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Kwestionariusz zgłoszeniowy WZÓR
Prosimy o wpisanie wszystkich, możliwych informacji
imię i nazwisko

Jan Nowak
urodzenia
5.01.1891 r. we Lwowie

daty i miejsca

Dane osoby, której
dotyczy zgłoszenie

śmierci
2.10.1967 we Wrocławiu
Cmentarz komunalny
miejsce pochówku (cmentarz
parafialny, komunalny,
numer kwatery)

Wrocław Osobowice
Pole 68, rząd 8, grób 23

Wydarzenia, w
których brała udział ta
osoba, np.: czyn
legionowy, powstanie
wielkopolskie, walki o
wschodnią granicę II
Rzeczpospolitej, w tym
wojna polskobolszewicka,
powstania śląskie
1919-1921, inne
zaangażowanie w
walkę o
Niepodległość:

Działał w tajnym ruchu niepodległościowym na terenie Galicji.
Jako ochotnik zgłosił się wraz z kolegami do wojsk polskich na
Kulparkowie we Lwowie, następnie brał udział w obronie Lwowa
w listopadzie 1918 r. w oddziale późniejszego generała Romana
Abrahama. W grudniu 1918 roku przeniesiony do 13 pułku
strzelców polskich, został ranny .W 1920 r. brał udział w randze
porucznika w wojnie polsko-bolszewickiej najpierw na Froncie
Północnym, potem w bitwie warszawskiej na polach Radzymina, a
następnie w walkach pościgowych w Małopolsce Wschodniej. Po
zakończeniu działań wojennych został „odkomenderowany” na
Politechnikę Lwowską, w celu ukończenia studiów pozostając
oficerem nadetatowym. W maju 1926 przeniesiony do Korpusu
Ochrony Pogranicza i mianowany dowódcą 2 Brygady Ochrony
Pogranicza. W 1929 r., mianowany dowódcą 8 Dywizji Piechoty.
Do 1946 r. mieszkał we Lwowie, następnie wyjechał wraz z rodziną
do Polski i zamieszkał we Wrocławiu.

ocalamy@duw.pl

W okresie międzywojennym służył jako żołnierz zawodowy. Po osiedleniu
się we Wrocławiu pozostał praktycznie bez środków do życia, na
utrzymanie pracował, m.in. jako kierowca a następnie sklepikarz.

Inne informacje
biograficzne,
odznaczenia i
upamiętnienia,
informacje o
załączonych
dokumentach:

Jego pasją było leśnictwo któremu nigdy nie poświęcił tyle czasu ile chciał
Odznaczenia:
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921
Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari nr 100 – 1921 r.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (10 czerwca 1923 r.)
Krzyż Walecznych – dwukrotnie
Krzyż Niepodległości – 17 września 1934 roku „za pracę w dziele
odzyskania niepodległości”

załączam skan 2 z zachowanych legitymacji

Imię i nazwisko

Dane osoby
zgłaszającej

Jacek Nowak

telefon
605 605 605

kontakt

e-mail
jaceknowak1234@wp.pl

stopień
pokrewieństwa

Informacja o żyjących
członkach rodziny.
Uwagi dodatkowe.

wnuk

obecnie żyje 1 syn Jana Nowaka - mój ojciec Tadeusz Nowak
oraz troje wnucząt

ocalamy@duw.pl

