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Urodził się 26 sierpnia 1886 roku w Piaskach, w wielodzietnej rodzinie Józefa, pracownika 
najemnego, i Marii z domu Sekuła. Jego korzenie rodzinne sięgają uwłaszczonego w Michałowie 
Bonifacego Szymanowskiego. Po wyprowadzeniu się z Piasków mieszkał w Daleszynie. W 1908 
roku ożenił się z Jadwigą Piotrowiak (1882-1923) z małorolnej rodziny z Michałowa. Przed I wojną 
światową wyjeżdżał sporadycznie do pracy na terenie Westfalii w Niemczech oraz imał się różnych 
prac sezonowych m.in. w cukrownictwie. W czasie działań wojennych powołany został do armii nie-
mieckiej. W 1917 roku był ranny.  

Brał udział w powstaniu wielkopolskim w grupie powstańców z Michałowa i Drogoszewa                 
w kompanii Piaskowskiej, a następnie w wojnie polsko-bolszewickiej. Z pierwszą żoną Jadwigą miał 
sześcioro dzieci. Zmarła ona w styczniu 1923 roku. Po przeszło roku od jej śmierci ożenił się z Józefą 
Siemowską, córką Franciszka i Agnieszki z Radołów z Bodzewa, urodzoną w 1901 roku w Czajkowie 
koło Gostynia. Trudności z pozyskaniem stałej pracy, niemożność utrzymania rodziny z niewielkiej 
posady rolnej, kryzys gospodarczy w Polsce spowodował decyzję o wyprowadzeniu się z Michałowa 
i zakupie większego gospodarstwa rolnego, co nastąpiło w 1929 roku.  

Osiedlił się w niewielkiej wsi (folwarku) Konary w gminie Gołańcz powiatu wągrowieckiego 
(w tym czasie w powiecie chodzieskim). Konary m.in. podlegały przymusowemu wykupowi na cele 
parcelacji i osadnictwa, w ramach reformy rolnej z 1925 roku, która umożliwiała chłopom zaciągnię-
cie kredytu na ten cel. Z drugiego małżeństwa urodziło się pięcioro dzieci. Na początku II wojny 
światowej rodzina Szymanowskich została deportowana do Generalnego Gubernatorstwa (lubelskie). 
Dokumenty obrazujące udział Michała Szymanowskiego w walkach powstańczych i wojennych po    
I wojnie światowej zaginęły w trakcie okupacji niemieckiej. Po powrocie w 1945 roku z wygnania 
prowadził gospodarstwo rolne do swojej śmierci.  

Zmarł w Wągrowcu 15 stycznia 1953 roku.       
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