
Roman Tomaszewski 
 
 
 

SZYMCZAK STEFAN (1904-1981) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodził się 29 sierpnia 1904 roku w Skoraczewie w pow. jarocińskim. Syn Walentego i Fran-

ciszki z domu Skrzypczak. Jako niespełna 16-letni ochotnik wstąpił 27 lipca 1920 roku do batalionu 
zapasowego 70. pułku piechoty w Pleszewie. 7 sierpnia wyruszył na front bolszewicki z Kompanią 
Marszową seria D-I. W styczniu 1922 roku został zwolniony z wojska. Po ukończeniu szkoły ele-
mentarnej rozpoczął naukę zawodu kominiarskiego u mistrza Niklinga w Pleszewie. Egzamin cze-
ladniczy złożył w 1925 roku.  

Następnie wyjechał i podjął pracę w Wejherowie, potem w Pucku i Szamotułach, gdzie roz-
począł działalność społeczną w Towarzystwie Powstańców i Wojaków. W 1925 roku w Pleszewie 
zawarł związek małżeński z Leokadią Bajdą. W październiku tegoż roku powołany został do czynnej 
służby wojskowej, a 30 września 1926 roku przeniesiony do rezerwy. W 1933 roku objął rejon ko-
miniarski w Piaskach. Aktywnie włączył się do działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 
Organizował nowe jednostki wiejskie w powiecie. Działał w Związku Strzeleckim.  

Od 1938 roku jako mistrz kominiarski pracował na terenie miasta i gminy Gostyń. W 1939 
roku został zmobilizowany do 8 Pułku Legionów w Lublinie. Po zakończeniu działań wojennych 
wrócił do Gostynia i pracował w swoim zawodzie, do 1940 roku. W 1941 roku został wysiedlony do 
Generalnego Gubernatorstwa. Pracował w gospodarstwach rolnych, jako robotnik leśny i przy napra-
wach i budowach szos. W marcu 1945 roku powrócił do Gostynia. Poza pracą zawodową prowadził 
aktywną działalność w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Był radnym Powiatowej Rady Narodowej 
w Gostyniu, współzałożycielem Stronnictwa Demokratycznego w mieście i powiecie. Posiadał sto-
pień wojskowy starszego szeregowego.  

Zmarł 17 września 1981 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.  
Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Krzyż Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, 
Srebrną odznakę „Za Zasługi w Rozwoju Rzemiosła Wielkopolskiego”.  
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