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TYCZEWSKI STANISŁAW (1907-1940) 
 
 
 
Urodził się 4 listopada 1907 roku w Golejewie w powiecie rawickim, w rodzinie Jana i Anny 

z Łukowiakow. W latach 1923-1928 uczęszczał do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. 
Stanisława Staszica w Rawiczu, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości i prawo nauczania w szkołach 
powszechnych. Był nauczycielem w Jeżewie w powiecie gostyńskim. Po maturze powołany do 
służby wojskowej, którą odbył od sierpnia 1928 roku do czerwca 1929 roku w batalionie Podchorą-
żych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie. Po niej został przeniesiony do rezerwy i przydzielony do 70. 
pułku piechoty w Pleszewie w stopniu kaprala podchorążego. W latach 1931, 1932 i 1934 odbywał 
ćwiczenia w tym pułku. W czerwcu 1933 roku został mianowany podporucznikiem w korpusie oso-
bowym oficerów piechoty ze starszeństwem od 1 stycznia 1933 roku. Ćwiczenia na stanowisku do-
wódcy plutonu karabinów maszynowych odbył w 55. pułku piechoty w Lesznie w 1938 roku.  

Zmobilizowany został w końcu sierpnia 1939 roku do ośrodka zapasowego 14. Dywizji Pie-
choty w Kutnie. Według pierwotnych zamiarów ośrodek miał być ewakuowany za Bug i wejść                     
w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Transport z ludźmi i sprzętem odjechał z Pozna-
nia 28 sierpnia i, atakowany z powietrza przez lotnictwo niemieckie, dotarł do rejonu zakwaterowa-
nia. 4 września bataliony ośrodka rozpoczęły marsz w kierunku Warszawy i dalej przez Mińsk Ma-
zowiecki do Chełma, gdzie była stacja zborna, w której formowano nowe oddziały, mające zasilić 
wojska walczące na froncie. Sytuacja uległa całkowitej zmianie po inwazji sowieckiej 17 września. 
Bataliony ośrodka, dowodzone przez mjr. Adama Solarskiego, odeszły na zachód, w kierunku Kra-
snobrodu, następnie skierowały się na południe wykorzystując lukę między cofającymi się wojskami 
niemieckimi a następującymi jednostkami sowieckimi, ale 28 września zostały otoczone pod Tarno-
grodem i wzięte do niewoli. Rosjanie zwolnili szeregowców, natomiast zatrzymanych oficerów prze-
wieźli przez Tłoczyska i Szepietówkę do Tiotkina, a 3 listopada do Kozielska i Starobielska. Ppor. 
Tyczewski został osadzony w Starobielsku. W spisie oficerów z tego obozu ma numer 3397. Wiosną 
1940 roku został wywieziony do Charkowa i zastrzelony w budynku UNKWD, a jego zwłoki wrzu-
cono do zbiorowego dołu w podmiejskim lesie.  

Był żonaty, miał dwoje dzieci. 
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