Remigiusz Nowak

WIZE KRZYSZTOF (1900-?)

Urodził się 27 kwietnia 1900 roku w Koszkowie. Był synem Feliksa i Marii z Urbanowskich.
W 1904 roku ojciec nabył majątek ziemski Dzierżnica w powiecie średzkim. Młody Krzysztof rozpoczął naukę w Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, które ukończył w 1918 roku, zdając egzamin dojrzałości. W październiku 1918 roku był jednym z organizatorów Rady Ludowej w Środzie,
a w listopadzie 1918 roku powołany został w skład tamtejszej Rady Robotniczo-Żołnierskiej.
10 stycznia 1919 roku wstąpił jako ochotnik do 1. pułku ułanów wielkopolskich, w którego składzie
5 maja 1919 roku wyruszył na front zachodni w rejon jezior zbąszyńskich. Służbę pełnił do 9 grudnia
1919 roku. Następnego dnia został zwolniony w celu kontynuowania nauki.
21 lipca 1920 roku ponownie ochotniczo wstąpił w szeregi Wojsk Wielkopolskich i został
przydzielony do 26. pułku ułanów wielkopolskich, z którym wyruszył na front wojenny z bolszewikami. Jako ułan walczył w składzie tego pułku do 18 października 1920 roku. 8 października 1920
roku otrzymał awans do stopnia starszego szeregowego, a dnia 1 grudnia 1920 roku mianowany na
stopień kaprala i w tym stopniu został zwolniony ze służby wojskowej. W okresie międzywojennym
kontynuował studia na Uniwersytecie Poznańskim na kierunku prawno-ekonomicznym i w roku 1925
otrzymał tytuł doktora ekonomii. Władał językiem niemieckim, francuskim i angielskim. W 1928
roku objął majątek ziemski Dzierżnica i Borzejewo w powiecie średzkim.
Od 3 czerwca do 14 lipca 1929 roku odbywał ćwiczenia w 15. pułku ułanów poznańskich
i otrzymał awans na podporucznika. Kolejne ćwiczenia odbywał w tym samym pułku od 10 sierpnia
do 15 września 1931 roku. Na wniosek ówczesnego dowódcy 15. pułku ułanów poznańskich
w dniach od 6 maja do 31 maja 1935 roku awansowany do stopnia porucznika. Dowódca pułku,
pułkownik Zembrzuski wydał mu opinię, że jest to oficer o bardzo dużej ideowości, ambicji osobistej
i ambicji pracy. Wzorowy w stosunku do przełożonych i podwładnych. Zdolny, szybko się orientuje.
Energiczny, taktowny. Fizycznie bardzo wytrzymały, plutonem dowodził bardzo dobrze. Nadaje się
na zastępcę dowódcy szwadronu.
W okresie międzywojennym był członkiem Związku Ziemian z siedzibą w Poznaniu. W dniu
napaści Niemiec na Polskę został zmobilizowany do macierzystego 15. pułku ułanów poznańskich,
który w składzie Wielkopolskiej Brygady Kawalerii pod dowództwem gen. Romana Abrahama, dowodził plutonem gospodarczym 15. pułku ułanów. Po kapitulacji Warszawy przedostał się na Zachód. Po zakończonej wojnie pozostał poza granicami Polski i zmarł prawdopodobnie w Wiedniu
w latach siedemdziesiątych.

1 lipca 1933 roku zawarł związek małżeński z Wandą z Górkiewiczów z Targowej Górki,
a sakramentu udzielił im biskup Walenty Dymek. Ze związku tego urodził się Krzysztof Mikołaj
Alfred (1934-2001).
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