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RODOWÓD 

Wojciech Fabiański urodził 

się w 1897 r.  

w miejscowości Belęcin 

Stary  w rodzinie Jadwigi  

i Franciszka Fabiańskich 

jaki drugi syn z siedmiorga 

rodzeństwa . Miał starszego 

brata Jana, młodszego 

Stanisława, trzy siostry      

 

 

Mariannę, Stanisławę i Pelagię oraz najmłodszego brata Antoniego.  

Ojciec Wojciecha był cieślą, stąd też często przebywał poza domem.  Do pracy 

wychodził najczęściej w niedzielę wieczorem,  by w sobotę rano wrócić.  Pracował  

na wielu budowach, głównie pracował przy budowie domów mieszkalnych,   rzadziej 

gospodarczych, a sporadycznie stawiał stodoły.   

Po swoich rodzicach odziedziczył 2,5 hektarowe gospodarstwo rolne.  Za ciężko 

zapracowane i mądrze ulokowane pieniądze w 1903 r. kupił w  Święciechowej 15 

hektarowe gospodarstwo rolne. Obecnie żyje i pracuje na nim trzecie pokolenie 

Fabiańskich i Tachertów . Wojciech mimo, że był chłonny wiedzy i poznania świata 

musiał zająć się pracą w gospodarstwie.   Jego zadaniem było przejąć gospodarstwo 

i wyposażyć pozostałe rodzeństwo.   

Franciszek Fabiański  
i Jadwiga Fabiańska z d. Gołóg 

Jan 
(1893 - 
1971) 

Wojciech 
(1897 - 
1985) 

Stanisław 
(1900 - 
1977) 

Marianna 
(1903 - 
1980) 

Stanisława 
(1905 - 
1985) 

 

Pelagia 
(1908 - 
1986) 

 

Antoni 
(1912 - 
1970 

Franciszek i Jadwiga Fabiańscy  z dziećmi - pierwszy z prawej p. Wojciech 
(60 rocznica ślubu rodziców) 
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I WOJNA ŚWIATOWA I PIERWSZE LATA POWOJENNE 

 

W roku 1914 Wojciech miał 17 

lat i po raz pierwszy został 

wplątany w koła historii. Został 

wcielony do pruskiej armii  

i poszedł na front I wojny 

światowej. Do domu 

rodzinnego wrócił  dopiero  

w wieczór wigilijny 1918 roku. 

Rodzina zaczęła go już 

opłakiwać. Wszyscy, którzy 

mieli wrócić już wcześniej 

wrócili. 

Rok później, na przełomie listopada i grudnia  

wraz z ojcem Franciszkiem oraz starszym bratem 

Janem i młodszym Stanisławem został osadzony 

w obozie w Żaganiu za organizowanie 

podziemnych spisków przeciwko Niemcom. Była 

to dla Wojciecha wielka tragedia, ponieważ przez 

to nie mógł wziąć udziału w Powstaniu 

Wielkopolskim.  

W roku 1920, kiedy zagrożone były wschodnie 

granice Polski, Wojciech stanął kolejny raz  

do walki w obronie ojczyzny. Uczestniczył w bitwie  

o Warszawę, określanej mianem „Cudu nad 

Wisłą”.  

W roku 1922 odbył zasadniczą służbę wojskową w Wojsku Polskim. Służył najpierw  

w pułku lotniczym  w Poznaniu, później w Bydgoszczy, gdzie zdobył licencję pilota 

wojskowego.  

W 1932 roku, w wieku 35 lat założył rodzinę. Nie było mu dane długo się nią cieszyć. 

 

 

 

Wojciech z braćmi Janem i Stanisławem   
1919 r. 

Towarzysze niedoli 
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Rodzina Wojciecha na wschodzie Polski – Karczmiska, pow. Puławy, 
woj. lubelskie 

II WOJNA ŚWIATOWA 

W roku 1939, kiedy na Polskę 

runęła hitlerowska nawała, 41 

letni Wojciech Fabiański, wraz 

ze swoim najmłodszym bratem 

Antonim, po raz trzeci stanął  

do walki w obronie ojczyzny. 

Rozstał się z żoną i trojgiem 

dzieci, nie przypuszczając,  

że ich rozłąka będzie trwała 10 

lat. Po wybuchu wojny rodzina Wojciecha Fabiańskiego została deportowana przez 

Niemców z Wielkopolski na wschód, gdzie jego rodzice, żona i dzieci spędzili całą 

wojnę.   

 

POBYT W ZWIĄZKU RADZIECKIM 

Niedługo po rozpoczęciu walk drogi wojenne braci rozeszły się. Po krwawych 

walkach młodszy brat, Antoni, dostał się do obozu w Murnau. Był jednym z dziesięciu 

żołnierzy, którym udało się przeżyć.  

Wojciech po kampanii wrześniowej dostał się  

na tereny ZSRR. Przez cały czas pobytu w Związku 

Radzieckim nie posiadał statusu jeńca wojennego, 

posiadał natomiast status więźnia i to więźnia bez 

wyroku. 

Najpierw trafia do miejscowości Równe  na zachodniej 

Ukrainie i w latach 1939 – 40 pracował przy budowie 

autostrady łączącej Lwów z Kijowem.  

Następnie został wysłany do Kazachstanu. 1000 km 

drogę pokonał pieszo. Został przymuszony  

do budowy transsyberyjskiej linii kolejowej. Więźniowie 

byli zbierani po  60, ustawiani rzędami i ich zadaniem było  wycinanie drzewostanu  

według ich wzrostu. Mieszkali w nieludzkich warunkach. Około 30%  zatrudnionych 

tam niewolników nigdy już nie wróciło  do kraju. 

W Kazachstanie- 14.02.1942 r. 
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POBYT W ARMII ANDERSA 

Alternatywą dla tych żołnierzy  było powstanie Armii 

Andersa,  do którego Wojciech też się zgłosił.   W 

drugiej połowie 1942 roku wraz  

z armią gen. Andersa opuścił ZSRR. Maszerował   

z armią przez Irak i Iran oraz Palestynę, a następnie 

dostał się do Egiptu. Najpierw przebywał w regionie 

Aleksandrii, a następnie z Port Saidu drogą okrężną 

dostał się  

do Gibraltaru,  

a stamtąd  

do Wielkiej Brytanii.  

Wojciech Fabiański dwukrotnie miał możliwość 

rozmawiania z generałem Andersem. Pierwszy 

raz miało to miejsce jeszcze w Związku 

Radzieckim. Generał żywo interesował się losami 

swoich żołnierzy. Kiedy Wojciecha spytał skąd 

pochodzi, ten odpowiedział mu,  

że ze Świeciechowy koło Leszna 

w Wielkopolsce. Po namyśle 

generał odpowiedział,  

że w Lesznie mają piękny 

ratusz. Był tam podczas 

inspekcji w 55 Pułku Piechoty. 

Drugi raz dane im było 

rozmawiać już w Anglii. Generał 

Anders ponownie spytał go  

 

o pochodzenie i przypomniał sobie, że już z nim rozmawiał i pochodzi on z okolic 

Leszna. 

Zdjęcie z kolegami w Londynie 

Pobyt w Bagdadzie - 15.08.1945 r. 

Gwiazdka w Palestynie - 1943 r. 
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Wojciech Fabiański po trzy miesięcznej kwarantannie został skierowany do Royal Air 

Force. Zapoznał się z nowoczesnym sprzętem i został wcielony  do brytyjskiej floty 

powietrznej. Bardzo szybko zorientowano się, że jest bardzo biegły w języku  

angielskim i niemieckim, i okazał się potrzebny w 305 dywizjonie bombowym  

dalekiego zasięgu.   Po odebraniu podarowanego  każdemu żołnierzowi „elementarza 

angielskiego” zaczął  służbę w Dywizjonie 305 „Ziemi Wielkopolskiej”.  Aż do końca 

wojny brał udział w misjach powietrznych.  

W tym czasie Murnau zostało oswobodzone przez 

Amerykanów. Przebywających tam żołnierzy 

przerzucono do Włoch do walk o Monte Casino. Trafił 

tam też Antoni Fabiański.  Po zakończeniu II wojny 

światowej Wojciech Fabiański  przez Czerwony Krzyż 

odnalazł brata Antoniego i resztę rodziny.  

Za waleczność i poświecenie Wielka Brytania 

zaproponowała Wojciechowi obywatelstwo angielskie. 

Pomimo możliwości pozostania w Anglii Wojciech 

zdecydował  się w 1948 roku na powrót do kraju.  

Był kawalerem wielu odznaczeń bojowych, zarówno brytyjskich jak i polskich. Był 

posiadaczem Krzyża Polonia Restituta.  

 

 

TRUDNE LATA POWOJENNE  

 

Wojciech Fabiański powrócił do domu rodzinnego. 

Zaczął odbudowywać zrujnowane gospodarstwo. 

Nigdy nie żałował powrotu. Niestety za swoją 

wojenną przeszłość był szykanowany i piętnowany,  

a nawet więziony przez kilka miesięcy w więzieniu  

na placu Kościuszki w Lesznie za niewywiązanie się  

z kontraktu zbożowego, gdyż zabrakło mu parę 

worków zboża. Kiedy doszło do rozprawy,  a był to 

rok 1950, jego żona Pelagia poszła na rozprawę. 

Pobyt w domu rekonwalescentów  
w Szkocji - 15.05.1946 r. 

Żona Wojciecha z synami po powrocie  
z Karczmisk 
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Wzięła wszystkie odznaczenia męża,  położyła je na stole prokuratora i odezwała się 

tymi słowami:  Wojciechu tyle żeś walczył o tą wolną  

i suwerenną Polskę, byś mógł swobodnie w więzieniu siedzieć .  

Często brany był na przesłuchania pod zarzutem szpiegowania kraju. Z tego względu 

Wojciech musiał przerwać korespondencję z dawnym kolegą z czasów wojny, który 

został w Wielkiej Brytanii. Nigdy nie został  członkiem ZBoWiD-u (Związek 

Bojowników o Wolność i Demokrację), ani kombatantem, ponieważ walczył w Wojsku 

Polskim na Zachodzie, a nie w Ludowym Wojsku Polskim.  

Przeżył 88 lat i zmarł w roku 1985.  Jest pochowany na cmentarzu przy kościele  

w Święciechowie.  

 

 

Wojciech Fabiański 1897 - 1985  


