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Zdjęcia ze zbiorów
Biblioteki Kórnickiej PAN
– portrety dowódców i
żołnierzy

Marian KasprzakMarian KasprzakMarian Kasprzak
(1900-1995) - weteran I(1900-1995) - weteran I(1900-1995) - weteran I
wojny światowej,wojny światowej,wojny światowej,

Stanisław MatuszewskiStanisław MatuszewskiStanisław Matuszewski
(1889-), weteran I(1889-), weteran I(1889-), weteran I
wojny światowej,wojny światowej,wojny światowej,
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uczestnik walk ouczestnik walk ouczestnik walk o
Rawicz, żołnierzRawicz, żołnierzRawicz, żołnierz
batalionubatalionubatalionu
jutrosińskiego,jutrosińskiego,jutrosińskiego,
uczestnik wojny polsko-uczestnik wojny polsko-uczestnik wojny polsko-
bolszewickiejbolszewickiejbolszewickiej

powstaniecpowstaniecpowstaniec
wielkopolski i śląskiwielkopolski i śląskiwielkopolski i śląski

Wacław NoskowiakWacław NoskowiakWacław Noskowiak
(1897-1966)(1897-1966)(1897-1966)

Jan CiaciuchJan CiaciuchJan Ciaciuch
(1894-1976)(1894-1976)(1894-1976)

Jan Sopałowicz (z lewejJan Sopałowicz (z lewejJan Sopałowicz (z lewej
– w mundurze– w mundurze– w mundurze
powstańca) i Stanisławpowstańca) i Stanisławpowstańca) i Stanisław
Sopałowicz (hallerczyk)Sopałowicz (hallerczyk)Sopałowicz (hallerczyk)

Kazimierz SkrzydlewskiKazimierz SkrzydlewskiKazimierz Skrzydlewski
(1900-?) jako grenadier(1900-?) jako grenadier(1900-?) jako grenadier
12 Pułku Grenadierów12 Pułku Grenadierów12 Pułku Grenadierów
(Frankfurt n/Odrą)(Frankfurt n/Odrą)(Frankfurt n/Odrą)
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Ludwik BociańskiLudwik BociańskiLudwik Bociański
(1892-1970) w 1917 r.(1892-1970) w 1917 r.(1892-1970) w 1917 r.

Stefan DzieciuchowiczStefan DzieciuchowiczStefan Dzieciuchowicz
(1892-1968), adiutant(1892-1968), adiutant(1892-1968), adiutant
przybocznyprzybocznyprzyboczny
WładysławaWładysławaWładysława
WiewiórowskiegoWiewiórowskiegoWiewiórowskiego
(1883-1919)(1883-1919)(1883-1919)

Jan Bartkowiak,Jan Bartkowiak,Jan Bartkowiak,
komendant powiatowejkomendant powiatowejkomendant powiatowej
Straży Ludowej weStraży Ludowej weStraży Ludowej we
WrześniWrześniWrześni

Stanisław Robakowski,Stanisław Robakowski,Stanisław Robakowski,
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dowódca 2 kompaniidowódca 2 kompaniidowódca 2 kompanii
wrzesińskiejwrzesińskiejwrzesińskiej

Ignacy Wietrzyński,Ignacy Wietrzyński,Ignacy Wietrzyński,
dowódca 2 kompaniidowódca 2 kompaniidowódca 2 kompanii
(borzykowskiej)(borzykowskiej)(borzykowskiej)
batalionubatalionubatalionu
wrzesińskiegowrzesińskiegowrzesińskiego

Józef Trawiński,Józef Trawiński,Józef Trawiński,
dowódca wrzesińskiejdowódca wrzesińskiejdowódca wrzesińskiej
kompanii ciężkichkompanii ciężkichkompanii ciężkich
karabinówkarabinówkarabinów
maszynowychmaszynowychmaszynowych

Stanisław CelichowskiStanisław CelichowskiStanisław Celichowski
(1885-1947)(1885-1947)(1885-1947)

Stefan ChosłowskiStefan ChosłowskiStefan Chosłowski
(1889-1954)(1889-1954)(1889-1954)
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Józefa Frach z d.Józefa Frach z d.Józefa Frach z d.
Skrzypczak (1889-?)Skrzypczak (1889-?)Skrzypczak (1889-?) Płk Michał MilewskiPłk Michał MilewskiPłk Michał Milewski

(1875-1935), dowódca(1875-1935), dowódca(1875-1935), dowódca
Grupy ZachodniejGrupy ZachodniejGrupy Zachodniej

Franciszek SzulcFranciszek SzulcFranciszek Szulc
(1893-1940), dowódca(1893-1940), dowódca(1893-1940), dowódca
kompanii bukowskiej,kompanii bukowskiej,kompanii bukowskiej,
zamordowany wzamordowany wzamordowany w
KatyniuKatyniuKatyniu

Ppor. ZbigniewPpor. ZbigniewPpor. Zbigniew
Ostroróg-GorzeńskiOstroróg-GorzeńskiOstroróg-Gorzeński
(1869-1926),(1869-1926),(1869-1926),
komendant batalionukomendant batalionukomendant batalionu
jarocińskiegojarocińskiegojarocińskiego
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Józef Kudliński,Józef Kudliński,Józef Kudliński,
dowódca kompaniidowódca kompaniidowódca kompanii
chobienickiejchobienickiejchobienickiej

Izydor Napierała, szefIzydor Napierała, szefIzydor Napierała, szef
kompanii chobienickiejkompanii chobienickiejkompanii chobienickiej

Franciszek SzulcFranciszek SzulcFranciszek Szulc
(1893-1940), dowódca(1893-1940), dowódca(1893-1940), dowódca
kompanii bukowskiej,kompanii bukowskiej,kompanii bukowskiej,
zamordowany wzamordowany wzamordowany w
KatyniuKatyniuKatyniu

Kazimierz ZenktelerKazimierz ZenktelerKazimierz Zenkteler
(1884-1955)(1884-1955)(1884-1955)
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Jacenty JanekJacenty JanekJacenty Janek
powstaniecpowstaniecpowstaniec
wielkopolskiwielkopolskiwielkopolski
rozstrzelany przezrozstrzelany przezrozstrzelany przez
Grenzschutz w 1919 r.Grenzschutz w 1919 r.Grenzschutz w 1919 r.

Ppor. FranciszekPpor. FranciszekPpor. Franciszek
Lisewski (1890-?),Lisewski (1890-?),Lisewski (1890-?),
dowódca kompaniidowódca kompaniidowódca kompanii
poznańskiejpoznańskiejpoznańskiej

Ppor. Paweł Hądzlik,Ppor. Paweł Hądzlik,Ppor. Paweł Hądzlik,
dowódca 2 batalionudowódca 2 batalionudowódca 2 batalionu
garnizonowego zgarnizonowego zgarnizonowego z
PoznaniaPoznaniaPoznania

Ppor. Edmund KrausePpor. Edmund KrausePpor. Edmund Krause
(1879-1919)(1879-1919)(1879-1919)
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Kazimierz SkrzydlewskiKazimierz SkrzydlewskiKazimierz Skrzydlewski
(1900-1970), po prawej(1900-1970), po prawej(1900-1970), po prawej
Józef SkrzydlewskiJózef SkrzydlewskiJózef Skrzydlewski
(1896-1952) w(1896-1952) w(1896-1952) w
sanatorium wsanatorium wsanatorium w
SterneberguSterneberguSternebergu

Poznańscy skauci,Poznańscy skauci,Poznańscy skauci,
zaznaczony Bronisławzaznaczony Bronisławzaznaczony Bronisław
Drwęski, syn organisty,Drwęski, syn organisty,Drwęski, syn organisty,
zmarły po odbyciu karyzmarły po odbyciu karyzmarły po odbyciu kary
więzieniawięzieniawięzienia
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