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Życiorys 

 

Franciszek Kędziora urodzony dnia 28. września 1899 r. z Michała i Franciszki z 

Wasilewskich w Czekanowie p. Ostrów wyznania rzymsko-katolickiego jestem drugi z rzędu 

zpośród [s] 6.ciorga rodzęstwa [s]. Ojciec mój był listonoszem w Czekanowie i został w 1904 

r. do Spremberg N./L. przesiedlony, gdzie po ukończeniu 6. roku życia zaczęłem [s] do szkoły 

uczęszczać. Po 8. letnim pobyciu na obczyźnie zachował mój Ojciec i został emerytowany i 

sprowadził się w 1912 r. do Czekanowa zpowrotem. W 1914 r. ukończyłem tajną szkołę ludową 

i zacząłem 1915 r. jako siła pomocnicza przy poczcie pracować. W 1916 r. powołano o rok 

starszego brata mego pod broń, który pobył w maju 1917 r. w Francji. Tegoż roku 20. czerwca 

zaciągnięto mnie do wojska, do 155. p.p. do Pleszewa. 15.I.1918 r. przydzielono mnie do 

Artylerii-Górski do Schmiedeberg na Śląsku. 2.8.1918 r. wysłano na front francuski do Wogezy 

gdzie byłem do zakończenia wojny światowy. Po powrocie do garnizonu przy przydzielono 

mnie do Grenzschutzu i wysłano do Grüssau nad Czeską granicę, w grudniu donosiły tamtejsze 

gazety że Legijony /s/ Polskie wkroczyły do Ostrowa i są w marszu na Poznań i wiadomość ta 

zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ponieważ już przedtem przebąkiwano że w Ruski-Polen 

jest powstanie nosiłem się z zamiarem uciec z wojska niemieckiego, teraz mogłem plan ten 

zrealizować, korzystając z chaosu który po rewolucji jeszcze był uciekłem z wojska i po wielu 

tarapatach przybyłem 21. grudnia 1918. r. do Ostrowa. … w armii zaborczy trwała od 20. 

czerwca 1917 r. do 20 grudnia 1918 r. 31 grudnia 1918 r. brałem czynny udział przy 

oswobadzaniu Ostrowa z rąk niemieckich nazajutrz powróciłem jednak do domu bo byłem nie 

zdrów, dopiero 30. stycznia 1919 r. dostąpiłem jako ochotnik do 5. komp. zaporowej w 

Ostrowie. 10. lutego 1919 r. wysłano mnie jako zapas do 2. komp. 12. pułku Strzelców Wlkp. 

do Sulmierza na front południowy. Dow. komp. p. podporucznik Janiak puzniejszy /s/ Adjutant 

/s/ Pułku, następny dow. komp. był p. podporucznik Praski który poległ podczas odwrotu z 

frontu litewsko-białoruskiego. Po pobyciu na różnych odcinkach frontu Wkp. zostałem w 

listopadzie do 3. plut. Telefonicznego przydzielony i wyjechałem a25 I. 1920 r.a do 3. Batal. 

70. p.p.na front litewsko-białoruski i brałem w wszystkich walkach 3. Batl. 70. p.p. udział. 

4. lipca 1920 r. rozpoczął się odwrót który w 70 p.p. robiłem, pod Białemstokiem 

dostałem się do 167. p.p. wktórem /s/, to odwrót do Warszawy robiłem. Po odparciu 



nieprzyjaciela od stolicy brałem udział w ofensywie jako szeregowiec w 2. komp. z dow. komp. 

p. ppor. Pisanskiem aż do Ostrołęki. Od Ostrołęki maszerowała cała dywizja do Ostrowa-

Lonczenskiego i zakorporowała w Komorowie gdzie byliśmy aż do zakończenia wojny po 

który 167 p.p. do Inowrocławia wyjechał następnie do Wolsztyna przeniesiony został. 20. 

I.1921 r. zostałem do Kościana do 159 p.p. przeniesiony. 

23.3.1921 r. zostałem st. szereg. mianowany. Od 8 sierpnia 1921 r. do 25 listopada 1921 

r. byłem na Okręgowej Szkole Podoficerskiej Nr. 7. w Śremie. 15.4.22 r. zostałem kapralem 

mianowany w międzyczasie pułk 159. dostał numerację 74. p.p. i należał do dywizji 

Górnośląski nie mając stałego garnizonu zmijał /s/ często miejsce postoju i tak kwaterowaliśmy 

następnie w Odolanowie potem w Obozie ćwiczebnem Biedrusko skąd wyjechałem aaby 

objąća Górny Śląsk do Lublińca jako do stałygo garnizonu. 25.8.22 r. zostałem jako rocznik 

niepoborowy do rezerwy zwolniony. Po 5 letniej tułaczce w wojsku myślałem że będe mogł 

teraz jaką spokojną pracę w ciwilu /s/ się zająć. Nie było Mo to jednak sądzono, starałem się o 

posadę przy poczcie lub koleji /s/ państwowej ale wszystko bezskutecznie dopiero po roku 

zostałem przy koleji /s/ zatrudniony jako robotnik sezonowy bo innych posad już nie było bo 

zostały przez takich zajęte którzy wcale za Polskę nie walczyli albo takich którzy prędzej do 

cywila wrócili. Po rocznej pracy przy koleji zostałem dla braku pracy zredukowany. Nie mając 

poparcia a widząc że moje starania o ponowne mnie przyjęcie do pracy nie odnoszą askutkua 

poniechałem je i zacząłem prace przy budowach jako robotnik przy cieślach. Teraz pracuję 

każdego roku w sezonie jako pomocnik ciesielski u p. Budowniczego Fr. Piechoty w Ostrowie. 

Obecnie jestem bez pracy. W 1925 r. byłem na ćwiczeniach w 60 p.p. i zostałem plutonowym 

mianowany. W 1927 r. zmarł mój Ojciec. W 1930 r. byłem na drugich ćwiczeniach w 60 p.p. 

w Ostrowie. W 1933 r. wstąpiłem w związek małżeński z Antoniną z Czerwinskich z 

Czekanowa. Mieszkam obecnie jeszcze w Czekanowie. 
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