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I taką historią jest życie Waw-

rzyńca Płoszajczaka z Kąkolewa.
Jego bliscy znają ją oczywiście do-
skonale, choć w latach pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku nie o
wszystkim można było mówić
głośno. W rodzinie wiedziano jed-
nak, że był działaczem ludowym,
powstańcem, posłem na Sejm.
Przede wszystkim jednak był rolni-

Historię każdej rodziny, wsi, regionu piszą ludzie. Bez ich wysiłków, aktywności, czasem po-
święcenia nie dałoby się tworzyć innej, lepszej przyszłości. Historia nierozerwalnie wiąże się
więc z tym, co dziś i co jutro. Naszą powinnością jest ją znać, niekiedy odkrywać, na pewno
pokazywać młodym.

kiem, życzliwym sąsiadem, ojcem,
dziadkiem. W Kąkolewie żyją jesz-
cze ludzie, którzy pamiętają pana
Wawrzyńca i którzy odprowadzali
go w ostatniej drodze na miejs-
cowy cmentarz. Ale młodzi miesz-
kańcy znajdują jedynie wzmianki w
historycznych publikacjach o tym,
że gdzieś był, że w jakimś gre-
mium uczestniczył, że walczył.
Tymczasem jego życie może być
wzorcem do naśladowania, a na
pewno przykładem codziennego
"zwyczajnego" patriotyzmu.

Wawrzyniec Płoszajczak po-
chodził ze wsi Bączylas koło Po-
nieca. Urodził się w 1878 roku.
Kiedy miał 26 lat ożenił się z Marią
Glapiak i przeniósł do Kąkolewa.
Tutaj spędził całe swoje dorosłe
życie. Razem z rodziną mieszkał w
gospodarstwie położonym tuż przy
torach kolejowych. To tam na świat
przychodziły jego dzieci - dwie
córki i syn.

W czasie I wojny światowej
Wawrzyniec Płoszajczak służył w
56 Pułku Piechoty armii niemiec-

kiej. Był starszym szeregowym.
Brał też udział w powstaniu wiel-
kopolskim. W kronikach zapisano,
że walczył 11 stycznia 1919 roku w
bitwie o Osieczną. Po powrocie do
wsi został sołtysem Kąkolewa i or-
ganizatorem trzeciej kampanii
Straży Ludowej. Znany był jako
członek pierwszego sejmiku po-
wiatu leszczyńskiego oraz członek

Rady Nadzorczej Kasy Rolniczo -
Osadniczej, a także członek za-
rządu okręgowego Straży Poża-
rnych.

Najbardziej jednak pamięta się
Wawrzyńca Płoszajczaka z dzia-
łalności w ruchu ludowym. Pan
Wawrzyniec był bowiem znanym w
powiecie leszczyńskim członkiem
PSL "Piast". Jako aktywny działacz
stronnictwa był prezesem jego Za-
rządu Powiatowego w Lesznie i
Rady Wojewódzkiej w Poznaniu, a
także członkiem Zarządu Okręgo-
wego. Właśnie dzięki tej aktywno-
ści znalazł się na liście wyborczej
do Sejmu w 1928 roku. Startował
z listy nr 25 Polskiego Bloku Kato-
lickiego Stronnictwa Ludowego
"Piast" i Chrześcijańskiej Demo-
kracji. O mandat ubiegał się z
okręgu nr 35, do którego należały
m. in. powiaty: Leszno, Kościan,
Rawicz. Ta centrowa partia Win-
centego Witosa uzyskała wówczas
w skali kraju 5 proc. głosów i zdo-
była 21 poselskich mandatów.
Jeden z nich przypadł właśnie

Wawrzyńcowi Płoszajczakowi. Na
listę, na której widniało jego nazwi-
sko głosowało 28,5 tys. wyborców.
Dla małej wsi Kąkolewo był to
ogromny zaszczyt i wyróżnienie.

Mieszkańcy Kąkolewa, a
przede wszystkim rodzina wspo-
minają, że poseł Płoszajczak,
mimo takiego awansu społecz-
nego pozostał człowiekiem życzli-
wym, dalej prowadził 15-
hektarowe gospodarstwo i działał
społecznie. Niestety, kadencja
Sejmu, w którym zasiadał nie
trwała długo. W sierpniu 1930
roku, na wniosek Józefa Piłsud-
skiego, prezydent Ignacy Mościcki
rozwiązał parlament. II kadencja
Sejmu trwała więc od marca 1928
do sierpnia 1930 roku. W tym cza-
sie poseł Wawrzyniec Płoszajczak
pracował w klubie PSL "Piast" i Ko-
misji Petycyjnej.

Przerwana kadencja posła
przypadła na czasy największego
kryzysu parlamentarnego w przed-
wojennej Polsce. Józef Piłsudski
nie wahał się aresztować część
posłów i osadzić ich w twierdzy
brzeskiej. Na szczęście Wawrzy-
niec Płoszajczak takiego losu unik-
nął. Ale ludowcem pozostał do
śmierci, choć następcy Witosa -
Stanisława Mikołajczyka nie po-
pierał. Pamiętał za to i często
wspominał, że jego gospodarstwo
w Kąkolewie odwiedził sam Win-

centy Witos, który jako urzędujący
wówczas premier przebywał w
Lesznie.

Kiedy wybuchła II wojna świa-
towa Wawrzyniec Płoszajczak pró-
bował dojechać z rodziną do
Śremu. W drodze natknęli się na
niemiecką obławę. Bez namysłu
skoczył do Warty, pokonał nurt i
zniknął na drugim brzegu. Praw-
dopodobnie uniknął Oświęcimia.
Trafił jednak z bliskimi do obozu w
Łodzi. Ale i stamtąd udało mu się
wydostać. Przez resztę wojny
mieszkał niedaleko własnego
domu i pracował w fabryce szczo-
tek w Lesznie. A jego gospodar-
stwo przejął Niemiec. Na swoje
Wawrzyniec Płoszajczak wrócił do-
piero po wyzwoleniu i już do końca
prowadził gospodarstwo z córką i
zięciem. Syn pana Wawrzyńca zgi-
nął na strzelnicy wojskowej w Poz-
naniu. Córki wyszły za mąż i dały
dziadkowi ośmioro wnucząt. Sze-
ściu z nich żyje do dziś. A jeden z
prawnuków, Michał Chudziński,
prowadzi dalej gospodarstwo przy
torach. Z dawnych zabudowań po-
został jednak jedynie budynek
gospodarczy.

Wawrzyniec Płoszajczak zmarł
w lutym 1955 roku. W tym samym
roku na zawsze odeszła jego żona
Maria.

Kąkolewo miało w swojej histo-
rii tylko jednego posła na Sejm. Był
on też powstańcem wielkopolskim
i działaczem ludowym. Niewiele
osób o tym wie, a niektórzy nie
znają nawet jego nazwiska. Dla-
tego warto je przypominać i warto
wskazywać, że każdy człowiek
może zrobić coś dla innych. Bo
przyzwoitość i wierność zasadom
nie wymaga ani dyplomów ani na-
kazów.

Może więc dzisiejszy PSL po-
myśli jak uhonorować swojego
dawnego działacza? Nietrudno
przecież napisać życiorys, ufundo-
wać tablicę, a może wydać dru-
kiem jakieś wspomnienia. Myślę,
że jesteśmy to winni i Wawrzyń-

cowi Płoszajczakowi i
młodym mieszkańcom
regionu.
HALINA SIECIŃSKA

P.S. Jeżeli ktokol-
wiek ma zdjęcia pana
Wawrzyńca i jego ro-
dziny z tamtych czasów
albo jakiekolwiek inne
pamiątki, proszony jest
o kontakt z wnukiem
Leszkiem Chudzińskim
z Kąkolewa. Pan Le-
szek zamierza stwo-
rzyć archiwum doku-
mentujące życie i dzia-
łalność dziadka Waw-
rzyńca. Kontakt
telefoniczny: 065 534
21 07.

Grupa posłów PSL “Piast” w Sejmie kadencji 1928-1930.
Wawrzyniec Płoszajczak stoi drugi z prawej.

Wawrzyniec Płoszajczak przed
swoim domem w Kąkolewie


