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STANISŁAW MICHALCZAK
ŻYCIORYS (Moja służba wojskowa).
Jest to odpis autentycznego, własnoręcznie napisanego życiorysu (opatrzonego datą; ”Perzyny, dnia 20/VII 1931 r.) Stanisława Michalczaka dołączonego
do wniosku o nadanie mu Medalu Niepodległościowego. Obrazuje częsty los
Wielkopolanina, który walczy najpierw w armii niemieckiej w czasie pierwszej
wojny światowej, potem bierze udział w Powstaniu Wielkopolskim, a następnie
w obronie odrodzonej Ojczyzny w 1920 r.
Za udostępnienie tego materiału zdeponowanego w Centralnym Archiwum
Wojskowym w Warszawie dziękuję Panu Maksymilianowi Michalczakowi - synowi Stanisława.
W odpisie zachowano oryginalną pisownię.
Z.M.
Życiorys
Ja Stanisław Michalczak urodzony dnia 23 października 1897 w Perzynach.
Syn Michała, matki Wiktorji zdomu Kromska o sóstego roku życia uczęszczałem do szkoły w Perzynach do 14 roku życia, po ukończeniu szkoły pracowałem
wdomu przy rodzicach do 18 r życia. 5 maja 1916 roku zostałem powołany do
wojska niemieckiego do 132 pułku piechoty w Strasburgu. przytejże armiji
przebywałem do 28.12.1918 r.
Z dnia 4 na 5 wnocy zaatakowały wojska polskie na Nądnie i Zbąszyń
gdzie ja do tejże odziału powstańczych się natychmiast przyłączyłem i brałem w
łącznie czynny udział w Nądni i Zbąszyń w Komp. Opalenickiej pod dow. p.
Klemczaka. prócz wyżej wymienionych walk brałem udział z komp Klemczaka
we walkach pod Nową – wsią Babimostem i powtórnie pod Zbąszyniem. walki
pod Nową – wsią Nieprzyjaciel atakując od strony północy z Nądni na Nową –
wieś został został przes nas oddział powstańczy odparty pozostawił jeden cięszki karabin maszynowy i kilka ręcznych pozostało na polu bitwy 3 rannych ze
strony nieprzyjacielskiej. w drugim ataku na Nowąwieś nieprzyjaciel ztakując
ze strony południa Grójca wielkiego od zachodu z Babimostu i z Podmokli i od
północy z Nądni na Nowąwieś. w Nowejwsi znajdował się nasz oddział powstańczy pod dow. P. Klemczaka wśile 80 chłopa nieprzyjaciel atakując na
Nowąwieś wśile jednego pułku jedną baterją i pociągiem pancernym. Nasz oddział powstańczy znajdował się wcięszkiem położeniu gdyż niebyło drogi wyj-

ścia poniewasz Nowawieś znajduje się po drugiej stronie żeki obry, a nieprzyjaciel miał zadanie nas okrążyć. most który prowadzi przez żekę byłtrzymany
pod cięszkim ogniem artylerji. gdy nieprzyjaciel podsunął się pod wioskę otwożył oddział powstańczy ogień karabinów po długiej zaciętej walce odparliśmy
nieprzyjaciela.
Nieprzyjaciel pozostawił na polu bitwy 8 cięszkich karabinów maszynowych w szelką amunicją i kilka lekich karab. maszynowych około 100 zabitych
i rannych. znaszej strony około 18 rannych. Tego samego dnia w godz. popoł.
Zaatakował nieprzyjaciel powtórnie został powtórnie zcięszkiemi startami odparty. około 10 lutego zostałem przydzielony z Komp Opalenickiej do 8 Komp
II/56 p.p.Wlkp. pod dow. Komp. Maciejewskiego, skąd przewieziono nas na
front pod Sieraków. po krótkiem pobycie pod Sierakowem przeniesiono 8
Komp. na front pod Krzyż do wioski miały. po wkroczeniu do Miałów zaatakował nieprzyjaciel pod ochroną pancernego pociągu na naszą Komp. gdzie został ze stratami odparty po ataku nieprzyjaciela sformował dow 8 Komp. patrol
ochotniczy pod dow p. sierżanta Zimnego gdie ja do tego ochotniczego patrolu
się zgłosiłem. Zadaniem naszem było pozrywać i zabrać wszelki aparaty Telefoniczne we wioskach Paczkowo drawskimłyn i Piłka. W Piłce gdzie znajdował
się Komiszaż obwodowy i poczta.
Jednego dnia został zaalarmowany patrol ochotniczy przez ludność z wioski Maryjannowa że niemcy rabują. Na rozkaz dow. Komp wyruszył patrol
ochotniczy wkierunek Maryjannowo stego że niemcy już się z Maryjannowa
wycofali do Pilki. w marszu pospiesznie udaliśmy się w kierunek Pilki. Od ludności ciwilnej dowiedzieliśmy się że niemcy obsadzili wioske Piłki od strony
wschodniej. dwa ciężkie karabiny maszynowe nieprzyjacielskie zajęły pozycja
na cmentarzu a piechota w kierunku na północ obsadziły drogę z Piłki do Pęczkowa wsile jednej komp. Nasz patrol który był wsile trzech sekcji na rozkaz
dow. patroli sierż Zimnego rozpoczął atak jedna sekcja zaczęła atakować od
wschodni strony dwie sekcje okrążyły nieprzyjaciela od str. południowej i zachodni. Wojsko niemiecki draznione przez pierwszą sekcję nie spostrzegły że
zostały okrążone po krótkiem ogniu które rozpoczęły dwie sekcje znajdujących
się już na tyłach nieprzyjaciela. nieprzyjaciel długo się niemóg bronić i zaczął
się cofać w kierunku pułnocnem pozostawiając na polu bitwy jeden cięzki karabin maszynowy i jeden leki przyszły wnasze ręce i trzech jęców wziliśmy do
niewoli 5 zostało zabitych. Nasza strona nieponiosła żadnych strat. na rozkaz
dow. baonu wyruszył silny patrol 80 chłopa w kierunku na piłkę Dow. Komp.
por. Matuszewski zwiększem oddziałem obsadził wioske i drogę do Pęczkowa
dwie sekcje pod dow. sierż Zimnego wysunęły się trzy kilometry przed wioskę
wstrone niemieckiego frontu. Zadaniem tych sekcji było zabrać samochód osobowy zdwiema oficerami niemieckimi i szoferem któzy tą drogą mieli przejeżdżać co się w zupełności bez start udało. Niemcy widząc swoje niepowodzenie
poniechali dalszych walk.

Około 15 go sierpnia zostaliśmy przesadzyni pod Międzychód. Nasza komp
obsadziła wioskę Kamiczie. W końcu sierpnia wyruszyliśmy z transportem na
front Białoruski pod Połock 14 dni później pod Bobrójsk gdzie stoczyliśmy
walki pod Swobodą Spociłki. brałem również tutaj udział w licznych patrolach.
Czynny udział brałem w wszystkich walkach które nasza komp. 8 ma
II/56p.p.Wlkp. przeprowadziła w ofensywie i defensywie. Zwolniony zostałem
armji Polskiej dnia 7.7.1921 r. w Wrześni zostałem mianowany na plutonowego.
Co do czennego brania udziału walk poczasz powstania powołuje się na p.
Klemczaka por. Matuszewskiego Grobysa Jana obecnie 56 p.p.Wlkp.
Wobec powyższego powołuje się na rozpożądzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dzienik ustaw 29 nr 75 poz. 591zdnia 5 listopada 1930 przedstawiam powysze dane celem dalszego rozpatrzenia i uznania według zasług.
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