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Urodził się 8 listopada 1909 roku w Gostyniu. Syn Henryka, restauratora i Anny z domu Frąckowiak.  

W 1923 roku w Gostyniu ukończył Szkołę Powszechną. W latach 1924-1925 pracował w biurze tartaku Fran-
ciszka Polaszka. Od 10 kwietnia 1926 roku do 31 lipca 1931 roku pobierał naukę w zawodzie ślusarza,                         
w warsztatach Hensla. 10 maja 1929 roku zdał egzamin czeladniczy. W marcu 1933 roku został powołany                 
do czynnej służby wojskowej, którą odbył w 56. pułku piechoty w Krotoszynie. Z jednostki skierowany został 
do Szkoły Radiotelegraficznej w Krakowie.  

Po przeniesieniu do rezerwy, w latach 1935-1936 pracował w charakterze czeladnika ślusarskiego                      
w Zakładzie Rusznikarskim T. Frąckowiaka w Kutnie. W maju-czerwcu 1935 roku odbył sześciotygodniowe 
ćwiczenia wojskowe rezerwy jako kancelista RKU, awansując na stopień kaprala. 24 sierpnia 1939 roku został 
zmobilizowany do 8. batalionu 70. pułku piechoty stacjonującego w Leonowie koło Pleszewa, jako kierowca 
dowódcy batalionu mjr. Krukowskiego. 29 sierpnia 1939 roku jednostka zajęła stanowisko obronne w rejonie 
Szymanowice-Gizałki nad Prosną.  

W nocy z 3 na 4 września batalion rozpoczął odwrót przez Rychwał-Tuliszków-Turek-Uniejów. Od                   
7 do 9 września oddziały pułku brały udział w walkach w rejonie Kutna i rzeki Bzury. Od 10 września uczest-
niczył w walkach odwrotowych, m.in. w rejonie Góry Św. Małgorzaty, nad rzeką Bzurą i w Puszczy Kampi-
noskiej. 23 września, w Palmirach dostał się do niewoli niemieckiej. Przetransportowany został do Stalagu VI 
C (nr ewid. 3304), w którym przebywał do 16 września 1940 roku. Zwolniony z obozu do zakończenia wojny 
pozostał w Niemczech na przymusowych robotach, w rolnictwie w miejscowości Asbeck, w powiecie Ahaus 
w Westfalii.  

Po zakończeniu wojny, przez ponad rok, przebywał w obozach angielskich dla byłych jeńców wojennych 
w oczekiwaniu na powrót do kraju. Do Gostynia powrócił transportem kolejowym przez punkt repatriacyjny 
w Legnicy, w sierpniu 1946 roku. Od 21 października 1946 roku do 27 stycznia 1973 roku pracował w go-
styńskiej cukrowni na różnych stanowiskach (dyspozytora, referenta ds. gospodarki materiałowej). 27 kwiet-
nia 1948 roku w Gostyniu zawarł związek małżeński z Jadwigą Żarnowską. Miał troje dzieci. Był członkiem 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni. Od 28 stycznia 1973 roku był członkiem ZBoWiD.  

Zmarł 30 kwietnia 1990 roku i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  
Odznaczony został Medalem „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939” (9.04.1982) i Odznaką „Za Wysługę 

Lat w Pożarnictwie XL-lecia”. 
 
 
Informacje. Jadwigi Czabajskiej – zbiory rodzinne, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych Koło Gostyń, Ankieta personalna ZBoWiD; Cukrownia „Gostyń” S.A., Akta osobowe Stanisława Czabaj-
skiego. Stanisław Czabajski – życiorys. 


