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CIESIELSKI ALOJZY (1901-1972)

Urodził się 1 maja 1901 roku w Lipiu w rodzinie chłopskiej. Syn Józefa i Anny z domu
Lipowicz. Szkołę elementarną ukończył w Strzelcach Wielkich. Zawodu kowalskiego wyuczył się
u swego ojca. Z domu rodzinnego wyniósł przekonanie o konieczności czynnego włączenia się do
walki o niepodległą Polskę. 7 stycznia 1919 roku, jako ochotnik, mając 17 lat wyruszył ze wsi
Lipie do Piasków, a następnie z grupą powstańców pod dowództwem sierżanta Sobeckiego do
Gostynia. Przydzielony został do 3. kompanii gostyńskiej. Brał udział w walkach na odcinku
Grupy „Leszno”, m.in. pod Miechcinem i Janiszewem. W sierpniu 1919 roku w Ostrzeszowie był
w grupie ochotników przygotowujących się do udziału w pierwszym powstaniu śląskim, oddział
nie został jednak włączony do bezpośrednich walk.
Następnie brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Szlak bojowy zakończył 10 października 1920 roku. Po demobilizacji powrócił do rodzinnego domu. Do 1928 roku pracował
u ojca w zajeździe oraz w kuźni. W 1922 roku powołany został do wojska jako poborowy i do
1923 roku służył w 7. kompanii 68. pułku piechoty w Ostrzeszowie.
27 listopada 1928 roku w Domachowie zawarł związek małżeński z Marianną Lisiecką. Po
zmarłym teściu przejął tutaj warsztat kowalski. Żona prowadziła sklep spożywczy i gospodarstwo
rolne. 18 sierpnia 1939 roku otrzymał kartę mobilizacyjną. W czasie walk w rejonie Kutna udało
mu się wraz z jednostką wydostać z okrążenia, ale wycofując się dalej na wschód dostał się do
niewoli niemieckiej. Ponad miesiąc przebywał w obozie jenieckim w rejonie Sochaczewa. Po
zwolnieniu z obozu i powrocie do Domachowa, przez cały okres okupacji prowadził tam warsztat
kowalski. Po zakończeniu II wojny światowej był przez władze PRL szykanowany, a w okresie
Referendum Ludowego aresztowany. Był członkiem domachowskiego oddziału Ochotniczej
Straży Pożarnej, Stronnictwa Demokratycznego, a od 28 sierpnia 1957 roku ZBoWiD. 26 kwietnia
1972 roku został awansowany na stopień podporucznika w stanie spoczynku.
Zmarł 11 listopada 1972 roku. Pochowany został na cmentarzu w Domachowie.
Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Niepodległości,
Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Odznaki: Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich i Grunwaldzką.
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