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Tomasz Purek i jego synowie.  

Zapomniani bohaterowie.  
 

 

Tomasz Purek  urodził się  7 grudnia 1890 roku w Brudzewie koło  Witkowa. Rodzicami 

jego byli Mikołaj  i Marianna z domu Kortus.  Był jednym z najmłodszych członków 

wielodzielnej rodziny. Dużo starsze rodzeństwo : siostry  Łucja i Julianna oraz bracia Antoni i  

Walenty swoje życie związali z rolnictwem, inną karierę wybrał Tomasz. Nie widząc 

większych perspektyw na przeludnionej wsi opuścił rodzinne strony i  w poszukiwaniu pracy, 

,,za chlebem” wyemigrował do Niemiec do Westfalii, gdzie najprawdopodobniej wyjechał z 

rodzicami. Od 1871 roku do wybuchu I wojny światowej do Zagłębia Ruhry przybyło ponad 

pół miliona osób z Wielkopolski,  Śląska i z Mazur - wśród nich był rodzina  Purków.  Znaleźli 

oni zatrudnienie w szybko rozwijającym się górnictwie. Nie wiadomo kiedy Tomasz Purek 

wyjechał. Pewne jest , że  6 listopada 1916 w Krzykosach poślubił Polkę Stanisławę Raczak 

(urodzoną  7.05.1892 roku w Żernikach , rodzice Andrzej i Antonina Straszak). Wraz z żoną po 

ślubie wyjechał do centralnych Niemiec (najprawdopodobniej przebywał tam już wcześniej) 

do miejscowości górniczej Gladbeck , kilkanaście kilometrów na północ od Dusseldorfu . 

 

Wyciąg  z aktu małżeństwa Tomasza Purka  

Małżeństwo Purków  nie było osamotnione , na początku XX wieku w mieście i okolicy 2/3 

społeczeństwa stanowili Polacy, którzy byli doskonale zorganizowani, istniały tam polskie 

sklepy , piekarnie oraz rzeźnie , działały liczne towarzystwa i organizacje polonijne. Tomasz i  

Stanisława Purkowie w Niemczech przebywali najprawdopodobniej kilka lat.  W roku  1918 w 

Bottrop (w sąsiedztwie Gladbeck ) urodził się syn Eryk, a rok później Bolesław.  Po odzyskaniu 

niepodległości przez Polskę i  podpisaniu traktatu wersalskiego, który ostatecznie przesądzał 
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o losach Wielkopolski, małżeństwo Purków zadecydowało o powrocie w rodzinne strony. Nie 

wiadomo  kiedy dokładnie to się stało (na pewno miedzy rokiem 1919 a 1924), ale wiemy ,że 

po powrocie osiedlili się w Miłosławiu w powiecie wrzesińskim. Tam też, już na polskiej 

ziemi, na świat przyszli kolejni synowie - Zbigniew i Henryk. Tutaj też szkolną edukację 

rozpoczął Eryk. Nie wiemy czym zajmował się Tomasz Purek, możliwe, że  już wtedy wstąpił 

do policji. Państwowa posada oraz awanse spowodowały , że rodzina Purków zmieniała 

często miejsce zamieszkania. Z metryki szkolnej dowiadujemy się ,że najstarsi synowie od 

roku 1926 zaczęli uczęszczać do szkoły w Witkowie, gdzie rodzina Purków mieszkała w latach 

1926- 1932.  W 1928 w Witkowie przyszła na świat jedyna córka - Maria Aniela. W lutym 

1932r. starszy posterunkowy Tomasz Purek został powołany na stanowisko komendanta 

posterunku w Powidzu. Zastąpił on Stanisława Zdajka , który przeniesiony został do Gniezna. 

Po przybyciu do Powidza rodzina Purków zamieszkała w lokalu mieszczącym się w miejscu 

usytuowanym dziś pod adresem : ulica 29 Grudnia 35. W lipcu 1933r.  nowym podwładnym 

T. Purka został posterunkowy Wojciech Sadowski ,który przybył z miejscowości Lubasz w 

powiecie czarnkowskim,  pełnił on  funkcję posterunkowego. W związku z zajmowanym 

stanowiskiem T. Purek ukończył specjalny kurs komendantów posterunkowych w Szkole 

Oficerów Policji Państwowej w Warszawie.  Komendantem policji w Powidzu był do roku 

1939 , to jest do momentu wkroczenia Niemców do Polski. Był powszechnie szanowanym 

obywatelem. Za wzorową służbę został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi  (w 1938 

roku) , za działalność społeczną w  środowisku lokalnym otrzymał m.in. w roku 1933  

odznakę „Strzelec” . W duchu miłości do ojczyzny wychowywał synów. Uczył ich patriotyzmu. 

Synowie po przeprowadzce do Powidza czynnie zaangażowali się w organizację harcerstwa w 

szkole.  Po agresji Niemiec na Polskę  1 września 1939r.,  zgodnie z rozkazem przełożonych 

funkcjonariusze Policji Państwowej  byli  stopniowo wycofywani z terenów zagrożonych 

bezpośrednimi działaniami wojennymi. Tomasz Purek został przeniesiony na wschód Polski. 

Po wtargnięciu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 roku i po zaanektowaniu 

wschodnich  terenów   państwa polskiego , znalazł się w strefie okupowanej przez Związek 

Radziecki. Bardzo szybko wraz z innymi funkcjonariuszami policji został internowany i 

wywieziony w głąb Rosji. Osadzony został w obozie w Ostaszkowie.  Obóz ten był 

przeznaczony przez NKWD wyłącznie dla funkcjonariuszy policji, Straży Granicznej,  Korpusu 

Ochrony Pogranicza i innych zmilitaryzowanych formacji państwa polskiego.   W obozie 

Tomasz Purek przebywał do wiosny 1940 roku. Od 5 kwietnia do 14 maja 1940 roku 

więźniowie , wśród których był  także Purek, byli systematycznie mordowani strzałem w tył 

głowy w pomieszczeniach piwnicznych wewnętrznego więzienia  Obwodowego Zarządu 

NKWD w Kalininie (obecnie Twer) przy ul. Sowieckiej 6.  Egzekucjami kierował i osobiście w 

nich uczestniczył główny kat NKWD Wasilij Błochin. Zwłoki wywożono  ciężarówkami i 

wrzucano do masowych dołów koło miejscowości Miednoje w odległości ok. 32 km od 

miasta. Przez lata nie wolno było wspominać masakry pod karą śmierci.  Ocenia się  ,  że w 

Miednoje spoczywa przeszło 6 200 obywateli polskich. Wśród nich jest komendant policji w 

Powidzu - Tomasz Purek.  Po wojnie żona Stanisława  szukała męża , pisała do różnych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obwodowy_Zarz%C4%85d_NKWD_w_Kalininie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obwodowy_Zarz%C4%85d_NKWD_w_Kalininie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Twer
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wasilij_B%C5%82ochin
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instytucji. W końcu otrzymała odpowiedz z Sądu Grodzkiego w  Witkowie z informacją ,  że 

Tomasz Purek zostaje uznany za zmarłego.  
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Fragment koperty adresowanej do Tomasza Purka przebywającego w obozie w 

Ostaszkowie.  

W roku 2007 Tomasz Purek wraz z innymi poległymi w tzw. zbrodni katyńskiej został 

awansowany pośmiertnie na stopień aspiranta.  (Uroczysty Apel Pamięci 9 listopada 2007 r. 

Plac marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie)  

 

Cmentarz w Miednoje 

 

Pomnik poległych funkcjonariuszy Policji Państwowej z Powiatu Gnieźnieńskiego   

Gniezno,  Park im. W. Andersa  
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Eryk Purek urodził się 10 maja 1918 roku w Bottrop w Niemczech. Rodzicami jego byli 

Tomasz i Stanisława z domu Raczak. Eryk urodził pod koniec I wojny światowej ,  w okresie 
kiedy ojciec był zatrudniony w kopalni. Po powrocie do Polski  w roku 1925 rozpoczął 
edukację szkolną w Miłosławiu , ale po roku w związku z przenosinami ojca, który był  
policjantem, dalszą naukę kontynuował w Witkowie.  W roku 1932 jako 14- latek wraz z 
rodzicami i braćmi : Zbigniewem, Bolesławem i Henrykiem przybył do Powidza. Ojciec 
wówczas objął stanowisko komendanta policji państwowej tej miejscowości. Za sprawą 
Eryka i jego braci w szkole w Powidzu w roku 1933 została powołana do życia drużyna 
harcerska , której opiekunem z ramienia szkoły został Aleksander Dereziński. Drużyna 

harcerska im. Zawiszy Czarnego składała się z dwóch zastępów  , liczyła wówczas 13 
członków ,  a drużynowym został  Eryk Purek uczeń klasy VII. Był on organizatorem 

pierwszych biwaków harcerskich. W szkole w Powidzu nauczycielami jego byli m.in. 
Aleksander Dereziński, Stanisław Jarosiewicz , Gabriela Kaczmarkówna  (Lewicka), a  

kierownikiem szkoły był w tym czasie Roman Szlandrowicz. To oni kształtowali młodego 
Eryka  i to oni wraz z rodzicami mieli największy wpływ na jego wychowanie i postawę 

patriotyczną. Za zaangażowanie w harcerstwo, krzewienie prawidłowych  postaw 
obywatelskich oraz sukcesy sportowe w strzelectwie  był wyróżniany, m.in. w roku 1933 

został odznaczony przez starostę gnieźnieńskiego odznaką ,,Strzelec”. W 1936 roku (wstąpił) 
został powołany do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Od kwietnia do czerwca 1938 roku 
uczęszczał do szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu z wynikiem bardzo dobrym otrzymał 
awans na stopień   starszego szeregowego.  15.09.1938 roku został wymeldowany z Powidza. 
Niestety ,nie wiemy co robił Eryk w czasie wojny obronnej w 1939 roku (gdzie walczył).  
Najprawdopodobniej z chwilą wybuchu wojny został zmobilizowany  ,a następnie po 
przegranej kampanii wrześniowej wraz z wieloma innymi żołnierzami przedostał się do 
Rumunii  i dalej do Francji.17 września do Rumunii przeleciały 43 samoloty P.7 i P.11 oraz 
część Łosi. Pomiędzy 17 a 20 września większość lotników polskich przekroczyła granicę  

rumuńską i węgierską. Eryk Purek w czerwcu 1940 r. po klęsce Francji znalazł się w Anglii , 
gdzie czynnie włączył się w dalsze walki przeciwko okupantowi niemieckiemu. Walczył w 

RAF-ie, najpierw w Dywizjonie Bombowym 305, a później w 307 Dywizjonie Myśliwskim 
Nocnym na stanowisku mechanika radarowego.  Służbę wojskową zakończył w stopniu 

sierżanta. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi. W czasie wojny w roku 1944 Eryk 
poślubił Stanisławę Goodwin. Ślub odbył się  w Alton w Wielkiej Brytanii. W tej miejscowości 

przyszła na świat córka Helena Purek. Po wojnie rodzina przeniosła się do miejscowości 
Lincoln. W roku 1947 urodził się syn Roman.  W następnych latach rodzina Purków zmieniła 

miejsce zamieszkania  na wieś Cherry Willingham 6 kilometrów od Lincoln. Eryk utrzymał 
kontakt listowny z matką i bratem Henrykiem zamieszkałymi w  Polsce.  Nigdy jednak się z 
nimi nie spotkał , nie przyjechał na pogrzeb matki , nie przybył również na ślub brata. W roku 
1975 umarła Stanisława, miała wtedy 56 lat. W 1980 roku Eryk poślubił p. Crompton. Eryk 
Purek nigdy nie wrócił do Polski,  zmarł 21  kwietnia 1998 , został pochowany na cmentarzu 
w Cherry Willingham. 

 

Eryk Purek 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
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Zdjęcie personelu Dywizjonu 305. Jesień 1940 rok. Na zdjęciu Eryk Purek 

                                               

   Stanisława Purek- pierwsza żona Eryka                       T. Purek z drugą żoną ,p. Crampton  

 

 

                                                                            

 Roman Purek, syn Eryka (1951 rok)                        Helena i Roman Purkowie, dzieci Eryka  
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Roman Purek,syn Eryka  
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Bolesław Purek-  urodził się 24.06. 1919 roku w Bottrop w Niemczech .  Rodzicami jego byli 

Tomasz i Stanisława z domu Raczak.  Naukę  rozpoczął w szkole w Witkowie 1.07.1926 roku.  
W związku ze zmianą zamieszkania ( ojciec ,który był policjantem, objął nowe  stanowisko – 

komendanta posterunku w Powidzu ) w dniu  2.03.1932 roku Bolesław został zapisany do 
szkoły w Powidzu.  Wraz z bratem Erykiem był inicjatorem powstania w szkole w Powidzu 

drużyny harcerskiej. Nosiła ona imię Zawiszy Czarnego, powstała w roku 1933 i składała się z 
dwóch zastępów. Liczyła wówczas 13 członków , pierwszym drużynowym został brat 

Bolesława Eryk, a Bolesław został zastępowym. W lipcu 1937 roku uczestniczył w obozie  
szkoleniowym w Kolnie, podczas którego zorganizowano kurs zastępowych. Za 

zaangażowanie w harcerstwo, krzewienie  patriotyzmu oraz sukcesy sportowe w strzelectwie  
był wyróżniony w roku 1933  przez starostę gnieźnieńskiego  odznaką ,,Strzelec”. 

Odznaczenie otrzymał wraz z bratem i ojcem. W roku  1939 roku Bolesław pełnił funkcję 
drużynowego XI drużyny harcerzy im. Zawiszy Czarnego wchodzącej w skład hufca 

gnieźnieńskiego. Najprawdopodobniej stanowisko to objął wcześniej po odejściu brata Eryka, 

który wstąpił  do pułku lotniczego w  Poznaniu. Z chwilą wybuchu wojny Bolesław Purek wraz 
z całą rodziną włączył się czynnie w walkę z okupantem niemieckim. W października 1939 

roku w Gnieźnie zawiązała się  Komenda Tajnego Harcerstwa. Gnieźnieńskie Szare Szeregi 
objęły swoją działalnością teren wielu miast w powiecie.  Za pośrednictwem Józefa 

Sedlewskiego ( nauczyciela z Gniezna ) powstała komórka harcerska w Powidzu, na czele 
której stanął Bolesław Purek. Głównymi zadaniami Szarych Szeregów był mały sabotaż, 

prowadzenie nasłuchu radiowego i kolportaż zdobytych w ten sposób informacji, 
rozprowadzanie tajnej prasy, służba wywiadowcza – polegająca na zbieraniu informacji o 

dyslokacji wojsk niemieckich, udzielanie pomocy wysiedlonym i przebywającym na terenie 
ziemi gnieźnieńskiej jeńcom wojennym oraz zabezpieczanie dokumentacji i mienia 

harcerskiego oraz szkolnego. Harcerze odbywali również szkolenia wojskowe i prowadzili 
działania dywersyjne i sabotażowe na szlakach kolejowych. Działalność w harcerstwie nie 

wystarczała Bolesławowi Purkowi. Na początku roku 1940 wstąpił do konspiracyjnej 
organizacji Wojsko Ochotnicze Ziem Zachodnich. Głównym celem WOZZ była działalność w 

zakresie samopomocy, wywiadu, szkolenia wojskowego oraz propagandy. 

http://listakrzystka.pl/?p=236080
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD3ZjKgqjMAhXLAJoKHeUGDE4QFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fsearch.ancestry.co.uk%2Fcgi-bin%2Fsse.dll%3Fgl%3DROOT_CATEGORY%26uidh%3D000%26rank%3D1%26new%3D1%26msT%3D1%26gsln%3DPurek%26gss%3Dangs-c%26MS_AdvCB%3D1%26MSAV%3D2%26gsfn_x%3DXO%26gsln_x%3DXO%26cp%3D0%26cpxt%3D0%26catBucket%3Drstp%26_82004280%3DHungary%26noredir%3Dtrue&usg=AFQjCNE_OApHe-nbZCNXZv11XFUsHi8Yhg
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtzLnBhqjMAhXqDpoKHbc7B1sQFggsMAM&url=http%3A%2F%2Fbritishphonebook.com%2Fsearch.php%3Flast%3DEryk%26city%3DLincoln%2C%2520Cherry%2520Willingha&usg=AFQjCNHC3ye37BPBWeMA_OZJr1rjUDupQw
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Formacja ta w czerwcu 1940 r. liczyła ok. 500 -1000 członków, jednak jej rozbicie  przez 
Niemców nastąpiło jeszcze w 1940 r. w wyniku trzech fal aresztowań- w kwietniu, czerwcu i  

lipcu, które objęły prawie wszystkich jej najważniejszych członków.  Bolesławowi Purkowi, 
który nie odgrywał kierowniczej roli, udało się uniknąć aresztowania. Nie załamał się i 
kontynuował dalszą walkę, wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, awansowany został na 
podoficera. Niestety w wyniku dekonspiracji Inspektoratu ZWZ w Gnieźnie w dniu 17 sierpnia 
1942 roku B. Purek został zatrzymany i postawiony w stan oskarżenia o zdradę stanu. Wraz z 
Nim od lipca 1942 roku do lutego 1943 w Gnieźnie i  okolicy aresztowano 62 członków ZWZ.  
Został osadzony wraz z pozostałymi w Rawiczu , tam też stanął przed niemieckim trybunałem 
Sądu Specjalnego. W  czasie procesu trwającego od  27 sierpnia do 27 października 1943 w 
sądzie w Rawiczu został oskarżony  o działalność na szkodę państwa niemieckiego i skazany 
na karę śmierci wraz z 39 Polakami. Wyrok wykonano 27 października 1943 roku. W chwili 
śmierci Bolesław miał 24 lata.  

 

 

Pożegnalny list Bolesława z więzienia w Rawiczu do rodziny  
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Pożegnalny list Bolesława z więzienia w Rawiczu do rodziny   

 

 

Cmentarz w Gnieźnie na ulicy Witkowskiej. Pomnik poświęcony mieszkańcom Gniezna i 

okolic zamordowanym przez Niemców w czasie II wojny światowej.  
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Zbigniew  Stanisław Purek-  urodził  się 1.04. 1924 roku w Miłosławiu . Rodzicami jego byli Tomasz i 

Stanisława z domu Raczak. Zbigniew Purek miał starsze rodzeństwo: Eryka i Bolesława oraz 
młodsze : Henryka i Marię Anielę.  Gdy miał 2 lata rodzice przeprowadzili się z Miłosławia do 
Witkowa. Tam Zbigniew rozpoczął edukację szkolną. W 1932 roku Zbigniew Purek wraz z 
rodziną przybyli do Powidza, gdzie ojciec objął stanowisko komendanta Policji Państwowej.  
W domu wychowywany był w duchu głębokiego patriotyzmu, wzorem dla Zbigniewa był 
ojciec oraz starsi bracia , którzy współtworzyli harcerstwo w szkole w Powidzu. Zapewne i  
Zbigniew wstąpił do organizacji , którą kierował początkowo brat Eryk, a później Bolesław. 

Rodzina Purków w Powidzu żyła  względnie spokojnie do czasu wybuchu II wojny światowej. 
Niestety, nie mamy  informacji co Zbigniew robił  w czasie wojny, czy uczestniczył w 

konspiracji w Szarych Szeregach , czy też  Bolesław  działający w tajnych organizacjach 
chronił młodszego brata nie dopuszczając do niebezpiecznych akcji.  Wojna okazała się 

tragiczna dla rodziny Purków. Ojciec zginął rozstrzelany przez sowietów w  Miednoje, 
Bolesław został stracony przez Niemców,  brat Eryk , który walczył w Anglii ,pozostał na 

emigracji , a Henryk- najmłodszy z braci, okupację spędził w Niemczech na robotach. Wraz z 
końcem wojny Zbigniew reaktywował drużynę harcerską w Powidzu.  Bardzo szybko 

przekonał się jednak ,że nowa Polska zarządzana przez komunistów to jest całkiem inny kraj . 
Nie o taką Rzeczpospolitą przelewali krew jego bliscy. Zbigniew postanowił dalej walczyć , 
związał się z organizacją niepodległościową kierowaną przez Leona Wesołowskiego 
„Wichurę”. 50 osobowy oddział ,,Wichura”  ( albo ,,Huragan”) działał  na terenie powiatów: 
wrzesińskiego, konińskiego i jarocińskiego w woj. poznańskim oraz w Mogilnie  w woj. 
bydgoskim. Prowadził w okresie od maja 1945r. do sierpnia 1945r. działalność zbrojną i 
propagandową, m.in. 16/17  sierpnia 1945 roku rozbroił patrol radziecki, kilka dni wcześnie j 
w potyczce zastrzelono jednego z Rosjan a drugiego raniono,  natomiast 23 sierpnia tego 
samego roku zlikwidowano konfidenta UB. Zbigniew Purek wraz z pozostałymi członkami 

oddziału został w drugiej połowie roku 1945 aresztowany i przewieziony do Miejskiego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. Przytrzymywany był w piwnicach klasztoru 

sióstr karmelitanek (obecnie gmach Szpitala Świętej Rodziny u zbiegu ulic Jarochowskiego i 
Niegolewskich). Więźniowie żyli w nieludzkich warunkach, stłoczeni w przepełnionych celach 

i głodzeni. Bito ich pałkami, pięściami i kopano. Wieszano pod sufitem.  Znęcano się pod 
nadzorem i z udziałem bezwzględnego funkcjonariusza NKWD, Borysowa. Jednym z 

najbardziej brutalnych funkcjonariuszy MUBP był jego szef, Mieczysław Stefański.    
Ironią losu jest fakt , że gdy Zbigniew Purek był torturowany w ubeckich kazamatach, w tym 

czasie (15 listopada 1945 r.)  w Gnieźnie harcerze z powiatu uczestniczyli w uroczystościach 
pogrzebowych pomordowanych przez okupanta mieszkańców Gniezna i okolic , w tym 14 
harcerzy z Szarych Szeregów, a jednym z poległych był brat Zbigniewa - Bolesław , dawny 
drużynowy harcerzy z Powidza.  Najprawdopodobniej w  uroczystościach nie brali  udziału 
harcerze z Powidza.  Drużyna harcerska po aresztowaniu Zbigniewa przestała istnieć.  
10 grudnia 1945 roku wyrokiem Sądu Wojskowego w Poznaniu Zbigniew Purek został 
skazany na karę śmierci. Zginął rozstrzelany 24 stycznia 1946 r. , a następnie pochowany 

został w przyklasztornym ogrodzie. Podczas ekshumacji w roku 1991 w ogrodzie przy Szpitalu 
św. Rodziny w Poznaniu znaleziono szczątki 26 ofiar mordów stalinowskich , wśród 

zidentyfikowanych był również Zbigniew Purek.   
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Henryk Purek – urodził się 21.02.1925r. w Miłosławiu. Henryk był najmłodszym synem 

Tomasza i Stanisławy Purek. Bracia Henryka to Eryk, Bolesław i Zbigniew.  W chwili wybuchu 

wojny miał 14 lat. Po wyjeździe ojca we wrześniu 1939 roku na wschód Polski  pozostał w 

Powidzu wraz  z rodziną.  Nie wiemy czy zaangażował się w konspirację podobnie jak bracia.  

Jedyną pewną wiadomością jaką posiadamy jest to , że został deportowany do III Rzeszy do 

pracy w Neu Isenburg kilkanaście kilometrów od Frankfurtu nad Menem.  Po zakończeniu 

wojny  Henryk Purek wrócił do Polski . Powrót do Powidza był długi , drogę w większej części 

pokonał pieszo , furmanką i częściowo  koleją.  W domu rodzinnym spotkał się z matką i 

siostrą Marią. Niestety, nie zastał żadnego z braci (możliwe ,że doszło do spotkania ze 

Zbigniewem).  W chwili zakończenia wojny Henryk miał 20 lat, postanowił zapracować na 

rodzinę. Zatrudnił się w gospodarstwie rybackim w Powidzu , na kurs związany z pracą został 

skierowany do Zbąszynia. Tam zdał egzamin rybacki. W związku z trudną sytuacją rodzinną 

(aresztowanie Zbigniewa , poszukiwania  ojca ) Henryk postanowił przenieść się do 

Zbąszynia. Z relacji rodzinnych wynika , że w Powidzu rodzina Purków nie była mile widziana 

przez nową władzę. Najprawdopodobniej w roku 1947 Henryk do Zbąszynia ś ciągnął matkę i 

siostrę Marię. Mieszkając w Zbąszyniu łączył pracę z nauką.  W roku 1950 w Poznaniu Henryk 

Purek otrzymał świadectwo dojrzałości. Po zdaniu matury zmienił pracę , objął stanowisko 

księgowego w jednym z zakładów w Zbąszyniu. W następnych latach odbył liczne kursy na 

starszego i głównego księgowego m.in. w 1952 roku w Nowym Tomyślu ,w  1953 roku w 

Brzegu.  

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/563047,zamordowani-w-szpitalnym-ogrodzie-znamy-nazwiska,4,id,t,sa.html
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/563047,zamordowani-w-szpitalnym-ogrodzie-znamy-nazwiska,4,id,t,sa.html
javascript:submit481_1()
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Henryk Purek( pierwszy z lewej)  podczas jednego  z kursów na początku lat 50. XX wieku.  

 

Henryk Purek ( trzeci z prawej strony w drugim rzędzie) na kursie  początek  lat 50. XX w. 



16 
 

Przez cały czas  ,a szczególnie po śmierci matki w roku 1949, Henryk opiekował się swoją 

młodszą siostrą Marią, m.in. opłacając jej naukę we Wrocławiu.  

 

Henryk Purek  (stoi w drzwiach), lata 50. XX wieku.  

6 lipca 1954 r. Henryk Purek poślubił Marię Grąs. Na uroczystość ślubną nie przybył niestety 

brat Henryka Eryk ( przebywający od czasów II wojny w Anglii ).     

 

Ślub Henryka Purka. Po prawej stronie siedzi siostra Henryka Maria 
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Henryk I Maria doczekali się czworga dzieci: Krystyny, Janusza, Henryki i Jarosława.  

 

25 – lecie ślubu Henryka i Marii.  Po prawej stronie siostra Henryka Maria, a obok niej 

Helena Kluge z mężem – siostra Stanisławy Purek (żony Tomasza Purka ). Lipiec 1979r. 

 

Henryk Purek z siostrą Marią na grobie matki Stanisławy ( w środku Helena Kluge z 

mężem) Lipiec 1979 r 
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Henryk utrzymywał kontakty listowne z bratem Erykiem mieszkającym w Anglii ( w związku z 

tym miał problemy w pracy ), rozważał nawet przeniesienie się wraz z rodziną do Wielkiej 

Brytanii.  Śmierć 12-letniego syna Janusza zadecydowała ,że Henryk wraz z żoną postanowili 

pozostać w Polsce. Henryk Purek zmarł 16 maja  1987 roku w Zbąszyniu i tam też został 

pochowany na cmentarzu komunalnym.  
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Stanisława Purek urodziła się 7.05.1892 roku w Żernikach. Rodzicami byli Andrzej i 

Antonina Raczak. W 1916 roku w Krzykosach Stanisława poślubiła Tomasza Purka. Po ślubie 

młoda para wyjechała do Niemiec , do pracy. W Niemczach na świat przyszli synowie Eryk i 

Bolesław. Po odzyskaniu niepodległości rodzina Purków wróciła do Polski i zamieszkała w 

Miłosławiu. Tam właśnie urodzili się dwaj kolejni synowie- Zbigniew i Henryk. W roku 1928 

rodzina przeniosła się do Witkowa, a po 4 latach do Powidza. Maż Stanisławy był 

funkcjonariuszem policji stąd rodzina często  zmieniała miejsce zamieszkania. W Witkowie 

urodziła się jedyna córka Stanisławy i Tomasza  - Maria. W Powidzu Tomasz Purek został 

powołany na stanowisko komendanta posterunku policji. Z chwilą wybuchu II wojny 

światowej Tomasz otrzymał rozkaz ewakuacji na wschód Polski . Stanisława wraz z dziećmi 

pozostała  w Powidzu.  Najstarszy syn Eryk, służący w lotnictwie, po przegranej kampanii 

wrześniowej przedostał się wraz z innymi żołnierzami do Francji, a następnie do Wielkiej 

Brytanii. Bolesław i Zbigniew( harcerze) włączyli się w konspirację. Stanisława próbowała w 

tych tragicznych chwilach ochronić najmłodszych członków rodziny, córkę Marię i Henryka. 

Wraz z córką w czasie okupacji pracowała u okolicznych Niemców. Henryk został zesłany na 

roboty do Niemiec. Koniec wojny zastał Stanisławę w Powidzu, u boku matki była córka 

Maria, z Niemiec wrócił Henryk.  Stanisława nie miała wiadomości o mężu Tomaszu, został 

uznany za zaginionego , wojna zabrała też  Bolesława rozstrzelanego w roku 1943 przez 

Niemców. Kilka miesięcy po zakończeniu działań wojennych słuch zaginął o Zbigniewie  

(zaangażował się w działalność niepodległościową , został aresztowany, a następnie 

http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
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bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy UB ). Stanisława Purek, w związku z zaistniałą 

sytuacją nie czując się dobrze w Powidzu, wraz z córką przeprowadziła się  do Zbąszynia do 

syna Henryka. Przez cały czas szukała męża Tomasza, pisała do różnych instytucji m.in. do 

Czerwonego Krzyża. Niestety poszukiwania zakończyły się bezowocnie. Sąd Grodzki w 

Witkowie uznał Tomasz Purka za zmarłego. Stanisława Purek zmarła  24 lipca 1949 roku. 

Spoczęła na cmentarzu w Zbąszyniu.   

 

Stanisława Purek z córką Marią- rok 1946.  

 

                                 Kondukt żałobny na pogrzebie Stanisławy Purek  27.07.1949  
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Maria Aniela PUREK  - urodziła się 24.03.1928 roku w Witkowie. Była najmłodszym 

dzieckiem Tomasza i  Stanisławy Purków.  W roku 1935 rozpoczęła naukę w  szkole w 

Powidzu, do której chodziła 4 lata. W 1939 roku ojciec Marii Tomasz Purek , komendant 

Posterunku Policji w Powidzu,  w związku z nadciągającymi  wojskami niemieckim został 

przeniesiony służbowo na wschód Polski. Rodzina Purków pozostała w Powidzu, bracia 

zaangażowali się w walkę z okupantem.  Młoda Maria Purek ,która liczyła  zaledwie 12 lat 

została przymusowo zatrudniona u mieszkających w Powidzu Niemców. Pierwsza praca 

trwała kilka miesięcy w roku 1940 , kolejna miała miejsce w roku 1941. W roku 1944 przez 

kilka miesięcy pracowała w Charbinie u Niemca Alberta Hoppa. Po wojnie wraz z matką 

wyprowadziła się z Powidza do Zbąszynia. Zamieszkały u najmłodszego z braci - Henryka . 

Maria była osobą głęboko wierzącą. Umiłowanie do Boga wyniosła z domu rodzinnego.  

http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
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 Z pomocą pracującego już brata Henryka ukończyła szkołę średnią we Wrocławiu i została 

katechetką. Początkowo pracowała we Wrocławiu, później w różnych miejscowościach w 

innych częściach kraju m.in. w Gietrzwałdzie i Olsztynie. Z rodziną utrzymywała kontakt , 

bywała na uroczystościach rodzinnych. Ostatni raz widziana była przez bliskich na pogrzebie  

Henryka w 1987 roku w Zbąszyniu , później kontakty z rodziną rozluźniły się, aż w końcu 

urwały . Nie wiadomo czy Maria- najmłodsza z rodzeństwa Purków - córka Tomasza i 

Stanisławy żyje.   

 

Maria Purek (z prawej) z żoną Henryka Purka. Wrocław 1954 r. 

 

                                          

            Maria Purek ( z lewej) z żoną Henryka Purka . 1956r.        Maria Purek 1946 r.  
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Powidz, 3 maja 2017r. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej rodzinie Purków. 

Na zdjęciu wnukowie Tomasza Purka : Jarosław Purek (w środku) ,Krystyna ( po lewej) i Henryka 

Trocholepsza  (po prawej), obok Niej mąż Krystyny, po lewej stronie Sławomir Skudzawski, autor 

niniejszego opracowania. 

http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie

