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Moi prapradziadkowie Wiktoria i Marcin Fabiańczyk na obczyźnie

znaleźli się z powodów zarobkowych. Pobrali się w Niemczech w Wanne

19 listopada 1894 r. a w czerwcu 1916 roku przybyli do Polski

i osiedlili się w Kościanie. Tam prapradziadek Marcin Fabiańczyk

otworzył warsztat obuwniczy, a praprababcia Wiktoria zajmowała się
ósemką dzieci, którą oboje wychowywali w poszanowaniu zasady

„Bóg – Honor – Ojczyzna”. Żyli skromnie w Kościanie przy ulicy

Grodziskiej. Takie wychowanie sprawiło, że trzech synów Marcina i Wiktorii

Fabiańczyków – Kajetan, Julian i Stefan – brało udział w Powstaniu

Wielkopolskim w latach 1918/1919. Zdobyli oni magazyn broni
w Kościanie, która później posłużyła do dalszych walk powstańczych.

Za swoje zasługi Stefan otrzymał Krzyż Powstańczy. Krzyż ten jest

przytwierdzony do nagrobka na chodzieskim cmentarzu i dumnie tam

wisi. Pradziadek Stefan z Kościana przeprowadził się do Poznania, gdzie

poznał swoją przyszłą żonę Anielę. Razem przeprowadzili się do Chodzieży
Stefan kontynuował po swoim ojcu Marcinie działalność szewską.

Był mistrzem obuwniczym i znał się na tym fachu doskonale.

Otworzył w Chodzieży sklep obuwniczy na ulicy Rynek 7 ( dawniej Plac

Komuny Paryskiej), który przejął później mój dziadek Marian. Kiedyś oprócz

wyrobu obuwia i jego kupna można była dostać w naszym sklepie
siodła konne, paski do spodni, torebki skórzane i inne przedmioty

zrobione ze skóry.

WIKTORIA I MARCIN 

FABIAŃCZYK

Sklep   obuwniczy   Stefana   F.

RODZINA FABIAŃCZYKÓW 



Bratem Stefana był Kajetan, który należał do Trzeciego Pułku

Strzelców Wielkopolskich. Walczył na froncie wschodnim. Poległ

w lipcu 1920 roku w Kobryniu na Białorusi. Miał tylko 23 lata.

Pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Walecznych. Jego marzeniem

było wrócić do ukochanej Polski, ożenić się i założyć w Kościanie
sklep obuwniczy. Niestety los sprawił, że jego zwykłe marzenia nigdy

się nie spełniły. Nazwisko Kajetana zostało umieszczone na pomniku

postawionym na Polanie Harcerza na Malcie w Poznaniu, wśród ofiar poległych

w wojnie bolszewickiej.

Kolejny brat to Julian, który walczył

w Armii Polskiej we Włoszech. Działał

też wśród polonii w Belgii. Julian

ps. „Zbyszek” utworzył Polską Organizację

Wojskową (POW) w 1940 roku. Jej celem

było m.in. organizowanie pomocy materialnej

dla polskich rodzin, gdyż wielu emigrantów

żyło w głodzie i niedostatku. Nie bez

wahania powrócił Julian do kraju w 1946

roku – oczywiście do Kościana. Był

patriotą, chciał z gruzów „podnosić” Polskę.

Po swoim ojcu Marcinie przejął warsztat

szewski. Pięknie śpiewał i kochał to robić.

Działał w Towarzystwie Śpiewaczym

„Lutnia” .Cieszył się szacunkiem wśród

mieszkańców Kościana. Julian zmarł

w 1975 roku w wieku 75 lat. Został

odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych,

Krzyżem Partyzanckim i Wielkopolskim

Krzyżem Powstańczym.



Kolejny syn prapradziadków- Edward urodził się 24 listopada 1913 roku

w Westfalii. Jako uczeń ówczesnej Szkoły Powszechnej wyróżniał się wielkimi

uzdolnieniami i zdyscyplinowaniem. Był harcerzem oraz ministrantem w kościele

Świętego Krzyża w Kościanie. Po świetnie zdanej maturze w maju 1931 roku

działał nadal w ZHP. W tym też roku, rozpoczął studia na Wydziale Prawno –

Ekonomicznym w Poznaniu. Niestety ówczesne trudności finansowe sprawiły,

że po dwóch latach musiał przerwać naukę. Podjął pracę w Wytwórni Win i Soków

Owocowych Wawrzyńca Czajki w Kościanie jako urzędnik. W 1938 roku ożenił się

z Emilią Waldhelm. Mieli troje dzieci: Włodzimierza, Ewę (zmarła od razu

po przyjściu na świat) oraz Zdzisławę Różę.



Edward od 1935 roku działał w Stronnictwie Narodowym.

Był aktywnym członkiem tej organizacji. To właśnie młodzi narodowcy

sygnalizowali, że Polsce zagrażają dwie potęgi: niemiecka i sowiecka.

Nie chciał on biernie przyglądać się okupacji. Już w 1939 roku

współtworzył Narodową Organizację Wojskową w Kościanie, której był

komendantem. Edward był skrytym człowiekiem. W czasie II wojny światowej

wraz z żoną Emilią nosili paczki z żywnością i lekami okryte

grubym kocem na stację kolejową w Kościanie. Tam bowiem

zatrzymywał się transport wywożący Polaków. Edward jeździł też

rowerem do Lubina, gdzie w klasztorze przekazywał żywność

dla benedyktynów, a w szczególności masło. Rozprowadzał też gazetki

konspiracyjne, ulotki itp. Ostrzeżono, go że będzie aresztowany przez

Niemców. Najpierw chciał uciekać, ale będąc pod Kutnem wrócił

do domu. Bał się bowiem o syna i żonę, która była w ciąży. Swojej

córki Róży nie zdążył już poznać. Jesienią 1941 roku Edward

Fabiańczyk został wyprowadzony przez dwóch gestapowców z Wytwórni

Win i Soków Owocowych pana Czajki i aresztowany. Powiadomiona

żona mogła tylko dostarczyć nieco żywności i odzież przed

aresztowaniem.



Wraz z kolegą Teofilem Skrzypczakiem został osadzony

w poznańskim FORCIE VII. Tam Edward przeżył gehennę

ciężkich przesłuchań. Był bity, kopany i torturowany.

Tam też przeszedł tyfus – zakaźną chorobę, której wszyscy

się bali. Od 16 kwietnia do 10 lipca 1942 roku

więziony był w Pile. Tam niemiecki Sąd Okręgowy skazał

Edwarda na karę śmierci. Po tym wyroku przewieziono go

ponownie do więzienia w Poznaniu przy ul. Młyńskiej. Tam

właśnie 21 sierpnia 1942 roku został stracony przez ścięcie

na gilotynie. Edward nigdy nie zdradził współtowarzyszy.

Wychodząc ostatni raz z celi szepnął swojemu koledze :

„ Odszukaj moich, powiedz im, żem umarł jak Polak”

8 grudnia 1990 roku w Kościanie została odsłonięta tablica

pamiątkowa ku czci Edwarda. Jedną z ulic jego ukochanego

miasta nazwano jego imieniem. Tak oddano Mu honor

i należną cześć.

Imię Edwarda Fabiańczyka zostało również umieszczone na jednej

z tablic pomnika Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu przy

Al. Niepodległości.



Marcin i Wiktoria Fabiańczykowie , od których wszystko się zaczęło

mieli też trzy córki : Rozalię, Annę i Jadwigę. Wszystkie w latach

szkolnych były harcerkami, a w czasie wojny dzielnie pomagały

na miarę swoich możliwości potrzebującym Polakom jak przystało

na prawdziwe patriotki. Do dnia dzisiejszego żyje ponad osiemdziesięciu
prawnuków Marcina i Wiktorii.

Tą historię poznałam od brata mojego dziadka – Aleksandra Fabiańczyka.

Niestety mój dziadek Marian nie mógł mi jej przedstawić, gdyż zmarł

18 sierpnia 2010 roku. Teraz jego brat kultywuje tradycje rodzinne

opowiadając nam o losach bliskich. I tak nasz patriotyczny ród, który
wywodzi się z Kościana trwa nadal i jestem jego kolejnym ogniwem

– po mojej mamie Krystynie Potockiej z domu Fabiańczyk, po dziadku

Marianie, pradziadku Stefanie i prapradziadku Marcinie.

Mój   dziadek   Marian   Fabiańczyk   ze swoim 

bratem Aleksandrem podczas „pogawędki”          

w rodzinnym domu w Chodzieży  -lipiec 2008r.


