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Urodził się 31 stycznia 1910 roku w Bochum (Niemcy) w rodzinie robotniczej. Był najmłod-

szym z pięciorga dzieci rodziny Kazimierza i Marianny Zyberów. Ojciec pracował jako górnik.                    
W Bochum uczęszczał do szkoły polskiej i niemieckiej. Do Polski rodzina Zyberów wróciła w latach 
dwudziestych i osiedliła się w Koźminie, gdzie kupiła dom. W Koźminie kontynuował naukę                       
w szkole przy Seminarium Nauczycielskim. W roku 1931 zdał egzamin czeladniczy, jako zecer,                      
i podjął pracę w Zakładach Graficznych w Koźminie. Później pracował w Fabryce Wyrobów Papier-
niczych w Pleszewie.  

Do odbycia zasadniczej służby wojskowej powołany został do Krotoszyna i wcielony do 56. 
pułku piechoty .Po odbyciu służby wojskowej w latach 1937-1939 pracował jako wychowawca                      
w Państwowym Ośrodku Poprawczym w Koźminie. Gdy wybuchła II wojna światowa został zmobi-
lizowany do Wojska Polskiego i w kampanii wrześniowej w stopniu sierżanta walczył w składzie 19. 
pułku piechoty w obronie Lwowa. Tam dostał się do niewoli radzieckiej, ale uciekł z niej i powrócił 
do Koźmina.  

Po zakończeniu działań wojennych, w latach czterdziestych pracował m.in. w hurtowni kolo-
nialnej w Gostyniu, jako kierownik zaopatrzenia i zbytu, w kinie „Słońce" w Gostyniu jako bileter,  
a później jako sprzedawca w sklepie. W 1950 roku zaczął pracę w Spółdzielni Pracy Przemysłu Skó-
rzanego w Gostyniu, w której pracował aż do momentu przejścia na emeryturę. W tym czasie aktyw-
nie działał społecznie w gostyńskim Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego, będąc kwatermistrzem 
Hufca. Z tej funkcji znakomicie wywiązywał się na licznych obozach i koloniach harcerskich. To 
właśnie na nich przylgnął do niego pieszczotliwy przydomek ,,Wujcio".  

Drugą jego pasją był sport, a szczególnie kręglarstwo. Od 1958 roku przez wiele lat był pre-
zesem MZKS „START" – wiodącego klubu kręglarskiego i tenisa stołowego. To właśnie on był po-
mysłodawcą, inicjatorem i współtwórcą nowoczesnej kręgielni w Gostyniu, która dziś nosi jego imię. 
Warto podkreślić wielkie zasługi Józefa Zybera w nawiązaniu i utrzymywaniu przyjacielskich kon-
taktów sportowych między klubami gostyńskimi a niemieckimi z okręgu Cottbus, w dawnej NRD. 
Jego biegła znajomość języka niemieckiego była w owych czasach w Gostyniu nieoceniona. Posiadał 
wiele odznaczeń państwowych, regionalnych, sportowych i harcerskich. Władze Gostynia uhonoro-
wały go w 1987 roku „Laurem Gostynia”.  

Zmarł 3 maja 1992 roku. Pochowany został na gostyńskim cmentarzu. 
Odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 

Zasługi ZHP (był instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza) ,Medalem za Wojnę Obronną 1939 roku, 



odznaką honorową Za zasługi dla województwa poznańskiego, odznaką „Przyjaciel Dziecka", wie-
loma odznaczeniami sportowymi.  
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