
Roman Tomaszewski 
 
 
 

RATAJCZAK PIOTR (1890-1965) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodził się 17 czerwca 1890 roku w Piaskach. Syn Michała i Marianny z domu Jakubow-

ska. Rozpoczął naukę w szkole elementarnej w Piaskach, a ukończył ją w 1904 roku w Drzęcze-
wie. Praktyczną naukę w zawodzie murarza pobierał w firmie Polaszka w Gostyniu. Pracował              
w wyuczonym zawodzie. 1 sierpnia 1914 roku został wcielony do armii niemieckiej. Brał udział 
w I wojnie światowej. Służył w 1. kompanii 1. batalionu 50. pułku piechoty. Od 5 do 22 sierpnia 
1914 roku walczył na froncie francuskim. Ranny (postrzał w okolice lewej łopatki), umieszczony 
został w szpitalu w Saabrücken, w którym przebywał do 15 listopada 1914 roku. Po wyjściu ze 
szpitala nadzorował jeńców rosyjskich w obozie w Szprotawie, a następnie brał udział przy bu-
dowie fortyfikacji.  

W niepodległej Polsce 15 kwietnia 1919 roku został zmobilizowany do sekcji wywiadu              
w Jarocinie. 22 maja 1920 roku został bezterminowo urlopowany, ale już 11 sierpnia 1920 roku 
został wcielony do 362. pułku piechoty. 9 września 1920 roku przeniesiono go do 69. pułku pie-
choty, z którym brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. 21 stycznia 1921 roku przeniesiony 
do rezerwy. W dwudziestoleciu międzywojennym początkowo pracował w Poznaniu, a następnie 
prowadził własny zakład murarski w Piaskach. W 1937 roku wyjechał do Kielc i podjął pracę                
w Hucie Ludwików. W zakładzie tym pracował do 1947 roku. Następnie powrócił do Piasków. 
W kolejnych latach pracował, m.in. w Nowej Hucie, Zabrzu, Gliwicach, Tychach. Ostatnim miej-
scem jego pracy było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Gostyniu. W 1955 roku prze-
szedł na emeryturę.  

Zmarł 7 listopada 1965 roku w Memphis w USA i tam został pochowany.  
21 września 1921 roku w Nieparcie zawarł związek małżeński z Marianną Mizerską. Miał 

czworo dzieci (Jerzy, ur. 1923; Benedykt, ur. 1925; Adam, ur. 1926; Maria, ur. 1930). 
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