Adam Grzelak

SEIFERT JAN (1896-?)

Urodził się 24 grudnia 1896 roku w Wycisłowie jako syn Franciszka i Katarzyny z domu Marcinkowska. Ukończył cztery klasy szkoły elementarnej. Wraz z rodzicami przeniósł się do Małachowa.
8 czerwca 1916 roku powołany został do służby wojskowej w armii niemieckiej. Brał udział
w I wojnie światowej jako szeregowy piechoty. Służbę wojskową zakończył 31 grudnia 1918 roku.
W pierwszych dniach stycznia 1919 roku zorganizował oddział powstańczy w Małachowie
i wraz z nim wszedł w skład tworzonej kompanii powstańczej w Śremie pod dowództwem Józefa
Muślewskiego. Kompania ta wchodziła w skład batalionu śremskiego, później 11. pułku strzelców
wielkopolskich (ostatecznie 69. pułk piechoty). Bił się pod Miejską Górką, Sarnową. Uczestniczył
w ataku na Jagodnię w dniu 23 stycznia 1919 roku oraz w I i II bitwie rawickiej. Dalszą służbę pełnił
w szeregach dotychczasowego pułku. 15 stycznia 1920 roku został mianowany starszym szeregowym, a 8 czerwca 1921 roku kapralem. Od 10 listopada 1920 roku przebywał w Szkle Podoficerskiej
w Śremie, którą ukończył 10 marca 1921 roku. Ze służby wojskowej zwolniony został 9 lipca 1921
roku.
9 września 1921 roku rozpoczął naukę w Szkole Straży Celnej w Wieleniu jako kandydat do
Straży Celnej. 12 stycznia 1922 roku otrzymał posadę strażnika celnego w placówce Gać – komisariat
Sarnowa, skąd 22 maja 1924 roku został służbowo przeniesiony na placówkę Zielony Jeleń podlegającą pod komisariat w Jutrosinie. Ponownie przeniesiono go 1 sierpnia 1925 roku na placówkę
w Białym Kale – komisariat Jutrosin. 1 stycznia 1928 roku został mianowany strażnikiem granicznym, a 1 lipca 1929 roku starszym strażnikiem granicznym. Pełnił służbę w Straży Granicznej
(nr strażnika 2073). W opiniach przełożonych był: „Zdolnym pilnym i sumiennym, wobec przełożonych uprzejmy i taktowny, do równych koleżeński”. Należał do Związku Weteranów Powstań Narodowych RP 1914-1918 Koło Jutrosin. Prowadził później własne gospodarstwo rolne w Białym Kale.
Zawarł związek małżeński 7 października 1922 roku z Bronisławą Krzyżosiak. Miał dzieci:
Cecylię (ur. 1922 r.), Helenę (ur. 1924 r.) i Władysławę (ur. 1926 r.).
Nieznana jest data jego śmierci, jak i okoliczności.
Odznaczony: Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę (1938), Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (1958).
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