Jan Olejniczak
Urodził się 27 października 1919 r. w Sułkowicach. Od 1935 r. był członkiem Związku Młodzieży
Wiejskiej „Wici” w Sułkowicach. Krótko po wstąpieniu do tej organizacji powierzono mu funkcję
sekretarza zarządu powiatowego w Gostyniu, którą pełnił do września 1939 r. 3 września 1939 r.
zorganizował ochotniczy oddział przy rawickiej kompanii Obrony Narodowej. W czerwcu 1940 r.
złożył przysięgę na wierność podziemnej organizacji ludowej. 10 października 1940 r. został
członkiem Batalionów Chłopskich w woj. poznańskim, w których działał do 15 lutego 1945 r. 25
czerwca 1945 r. został członkiem Stronnictwa Ludowego w Gostyniu, a w sierpniu opowiedział się
za programem PSL, którego członkowie powierzyli mu funkcję prezesa powiatowego. Przez cały
ten okres kontynuował współpracę ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej, by w sierpniu 1947 r. objąć
funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego tej organizacji. W międzyczasie został aresztowany pod
fałszywymi oskarżeniami. Więzienie opuścił w czerwcu 1947 r. po interwencji władz naczelnych
PSL. Po wyjeździe z Polski Stanisława Mikołajczyka w październiku 1947 r. borykał się z licznymi
represjami ze strony UB. Z powodu nacisków wycofał się z pracy społecznej, rezygnując również z
funkcji prezesa wojewódzkiego „Wici”. W tym czasie zajmował się rodziną i pracą w gospodarstwie
odziedziczonym przez żonę. Do działalności społeczno-politycznej wrócił w październiku 1956 r.,
angażując się w sprawy rozwoju polskiej wsi. Jan Olejniczak swą aktywność społeczną potwierdził
organizując parafialne Kółko Rolnicze w Domachowie, a następnie Kółko Rolnicze w Starej Krobi,
któremu nieprzerwanie prezesował od 1959 r. Jednocześnie został prezesem powiatowym oraz
członkiem zarządu krajowego Związku Kółek Rolniczych w Warszawie. Jako wielki społecznik
zabiegał w tych organach o poprawę warunków socjalno-kulturalnych polskiej wsi, a w
szczególności o wprowadzenie ubezpieczenia rolników i przyznania im rent i emerytur. W tym
czasie rodzinne gospodarstwo przestawił na hodowlę bydła i uprawę buraków cukrowych. Od 1957
r. był członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej w Gostyniu, w której od 1975 r. do 25
kwietnia 2002 r. pełnił funkcję przewodniczącego. Obecnie na mocy uchwały Rady Nadzorczej jest
Honorowym Prezesem SM w Gostyniu. Od 1976 r. jest prezesem Miejsko-Gminnego Koła ZSL w
Krobi, a od 1989 r. prezesem Zarządu Gminnego PSL w Krobi oraz członkiem Zarządu
Wojewódzkiego PSL w Lesznie. Ponadto w latach 1974-1998 pełnił funkcję prezesa Zarządu
Krajowego Związku Plantatorów Roślin Okopowych w Warszawie, gdzie zainicjował współpracę z
placówkami naukowymi, zajmującymi się hodowlą buraka cukrowego. W efekcie jego starań 24
kwietnia 1996 r. Polski Związek Plantatorów Buraka Cukrowego został członkiem Europejskiego
Związku Plantatorów Buraka Cukrowego(CZBE). Za długoletnią pracę na rzecz związku otrzymał
tytuł prezesa honorowego. W czasie swej trzyletniej kadencji w Radzie Gospodarczej przy
Ministrze Rolnictwa, której był członkiem, zabiegał o powołanie KRUS-u. Jan Olejniczak wchodził
również w skład Komitetu Honorowego, powołanego w celu sprowadzenia do Polski prochów
premiera RP Stanisława Mikołajczyka. Za swą działalność społeczną i gospodarczą otrzymał m.in.
Krzyż Kawalerski, Oficerski i Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele innych odznaczeń
a także uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu Weterana Walki o Wolność i Niepodległość
Ojczyzny. Jan Olejniczak, ojciec ośmiorga dzieci, rolnik oraz niestrudzony działacz społeczny jest
doskonałym przykładem ofiarnego życia jednostki dla dobra środowiska lokalnego.

