARCIN (1899-1979) kapral, żołnierz armii pruskiej 
w czasie I wojny światowej, uczestnik walk o wschodnie granice i wojny bol-
szewickiej, działacz PSL „Piast”, żołnierz kampanii wrześniowej 1939, robot-
nik przymusowy w czasie II wojny światowej, mechanik, kowal. Powołany do 
pruskiej armii jesienią 1917. Przeszkolony w Śremie, następnie skiero-
wany do Furstemvalde pod Berlinem. Mechanik na lotnisku wojskowym. Po 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego przedostał się na stronę polską i w sty-
czniu zgłosił się jako ochotnik do batalionu jarocińskiego. Brał udział w froncie 
północnym pod Bydgoszczą w walkach o Szubin, później z 3. kompanią w wal-
kach pod Rawiczem. Po zakończeniu Powstania wraz z III Dywizją Wielkopol-
ską brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a od jesieni 1920 w walkach 
z Litwinami o Suwalszczyznę. Odznaczenia: Krzyż Walecznych, Wielkopolski 
Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

WYTYK JAN (1899-1974) żołnierz armii pruskiej w czasie I wojny 
światowej, uczestnik walk o wschodnie granice i wojny bolszewickiej, robotnik 
przymusowy w czasie II wojny światowej, kołodziej, rolnik. 26.12.1918 samo-
wolnie opuścił koszary Frontu Grolmanna w poznaniu i mając własny karabin 
typu mauzer i zdobyty pistolet dołączył 01.01.1919 do oddziałów Powstania 
Wielkopolskiego. Po opanowania Poznania przez powstańców przydzielony 
do kuchni oddziału sztabowego. Po zakończeniu powstania skierowany do 
koszar Poznań-Jeżyce. Od 1920 do 1921 w 68 pp. Września, Baon Zapasowy - 
pełnił funkcję zbrojeniowego. Odznaczenia: Odznaka Pamiątkowa Wojsk 
Wielkopolskich, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski.


