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Oddział IPN w Szczecinie uchronił przed
likwidacją grób powstańca wielkopolskiego
Michała Sobczaka

27 grudnia br w 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego został zaprezentowany
nowy pomnik nagrobny Michała Sobczaka, którego wykonanie sﬁnansował Oddział IPN w
Szczecinie. Grób znajdujący się na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wlkp.
przeznaczony był do likwidacji.

Dzięki staraniom pracowników OBUWiM w Szczecinie został zabezpieczony, a następnie po
wpisaniu do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski wykonano
nowy pomnik. Podczas uroczystości rocznicowych kwiaty na grobie złożyli, Dyrektor
Oddziału IPN w Szczecinie dr Paweł Skubisz i Dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego Roman Sondej.

Michał Sobczak urodził się 24.08.1898 w Brzeźnie, pow.
Wągrowiec, jako Michał Wiemann, syn Andrzeja Wiemanna i
Marcjanny Sobczak.

Przodek był kolonistą niemieckim, zachęconym do osiedlenie się w związku z obietnicami
złożonymi przez administrację rządu niemieckiego. Obietnice nie zostały dotrzymane, a
rodzina się spolonizowała. Dziadek Wilhelm Wiemann, który był Niemcem opowiadał:
Miałem dom w Monachium, a państwo niemieckie wysłało mnie do Prus Wschodnich (nie
wiadomo, na jakich zasadach – był rejentem). Państwo niemieckie mnie oszukało, tu jest
wasza Ojczyzna, (choć Polska jeszcze niepodległości nie odzyskała, zmarł w 1917 roku), tu
mieszkamy (Wągrowiec). Do Monachium nie wrócił.

Michał Wiemann mieszkał we wsi Brzeźno pod Wągrowcem do około 1914 roku. Następnie
pojawia się w Poznaniu gdzie zamieszkał przy ulicy Kolejowej, a później Strumykowej (1918
rok).
Michał Wiemann i jego dwaj bracia brali udział w walkach o wolność i niepodległość Polski.
Od 25.01.1919 brał udział, jako ochotnik w walkach w Kampanii Budzyńskiej o Budzyń,
Chodzież i okolice. Od 25.02.1919 z przydziałem do 5 kompanii II batalionu 4 pułku
strzelców Wielkopolskich (późniejszego 58 pułku piechoty Wielkopolskiej). Od 08.08.1919
do 17.07.1921 walczy o niepodległość Polski i ustalenie jej granic, w tym w wojnie polskobolszewickiej. Zdemobilizowany 18.07.1921 z 58 p.p., podejmuje pracę na kolei, jako
zwrotniczy. Po udziale w wojnie polsko-bolszewickiej nadal pracuje na kolei na innym
stanowisku. Od 05.10.1933 członek Związku Powstańców Wielkopolskich. Przed wojną
owdowiał. Po II Wojnie Światowej udaje się (za pracą na nowe ziemie) do Gorzowa
Wielkopolskiego gdzie podejmuje prace w Lasach Państwowych. Od władz
komunistycznych dostaje ultimatum: albo spolszczy nazwisko, albo straci pracę. W związku
z tym zmienia nazwisko na panieńskie matki Sobczak. Zmarł 13 stycznia 1964 r.
Pochowany na cmentarzu komunalnym w Gorzowie Wielkopolskim, kwatera 01A rząd 14
grób 5.

Za udział w walkach o niepodległość Polski odznaczony Medalem Niepodległości,
Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym.

