
Zygmunt Wejchan (1893 – 1937) 
powstaniec wielkopolski 

pełnił funkcję wójta  
w Starogrodzie 

w okresie  
międzywojennym 

(~1924 – 1937) 

fot. 1937r. 

Dzięki uprzejmości pani Hanny Wejchan-Kozielewskiej,  
wnuczki Zygmunta Wejchana, która udostępniła  

nam materiały (biogram, fotografie i informacje rodzinne), 
przedstawiamy sylwetkę ważnej  dla starogrodzkiej  

społeczności postaci związanej  z historią Starogrodu. 
Bardzo dziękujemy pani Hannie za życzliwośd. 
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Założyciel 
i prezes 

 Kasy Stefczyka 
 w Starogrodzie 

Patriota i niestrudzony społecznik! 



           Zygmunt Wejchan - rodzina 

                       ur. 04.04.1893 w Kołdrąbiu k/Janowca,  

                         zm. 01.08.1937  w  Świeciu 

fot. 1916r. 

 ojciec Zygmunta 
 - Władysław (1855-1901), 
 matka  - Antonina z Pławioskich 
   rodzina nauczycieli 

Antoni Wejchan 
 (brat Zygmunta Wejchana)  
z żoną Zofią z domu Niewęgłowską 

Zygmunt Wejchan 

Zbigniew Wejchan, 
 syn Zygmunta.  
(inż. mech)  
Od czasu wojny do 
 kooca życia mieszkał 
 w Poznaniu. 

Danuta Pszeniczna z domu 
Wejchan, córka Zygmunta. 
Mieszkała w Brzozowie. 
Oba zdjęcia zrobione 
 krótko po wojnie. 



gdy wybuchło powstanie wielkopolskie współdziałał   
z kpt. J. Tomaszewskim. 

 Uczestniczył w zajęciu stacji lotniczej w Poznaniu na Ławicy, a także 
 jako adiutant kpt. Tomaszewskiego w walkach pod  Szubinem.  

W kwietniu 1919 wyjechał na front litewsko-białoruski  
z Poznaoskim Ochotniczym Batalionem Śmierci. 

Zygmunt Wejchan  
w mundurze  
Poznaoskiego  
Ochotniczego 
 Batalionu  
Śmierci  
1919r. 

Zygmunt Wejchan ( po prawej stronie)   
w czasie Powst.  Wielkopolskiego 
 w Damasławku k/Żnina 1918r. 

W Damasławku  
w czasie Pows.  

Wielkopolskiego.  
Zygmunt Wejchan 

 pierwszy  
z prawej,  
w środku 
 kpt. Jan 

Tomaszewski 

Zygmunt Wejchan  
w mundurze POW 
 (Polska Organizacja  

Wojskowa) 

Zygmunt Wejchan – służba wojskowa,  



z biogramu … z biogramu … 



Maria Bromberek  
i Zygmunt Wejchan 

 w dniu zaręczyn  
1919r. 

Maria  Wejchan 
 z domu  
Bromberek  
(1893-1939) 

Zdjęcie ślubne Marii Bromberek  
i Zygmunta Wejchana (03.1920r.) 
Ślub w katedrze św. Jana 
 w Warszawie. 

Zygmunt Wejchan – małżeostwo 

Maria i Zygmunt –  razem przez życie  





z biogramu …cd z biogramu …cd 

Uwaga!  Błąd literowy, oczywiście chodzi o Starogród.  



 Zygmunt Wejchan  
za kierownicą. 

 Z tyłu  z żona Maria 
 i siostra Aniela.  

Bukareszt 

Zygmunt Wejchan  
z żoną Marią .  
Bukareszt 1921r. 

Zygmunt Wejchan z synem 
Zbigniewem na kolanach. 
 Od lewej stoi żona Maria obok 
siostra Aniela. 1922r. 

  Rodzina pp.Wejchanów 
 w Poznaniu w Parku Wilsona.  

Dzieci starszy Zbigniew,  
młodsza Danuta. 

            Ta górka z kamieniami 
 w parku istnieje 

 niezmieniona do dziś. 

Zygmunt Wejchan – praca i rodzina 



Przed domem w Kałdusie. W środku siedzi Zygmunt Wejchan  
obok stoi żona Maria. 

W roku  Zygmunt Wejchan 1924 osiedlił się 
 w miejscowości Kałdus koło Chełmna, działał  

w organizacjach społecznych, pełnił funkcję wójta w Starogrodzie.  
Był założycielem i prezesem Kasy Stefczyka w Starogrodzie. 

.  

Dom pp.Wejchanów znajdował się przy szosie ze Starogrodu do 
Brzozowa po lewej stronie.  
Gospodarstwo po 1939r. zajęli Niemcy. Wdowa Maria Wejchan została 
wraz synem Zbigniewem aresztowana w pierwszych dniach września 
1939r. przez niemiecką żandarmerię polową i osadzona w więzieniu  
w Chełmnie. Z więzienia przewieziona i zamordowana w Klamrach 
k/Chełmna. 
 
 

Zygmunt Wejchan – Kałdus, Starogród 



Jedno z nielicznych zdjęd domu pp.Wejchanów w Kałdusie. Z tyłu 
 w wolancie siedzi siostra Zygmunta Lucyna, na koźle z tyłu córka Danuta. 

Przed domem w Kałdusie - 1936r. 

Po lewej w białych skarpetach i w pumpach siedzi Zygmunt Wejchan,  
obok żona, z przodu dzieci Danuta i Zbigniew.  



 na fot: Zbigniew Wejchan  

z żoną Barbarą 
 i córką Hanną w Klamrach 
 (prawdopodobne miejsce  

rozstrzelania Marii Wejchan,  
żony Zygmunta). 

  fot. lata 90 ub. wieku 

na fot: Zbigniew Wejchan 
 z żoną Barbarą i córką Hanną 
 w Starogrodzie przy grobie  
Zygmunta Wejchana. 
 fot. lata 90 ub. wieku 

Zygmunt Wejchan   
fot.24.02.1937r. -ostatnie zdjęcie   

           Zygmunt Wejchan ciężko chorował.  
Reumatyzm zaatakował serce. 

Zygmunt Wejchan  zmarł 1 sierpnia 1937 w Świeciu 

    Maria Wejchan  rozstrzelana przez Niemców  
(prawdopodobnie 15 października 1939r.). 

     Pochowana w zbiorowej mogile  
     w Klamrach  k/Chełmna 

 

Spoczywa na cmentarzu  
w Starogrodzie.  



Opracowała  dla zachowania pamięci o ważnej  
dla Starogrodu osobowości, jaką z pewnością jest 

ś. p. Zygmunt Wejchan – wójt Starogrodu w I poł. XX w. 
dzięki życzliwości rodziny i udostępnieniu informacji 

Krystyna Iwaoska, A.D. 2020 

Fot. cmentarz w Starogrodzie, 28.10.2020r. 


