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Archiwum Państwowe w Lesznie od zeszłego roku promuje wśród lokalnej społeczności ogólnopolski pro-
jekt realizowany przez sieć archiwów państwowych „Archiwa Rodzinne Niepodległej”. Zeszłoroczna edy-
cja projektu spotkała się z szerokim zainteresowaniem licznego grona uczestników. W roku bieżącym 
projekt jest kontynuowany. Jego efektem jest wystawa i katalog, który oddajemy w Państwa ręce. Za-
równo wystawa, jak i katalog nie mogłyby powstać, gdyby nie liczne grono osób, które chciało się z nami 
podzielić pamiątkami po swoich przodkach. Składamy serdeczne podziękowania darczyńcom i uczestni-
kom projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej”, a w szczególności Krzysztofowi Tomczykowi, Krystynie 
Bartoszkiewicz, Krzysztofowi Handke, Andrzejowi Handke, Joannie Kiąca-Fryczkowskiej, Andrzejowi 
Kotlarskiemu, Elżbiecie Kromuszczyńskiej, Reginie Nowak, Ewie Metelskiej, Marii Metelskiej, Bożenie 
Jakubiak, Wojciechowi Ratajczakowi, Felicji Skrzypczak-Krzymińskiej, Jerzemu Solli, Marii Stróżyń-
skiej, Januszowi Skrzypczakowi, Robertowi Walkowiakowi. Dziękuję również pracownikom Archiwum, 
zwłaszcza mgr Alicji Bodylskiej, która drugi rok jest koordynatorem projektu, służy także wsparciem  
i radą wszystkim tym, którzy zwracają się do nas o pomoc w zabezpieczeniu swoich cennych pamiątek.

Zachęcam Państwa do poznawania swojej rodzinnej historii, być może odkryjecie, że wasi przod-
kowie przyczynili się do odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Dzięki temu wzbogacimy lokalną 
historię i wszyscy przyczynimy się do jej zachowania dla przyszłych pokoleń.

         dr Elżbieta Olender
                      dyrektor
        Archiwum Państwowego w Lesznie
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W 2019 r. w ramach obchodów 100. rocznicy utworzenia sieci archiwów państwowych oraz stulecia od-
zyskania niepodległości, Archiwa Państwowe zapoczątkowały projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej”. 
Uruchomione zostały punkty konsultacyjne, gdzie można uzyskać pomoc i poradę na temat sposobów 
prowadzenia domowego archiwum oraz zabezpieczenia i konserwacji rodzinnych pamiątek. Uwieńcze-
niem tych działań w Archiwum Państwowym w Lesznie jest wystawa „Niezwykłe historie zwykłych 
ludzi. Archiwa Rodzinne Niepodległej”.

„Archiwa Rodzinne Niepodległej” to projekt szczególny. Skierowany jest do każdego, dla kogo zacho-
wanie pamięci o przeszłości jest ważne. Rodzinne pamiątki mają nie tylko wartość sentymentalną, ale 
także stanowią bezcenny materiał historyczny. Tworzą historię społeczną, znacznie barwniejszą niż ta 
podręcznikowa, zdominowana przez wielką politykę. 

Głównym celem projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” jest połączenie narodowej oraz prywatnej 
historii, a także pokazanie roli pojedynczych osób i rodzin w przywróceniu niepodległej Polski. Materiały 
prezentowane na wystawie odzwierciedlają społeczną, kulturalną i polityczną działalność pokazanych 
tu osób. Jednocześnie możemy zobaczyć ich codzienne życie - rodzinne i zawodowe -  utrwalone na fo-
tografii. Śledząc losy osób przedstawionych na wystawie, widzimy historię naszego państwa. Od czasów 
zaborów przez strajki szkolne, I wojnę światową, Powstanie Wielkopolskie, wojnę polsko-bolszewicką, 
odbudowę państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości aż po wrzesień 1939 r., konspirację, udział 
w Armii Krajowej, w Powstaniu Warszawskim czy pobyt w obozach. W każdej prezentowanej kolekcji 
możemy zobaczyć odbicie naszej narodowej historii.

Wystawa składa się z 16 kolekcji rodzinnych. Pięć z nich zostało przekazanych przez twórców lub 
ich rodziny i znajduje się w zasobie leszczyńskiego archiwum. Pozostałe kolekcje po uprzedniej konser-
wacji, zostały zdigitalizowane i przechowywane są w formie cyfrowej, a oryginały wróciły do właścicieli.

Mam nadzieję, że wystawa, jak i cały projekt rodzinnych archiwów, przyczyni się do wzrostu świado-
mości ludzi co do wartości materiałów archiwalnych i będzie zachętą do dbania o rodzinne dokumenty, 
aby mogły służyć następnym pokoleniom.

                                                                                                              Alicja Bodylska
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Jan Barczyński w czasie I wojny 
światowej

Jan Barczyński, ok 1920 r.Jan Barczyński w czasie I wojny światowej

Jan Barczyński był synem Jana i Weroniki z domu Nadolna. Urodził się 20 grudnia 1894 r. w Drzecz-
kowie koło Osiecznej. W czasie I wojny światowej walczył w armii pruskiej (Niederschlesisches  
Infanterie-Regiment Nr 47 König Ludwig III von Bayern) na froncie zachodnim. We Francji  
zaciągnął się jako ochotnik do Błękitnej Armii generała Józefa Hallera i z nią powrócił do Polski.  
W latach 1919–1921 służył w 17. Pułku Artylerii Lekkiej. 

W 1927 r. poślubił Annę Krzyżyńską. Małżeństwo miało czworo synów: Tadeusza (ur. w 1928 r.),  
Stefana (ur. w 1931 r., Jana (ur. w 1933 r.) i Aleksandra (ur. w 1948 r.). Mieszkał i pracował  
w rodzinnym Drzeczkowie. Zmarł w 17 lipca 1976 r.

Kolekcja Jana Barczyńskiego   (oprac. Alicja Bodylska)
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Rodzice Jana, Jan i Weronika Barczyńscy, ok. 1910–1915

Jan Barczyński (stoi drugi od lewej), ok. 1914–1915

Wypis z aktu urodzenia Jana Barczyńskiego, 1948 r.

Wyciąg z aktu małżeństwa Jana Barczyńskiego i Anny Krzyżyńskiej, 1948 r.

Jan Barczyński, ok. 1958 r.
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Julianna Bartoszkiewicz z domu Kucnerowicz, córka 
Feliksa i Marty urodziła się 27 maja 1909 r. w Lubiniu, 
w powiecie kościańskim. Ojciec prowadził w Lubiniu 
zakład stolarski, a matka sklep kolonialny. Brunon 
Bartoszkiewicz urodził się 13 września 1902 r.   
w Rydzynie, w powiecie leszczyńskim. Jego rodzicami 
byli Józef i Franciszka Bartoszkiewicz. Ojciec był 
stolarzem i prowadził w Rydzynie zakład stolarski.

Julianna i Brunon pobrali się 21 października  
1928 r. Po ślubie zamieszkali w Rydzynie, gdzie na świat 
przyszła trójka ich dzieci: Stanisław (ur. w 1929 r.),  
Jerzy (ur. w 1931 r.) i Krystyna (ur. w 1935 r.)

W roku 1935 rodzina przeniosła się do Leszna, 
gdzie Brunon uruchomił dużą firmę stolarską 
zatrudniającą 15 osób i produkującą meble oraz 
trumny. Zamieszkali przy Rynku pod nr 25, gdzie na 
parterze prowadzili sklep z wyrobami swojej firmy.

Brunon Bartoszkiewicz był powstańcem wiel-
kopolskim, działaczem Związku Powstańców Wiel-
kopolskich, komendantem Ochotniczej Straży 
Pożarnej i prezesem Bractwa Kurkowego w Ry-
dzynie, członkiem Stronnictwa Narodowego, Towa-
rzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie oraz 
Leszczyńskiego Klubu Motorowego, którego był 
współzałożycielem. Tuż przed wybuchem drugiej 
wojny światowej, jako porucznik rezerwy, Brunon 
Bartoszkiewicz został zmobilizowany. Podczas 
kampanii wrześniowej walczył między innymi w bit-
wie nad Bzurą. Po klęsce wrócił do domu, gdzie został 
aresztowany, a następnie 21 października wraz  
z innymi obywatelami Leszna rozstrzelany.

Kolekcja Brunona i Julianny Bartoszkiewiczów   (oprac. Alicja Bodylska, Karolina Sternal)

Brunon Bartoszkiewicz, ok. 1930 r.

Julianna Bartoszkiewicz, ok. 1930 r.
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Julianna wraz z trójką dzieci została zmuszona do opuszczenia 
mieszkania, a następnie wysiedlona do Tomaszowa Mazowieckiego 
w Generalnej Guberni. Tam poznała rodzinę Średnich – Żydów  
z Bydgoszczy. Ich córka Estera ukończyła pierwszy rok studiów na 
Uniwersytecie Warszawskim. Julianna Bartoszkiewicz nawiązała 
przyjazne relacje z żydowską rodziną, a gdy Niemcy przenieśli 
Średnich do getta, Julianna pomagała im dostarczając żywność. 
W lutym 1943 roku Estera uciekła z kolumny żydowskich kobiet 
prowadzonych przez miasto i dotarła do mieszkania Julianny i jej 
trójki dzieci. Niebawem do Estery dołączył jej mąż Aaron Waldeman. 
Juliannna pomogła im zdobyć nową tożsamość.

We wrześniu 1943 r. rodzina Bartoszkiewiczów przeniosła 
się do Warszawy. Niebawem dołączyli do nich Estera i Aaron. 
Julianna ukrywała żydowskie małżeństwo aż do wybuchu 
Powstania Warszawskiego, podczas którego wspólnie chronili się 
przed nalotami w piwnicach domów. 25 sierpnia odłamek zranił 
dziewięcioletnią córkę Krystynę w twarz i w nogę. Rany były 
bardzo ciężkie, ale dziecko przeżyło powstanie.

Zakład stolarski Brunona Bartoszkieicza, Rydzyna, ok. 1930–1935

Julianna i Brunon Bartoszkiewiczowie  
z dziećmi: Stanisławem, Jerzym i Krysty-
ną, Rydzyna, 1935 r.

Julianna Bartoszkiewicz  
z córką Krystyną, Rydzyna, 1936 r.
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Z Warszawy Bartoszkiewiczowie i Walde-
manowie wyszli wspólnie i ewakuowali się do 
Pruszkowa. Po zakończeniu wojny Julianna 
Bartoszkiewicz wróciła z dziećmi do Leszna  
i zamieszkała przy ul. Zielonej. Estera i Aaron 
Waldemanowie przez pewien czas mieszkali  
w Łodzi. Ostatni raz Estera widziała się z Ju-
lianną w 1946 lub 1947 roku. Po pewnym cza-
sie Waldemanowie wyemigrowali do Kanady, 
skąd wyjechali do Nowego Jorku.

Julianna Bartoszkiewicz zmarła w wieku 
86 lat, 11 sierpnia 1995 roku w Poznaniu, gdzie 
w ostatnich latach swojego życia mieszkała  
z córką Krystyną.

Julianna z synami, ok. 1937 r.

Julianna i Brunon Bartoszkiewiczowie, ok.1937 r. Julianna Bartoszkiewicz z dziećmi, ok. 1937 r.
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Jerozolimski Instytut Yad Vashem na wniosek Estery 
Waldeman nadał pośmiertnie Juliannie Bartoszkiewicz 
tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” za uratowanie 
życia jej i jej mężowi. Ten zaszczytny medal i dyplom 
odebrała córka Krystyna z rąk attaché kulturalnego przy 
Ambasadzie Izraela, Yaakowa Finkelsteina, w siedzibie 
Filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Poz-
naniu 11 stycznia 2007 r.

Esthera Waldeman nie przyjechała na uroczystość. 
W synagodze w Nowym Jorku urządziła spotkanie 
poświęcone Juliannie Bartoszkiewicz. Odczytała z kartek 
przemówienie. Opisała wszystko, przez co przeszła w czasie 
wojny. Juliannę nazwała „aniołem”.

Julianna Bartoszkiewicz, ok. 1995 r.

Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, przyznany Juliannie Bartoszkiewicz,  
(awers i rewers), 2005 r. 

Dyplom Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, 
przyznany Juliannie Bartoszkiewicz, 2005 r.
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Kolekcja Alfonsa Fenglera   (oprac. Alicja Bodylska)

Alfons Roman Fengler, syn Jana i Marii z d. Pieckel 
urodził się 26 lipca 1898 r. w Obrze (pow. wolsztyński).  
W 1915 r. został wcielony do armii niemieckiej. Walczył 
na froncie zachodnim, m.in. pod Verdun. W czerwcu 
1919 r. zgłosił się do Wojska Wielkopolskiego i dostał 
przydział do 1. baterii dywizjonu zapasowego artylerii. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Przez cały 
okres międzywojenny służył w Wojsku Polskim.   

Szkolił się w Szkole Podchorążych Artylerii w Pozna-
niu. Został promowany na stopień podporucznika służ-
by stałej artylerii 31 lipca 1920 r. Po ukończeniu szkoły 
służył w Centralnym Obozie Podoficerskich Szkół Arty-
lerii w Toruniu. W 1925 r. przeniesiony został do 1. Puł- 
ku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie. Awansował 
do stopnia kapitana 1 stycznia 1931 r., po czym objął 
dowództwo baterii. W 1938 r. awansował do stopnia  
majora służby stałej i do sierpnia 1939 r. był dowódcą  
3. dywizjonu w 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej.

W czasie wojny obronnej, we wrześniu 1939 r., dowo-
dził 1. dywizjonem samochodowym artylerii przeciwlot-
niczej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 r. 
przedostał się przez Rumunię do Francji, gdzie wstą-
pił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W czerwcu 
1940 r. ewakuowany został do Wielkiej Brytanii. Służył 
także na Środkowym Wschodzie w 5. Dywizji Strzelców 
Karpackich (w latach 1942–1944), dowodząc 5. Kreso-
wym Pułkiem Artylerii Przeciwlotniczej. W 1942 r. zo-
stał awansowany na stopień podpułkownika. Uczestni-
czył w kampanii włoskiej w 1944–1945 (walczył m.in. 
pod Monte Cassino). 

Alfons Fengler, Boże Narodzenie na pustyni irackiej, 1942 r.

Alfons Fengler, Palestyna, 1942 r.

Brytyjski dowód osobisty Alfonsa Fenglera (s. 2 i 3), 
wydany 26 sierpnia 1940 r. 
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Po demobilizacji w 1947 r. powrócił do kraju. Początkowo mieszkał i pracował w Nowej Soli  
i Zielonej Górze. Po uzyskaniu renty inwalidzkiej przeprowadził się do Leszna. 11 listopada  
1990 r. został awansowany na stopień pułkownika. Zmarł 14 marca 1993 r. 

Dwukrotnie był żonaty. Pierwsze małżeństwo zawarł w 1927 r. z Anną Brass, z którą miał  
dwie córki: Marię (ur. w 1928 r.) i Krystynę (ur. w 1933 r.). Drugie małżeństwo zawarł z Józefą 
Śmigielską w 1949 r. 

Odznaczenia: Krzyż Walecznych (1920 r. i 1939 r.) Złoty Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy  
za Wojnę 1918–1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, brązowy i srebrny Medal  
za Długoletnią Służbę Wojskową, Krzyż Czynu Zbrojnego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 
Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino, Gwiazda za Wojnę 1939–1945, Gwiazda Italii.

Alfons Fengler i Kazimierz Angerman przy drogowskazie 
do Polski, Irak, 1942 r.

Alfons Fengler w czasie kampanii włoskiej, Ankona, 1944 r.

Alfons Fengler, Irak, 1942 r. 

Legitymacja odznaki pamiątkowej 6. Lwow-
skiej Dywizji Piechoty (s. 1), 19 paździer-
nika 1943 r.
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Alfons Fengler, ok. 1964 r.

Legitymacja majora Alfonsa Fenglera z Armii Polskiej  
we Francji (s. 2 i 3), 15 stycznia 1942 r. Pozwolenie na prowadzenie pojazdów wojskowych,  

(s. 2 i 3), 26 lipca 1943 r.

Legitymacja Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino  
(s. 2 i 3), 27 lutego 1945 r.

Legitymacja Krzyża Walecznych (s. 1),  
3 września 1947 r.
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Kolekcja Jerzego Handke   (oprac. Alicja Bodylska)

Jerzy Handke urodził się 29 kwietnia 1912 r. w Roszkowie 
(pow. Jarocin). Ojciec jego, Augustyn, był pracownikiem 
kolejowym, a matka, Antonina z d. Neumann zajmowała się 
domem.

Po ukończeniu szkoły powszechnej kształcił się w Se-
minarium Nauczycielskim w Lesznie, a następnie ukończył 
Wyższy Kurs Nauczycielski w Poznaniu.

W latach 1932–1933 odbył służbę wojskową na Kursie 
Podchorążych Rezerwy Piechoty 17. Dywizji Piechoty przy 
69. pułku piechoty w Gnieźnie. Praktyki odbywał w Lesznie, 
w  55. Poznańskim Pułku Piechoty.

W 1934 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole 
zawodowej w Grudziądzu. W tym samym roku uczestniczył 
w ćwiczeniach 69. pp. W następnych latach pracował jako 
Komendant Przysposobienia Wojskowego Szkół Zawodowych 
w Grudziądzu. Awansowany został na podporucznika 
rezerwy piechoty 1 stycznia 1936 r.

W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do służb 
taborowych Armii Poznań na stanowisko kierownika 
magazynów wojskowych. W czasie ewakuacji na wschód 
kraju dostał się do niewoli sowieckiej w Brześciu Litewskim. 
Uciekł z niewoli i udał się do Grudziądza, do rodziny. 
Poszukiwany przez Selbstschutz1 udał się do Leszna. 

W początkach listopada 1939 r. został zaprzysiężony 
do Korporacji Braterstwa „Czołem Sikorskiemu” przez 
majora Stefana Łukowicza, a w grudniu 1939 r. – do Służby 
Zwycięstwu Polsce przez porucznika Franciszka Pawelę. 

1 Volksdeutscher Selbstschutz, potocznie Selbstschutz  (Samoobrona Et-
nicznych Niemców) – organizacja paramilitarna utworzona we wrześniu 
1939 r. na okupowanych ziemiach polskich.

Jerzy Handke (siedzi drugi od prawej) jako uczeń Pań-
stwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Le- 
sznie, dwudziestolecie międzywojenne, z  zasobu APL 

I Komunia Święta Jerzego 
Handke, 1921 r., z zasobu APL 

List Jerzego Handke do przyszłej żony Heleny,  
31 grudnia 1934 r., z zasobu APL 
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Od wiosny 1940 r. działał w  Związku Walki Zbrojnej. Organizował struktury konspiracyjne ZWZ  
w Lesznie, a w czerwcu 1940 r. mianowany został komendantem obwodu ZWZ w Lesznie –  
„Orzechy II”. 

Od marca 1941 r. pełnił funkcję komendanta Inspektoratu Rejonowego ZWZ/AK w Lesznie – 
„Ptaszarnia”. Używał pseudonimów „Leszek”, ,,Leszek Biały”’ „Grot”, „Leszek Grot”. Organizował 
siatkę konspiracyjną na terenach Leszna, Rawicza, Kościana, Gostynia. 

Został przypadkowo aresztowany w czerwcu 1943. Nie znając jego powiązań organizacyjnych, 
Gestapo zaproponowało mu współpracę i zwolniło. Wykorzystał tę sytuację i w porozumieniu  
z komendantem Okręgu AK – po przekazaniu agend Inspektoratu Rejonowego Leszno pod-
porucznikowi Maksymilianowi Lewandowskiemu – jesienią 1943 r. został przerzucony do powiatu 
wrzesińskiego. 

Świadectwo szkolne Państwowego Semina-
rium Nauczycielskiego Męskiego w Lesznie 
Jerzego Handke, awers, 28 czerwca 1928 r., 
z zasobu APL 

Zdjęcie ślubne Jerzego Handke 
i Heleny z domu Plieth, 1936 r., 
z zasobu APL 

Jerzy Handke – komendant Inspektoratu Rejonowego  
AK w Lesznie z żoną Heleną i synem Andrzejem  
(ur. w 1937 r.), okres okupacji, z zasobu APL 

Jerzy Handke jako nauczyciel, siedzi pierwszy od lewej, 
ok. 1934 r., z zasobu APL 
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Tam rozpoczął formowanie oddziału zbrojnego, który 
stanowił szkieletowy zawiązek 68. Pułku Piechoty Armii 
Krajowej, w ramach odtwarzania przedwojennych pułków 
piechoty Wojska Polskiego. W wyniku obławy z 19 na 20 lutego 
1944 r. (inne źródła podają 27 stycznia, jeszcze inne z 29 na 
30 stycznia 1944) przeprowadzonej przez niemiecką policję 
w Grabowie, oddział został otoczony. Jerzy Handke  w trakcie 
ucieczki, sam będąc ranny, zdołał śmiertelnie postrzelić 
dowódcę grupy pościgowej. Został zastrzelony przez grupę 
pościgową (inne źródła podają, że sam zastrzelił się ostatnim 
pociskiem).

Pochowany został na pobliskim cmentarzu. Po wojnie 
ekshumowany i pochowany w Lesznie. 

Odznaczony Krzyżem AK i trzykrotnie Medalem Wojska.
W 1936 r. zawarł małżeństwo z Heleną z domu Plieth,  

z którą miał syna Andrzeja (ur. w 1937 r.). Helena Handke była 
członkiem Armii Krajowej (ps. „Hanka”). Za swą działalność 
została aresztowana w lipcu 1943 r. i uwięziona w Forcie VII  
w Poznaniu, następnie w niemieckich obozach koncentra- 
cyjnych w Oświęcimiu, Ravensbrük i Flossnebürg. Zmarła  
w 1994 r.

Postanowienie Sądu Grodzkiego we Wrześni  
uznające Jerzego Handke za zmarłego, 5 listopada 
1946 r., z zasobu APL 

Zaświadczenie o aresztowaniu i pobycie w więzieniu  
i obozach Heleny Handke, 1992 r., z zasobu APL 

Poświadczenie Edmunda Nawry dotyczące działalności i śmierci 
Jerzego Handke, 27 listopada 1945 r., z zasobu APL 
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Kolekcja Joanny Kiąca-Fryczkowskiej   (oprac. Alicja Bodylska)

Joanna Kiąca-Fryczkowska urodziła się 4 lipca  
1927 r. w Dęblinie, gdzie jej ojciec, Franci-
szek Kiąca, służył w Wojsku Polskim i praco-
wał w przemyśle lotniczym jako mechanik. 
Gdy miała 8 lat, wraz z rodzicami i bratem  
Jarosławem zamieszkała w Warszawie. W cza-
sie okupacji, jako uczennica Szkoły Handlowej 
przy pl. Trzech Krzyży, wstąpiła do Szarych 
Szeregów, a następnie do Okręgu Warszawskie-
go Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim 
walczyła w batalionie łączności na Ochocie.  
14 sierpnia, wraz z ludnością cywilną trafiła  
do Pruszkowa, a następnie została wywieziona 
kolejno do KL Ravensbrück, KL Salzgitter, KL 
Bergen-Belsen. 

Zdjęcie ślubne rodziców Joanny 
Kiąca-Fryczkowskiej – Łucji Ko-
nieczyńskiej i Franciszka Kiąca, 
Jezierzyce Kościelne, 21 czerwca 
1926 r.

Franciszek Kiąca, ojciec Joanny  
Kiąca-Fryczkowskiej, Anglia, 
1941/1942

Książeczka żołdu Franciszka Kiąca, ojca Joanny Kiąca-Frycz-
kowskiej (strony 2–3), data złożenia przysięgi wojskowej:  
5 sierpnia 1940 r.

Joanna Kiąca, Dęblin, 1928 r.

Komunijne zdjęcie Joanny 
Kiąca, Warszawa, maj 1935 r.
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Po wyzwoleniu wcielono ją do II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. We Włoszech,  
w Porto San Giorgio, uczęszczała do Gimnazjum Ogólnokształcącego dla Ochotniczek P.S.K. II Kor-
pusu, gdzie w 1946 zrobiła tzw. ,,małą maturę”. W tym samym roku została przeniesiona do Anglii. 
Tam, od kilku lat, przebywał ojciec Pani Joanny, który w momencie wybuchu II wojny światowej 
przez Rumunię i Francję dotarł do Anglii.

Wróciła do Polski w 1947 r. W 1953 r. ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskie-
go. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i geriatrii. W 1955 r. wyszła za mąż  
za Mariana Fryczkowskiego. Ma jedną córkę – Małgorzatę (ur. w 1956 r.) Przez wiele lat praco-
wała jako lekarz w Zabrzu i Wschowie. W 1977 roku zamieszkała w Boszkowie, a od 1998 mieszka  
w Lesznie. Jest prezesem Oddziału Leszno Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.  
15 sierpnia 2020 r. awansowano ją na stopień majora.

Joanna Kiąca z bratem Jarosławem, 
Warszawa, lata okupacji

Joanna Kiąca z bratem Jarosławem i matką Łucją,  
Warszawa, lata okupacji

Joanna Kiąca z bratem Jarosławem i matką Łucją,  
Warszawa, lata okupacji

Joanna Kiąca (druga od prawej)  
w II Korpusie Polskim gen. Włady-
sława Andersa, Włochy, 1946 r.
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Świadectwo ukończenia Gimnazjum Ogólnokształ-
cącego dla Ochotniczek Pomocniczej Służby Kobiet 
II Korpusu Polskiego, Porto S. Giorgio, Włochy,  
3 lipca 1946 r.

Legitymacja byłego jeńca wojennego, 21 lipca 1945 r.Książeczka żołdu Joanny Kiąca (s. 2 i 3), 5 września 1943 r. 

Zaświadczenie o przybyciu do Polski, 8 maja 1947 r.
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Joanna Kiąca-Fryczkowska z rodzicami na łące w Jezierzycach Kościel-
nych, lata 60. XX w.

Zawiadomienie o zawarciu 2 lipca 1955 r.  
ślubu kościelnego przez Joannę Kiąca i Mariana  
Fryczkowskiego w Jezierzycach Kościelnych, 
Zabrze, lipiec 1955 r.

Legitymacja Krzyża Armii Krajowej (awers i rewers), 12 sierpnia 
1980 r.

Joanna Kiąca-Fryczkowska, 2008 r.

Joanna Kiąca po uroczystości ukoń-
czenia studiów na Wydziale Lekar-
skim Uniwersytetu Poznańskiego, 
Poznań 1953 r.

Dyplom ukończenia studiów na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Poznańskiego (środek dyplomu), Po-
znań, 24 października 1953 r.
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Kolekcja Bronisława Kotlarskiego   (oprac. Alicja Bodylska, Andrzej Kotlarski)

Bronisław Kotlarski urodził się 14 września 1893 r. w Kębło-
wie (pow. Wolsztyn), jako syn Stanisława, kupca i właściciela 
sklepu, i Jadwigi z Biskupskich. Miał młodsze rodzeństwo: 
Józefa, Władysława, Stefana, Marię i Edmunda.

W latach 1899–1907 uczęszczał do sześcioklasowej szkoły 
powszechnej w Kębłowie. Patriotyczne wychowanie w domu 
zaowocowało udziałem w strajku szkolnym. Następnie zdo-
bywał wiedzę w zawodzie kupieckim – przez 3 lata kształcił 
się u kupca w Wolsztynie w branży żelaznej. Pierwszą posa-
dę objął w Sępólnie na Pomorzu, w sklepie szkła i porcelany, 
następnie pracował w Zbąszyniu i Świebodzinie. Podróżował  
po kraju sprzedając farby i lakiery. W styczniu 1915 r. podjął 
pracę u kupca w Lesznie.

W lutym 1915 r. został wcielony do armii niemieckiej  
i wysłany na front rosyjski, później francuski, rumuński  
i włoski, gdzie został ranny i przebywał w szpitalu polowym. 
Będąc w listopadzie 1918 r. na urlopie, wstąpił do Towarzy-
stwa Gimnastycznego „Sokół” i wziął udział w szkoleniu woj-
skowym. Rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie – do garni-
zonu już nie wrócił.

5 stycznia 1919 r. rozpoczęły się walki o Wolsztyn,  
a w Kębłowie nastąpiła mobilizacja ochotników, którzy utwo-
rzyli drużynę kębłowską. Dowodzenie objął Bronisław – jako 
szeregowiec. Powstańcy przejęli z rąk niemieckich pocztę  
i dworzec. Po oswobodzeniu Wolsztyna przyłączono jego  
oddział do IV batalionu Grupy Zachodniej pod dowództwem 
podporucznika Stanisława Siudy. Bronisław, już jako pluto-
nowy kompanii, brał udział w walkach pod Kębłowem, Kopa-
nicą i Kargową.

Rodzina Kotlarskich – Bronisław stoi pierwszy od le-
wej, ok. 1913 r. 

Bronisław Kotlarski (drugi od lewej) z rodzeństwem  
i przyjaciółmi, ok. 1913 r.
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Nominację na kaprala otrzymał 30 marca, a na plutonowego 4 kwietnia 1919 r. Do październi-
ka 1919 r. pełnił obowiązki oficera prowiantowego batalionu zapasowego. 5 sierpnia awansował na 
sierżanta, a 19 września 1919 r. został mianowany chorążym. 13 grudnia 1920 r. złożył w Poznaniu 
egzamin na oficera gospodarczego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., prowadząc 
na Ukrainie i Białorusi czołówki prowiantowe. Walczył pod Lwowem, Kijowem i na Wileńszczyźnie.  
W 1921 r. na własną prośbę odszedł z wojska i osiedlił się w Lesznie. Rok później, wraz z bratem 
Józefem, otworzył skład bławatów „Bracia Kotlarscy”. 28 października 1922 r. poślubił w Lesznie 
Martę Baer. Małżeństwo miało czwórkę dzieci: Jadwigę (ur. w 1923 r.), Zbigniewa (ur. w 1925 r.), 
Tadeusza (ur. w 1926 r.) oraz Władysława (ur. w 1928 r.).

Bronisław Kotlarski (pierwszy z prawej) z oficerami na Woły-
niu w Sławucie, przed atakiem na Kijów, 23 kwietnia 1920 r.

Oficyna sklepu „Bracia Kotlarscy” przy ulicy 
Słowiańskiej w Lesznie, otwartego w 1922 r.

Spotkanie z gen. Józefem Hallerem; Bronisław Kotlarski stoi trzeci z prawej, 
Leszno, 1927 r.

Bronisław Kotlarski w mundu-
rze „Sokoła”, 1930 r.

Bronisław Kotlarski  
(pierwszy z lewej)  
w czasie Powstania  
Wielkopolskiego, 1919 r.
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Brał czynny udział w organizowaniu życia gospodar-
czego i kulturalnego Leszna. Należał do Towarzystwa 
Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych. Był współor-
ganizatorem Banku Ludowego, należał do Towarzystwa 
Ziem Zachodnich, Związku Powstańców i Wojaków, do 
Klubu Kręglarzy „Merkur”. Brał udział w reaktywowaniu 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którego został pre-
zesem. Uczestniczył w zlotach wszechsokolich w Pradze, 
Belgradzie, Lwowie i Katowicach. Wspierał kasę „Sokoła” 
datkami na sprzęt gimnastyczny, wyjazdy na zloty, uczest-
niczył w organizacji obchodów rocznic patriotycznych.

W 1935 r. w dowód uznania za zasługi i wielkiego za-
angażowania w sprawy Sokolstwa Polskiego został uhono-
rowany najwyższym sokolim odznaczeniem – Zaszczytną 
Odznaką Sokoła. W 1937 r. otrzymał Medal Niepodległo-
ści, a w 1938 r. Krzyż Niepodległości i srebrny Krzyż Za-
sługi. 11 listopada 1938 r. został awansowany na stopień 
podporucznika rezerwy z przydziałem mobilizacyjnym  
do 60. pułku piechoty.

Rodzina Kotlarskich, 1928 r.

Odpoczynek pod Halą Gąsienicową; Bronisław Kotlarski 
(siedzi z lewej) i fotograf Tadeusz Semrau, 1934 r.

Bronisław Kotlarski z rodziną w Szczawnicy, 1934 r.

Gniazdo leszczyńskiego „Sokoła” z prezesem Bronisławem Kotlarskim (siedzi 
czwarty od lewej), 1929 r.
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Książeczka rodzinna Bronisława i Marty Kotlarskich 

 We wrześniu 1939 r. został zmobilizowany. Gdy powrócił do Leszna, został aresztowany  
i 21 października 1939 r. rozstrzelany razem z 20 innymi Polakami po pokazowym procesie, 
mającym na celu zlikwidowanie polskiej inteligencji i wybitnych działaczy patriotycznych.
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Kolekcja Jana Kromuszczyńskiego (oprac. Alicja Bodylska)

Jan Kromuszczyński, syn Franciszka i Fran-
ciszki z domu Malickiej, urodził się w Kębło-
wie 17 czerwca 1887 r. Służył w armii nie-
mieckiej w 206. kompani sanitarnej. W czasie  
I wojny światowej walczył na froncie północ-
no-wschodnim. W grudniu 1918 r. przyłączył 
się do  Powstania Wielkopolskiego i walczył 
w kompanii wroniawskiej. 15 lipca 1910 r.  
w Herne poślubił Juliannę Waligórską. Od 
1934 r. mieszkał w Lesznie, gdzie zmarł  
4 czerwca 1940 r. 

Jan Kromuszczyński, ok. 1936 r. Familenbuch – książeczka rodzinna Jana Kromuszczyńskiego (strony 
2–5), 1910 r.
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Dyplom weterana Powstania Wielkopolskiego

Legitymacja inwalidzka Jana Kromuszczyńskiego (awers i rewers), 1936 r. Książka inwalidzka Jana Kromuszczńskiego (strony 4–5), 
1936 r.

Zaświadczenie potwierdzające udział Jana Kromuszczyń-
skiego w Powstaniu Wielkopolskim, 1969 r.
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Anna Łukaszewska, Oświęcim, 1942 r.

Kartka pocztowa wysłana przez Annę Łukaszewską z Fortu VII  
w Poznaniu (strona adresowa i tekstowa), 1942 r.

Anna Sobecka urodziła się 26 kwietnia 1898 r.  
w Lipnie (pow. leszczyński), a Antoni Łuka-
szewski 14 maja 1890 r. w Łagiewnikach (pow. 
kościański). Pobrali się 14 września 1919 r.  
i zamieszkali w Lesznie.

Antoni walczył w Powstaniu Wielkopolskim. 
W grudniu 1918 r. przyłączył się do 1. kompanii 
kościańskiej pod dowództwem porucznika 
Stanisława Siudy. Brał udział w walkach pod 
Brennem, Wijewem i Lipnem. Po zakończeniu 
powstania pracował na kolei jako zwrotniczy.

Anna zajmowała się domem i wychowaniem 
dzieci. Małżeństwo doczekało się czterech córek: 
Anny (ur. w 1920 r.), Heleny (ur. w 1922 r.),  
Marianny (ur. w 1923 r.) i Krystyny (ur.  
w 1938 r.) oraz syna Henryka (ur. w 1928 r.).

26 lipca 1942 r. do mieszkania państwa 
Łukaszewskich przyszedł więzień narodowości 
żydowskiej i poprosił o jedzenie. Anna Łuka-
szewska nie odmówiła pomocy. Świadkiem 
zdarzenia była sąsiadka, Niemka, która doniosła 
o tym władzom niemieckim. 27 lipca 1942 r. 
gestapo aresztowało małżeństwo. Antoni trafił 
na kilka miesięcy do obozu karnego w Ostrowie 
Wielkopolskim. Anna, najpierw do Fortu VII  
w Poznaniu, a następnie do Oświęcimia. Zmarła 
w obozie dnia 21 grudnia 1942 r.

Antoni przeżył wojnę. 14 czerwca 1945 r. 
zawarł małżeństwo ze Stanisławą Grodzką. 
Zmarł w Lesznie, 17 kwietnia 1967 r.

Kolekcja Anny i Antoniego Łukaszewskich   (oprac. Alicja Bodylska)
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Pismo z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau z informacją 
o Annie Łukaszewskiej, 2005 r. 

Marianna Nowak, córka Anny i Antoniego 
Łukaszewskiego, ok. 1943–1944

Antoni Łukaszewski, ok. 1960 r.

Akt małżeństwa Antoniego Łukaszewskiego i Anny Sobeckiej, 1919 r., z zasobu 
APL
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Jan Metelski urodził się 16 maja 1874 r. w Zaniemyślu, jako syn Wła-
dysława i Ludwiki z domu Wojciechowskiej. Od 1899 r. prowadził we 
Wschowie hurtownię towarów kolonialnych. Tam też zaangażował się 
w działalność patriotyczną i społeczną, m.in. działał w Powiatowej Ra-
dzie Ludowej i zbierał datki na rzecz Powstania Wielkopolskiego. Za 
uczestnictwo w ruchu konspiracyjnym został w 1918 r. wraz z żoną 
aresztowany przez Niemców i osadzony w Głogowie, a następnie w Ża-
ganiu. 

W 1919 r. przeprowadził się do Leszna, które znalazło się w gra-
nicach państwa polskiego i tu także prowadził  hurtownię towarów 
kolonialnych. Angażował się społecznie, był prezesem Towarzystwa 
Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych, członkiem Izby Przemy-
słowo-Handlowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”, Bractwa Kurkowego i wielu innych stowarzyszeń. 
Jako członek Bractwa Kurkowego aż trzy razy został królem kurko-
wym – w 1926, 1933 i 1936 r. W 1925 r. został członkiem leszczyńskie-
go magistratu. 

W październiku 1939 r. został internowany przez Niemców i wy- 
siedlony do Generalnego Gubernatorstwa. Po powrocie do Leszna  
w 1945 r. uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Miejskiej Rady Naro-
dowej, został także radnym. Zmarł 14 października 1948 r. 

Kolekcja Jana Metelskiego   (oprac. Alicja Bodylska)

Jan i Aniela Metelscy z synami, Zakopane, ok. 1920–
–1923

Żona Jana Metelskiego, Aniela Me-
telska z domu Karolczak, ok. 1904 r.

Żona Jana Metelskiego, Aniela Metelska  
z domu Karolczak, Inowrocław, ok. 1910 r.

Jan Metelski, ok. 1920 r.
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Z pierwszego małżeństwa z Klarą Zimmer (zawartego w 1899 r.) 
miał synów: Edmunda (ur. w 1900 r.) i Brunona Alfreda (ur. w 1902 r.)  
oraz córkę Eleonorę (ur. w 1904 r.), a z drugiego małżeństwa, z Anielą 
Karolczak (zawartego w 1904 r.): Kazimierza (ur. w 1905 r.), Włady-
sława (ur. w 1908 r.) i Mariana (ur. w 1911 r.).

Legitymacja Jana Metelskiego, wydana przez Zarząd 
Okręgu Poznańskiego Polskiego Związku byłych Więź-
niów Politycznych, 4 sierpnia 1947 r.

Rachunek wystawiony w hurtowni  
kolonialnej Jana Metelskiego, Leszno, 
16 grudnia 1930 r.

Aniela i Jan Metelscy, Krynica, 1932 r.

Jan i Aniela Metelscy (pierwsi od lewej), 
Wenecja, ok. 1930–1935
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Edmund Rajewski urodził się w Lesznie 22 sierpnia 1922 r. Jego 
ojciec, Ignacy, był urzędnikiem skarbowym, a matka, Anna z domu 
Konieczna, zajmowała się wychowaniem dzieci. Edmund miał sio-
strę Bożenę (ur. 1926 r.) i brata Mariana (ur. 1924 r.)

W 1935 r. rozpoczął naukę w Męskim Gimnazjum w Lesznie, 
którą kontynuował w gimnazjum w Kościanie, gdzie rodzina Rajew-
skich przeniosła się w 1938 r.

Od najmłodszych lat przejawiał zamiłowanie do poezji – pisał 
wiersze patriotyczne i religijne. Należał do harcerstwa. Z jego ini-
cjatywy powstała w Kościanie tajna organizacja „Pakt Czterech”. 
Codziennie odsłuchiwał zagraniczne widomości na ukrywanym ra-
diu. Wydawał gazetkę „Wolność”, w której umieszczał zasłyszane 
komunikaty radiowe, a także antyhitlerowskie artykuły, felietony 
satyryczne i wiersze patriotyczne.

Kolekcja Edmunda Rajewskiego   (oprac. Alicja Bodylska)

Od lewej: Marian Koszewski, Józef Sałacki, Józef Koszewski, Edmund Rajew-
ski, ojciec Stefana Szymkowiaka i Stefan Szymkowiak – członkowie „Paktu 
Czterech” na podwórzu u Mariana Koszewskiego, 1940 r., z zasobu APL

Edmund Rajewski (drugi od lewej) z bra- 
tem Marianem, ok. 1927 r., z zasobu APL

Edmund Rajewski, ok. 1938 r., z zasobu 
APL



32

W czerwcu 1941 r. wyjechał do Gene-
ralnej Guberni, z zadaniem przywiezienia 
krótkofalówki. W trakcie podróży został 
aresztowany przez Gestapo i osadzony  
w Forcie VII w Poznaniu. Wyrokiem sądu 
skazany został na 5 lat więzienia i umiesz-
czony w więzieniu w Rawiczu. Następnie 
przeniesiono go do klasztoru w Miejskiej 
Górce, gdzie zmarł na gruźlicę 9 grudnia 
1942 r.

List Edmunda Rajewskiego do rodziców  
i siostry z więzienia w Rawiczu, 17 stycznia 
1942 r. (s. 1–2), z zasobu APL

Fragmenty rękopisu dziennika Edmunda Rajewskiego, pt. „Przeżycia waka-
cyjne” (strona tytułowa i 13), 1937 r., z zasobu APL 

Zawiadomienie o zgonie Edmunda Rajewskiego, 9 grudnia 1942 r. 
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Franciszek Ratajczak urodził się 18 listopada 1897 r.  
w Luboni. Był synem Wiktorii z Musielaków, 1. voto Wrza-
lik (1857–1919) i Franciszka Ratajczaka (1836–1905). 
Miał starszą siostrę Zofię (1896–1896), a z pierwsze-
go małżeństwa swojego ojca z Antoniną z Przybylaków 
(1844–1890) miał dziewięcioro przyrodniego rodzeń-
stwa: Mikołaja (1864–?), Michała (1866– ?), Marcina 
(1869–1935), Józefę (1872, zmarła w dzieciństwie), 
Franciszka (1874, zmarłego w dzieciństwie), Antoniego 
(1880–1938), Jadwigę (1881–1882), Mariannę (1884– 
–1885), Franciszkę (1887–1966).

W 1912 r. Franciszek Ratajczak ukończył czterokla-
sową Szkołę Ludową w Czarkowie, a cztery lata później, 

Kolekcja Franciszka Ratajczaka  (oprac. Alicja Bodylska, Wojciech Ratajczak)

Ułani 2. (później 16.) Pułku Ułanów Wielkopolskich  
w Biedrusku; Franciszek Ratajczak stoi drugi od lewej, 
1919 r.

Franciszek Ratajczak, 1915 r.

Kawalerzyści z 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich; Franciszek Ratajczak siedzi czwarty 
od lewej, Bydgoszcz, 1926 r.
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w 1916 r. został powołany do niemieckiej armii i skiero-
wany do 4. Pułku Dragonów w Lubinie, skąd został wysła-
ny na front I wojny światowej – najpierw do Galicji, gdzie 
służył do grudnia 1916 r., walczył m.in. pod Stanisławo-
wem, a następnie do Francji, gdzie znajdował się do końca 
wojny w listopadzie 1918 r.

Po powrocie w grudniu do macierzystego pułku  
w Lubiniu zdezerterował z armii niemieckiej, a 6 stycz-
nia 1919 r. przyłączył się do Powstania Wielkopolskie-
go. Został przydzielony do 5. kompanii gostyńskiej,  
a następnie skierowany do oddziałów kawalerii formo-
wanych pod Wschową. W powstaniu walczył m.in. pod 
Lesznem, Bojanowem i Wschową. W marcu 1919 r. zo-
stał awansowany na starszego ułana, a następnie został 
skierowany do formowanego w Biedrusku 2. (później 
16.) Pułku Ułanów Wielkopolskich. 17 stycznia 1920 r. 
kawalerzyści wkroczyli do Bydgoszczy, do której następ-
nie przeniesiono koszary 1. PUW. Dwa miesiące później 
otrzymał awans na starszego kaprala. W tym samym 
czasie wraz ze swoim pułkiem wyruszył na wojnę pol-
sko-bolszewicką. Walczył w niej do października 1920 r. 
Wówczas został ranny pod Rakowem, za co otrzymał swój 
pierwszy Krzyż Walecznych.

Zaproszenie na ślub Stanisławy Stachowskiej i Francisz-
ka Ratajczaka, maj 1931 r.

Zdjęcie ślubne Stanisławy Stachowskiej i Franciszka  
Ratajczaka, 1931 r.

Odpis aktu urodzenia Franciszka Ratajczaka, 7 grudnia 1932 r.
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Od marca do kwietnia 1921 r. Franciszek Ratajczak brał 
udział w kursie sierżantów w Śremie, a latem został mianowany 
podoficerem zawodowym Wojska Polskiego. Od listopada do grud-
nia tego samego roku uczestniczył z kolei w kursie spółdzielni 
żołnierskich w Poznaniu. W październiku następnego roku zo-
stał awansowany do stopnia plutonowego. Zachowane fotogra-
fie wskazują, że przez pewien czas w latach 20. Franciszek Ra- 
tajczak służył w 22. Pułku Ułanów Podkarpackich. W lutym  
1927 r. został przeniesiony z 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich  
do 5. szwadronu kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w Żurnie 
na Wołyniu, z którego skierowano go – prawdopodobnie w pierw-
szej połowie 1931 r. – do 17. szwadronu kawalerii KOP w Rokitnie. 
Pełnił w nim funkcję szefa szwadronu.

2 czerwca 1931 r. poślubił w Poniecu Stanisławę Stachow-
ską (1911–1994), córkę, poległego w trakcie I wojny światowej, 
Szczepana (1886–1914 lub 1915) i Stanisławy z Wojciechowskich,  
2. voto Krygier (1888–1969). Ze swoją żoną Franciszek Ratajczak 
doczekał się trojga dzieci: Krystyny Marii (ur. w 1932), Henryka 
Franciszka (1934–2002) i Edwarda Józefa (1941–2017).

Stoją od lewej: Jan Korościk, Franciszek Ratajczak, Marian Przędzik, 
Antoni Krawczyk; siedzą: Serafina Korościk, Stanisława Ratajczak, 
Bornisława Przędzik, Konstancja Krawczyk; dzieci: Anatol Korościk, 
Henryk Ratajczak, Krystyna Ratajczak, Aleksander Korościk, Lenin 
na Polesiu, 1935 r.

Franciszek Ratajczak z żoną Stanisławą 
oraz dziećmi Krystyną i Henrykiem na Wo-
łyniu, ok. 1938 r.

Legitymacja poświadczająca, że Stanisława Ratajczak jest 
żoną starszego wachmistrza Franciszka Ratajczaka, Sarny, 
13 grudnia 1937 r.



W wrześniu 1932 r. został przeniesio-
ny do 16. szwadronu kawalerii Korpusu 
Ochrony Pogranicza w Leninie na Polesiu, 
gdzie pełnił kolejno funkcje: zastępcy do-
wódcy plutonu (1933–1935), szefa szwa-
dronu (1935–1936), dowódcy plutonu 
(1936–1939). W 1935 r. został awanso-
wany na starszego wachmistrza. Latem 
1936 r. 16. szwadron został przeniesiony 
do Bystrzyc nad Słuczą na Wołyniu, gdzie 
stacjonował do wybuchu wojny.

Po kampanii wrześniowej Franciszek Ratajczak został 
zdemobilizowany 27 września 1939 r. Pozostał z rodziną 
w Bystrzycach. Zimą 1940/1941 r., w wyniku braku możli-
wości leczenia problemów zdrowotnych, które miał jeszcze 
przed wojną, przestał chodzić.

W 1943 r. wraz z rodziną uciekł z Wołynia do Tarnowa, 
gdzie przebywali jego wywiezieni z Ponieca do Generalnej 
Guberni teściowie. W 1945 r. rodzina Ratajczaków powró-
ciła w rodzinne strony i osiadła w Lesznie, gdzie otrzymała 
mieszkanie przy ulicy Lipowej.

Franciszek Ratajczak zmarł 6 sierpnia 1949 r. w Lesznie 
i został pochowany trzy dni później na miejscowym cmenta-
rzu parafialnym przy ul. Kąkolewskiej. Jego żona Stanisła-
wa zmarła 13 maja 1994 r. w Warszawie, gdzie spoczywa na 
cmentarzu Bródnowskim. 

Franciszek Ratajczak był odznaczony: Krzyżem Walecz-
nych (dwukrotnie), Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem 
Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięcio-
lecia Odzyskanej Niepodległości, brązowym Medalem za 
Długoletnią Służbę, Odznaką za Rany i Kontuzje, Odznaką 
pamiątkową 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, Odznaką pa-
miątkową Korpusu Ochrony Pogranicza, Państwową Odzna-
ką Sportową klasy II/1.
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Pismo Franciszka Ratajczaka do Ministra Obrony 
Narodowej, 28 czerwca 1948 r.

Książeczka rodzinna Franciszka i Stanisławy Ra- 
tajczaków (poświadczenie ślubu cywilnego i kościel-
nego)

Franciszek Ratajczak, 
ok. 1945–1949
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Felicja Teofila Skrzypczak-Krzymińska urodziła się 31 marca  
1924 r. w Lesznie. Ojciec Bolesław (1887–1938) był aptekarzem, 
mama Anna (1897–1962) z domu Perek, prowadziła dom. Felicja 
miała troje rodzeństwa: Bolesława (1920–2015), Cecylię (1922– 
–2006) i Stefana (ur. w 1927 r.).

Edukację rozpoczęła w 1930 r. w Szkole Ćwiczeń przy 
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Lesznie. W tym samym 
roku została zuchem ZHP. W 1936 r. rodzina przeniosła się do 
Bydgoszczy, gdzie ojciec otrzymał koncesję na prowadzenie 
apteki. Tam kontynuowała naukę w Gimnazjum Żeńskim Miasta 
Bydgoszczy i należała do drużyny harcerek.

W 1938 r., gdy zmarł jej ojciec, mama wysłała Felicję i jej 
młodszego brata Stefana pod opiekę swoich rodziców do Leszna.  
W czasie wojny Felicja podjęła pracę w biurze niemieckiej fabry-
ki „Brandt und Dencker”. Praca biurowa wymagała ukończenia 
kursu stenografii w języku niemieckim, na który uczęszczała 
na przełomie 1941 i 1942 r. Kontynuowała naukę na tajnych 
kompletach w gimnazjum i sama uczyła młodsze dzieci. 

Kolekcja Felicji Skrzypczak-Krzymińskiej  (oprac. Alicja Bodylska, Bogdan Radys)

Starszy wachmistrz Józef Krzymiński  
z żoną i synkiem, dwudziestolecie mię-
dzywojenne, z zasobu APL

Fragment zeszytu szkolnego do historii Felicji Skrzypczak z roku 
szkolnego 1932/1933, z zasobu APL

Legitymacja szkolna uczennicy państwowego Seminarium 
Żeńskiego w Lesznie Felicji Skrzypczak, 21 sierpnia 1935 r.,  
z zasobu APL
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Przygotowała z grupą uczestniczek tajnego nauczania przedstawienia 
„Zemsty” Aleksandra Fredry, które realizowano potajemnie w pry-
watnych mieszkaniach. W okresie od sierpnia 1944 r. do stycznia 
1945 r. zmuszona była do kopania rowów przeciwczołgowych i budowy 
umocnień ziemnych w Kościanie. Pod koniec wojny Niemcy zmusili 
Felicję do odbycia kursu sanitarnego i udzielania pierwszej pomocy. 
Te umiejętności umożliwiły jej podjęcie pracy przy rannych w szpitalu 
wojskowym po wkroczeniu do Leszna Armii Czerwonej. 

Po wojnie podjęła naukę w Liceum Humanistycznym w Lesznie  
i w 1946 r. zdała maturę. Reaktywowała w Gimnazjum i Żeńskim 
Liceum drużynę harcerek. Pełniła funkcję przybocznej Hufca Harce- 
rek w Lesznie. Rozpoczęła też studia na Wydziale Chemii Uniwersy- 
tetu Poznańskiego. Tytuł magistra filozofii z zakresu chemii uzyskała 
w 1950 r. Otrzymała też dyplom profesora szkół średnich. 

Po studiach podjęła pracę w Gdańsku w Państwowym Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych, następnie w Studium Nauczy-
cielskim oraz Technikum Przemysłu Spożywczego, W 1979 r. przeszła 
na emeryturę. 

W 1980 r. zaangażowała się w tworzenie „Solidarności” w gdańskiej 
Oświacie i Koła Solidarności Nauczycieli Emerytów. Współpracowała 
z pierwszym Zarządem Solidarności Nauczycielskiej w Gdańsku.

Świadectwo ukończenia przez Felicję 
Skrzypczak szóstego oddziału Szkoły 
Ćwiczeń w Lesznie, 20 czerwca 1936 r., 
z zasobu APL

Felicja Skrzypczak (pierwsza z lewej)
na obozie harcerskim w Chobienicach, 
lipiec 1947 r., z zasobu APL

Nielegalne przedstawienie okupacyjne „Zemsta czyli 
walka o mur graniczny” Aleksandra Fredry, od lewej 
F. Skrzypczak, Janka Jazłowska, Mirka Zeidlówna, 
czerwiec 1943 r.,  z zasobu APL

Uczestnicy przedstawienia Fredry na podwórku 
Państwa Jazłowskich, na pierwszym planie Pan 
Jazłowski z żoną, czerwiec 1943 r., z zasobu APL
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Do czynnej służby w harcerstwie wróciła  
w 1982 r., wstępując do Kręgu Seniorów 
Harcerskich „Korzenie” Chorągwi Gdańskiej. 
W 1986 r. otrzymała awans na stopień harc-
mistrzyni, weszła do Rady Kręgu, była jego 
sekretarką. Przez wiele lat była kwatermistrzem 
na trasach seniorów Harcerskiego Rajdu Rodło. 
Specjalne kontakty utrzymywała z rodzimym 
środowiskiem harcerskim, Komendą Hufca i Krę-
giem Seniorów „Leszczyna” w Lesznie.

W 1948 r. wyszła za mąż za Sylwestra 
Krzymińskiego (1922–2000), mgr. inż. konstruk-
tora budowy okrętów Stoczni Gdańskiej. Mają 
troje dzieci: Zbigniewa (ur. w 1949 r.) Marię (ur. 
w 1951 r.) i Hannę (ur. w 1957 r.). Felicja mieszka 
w swoim domu w Gdańsku pod opieką najbliższej 
rodziny.

Za pracę zawodową i społeczną jest wyróżnio-
na: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem „Za Za- 
sługi dla ZHP”, Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi 
dla ZHP”, Rozetą z Mieczami do Krzyża „Za 
Zasługi dla ZHP”, Medalem 30-lecia Polski Ludo-
wej, Medalem za Zasługi dla Gdańska, Odznaką  
za Zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych, Złotą Odznaką Sekcji 
Krajowej Oświaty i Wychowania „Solidarność”, 
Srebrną Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wy-
chowania „Solidarność”, Honorową  Brązową Od-
znaką za Zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi 
ZHP, odznaką Zasłużony Instruktor Chorągwi 
Gdańskiej ZHP, Medalem 100-lecia ZHP w Lesznie. 

Zjazd uczestników tajnego nauczania w Lesznie, 1978 r., z zasobu 
APL

Zeszyt z Obozu Hufca Leszczyńskiego w Chobienicach, lipiec 
1947 r., z zasobu APL



Dokument urodzenia Tadeusza Solli, 1921 r., z zasobu APL
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Tadeusz Solla urodził się w Lesznie 19 października 1921 r., jako syn Franciszka i Heleny  
z domu Karolczak.

W wieku 8 lat, wraz z bratem Witoldem (ur. w 1920) wstąpił do Drużyny Harcerskiej im. Orląt 
Lwowskich w Lesznie, a w 1936 r. przeszedł do powstałej 7. Drużyny ZHP zwanej „Siódemką”.

W 1939 r. ukończył Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową w Poznaniu i zatrudnił się jako ślusarz 
maszynowy w Państwowych Zakładach Lotniczych w Rzeszowie. Gdy wybuchła II wojna świa- 
towa, powrócił do Leszna i pracował w Zakładach Miejskich. W październiku 1939 r. 
reaktywowała się w Lesznie konspiracyjna drużyna harcerska „Siódemka”, której komendantem 
został Otto Roszak, a Tadeusz Solla został zastępowym. Do jego głównych zadań należało 
zbieranie informacji o działalności okupanta na terenie miasta. W maju 1940 r. Gestapo wpadło 
na ślad działalności drużyny. Tadeusz Solla został aresztowany 26 sierpnia 1940 r. Początkowo 
przebywał w więzieniu w Lesznie, a następnie w Rawiczu i Poznaniu. Często był przesłuchiwany 
i torturowany. W maju 1941 r. stanął przed Sądem Wojennym w Poznaniu. Został skazany na 
3 lata ciężkiego więzienia i ponownie osadzony w więzieniu w Rawiczu. W początkach 1944 r. 
został przeniesiony do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, gdzie przebywał aż do wyzwolenia.

Kolekcja Tadeusza Solli   (oprac. Alicja Bodylska)



7. Drużyna Harcerska im. gen. Henryka Dąbrowskiego, 
obóz letni w Żelaźnie, 1937 r., z zasobu APL

Kurs zastępowych w Boszkowie, 1938 r., z zasobu APL

7. Drużyna Harcerska w Lesznie. Siedzą od lewej: Józef Zasieczny, Otto Roszak, Jan Pe-
cold, Florian Bartkowiak, Wielgosz, Józef Kucharski, Stanisław Otulak. Stoją od lewej:  
Tamborski, Jezierski, Witold Solla, Stefaniak, Józef Hondschka, Rydlewicz, Roman 
Brychcy, Jagodziński, Antoszkiewicz, Kramarczyk, Ludwik Majchrzak, 1938 r.,  
z zasobu APL Przemarsz 7. Drużyny Harcerskiej ze sztandarem hufca. 

Prowadzi hufcowy Jan Kuczkowski, 25 września 1938 r., 
z zasobu APL
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Powrócił do Leszna, gdzie pracował na kolei oraz 
działał w harcerstwie nieprzerwanie aż do swojej śmierci.
Już w 1945 r. uczestniczył w reaktywowaniu 7. Drużyny 
Harcerskiej przy Leszczyńskim Węźle PKP. Otrzymy-wał 
kolejno stopnie: przewodnika, podharcmistrza i harc- 
mistrza. Aktywnie działał w Związku Bojowników o Wol- 
ność i Demokrację, zbierał dokumenty i pamiątki zwią-
zane z „Siódemką”. W 1953 r. poślubił Gertrudę z domu 
Freigant. Mieli dwójkę dzieci: Jerzego (ur. w 1955 r.)  
i Barbarę (ur. w 1958 r.).

Zmarł 25 lutego 1982 r. w Lesznie. 
Otrzymał liczne odznaczenia, m.in: srebrny i złoty 

Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznakę Grun-
waldzką, Krzyż Zasługi dla ZHP.



Pierwszy transport jeńców francuskich. Wodociągi w Lesznie. Polacy (bez koszul) stoją od lewej: Ta-
deusz Solla, Hadryś, Władysław Marcinkowski, Bartkowiak, NN, Rymarkiewicz, 1940 r., z zasobu APL

Tadeusz Solla, ok. 1938 r., z zasobu 
APL

Tadeusz Solla, ok. 1980 r., z zasobu 
APL

Dyplom dla druha Tadeusza Solli za działalność 
na rzecz rozwoju Związku Harcerstwa Polskie-
go, 20 listopada 1970 r., z zasobu APL

Karta powołania Tadeusza Solli do Rejonowej Ko-
mendy Uzupełnień w Kościanie, 14 lipca 1945 r., 
z zasobu APL
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Zdjęcie Jana Stróżyńskiego i żony Jadwigi z domu Heinze, z gośćmi weselnymi, 1924 r.

Jan Stróżyński (w środku) z kolegami z wojska, ok. 1923 r.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w Centralnej Szkole 
Podoficerów Zawodowych Piechoty, wystawione 31 stycz-
nia 1924 r.
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Jan Stróżyński urodził się 3 stycznia 1895 r. w Skora-
szewicach (powiat Gostyń), jako syn Tomasza i Józefy  
z domu Michalak. Ukończył czterooddziałową szkołę 
powszechną i następnie wyuczył się zawodu piekarza.  
W 1915 r. został wcielony do armii niemieckiej, w której 
służył do 1918 r. 

W grudniu 1918 r., po ucieczce z armii niemieckiej, 
wstąpił jako ochotnik do Powstania Wielkopolskiego. 
Zorganizował w rodzinnych Skoraszewicach oddział  
powstańczy, z którym wyruszył pod Rawicz, gdzie to-
czyły się walki. Walczył pod Rawiczem, Słupią Kapitulną  
i Zdunami. 

Po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego pozo- 
stał w wojsku. Początkowo służył w 74. Górnośląskim 
Pułku Piechoty w Lublińcu, a następnie w 55. Poznań-
skim Pułku Piechoty w Lesznie – garnizon w Rawiczu. 
Służbę zakończył w stopniu podoficera zawodowego.  

Kolekcja Jana Stróżyńskiego   (oprac. Alicja Bodylska)



Jan i Jadwiga Stróżyńscy z dziećmi, ok. 1930–1932Zaświadczenie potwierdzające przebieg 
służby Jana Stróżyńskiego w armii nie-
mieckiej, 7 października 1936 r.

Dowód zastępczy potwierdzający przebieg 
służby w okresie od 18 sierpnia 1917 r.  
do 28 grudnia 1918 r., złożony 24 maja 
1935 r.

Jan Stróżyński (pierwszy od lewej) z rodziną, ok. 
1930 r.

Jan Stróżyński w Wojsku Polskim, ok. 1930–1935 
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Ukończył także kurs doszkalający w Centralnej Szkole Pod-
oficerów Zawodowych Piechoty w Chełmnie. W roku 1934 
przystąpił do nadzwyczajnego egzaminu z zakresu 7-klaso-
wej szkoły powszechnej. Został odznaczony Krzyżem Walecz-
nym i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości

23 października 1922 r. zawarł małżeństwo z Józefą  
Miedzińską, z którą miał syna Waleriana urodzonego w 1924 r.  
Józefa Miedzińska zmarła krótko po porodzie – 17 marca 
1924 r. 

Drugie małżeństwo zawarł 17 listopada 1924 r. z Jadwigą 
Heinze. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci: Tadeusza 
(ur. w 1926 r.), Zdzisławy (ur. w 1930 r.), Marii (ur. w 1937 r.)  
i Jolanty (ur. w 1939 r.).

W październiku 1939 r. został aresztowany. Przebywał  
w więzieniu we Wronkach i w Poznaniu. Został stracony  
15 sierpnia 1941 r., przez Niemców w więzieniu w Poznaniu. 



Stanisław Voelkel urodził się 15 listopada 1886 r. w Kobyli-
nie, w rodzinie mistrza krawieckiego Gustawa i Marii z domu 
Leopold. W 1903 r. skończył szkołę powszechną w Kobylinie. 
Od 1905 r. pracował w różnych miastach w sklepach żelaz-
nych, kształcąc się w zawodzie handlowca.

We Wschowie osiedlił się w 1911 r. Zatrudnił się w firmie 
Otto Kurapkata, który był właścicielem sklepu żelaznego.  
W 1915 r. powołany został do niemieckiego wojska. Jesienią 
1918 r. zaangażował się we Wschowie w działalność naro-
dową. Był jednym ze współpracowników Jana Metelskiego. 
Został aresztowany 7 stycznia 1919 r. Osadzono go w obozie 
dla internowanych w Żaganiu, zwolniono po siedmiu miesią-
cach. 

W 1920 r. zamieszkał w Lesznie. W 1921 r. ożenił się  
z Józefą z domu Sobańska. Małżeństwu urodziło się pięcioro 
dzieci: Janusz (1923–1924), Bożena (1924–1925), Jan (ur. 
w 1925 r.), Witold (ur. w 1926 r.) i Teresa (ur. w 1928 r.).  
W okresie międzywojennym Stanisław Voelkel prowadził  
w Lesznie firmę handlową. W październiku 1939 r. znalazł 
się w gronie osób aresztowanych, z których dwadzieścia  
zostało rozstrzelanych. Wkrótce Stanisław Voelkel został 
wraz z rodziną wysiedlony do Generalnego Gubernatorstwa. 
Zamieszkał w Tarnowie. 

Po wojnie powrócił do Leszna, gdzie do czasu przymuso-
wego upaństwowienia prowadził własną firmę. Zmarł 8 lute-
go 1976 r. w Lesznie. 

Kolekcja Stanisława Voelkela (oprac. Alicja Bodylska, Barbara Ratajewska)

Józefa Sobańska, ok. 1915 r.

Stanisław Voelkel, ok. 1918 r. 
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Życzenia bożonarodzeniowe od dzieci dla Stanisława i Józefy Voelkel, 1937 r.

Dzieci Stanisława i Józefy Voelkel,  
od lewej Jan, Witold i Teresa, ok. 1932 r.

Stanisław i Józefa z dziećmi – Jan stoi drugi od lewej,  
Witold siedzi na pierwszym planie, a Teresa na kolanach 
mamy, ok. 1928–1929

Ulotka reklamowa sklepu Stanisława Voelkela, 1920 r.

Józefa Voelkel, 1932 r.
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Rachunek firmowy sklepu Stanisława 
Voelkela

50. rocznica ślubu Józefy i Stanisława Voelkel, 1971 r. 

Podziękowanie Stanisławostwa Voelkelów za nadesłane życze-
nia z okazji 25. rocznicy ślubu, 1946 r.

Stanisław Voelkel, 1946 r.
Karta pocztowa z reklamą sklepu Stanisława Voelkela, 1950 r.
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Legitymacja wojskowa Franciszka Walkowiaka (strony 1, 6–7), 1925 r.

Franciszek Walkowiak, 1942 r.

Franciszek Walkowiak urodził się 1 grudnia 1901 r. w Kołacinie 
(pow. Śrem), jako syn Józefa i Franciszki z domu Sobik. Walczył  
w Powstaniu Wielkopolskim. 28 czerwca 1919 r. został powołany  
do wojska i wcielony do 58 pp. W czasie wojny polsko-bolszewickiej, 
w marcu 1920 r. skierowano go na front . Miał przydział jako woź-
nica w piechocie. Walczył na froncie do 2 sierpnia 1920 r., kiedy to 
został ranny w prawą rękę podczas walk w okolicach miejscowości 
Prużana (Białoruś). Przebywał w szpitalu w Wadowicach, gdzie ura-
towano mu przed amputacją rękę, choć nigdy już do pełnej sprawno-
ści nie wróciła. 

20 lutego 1922 r. poślubił Teodozję Przybylak i zamieszkał  
w Wojciechowie koło Jaraczewa. Mieli siedmioro dzieci: Stanisława 
(ur. 1922), Antoniego (ur. 1926), Helenę (ur. 1929), Janinę (ur. 1931), 
Józefa (ur. 1935), Zofię (ur. 1937) i Jana (ur. 1939). Po wybuchu  
II wojny światowej wraz z rodziną został przymusowo wysiedlony 
do miejscowości  Rusko, a następnie skierowany na roboty do Nie-
miec. Pracował tam m.in. jako robotnik w porcie rzecznym na Łabie 
w Dreźnie. Jego najstarsi synowie – Stanisław oraz Antoni, pracowa-
li u niemieckich rolników w ramach programu „wychowanie przez 

Kolekcja Franciszka Walkowiaka (oprac. Alicja Bodylska)

Franciszek Walkowiak, okres okupacji 
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Franciszek Walkowiak (czwarty od lewej) wraz z robotnikami przy-
musowymi w miejscowości Riesa, Niemcy, 1940 r.

Franciszek Walkowiak (siedzi na krześle pierwszy od prawej) wraz  
z robotnikami przymusowymi w miejscowości Riesa, Niemcy, 1940 r.

Franciszek Walkowiak (stoi drugi od prawej) wraz z robotnikami  
przymusowymi w miejscowości Riesa, Niemcy, 1940 r.

pracę”. Stanisław zmarł w 1944 r., po odbyciu wyroku w Zakładzie Karnym w Rawiczu i w obozie  
w Żabikowie, gdzie został skierowany za ucieczkę z miejsca pracy.

Franciszek w maju 1945 r., przez Wrocław i Głogów, trafił na ziemie odzyskane do miejsco-
wości Stara Stróża (obecnie Stare Strącze w gminie Sława). Został sołtysem. Był komendantem 
Ochotniczej Straży Pożarnej i członkiem Stronnictwa Ludowego. Zmarł  25 grudnia 1949 r. 

Legitymacja członkowska Stronnictwa Ludowego, wystawiona Francisz-
kowi Walkowiakowi (awers i rewers), 1945 r.
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