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Słowo wstępneSłowo wstępne

Pomysł zrealizowania wystawy „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej 1919 –1921” jest 
rezultatem rosnącego zainteresowania dziejami naszego miasta i jego okolic, które od lat towarzyszy 
inicjatywom Towarzystwa Samorządowego. Przedsięwzięciem, które najbardziej roznieca zaciekawie-
nie lokalną przeszłością, jak również motywuje do poznawania życiorysów ludzi, którzy mieli na nią 
znaczący wpływ, jest zainicjowana i realizowana przez nas zbiórka funduszy na renowację pomników 
i grobów cmentarza parafialnego w Kłodawie. Jej efektami, obok rezultatów materialnych w postaci 
kilkunastu wyremontowanych grobowców, są artykuły oraz wydawnictwa popularyzatorskie, któ-
rych tematyka skupia się wokół postaci związanych z lokalną historią, ich dokonań oraz wydarzeń, 
w których uczestniczyli. Rozbudzone w ten sposób pożyteczne zainteresowanie naszymi lokalnymi 
dziejami podtrzymujemy za pomocą narzędzi współczesnej cyfrowej komunikacji m.in. na stronie 
internetowej www.klodawskiecmentarze.pl czy też pod winietą Dawna Kłodawa na portalu Facebook.

Inicjatywą, które znacząco wpłynęła na treść wystawy „Kłodawianie w wojnie polsko-bolszewickiej 
1919 –1921” był cykl publikacji zapoczątkowany w 2018 r. wydaniem książeczki „Ludzie kłodawskich 
sołectw”, w której znalazło się kilka szkiców biograficznych uzupełniających tegoroczną ekspozycję. 
Pokazuje ona, jak bardzo indywidualne losy dawnych mieszkańców naszej małej ojczyzny wpisują 
się w naszą polską historię z jej przełomowymi i dramatycznymi wydarzeniami – odzyskaniem 
niepodległości w 1918 r. oraz późniejszymi zbiorowymi ofiarami ponoszonymi w imię obrony su-
werenności i narodowej tożsamości. 

Zaprezentowane w ramach wystawy sylwetki, obok wojennych epizodów ich życia, wymagają-
cych patriotycznej determinacji i odwagi, pokazują również różnorodną i bogatą aktywność zwy-
kłych ludzi, których spadkobiercami są współcześni mieszkańcy Kłodawy. Niełatwo było dotrzeć 
do tych informacji, posklejać je w większe wątki i obrazy. Dlatego nie miejmy pretensji z powodu 
ich fragmentaryczności. Trudne polskie dzieje nie sprzyjały bowiem pielęgnowaniu żywej pamięci 
o bohaterach, którym zawdzięczamy odrodzenie polskiej państwowości w 1918 r. i jej obronę przed 
sowieckimi bagnetami w latach wojny polsko-bolszewickiej. Tym cenniejsza dziś jest każda choćby 
drobna pamiątka po nich, każde zapisane zdanie, każde słowo przekazane młodszemu pokoleniu. 

Dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom oraz instytucjom, które 
pomogły  nam w zgromadzeniu wspomnień, zdjęć oraz innych materiałów przydatnych w zorganizo-
waniu tej wystawy. Szczególne podziękowania za okazaną życzliwość kieruję pod adresem potomków 
oraz krewnych żołnierzy i społeczników, których dziś wspominamy. Dziękuję wszystkim autorom 
i realizatorom ekspozycji. Wykonana przez nich praca jest nie tylko źródłem wartościowej wiedzy, ale 
również cennym wspólnym doświadczeniem. Niech stanie się ono przydatne w rozwijaniu kolejnych 
przedsięwzięć służących mieszkańcom naszych małych ojczyzn. 

Ireneusz Niewiarowski — prezes Towarzystwa Samorządowego
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Wojna 1919–1921 a proces kształtowania się II RzeczypospolitejWojna 1919–1921 a proces kształtowania się II Rzeczypospolitej

Terytorium II Rzeczypospolitej 
po roku 1923.

II Rzeczpospolita i obszary 
kontrolowane przez wojska 
polskie w grudniu 1919 r.

Zasięg działania armii 
sowieckich na początku 

sierpnia 1920 r.
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1918

z 18 listopada
Na polecenie przewodniczącego Rady Komisarzy 
Ludowych, Włodzimierza Lenina uruchomiona 
została operacja „Wisła”, będąca początkiem niewy-
powiedzianej wojny z Polską. Pokonanie odradza-
jącej się Polski było dla Lenina celem taktycznym. 
Głównym zadaniem było udzielenie zbrojnego 
wsparcia komunistom, którzy w tym okresie pró-
bowali wzniecić rewolucje w Niemczech i w kra-
jach Europy Środkowej powstałych z rozpadu Au-
stro-Węgier. Bolszewicki Front Zachodni ruszył 
w kierunku Rzeczypospolitej. 

1919

z 1 stycznia
Miejscowe siły polskie, za zgodą Naczelnika 
Państwa – Józefa Piłsudskiego opanowały część 
Wilna. 

z 5 stycznia
Armia Czerwona zajęła Wilno bronione przez od-
działy polskiej samoobrony. Władzę objął Tym-
czasowy Rząd Robotniczo-Włościański Litewskiej 
Republiki Radzieckiej.

z 5 lutego
Rząd polski podpisał w Białymstoku umowę 
z Niemcami określającą zasady ewakuacji wojsk 
niemieckich z frontu wschodniego. Przewidywała 
ona przepuszczenie przez okupowane terytorium 
żołnierzy polskich. 

z 14 lutego
Pod miasteczkiem Mosty nad Niemnem koło 
Grodna, wysunięte poza wycofujące się jednostki 
niemieckie, oddziały Wojska Polskiego powstrzy-
mały maszerujące na zachód w ramach operacji 
„Wisła” formacje Frontu Zachodniego Armii Czer-
wonej. Było to pierwsze bezpośrednie starcie zbroj-
ne oddziałów polskich z bolszewikami. 

z 5 marca
Wojska polskie zajęły Pińsk.

z 16 kwietnia
Początek ofensywy polskiej. Powstały dwie gru-
py operacyjne: południowa – gen. Antoniego 
Listowskiego, w rejonie rzeki Prypeć i północna  
– gen. Stanisława Szeptyckiego, nad Niemnem. 
Wojska polskie opanowały obszar od Włodzimie-
rza Wołyńskiego wzdłuż Stochodu do Pińska, a na-
stępnie dotarły pod Lidę. 

z 19-21 kwietnia
Po zaciętych walkach z Armią Czerwoną wojska 
polskie zajęły Wilno.

z 22 kwietnia
Po zajęciu Wilna Naczelnik Państwa, Józef Piłsud-
ski wydał odezwę „Do Mieszkańców byłego Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego”. Piłsudski usiłował od-
zyskać zbrojnie te tereny, które przed rozbiorami 
wchodziły w skład Rzeczypospolitej, na później 
odkładając rozstrzygnięcia polityczne. 

z 18 maja
Początek polskiej ofensywy w Galicji Wschodniej.

z 8 sierpnia
Wojska polskie zajęły Mińsk.

KALENDARIUM WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJKALENDARIUM WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ

Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921 nie została nigdy wypowie-
dziana. Napięcia polityczne i militarne, które do niej prowadziły, 
wiązały się z zakończeniem I wojny światowej oraz likwidacją fron-
tu rosyjsko-niemieckiego. Wycofywanie się niemieckich oddziałów 
ze Wschodu wymuszone postanowieniami rozejmu w Compiègne  
(z 11 listopada 1918 r.) tworzyło próżnię wojskową i prawną, którą 
na różne sposoby próbowali wypełnić bolszewicy, zajmując tereny 
opuszczone przez administracje niemiecką lub próbując instalować 
na nich marionetkowe rządy pod pretekstem „prawa narodów do 
stanowienia”. Jeszcze w październiku 1918 r. bolszewicka Moskwa 
opracowała militarny plan pod kryptonimem „Cel Wisła”. Jego re-
alizacja miała pozwolić na „zaniesienie” rewolucji komunistycznej 
do Niemiec. Jeden z ideologicznych architektów tego planu – Lew 
Trocki – zdobycie Warszawy uznawał jedynie za etap  na drodze do 
europejskiej federacji komunistów – Związku Proletariatu Republik 
Europy.

WOJNA NIEWYPOWIEDZIANA
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z 14 sierpnia
Oddziały polskie dotarły do linii Wilno – Barano-
wicze – Sarny – Równe.

z 10 września
Oddziały polskie zajęły Borysów. Do września 
1919 r. wojska polskie opanowały na północnym 
– wschodzie duże obszary Białorusi, przesuwając 
front na linię Berezyny. 

1920

z 10 marca
Naczelny dowódca Armii Czerwonej, Siergiej Ka-
mieniew zatwierdził plan uderzenia na Polskę.

z 21 kwietnia
Podpisana została w Warszawie umowa o współ-
pracy pomiędzy rządami Polski i Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej. Wojsko URL zostało sojuszni-
kiem polskiej armii. Polska uznała prawo Ukrainy 
do niepodległości, a dyrektoriat atamana Semena 
Petlury za jej legalną władzę; przyszła granica 
polsko-ukraińska miała przebiegać wzdłuż linii 
Zbrucza i Prypeci. 

z 25 kwietnia
Początek ofensywy wojsk polskich na Ukrainie, 
tzw. wyprawy kijowskiej.

z 7 maja
3 Armia dowodzona przez gen. Edwarda Rydza-
-Śmigłego zajęła Kijów. Linia frontu została usta-
lona na Dnieprze, Berezynie i Dźwinie.

z 14 maja
Front Zachodni Armii Czerwonej pod dowódz-
twem Michaiła Tuchaczewskiego rozpoczął so-
wiecką ofensywę na Białorusi. Zaczęło się stop-
niowe wycofywanie oddziałów polskich. 

z 27 maja
Kontrofensywa Armii Czerwonej na Ukrainie.

z 10 czerwca
Polskie oddziały dowodzone przez gen. Edwarda 
Rydza-Śmigłego opuszczają Kijów i walcząc wyco-
fują się w kierunku Żytomierza.

z 26 czerwca
Bolszewicy dochodzą do Zwiachla (Nowogród Wo-
łyński), na całym froncie ukraińskim odrzucając 
oddziały polskie 200 km na zachód od Kijowa. 

z 1 lipca
Sejm powołuje Radę Obrony Państwa z Józefem 
Piłsudskim jako przewodniczącym, nadając jej 
uprawnienia tymczasowej władzy w sprawach 
prowadzenia wojny. 

z 2 lipca
Dowódca bolszewickiego Frontu Zachodniego, Mi-
chaił Tuchaczewski wydaje rozkaz nr 1423 uzasad-
niający cel ofensywy sowieckiej: „Przez trupa białej 
Polski prowadzi droga do światowego pożaru. Na 
bagnetach poniesiemy szczęście i pokój pracującej 
ludzkości. Na zachód! Wybiła godzina natarcia. Na 
Wilno, Mińsk, Warszawę – marsz!”. 

z 4 lipca
Generalna kontrofensywa Armii Czerwonej na 
Białorusi. W wyniku przerwania polskich linii 
obronnych nad Autą i Berezyną nastąpił odwrót 
wojsk polskich na całym froncie.

z 7 lipca
Powstaje Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej 
(przyjmowani są wszyscy obywatele spoza służby 
wojskowej). Dowódcą Armii Ochotniczej zostaje 
gen. Józef Haller. 

z 8 lipca
Po sforsowaniu Berezyny wojska Tuchaczewskiego 
kontynuują natarcie w kierunku na Mińsk i Wilno. 
Oddziały polskie cofają się.

z 11 lipca
Armia Czerwona zajmuje Mińsk.

z 12 lipca
Rząd litewski podpisał z Rosją Sowiecką traktat, 
który przewidywał przekazanie stronie litewskiej 
zajętego przez Armię Czerwoną Wilna. W zamian 
Litwa zgodziła się na przemarsz wojsk sowieckich 
przez jej terytorium.

z 14 lipca
Armia Czerwona zajęła Wilno.
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z 15 lipca
Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę o reformie 
rolnej.

z 19 lipca
Armia Czerwona zajęła Grodno.

z 23 lipca
Rozkaz głównodowodzącego Armii Czerwonej, 
Siergieja Kamieniewa: Front Zachodni uderzać ma 
na Warszawę, natomiast Front Południowo-Za-
chodni ma atakować Lwów.

z 24 lipca
Powstał Rząd Obrony Narodowej z Wincentym 
Witosem, przywódcą ruchu ludowego jako pre-
mierem i socjalistą Ignacym Daszyńskim jako 
wicepremierem.

z 25 lipca
1 Armia Konna Siemiona Budionnego przerwała 
front polski pod Brodami i wyszła na przedpo-
la Lwowa. Polskiej 18. dywizji piechoty udaje się 
wyjść z okrążenia. 

z 28 lipca
Armia Czerwona zajęła Białystok.

z 29 lipca
Armia Czerwona zajęła Łomżę.

z 30 lipca
W Białymstoku powstaje Tymczasowy Komitet 
Rewolucyjny Polski mający objąć władzę po pod-
biciu Polski przez bolszewików. W jego skład we-
szli: Julian Marchlewski (przewodniczący), Edward 
Próchniak, Feliks Dzierżyński, Feliks Kon i Józef 
Unszlicht.

z 1 sierpnia
Armia Czerwona zdobyła Brześć nad Bugiem.

z 7-12 sierpnia
Początek przegrupowania wojsk polskich. Między 
Wieprzem a Wisłą skoncentrowano jednostki gru-
py uderzeniowej. 

z 11 sierpnia
Wojska sowieckie docierają do Wisły.

z 12 sierpnia
Armia Czerwona rozpoczęła atak na Warszawę. 
Od północy wojska sowieckie nacierały na Płock, 
Toruń i Włocławek.

z 13 sierpnia
Walki o Radzymin, Ossów, Nieporęt, Okuniew.

z 14 sierpnia
Rozpoczęcie działań zaczepnych znad Wkry 5. 
Armii gen. Władysława Sikorskiego.

z 15 sierpnia
Początek Bitwy Warszawskiej. Kontruderzenie 
oddziałów gen. Lucjana Żeligowskiego odbiło 
z rąk sowieckich Radzymin. Jednym z ważnych 
epizodów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 
sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów, w którym 
walczyło wielu ochotników z powiatu kolskiego, 
sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz 
z nim jednej z dwóch radiostacji, służących 
bolszewikom do utrzymywania łączności z do-
wództwem w Mińsku. Szybko podjęto decyzję  

Bitwa Warszawska była decydującą bitwą wojny polsko-bolszewickiej 
1919–1921. Stoczona została w dniach 13–25 sierpnia 1920 r. Rozpo-
częła się bojami obronnymi na wschodnich przedpolach Warszawy i na 
północno-wschodnich przedpolach Modlina. Plan bolszewików zakładał 
błyskawiczne zajęcie Warszawy i kontynuowanie ekspansji rewolucyjnej. 
Natomiast naczelne dowództwo polskie związać walką atakującego wroga 
na przedpolach stolicy, a na skrzydłach wyprowadzić kontruderzenia. 

Boje na przedmościu Warszawy rozpoczęły się 13 sierpnia. Szczególnie 
krwawe starcia toczyły się o Radzymin, który kilkukrotnie przechodził z rąk 
do rąk. Operująca na północ od stolicy 5. Armia gen. Władysława Sikor-
skiego już 14 sierpnia rozpoczęła atak na trzykrotnie silniejsze oddziały 
przeciwnika, uniemożliwiając im sforsowanie Wisły i wyjście na tyły wojsk 
polskich. Boje obronne na kierunku warszawskim,  pod ogólnym dowódz-
twem generała Józefa Hallera i przy znacznym udziale generała Lucjana 
Żeligowskiego, trwały do 16 sierpnia. Rankiem tego dnia znad Wieprza 
wyruszyła pod dowództwem Józefa Piłsudskiego tzw. Grupa Manewrowa, 
która rozbiła sowiecką Grupę Mozyrską i 16. Armię, a następnie wyszła na 
tyły oddziałów bolszewickich atakujących stolicę. Manewr ten przeszedł do 
historii jako kontruderzenie znad Wieprza. Doprowadziło ono do odwrotu 
wojsk Tuchaczewskiego nad Niemen, rozbijając główne siły bolszewickie 
lub zmuszając do przejścia do Prus Wschodnich. 

Bitwa Warszawska zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez 
Polskę oraz uniemożliwiła Armii Czerwonej dotarcie do Niemiec oraz roz-
pętanie międzynarodowej rewolucji. Bitwa Warszawska. Przez historiogra-
fów zaliczana jest do przełomowych bitew świata, zajmując na tej liście 
chronologicznie 18. miejsce.

18. PRZEŁOMOWE STARCIE W DZIEJACH ŚWIATA
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o przestrojeniu polskiego nadajnika na częstotli-
wość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszania nadaj-
ników wroga, dzięki czemu druga z sowieckich 
radiostacji nie mogła odebrać rozkazów. Warsza-
wa bowiem na tej samej częstotliwości nadawała 
przez dwie doby bez przerwy Pismo Święte – je-
dyne wystarczająco obszerne teksty, które udało się 
szybko odnaleźć. Brak łączności praktycznie wyeli-
minował więc 4. armię z walki. Już we wrześniu 1919 
r. szyfry Armii Czerwonej zostały złamane przez 
polski wywiad radiowy pod kierownictwem por. 
Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontro-
fensywy udał się zatem m.in. dzięki znajomości 
planów i rozkazów strony sowieckiej oraz umie-
jętności wykorzystania tej wiedzy przez polskie 
dowództwo.

z 16 sierpnia
Rozpoczęcie prowadzonego przez Józefa Piłsud-
skiego uderzenia znad Wieprza. Manewr oskrzy-
dlający Armię Czerwoną został opracowany przez 
szefa Sztabu Generalnego, gen. Tadeusza Rozwa-
dowskiego. Uderzenie w kierunku na Mińsk Ma-
zowiecki na lewym skrzydle, Siedlce – środkowym, 
Brześć na prawym. Siły polskie przełamały obronę 
bolszewicką w rejonie Kocka i Cycowa, a następnie 
zaatakowały tyły wojsk bolszewickich nacierają-
cych na Warszawę.

z 17 sierpnia
Z Warszawy podjęto nowy atak w kierunku Miń-
ska Mazowieckiego, a następnie po jego zajęciu 
w stronę dolnego Bugu. 

z 19 sierpnia
Wojska polskie odzyskały Brześć.
Bitwa pod Lwowem. Oddziały polskie stawiają 
zacięty opór pod Kamionką Strumiłową i Zadwó-
rzem – „polskimi Termopilami”, umożliwiając 
zorganizowanie obrony miasta. Nadejście nowych 
sił polskich zmusiło Budionnego do skierowania 
Armii Konnej na Lublin. 

z 21 sierpnia
Na froncie południowym Wojsko Polskie odbiło 
Stryj, rozpoczynając ofensywę. 

z 22–24 sierpnia
Wojska polskie odzyskały Łomżę i Białystok.

z 25 sierpnia
Wojska litewskie zajęły Wilno, po wycofaniu się 
z niego Armii Czerwonej.

z 31 sierpnia
W bitwie pod Komarowem koło Zamościa pol-
ska kawaleria odniosła zwycięstwo nad sowiecką 
1 Armią Konną Siemiona Budionnego. Część jej 
oddziałów przebiła się za Bug. 

z 1 września
Wojska polskie odzyskały Suwałki.

z 16 września
Wojsko Polskie dowodzone przez gen. Władysła-
wa Sikorskiego zdobyło przy pomocy manewru 
oskrzydlającego Kowel, jednostki gen. Stanisława 
Hallera – Łuck, a gen. Lucjana Żeligowskiego – 
Krzemieniec. 

z 20 września
Początek zwycięskiej dla Wojska Polskiego bitwy 
nad Niemnem trwającej do 28 września. Skala ope-
racji odpowiadała Bitwie Warszawskiej. W ciężkich 
walkach zajęto Grodno, Lidę, Słonim i Pińsk. Rów-
nocześnie na południu osiągnięto linię Zbrucza. 

z 21 września
Początek konferencji pokojowej w Rydze.

z 9 października
Działając na nieoficjalne polecenie Piłsudskiego, 
Wilno zajmują rzekomo zbuntowane oddziały pol-
skie dowodzone przez gen. Żeligowskiego. 

15 października
Wojska polskie zajęły Mińsk.

z 18 października
Zawieszenie broni. Na całym froncie polsko-so-
wieckim wstrzymano działania wojenne.

1921

z 18 marca
W Rydze podpisany został traktat pokojowy po-
między Polską a sowieckimi republikami Rosji 
i Ukrainy.

Opracował: Tomasz Nuszkiewicz



Kłodawianie 1919–1921

9

Stanisław Antoni Borodzicz 
(1884–1955)

Urodził się 10 stycznia 1884 r. w Chełmnie nad 
Nerem, syn Adolfa Antoniego Stanisława Kazi-
mierza Borodzicza h. Borodzic i Marii z Lubec-
kich. Brat Jana, ostatniego właściciela majątku 
Korzecznik. Stanisław dzieciństwo i młodość 
spędził w rodzinnym majątku w Korzeczniku. 
Pracował jako rządca i administrator majątków 
m.in. w Widzewie (pow. Łask), w Nowinach 
oraz Opinogórze. Ożenił się z Marią Franciszką 
Kowalską h. Korab i miał z nią dwóch synów 
i córkę. W 1914 r. wstąpił do POW. 

Po agresji Sowietów zgłosił się jako ochot-
nik do armii polskiej i walczył w szeregach  
3. szwadronu 203. Pułku Ułanów (m.in. brał 
udział w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 r., 
w okolicach Przedwojewa). 

W 1938 r. został odznaczony Medalem Nie-
podległości „Za pracę w dziele odzyskania nie-
podległości”. Zmarł w 1955 r. we wsi Ponki-Gaje 
k. Ciechanowa.

Bronisław Bończak  
(1898–1940)

Urodził się 10 lutego 1898 r. w Bierzwiennej 
Długiej, syn Stanisława (miejscowego organisty) 
i Feliksy ze Śniecikowskich. Działał w Polskiej 
Organizacji Wojskowej. W 1920 r. kształcił się 
w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie. 
Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w sze-
regach Flotylli Wiślanej. W sierpniu 1920 r. na 
krótki czas wyznaczono go oficerem mundu-
rowym I batalionu Pułku Morskiego, następnie 
jako podchorąży służył w I eskadrze Lotnictwa 
Morskiego w Pucku. Po awansie na podporucz-
nika marynarki, 1 listopada 1921 r. został skie-
rowany na II Tymczasowy Kurs Instruktorski dla 
Oficerów w Toruniu, który ukończył 1 paździer-
nika 1923 r.w stopniu porucznika marynarki. 
W latach 1923-1929 zajmował różne stanowiska 
we Flocie w Gdyni, m.in. oficera ordynansowego 
komendanta Portu Wojennego. W 1929 r. prze-
niesiono go do Flotylli Pińskiej, a w 1930 r. po-
wrócił do Gdyni na stanowisko oficera wachto-
wego ORP „Wilia”. 

Od 1932 r. służył we Flotylli Rzecznej Ma-
rynarki Wojennej w Pińsku. W 1933 r. został 
dowódcą na monitorze rzecznym ORP „War-
szawa”, natomiast w latach 1935–36 był dowódcą 
kompanii rekruckiej w Kadrze Flotylli Rzecz-
nej. W maju 1939 r. wyznaczono go pełniącym 
obowiązki dowódcą III dywizjonu bojowego, 
z którym brał udział w kampanii wrześniowej. 

UCZESTNICY WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJUCZESTNICY WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ
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17 września wykonał rozkaz samozatopienia jed-
nostek pływających, w związku z wkroczeniem 
Armii Czerwonej i objął dowództwo nad oddzia-
łami wycofującymi się z Płotnicy. 25 września 
dostał się do niewoli sowieckiej, był przetrzy-
mywany w Starobielsku, został zamordowany 
w Charkowie, w kwietniu lub maju 1940 roku.

Saturnin Czerniewicz  
(1890-1961) 

Saturnin Czerniewicz, syn Rocha i Pelagii 
z Jaworskich, urodził się 27 listopada 1890 r. 
w Kłodawie. Ukończył gimnazjum katolickie 
w Petersburgu, a po odbyciu praktyk ogrodni-
czych studiował w Wyższej Szkole Ogrodniczej 
w Warszawie, którą ukończył w 1918 roku. 

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 
Wprawdzie był zwolniony z rosyjskiej służby woj-
skowej ze względu na słaby stan zdrowia (cierpiał 
na astmę), ale wstąpił do armii w czerwcu 1920 r. 
Nie przechodził badań lekarskich, wystarczyło 
jego własne oświadczenie, że jest zdrowy. Do-
stał przydział do dywizji gen. Żeligowskiego; był 
w formacji, która zdobyła Wilno. Wyszedł z woj-
ska w październiku 1920 r. Dwa lata później oże-
nił się z Marią Michaliną Żabińską, małżonkowie 
mieli jednego syna Jana. W Kłodawie prowadzili 
nowoczesne gospodarstwo ogrodnicze. W latach 
1927–1930 Saturnin Czerniewicz pełnił funkcję 
burmistrza Kłodawy.

Zmarł 11 stycznia 1961 r., spoczął w grobie 
rodzinnym na kłodawskim cmentarzu.

Władysław Dragan  
(1895–1972)

Syn Józefa i Katarzyny, urodził się 15 lutego  
1895 r. we wsi Bylice, pow. kolski. Lata dziecięce 
spędził w rodzinnej wsi u zamożnych krewnych 
ze strony matki.

Edukację pobierał tylko w okresie zimowym, 
w szkółce parafialnej kończąc trzy klasy szkoły 
podstawowej. Był samoukiem. Wiedzę i umie-
jętności, które posiadał, to wynik samodzielnej 
pracy.

W wieku 18 lat, wyjechał do Niemiec w po-
szukiwaniu pracy. Tam pracował przy robotach 
ziemnych. Gdy wybuchła I wojna światowa wraz 
z innymi robotnikami został wywieziony w głąb 
Niemiec. W 1915 r. stamtąd zbiegł, powracając 
w rodzinne strony, gdzie pracował jako robotnik 
rolny u bogatych gospodarzy. W 1916 r. wstąpił 
do PPS. Zajmował się nielegalnym rozprowadza-
niem odezw patriotycznych oraz kolportowaniem 
lewicowej gazety „Robotnik” i innych pism lewico-
wych redagowanych w Warszawie. Działał na tere-
nie powiatu kolskiego i częściowo kutnowskiego.

W 1916 r. wstąpił do Polskiej Organizacji 
Wojskowej (POW). Był jej członkiem w latach 
1916-1918. 11 listopada 1918 r. brał czynny 
udział w rozbrajaniu Niemców w Kole.
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W 1919 r. był współorganizatorem strajku rol-
nego na terenie powiatu kolskiego, za co został 
aresztowany.

W 1920 r. został powołany do wojska. W cza-
sie służby wojskowej brał udział w wojnie pol-
sko-bolszewickiej, w oddziałach piechoty. Otrzy-
mał medal pamiątkowy „Za wojnę 1918-1921”.  
Po odbyciu służby wojskowej wrócił w rodzinne 
strony. Podejmował się różnych prac zarobko-
wych. W 1936 r. założył sklep spożywczy, któ-
ry w czasie wojny został zlikwidowany przez 
Niemców. W 1940 r. Władysław Dragan został 
wywieziony do obozu pracy pod Poznaniem, 
gdzie pracował przy budowie linii kolejowej Kut-
no–Poznań. W tym okresie wśród robotników 
kolportował gazetkę „Polska żyje”, którą otrzy-
mywał od Romana Ochendalskiego z Kłodawy.

Po wyzwoleniu wrócił do Kłodawy, gdzie zajął 
się handlem, prowadził prywatny, a później spół-
dzielczy sklep spożywczy przy ul. Przedeckiej, 
w którym pracował do późnej starości. 

Ze związku małżeńskiego z Janiną Drążkie-
wicz miał troje dzieci: Jerzego, Teresę i Jadwigę. 
Zmarł 23 kwietnia 1972 r., pochowany został na 
kłodawskim cmentarzu.

(Informacje od córki Jadwigi Kaniok)

Lucjan Feliks Błędowski  
(1896–1944) 

Urodził się 20 stycznia w 1896 r. w Krzewacie 
jako najmłodsze dziecko Feliksa Bernarda i Marii 
Kazimiery z Kreczunowiczów.

W 1918 r. poślubił Jadwigę Helenę Wyga-
nowską, z którą miał trzy córki. Małżonkowie 
zamieszkali we dworze w Pomarzanach, gdzie 
prowadzili nowoczesne gospodarstwo o po-
wierzchni ok. 500 hektarów. 

Lucjan F. Błędowski był aktywnym kłodaw-
skim działaczem społecznym, m.in. Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, pełnił funkcje w zarzą-
dzie OSP, był naczelnikiem rejonu kłodawskiego 
w Okręgowym Związku Straży Pożarnych. Zało-
żył zakładową straż pożarną w swoim majątku. 

W 1920 r. walczył jako ochotnik w 203. Pułku 
Ułanów. Służąc w plutonie łączności był jednym 

z bezpośrednich podkomendnych dowódcy puł-
ku majora Zygmunta Podhorskiego.

Po wybuchu II wojny światowej Lucjan F. Błę-
dowski był poszukiwany przez gestapo, ukry-
wał się pod zmienionym nazwiskiem i pracował 
w Warszawie. Zmarł w 1944 roku.

W wojnie 1920 r. jako ochotnicy w 203. Pułku 
Ułanów walczyli także dwaj bracia Wyganowscy: 
Tadeusz i Stefan, szwagrowie Lucjana.

Jadwiga Emma Benigma  
Maringe-Gołembiowska  

(1893–1976)

Urodziła się 22 grudnia 1893 r. w Brudzyniu, 
córka Leonarda Ludwika i Zuzanny z Kożuchow-
skich.

W czasie wojny 1920 r. służyła w Kompanii 
Sanitarnej IX Brygady Jazdy. We frontowym 
szpitalu poznała swojego przyszłego męża Zbi-
gniewa Gołembiowskiego, rannego w czasie bi-
twy. Podczas pracy zetknęła się też z chorym na 
tyfus plamisty żołnierzem ochotnikiem Missa-
lem, który trafił do szpitalika w bardzo ciężkim 
stanie. Żołnierz został przewieziony do odległe-
go o 50 km szpitala w Równem i prosił Jadwigę 
o powiadomienie swojej narzeczonej w Łodzi 
o swoim stanie i miejscu pobytu. Sanitariuszka 
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wysłała depeszę z informacjami do narzeczo-
nej, podpisując ją swoim nazwiskiem. Kiedy 
Gołembiowscy zostali wysiedleni ze Straszkowa  
w 1939 r. najpierw trafili do Gorlic, później 
mieszkali w majątku Szeligi pod Warszawą. Gdy 
poszukiwali nauczycielki dla młodszego syna 
Józefa, zgłosiła się pani Missalowa. Okazało się, 
że była ową narzeczoną żołnierza z 1920 r., za 
którego później wyszła za mąż. Mecenas Mis-
sal pomógł jeszcze rodzinie pani Jadwigi, kiedy 
jej mąż Zbigniew z synem Stanisławem, zostaki 
aresztowani przez UB, tuż po II wojnie światowej 
i trafili do więzienia.

Jadwiga i Zbigniew Gołembiowscy po woj-
nie 1920 r. gospodarowali w majątku Straszków 
o powierzchni 250 hektarów, który zakupili od 
rodziny Niesiołowskich. Gołembiowscy mieli 
dwóch synów: Stanisława i Józefa. W 1939 r. zo-
stali wypędzeni z majątku. Jadwiga musiała zo-
stawić swoją schorowaną i sparaliżowaną matkę: 
Zuzannę z Kożuchowskich Maringe w Straszko-
wie, która wkrótce zmarła. Jadwiga Gołembiow-
ska z domu zmarła w 1976 r. w Poznaniu.

Bracia Jadwigi: Leonard Witold i Tadeusz Ma-
ringerowie także walczyli jako ochotnicy w 203. 
Pułku Ułanów.

Zbigniew Gołembiowski  
(1894–1957)

Urodził się 3 lutego 1894 r. w Warszawie, syn 
Józefa i Marii z Kozłowskich.

Walczył jako ochotnik, – starszy ułan w II 
Dywizji Jazdy, odznaczony został Krzyżem 
Walecznych. Ranny podczas bitwy poznał sa-
nitariuszkę Jadwigę Maringe, którą poślubił 
w 1922 r. Gołembiowscy gospodarowali w ma-
jątku Straszków. Po wypędzeniu w 1939 r. ze 
Straszkowa rodzina przebywała początkowo 
w Gorlicach. Później Zbigniew Gołembiowski 
dzierżawił majątek Szeligi pod Warszawą. Tuż po 
wojnie był aresztowany przez UB wraz z synem 
Stanisławem (AK), który próbował wyjechać za 
granicę w celu podjęcia studiów w Cambridge. 
Aresztowani na dworcu kolejowym w Szczecinie 
przeszło 6 miesięcy przebywali w więzieniu. 

Zbigniew Gołembiowski zmarł 12 grudnia 
1957 r. w Poznaniu, pochowany został na Cmen-
tarzu Junikowo.
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Józef Grzymski  
(1901–1944) 

Syn Franciszka i Magdaleny, urodził się 19 marca 
1901 r. we wsi Białków, gm. Kościelec.

W czasie I wojny światowej Józef Grzymski 
wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej dzia-
łającej w rejonie Koła. 10 i 11 listopada 1918 r. 
brał udział w rozbrajaniu Niemców w Kole, 
w oddziale Adama Borkiewicza. Krótko po tym 
wstąpił do 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. Ra-
zem z tą jednostką brał udział w obronie Lwowa 
przed Ukraińcami i przeszedł szlak bojowy pułku 
w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 
Walczył pod Radzyminem i bronił Warszawy. 

Po powrocie z wojska rozpoczął pracę zawo-
dową jako pisarz w Urzędzie Gminnym w Ko-
ścielcu, a następnie w Magistracie Miasta Kło-
dawy, gdzie pełnił funkcję sekretarza w latach 
19271939. Prowadził czynną działalność społecz-
ną w różnych organizacjach kłodawskich: Związ-
ku Podoficerów, Związku Peowiaków oraz Lidze 
Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Był 
sekretarzem Zarządu Ligi Morskiej i Kolonialnej 
w Kłodawie. W okresie wielkiego kryzysu starał 
się o różne formy pomocy bezrobotnym: prace 
sezonowe, zasiłki pieniężne, przydziały chleba 
i drewna opałowego, darmowe obiady dla dzieci. 

Jako sekretarz potrafił właściwie współpracować 
z członkami mniejszości narodowych, którzy 
zamieszkiwali wtedy Kłodawę, w szczególności 
z miejscowymi Żydami i ich rabinem.

We wrześniu po nakazie ewakuacji magistratu 
trafił do Warszawy, gdzie jako kapral rezerwy 
zgłaszał się kilkakrotnie do służby w Wojsku Pol-
skim, ale ze względu na brak broni, nie został 
przyjęty. W Warszawie nawiązał kontakt z kon-
spiracyjną organizacją Służba Zwycięstwu Polski. 
Po powrocie do Kłodawy zadania konspiracyjne 
kontynuował na swoim terenie. Znajomość ję-
zyka niemieckiego pozwoliła mu podjąć pracę 
w magistracie kierowanym przez Niemców. 
Usuwał dokumenty, które Niemcy mogliby wy-
korzystać w walce z Polakami. Jego żona Maria 
przynosząc mu śniadanie do pracy wynosiła 
w dużej kobiałce część dokumentów. W miarę 
możliwości pomagał Żydom. Ułatwiał meldunki 
i uzyskiwanie przepustek Żydom mieszkającym 
w Łodzi, co umożliwiało im wyjazdy w celach 
handlowych do Generalnego Gubernatorstwa. 
Stamtąd kilku z nich przedostało się do Związ-
ku Radzieckiego. Dla potrzeb Polaków i kon-
spiracji zaopatrzył się w znaczną ilość różnych 
przepustek i zezwoleń potrzebnych do okazania 
w podróży. Po zwolnieniu z magistratu praco-
wał w zakładzie melioracyjnym i niemieckich 
firmach budowlanych. Nawiązywał kontakty po-
trzebne w konspiracji. Kolportował potajemnie 
„Biuletyn Informacyjny”.

Jako podoficer rezerwy działał początkowo 
w Armii Krajowej, a później wstąpił do Związku 
Podoficerów „Grom”, gdzie pełnił funkcję zastęp-
cy komendanta rejonu miasta i gminy Kłodawa.

W lutym 1943 r. na stacji kolejowej w Kłoda-
wie zatrzymano łącznika Związku Podoficerów 
„Grom”, który po przesłuchaniu w gestapo wy-
jawił informacje o członkach organizacji. Wielu 
z nich aresztowano, m.in. Józefa Grzymskiego. 
Po przesłuchaniach w Koninie i Inowrocławiu 
został przewieziony do więzienia niemieckiego 
Zwickau w Saksonii. Przez sąd hitlerowski ska-
zany na śmierć. Wyrok wykonano 12 stycznia 
1944 r. w więzieniu w Dreźnie. Pochowany został 
w zbiorowej mogile w Dreźnie. 

Józef Grzymski z żoną Marią miał troje dzieci: 
córkę i dwóch synów.
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Józef Jakubowski  
(1901–1969)

Urodził się 19 września 1901 r., w Kamieniu, syn 
Andrzeja i Marii z d. Johne. Po powołaniu do woj-
ska walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. 

Po demobilizacji uzyskał kwalifikacje nauczy-
cielskie i rozpoczął rozpoczął pracę zawodową 
w powiecie konińskim. 1 września 1934 r. objął 
posadę kierownika szkoły powszechnej w Gór-
kach w gminie Kłodawa. Był nauczycielem i kie-
rownikiem Szkoły Podstawowej w Górkach, 
w latach 1934–1939 oraz 1945–1953. W czasie 
okupacji jako podporucznik rezerwy został ko-
mendantem rejonu i miasta Kłodawy konspi-
racyjnych organizacji Związku Walki Zbrojnej 
i Armii Krajowej. Do współpracy zaprosił innych 
oficerów i podoficerów rezerwy. Byli to przeważ-
nie nauczyciele i pracownicy różnych instytucji 
oraz przedsiębiorstw. 

Józef Jakubowski pracował jako robotnik na 
terenie Kłodawy. Gestapo przeprowadziło u niego 
kilka rewizji i przesłuchań, 17 kwietnia 1942 r. 
został aresztowany. Mimo tortur, do zarzuca-
nych mu czynów i przynależności do ZWZ nie 
przyznał się. Wyrokiem sądu w Legnicy został 
skazany na 5 lat ciężkiego więzienia. Wyrok 
odsiadywał w więzieniach: inowrocławskim, 

poznańskim, rawickim, legnickim oraz w obo-
zach Grossenhain i Waldheim. W czasie pobytu 
w więzieniu w Poznaniu pracował w zakładach 
Hipolita Cegielskiego. 

W lutym 1945 r. więźniów ewakuowano na 
zachód, pędząc ich pieszo pomimo śniegu i mro-
zu. Na kilkanaście kilometrów przed Berlinem, 
w czasie noclegów w szopach, wyzwoliła ich ar-
mia radziecka. Osłabiony i wycieńczony Józef 
Jakubowski trafił do szpitala wojskowego. Do 
domu wrócił dopiero w drugiej połowie maja 
1945 r., gdzie przewieziono go do kolskiego szpi-
tala.

Zgłaszając swój powrót w urzędzie ujawnił 
swoją przynależność do ZWZ i Armii Krajowej. 
Urząd Bezpieczeństwa wielokrotnie nachodził 
go i przesłuchiwał. 

W 1953 r. wyprowadził się z Górek i podjął 
pracę zastępcy inspektora szkolnego w Oborni-
kach, a potem w Kościanie. 

Zmarł 3 października 1969 r. i został pocho-
wany w Gnieźnie. 

Feliks Krzymuski  
(1894–1941)
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Urodził się 30 maja 1894 r. w Świnicach Warc-
kich. Syn Władysława oraz Marii z Dzierz-
bickich. Ukończył Gimnazjum Męskie im.  
E. Konopczyńskiego w Warszawie, a następnie 
studiował rolnictwo w Krajowej Wyższej Szkole 
Rolniczej w Krakowie. 

W 1920 r. wstąpił do ochotniczego 203. Puł-
ku Ułanów. Uczestniczył m.in. w walkach pod 
Ciechanowem, w forsowaniu Bugu oraz w bitwie 
pod Wołczkiem na Wołyniu, gdzie został ciężko 
ranny. Został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Był prezesem Związku Ziemian w powiecie 
tureckim, W 1924 r. ożenił się z Marią z Płoskich 
i kupił majątek w Tarnówce. Został prezesem 
Okręgowego Związku Organizacji i Kółek Rol-
niczych w Kole, należał do Związku Rolników 
z Wyższym Wykształceniem. Był radnym gminy 
wiejskiej w Kłodawie i współzałożycielem Kółka 
Rolniczego w Tarnówce.

Jesienią 1939 r. został aresztowany, a po zwol-
nieniu, wysiedlony z Tarnówki. W kwietniu 
1940 r. został ponownie aresztowany i zesłany 
do obozu koncentracyjnego. Był więziony w Da-
chau, a później w Mathausen-Gusen, gdzie zmarł 
w 1941 r. 

Jan Tadeusz Łukaszewski 
(1900–1944)

Urodził się 7 sierpnia 1900 r.w Łodzi.
Służył w 6. Pułku Ułanów, do którego wstą-

pił w 1919 r. w Odessie, a następnie w 14. Pułku 
Ułanów, w składzie którego odbył kampanię bol-
szewicką 1920 r. Brał udział w bojach stoczonych 
przez dywizję gen. Żeligowskiego i przez 14. Pułk 
Ułanów Wołyńskich (stosowne oświadczenie do-
wódcy – płk. Aleksandra Pietraszewskiego).

W okresie międzywojennym prowadził zakład 
fotograficzny w Kłodawie przy ul. Warszawskiej 
13 A, wraz z żoną Heleną, która była właściciel-
ką tego zakładu jeszcze po II wojnie światowej 
(w latach 50.).

W okresie międzywojennym Jan Łuka-
szewski należał do Ligii Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej, do Towarzystwa Popierania 

Budowy Publicznych Szkół Powszechnych, do 
Związku Kaniowczyków i Żeligowczyków. Był 
też współzałożycielem konspiracyjnego Związku 
Podoficerów „Grom” w Kłodawie w okresie oku-
pacji hitlerowskiej. Poszukiwany przez gestapo, 
uciekł z Kłodawy. Został aresztowany w Opocz-
nie, a następnie osadzony w obozie koncentra-
cyjnym. Rodzinę powiadomiono, że zmarł tam 
w 1944 r. 

Odznaczony Krzyżem i Medalem Niepodle-
głości, medalem pamiątkowym „Polska Swemu 
Obrońcy 1918–1921”, medalem „Bojownikom 
Niepodległości”. 

Zygmunt Kokczyński  
(1878–1949)

Urodził się w 1878 r. w Malanowie, syn An-
toniego Walentego i Heleny z Dzierżawskich  
h. Grzymała. Ukończył gimnazjum w Kaliszu, 
a następnie Instytut Gospodarstwa Wiejskiego 
i Leśnictwa w Puławach. Ożenił się z Esterą Ży-
chlińską i objął majątek ziemski w Bierzwiennej 
Krótkiej. Prowadził nowoczesne gospodarstwo, 
działał społecznie i politycznie. Był członkiem 
Sejmiku Powiatowego, Związku Ziemian, Towa-
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rzystwa Kredytowego Ziemskiego, Towarzystwa 
Rolniczego w Kole, działał na rzecz utworzenia 
Ludowej Szkoły Rolniczej Żeńskiej w Kościelcu.

Jako delegat Związku Ziemian wszedł w skład 
rady powiatu Obywatelskiego Komitetu Obro-
ny Państwa utworzonego dnia 14 lipca 1920 r. 
w Kole. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 
jako ochotnik w 203. Pułku Ułanów. 

Po II wojnie światowej, kiedy jego majątek 
został rozparcelowany, wyjechał na Dolny Śląsk. 
Zmarł w 1949 r., spoczywa na cmentarzu we 
Wrocławiu.

Michał Nowowiejski  
(1897–1920)

Urodził się 24 lipca 1897 r. w Kłodawie, syn Jana 
i Marianny z Kaźmierczaków. W 1918 r. oże-
nił się ze Stanisławą Olszewską, ślub odbył się 
w Kłodawie. Małżonkowie mieszkali w kamieni-
cy niedaleko kłodawskiego kościoła. Rok później 
urodził im się syn Antoni. Michał Nowowiejski 
brał udział w wojnie bolszewickiej, w której zgi-
nął. Nie zachowały się żadne dokumenty, tylko 
jego portret sprzed 1920 r. Rodzina poszukiwała 
go latami, ale bezskutecznie. 

(Informacje od prawnuka Michała Nowowiej-
skiego).

Franciszek Przebój-Pieniak 
(1903–1968)

Urodził się 14 października 1903 r. w Osinach 
w woj. lubelskim.

Ukończył kurs minerski w Kompanii Sztur-
mowej 4. Pułku Piechoty Legionowej. Walczył na 
froncie bolszewickim w 1920 r. Otrzymał medal 
pamiątkowy „Za Wojnę 1918–1921”.

W latach 1921–23 ukończył Szkołę Podcho-
rążych i Oficerską Szkołę Piechoty, a następnie 
Centralną Szkołę Wojskową Wychowania Fizycz-
nego w Poznaniu. Odbył kurs Dowódców Kom-
panii w Rembertowie i kurs saperski w Brześciu 
n/B.

Przed 1939 r. prowadził gospodarstwo rol-
ne w Chociszewie. Był żonaty z Heleną z domu 
Puszkarską. Mieli jedną córkę – Danutę Modestę 
Wandę.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939, 
później działał w konspiracyjnej Służbie Zwy-
cięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii 
Krajowej (w stopniu majora). Konspiracyjne 
kryptonimy: „Sęp”, później „Proso”, „Rajski 
Ptak”. Odznaczenia: order Virtuti Militari kl. V 
(wręczony przez komendanta głównego Armii 
Krajowej), Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż 
Zasługi z Mieczami.

Po wojnie ukrywał się pod przybranym na-
zwiskiem (pseud. „Tadeusz Orski”,„Przebój”) 
początkowo w majątku doświadczalnym Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Dębowi-
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cach, później w majątkach szkolnych Sobótka 
i Ozorzyn. Od 1947 do 1949 r. był administra-
torem w gospodarstwie Czerniewiczów w Kło-
dawie. Od grudnia 1949  do 1957 r. ukrywał się 
u Marianny Grzymskiej, w 1957 r. ujawnił się.

Franciszek Przebój-Pieniak zmarł 1 kwietnia 
1968 r.

Ryszard Leonard Woltersdorf 
(1899–1960)

Mieszkaniec Kłodawy urodzony 7 października 
1899 r., syn Karola i Leokadii. Był żołnierzem 
ochotnikiem. Podczas wojny polsko-bolszewic-
kiej w latach 1919–1920, przeszedł szlak bojowy 
Lida – Berezyna – Wilno.

Ryszard Woltersdorf był długoletnim działa-
czem Ochotniczej Straży Pożarnej, zawsze pozo-
stając w ścisłym składzie zarządu. Był właścicie-
lem rozlewni piwa i wytwórni wód gazowanych 
w Kłodawie. 

Żonaty z Wandą ze Spechtów.
Zmarł 27 lutego 1960 r., pochowany na cmen-

tarzu ewangelickim w Kłodawie.

Franciszek Warszawski  
(1901–1995)

Urodził się 4 października 1901 r. w Stanisławo-
wie, w powiece kutnowskim. 

Po powołaniu do wojska w 1920 r. został 
skierowany do jednostek liniowych walczących 
z bolszewikami. W trakcie działań wojennych 
wzięty do niewoli. Uciekł z kolumny jeńców 
w okolicach Lublina. Wędrował nocami przez 
tereny objęte walkami i udało mu się szczęśliwie 
powrócić w rodzinne strony. Ożenił się z panną 
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Lewandowską i osiadł w Pomarzanach. Praco-
wał jako stelmach w majątku Lucjana Feliksa 
Błędowskiego, był członkiem zakładowej straży 
ogniowej w majątku. Na ziemi otrzymanej od 
Błędowskiego wybudował się. W podziękowa-
niu za ocalenie z niewoli bolszewickiej postawił 
kapliczkę niedaleko własnego domostwa.

Zmarł 5 lutego 1995 r. w Pomarzanach Fa-
brycznych. 

Ignacy Ziębowicz  
(1890–1950) 

Urodził się 25 stycznia 1890 r. we wsi Głębo-
kie, gm. Olszówka; syn  Walentego i Marcjanny 
z Ulatowskich. Jego ojciec był właścicielem go-
spody w Kłodawie na początku XX w. Ignacy 
Ziębowicz interesował się historią, etnografią, 
archeologią. Pracował jako nauczyciel w Umie-
niu, Borysławicach, Izbicy Kujawskiej i Dziera-
wach k. Koła. 

W 1920 r.ochotniczo wstąpił do wojska, brał 
udział w walkach z bolszewikami. 

W czasie II wojny światowej był więziony 
w Kole wraz z innymi nauczycielami. Jego zain-
teresowania zaowocowały wieloma publikacjami 
w prasie kolskiej, monografią „Wesele kolskie”, 
zbiorami przysłów, legend i opowieści z regio-
nu. Ferie zimowe 1950 r. spędzał u swej siostry 
w Łodzi, gdzie nagle zmarł.

Władysław Wojciechowski 
(1893-1940) 

Urodził się 13 maja 1893 r. w Kłodawie, syn 
Józefa i Franciszki Ksawery z Muchowiczów. 
W 1920 r. został dowódcą kompanii fortyfika-
cyjnej, od 1921 r. –  w stopniu porucznika. Był 
w batalionie mostów kolejowych, od 1930 r. 
w stanie spoczynku. W 1925 r. ukończył wydział 
architektury Politechniki Warszawskiej. Jako in-
żynier architekt pracował w Zarządzie Miejskim 
w Lublinie. Przed wybuchem II wojny świato-
wej został mobilizowany do jednostki saperskiej 
w Sieradzu. We wrześniu 1939 r. wzięto go do 
niewoli sowieckiej. Zamordowany w kwietniu 
1940 r. w Katyniu. Władysław Wojciechowski 
był kawalerem. Pośmiertnie został mianowany 
na stopień kapitana (2007 r.).

Edward Rachwalski

Urodził się 23 października 1900 r. w Bierzwien-
nej Krótkiej, syn Franciszka i Józefy z Łukaszew-
skich. 

W wojnie polsko-bolszewickiej walczył jako 
kawalerzysta 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich, 
w którym rozpoczął służbę w stopniu podpo-
rucznika. W marcu 1919 r. pułk uczestniczył 
w wyprawie kijowskiej. W sierpniu 1919 r. 
formacja została przemianowana na 17. Pułk 
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Ułanów Wielkopolskich im. Króla Bolesława 
Chrobrego, który w okresie międzywojennym 
stacjonowal w Gnieźnie i Lesznie. W latach 
1921–1939 Edward Rachwalski reprezentował 
macierzysty pułk na krajowych i zagranicznych 
zawodach konnych, był m.in. uczestnikiem za-
wodów w Tarnowskich Górach (1924, 1930) 
i Jarosławiu (1935).

W 1939 r. dowódca szwadronu – rotmistrz 
w 5. Pułku Strzelców Konnych Edward Ra-
chwalski znalazł  się na liście polskich oficerów 
internowanych w obozie jenieckim Oflag II C 
Woldenberg (Dobiegniew). Do niewoli został 
wzięty 19 czerwca 1940 r. w Villersezel, był wtedy 
rotmistrzem w 5. P. Beritt Schutzen we Francji. 
Dalsze losy Edwarda Rachwalskiego są nieznane.

Jako osoba wskazana do powiadomienia figu-
ruje Jadwiga Rachwalska, zamieszkała w Laspois 
we Francji. 

Jan Kurkiewicz  
(1898-1973)

Jan Kurkiewicz, syn Szczepana i Józefy z d. Ko-
morek, urodził się 3 czerwca 1898 r. w Mstowie, 
gm. Chodecz. Uczęszczał do szkoły podstawowej 
w Strzyżkach, a następnie do szkoły miejskiej 
w Warszawie. W 1915 r. skorzystał z możliwości 
ewakuacji na wschód Rosji i wyjechał do Kijo-
wa, a później do Moskwy. Był to czas tułaczki, 
głodu, niedoli. Z Moskwy pojechał do Siergieje-

wa, gdzie zdał egzamin do ewakuowanego tam 
seminarium nauczycielskiego. Po zakończeniu 
roku szkolnego w 1918 r. seminarzyści i ich wy-
kładowcy wrócili do Polski. W 1919 r. Jan Kur-
kiewicz ukończył Seminarium Nauczycielskie 
w Siennicy k. Mińska Mazowieckiego. Pierw-
szą pracę podjął, w tym samym roku, w Zalesiu  
k. Chodcza. 

17 lipca 1920 r. ożenił się  z Leokadią. Kil-
ka dni po ślubie jako ochotnik wstąpił do armii 
polskiej, by walczyć z bolszewikami. Po wyjściu 
z wojska wrócił do szkolnictwa. Na własną proś-
bę przeniósł się do Kłodawy i od 1 września 
1923 r. rozpoczął pracę w szkole powszechnej. 
Uczył matematyki, fizyki i chemii. Jego hasłem 
przewodnim w wychowaniu młodzieży było 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. W Kłodawie, gdzie or-
ganizował Związek Harcerstwa Polskiego praco-
wał do rozpoczęcia II wojny światowej. 

Przez pierwsze miesiące okupacji pracował 
we własnym gospodarstwie, a po wysiedleniu 
mieszkańców Kocewi ukrywał się z rodziną, aby 
uniknąć aresztowania i zsyłki. 

Od 1941 r. należał do ZWZ, a później do Ar-
mii Krajowej. Jego działalność była ścisłe powią-
zania z konspiracją warszawską, skąd przekazy-
wane były rozkazy i biuletyny informacyjne. Po 
„wpadce” jednego z kurierów, Jan Kurkiewicz 



Kłodawianie 1919–1921

20

wraz z innymi konspiratorami został areszto-
wany 18 marca 1943 r. Zatrzymani zostali rów-
nież synowie Jana: Zenon i Henryk. Po ciężkich 
torturach śledczych, Jan z innymi oskarżonymi 
został przewieziony do więzienia w Zwickau, 
a potem do Drezna. Dla Jana Kurkiewicza pro-
kurator domagał się kary śmierci, ostatecznie 
został skazany na 6 lat obozów karnych. Karę 
odbywał w różnych miejscach. 

Do kraju wrócił w październiku 1945 r. Na-
dal pracował jako nauczyciel w Kłodawie, aż do 
emerytury w 1967 r.

Zmarł 4 listopada 1973 roku. 

Zygmunt Hofman  
(1900-1980) 

Urodził się 12 lutego 1900 r. w Łodzi, syn Wła-
dysława i Konstancji z Rajewskich. 

Był czynnym członkiem Polskiej Organizacji 
Wojskowej (pseudonim „Strzałka”) w okręgu 
Konin – Koło, od 1 lipca 1917 r. do 11 listopada 
1918 r., co poświadczyło w 1938 r. stosownym 
dokumentem Wojskowe Biuro Historyczne.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej służył 
w 29. Pułku Strzelców Kaniowskich. W 1938 r. 
odznaczony został Medalem Niepodległości.

Mieszkał w Kłodawie przy ul. Warszawskiej 
19. Był dwukrotnie żonaty. Zmarł bezdzietnie 
w 1980 r. Został pochowany na cmentarzu pa-
rafialnym w Kłodawie.

Kłodawscy działacze  
Obywatelskiego Komitetu  

Obrony Państwa 

Obywatelski Komitet Obrony Państwa w mie-
ście Kole, w skrócie zwany OKOP, powstał  
14 lipca 1920 r., podczas olbrzymiego wiecu, 
który się odbył w sali teatralnej. W skład ko-
mitetu weszły również osoby z miast i gmin po-
wiatu kolskiego, w tym też związane z rejonem 
Kłodawy, m.in.: Leonia Grudzińska, Bronisław 
Wiland, Zygmunt Kokczyński, obywatel Mi-
chalski oraz ks. Teofil Choynowski, późniejszy 
proboszcz kłodawski (w 1920 r. pracujący jesz-
cze w parafii w Dąbiu).

Leonia Grudzińska  
(1878-1956)

Była córką Michała i Adaminy z Brochockich, 
siostrą Stefanii Wiland. Mieszkała w Krzykosach 
do zamążpójścia w 1925 r. W 1920 r. znalazła się 
w składzie Obywatelskiego Koła Obrony Państwa 
w Kole, jako delegatka Koła Ziemianek. Wyszła 
za mąż w 1925 roku za Wacława Kunczyńskiego 
– kierownika rejonu dróg w Wyszkowie. Mał-
żeństwo było bezdzietne. Początkowo małżon-
kowie mieszkali w Wyszkowie, a po przejściu 
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Wacława na emeryturę zamieszkali w Warszawie. 
Tam Leonia w wieku ok. 60 lat rozpoczęła studia 
w SGGW, które ukończyła z tytułem inżyniera 
rolnika. 

Wacław Kunczyński zmarł w 1951 r., a Leonia 
11 lutego 1956 roku, oboje spoczywają w rodzin-
nym grobowcu na warszawskich Powązkach. 

Bronisław Wiland  
(1874–1932) 

Był synem Jana i Bronisławy z Pniewskich. Z wy-
kształcenia agronom, absolwent Instytutu Go-
spodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. 
Był właścicielem majątku w Lubońku. Działał ak-
tywnie w wielu gremiach społecznych. Był m.in. 
założycielem Kółka Rolniczego w Bierzwiennej 
Długiej w 1907 r., OSP w Lubońku, Spółdzielni 
Rolniczo-Handlowej „Rolnik” w Kłodawie.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. pełnił wiele funkcji w organach samo-
rządowych i państwowych. W 1920 r. wszedł 
w skład OKOP jako delegat Kółek Rolniczych.

Trzykrotnie (w 1918, 1921 i 1931 r.) powie-
rzono mu mandat członka Sejmiku Powiatowego 
w Kole, gdzie aktywnie pracował  m.in. w Komi-
sji Rolnej. Jako członek sejmiku i działacz OTR, 
walnie przyczynił się do powstania w 1923 r. 
Ogniska Kultury Rolniczej i Zakładu Doświad-
czalnego w Kościelcu. Przez dwie kadencje był 
radnym gminy wiejskiej Kłodawa. 

Osiągał znakomite rezultaty w produkcji rol-
niczej, dlatego w latach 20. majątek Wilanda ko-
misje ziemskie uznały w całości za niepodlegają-
cy parcelacji. Dzielił się swoimi doświadczeniami 
na łamach pism specjalistycznych, m.in. „Gazety 
Cukrowniczej”, „Gazety Rolniczej” i „Gazety Go-
spodarskiej”.

Żona – Stefania Grudzińska z Krzykos, córka 
Adaminy i Michała.

Bronisław Wiland zmarł w 1932 r. Spoczy-
wa na cmentarzu parafialnym w Bierzwiennej 
Długiej.

Ks. Teofil Euzebiusz  
Choynowski (1884-1941)

Urodził się 4 grudnia 1884 r. w Babiaku, syn Sta-
nisława Bogdana i Natalii z Kisielskich. Mieszkał 
w Kole i Turku, w 1900 r. ukończył Gimnazjum 
Filologiczne w Kaliszu i w tym samym roku 
wstąpił do Seminarium Duchownego w War-
szawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 13 marca 
1904 r. Jako wikariusz pracował m.in. w Błoniu, 
Białej, Łowiczu, Warszawie (parafia św. Andrze-
ja), Oleksinie, Dąbiu, gdzie w latach 1920–1921 
był pełnomocnikiem kolskiego OKOP.
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W 1925 r. został mianowany proboszczem 
kłodawskim. Za zasługi w pracy duszpaster-
skiej uhonorowano go tytułem radcy duchow-
nego z przywilejem noszenia oznak urzędu 
dziekańskiego. Został zapamiętany jako dobry 
i energiczny gospodarz. Powiększył cmentarz 
parafialny, doprowadził do zakończenia budo-
wy parkanu wokół cmentarza. W 1930 r. został 
honorowym prezesem straży kłodawskiej, której 

użyczył budynków klasztornych. 6 października 
1941 r. ks. Teofil Choynowski znalazł się w gru-
pie 113 aresztowanych przez gestapo kapłanów 
diecezji włocławskiej, których wywieziono do 
obozu przejściowego w Lądzie. 30 października 
wraz z innymi kapłanami został przewieziony 
do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Da-
chau, gdzie bardzo osłabiony, wkrótce zmarł. 
W kościele parafialnym w Kłodawie znajduje się 
tablica pamiątkowa poświęcona ks. Choynow-
skiemu. Podobnie na cmentarzu, na grobowcu 
Doktorostwa Mysłowskich, znajduje się sym-
boliczna tablica poświęcona przedwojennemu 
proboszczowi.

Walenty Ławniczak 
(dane niepełne)

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej, po woj-
nie był szewcem w Kłodawie. Mieszkał z rodziną 
przy ul. Warszawskiej.

(Wiadomość od prawnuka – Bartosza Stegenty)

Ważniejsze publikacje, opracowania i  źródła wykorzystane 
w opracowaniu:
M. Borowiak, Zapomniana flota.  Mokrany. Polska Marynarka 
Wojenna w  wojnie z  Rosją Sowiecką w  1939 roku, Warszawa 
2006.
R. Jałoszyński (red.), Ludzie kłodawskich sołectw, Kłodawa – Ko-
nin 2018.
R. Jałoszyński, Walka i praca, Kłodawa – Konin 2019.
T. Czerniewicz-Umer, Z  pamiętników i  archiwów rodzinnych, 
w: Życie pracą wypełnione, Saturnin Czerniewicz (1890–1961), 
Kłodawa – Konin 2018.
J. Grzegorzewicz, Kronika Kłodawy, w zbiorach Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kłodawie.
L. Kukawski, Konne Mistrzostwa Wojska Polskiego w II Rzeczpo-
spolitej. Wrocław 2006.
C. Leżeński, L. Kukawski, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 
1991.
J. Maringe-Gołembiowska, Moje wspomnienia – pamiętnik 
w zbiorach rodziny.
Obrona państwa w 1920 roku. Księga sprawozdawczo-pamiąt-
kowa Generalnego Inspektoratu Armji Ochotniczej i Obywatel-
skich Komitetów Obrony Państwa, Warszawa 1923.
Wspomnienia i  listy Marii Błędowskiej w  zbiorach potomków 
Feliksa Sarniaka.
Publikacje prasowe:
B. Grzanka, Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny w Kłodawie w latach 1939-1958 w świetle źró-
deł proweniencji kościelnej, „Polonia Maior Orientalis” 2018, t. 2.
J. Grzegorzewicz, Patron kłodawskiej ulicy – Józef Grzymski 
(1901–1944), „Przegląd Kolski” 2000-12-24.
Z dni sierpniowych 1920 r. – Wspomnienia „Grota” Grzymskiego 
„Echo” 1933-09-04.
W. Ziemacki, Ignacy Ziębowicz 1890-1950 , „Przegląd Koniński” 
1981-12-06.
Informacje  i materiały z zasobów rodzinnych: Jadwigi Kaniok – 
córki Władysława Dragana, Ewy Borodzicz, Elżbiety Niewiarow-
skiej – nt. Zygmunta Hofmana, prawnuka Michała Nowowiej-
skiego, Michała Mejera – wnuka Józefa Jakubowskiego, Zenona 
Kurkiewicza – wnuka Jana Kurkiewicza, Jerzego Łukaszewicza 
– wnuka Jana Tadeusza Łukaszewskiego, Urszuli Skorupko z   
rodziny Ryszarda Woltersdorfa, Piotra Wilanda – wnuka Broni-
sława Wilanda, wycinki prasowe ze zbiorów Waldemara Sztąbra.
Materiały ze zbiorów: Archiwum Państwowego w Poznaniu, Od-
dział w Koninie, zasoby parafii rzymskokatolickich w Kłodawie 
i Bierzwiennej Długiej.
Zdjęcia ze zbiorów: Centralnej Biblioteki Wojskowej (zdjęcie  
E. Rachwalskiego) i  Centralnego Archiwum Wojskowego oraz 
z archiwów rodzinnych.
Wybrane informacje ze stron internetowych: www.boretti-sa-
ga.pl, www.muzeumkatynskie.pl, www.woldenberczycy.pl, 
www.wbh.mil.pl, Facebook/ Flotylla Pińska, www.swzygmunt.
knc.pl.

Opracowanie: Grażyna Niewiarowska
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Ryszard Jałoszyński

Lance ochotników

Kiedy sowieckie armie rozpoczęły marsz w kierunku Warszawy, 3 lipca 1920 r. Naczelnik Państwa 
i Wódz Naczelny, Józef Piłsudski podpisał słynną odezwę rozpoczynającą się od słów:

OBYWATELE RZECZYPOSPOLITEJ! 
Ojczyzna w potrzebie. (…)

Wezwał w niej wszystkich zdolnych do noszenia broni, by dobrowolnie zaciągali się  
w szeregi armii: 

Niech na wołanie Polski nie zabraknie Jej wiernych i prawych synów, co 
wzorem ojców i dziadów położą wroga u stóp Rzeczypospolitej. 
Wszystko dla zwycięstwa! 
Do broni! (…)

W odpowiedzi na apele przedstawicieli najwyższych organów państwa, wielu ziemian z okolic 
Kłodawy, Kutna oraz Łęczycy zgłosiło się w lipcu 1920 r. do służby w formacjach ułańskich. Stawali 
w punktach werbunkowych całymi grupami sąsiedzkimi i rodzinnymi, zdarzało się nawet, że w jed-
nym zaciągu na wojnę wyruszał ojciec z synem. W gronie ułanów ochotników znaleźli się m.in. 
związani z  rejonem Kłodawy: Zygmunt Kokczyński z  Bierzwiennej Krótkiej, Feliks Krzymuski, 
właściciel Tarnówki oraz Lucjan Feliks Błędowski z Pomarzan, a także wywodzący się z Korzecz-
nika Stanisław Antoni Borodzicz. Dobrze wyekwipowane grupy ochotników, z własnymi końmi 
spotkały się w Łęczycy, by stamtąd jako tzw. „szwadron łęczycki” w liczbie około 60 jeźdźców wyru-
szyć w stronę Kalisza, gdzie rozpoczęło się formowanie 203. Ochotniczego Pułku Ułanów. Dobrze 
spisywały się w tym marszu ziemiańskie konie, świetnie utrzymane i prawidłowo ujeżdżone przez 
właścicieli1. W kaliskich koszarach, spośród około 700 ochotników, na własnych koniach stawiło się 
40% przyszłych ułanów. 

1     S. Rachalewski, Szabla na kilimie, Łódź 1938, s. 47.
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Przysięga na kaliskim rynkuPrzysięga na kaliskim rynku

Po niespełna dwutygodniowych, intensywnych ćwiczeniach, 2 sierpnia 1920 r. ułani ochotnicy złożyli 
uroczystą przysięgę na kaliskim rynku. Dowództwo nowo uformowanego pułku objął mjr Zygmunt 
Podhorski, a kadrę jednostki stanowili oficerowie odkomenderowani z innych formacji kawaleryjskich 
– głównie z 2. i 3. pułku ułanów w Kaliszu oraz ze szkoły jazdy w Grudziądzu. Biało-żółte barwy puł-
kowe pozostały identyczne z barwami 3. pułku ułanów stacjonującego w Kaliszu2.

Płk Adam Zakrzewski, późniejszy dowódca pułku ochotniczego, tak scharakteryzował swoich 
podkomendnych:

Pochodzili oni ze wszystkich warstw społecznych w wieku od 15 do 50 lat. Przeważał jednak element 
ziemiański, inteligencji oraz młodzieży szkolnej. Element ziemiański składał się z jednostek patriotycz-
nie myślących, dobrze sobie zdających sprawę z powagi chwili, jaką przeżywał kraj, toteż większość ich 
święcie wykonała swój obowiązek aż do końca.

Inteligencja pracująca oraz młodzież szkolna były świetnym uzupełnieniem elementu ziemiańskie-
go, a wszyscy razem byli rdzeniem pułku podczas wszelkich bojowych okoliczności. Młodzież odzna-
czała się wytrwałością, szybko zaaklimatyzowała się i przyzwyczaiła do życia i warunków bojowych, 
zawsze i wszędzie świecąc przykładem.

Z wielką troską myślałem o tym, co będzie mógł wymagać od tych ludzi przyszły dowódca pułku. 
Bez przesady stwierdziłem, że 60 proc. stanu pułku o żołnierce nie miało najmniejszego pojęcia. (…) 
Toteż nic dziwnego, że całą nadzieję pokładałem przede wszystkim w Bogu, a po tym w patriotyzmie 
i duchu tych ludzi. Wszelkie zaś zwątpienia całym wysiłkiem woli odpędzałem precz, bo przecież do-
kładnie rozumiałem, że pułk nie tylko musi się bić, ale musi zwyciężać3.

W chwili wymarszu na front pułk liczył 27 oficerów i 716 ułanów.

Wyruszyli wszyscy z Kalisza trzema pociągami z całym pułkowym dobytkiem, dbając po drodze 
o  kilkaset powierzonych koni bardziej niż o  siebie. Jeszcze na postojach uzupełniano wojskowy 
ekwipunek. Kawalerzyści dopiero w drodze dostali nowe karabiny, których obsługi musieli się eks-
presowo uczyć. Dotarli w końcu do Mławy. 

Krwawy chrzestKrwawy chrzest

W dniach, gdy transporty kaliskiego pułku docierały na teren walk, położenie północnego skrzydła 
polskich wojsk było niezwykle trudne. Pułk otrzymał więc zadanie wzmocnienia VIII Brygady Jaz-
dy osłaniającej koncentrację nowo tworzonej 5. Armii gen. Władysława Sikorskiego. 

2     Płk A. Zakrzewski, Pro patria in periculo, „Polska Zbrojna” 1935 r., nr 8.
3     Tamże.
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7 sierpnia do dowództwa pułku dotarły informacje, że nieprzyjacielska kawaleria znajduje się bliżej 
niż przypuszczano. Major Z. Podhorski wydał więc rozkaz przesunięcia pułku do Przedwojewa. Do 
szwadronów pułku w czasie marszu dołączył szwadron zapasowy 4. Pułku Ułanów z małym samo-
chodem osobowym marki ford uzbrojonym w lekki karabin maszynowy, w ten sposób powstał dywi-
zjon kawaleryjski, którego dowództwo objął rtm. Adam Zakrzewski. Dywizjon wszedł w  pierwszy 
kontakt ogniowy z przeciwnikiem pod miejscowością Goljany. Walkę nocną z 7 na 8 sierpnia rozpoczę-
ła przednia straż 203. pułku. 1. szwadron powstrzymywał nieprzyjaciela, a 3. przygotowywał obronę 
na skraju wsi Siekierki. Przeciwnikiem była przednia straż III korpusu konnego Gaja-Chana. O świcie 
8 sierpnia dywizjon kawaleryjski osiągnął Dzbonie. (…) Kolejne pułki korpusu Gaja odrzuciły jednak 
polskie szwadrony w  stronę Ciechanowa. (…) Walcząc przez kilka godzin o  miasto, pułk opóźniał 
ruchy nieprzyjaciela, a następnie wycofał się drogami na Mławę i Płock. 203. pułk poniósł bardzo 
poważne straty. Po tych starciach z 600 pułkowych szabel zdolnych do walki było niespełna 3004.

„Cud pod Ciechanowem”„Cud pod Ciechanowem”

Walki pod Ciechanowem pozwoliły ocenić siły i zamiary wroga. Były to duże zgrupowania wojsk 
nieprzyjacielskich kierujących się od północy na Warszawę. Celem dokładnego sprawdzenia sił nie-
przyjacielskich, polskie dowództwo zarządziło wypad pod Ciechanów. Ważną funkcję w realizacji 
tego zadania miał do spełnienia ochotniczy 203. Pułk Ułanów, który wszedł w skład grupy gen. 
Karnickiego. Marsz grupy rozpoczął się w godzinach poobiednich 14 sierpnia, a w nocy z 14 na 
15 sierpnia oddziały grupy zatrzymały się na północ od Ciechanowa, zwrócone czołem do miasta. 
Wykonując rozkazy dowódcy brygady, pułk opanował koszary leżące na skraju miasta, a następnie 
cukrownię oraz stację kolejową. Dokonał tego niemalże bez oporu ze strony przeciwnika, ponieważ 
jak się okazało, atakując trafił szczęśliwie w niebronioną przez niego lukę. W trakcie ataku zajęto 
sztab polowy 4. armii sowieckiej. W tym nieplanowanym ataku na siedzibę sztabu sowieckiej armii 
(nieplanowanym, gdyż nie zdawano sobie sprawy, że sowiecki sztab akurat tam się znajduje), pułk 
zdobył jego radiostację. Fakt ten spowodował bardzo poważne następstwa dla dalszego przebiegu 
wojny.

Kilkudniowa przerwa w sowieckiej łączności spowodowana utratą radiostacji 4. armii doprowa-
dziła do tego, że jej oddziały – nic nie wiedząc o rozkazach głównodowodzącego gen. Michaiła Tu-
chaczewskiego, które nakazywały im w związku z zaciekłymi walkami pod Warszawą, kierowanie 
się w jej stronę –  dążyły do celów wcześniej wskazanych, tj. do przepraw na Wiśle w Płocku, Wło-
cławku i Toruniu. Ten wydawałoby się drobny epizod w skali całej operacji Armii Czerwonej okazał 
się jednym z kluczowych, które skutkowały przegraną bolszewickiej armii w całej Bitwie Warszaw-
skiej. Zniszczenie jedynej wówczas radiostacji jaką dysponowało dowództwo 4. armii, spowodo-
wało utratę jej łączności ze sztabem frontu oraz chaos w dowodzeniu, a także, w pewnym stopniu, 
dezorganizację całego bolszewickiego Frontu Zachodniego. To, że obie walczące strony nie od razu 
zdały sobie sprawę ze znaczenia kawaleryjskiego zagonu na Ciechanów z udziałem 203. Pułku Uła-
nów, przyznało później wielu polskich dowódców, łącznie z  gen. Władysławem Sikorskim5.

4      Opis walk sporządzony na podstawie: S. Rachalewski, Szabla na kilimie, op. cit., s. 65-75. J. Bielicki, Ochotniczy  203. Pułk Ułanów 
w walkach 1920 roku. Tworzenie i pierwsze walki ochotniczego 203. Pułku Ułanów pod dowództwem mjr. Zygmunta Podhorskiego, 
http://www.cwk.grudziadz.pl/index/news/nid/416 (dostęp 18.09.2019)

5     Por.: Gen. Wł. Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą, Warszawa 1928, s. 194.
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Z poważnej przewagi informacyjnej, jaką dało zdobycie sowieckiej radiostacji, pierwsi zdali na-
tomiast sobie sprawę polscy kryptolodzy i łącznościowcy, którzy znali już bolszewickie szyfry i od-
czytywali rozkazy gen. Tuchaczewskiego. Orientując się w przyczynach ciszy po stronie ich adre-
satów, sami zagłuszali pozostałe radiostacje wroga, nadając na ich częstotliwościach teksty z Biblii. 
17 sierpnia polski wywiad rozszyfrował następujący meldunek szefa radiotelegrafii polowej 4. armii 
skierowany do szefa łączności polowej całego Frontu Zachodniego: Melduję, że radiostacja polowa 
sztabu 4. Armii zaskoczona przez polski pociąg pancerny pod Ciechanowem pod ogniem karabinów 
maszynowych została spalona 15.08. Wszystkie kody i tajne instrukcje stacji też zostały zniszczone. 
Upraszam o jak najszybsze wysłanie polowemu sztabowi 4. Armii nowej stacji radiotelegraficznej6. 

Meldunek ten jest znakomitym dowodem paniki i dezorientacji w szeregach sowieckich bowiem 
to przecież nie pociąg pancerny zaskoczył bolszewickie wojska, ale szarża dwóch szwadronów 203. 
Pułku Ułanów. 

Opisane wydarzenia zaważyły na losach całej sowieckiej 4. armii, która nic nie wiedząc o polskiej 
kontrofensywie znad Wieprza, kontynuowała działania w kierunkach wskazanych przed przerwa-
niem łączności i dopiero po 6 dniach –  20 sierpnia 1920 r. rozpoczęła spóźniony odwrót, zakoń-
czony chaotyczną ucieczką.

W okresie walk ciechanowskich zginęło w pułku 7 oficerów i 109 szeregowych tj. 1/5 stanu oso-
bowego. Od 7 do 27 sierpnia pułk przemaszerował około 700 km, co stanowiło dla niewyćwiczonej 
jednostki poważny wyczyn7. 

Jesienią podążający za wojskami sowieckimi kawalerzyści stoczyli kilka bitew. W jednej z nich 
został ciężko ranny ułan Feliks Krzymuski późniejszy właściciel majątku w Tarnówce  pod Kłodawą. 
Jesienią 1920 roku pułk stacjonował na Kresach Wschodnich. 16 grudnia pułk ochotniczy został 
rozwiązany, a jego szwadrony, po przekształceniach organizacyjnych i kadrowych weszły w skład 
27. Pułku Ułanów stacjonującego w lachach międzywojennych w Nieświeżu. Część kadr pułkowych 
powróciła do Grudziądza, gdzie działało Centrum Wyszkolenia Kawalerii. 

Kronikarze spisujący po latach historię wojenną 203. Pułku Ułanów podkreślają, że była to for-
macja ochotnicza, cywilne pospolite ruszenie osób, które zgłosiły się do poboru na apel władz 
wojskowych. Tempo organizacji pułku, wstępnego przeszkolenia oraz pośpieszny wyjazd na front, 
było tak duże, że nie znajduje porównań w historii polskiej wojskowości. Wielu historyków tamtego 
okresu uważa wręcz, że nie byłoby „cudu nad Wisłą”, gdyby nie wydarzył się „cud w Ciechanowie”8 – 
podkreśla J. Bielecki. Dlatego warto również dziś przypominać o zasługach żołnierzy ochotników 
z 203. Pułku Ułanów, gdyż swoją walecznością i ofiarą jak najbardziej na to zasłużyli. Stanisław 
Rachalewski, kawalerzysta i kronikarz pułku, po latach tak scharakteryzuje cechy tych walecznych 
żołnierzy: Ułani 203. pułku tworzyli zespół ludzi, którzy gotowi byli za wszelką cenę coś dla Polski 
uczynić. Patrioci, sercem i duszą oddani Ojczyźnie, za nic mieli sobie doczesność w takich chwilach 
niebezpieczeństwa. 

6     J. Bielecki, Tamże.
7     J. Bielecki, op. cit.
8     S. Rachalewski, Szabla…, op. cit., s. 73.
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Rotmistrz Adam Zakrzewski – organizator  
i późniejszy dowódca 203. Pułku Ułanów.

Przysięga ułanów na kaliskim rynku, 2 sierpnia 1920 r.

Pułkownik inż. Zygmunt Podhorski pierw-
szy dowódca 203. Pułku Ułanów.
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Bartłomiej Grzanka

Kłodawa od momentu odzyskania niepodległości  
do wojny polsko-bolszewickiej

Wybuch I  wojny światowej rozbudził w całym kraju, także w Kłodawie, nadzieję na odzyskanie 
niepodległości. W okresie od listopada 1914 do listopada 1918 r. w powiecie kolskim trwała okupa-
cja niemiecka. Na miejscu działała wówczas konspiracyjna sekcja – powołanej w sierpniu 1914 r. na 
polecenie Józefa Piłsudskiego – Polskiej Organizacji Wojskowej, którą stworzono w oparciu o działa-
jące na terenie Królestwa Polskiego, Polskie Drużyny Strzeleckie i Związek Strzelecki. Teren powiatu 
kolskiego podlegał okręgowi kaliskiemu III POW (tzw. okręg IIIa – kolski). Liczba członków POW 
pod koniec 1915 r. wynosiła 150 osób, w 1916 r. – ok. 250 członków, a we wrześniu 1917 r. już 500. 

Na terenie powiatu powoływano placówki lokalne. Placówką Kłodawa – Bierzwienna kierował 
komendant, Władysław Kowalczyk. Kłodawska placówka POW również przygotowywała się do 
walki. Gromadzono broń i przeprowadzano ćwiczenia oraz szkolenia bojowe na łąkach za cmen-
tarzem parafialnym. Z nazwiska, oprócz wspomnianego już komendanta placówki – Władysława 
Kowalczyka, znamy następujących żołnierzy kłodawsko-bierzwieńskiej placówki: Stanisław Biń-
kowski, Władysław Drapiński, Marian Grodzicki, Józef Grzymski, Jan i  Wincenty Junkiertowie, 
Stanisław Kantorski, Franciszek Kaczmarek, p. Kubiak, Jan Łukaszewski, Jan Michliński, Roman 
Ochędalski, Konstanty Rozdębski, Ignacy Trzaskalski, Karol Wdzięczny, Edward Woltersdorf, Józef 
Wysocki, Leonard Zarębski, Jan Zduńczyk. Cała sekcja liczyła około 40 osób. 

Wartym podkreślenia jest fakt, że to właśnie Kłodawa, jako pierwsze miasto w powiecie wyzwo-
liło się spod okupacji niemieckiej. Do akcji zbrojnej przystąpiono 8 listopada 1918 r. Wieczorem 
otoczono wojskową placówkę niemiecką, która mieściła się w nieistniejącym już dzisiaj budynku 
poczty. Po krótkiej wymianie ognia żołnierze niemieccy zaprzestali walki i wycofali się do Koła.

W odrodzonej Polsce Kłodawa – po utracie w 1869 r. praw miejskich funkcjonująca jako osada 
– nadal przynależała do powiatu kolskiego (utworzonego w 1866 r.), który jako jeden z trzynastu 
powiatów wszedł w skład województwa łódzkiego, utworzonego na podstawie tymczasowej ustawy 
o organizacji władz administracyjnych z dnia 2 sierpnia 1919 r. Na czele pierwszej w niepodległej 
Polsce Rady Miejskiej miasta Kłodawy stanął miejscowy nauczyciel, Ignacy Pukas. Wkrótce mia-
sto rozpoczęło akcję rozdawania żywności wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców. Od 
września 1919 do 1927 r. funkcję przewodniczącego rady, a od 1922 r. burmistrza miasta Kłodawy 
pełnił Stanisław Paluszewski. W latach 1919-1922 działały w mieście szpital zakaźny, przytułek dla 
biednych i inwalidów oraz miejska łaźnia. Lekarzem miejskim był dr Henryk Niedzielski. Wyre-
montowano mosty na Rgilewce na ul. Łęczyckiej i Cichej. 

Według danych ze spisu powszechnego przeprowadzonego w 1921 r. w Kłodawie mieszkało 3901 
osób (w  tym 2074 kobiety i 1827 mężczyzn), z czego 2683 katolików, 1148 Żydów (niemal 30% 
ogółu mieszkańców, na czele gminy wyznaniowej stał od 1904 r. rabin Szlama Efroim Engelman) 
i 212 ewangelików (w tym 62 określiło się jako Niemcy). W spisie odnotowano także 2 prawosław-
nych mieszkańców miasta, zapisanych jako „rusini”, można więc przypuszczać, że byli to obywatele 
pochodzenia ukraińskiego lub białoruskiego. W spisie odnotowano także liczbę budynków miesz-
kalnych – 332. 
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Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodawie, wchodziła do 
1920 r. w skład dekanatu łęczyckiego archidiecezji warszawskiej. Na mocy bulli papieskiej Bene-
dykta XVI z dnia 10 grudnia 1920 r.  utworzono diecezję łódzką. Przywrócono wówczas dekanat 
kłodawski, który wcielono do nowej diecezji. Parafia obejmowała wówczas miejscowości: Bakun, 
Błędów, Dębina, Dzięciołów, Cegielnia, Cegiełka, Głogowa, Górki, Jesionka, Józefów, Kłodawa – 
miasto, Kłodawa – wieś, Krzewata, Łączówka, Małą Wieś, Nowa Wieś, Przybyszew, Przydziała, 
Rgielew, Straszków, Staszkówek, Wólka Czepowa, łącznie około 5 tys. wiernych. Pierwszym pro-
boszczem w Kłodawie, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę był pełniący posługę od 1916 r. 
ks. Klemens Ostrowski. W 1921 r. zastąpił go ks. Hipolit Pyszyński. Przy parafii działały: Bractwo 
Różańcowe, Bractwo Szkaplerza Najświętszej Maryi Panny, Bractwo Nieustającej Adoracji Naj-
świętszego Sakramentu oraz chór kościelny.

W niepodległej  Polsce kontynuowała  działalność edukacyjno-wychowawczą kłodawska Pu-
bliczna Szkoła Powszechna, nad którą opiekę sprawowały Rada Szkolna Powiatowa oraz Do-
zór Szkolny uprawniony do rozporządzania budżetem szkoły. Od 1919 r. szkoła funkcjonowała 
w systemie czteroklasowym i dwuzmianowym. Nauczano w niej: religii, rachunków, języka pol-
skiego, historii Polski, geografii, przyrody, rysunków, robót ręcznych i  śpiewu, a od piątej klasy 
także języka niemieckiego. Lekcje odbywały się sześć dni w tygodniu. Kierownikiem szkoły, w la-
tach 1913–1921 była Janina Gierszówna. W mieście działała także żydowska szkoła początkowa.  
Kłodawskich rzemieślników zrzeszały cechy: kowali, rzeźników, szewców, oraz stolarzy – kołodzie-
jów. Poza utworzoną w 1902 r., z inicjatywy ówczesnego wójta Zygmunta Cygańskiego, Ochotniczą 
Strażą Pożarną na terenie miasta działały Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz Związek Strze-
lecki.

Reprodukcje widokówek autorstwa  
Józefa Lewandowskiego z lat 1918-1919.
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Tomasz Nuszkiewicz     

                          

Przedstawiciele społeczności kłodawskiej  
w powiatowym „OKOP-ie” 

Kiedy w czerwcu, lipcu i sierpniu 1920 r. polskie wojska po majowej wyprawie kijowskiej i bły-
skawicznym zajęciu Ukrainy, z równym pośpiechem zaczęły się cofać na zachód pod naporem Ar-
mii Czerwonej, cała przyszłość Polski odradzającej się po 123 latach zaborów została postawiona 
na jedną, historyczną kartę. 

Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz, Józef Piłsudski wzywał do zaciętej walki z wrogiem:

 O pierś całego narodu rozbić się ma nawała bolszewizmu. Jedność, zgoda i wytężona praca niech 
skupi nas wszystkich dla wspólnej sprawy. Żołnierz polski, krwią broczący na froncie, musi mieć to 
przeświadczenie, iż stoi za nim cały naród, w każdej chwili gotowy przyjść mu z pomocą. 

1 lipca 1920 r. Sejm powołał Radę Obrony Państwa, która miała decydować o  wszystkich spra-
wach związanych z  prowadzeniem wojny. 8 lipca na jej wezwanie powstał Obywatelski Komitet 
Obrony Państwa z gen. Józefem Hallerem na czele. Już w trakcie jego pierwszego posiedzenia w Pa-
łacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) na warszawskim Krakowskim Przedmieściu 
uczestniczył przedstawiciel ziemi kolskiej – Wojciech Kurnatowski reprezentujący Związek Zie-
mian, Okręg Kolski. W miastach i miasteczkach szybko powstawały odpowiedniki ogólnopolskiego 
komitetu. Ludność sama organizowała się, by nieść ratunek zagrożonemu państwu.

14 lipca 1920 r. powstał w Kole lokalny Obywatelski Komitet Obrony Państwa. Na jego czele 
stanął burmistrz miasta, Władysław Klimaszewski. Do Rady Powiatowej komitetu zostali powołani 
m.in.: reprezentujący Kłodawę – Bronisław Wiland, delegat Kółek Rolniczych i właściciel majątku 
w Lubońku – Zygmunt Kokczyński, delegat Związku Ziemian i właściciel majątku w Bierzwiennej 
Krótkiej oraz córka właścicieli majątku w Krzykosach – Leonia Grudzińska jako przedstawicielka 
Koła Ziemianek. Natomiast pełnomocnikiem komitetu gminnego w samej Kłodawie został oby-
watel Michalski. W działalność OKOP, obok miejscowych władz, zaangażowali się również przed-
stawiciele różnych grup zawodowych i społecznych. Obok ziemian w komitecie działali też kupcy, 
rolnicy, rzemieślnicy, robotnicy, nauczyciele, duchowni oraz delegaci ugrupowań politycznych: 
Polskiej Partii Socjalistycznej, Związku Ludowo-Narodowego czy Stronnictwa Ludowego. Ogólno-
polski komitet nie starał się centralizować formalnie organizacji, wychodząc z założenia, że najdalej 
idące instrukcje i regulaminy „nie stworzą czynu tam, gdzie tego czynu nie ma”. Do pierwszych za-
dań pełnomocników komitetu należało wykonywanie wezwań Rady Obrony Państwa, przy najszer-
szym rozwinięciu własnej inicjatywy, tak w kierunku werbunku do wojska, wspieraniu pożyczki 
państwowej, jak i zbiórki wszelkich rzeczy w naturze służących obronie. 

Obywatelski Komitet Obrony Państwa w  Kole podzielił najważniejsze zadania pomiędzy po-
szczególne sekcje: ogólną (zarząd i  kierownictwo), propagandy, zbiórek i  ofiar z  podsekcjami: 
finansową oraz zbierania kruszców, opieki nad rodzinami żołnierzy, opieki nad inwalidami i  sa-
nitarną, prowiantową i ekwipunku ochotników, izby chorych i gospody żołnierskiej. Komitet, któ-
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rego pierwsze litery zbiegały się w  odpowiedni 
do sytuacji w  wyraz „okop”, służył dowodzonej 
przez gen. Hallera Armii Ochotniczej jako jej in-
tendentura i  zaplecze organizacyjne. W  wyniku 
apeli Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego 
i premiera Rządu Obrony Narodowej –  Wincen-
tego Witosa, wzywających wszystkich sprawnych 
fizycznie mężczyzn, aby wstępowali do tworzącej 
się ochotniczej formacji wojskowej mającej być 
wsparciem dla walczących od miesięcy z bolsze-
wikami wojsk frontowych, w całym kraju zaczęły 
się tworzyć lokalne punkty werbunkowe, do któ-
rych w ciągu kilku tygodni zgłosiło się ponad 100 
tys. chętnych do walki. Ale spieszących na front 
ochotników należało zaopatrzyć przynajmniej 
w najbardziej niezbędne części ekwipunku, które 
trzeba było kupić. Stąd zbieranie ofiar, które wpły-
wały w  postaci pieniędzy, darów i  kosztowności 
było drugim ważnym zadaniem OKOP. Były one 
przeznaczane na umundurowanie zgłaszających 
się żołnierzy. Z ziemi kolskiej na ochotników zapi-
sało się około 400 osób, z których utworzono dwie 
kompanie wojska. Ziemianie przeważnie stawili 

się do 203. Kaliskiego Pułku Ułanów. W  gronie ułanów ochotników znaleźli się m.in. Zygmunt 
Kokczyński z Bierzewiennej Krótkiej, Feliks Krzymuski z Tarnówki i Feliks Błędowski z Pomarzan. 
Pozostali ochotnicy skierowani zostali do 18. Pułku Piechoty w Koninie. Staraniem komitetu około 
200 ochotników zostało całkowicie umundurowanych, pozostali otrzymali tylko bieliznę i obuwie 
Wszyscy ochotnicy byli również, w czasie kilkutygodniowej musztry na miejscu, żywieni z fundu-
szu komitetu. Uczestniczyli w walkach z bolszewikami pod Ciechanowem i Płockiem. Wielu z nich 
zostało rannych, niektórzy byli wzięci do niewoli lub zaginęli bez wieści. 

Istotne były efekty pracy społecznej realizowanej poprzez odczyty, wiece, pogadanki, rozdawanie 
broszur, gazet, odezw, ulotek. Działalność tę rozwijano zwłaszcza w tych miejscach, gdzie skupiała 
się większa ilość osób np. w trakcie odpustów, jarmarków czy targowisk. Większe zgromadzenia 
odbyły się m.in. w  Kłodawie. Głównymi mówcami, jak czytamy w  sprawozdaniach OKOP, byli 
W. Klimaszewski, A. Makowski, o. Bonawentura, S. Kulka, J. Jałkiewicz oraz posłowie: Mrożew-
ski, Szymczak, Imiłkowski. Treścią przemówień było nawoływanie do ochotniczej służby w wojsku 
polskim, składania ofiar w gotówce i w naturze dla wojska, na Skarb Narodowy, na zakup Pożyczki 
Odrodzenia Polski, zapisywania się na członków Czerwonego Krzyża i Komitetu Opieki nad Inwa-
lidami i Uchodźcami.  

Władysław Klimaszewski.
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JEDNOSTKI  KAWALERII:JEDNOSTKI  KAWALERII:

Ochotniczy 203. Pułk Ułanów 
Barwy 203. Pułku Ułanów (żółto-białe) były identyczne z barwami 3. Pułku 
Ułanów oraz zbliżone do późniejszego proporca 27.  Pułku Ułanów Nie-
świeskich (w którym pomiędzy polem żółtym i białym dodany był pasek 
granatowy).

Proporzec lancowy i otok rogatywki 203. Pułku Ułanów.

14. Pułk Ułanów Jazłowieckich
Pułk utworzony w 1918 r. wsławił się m.in. obroną pod Jazłowcem 11–13 
lipca 1919 r., gdzie odparł oddziały ukraińskie i nie dopuścił wroga do 
klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu. 

Proporzec lancowy i otok rogatywki 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.

17. Pułk Ułanów Wielkopolskich 

Proporzec lancowy i otok rogatywki 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich 
im. Bolesława Chrobrego.

19. Pułk Ułanów Wołyńskich 

Proporzec lancowy i otok rogatywki 19. Pułku Ułanów Wołyńskich.

JEDNOSTKI  PIECHOTY:JEDNOSTKI  PIECHOTY:

4. Pułk Piechoty Legionowej

29. Pułk Strzelców Kaniowskich 
Pułk powstał 10 lipca 1919 r., w wyniku połączenia 29. pułku piechoty Ziemi 
Kaliskiej (sformowanych z batalionów POW, m.in. z  rejonu Konina i Koła) 
z 14. pułkiem Strzelców Polskich, wchodzącym w skład 4. Dywizji Strzelców 
Polskich, która brała udział w bitwie pod Kaniowem (11 maja 1918), gdzie II 
Korpus Polski starł się z dążącymi do jego rozbrojenia oddziałami niemieckimi.Korpus Polski starł się z dążącymi do jego rozbrojenia oddziałami niemieckimi.

31. Pułk Strzelców Kaniowskich 
Powstał w sierpniu 1919 r. z połączenia 31. Włocławskiego Pułku Piecho-
ty i 15. Pułku Strzelców  4. Dywizji Strzelców Polskich.

1. Dywizja Litewsko-Białoruska  
Formacja piechoty Wojska Polskiego funkcjonująca od listopada 1918 r. do 
października 1921 r. (6 pułków oraz dywizjony kawalerii i artylerii). Sku-
piała głównie ochotników z oddziałów samoobrony Kresów Wschodnich. 
W październiku 1919 r. jednostka weszła w skład zgrupowania wojsk, które 
pod dowództwem gen. L. Żeligowskiego zajęły Wilno.

Oddziały i  związki taktyczne Wojska Polskiego, w których służyli 
mieszkańcy Kłodawy i okolic w latach 1919–1921

Orzełek mundurowy  4. Pułku Piechoty Legionowej.

Odznaka pamiątkowa 203. Pułku Ułanów 
z  napisem: PRO PATRIA IN PERICULO 
(za Ojczyznę w niebezpieczeństwie).

Odznaka pamiątkowa 29. Pułku 
Strzelców Kaniowskich.

Odznaka pamiątkowa 31. Pułku 
Strzelców Kaniowskich.

Odznaka pamiątkowa 1.Dywizji 
Litewsko-Białoruskiej. 

Orzełek mundurowy. Bandera Flotylli Wiślanej.Flotylla Wiślana
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Stanisław Kantorski  
(1897–1972)

Stanisław Kantorski urodził się 20 października 
1897 r. w Kłodawie. Jego rodzicami byli Karol 
Kantorski i Maria z Czupryńskich.

Do szkoły podstawowej uczęszczał w latach 
1904–1910 w Kłodawie, po której ukończeniu 
pracował ze swym ojcem, malarzem. 

W 1913 r. najstarszy brat Władysław za-
brał go ze sobą do Stanów Zjednoczonych.  
W 1916 r. Karol wrócił do kraju. Wstąpił do Pol-
skiej Organizacji Wojskowej utworzonej w Kło-
dawie wiosną 1917 r.

Jako ochotnik zgłosił się do tworzącego się 
Wojska Polskiego i został przydzielony do 4. Pułku 
Ułanów Zaniemeńskich. Jeden ze szwadronów 
tego pułku utworzono pod koniec 1918 r. we Wło-
cławku i do niego trafił Stanisław Kantorski. Jako 
ułan 4 Pułku Ułanów przeszedł cały szlak bojowy 
tej jednostki w latach 1919–1920. Pułk skierowa-
no do walki w rejon Mosty-Lida. Po zajęciu Szczu-
czyna Nowogródzkiego jako pierwsza polska jed-
nostka, pułk znalazł się za rzeką Niemen. Dalsze 
walki prowadzono w rejonie miejscowości Orany. 
W 1920 roku pułk toczył boje pod: Grabianką (9 
lipca), Śniłowiczami i Sielcem koło Janowa. Po 
15 sierpnia 1920 r. pułk przeszedł do ofensywy 
i po raz drugi przekroczył rzekę Niemen w Dru-
skiennikach. Dowódcą pułku w latach 1918–1921 
był pułkownik Stanisław Rawicz-Dziewulski. 4. 
pułk miał swoje zawołanie (żurawiejkę): Wszystko 
stawia na nas karty/To ułanów jest pułk czwarty.

Stanisław Kantorski ożenił się w 1923 r. z Janiną 
Heleną Kalińską, która była nauczycielką najpierw 
w Głownie, później w Głogowej, gm. Kłodawa. 
Mieli dwoje dzieci: córkę Irenę i syna Zbigniewa.

Stanisław po zdobyciu kwalifikacji rzemio-
sła rzeźnickiego prowadził warsztat i sklep. Po-
budował piętrowy dom na działce kupionej od 
Woltersdorfa. 

W okresie przedwojennym działał aktyw-
nie w Ochotniczej Straży Pożarnej i w cechu 
rzemieślniczym. Szczególnie aktywnie działał 
w Związku Peowiaków, który powstał w 1929 r. 
w Kłodawie. 

W czasie okupacji został wywłaszczony z no-
wego domu, zamieszkał z rodziną u rodziców. 
Po wojnie przez 2 lata prowadził sklep rzeźniczy, 
później pracował w rozlewni piwa. 

Zmarł 1 kwietnia 1972 r., został pochowany 
na kłodawskim cmentarzu.

Odznaczenia i wyróżnienia: Medal Niepod-
ległości, Krzyż Polskiej Organizacji Wojskowej, 
znak pamiątkowy 4 Pułku Ułanów Zaniemeń-
skich, odznaką pamiątkową „Front Litewsko-Bia-
łoruski”. (Wg opracowania J. Grzegorzewicza).

Leonard Zarębski  
ps. Skowronek (1897–1966)

Leonard Zarębski, syn Walentego i Wiktorii, 
urodził się 11 lipca 1897 r. w Kłodawie. Wio-
sną 1917 roku wstąpił do POW w Kłodawie.  
W 1918 r. jako ochotnik wstąpił do Wojska  

SUPLEMENT
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Polskiego. Po rozbrojeniu Prusaków w Króle-
stwie Polskim został przydzielony do 1. kompanii 
2. pułku piechoty Legionów, w którym przebywał 
do demobilizacji 13 sierpnia 1921 r. Po ukoń-
czeniu 6-tygodniowego kursu telefonicznego 
w styczniu i lutym 1919 r. w został wcielony z po-
wrotem do 2. pułku piechoty Legionów. Służył 
w plutonie telefonicznym. Brał czynny udział 
w ofensywie 1919 r. na froncie wschodnim na: 
Mołodeczno, Radoszkowice, Powiasy, Gródek, 
Mińsk Litewski i Borysów oraz w defensywie na: 
Bieroza, Smolewicze, Slepnia, Horodyszcze, Sie-
dlce, Zawalew, Trzeszczany i Hrubieszów. Mia-
nowany starszym legionowym – 4 maja 1919 r. 
i kapralem – 9 października 1919 r. 

Leonard Zarębski z żoną z Kazimierą z Jania-
ków wychowali troje dzieci. Rodzina mieszkała 
w Kłodawie przy ul. Poznańskiej. Leonard był 
rolnikiem, prowadził własne gospodarstwo. 

Zmarł 8 maja 1966 roku i spoczywa na kło-
dawskim cmentarzu.

Odznaczenia: Krzyż i Medal Niepodległości, 
Medal Pamiątkowy „Polska Swemu Obrońcy”, 
Krzyż POW, odznaka pamiątkowa „Front Li-
tewsko-Białoruski”. 

Leonard Modzelewicz  
(1900–1968)

Leonard Modzelewicz 
urodził się 30 czerwca 
1900 r. w Budach Ko-
leńskich. Służył w Le-
gionach, a od 1919 r. 
był na wojnie z bol-
szewikami. W czasie 
wojny stracił nogę. 

W czasie II woj-
ny światowej był na 
przymusowych ro-
botach w Niemczech, 
wywieziony z rodziną 

(dwie siostry i brat Kazimierz z dziećmi).
Ożenił się z Marianną Wdzięczną z Głogo-

wej w 1948 r., a od 1957 r.  zamieszkał z rodzi-
ną w Kłodawie. Małżonkowie mieli dwie córki. 

Mimo tego, że stracił nogę w walce z bolszewi-
kami, po II wojnie nie przyznano mu renty in-
walidzkiej. W 1964 roku miał wylew, spadł ze 
schodów w urzędzie gminy.

Zmarł 23 sierpnia 1968 w Kłodawie i jest po-
chowany na kłodawskim cmentarzu.

Józef Kosmala  
(1901–1965)

Józef Kosmala, syn Antoniego i Antoniny  
z Jędrzejczaków, urodził się 24 lutego 1901 r. 
W 1918 r. jako 17-latek zaciągnął się do wojska, 
służył w 4. Pułku Artylerii Ciężkiej w Kaliszu.

Po wojnie mieszkał w Bierzwiennej Długiej 
(Brzezina), gdzie w 1928 r. przejął gospodarstwo 
po zmarłym ojcu Antonim. Ożenił się 8 sierpnia 
1942 r. z Leokadią Woźniak. Po ślubie był przez 
pół roku na robotach w Bawarii. Małżonkowie 
wychowali dwóch synów. 

Po powrocie z robót prowadził z rodziną wła-
sne gospodarstwo w Brzezinie.

Zmarł 31 marca 1965 r. Pochowany został na 
cmentarzu w Bierzwiennej Długiej.

Dodatkowe informacje i materiały z zasobów rodzinnych: 
Kingi Łoniewskiej – wnuczki Jadwigi i Zbigniewa Gołem-
biowskich, Teresy Winieckiej, Ewy Król i Ewy Pecyny – dot. 
Stanisława Kantorskiego, Bogdana Kantorskiego – wnuka 
Leonarda Zarębskiego i Stanisława Kantorskiego, Krysty-
ny Modzelewicz – córki Leonarda Modzelewicza, Doroty 
Michalak – wnuczki Józefa Kosmali.
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Od 2015 roku Towarzystwo prowadzi zbiórkę funduszy na renowację zabytkowych 
nagrobków cmentarza parafi alnego w Kłodawie, której efektem jest odnowienie 
i konserwacja grobów oraz pomników upamiętniających osoby zasłużone dla lokalnej 
społeczności, m.in. nagrobka Adama Rustejki Pieńkiewicza, płyt nagrobnych: 
Wincentego Cygańskiego oraz Franciszki Głuchowskiej, kompleksu trzech grobów: 
Walentego Witanowskiego, Marii z Ciesiołkiewiczów Witanowskiej, Kazimiery Pawlak 
z Witanowskich; grobów powstańca styczniowego Leopolda Płaczkiewicza i żołnierza 
AK Stanisława Markowskiego; grobowców rodzinnych: Mysłowskich, Zaborowskich, 
Czerniewiczów, Błędowskich. W 2019 z inicjatywy Towarzystwa odnowiony został pomnik 
płk. Józefa Byszewskiego, usytuowany przy kościele parafi alnym.

Dorobek ten uzupełniają publikacje popularyzujące lokalną historię: m.in. książka 
„Kłodawskie cmentarze”, publikacja biografi czna o Saturninie Czerniewiczu – „Życie 
pracą wypełnione” oraz o rodzinie Błędowskich – pt. „Walka i praca”, książka „Ludzie 
kłodawskich sołectw”. Interaktywnymi narzędziami promocji historii oraz osób 
zasłużonych dla Gminy Kłodawa są: strona internetowa www.klodawskiecmentarze.pl 
oraz Dawna Kłodawa na Facebook’u.

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIETOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE W KONINIE — organizacja pożytku pu-
blicznego wspierająca współdziałanie mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokal-
nych środowisk, zgodnie z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Od momentu powstania 
w 1994 r. upowszechnia wiedzę o samorządzie terytorialnym oraz wspiera organizacje 
działające na rzecz dobra wspólnego. Jest m.in. współzałożycielem Banku Żywności 
w Koninie. Podejmuje liczne działania służące wyrównaniu startu edukacyjnego mło-
dzieży, a od 2000 r. prowadzi Fundusz Stypendialny. Znaczące miejsce w działalności 
TS zajmuje promocja wiedzy obywatelskiej oraz historycznej wśród młodzieży szkolnej.

Towarzystwo Samorządowe w Koninie
Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin 
www.ts.konin.pl
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