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SZULCZEWSKI ZDZISŁAW (1896-1940) 
 
 
 
 Urodził się 31 października 1896 roku w Krobi, w rodzinie Władysława, rzemieślnika i Igna-
cji z Bazalików. Zmobilizowany do armii niemieckiej walczył na froncie zachodnim. Odznaczony 
był Krzyżem Żelaznym II klasy. Od stycznia 1919 roku służył w Wojsku Wielkopolskim, a następnie 
w Wojsku Polskim. Był instruktorem na kursach dla podchorążych artylerii w Rembertowie pod 
Warszawą. W wojnie polsko-rosyjskiej walczył jako podchorąży artylerii w 5. baterii II. dywizjonu 
17. pułku artylerii polowej (poprzednio 2. pułk artylerii lekkiej). Od 1 grudnia 1920 roku był podpo-
rucznikiem artylerii na froncie litewskim. 20 grudnia wrócił z frontu do Wielkopolski. 24 grudnia 
1920 roku dywizjon skierowany został w okolice Połajewa w powiecie czarnkowskim. Od 1 stycznia 
1921 roku 5. bateria stała na kwaterach w pobliskim Krosinie, a od listopada 1921 roku w garnizonie 
w Gnieźnie. W 1926 roku został odkomenderowany do Śremu.  

W roku szkolnym 1926/1927 w stopniu porucznika artylerii był instruktorem w dywizjonie 
szkolnym podchorążych rezerwy artylerii DOK VII. W 1929 roku mianowano go organizatorem                        
i pierwszym dowódcą 6. baterii w II dywizjonie. Otrzymał awans na kapitana artylerii ze starszeń-
stwem od 1 stycznia 1930 roku. Od 1931 roku był dowódca pociągu pancernego nr 2 („Poznańczyk”), 
następnie, do września 1939 roku sprawował obowiązki dowódcy I dywizjonu pociągów pancernych 
w Legionowie. Awansowany na majora artylerii. Jego losy w kampanii wrześniowej są nieznane. 
Dostał się do niewoli sowieckiej i był osadzony w obozie w Starobielsku, na spisie dokumentów 
NKWD oficerów, którzy wiosną 1940 roku opuścili obóz miał nr 3766. Wywieziony do UNKWD               
w Charkowie, zastrzelony został w więzieniu wewnętrznym, zaś jego ciało wrzucono do zbiorowego 
dołu w podmiejskim lesie. 
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