Roman Tomaszewski

SKORUPKA JAN (1894-1976)

Urodził się 7 stycznia 1894 roku w Kosowie w wielodzietnej rodzinie Tomasza i Zuzanny
z domu Klupś. Ukończył szkołę elementarną. W 1912 roku wyjechał do Westfalii, gdzie w miejscowości Gelsenkirchen pracował w kopalni węgla. Już w pierwszych dniach I wojny światowej został
wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie francuskim. Od 1 marca 1915 roku przebywał
z 16. pułkiem piechoty heskiej pod La Bassée. Tam 10 marca 1916 roku został ranny w rękę i nogę.
W kwietniu tegoż roku walczył pod Verdun. Następnie jako gefreiter kierował oddziałem miotaczy
min w rejonie fortów Thiemont, Vaux i Donaimont. Po wycofaniu z tego obszaru jego oddziału dostał
się z uzupełnionym pułkiem w rejon Chemin des Dames. Tam pozostał do czerwca 1917 roku. 26
października tego samego roku skierowany został pod Laon. Po walkach w okrążeniu z 12 tysiącami
żołnierzy niemieckich dostał się do niewoli. W Le Puyen Velay na południu Francji pracował przy
budowie tamy na Loarze. Jako ochotnik wstąpił do armii gen. Józefa Hallera, z którą w kwietniu 1919
roku przybył do kraju.
Skierowany został na front bolszewicki, na tereny Wileńszczyzny. Do rezerwy przeniesiony
został w 1921 roku. W lipcu 1922 roku nabył gospodarstwo rolne w Żakowie w powiecie leszczyńskim. 30 kwietnia 1923 roku zawarł związek małżeński z Józefą Zapłat ze wsi Wyskoć w powiecie
kościańskim. W latach 1923-1935 w Żakowie pełnił funkcję sołtysa. 26 kwietnia 1941 roku został
z rodziną wysiedlony, najpierw do Łodzi, a miesiąc później do Meklemburgii w III Rzeszy. Gospodarstwo jego przejął Niemiec Früch. Od maja 1941 roku do końca kwietnia 1945 roku pracował
w majątku w Klein Upahl w powiecie Gustrow. Na własne gospodarstwo w Żakowie powrócił po
zakończeniu wojny. Członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Kółka Rolniczego w Żakowie. Posiadał stopień plutonowego.
Zmarł 18 września 1976 roku. Pochowany został na cmentarzu w Goniembicach.

T. Skorupka, Kto przy Obrze, temu dobrze, Warszawa 1980, s. 315; W. Skorupka, Moje morgi i katorgi (1914-1967),
Warszawa 1975, s. 391; informacje syna Tadeusza Skorupki; R. Tomaszewski, Wysiłek militarny i materialny mieszkańców ziemi gostyńskiej w walkach o kształt granicy wschodniej II Rzeczypospolitej (1918-1920), Gostyń 2002, s. 212-213.

