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GŁOWACZ PIOTR (1913-1940) 
 
 
 

Urodził się 31 grudnia 1913 roku w Gębicach w rodzinie Piotra i Marianny z Frąckowiaków. 
W 1934 roku ukończył naukę w seminarium nauczycielskim w Rawiczu, uzyskując świadectwo doj-
rzałości i uprawnienia do nauczania w szkołach powszechnych. W 1935 roku został nauczycielem             
w szkole powszechnej w Dłoni w powiecie rawickim. Od 18 września 1934 roku do 27 marca 1935 
roku odbywał służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie. 30 marca 
1935 roku został skierowany do 60. pułku piechoty w Ostrowie Wielkopolskim na dywizyjny kurs 
podchorążych rezerwy piechoty. 1 października 1935 roku awansowano go na stopień plutonowego 
podchorążego i przeniesiono do rezerwy.  

Od 16 lipca do 14 sierpnia 1936 roku odbył ćwiczenia dla podchorążych rezerwy piechoty              
z wynikiem bardzo dobrym. Najniższy stopień oficerski otrzymał ze starszeństwem od 1 stycznia 
1937 roku i przydział do 60. pułku piechoty. W dniach 1-20 lipca 1938 roku odbył kolejne ćwiczenia, 
tym razem w 50. pułku piechoty w Kowlu na stanowisku dowódcy plutonu strzeleckiego. We wrze-
śniu 1939 roku w nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej i był przetrzymywany 
w obozie w Kozielsku. Wywieziony został 12 kwietnia 1940 roku na podstawie listy NKWD nr 025/2 
poz. 13 datowanej na 9 kwietnia i zastrzelony w lesie katyńskim następnego dnia. W drugiej połowie 
kwietnia 1943 roku komisja techniczna PCK wydobyła jego zwłoki ze zbiorowego dołu, zidentyfi-
kowała je, opatrzyła numerem (AM) 688 i pochowała w bratniej mogile, prawdopodobnie drugiej, na 
nowo zbudowanym polskim cmentarzu wojennym. Przy zwłokach znaleziono łańcuszek do zegarka, 
ryngraf z Matką Boską i jakieś zaświadczenie, czy pokwitowanie, nieodczytane. 
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