Roman Tomaszewski

TOMASZEWSKI FRANCISZEK (1896-1970)

Urodził się 23 lipca 1896 roku w Goli w rodzinie rzemieślniczej. Syn Ludwika i Marianny
z domu Krzekotowska. Ukończył szkołę elementarną w Gostyniu. W 1913 roku wraz z rodzicami
wyemigrował do Westfalii w poszukiwaniu pracy. 25 sierpnia 1915 roku został wcielony do armii
niemieckiej, w której służył do 15 stycznia 1918 roku. Od 15 stycznia do 5 sierpnia 1916 roku jako
żołnierz 14. batalionu strzelców walczył na froncie zachodnim m.in. pod Verdun i Sommą. 26 sierpnia tegoż roku skierowany został na front rosyjski (Karpaty), gdzie brał udział w walkach do
13 grudnia 1916 roku. Ranny, przez wiele miesięcy przebywał w szpitalu w Heidelbergu. Z armii
niemieckiej wrócił jako inwalida.
W 1918 roku w Gostyniu zawarł związek małżeński ze Stanisławą Bartkowiak. Od 1 stycznia
do 24 maja 1919 roku jako ochotnik pełnił służbę w Straży Ludowej w Gostyniu. 25 maja 1919 roku
jako żołnierz 73. pułku piechoty skierowany został na front litewsko-białoruski. 20 sierpnia 1920
roku w czasie walk z bolszewikami został awansowany na stopień starszego szeregowego. 4 lipca
1921 roku został przeniesiony do rezerwy.
W tymże roku podjął pracę w cukrowni gostyńskiej na stanowisku elektryka, a po II wojnie
światowej awansował na głównego energetyka. W 1961 roku przeszedł na emeryturę. W środowisku
gostyńskim był aktywnym działaczem społecznym. Od 1930 roku był członkiem Bractwa Kurkowego. Działał w Gostyńskim Towarzystwie Powstańców i Wojaków. Przez dwie kadencje (19281936) był radnym i członkiem Zarządu Miejskiego w Gostyniu. W 1933 roku należał do grupy założycielskiej Ochotniczej Straży Pożarnej przy Cukrowni. Po II wojnie światowej przez dwie kadencje
pełnił funkcję członka Rady Powiatowej. W latach 1945-1948 był członkiem Komitetu Odbudowy
Gmachu Gimnazjum w Gostyniu, jako ekspert do spraw instalacji elektrycznej. Członek gostyńskiego Koła ZBoWiD.
Zmarł 7 kwietnia 1970 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Gostyniu.
Posiadał odznaczenia: Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Złoty i Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakę Grunwaldzką.
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