
SYLWETKI POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 
Z GMINY ZĘBOWICE

WIKTOR ADAMSKI (5.10.1899 r.–1.12.1970 r.) 
z  Kadłuba  Wolnego,  w  czasie  III  Powstania 
Śląskiego służył w pułku tarnogórskim. Walczył na 
odcinku  Olesno-Prusków-Zębowice  w  kompanii 
Feliksa Stróżyka. Po powstaniu został zdradziecko 
wydany  policji  i  osadzony  w  więzieniu 
w Sowczycach.  Szczęśliwycm  zbiegiem 
okoliczności zdołał uciec.

JAN  BONK  (31.01.1897  r.-27.12.1955  r.) 
z Kadłuba  Wolnego,  brał  udział  w  powstaniu 
z bronią  w  ręku.  Po  powstaniu  pobity  przez 
bojówki niemieckie.

WINCENTY BONK (5.04.1904r.  – 5.011971 r.) 
rolnik z Kniei. Brał udział w III Powstaniu Śląskim 
z  bronią  w  ręku.  W  czasie  II  wojny  światowej 

został  wcielony  do  Volkssturmu.  Od  1945  r.  do 
1949 r. przebywał w niewoli rosyjskiej.

TOMASZ  DWORACZEK  (1891  r.  –  1946  r.) 
rolni  z  Poczołkowa.  Brał  udział  z  bronia  w ręku 
w III  Powstaniu  Śląskim.  Ze  względu  na 
inwalidztwo  został  skierowany  do  służby 
porządkowej  na  tereni  Kadłuba  Wolnego 
i Poczołkowa.

JAN  GABRYŚ (17.09.1900  r.  –  19.111956  r.) 
rolnik  z  Borowian.  Brał  udział  w  III  Powstaniu 
Śląskim w walkach na terenie Radawia, Zębowic, 
Mysliny.  W  1923  r.  został  aresztowany  przez 
Niemców i odwieziony do Lipska. 



ANTONI JENDRZEJ (21.05.1893 r. – 3.05.1974 
r.) z Zębowic. Wcielony do wojska niemieckiego, 
został skierowany na front francuski, gdzie w 1914 
r.  został  ranny. Po wyleczeniu został  wysłany na 
front wschodni. Od 1919 r. był członkiem Polskiej 
Organizacji  Wojskowej;  był  jednym 
z przechowujących  broń  tej  organizacji 
w Zębowicach.  W  czasie  III  powstania  był 
dowódcą  II  batalionu.  W  lutym  1944  r.  został 
aresztowany. Był więziony przez półtora miesiąca 
w oleskim więzieniu.

JAN KASPRZYK  (1866 r. – 1943 r.)  zasłużony 
działacz plebiscytowy i organizator życia polskiego 
w  Zębowicach.  W  III  Powstaniu  Śląskim  brał 
udział  z bronią w ręku. Dnia 29 czerwca 1921 r. 
został  ujęty  przez  członków  miejscowego 
Selbstschutzu, pobity i zawieziony do Kluczborka. 
Tam  go  uwięziono,  miał  być  wywieziony  do 
innego  więzienia.  Dzięki  zbiegowi  okoliczności 
udało  mu  się  zbiec  do  Bąkowa.  Tam  znalazł 
pieniądze i wyjechał do Tarnowskich Gór.

JAKUB  KISTELA (1868  r.  –  1943  r.)  rolnik 
z Poczołkowa. Brał  udział  z  bronią  w ręku w III 
Powstaniu  Śląskim.  Walczył  w  czwartym 
batalionie  oleskim.  Uczestniczył  w  zdobywaniu 
Olesna i Zębowic. 

FRANCISZEK  LEDWIG (1903  r.  –  1973  r.) 
z Radwia,  należał  do  towarzystwa  „Sokół”. 
Walczył  na  odcinku  Myslina-Zębowice.  W  nocy 
z 2 na 3 maja  1923 zawiesił polską flagę na zamku 
w  Radawiu.  W  okresie  międzywojennym  był 
prześladowany.

AUGUST  LUBOJAŃSKI  (?  -  ?)  Z  przysiółka 
Leśnioki k. Poczołkowa. Należał do aktywnych 
działaczy  polskiego  życia  narodowego  na 
terenie  gminy.  Organizator  powstańczego 
oddziału  w Poczołkowie.  W  III  Powstaniu 
Śląskim  walczył  na  odcinku  Olesno-Prusków-
Zębowice.

WINCENTY NIESPOREK (1873  r.  –  1942  r.) 
z Radawia.  W  czasie  III  Powstania  Śląskiego 
walczył  na  odcinku  Zębowice-Myślina.  Po 
wybuchu wojny został aresztowany gdy odwiedzał 



rodzinę.  Wywieziono  go  do  obozu 
koncentracyjnego gdzie został stracony.
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