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Rzeczpospolita Wierzenicka
w 100-lecie Odzyskania Niepodleg³oœci Polski
„Wierzeniczenia” ukazuj¹ siê od grudnia 1999 roku. S¹ one wydawane jako
pismo parafii œw. Miko³aja w Wierzenicy. Zamys³em naszym od pocz¹tku
by³o dokumentowanie wszystkiego co dzieje siê na naszym terenie.
Tematyka historyczna jest tak¿e czêœci¹ naszego zainteresowania.
W bie¿¹cym roku obchodzimy 100. rocznicê odzyskania niepodleg³oœci.
W ca³ym kraju organizuje siê okolicznoœciowe obchody. Przypomina siê
wydarzenia i ludzi. Bohaterom wyra¿amy czeœæ i szacunek. Uœwiadamiamy
sobie jak nasze dziœ i teraz wyrasta z tamtej historii, z tamtego
zaanga¿owania i poœwiêcenia.
W tym specjalnym wydaniu „Wierzeniczeñ” chcemy przypomnieæ
dzisiejszym mieszkañcom Wierzenickiej Ziemi, a tak¿e wszystkim innym,
sylwetki osób zwi¹zanych z naszym terenem, bior¹cych udzia³ w walkach
„dla wolnoœci Ojczyzny w latach 1914-1920” (jak czytamy na tablicy
poleg³ych zamontowanej w kruchcie wierzenickiej œwi¹tyni) i w Powstaniu
Wielkopolskim. S¹ to ró¿ne osoby. Niektóre tu urodzone i mieszkaj¹ce,
inne dopiero póŸniej tu osiad³e, tutaj pochowane. O niemal wszystkich ju¿
pisaliœmy w poprzednich latach.
Z up³ywem czasu wszystko idzie w zapomnienie. Dlatego te¿ w tym
szczególnym roku nasze dotychczasowe zapiski zbieramy w jedn¹ ca³oœæ
i ponownie przypominamy. Czujemy pewn¹ satysfakcjê, bo przez lata
ukaza³o siê na naszych ³amach sporo tekstów opowiadaj¹cych
o ludziach zwi¹zanych z Wierzenick¹ Ziemi¹, którzy walczyli o wolnoœæ
Ojczyzny. W koñcówce czêœci poœwiêconej Powstañcom Wielkopolskim
zamieszczamy dwie nowe relacje dot¹d jeszcze przez nas nie
publikowane.
Przegl¹d naszych publikacji dzielimy dla potrzeb tego wydania na trzy
czêœci. Pierwsze s¹ wspomnienia o osobach bior¹cych udzia³ w walkach na
frontach I wojny œwiatowej. Dalej przybli¿amy kilka sylwetek Powstañców
Wielkopolskich zwi¹zanych z naszym terenem. Wreszcie w ostatniej czêœci
zamieszczamy inne opisy zdarzeñ, które mia³y u nas miejsce i te¿ s¹
zwi¹zane z tematyk¹ walki o niepodleg³oœæ.

x Przemys³aw Kompf
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Cz. I. ¯o³nierze I Wojny Œwiatowej.
Brali udzia³ w walkach dla wolnoœci Ojczyzny
O ¿o³nierzach I wojny œwiatowej pierwsza wzmianka w naszym piœmie
ukaza³a siê listopadzie 2007 r. Wtedy to pani Krystyna Paw³owska
z Torunia opisa³a historiê swojego ojca Miko³aja Paw³owskiego. Poniewa¿
ca³oœæ tekstu jest dosyæ d³uga, dzisiaj przypominamy go z pewnymi
skrótami. W tym samym wydaniu pokazaliœmy tablicê znajduj¹c¹ siê na
œcianie zewnêtrznej po³udniowej kruchty koœcio³a upamiêtniaj¹c¹
„Poleg³ych dla wolnoœci Ojczyzny w latach 1914-1920”. Prosiliœmy
czytelników o nadsy³anie nam informacji na temat osób z ich rodzin,
których nazwiska s¹ umieszczone na tej tablicy. W kolejnym listopadowym
wydaniu w 2008 r. z okazji 90-lecia niepodleg³oœci publikowaliœmy
nades³ane materia³y. Z pewnymi
skrótami tak¿e zamieszczamy je
dzisiaj.
„...Dziœ pragnê wspomnieæ naszego
ojca Miko³aja Paw³owskiego.
Urodzi³ siê 27 listopada 1890 roku
w Wierzenicy. Tu spêdzi³ swoje
dzieciñstwo i lata m³odoœci.
Zachowa³a siê jeszcze fotografia
z okresu jego m³odoœci – mia³ wtedy
18 lat. Na fotografii tej nasz ojciec
stoi, ten drugi to jego kolega,
równie¿ z Wierzenicy, którego
nazwiska nie znam. Po œlubie
z nasz¹ mam¹, Józef¹ z domu Kijak,
równie¿ z Wierzenicy, przenieœli siê
do Poznania, gdzie zamieszkali przy
ul. œw. Wojciecha pod numerem 22/24.... Gdy w 1914 roku wybuch³a
I wojna œwiatowa, ojciec nasz zosta³ wcielony do niemieckiego wojska
i wys³any na front. Na froncie walczy³ ca³y okres wojny, bra³ udzia³
w historycznej bitwie pod Verdun. Jak nam opowiada³, dwa razy od œmierci
uratowa³ go ró¿aniec. Pierwszy raz, kiedy na froncie usta³y walki, nasta³a
cisza. ¯o³nierze, w której grupie by³ nasz ojciec odpoczywali. Ojciec nasz
odszed³ dalej, usiad³ na ziemi, wyj¹³ ró¿aniec, aby go naprawiæ, gdy¿ by³
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porozrywany. Konie ich zaczê³y siê w pewnej chwili niepokoiæ i gryŸæ
miêdzy sob¹. Ojciec nasz wsta³, poszed³ do nich, aby je uspokoiæ i w tej
chwili miêdzy jego wspó³towarzyszy broni wpad³ granat. Wszyscy zginêli,
nasz ojciec ocala³. Drugi raz, kiedy w czasie walk koñ pod naszym ojcem
zosta³ zabity, a on sam odrzucony kilka metrów, le¿a³ przez jakiœ czas
nieprzytomny. Kiedy odzyska³ przytomnoœæ jego oddzia³u ju¿ nie by³o, wko³o
by³a cisza, front siê przesun¹³, ojca zostawili uznaj¹c go za zabitego. Wsta³
postanawiaj¹c odszukaæ swój oddzia³. Nie wiedzia³, w któr¹ stronê iœæ, ¿eby
nie natkn¹æ siê na francuskie wojska. W drodze zbli¿y³ siê do chaty, by³
bardzo zmêczony. By³a to chata zamieszka³a przez rodzinê francuskich
wieœniaków. Widz¹c ¿o³nierza w pruskim mundurze, okazywali mu swoje
wrogie nastawienie. Ojciec nasz nie zna³ jêzyka francuskiego, wyj¹³
konserwê, suchary i da³ dzieciom, które tam przebywa³y. Jednak ten gest nie
zmniejszy³ ich wrogoœci. Kiedy nasz ojciec usiad³ i wyj¹³ z kieszeni ró¿aniec,
aby go znowu naprawiæ, wieœniak – Francuz stan¹³ przed nim i zapyta³
tylko: „Katolisch” - ojciec w odpowiedzi skin¹³ g³ow¹ „tak”. Lody zosta³y
prze³amane. Francuz pozwoli³ mu odpocz¹æ w swej chacie, poczêstowa³
ciep³¹ kaw¹. Rano ojciec nasz mia³ wyruszyæ w dalsz¹ drogê. W nocy front
zbli¿a³ siê coraz bardziej do wsi i wtedy Francuz obudzi³ naszego ojca, na
migi powiedzia³ mu, ¿e front jest ju¿ bardzo blisko, ¿e ma uciekaæ.
Wyprowadzi³ go w nocy na drogê, wskaza³ kierunek, w którym znajduj¹ siê
wojska pruskie i w ten sposób ocali³ ¿ycie naszemu ojcu. W drodze ojciec
spotka³ jad¹cego konno ¿o³nierza wioz¹cego pocztê polow¹, znali siê.
¯o³nierz ten w swej torbie z listami mia³ te¿ zawiadomienie o œmierci
naszego ojca, przeznaczone dla naszej mamy. Ojciec odebra³ je osobiœcie.
Z tej wojny wróci³ do domu ca³y i zdrowy. Kiedy Polska odzyska³a
niepodleg³oœæ, ojciec nasz wst¹pi³ w roku 1919 do wojska polskiego. S³u¿y³
w Pierwszym Batalionie Aerostatów w Poznaniu, a nastêpnie w roku 1923
przeniesiony zosta³ do Torunia, gdzie pe³ni³ s³u¿bê w Pierwszym Baonie
Balonowym, ostatnio w stopniu starszego sier¿anta – majstra wojskowego –
szykowacza. W 1935 roku bra³ udzia³ w XXII Miêdzynarodowych Zawodach
Balonów Wolnych o nagrodê im. Gordon – Benett'a w Brukseli. Balon polski
„Polonia” zdoby³ I-sz¹ nagrodê. Ojciec nasz za przygotowanie balonu do
lotu otrzyma³ Br¹zowy Krzy¿ zas³ugi, przyznany przez Ministerstwo Spraw
Wojskowych oraz podziêkowanie z Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej.
Nadszed³ wrzesieñ roku 1939. ...Ojciec nasz jako ¿o³nierz polski znowu
ruszy³ na wojnê. Nigdy nie zapomnê rozstania z nim. Pamiêtam jak by to
by³o wczoraj. By³a noc. Z moj¹ starsz¹ siostr¹ spa³yœmy ju¿ razem w jednym
³ó¿ku. Oko³o 1-wszej w nocy przyjecha³ wojskowym samochodem po
naszego ojca ¿o³nierz z rozkazem natychmiastowego stawienia siê
w koszarach. Ojciec podszed³ do nas œpi¹cych, obudzi³ mnie i powiedzia³
tylko: „Krysiu ju¿ idê” - nachyli³ siê i poca³owa³ mnie w czo³o. Tak samo
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po¿egna³ siê z moj¹ siostr¹. Kiedy odszed³ obie bardzo p³aka³yœmy. Do
samochodu odprowadzi³a go nasza mama.. Czeka³a a¿ samochód z naszym
ojcem odjedzie i zniknie na horyzoncie. Ten kawa³ek drogi, z domu do
samochodu, by³ ich ostatni¹ drog¹ wspólnie przebyt¹. Ojciec mówi³, ¿e
wróci jeszcze i zawiezie nas na czas wojny do Jab³onny k. Warszawy, gdzie
wynaj¹³ dla nas mieszkanie. Ju¿ nigdy nie wróci³....Transport wojskowy,
którym jecha³, zosta³ w Kowlu zbombardowany. Ci, którzy prze¿yli dostali
siê do niewoli rosyjskiej, wœród nich by³ nasz ojciec.. Droga jego jako jeñca
wiod³a przez Moskwê, Zaporo¿e, Odessê, by w koñcu razem z wojskami
gen. Andersa wyruszyæ do Indii. W drodze zachorowa³. Ju¿ w Indiach
w Bombaju zostawiony zosta³ w szpitalu wojskowym, gdzie zmar³....
Z niewoli przys³a³ nam kilka ocenzurowanych listów, w ka¿dym z nich pisa³,
¿e jest zdrowy i nied³ugo wróci. Prosi³ o modlitwê. Od nas mimo ¿e listy
by³y czêsto wysy³ane dosta³ tylko jeden list. Po jakimœ czasie przyszed³
znowu list, ju¿ ostatni, którego treœæ pamiêtam do dziœ. Pisa³:„Dosta³em list
od Krysi. Czytam go codziennie, znam go ju¿ na pamiêæ. Nied³ugo wrócê.
Niech te „maluchy” modl¹ siê za mnie”.
Te „maluchy” - to trzy najm³odsze córki: 8-letnia Basia, 5-letnia Wisia
i 15 roczna Lucia... Po wojnie nie mieliœmy o nim ¿adnej wiadomoœci
Szuka³am go poprzez Polski Czerwony Krzy¿ w Warszawie kilka razy.
OdpowiedŸ zawsze nadchodzi³a, ¿e los naszego ojca jest nieznany. W roku
1947 napisa³am do Miêdzynarodowego Czerwonego Krzy¿a w Genewie,
sk¹d ju¿ 9 kwietnia 1947 r. otrzyma³am odpowiedŸ, w jêzyku francuskim
i polskim, ¿e „Miko³aj Paw³owski, sier¿ant, zmar³ w Bombaju w szpitalu
wojskowym na tyfus plamisty dnia 30 kwietnia 1942 roku”. Mama nasza
przez d³ugie lata nie wierzy³a, ¿e ojciec nasz nie ¿yje. Wci¹¿ na niego
czeka³a. Nigdy ju¿ nie wróci³. Pozosta³o po nim wspomnienie i tabliczka
pami¹tkowa, wmurowana na grobie naszej mamy z napisem: Œp. Miko³aj
Paw³owski ur. 27 11 1890 r. zmar³ 30 IV 1942 r. w Indiach....”
Krystyna Paw³owska, Niech te „maluchy” modl¹ siê za mnie,
Wspomnienie o naszym ojcu Miko³aju Paw³owskim rodowitym
Wierzeniczaninie, Wierzeniczenia 6 (52) 2007, s. 6-11.

„O Verdun, miasteczku we Francji dowiedzieliœmy siê we wczesnym
dzieciñstwie. Nasz Tata czêsto opowiada³ nam o swoim ojcu Szczepanie
Gurbada, który walczy³ na froncie I wojny œwiatowej i zgin¹³ w bitwie pod
Verdun we Francji. Tata nigdy nie pozna³ swojego ojca, ale wiedzê o nim
stara³ siê nam przekazaæ i wielokrotnie wraca³ do wspomnieñ o Dziadku
Szczepanie. Szczepan Gurbada figuruje jako Stefan Gurbada w koœciele na
tablicy pami¹tkowej ku czci poleg³ych w I wojnie œwiatowej. Szczepan
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Gurbada (trudne do wymówienia przez Niemców imiê zosta³o zmienione
przez nich na Stefan) urodzi³ siê 25.12.1873 roku. Jego rodzice to Piotr
Gurbada i Otylia Gurbada z domu Czajka. Dziadek urodzi³ siê i przez ca³e
swoje ¿ycie mieszka³ w Barcinku. Mia³ szeœcioro rodzeñstwa: dwóch braci
i cztery siostry. By³ drugim w kolejnoœci synem Piotra i Otylii. Nasz Tata
mówi³, i¿ Dziadek Szczepan by³ szewcem, po Dziadku pozosta³o
tzw. kowade³ko do naprawy butów. Uprawia³ te¿ wraz ze swoim ojcem
kawa³ek przydomowej ziemi. Pod koniec XIX wieku na pewno s³u¿y³
w wojsku, gdy¿ z tego okresu zachowa³o siê zdjêcie Dziadka w mundurze
kawaleryjskim. Zosta³o ono zrobione oko³o roku 1894 – 1895 w G³ogowie
i mo¿e wskazywaæ, ¿e Dziadek tam w³aœnie odbywa³ zasadnicz¹ s³u¿bê
wojskow¹. Móg³ s³u¿yæ w stacjonuj¹cym w Sulechowie 10 Pu³ku U³anów
im. Ksiêcia Wirtembergii Augusta wchodz¹cym w sk³ad 9 Brygady
Kawalerii maj¹cej dowództwo w G³ogowie.
W 1903 roku Dziadek o¿eni³ siê z Józef¹ Nowakowsk¹ pochodz¹c¹
z Kocio³kowej Górki (gmina Pobiedziska). W 1904 roku urodzi³a siê
im pierwsza córka. W nastêpnych latach pojawi³y siê na œwiecie kolejne
dzieci: dwóch synów i córka. A¿ nadszed³ rok 1917. W tym czasie jak
wszyscy wiemy na naszych terenach by³ zabór pruski i jednoczeœnie by³ to
okres, w którym toczy³a siê pierwsza wojna œwiatowa... Dziadek zosta³
powo³any do wojska i wys³any na front do Francji. Na froncie walczy³ jako
Landsturmmann rezerwista. Babcia Józefa w tym czasie spodziewa³a siê
kolejnego dziecka, naszego Taty Edmunda. Najprawdopodobniej Dziadek
przyjecha³ na przepustkê na pocz¹tku paŸdziernika 1917 roku, ale nie wiemy
czy zobaczy³ swojego malutkiego synka Edzia, czy musia³ wracaæ na front.
Oko³o po³owy paŸdziernika 1917 roku Szczepan Gurbada wróci³ do Francji.
Wkrótce potem w dniu 21. 11. 1917 roku zgin¹³ walcz¹c na froncie. Wed³ug
przekazu naszego Taty i rodzeñstwa Taty, Dziadek zgin¹³ w bitwie pod
Verdun. Wyobra¿aliœmy sobie co dzia³o siê wtedy pod Verdun, chocia¿by
ucz¹c siê w szkole historii czy ogl¹daj¹c filmy z tamtego okresu. ¯o³nierze,
którzy walczyli razem z Dziadkiem przywieŸli Babci zdjêcia grobu Dziadka
i potwierdzenie, ¿e Dziadek zgin¹³ na polu walki. S¹dz¹c po napisie na
krzy¿u nagrobnym na cmentarzu polowym Dziadek s³u¿y³ w 5 kompanii
455 Pu³ku Strzelców (niem. Jager Regiment).
Ju¿ po napisaniu powy¿szych wspomnieñ odszukaliœmy jeszcze jedno zdjêcie
grobu Dziadka i zwróciliœmy uwagê na napis na jego odwrocie. Wczeœniej
przez kilkadziesi¹t lat chyba w ogóle nie zwracaliœmy uwagi na to, ¿e na
odwrocie zdjêcia znajduje siê napisany o³ówkiem tekst: „Gurb. Szczepann
La Malmaison (Francja)”. Zaczêliœmy siê zastanawiaæ co oznacza La
Malmaison. Dowiedzieliœmy siê, ¿e La Malmaison to fort we Francji i wa¿ny
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punkt strategiczny w czasie I wojny
œwiatowej. Fort znajdowa³ siê na
pó³nocny zachód od miasta Reims, oko³o
130 km. w linii prostej od Verdun.
Zaczêliœmy iœæ tym tropem i zastanawiaæ
siê nad inn¹, ni¿ nam znan¹ hipotez¹
œmierci naszego Dziadka. Szczepan jak
by³ na przepustce w domu wszystkim
mówi³ o udziale w walkach pod Verdun
i o tym, ¿e tam w³aœnie wraca, aby dalej
walczyæ. Wszyscy tak to zapamiêtali i tak
nam przekazali. I jak zgin¹³ to wszyscy
mówili, ¿e zgin¹³ pod Verdun. Natomiast
po powrocie na front, pu³k, w którym
s³u¿y³ móg³ zostaæ przegrupowany
w miejsce, gdzie w tym czasie toczy³y siê
jedne z najciê¿szych walk. W rejonie fortu
La Malmaison Francuzi zgromadzili
oko³o 1 miliona ¿o³nierzy ró¿nych
narodowoœci, w tym pochodz¹cych
z Afryki (z Senegalu).Niemcy mogli wiêc przegrupowaæ czêœæ swojego
wojska na tamte tereny. Francuzi zdobyli fort 23.10.1917 roku. Zaczêliœmy
przypuszczaæ, i¿ Dziadek móg³ tam walczyæ i zgin¹æ 21.11.1917 roku.
Wtedy zrobiono zdjêcie grobu i ktoœ na jego odwrocie napisa³ o³ówkiem
La Malmaison.
Poprzez internet wyst¹piliœmy z wnioskiem do niemieckiej organizacji
zajmuj¹cej siê miêdzy innymi poszukiwaniami osób, które zginê³y na wojnie
o ewentualn¹ informacje na temat Stefana Gurbady. Równoczeœnie nadal
prowadziliœmy w³asne poszukiwania w internecie.
Ku naszemu zaskoczeniu
szybko otrzymaliœmy
informacje o grobie
Stefana Gurbady. W tym
momencie mo¿emy
powiedzieæ, i¿ znamy
miejsce spoczynku naszego Dziadka. Szczepan
(Stefan) Gurbada zgin¹³
w okolicach fortu La
Malmaison i tam zosta³
pochowany. Po wojnie
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rozsiane po okolicach groby by³y przenoszone na tworzone w pobli¿u dla
tysiêcy poleg³ych ¿o³nierzy cmentarze. Grób naszego Dziadka znajduje siê
na cmentarzu wojskowym w Soissons we Francji, niedaleko fortu La
Malmaison, oko³o 70 km na pó³nocny zachód od Pary¿a . Dok³adne miejsce
pochówku to kwatera 7 grób 590. Na tym cmentarzu jest pochowanych
prawie 15 tys. osób, g³ównie poleg³ych w bitwach ¿o³nierzy.
S¹dzimy, i¿ Dziadek na pewno by³by dumny ze swojej ¿ony Józefy, która
sama wychowywa³a piêcioro dzieci na uczciwych i bardzo pracowitych
ludzi. Tak samo by³by te¿ dumny ze swoich dzieci, z tego jakimi byli ludŸmi
i jak radzi³y sobie w ¿yciu. Bardzo cieszymy siê, i¿ w trakcie pisania tych
wspomnieñ o naszym Dziadku uda³o siê nam ustaliæ gdzie jest jego grób.
Mo¿e ktoœ z nas lub prawnuki Szczepana bêdziemy mogli pojechaæ tam
i pomodliæ siê na jego grobie. Do zapamiêtanej z dzieciñstwa nazwy Verdun
mo¿emy dodaæ nazwy La Malmaison, Soissons i przekazaæ je nastêpnemu
pokoleniu w rodzinie.”
Ewa Ratajczak, Jacek i Tadeusz Gurbada, Verdun
s³owo znane od dzieciñstwa, Wierzeniczenia 7 (60) 2008, s. 21-26.

Mieszkanka Kobylnicy, pani Ewa Tomaszewska do listopadowych
„Wierzeniczeñ” w 2008 roku nades³a³a nam spory materia³ o udziale
mieszkañców Kobylnicy w I wojnie œwiatowej.
„...Analizuj¹c nazwiska osób umieszczonych na tablicy wypisa³am osiem
spoœród nich: tych, którzy na pewno byli i tych, którzy mogli byæ
mieszkañcami Kobylnicy. Do nazwisk tych dopisa³am Antoniego
Ciepliñskiego, który nie zosta³ na niej umieszczony, a powinien byæ wpisany
w miejsce swojego brata Leona.
1. Chmielewski Ignacy 2. Ciepliñski Antoni 3. Ciepliñski Boles³aw
4. Ciepliñski Leon 5. Jêdrzejczak Stanis³aw 6. £ukowiak Stanis³aw
7. £ukowiak W³adys³aw 8. Œlota³a Ignacy 9. Szwanka Ignacy.
Trzej spoœród wymienionych: Ignacy Chmielewski, Ignacy Œlota³a
i Ignacy Szwanka mogli mieszkaæ w naszej wsi, bo w tym czasie
w Kobylnicy mieszka³y rodziny o takich nazwiskach. Chmielewscy
i Szwankowie byli w³aœcicielami gospodarstw rolnych. Podczas
gromadzenia danych o poleg³ych okaza³o siê, ¿e Ignacy Chmielewski
umieszczony na tablicy by³ mieszkañcem Wierzenicy. Urodzi³ siê
w 1895 roku w Wierzenicy, a poleg³ 28 lutego 1916 roku pod Verdun.
Ignacy Œlota³a i Ignacy Szwanka w tej relacji pozostan¹ bez swych
¿yciorysów. Dane zawarte w ksiêgach metrykalnych nie s¹ wystarczaj¹co
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pe³ne, by ustaliæ ich pochodzenie. Mieszkañcy Kobylnicy z rodzin o takich
nazwiskach nic nie wiedz¹ o krewnych z imieniem Ignacy i nie mog¹
potwierdziæ ich udzia³u w walkach. Informacje o poleg³ych zosta³y spisane
na podstawie parafialnych ksi¹g metrykalnych, ksi¹g zgonów USC
w Swarzêdzu oraz relacji ¿yj¹cych jeszcze cz³onków ich rodzin.
O swych krewnych z rodziny £ukowiaków i Ciepliñskich, jak
i o rodzinach opowiedzieli: pani Wanda Grabianowska z Kobylnicy, która
jest siostrzenic¹ poleg³ych £ukowiaków oraz pan Józef Ciepliñski
z Pobiedzisk, który by³ synem Pelagii Ciepliñskiej (wdowy po Stanis³awie
£ukowiaku) i jednoczeœnie bratankiem wymienionych na tablicy
Ciepliñskich.

£ukowiakowie
Józefa (z domu Chmielewska) i Józef £ukowiakowie mieszkali
w Kobylnicy przy obecnej ulicy Skoœnej. Rodzina utrzymywa³a siê z pracy
zawodowej Józefa i kilku hektarów ziemi... Józef zmar³ w 1904 roku, kilka
miesiêcy przed urodzeniem najm³odszego z oœmiorga ich dzieci. Spoœród
rodzeñstwa na pewno trzech braci bra³o udzia³ w walkach o odzyskanie
niepodleg³oœci. Stanis³aw i W³adys³aw polegli, a Antoni powróci³ z wojny
chory na gruŸlicê, która by³a przyczyn¹ jego œmierci w 1922 roku.
Stanis³aw – urodzony 7 wrzeœnia 1889 roku w Kobylnicy z zawodu by³
murarzem i 16 listopada 1913 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z mieszkank¹
Kobylnicy Pelagi¹ Jasiak. Jedyny ich potomek – syn Stanis³aw urodzony
4 lutego 1915 roku zmar³ miesi¹c po urodzeniu. Pelagia £ukowiak o œmierci
mê¿a zosta³a powiadomiona przez sztab wojskowy.
W dokumencie tym podano, ¿e poleg³ 23 marca 1918 roku na terenie
Francji i by³a te¿ podana nazwa miejscowoœci. Nie zachowa³ siê ten
dokument, dlatego trudno uœciœliæ te dane. Wiadomoœæ ta nadesz³a
prawdopodobnie w 1921 roku, na co wskazuje wpis do ksiêgi zgonów z tego
roku.
W³adys³aw – urodzi³ siê 27 stycznia 1896 roku w Kobylnicy, a poleg³
w lipcu 1918 roku. S¹ to wszystkie informacje dotycz¹ce jego osoby.

Ciepliñscy
Piotr i Weronika Ciepliñscy (rodzice wymienionych na wstêpie) posiadali
gospodarstwo rolne w Kobylnicy. Byli rodzicami trzynaœciorga dzieci,
z czego troje zmar³o nie ukoñczywszy dwóch lat. Pozostali przy ¿yciu to
piêciu synów i piêæ córek. Piotr Ciepliñski by³ dzia³aczem Kó³ka Rolniczego
w Uzarzewie. Na pocz¹tku jego istnienia wszed³ w sk³ad zarz¹du i pe³ni³
funkcjê ³awnika. Od 1887 roku przez 11 lat by³ wiceprezesem. By³ te¿
wspó³za³o¿ycielem banku. Wszyscy synowie Weroniki i Piotra Ciepliñskich
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walczyli dla wolnej i niepodleg³ej
Polski. Bracia W³adys³aw, Antoni,
Leon i Boles³aw podczas I wojny
œwiatowej walczyli we Francji i byli
uczestnikami walk pod Verdun. Tam
zginêli Antoni i Boles³aw, a Leon
zosta³ ranny. Antoni urodzony
2 paŸdziernika 1895 roku
w Kobylnicy poleg³ w 1915 roku,
a Boles³aw urodzony 27 maja 1883
roku równie¿ w Kobylnicy poleg³ w
1918 roku. Informacje o ich œmierci
nadesz³y z frontu.
<< Leon podczas walk pod Verdun
zosta³ trafiony kul¹ w plecy, na
których niós³ plecak z grubo
z³o¿onym kocem i to zapewne
przyczyni³o siê do tego, ¿e rana
w ciele okaza³a siê niewielka. Tutaj
trzeba dokonaæ sprostowania
odnoœnie pami¹tkowej tablicy. Na
niej wœród poleg³ych wymieniony
jest Boles³aw i Leon, a zamiast
Leona powinien byæ wpisany Antoni. Po powieszeniu tablicy na koœciele
w Wierzenicy Leon Ciepliñski interweniowa³ u ks. proboszcza Ludwika
Haasego w sprawie nieprawid³owoœci. Ksi¹dz proboszcz stwierdzi³, ¿e
trudno by³oby dokonywaæ zmian na tablicy, dlatego przeprosi³ Leona
i powiedzia³: „cieszmy siê, ¿e ¿yjesz i dobrze, ¿e wyszed³eœ zwyciêsko z tych
walk.”.
Leon urodzony 24 czerwca 1891 roku w Kobylnicy z zawodu by³ rymarzem
i tutaj w Kobylnicy œwiadczy³ us³ugi w tym zakresie oraz uczy³ innych tego
fachu. 1 lutego 1920 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z zamieszka³¹
w Kobylnicy Waleri¹ B¹czkiewicz. Wychowali trzy córki..., których
potomkowie nadal mieszkaj¹ w naszej wsi. Zmar³ 23 paŸdziernika 1972 roku
w Kobylnicy i jest pochowany na cmentarzu w Wierzenicy.
Antoni i Boles³aw prawdopodobnie nie za³o¿yli swoich rodzin
i oprócz tego, ¿e zginêli pod Verdun nic wiêcej o nich nie wiemy.

Stanis³aw Jêdrzejczak
Urodzi³ siê 29 sierpnia 1885 roku w Kobylnicy, a zgon jego jest wpisany do
ksi¹g USC w 1921 roku z adnotacj¹, ¿e zmar³ pod koniec roku 1916
w niewoli rosyjskiej. Informacja o jego œmierci, jak póŸniej siê okaza³o, by³a
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niezgodna z prawd¹. Historiê ¿ycia Stanis³awa Jêdrzejczaka w imieniu
rodziny opisa³a jego wnuczka, pani Halina Patalas z Kobylnicy.
Czasami ogl¹daj¹c kolejny film w kinie, czy telewizji, nie zdajemy sobie
sprawy, ¿e bywaj¹ scenariusze znacznie ciekawsze, pisane przez ¿ycie,
w których œlepy los role pierwszoplanowych aktorów przypisuje zwyk³ym
ludziom. Tak by³o w przypadku Stanis³awa Jêdrzejczaka. Zosta³ bohaterem
tej historii wbrew sobie. Sta³ siê ofiar¹ czasów i miejsca. Ale zacznijmy od
pocz¹tku.
Stanis³aw urodzi³ siê 29 sierpnia 1885 roku w stosunkowo zamo¿nej
rodzinie ch³opskiej. Jego rodzicami byli Jakub i Jadwiga Jêdrzejczakowie
z Kobylnicy. W 1912 roku Stanis³aw o¿eni³ siê z W³adys³aw¹ Fr¹ckowiak.
W opinii jego bliskich by³ to mezalians, poniewa¿ jego wybranka
pochodzi³a z rodziny wyrobników. Oburzeni rodzice pozbawili go prawa do
dziedziczenia gospodarstwa rolnego, którego byli w³aœcicielami. Stanis³aw
zosta³ tym samym skazany na znalezienie innego Ÿród³a utrzymania. Sta³o
siê nim ciesielstwo. Ta, zdawa³oby siê niesprawiedliwoœæ losu
i najbli¿szych mu ludzi w przysz³oœci znacznie u³atwi³a mu ¿ycie. Ze zwi¹zku
Stanis³awa i W³adys³awy rodz¹ siê kolejne dzieci: w 1912 roku Irena,
w 1913 r Stanis³aw, i w 1915 Czes³aw. Ten ostatni nigdy nie spotka³ swego
ojca...Zna³ go tylko z opowiadañ w³asnej matki. Sta³o siê tak, poniewa¿
Stanis³aw zosta³ w roku 1914 powo³any do s³u¿by wojskowej w armii
niemieckiej.. Wiemy, ¿e uczestniczy³ w dzia³aniach wojennych na froncie
wschodnim i tam dosta³ siê do niewoli. Wtedy wszelki œlad po nim zagin¹³.
W³adys³awa pogodzi³a siê po pewnym czasie z faktem, ¿e zosta³a wdow¹.
Oficjalnie uznano jej mê¿a za zaginionego, a jej przyznano skromn¹ rentê
wojenn¹, stanowi¹c¹ jedyne Ÿród³o utrzymania dla niej i trojga dzieci. Na
œcianie koœcio³a w Wierzenicy pojawi³a siê tablica upamiêtniaj¹ca
poleg³ych w czasie I wojny œwiatowej parafii, na niej znalaz³o siê te¿
nazwisko Stanis³awa. Czas zaleczy³ rany, dzieci usamodzielni³y siê,
pozak³ada³y w³asne rodziny. W³adys³awa zmar³a, bêd¹c przekonan¹ do
koñca swoich dni, ¿e jest wdow¹ wojenn¹.
Wszystko odmieni³o siê pewnego dnia w 1962 roku, kiedy na pocztê
w Kobylnicy dotar³a koperta zaadresowana cyrylic¹. Na szczêœcie rosyjski
by³ wtedy obowi¹zkowym przedmiotem w szkole, w przeciwnym wypadku
trudno by³oby siê domyœliæ, ¿e adresatem tej przesy³ki by³ „ktokolwiek
z rodziny Jêdrzejczaków”. To co zawiera³ list by³o prawdziwym szokiem dla
Czes³awa, który jako jedyny z rodzeñstwa osiad³ na sta³e w Kobylnicy.
Autork¹ listu by³a przyrodnia siostra Czes³awa, Lida, która kierowana
wyrzutami sumienia, a mo¿e b³aganiami Stanis³awa le¿¹cego na ³o¿u
œmierci ujawni³a historiê jego ¿ycia od momentu, gdy zosta³ wziêty do
niewoli.
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Jako jeniec wojenny, Stanis³aw zosta³ wywieziony na Syberiê. Miejscem jego
pobytu by³a miejscowoœæ Winzili w okrêgu tiumeñskim, nad rzek¹ Pyszm¹,
dop³ywem Obu. Jak i pozostali jeñcy, Stanis³aw nie mia³ prawa opuszczania
tej miejscowoœci, a tym bardziej mo¿liwoœci powrotu do kraju. W pewnym
momencie powzi¹³ wiêc prawdopodobnie œwiadom¹ decyzjê zerwania
kontaktu z ¿on¹. Wiedzia³, ¿e w ten sposób zostanie uznany za zaginionego,
a to z kolei pozwoli W³adys³awie na otrzymanie wdowiej renty. Stanis³aw
musia³ u³o¿yæ swe ¿ycie od pocz¹tku. Bardzo pomocnym okaza³ siê zawód
cieœli, który zdoby³ po wydziedziczeniu przez rodziców. Na Syberii wiêkszoœæ
domów stawiano bowiem z drewna., tak wiêc Stanis³aw sta³ siê g³ównym
budowniczym Winzili. Zapewni³o mu to szacunek ludzi, a i mia³o to wp³yw
na jego sytuacjê materialn¹. Bêd¹c pozbawionym szans na powrót do kraju,
Stanis³aw powtórnie siê o¿eni³.
Z tego zwi¹zku urodzi³o siê czworo dzieci... Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e
prawdziwy dramat dla Stanis³awa i jego nowej rodziny rozpocz¹³ siê
w 1936 roku, kiedy dosta³ pozwolenie na powrót do Polski. Po ponad
20 latach otwar³a siê droga do ojczyzny, a co najwa¿niejsze do polskiej
rodziny. Z tego co wiemy bardzo chcia³ wróciæ, ale powstrzymywa³a go jego
rosyjska rodzina.... trudno sobie nawet wyobraziæ rozterki, jakie nim targa³y
w tym czasie... W koñcu da³ siê przekonaæ, ¿e polska rodzina ju¿ prze¿y³a
jego stratê i prawdopodobnie poradzi³a sobie jakoœ z tym, ¿e s¹ to doroœli
ludzie... Tak naprawdê cokolwiek Stanis³aw by zrobi³, ³¹czy³o siê to ze
zranieniem którejœ ze stron. By³o to prawdopodobnie piek³o jego ¿ycia.
I byæ mo¿e dlatego zacz¹³ pisywaæ listy do Polski. By³y one jednak skrzêtnie
przechwytywane przez jego córkê Lidê, która nie potrafi³a sobie poradziæ

Zdjêcie wykonane w Winzili, na Syberii, w czasie wizyty Czes³awa u jego
przyrodniego rodzeñstwa. Wizyta odby³a siê w 1965 roku.
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z myœl¹ o mo¿liwoœci utraty ojca. Poza tym nadchodzi³y kolejne trudne
czasy - II wojna œwiatowa. Stanis³aw nigdy nie skontaktowa³ siê z polsk¹
rodzin¹, nigdy nie wróci³ do Polski, nie zobaczy³ nigdy swojego syna
Czes³awa. Zmar³ na Syberii w 1961 roku. Lida targana wyrzutami
sumienia, napisa³a list, rozpaczliwie staraj¹c siê naprawiæ krzywdê
wyrz¹dzon¹ swojemu ojcu. Szczêœliwym trafem list trafi³ we w³aœciwe rêce.
Rok póŸniej wszystkie dzieci Stanis³awa spotka³y siê po raz pierwszy
w Polsce. Dwa lata póŸniej nast¹pi³a rewizyta, w trakcie której Czes³aw po
raz pierwszy odwiedzi³ grób swojego ojca. Chyba trudno jest wyobraziæ
sobie ogrom dramatu g³ównych bohaterów tej historii, si³ê emocji
targaj¹cych nimi, wagê podejmowanych przez nich decyzji. Czy¿ ¿ycie nie
jest najlepszym re¿yserem?...
Ewa Tomaszewska, Mieszkañcy Kobylnicy
którzy uczestniczyli w walkach dla wolnoœci Ojczyzny
w latach 1914-1920, Wierzeniczenia 7 (60) 2008, s. 14-21.
Rok póŸniej w kolejnym listopadowym wydaniu „Wierzeniczeñ” pani Ewa
Tomaszewska uzupe³ni³a jeszcze swoj¹ relacjê. Z tego artyku³u
przytaczamy tylko te fragmenty, które odnosi³y siê do innych osób.
W tekœcie zawartych by³o sporo przypomnieñ i powtórzeñ. Istotne by³o
stwierdzenie, ¿e w sumie wiele osób z Kobylnicy bra³o udzia³ w mundurach
armii niemieckiej w I wojnie œwiatowej. Autorka wymienia ich nazwiska.
Jednak zostawiamy je na boku, jeœli nie ma za tym dalszych informacji.
Z ciekawszych uzupe³nieñ na uwagê zas³uguje informacja o poleg³ym
Boles³awie Ciepliñskim, o którym pani Tomaszewska poprzednio poda³a,
¿e poza tym, ¿e bra³ udzia³ w walkach i poleg³ pod Verdun nic wiêcej nie
wiadomo. Teraz dowiedzieliœmy siê, ¿e bêd¹c strzelcem 1 kompanii
technicznej, rezerwist¹ 6 Pu³ku Piechoty 16 wrzeœnia 1917 roku poleg³ pod
Ypres. Jest to o tyle wa¿ne, ¿e w³aœnie w tym czasie Niemcy w czasie tych
walk u¿yli po raz pierwszy gazów truj¹cych przeciwko Francuzom. Jednak
na skutek wiatrów gazy te wyrz¹dzi³y tak¿e du¿e szkody po stronie
niemieckiej. Byæ mo¿e i na to zwraca uwagê pani Ewa Tomaszewska,
Boles³aw Ciepliñski by³ tak¿e ofiar¹ tej broni. Teraz ju¿ podajemy
uzupe³nienia.
„...Józef Jarysiak urodzony 9 marca 1889 roku, z zawodu cieœla,
w listopadzie 1913 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z urodzon¹ w Wierzonce
Mart¹ Kaleta. Wcielony jako rezerwista do 4 kompanii polowej 29 Pu³ku
Saperskiego poleg³ 2 lipca 1915 roku podczas walk w miejscowoœci
Argonnen. Jego brat Kazimierz Jarysiak, urodzony 21 lutego 1891 roku,
strzelec wyborowy 3 kompanii 48 Pu³ku Piechoty poleg³ w Sonpir we
Francji w dniu 19 wrzeœnia 1914 roku.
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Rodzina Paw³a i Józefy Œlota³ów i oraz Marcina i Katarzyny Szwanków
straci³y po jednym, spoœród dwóch zabranych na wojnê synów. Pawe³
Œlota³a w poszukiwaniu pracy dotar³ do Kobylnicy. Po otrzymaniu posady
kolejarza pozosta³ w niej na sta³e i w 1878 roku o¿eni³ siê z Józef¹ G¹ska.
Spoœród oœmiorga ich dzieci, do armii pruskiej zostali powo³ani najm³odsi
synowie: Micha³ i Ignacy. Brali udzia³ w walkach w okolicach Verdun,
gdzie poleg³ Ignacy, a Micha³ uzna³, ¿e tylko cud ocali³ jego ¿ycie....
Syn Micha³a, Antoni Œlota³a przekaza³, ¿e ojciec podczas bitwy zosta³
bardzo ciê¿ko ranny i le¿a³ wœród zabitych i umieraj¹cych. Francuzi
przechodz¹c pole walki strza³em dobijali ¿o³nierzy niemieckich, u których
zauwa¿yli oznaki ¿ycia. Gdy podeszli do ojca to powstrzymali siê od strza³u,
bo na jego szyi zauwa¿yli medalik. Przypuszczali, ¿e jest Polakiem
katolikiem, a nie Niemcem. Zabrali go do szpitala, a potem do obozu
jenieckiego. W obozie na terenie Francji przebywa³ do zakoñczenia wojny.
Ignacy Szwanka, syn gospodarza urodzi³ siê 29 grudnia 1893 roku, saper
1 kompanii 33 batalionu saperskiego w Poznaniu, zmar³ 14 czerwca 1915
roku w 4 szpitalu polowym w Medyko. Przyczyn¹ zgonu by³a cholera.
Z aktów zgonu wynika, ¿e ¿o³nierze umierali nie tylko na polu walki, czy
w szpitalach na skutek odniesionych ran, ale tak¿e na skutek szerz¹cych siê
epidemii chorób zakaŸnych.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych ¿o³nierze zaczêli powracaæ do domów.
Wielu z nich z powa¿nie nadszarpniêtym zdrowiem. Antoni £ukowiak
(zm. w 1922), Jan Stachowiak (1987 -1921) i Stanis³aw Koralewski
(zm. w 1921 r. w wieku 40 lat) na wojnie nabawili siê choroby p³uc i kilka
lat po jej zakoñczeniu zmarli na gruŸlicê.
U mojego dziadka (¿o³nierza piechoty) wojna spêdzona w okopach odbi³a
siê na zdrowiu nóg. Na nich powsta³y rany,które nigdy siê nie zagoi³y....
Wœród walcz¹cych na frontach I wojny œwiatowej byli tak¿e cz³onkowie
mojej rodziny: dziadek Andrzej P³otek (1873 – 1943) i jego brat Franciszek
oraz brat babci Ignacy Jasiak. Niestety tylko o dziadku posiadam trochê
informacji. Wiem, ¿e s³u¿y³ w piechocie i zosta³ wys³any na front do Francji.
Odchodzi³ na wojnê z wielkim bólem, w domu musia³ zostawiæ pi¹tkê dzieci
z ¿on¹ oczekuj¹c¹ narodzin nastêpnego dziecka. Urodzon¹ w grudniu
1914 roku córkê Martê (moj¹ mamê), zobaczy³ dopiero latem 1916 roku,
gdy przyjecha³ na pierwsz¹ przepustkê. W jej pamiêci na zawsze pozosta³o
prze¿ycie zwi¹zane z powrotem ojca z wojny. By³a wówczas czteroletnim
dzieckiem, tata...wzi¹³ j¹ na rêce i poszed³ za stodo³ê, by tam
w odosobnieniu daæ upust swemu wzruszeniu. P³aka³ tul¹c j¹ do siebie, a ³zy
p³ynê³y strumieniami po jego twarzy, sp³ywaj¹c na jej twarz, na ni¹ i na
ziemiê. By³y to ³zy radoœci i szczêœcia, by³y to ³zy wolnoœci. Po latach zacz¹³
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powa¿nie odczuwaæ skutki wojny. Rany na nogach utrudnia³y mu pracê
(z zawodu by³ cieœl¹), póŸniej równie¿ chodzenie....”
Ewa Tomaszewska, Udzia³ mieszkañców Kobylnicy
w walkach podczas I wojny œwiatowej i Powstaniu Wielkopolskim,
Wierzeniczenia, 5 (66) 2009, s. 29-34.

Kolejne uzupe³nienie Pani Ewy Tomaszewskiej ukaza³o siê w 2012 roku,
tak¿e w listopadowym wydaniu. By³o to króciutkie wspomnienie o
Stanis³awie Augustyniaku:
„... Po publikacjach o poleg³ych za wolnoœæ Ojczyzny umieszczonych na
tablicy w wierzenickim koœciele, mieszkanka Kobylnicy Teresa Peliñska
w rozmowie ze mn¹ powiedzia³a, ¿e jest na niej tak¿e mamy brat Stanis³aw
Augustyniak. W albumie rodzinnym ma jego zdjêcie, ale nic wiêcej o nim
nie wie. Z akt agonu USC w Swarzêdzu poznaliœmy wiêcej szczegó³ów jego
¿yciorysu. Urodzi³ siê 22 lipca 1893 roku w miejscowoœci Kowalskie.
Walczy³ na terenie Francji, gdzie poleg³ 24 kwietnia 1915 roku w Cote
Lorraine. Informacje o losie swojego ¿o³nierza przes³a³ komendant
19 Pu³ku Artylerii... Stanis³aw by³ jednym z trzynaœciorga dzieci Józefa
i Katarzyny (z domu Ma³eckiej) Augustyniaków zamieszka³ych w Wierzenicy
na tzw. Augustówce...”
Ewa Tomaszewska, Stanis³aw Augustyniak,
Wierzeniczenia. 8 (94) 2012, s. 21-22.
Dla zobrazowania skali udzia³u mieszkañców w wojnie podajemy
w zakoñczeniu tej czêœci za ówczesnymi Ÿród³ami kilka zbiorczych
danych.
Miejscowoœæ
Wierzenica
Kobylnica
Wierzonka
Mielno (Milno)
Kar³owice
Dêbogóra
Skorzêcin
Barcinek
Mechowo *
Razem

Byli na wojnie
60
43
30
20
43
14
4
3
16
233

Wrócili z wojny
49
38
25
18
35
12
2
1
12
192

Polegli
11
5
5
2
8
2
2
2
4
41

*Mechowo wówczas nale¿a³o do parafii w Kicinie.
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W 1900 r. w parafii zamieszkiwa³o oko³o 1100 katolików (a wiêc raczej
Polaków), a w 1921 r. by³o ich oko³o 1400. Wojna dotknê³a bezpoœrednio
niemal co trzeciej osoby p³ci mêskiej z terenu parafii, a licz¹c ca³oœæ jej
mieszkañców, a wiêc kobiety i dzieci, prawie co pi¹tego. Zaledwie
o kilkunastu zdo³aliœmy zebraæ jakieœ dane i je przedstawiæ.

Cz. II. Powstañcy Wielkopolscy
W redakcyjnym archiwum pierwsz¹ publikacjê o Powstañcach
Wielkopolskich znaleŸæ mo¿na w numerze na Bo¿e Narodzenie 2002 roku.
Artyku³ nosi³ tytu³ „Powstañcy Wielkopolscy na naszym cmentarzu”,
autorstwa W³odzimierza Buczyñskiego. Mogliœmy siê z niego dowiedzieæ
o dwóch spoœród 70 000 ¿o³nierzy powstañczej armii walcz¹cych od
pocz¹tku w jej szeregach, pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym.
„Grób pierwszego z nich znajdziemy na
cmentarzu po prawej stronie g³ównej alejki.
To pan Stanis³aw Mierzejewski urodzony
1 V 1902 r. w Poniecu. Jego ojciec by³
leœnikiem. Do powstania poszed³ jako jeden
najm³odszych ochotników, z w³asn¹ broni¹
myœliwsk¹. Walczy³ na froncie po³udniowo –
zachodnim, w rodzinnych stronach.
Prawdopodobnie na dowodzonym przez
podporucznika Józefa Ceptowskiego odcinku
ponieckim, uczestnicz¹c w bojach o Waszkowo
i Goœciejewo (19 I 1919), Miechcin, folwark
Klapowo (12 II 1919). Si³ami niemieckimi na
tym odcinku dowodzi³ gen. Lepper. W wolnej
Polsce kontynuuj¹c rodzinn¹ tradycjê zosta³
leœnikiem., jak mówi mieszkaj¹cy
w Poznaniu syn Andrzej by³ fanatykiem na tle
lasu. W 1939 r. bra³ udzia³ w wojnie obronnej, walczy³ pod dowództwem
gen. Kleberga. Wziêty do niewoli we wrzeœniu 1939 r. by³ w niej do lutego
1945 r. Pracowa³ jako robotnik rolny u bauera, czyli niemieckiego
gospodarza na ziemiach, które po wojnie odzyskaliœmy. W okresie
powojennym pracowa³ jako leœnik w Nadleœnictwie Miêdzyrzecz
Wielkopolski. W 1961 r. przeniós³ siê do Mechowa. Z lasem zwi¹zany by³ do
ostatnich chwil ¿ycia, jeszcze jako emeryt pracowa³ na pó³ etatu. Zmar³
10 IX 1984 r. mieszkaj¹c w Mechowie, do koñca nie chcia³ opuœciæ
umi³owanego lasu. Do samotnie mieszkaj¹cego staruszka (¿ona zmar³a
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w 1978 r.),miêdzy odwiedzinami syna
czêsto zagl¹dali i pomagali mu pañstwo
Teresa i Edward Majchrzakowie
z Wierzenicy. Za udzia³ w Powstaniu
Wielkopolskim, wojnie obronnej
i powojenn¹ pracê zosta³ uhonorowany
licznymi odznaczeniami: Krzy¿em
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym,
Medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci,
Medalem za Warszawê 1939 – 1945. Uchwa³¹ Rady Pañstwa z dnia 1972 r.
zosta³ awansowany do stopnia podporucznika. Z okazji 50. i 65. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego, Dnia Wojska Polskiego otrzymywa³ ¿yczenia
i dyplomy.
Od strony wsi pochowany jest pan
Stanis³aw Rumiñski urodzony
29 III 1898 r. w Górze, obecnie
czêœæ ¯nina. Jako m³ody ch³opak
trafi³ do armii niemieckiej.
W powstaniu...walczy³ dwukrotnie
… od 10 do stycznia 1919 r.
o rodzinne miasto i jego okolice.
Za drugim razem w sk³adzie
oddzia³u ¿niñsko – gnieŸnieñskiego
dowodzonego przez
podporucznika? Marcelego
Cieœlickiego i podporucznika
Konrada Golniewicza. Z jego szlakiem bojowym zwi¹zane s¹ tak¿e
Damas³awek i G¹sawa. By³ inwalid¹ wojennym. Jako weteran zosta³
odznaczony odznaczeniami powstañczymi, w tym Wielkopolskim Krzy¿em
Powstañczym. W Kobylnicy osiedli³ siê w 1930 r., tu wybudowa³ dom dla
swojej rodziny, obecnie ul. Poznañska 107. Pracowa³ w s¹dzie w Poznaniu.
Mieszkaj¹c w Kobylnicy ogromn¹ czêœæ ¿ycia poœwiêci³ ochotniczej stra¿y
po¿arnej (OSP). Zak³ada³ OSP, by³ jej prezesem, organizowa³ tak¿e ko³o
M³odych Polek. Stra¿ obok dzia³alnoœci zwi¹zanej z gaszeniem po¿arów
prowadzi³a szerok¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹, w dziœ ju¿ nieistniej¹cej salce,
za „Stell¹”...¯ona Stefania prowadzi³a za³o¿ony we w³asnym domu sklep
spo¿ywczy. Przed wojn¹ by³ on w du¿ej mierze nastawiony na obs³ugê
licznie przyje¿d¿aj¹cych do Kobylnicy na majówki czy w odwiedziny do
dzieci w „Stelli” wycieczkowiczów. On z upodobaniem zajmowa³ siê
ogrodem podziwianym przez mieszkañców wsi. Zmar³ 11 III 1965 r. Tyle
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dot¹d uda³o siê ustaliæ o losach obu powstañców dziêki synowi pierwszego
z nich, pana Andrzeja i rodzinie drugiego oraz panu Edwardowi
Majchrzakowi z Wierzenicy...”
W³odzimierz Buczyñski, Powstañcy Wielkopolscy na naszym cmentarzu,
Wierzeniczenia 6 (22) 2002, s. 10-12.

W roku nastêpnym, w grudniu 2003 r. w odniesieniu do pana Stanis³awa
Rumiñskiego ukaza³o siê uzupe³nienie dotychczasowych ustaleñ.
„...Zarêczenie pana Jana Budziaka z Podgórzyna pow. ¯nin pozwala
potwierdziæ udzia³ pana Stanis³awa Rumiñskiego w walkach o ¯nin oraz
w walkach na froncie pó³nocnym pod Szubinem, £abiszynem i Rynarzewem.
Miejscowoœci te kilka razy przechodzi³y z r¹k do r¹k. Miêdzy innym
£abiszyn i Szubin powstañcy zdobyli 8 i 11 stycznia 1919 r. Pierwszego
lutego utracili Szubin. Pod Rynarzewem walczyli jeszcze 18 czerwca 1919 r.,
czyli ponad 4 miesi¹ce po rozejmie w Trewirze. Jak wiemy obaj panowie
byli ochotnikami, stanowili cz¹stkê Armii Wielkopolskiej dopiero u schy³ku
powstania licz¹cej 70 tysiêcy ¿o³nierzy. Wczeœniej by³a ona znacznie mniej
liczna. Po blisko trzech tygodniach walk, ko³o po³owy stycznia 1919 r.
liczy³a ona 103 oficerów i 17 060 ¿o³nierzy. Szybko powiêkszaj¹cy siê
w efekcie og³oszonej mobilizacji, stan liczebny spowodowa³ formowanie
du¿ych regularnych oddzia³ów. Pan Rumiñski trafi³ do 3 Pu³ku Strzelców
Wielkopolskich (PSW) wchodz¹cego w sk³ad I Dywizji Strzelców
Wielkopolskich (DSW). Po podporz¹dkowaniu Armii Wielkopolskiej
Józefowi Pi³sudskiemu – Naczelnikowi Pañstwa pu³k ten bierze udzia³
w wojnie polsko – radzieckiej(bolszewickiej) na froncie litewsko –
bia³oruskim. W wojsku polskim 1 DSW zostaje 10 XII 1919 r.
przemianowana na 14 Dywizjê Piechoty Wielkopolskiej (DPW), a PSW na
57 pu³k piechoty wielkopolskiej. Dowództwo 14 DPW rozkazem nr 37 z dnia
18 II 1920 r. nadaje starszemu szeregowemu St. Rumiñskiemu Krzy¿
Walecznych. Uprawniaj¹ca go do noszenia odznaczenia legitymacja nosi
numer 3867. Zatwierdzenie nadania nast¹pi³o dekretem Naczelnego Wodza
nr 976 og³oszonym w dzienniku personalnym Ministra Spraw Wojskowych
z dnia 27 I 1921 r. Uda³o siê te¿ ustaliæ, ¿e s³u¿¹c w wojsku niemieckim by³
ranny w ramiê, przebywa³ w szpitalu w Heilbronn w Bawarii. Zapewne
doœwiadczenie frontowego ¿o³nierza wykorzystane w walkach
powstañczych przyczyni³o siê do tego, ¿e zas³u¿y³ na Krzy¿ Walecznych.
Nadal pozostaje niewiadom¹ udzia³ w wojnie z bolszewikami, na którym
froncie dos³u¿y³ siê Krzy¿a Walecznych...”
W³odzimierz Buczyñski, Powstañcy Wielkopolscy na naszym cmentarzu
- uzupe³nienie, Wierzeniczenia 7 (29) 2003, s. 11-12.
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Trzecim przypomnianym powstañcem opisanym w listopadzie 2004 roku
by³ pan Adam Skonieczny. Sylwetkê jego przypomnia³a nam
w „Wierzeniczeniach”, zmar³a ju¿ niestety, œp. Halina Bera.
„Na cmentarzu w Wierzenicy pochowany
jest Adam Skonieczny uczestnik
Powstania Wielkopolskiego. Urodzi³ siê
25. 12. 1901 r. w Pieraniu powiat
inowroc³awski, w wielodzietnej rodzinie
rolnika. Oko³o 1911 r. jego rodzice
przenieœli siê kupuj¹c tzw. „resztówkê”
do miejscowoœci Rudnicze w powiecie
w¹growieckim. Tu ukoñczy³ Szko³ê
Powszechn¹, a potem gimnazjum w
W¹growcu. Kiedy w roku 1918 wybuch³o
Powstanie Wielkopolskie jako 17 letni
ch³opak wraz z innymi wyruszyli do
walki z Niemcami. Walczy³ w Kiszkowie
w obronie poczty, a potem w ¯ninie, za
co zosta³ odznaczony Wielkopolskim
Krzy¿em Powstañczym. Jego udzia³ w
walkach powstañczych dokumentuje
zaœwiadczenie nr 1123 CH I. Wydane 11 marca 1963 r. przez Centralne
Archiwum Wojskowe. Potwierdza ono, ¿e by³ zweryfikowany jako
powstaniec wielkopolski przed 1939 r. i jest ujêty w ewidencji Biura
Historycznego DOK - VII. w Poznaniu pod numerem 382, do tego jest
kartoteka BH DOK - VII. By³ osob¹ bardzo aktywn¹, ubiega³ siê o stopieñ
aspiranta oficerskiego. Egzamin zda³ 17 sierpnia 1921 r. i otrzyma³
stosown¹ kwalifikacjê naukow¹ ubiegania siê o ten stopieñ. W roku 1932,
1 paŸdziernika o¿eni³ siê i podj¹³ pracê w s¹dzie w Poznaniu jako pomocnik
sekretarza. Udziela³ siê równie¿ w sporcie, by³ sêdzi¹ pi³karskim. Kiedy
wybuch³a wojna, jako uczestnik Powstania Wielkopolskiego musia³ uciekaæ
przed aresztowaniem. Wraz z rodzin¹, ¿on¹ Janin¹, córkami Ol¹ i Mari¹
oraz synem Andrzejem znalaz³ siê w K³odawie. A pracowa³ u Niemca we
m³ynie, w miejscowoœci Bierzwienna w powiecie kolskim. Zna³ bardzo
dobrze jêzyk niemiecki, co pomaga³o mu w du¿ym stopniu przetrwaæ ten
ciê¿ki okres. Po wojnie zatrzyma³ siê u swej matki w Kiszkowie i podj¹³
pracê ksiêgowego w Siernikach ko³o RogoŸna. A od 1950 r. zamieszka³
w Wierzenicy i pracowa³ równie¿ jako ksiêgowy w miejscowym PGR-ze.
Dziêki szczêœliwemu losowi kupi³ dzia³kê w Kobylnicy i pobudowa³ dom
przy ulicy Poznañskiej. Udziela³ siê spo³ecznie, dzia³a³ w PTTK jako
Spo³eczny Opiekun Zabytków opiekuj¹c siê koœcio³em œw. Miko³aja, dawn¹
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karczm¹, dworkiem Cieszkowskiego i m³ynem wodnym w Wierzenicy.
Czynnie dzia³a³ w kole ZBOWiD bior¹c udzia³ w licznych uroczystoœciach
pañstwowych razem ze swoim przyjacielem (te¿ powstañcem) leœniczym
z Wierzenicy panem Stanis³awem
Mierzejewskim. Brali oni równie¿ udzia³
we wszystkich pogrzebach swoich
przyjació³ powstañców. Byli zapraszani
do szkó³. W szkolnej kronice jest
wzmianka, ¿e 19 VII 1968 r. na
50-lecie Powstania Wielkopolskiego
zostali zaproszeni powstañcy, wœród nich
pan Adam Skonieczny oraz uczestnik
walk o Poznañ pan Rudajewski.
Uchwa³¹ Rady Pañstwa z dnia 18 XII
1968 r. zosta³ odznaczony Krzy¿em
Kawalerskim Odrodzenia Polski (legitymacja nr £ 55227 podpisana przez
Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa M. Spychalskiego). Rada Pañstwa
uchwa³¹ z dnia 11 listopada 1972 r. za udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim
mianowa³a obywatela Adama Skoniecznego s. Andrzeja na stopieñ
podporucznika. Podpisali j¹ Minister Obrony Narodowej gen. broni
Wojciech Jaruzelski i Przewodnicz¹cy Rady Pañstwa Henryk Jab³oñski.
Pan Skonieczny zmar³ 1 lipca 1979 r. i zosta³ pochowany na cmentarzu
w Wierzenicy obok zmar³ej 21 XII 1976 r. ¿ony Janiny. ¯egnali go koledzy
powstañcy i weterani, wœród nich pan Stanis³aw Mierzejewski. W ¿yciu
kierowa³ siê maksym¹ „nie wa¿ne jakiego jesteœ wyznania lub pochodzenia,
wa¿ne jakim jesteœ cz³owiekiem”.
Halina Bera, Adam Skonieczny powstaniec Wielkopolski,
Wierzeniczenia 4 (33) 2004, s. 25-27.

W grudniu 2008 roku publikowaliœmy kolejne materia³y w artykule
zatytu³owanym „90 rocznica Powstania Wielkopolskiego”. Pierwsza czêœæ
tego opracowania jest powtórzeniem tego, co przytoczyliœmy ju¿ wczeœniej
o trzech wymienionych postaciach. Jest jednak nowe istotne uzupe³nienie.
„...Ci trzej powstañcy, w momencie jego wybuchu nie mieszkali na Ziemi
Wierzenickiej, osiedlili siê na niej w okresie miêdzywojennym lub po
II wojnie œwiatowej. Jeszcze nie tak dawno wydawa³o siê, ¿e to wszyscy
uczestnicy tego zwyciêskiego powstania, którzy znaleŸli miejsce wiecznego
spoczynku w Wierzenicy. Okaza³o siê, ¿e s¹ nastêpni.
Pierwszy z nich to wywodz¹cy siê z naszej Wierzenickiej Ziemi Stanis³aw
Knasiak mieszkaniec okolic Augustówki w tamtym czasie administracyjnie
wchodz¹cej w sk³ad Mechowa i podlegaj¹cej parafii Kicin. Urodzi³ siê
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w 1895 r., bra³ udzia³ w I wojnie œwiatowej,
jego nazwisko jest na liœcie ks. L. Haase.
Cieszy³ siê opini¹ dobrego rzemieœlnika, by³
cieœl¹ lub stolarzem. W okresie miêdzywojennym, od lat dwudziestych do
1936-1937 r. przebywa³ we Francji. Po
powrocie wybudowa³ dom w Poznaniu przy
ul. Studziennej. Mia³ z ¿on¹ Franciszk¹ synów:
Tadeusza, Kazimierza, Józefa i córkê
Kazimierê.
Po wybuchu wojny przez s¹siada
Volksdeutscha (?)... zosta³ wskazany
hitlerowcom jako powstaniec wielkopolski.
O donosie podobno dowiedzia³ siê inny by³y
powstaniec, kolega, s³u¿¹cy w granatowej
policji i ostrzeg³ go. Obaj mieli podj¹æ decyzjê
o zg³oszeniu siê na roboty do Niemiec i w ten
sposób zgin¹æ z oczu miejscowego gestapo.
Zamiast niego gestapo aresztowa³o syna
Tadeusza, nie prze¿y³ wojny. Pozostali dwaj
synowie, córka zmar³a wczeœniej, zostali
wywiezieni z Poznania w okolice Kórnika,
do Bnina? W Niemczech Stanis³aw Knasiak
pracowa³ byæ mo¿e w miejscowoœci
Wittenberg. Tam zachorowa³ na p³uca, na
gruŸlicê. Szcz¹tkowe przekazy rodzinne mówi¹
o liœcie napisanym do rodziny w Wierzenicy
i powrocie do niej z pomoc¹ Niemki, u której
pracowa³. Byæ mo¿e wróci³ pod innym
nazwiskiem, podobno nie mia³ kartek
¿ywnoœciowych. Zmar³ w pó³ roku po powrocie
do Wierzenicy. Zosta³ pochowany pod innym
nazwiskiem, w grobie bez krzy¿a i tabliczki.
Dziœ na jego grobie napis na owalnej metalowej tabliczce g³osi: Stanis³aw
Knasiak ur. 1895 zm. 1944 r. pow. Wielkopolski. Grób ten znajduje siê
niemal w œrodku dolnego pola, po lewo od wejœcia. Wœród pami¹tek
rodzinnych po nim by³a szabla, co mo¿e wskazywaæ na s³u¿bê
w powstañczej kawalerii.”
List pani Ireny Waligórskiej z 4 grudnia 2008 r. zawiera informacjê. Moi
rodzice Ignacy i Helena z d. Œlota³a, s¹ pochowani na cmentarzu w
Wierzenicy... mój ojciec Ignacy Waligórski by³ powstañcem wielkopolskim,
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ujêty w ewidencji Biura Historycznego
DOK- VII w Poznaniu pod nr 15338. Ignacy
Waligórski urodzi³ siê 25 lipca 1900 r.
w Staro³êce, wtedy podpoznañskiej wsi.
Aktualnie nie mamy informacji gdzie walczy³.
Po utworzeniu przez powstañców Armii
Wielkopolskiej i podporz¹dkowaniu jej
Naczelnikowi Pañstwa bra³ udzia³ w wojnie
polsko radzieckiej (bolszewickiej). Uchwa³¹
Rady Pañstwa z 5 I 1958 r. (legitymacja
B-67387 podpisana przez Juliana Horodeckiego, sekretarza Rady Pañstwa). Zosta³
odznaczony Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym. Mieszka³ przez szereg lat w Kobylnicy.
Potem w Swarzêdzu przy Placu Niez³omnych.
Zmar³ 27 sierpnia 1964 r. w Kobylnicy, kiedy
pomaga³ rodzinie... w naprawie dachu.
Spoczywa niedaleko grobu S. Rumiñskiego...”
Halina Bera (o Adamie Skoniecznym), Ewa I i W³odzimierz Buczyñscy,
90 rocznica Powstania Wielkopolskiego,
Wierzeniczenia 8 (61) 2008, s. 4-13.

Dwa lata póŸniej w grudniu 2010 w „Wierzeniczeniach” ukaza³ siê kolejny
materia³ zatytu³owany „Powstañczym tropem” autorstwa Ewy
i W³odzimierza Buczyñskich. Pojawi³a siê w nim ponownie postaæ
Stanis³awa Knasiaka. Przytaczamy z tego opracowania te informacje, które
s¹ uzupe³nieniem poprzednich. Tak¿e now¹ o Kazimierzu Chmielarzu.
„W 2008 roku uda³o nam siê ustaliæ, ¿e na cmentarzu w Wierzenicy
spoczywaj¹ kolejni powstañcy wielkopolscy. Wtedy wiedzieliœmy w sumie
o piêciu. W miêdzyczasie o niektórych z nich uda³o siê … zdobyæ kolejne
informacje. Tak te¿ siê sta³o o odniesieniu do Stanis³awa Knasiaka.
Pierwsze informacje o nim podaliœmy w 2008. Teraz je uzupe³niamy.
Mieszka³ w Augustówce, w tamtym czasie administracyjnie wchodz¹cej
w obrêb Mechowa i podlegaj¹cej parafii Kicin. W lecie, 6 lipca 2010 roku,
spotkaliœmy siê z mieszkaj¹cym w Teksasie jego wnukiem Waldemarem
Knasiakiem, synem Kazimierza, który odwiedzi³ Wierzenicê. Przywióz³ on
fotografiê swojego dziadka w mundurze powstañczym. Charakterystycznym
elementem jego umundurowania jest pêtelka w kszta³cie trefla ze sznurka
koloru ochronnego, na rogatywce po lewej stronie, wprowadzona rozkazem
nr 17 z 21/22 stycznia 1919 r. Przyjazd Waldemara Knasiaka sta³ siê
katalizatorem rodzinnych poszukiwañ i w efekcie uda³o nam odszukaæ inne
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zdjêcia oraz zgromadziæ szereg nowych informacji. Rodzicami Stanis³awa
Knasiaka byli Józefa z domu Ma³ecka i Franciszek, którzy s¹ pochowani
w Wierzenicy. On sam urodzi³ siê 25 lutego w Uzarzewie. Bra³ udzia³
w I wojnie œwiatowej. Jego nazwisko znajduje siê na liœcie ks. Ludwika
Haase, który spisa³ jej uczestników pochodz¹cych z parafii Wierzenica Kicin. Bêd¹c w armii niemieckiej mia³ ju¿ szablê, co da siê zobaczyæ na
kolejnym zachowanym zdjêciu, czyli ju¿ wtedy by³ kawalerzyst¹. S³u¿y³
razem z bratem Adamem w tym samym oddziale na froncie zachodnim we
Francji. Adam trafi³ do Armii Hallera. Wed³ug przekazów rodzinnych
Stanis³aw Knasiak pod koniec I wojny przebywa³ w domu, wczeœniej by³
ranny i zosta³ urlopowany, b¹dŸ zwolniony ze s³u¿by. 27 grudnia 1918 roku
pod pretekstem niespodzianki w rodzaju „wyjazd do cukierni” z matk¹
i siostr¹ Rozali¹ pojecha³ do Poznania. Tam byli w t³umie s³uchaj¹cych
przed hotelem Bazar przemówienia Ignacego Jana Paderewskiego. Potem
odprowadzi³ matkê i nieletni¹ siostrê na dworzec, a sam zapytany dlaczego
nie wraca, powiedzia³, ¿e zostaje, by walczyæ o woln¹ Polskê. Ten wyjazd
móg³ byæ o tyle nieprzypadkowym, ¿e drugi jego brat Kazimierz te¿
spoczywaj¹cy w Wierzenicy by³ cz³onkiem „Soko³a” (Towarzystwo
Gimnastyczne Sokó³), którego celem by³o przygotowanie m³odzie¿y
do podjêcia walki zbrojnej o niepodleg³¹ Polskê. Na jakim froncie walczy³
trudno ustaliæ. W dniu 10 listopada 1919 r. poœlubi³ w Bninie Franciszkê
z domu Ryback¹ urodzon¹ 10 stycznia 1895 roku w Czmoniu”....
Dalszy opis jego ¿ycia odnotowany w tej relacji pokrywa³ siê
z wczeœniejszymi przekazami. Dotyczy³o to jego ¿ycia przedwojennego,
jak i losów podczas II wojny œwiatowej. Dowiadujemy siê jednak, ¿e
wracaj¹c nielegalnie z robót przymusowych do rodziny w Wierzenicy
ukrywa³ siê u rodziny Lewandowskich, która w ten sposób nara¿a³a dla
niego swoje ¿ycie.
„...Zmar³ w pó³ roku po powrocie do Wierzenicy, w 1944 r.... Przed œmierci¹
spisa³ w obecnoœci œwiadków: Józefa Cywiñskiego, Stanis³awa
S³abuszewskiego, Jana Jab³oñskiego testament. Dokument opatrzony
piecz¹tk¹ so³tysa Wierzenicy zosta³ zaszyty w rêkawie starej kurtki. W nim
ustanawia³ szwagra Józefa Lewandowskiego opiekunem prawnym swoich
synów Kazimierza i Józefa....” Grób zmar³ego zosta³ w 2010 roku
odnowiony przez rodzinê, pojawi³a siê na nim nowa tabliczka i krzy¿.
„...Przy zbieraniu materia³ów o wierzenickim m³ynie pojawi³a siê
informacja o Kazimierzu Chmielarzu, synu Jana, powstañcu z Wierzenicy.
Rodzina Chmielarzy przywêdrowa³a do Wierzenicy zapewne pod koniec
1900 roku. Nie ma nazwiska Chmielarz ani rodowego nazwiska ¿ony Jana,
ówczesnego m³ynarza, Weroniki Œwiadek w spisie mieszkañców Wierzenicy
sporz¹dzonym w marcu tego roku przez ks. Wincentego Studniarskiego. Jest
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ona ujêta w spisie mieszkañców Kobylnicy, obok rodziców s¹ wymienieni
synowie Stanis³aw i Kazimierz... Wed³ug ksi¹g parafialnych obaj synowie
figuruj¹ jako urodzeni w Kobylnicy, Stanis³aw 14 listopada 1897 r.,
a Kazimierz 6 lutego 1899 r. Natomiast kolejna z rodzeñstwa Seweryna
urodzona 10 grudnia 1900 roku ma ju¿ wpisan¹ Wierzenicê. Stanis³aw
Chmielarz jest na liœcie poleg³ych podczas I wojny œwiatowej sporz¹dzonej
przez ks. Ludwika Haase, zgin¹³ w 1917 roku, jest pochowany w grobie
rodzinnym w Wierzenicy.
Sam Kazimierz te¿ s³u¿y³ w armii niemieckiej, a nastêpnie by³ powstañcem
wielkopolskim. Po utworzeniu przez powstañców Armii Wielkopolskiej i
podporz¹dkowaniu jej Naczelnikowi Pañstwa bra³
udzia³ w wojnie polsko radzieckiej
(bolszewickiej). S³u¿y³ wtedy zapewne w tzw. broni
jezdnej (konnej), mog³a to byæ te¿ artyleria konna.
Na zdjêciu z tego okresu jego kolega ma na
mundurze najpewniej Odznakê Wojsk
Wielkopolskich, a obaj maj¹ szablê...
W okresie miêdzywojennym byæ mo¿e odby³
szkolenie w pu³kowej szkole podoficerskiej
55 Poznañskiego Pu³ku Piechoty
w Lesznie. Na zachowanym zdjêciu widaæ go
najprawdopodobniej na tle fragmentu pomnika
poleg³ych ¿o³nierzy tego pu³ku. Mia³ wówczas
stopieñ kaprala. Walczy³ te¿ w obronie kraju w
1939 roku, by³ wówczas œwiadkiem wielu
okropieñstw. Kiedy on walczy³, jego rodzina jak
wiele innych okolicznych ucieka³a przed
Niemcami na wschód. W czasie II wojny
Chmielarzowie nie zostali wysiedleni, mieszkali
w Wierzenicy, a Kazimierz Chmielarz pracowa³
w gospodarstwie Miko³aja Miko³ajewskiego
w Dêbogórze.
Zmar³ 12 czerwca 1969 roku, jest pochowany na
wierzenickim cmentarzu w grobie rodzinnym
z charakterystycznymi dwoma, ni¿szym i wy¿szym,
metalowymi krzy¿ami. Grób ten znajduje siê od
strony wsi na górnym polu bli¿ej p³otu. Niestety
w pamiêci rodziny i jej domowym archiwum
zachowa³o siê bardzo niewiele informacji
i dokumentów Podczas II wojny dokumenty
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powstañcze mog³y oznaczaæ wiêzienie lub wys³anie do obozu. Natomiast po
niej udzia³em w wojnie z Rosj¹ Radzieck¹ lepiej by³o siê nie chwaliæ.
O jego udziale w Powstaniu
Wielkopolskim wiemy dziêki
legitymacji do odznaczenia...Uchwa³¹ Rady Pañstwa
z 5 sierpnia 1958 r. (legitymacja
C – 39010 podpisana przez Juliana
Horodeckiego, Sekretarza Rady
Pañstwa) zosta³ odznaczony
Wielkopolskim Krzy¿em
Powstañczym, odznaczenie
zachowa³o siê. Na pocz¹tku
1958 roku... zosta³ cz³onkiem Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ
i Demokracjê. (ZBoWiD), organizacji zrzeszaj¹cej kombatantów...”
Ewa J i W³odzimierz Buczyñscy, Powstañczym tropem,
Wierzeniczenia 8 (76) 2010, s. 14–19.

Przy okazji wspomnieñ o bior¹cym udzia³ w I wojnie œwiatowej Miko³aju
Paw³owskim w tym samym jej artykule z 2007 roku znalaz³o siê jeszcze
jedno wspomnienie pani Krystyny Paw³owskiej zwi¹zane z bratem jej
mamy W³adys³awie Kijaku:
„... Chcia³abym jeszcze wspomnieæ o bracie naszej mamy, naszym wujku
W³adys³awie Kijaku, kapitanie wojsk polskich, urodzonym w Wierzenicy,
gdzie spêdzi³ swoj¹ m³odoœæ. By³ cz³owiekiem bardzo zdolnym, wygl¹dem
i sposobem bycia przypomina³ naszego dziadka Wincentego Kijaka. S³u¿y³
w wojsku w Poznaniu. Bra³ czynny udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim.
W Poznaniu znanym by³ z pracy spo³ecznej. W czasie II wojny œwiatowej
internowany zosta³ w Rumunii. Po zakoñczeniu wojny i powrocie
z internowania do Poznania, udziela³ siê nadal spo³ecznie. Ludzi
potrzebuj¹cych pomocy przyjmowa³ u siebie w domu i jak po jego œmierci
Gazeta Poznañska pisa³a o nim: „Nikt kto do Niego przyszed³, nie odszed³
bez pomocy”. W roku 1947 zmar³ i pochowany zosta³ w Poznaniu. Po jego
œmierci, ukaza³ siê, na tytu³owej stronie, du¿ym drukiem napis: „Kapitan
W³adys³aw Kijak nie ¿yje” i opis jego ¿ycia. Na cmentarz trumnê z jego
cia³em prowadzi³o7-miu ksiê¿y oraz Zwi¹zek Powstañców Wielkopolskich
ze sztandarem... Wspominam dziœ Wuja W³adys³awa Kijaka, bo i on by³
synem Wierzenicy.”
Krystyna Paw³owska, Niech te „maluchy” modl¹ siê za mnie,
Wspomnienie o naszym ojcu Miko³aju Paw³owskim rodowitym
Wierzeniczaninie, Wierzeniczenia 6 (52) 2007, s. 6-11.
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Ostatnia czêœæ czêœæ artyku³u pani Ewy Tomaszewskiej z listopada 2009
roku, o udziale mieszkañców Kobylnicy w I wojnie œwiatowej poœwiêcona
by³a wspomnieniu tak¿e Powstañca Wielkopolskiego Boles³awa
Jerzyñskiego. Informacjê o nim przekaza³ autorce zamieszka³y
w Pobiedziskach jego syn Bernard.
„...Zakoñczenie wojny nie doprowadzi³o do ca³kowitego wyzwolenia
Wielkopolski spod zaboru pruskiego. Ostatnim akcentem walk
niepodleg³oœciowych by³o zwyciêskie Powstanie Wielkopolskie. Wœród
walcz¹cych w tym powstaniu nie zabrak³o równie¿ ochotników
z Kobylnicy. Do powstania szli g³ównie ci, którzy powrócili z wojny (je¿eli
stan zdrowia im na to pozwala³). Jednym z nich by³ Boles³aw Jerzyñski
¿o³nierz armii pruskiej, uczestnik walk podczas wojny i powstania.
Boles³aw Jerzyñski syn Wojciecha i Franciszki z domu £ukowiak urodzi³ siê
3 paŸdziernika 1898 roku w Kobylnicy. W 1913 roku ukoñczy³ szko³ê
podstawow¹ i jak jego ojciec zosta³ kolejarzem. 16 kwietnia 1917 roku
powo³ano go do wojska niemieckiego i po odbyciu miesiêcznych æwiczeñ
skierowano do walk na terenie Francji. 28 grudnia 1918 roku, jako dezerter
z wojska niemieckiego, wst¹pi³ w Poznaniu do wojska polskiego i zosta³
skierowany do s³u¿by w forcie Grollmana. W Powstaniu Wielkopolskim
uczestniczy³ w walkach pod ¯ninem, £abiszynem, Rynarzewem,
Poszczó³czynem, Szubinem, Kcyni¹ i Nak³em.
29 kwietnia 1929 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Jadwig¹ Mareck¹
i zamieszka³ w Pobiedziskach.... Po piêciu latach, wraz z rodzin¹
przeprowadzi³ siê do Kobylnicy i tutaj urodzili siê pozostali trzej synowie...
W paŸdzierniku 1947 roku ponownie (tym razem ju¿ na sta³e) zamieszkali
w Pobiedziskach. Z Kobylnic¹ nadal ³¹czy³a go praca zawodowa. Przez ca³y
czas pracowa³ PKP w Kobylnicy, a kilka lat przed odejœciem na emeryturê
w nastawni przy stacji Poznañ Wschód. Zmar³ 21 maja 1975 roku
i pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w Pobiedziskach.
Za udzia³ w walkach wyzwoleñczych, uchwa³¹ Rady Pañstwa, zosta³
odznaczony: 13 listopada 1958 roku Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym,
a 30 paŸdziernika 1974 roku Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski....”
Ewa Tomaszewska, Udzia³ mieszkañców Kobylnicy
w walkach podczas I wojny œwiatowej i Powstaniu Wielkopolskim,
Wierzeniczenia, 5 (66) 2009, s. 33-34.
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Od pani Ewy Tomaszewskiej w paŸdzierniku br., a wiêc zupe³nie na œwie¿o
dostaliœmy dwie nowe relacje o Powstañcach Wielkopolskich,
mieszkañcach Kobylnicy pochowanych na naszym cmentarzu. Nazwisko
Franciszka Nawrota, nic wiêcej o nim nie wiedzieliœmy, by³o nam znane ze
spisu jaki zamieœciliœmy w listopadowych „Wierzeniczeniach” w ubieg³ym
roku. Publikowaliœmy wówczas listê jedenastu Powstañców
spoczywaj¹cych w Wierzenicy. Dziêki dociekliwoœci pani Ewy
Tomaszewskiej do tej listy mo¿emy dopisaæ tak¿e Szczepana Mularczyka
jako dwunast¹ osobê, która musi siê tam znaleŸæ.

Szczepan Mularczyk
„Informacje o Szczepanie Mularczyku oparte s¹ na fragmencie
zachowanego w³asnorêcznie napisanego ¿yciorysu przekazanego przez
wnuka Roberta Langwiñskiego.
„Urodzi³em siê dnia 12. 12. 1887 r. w Wylatowie pow. Mogilno jako syn
Franciszka i Antoniny z d. Pakulskich. Po ukoñczeniu Szko³y Podstawowej
wyuczy³em siê zawodu murarskiego, a póŸniej mistrza budowlanego.
S³u¿y³em w wojsku niemieckim przez 2 lata w Szczecinie. W 1914 r.
musia³em wst¹piæ jako rezerwista do wojska niemieckiego i by³em ca³y czas
na froncie we Francji. Po zakoñczeniu I wojny œwiatowej powróci³em do
domu do Trzemeszna. W 1919 r. w niedzielê w I dekadzie stycznia
zorganizowano w Trzemesznie oddzia³ powstañczy pod kierownictwem
i dowództwem póŸniejszego majora Wlekliñskiego. Odzia³ powstañczy
w Trzemesznie otrzyma³ nazwê Kompanii Trzemeszeñskiej i w walkach tego
oddzia³u uczestniczy³em. Niemcy mieli du¿o broni np. w Strzelnie, trzeba
by³o z nimi walczyæ, rozbroiæ ich i zdobyæ broñ dla siebie. Kompania
Trzemeszeñska posz³a do pomocy powstañcom do Mogilna, a póŸniej do
Inowroc³awia. W Inowroc³awiu by³y zaciête walki, bo Niemcy byli dobrze
uzbrojeni i walczyli zaciekle. Kilku naszych powstañców zginê³o w walkach
pod Inowroc³awiem. PóŸniej walczyliœmy z Niemcami pod Szubinem
i Rynarzewem, gdzie by³ ju¿ zorganizowany Grenzschutz.... W 1920 r.
bra³em udzia³ w obejmowaniu Œl¹ska i Pomorza... Nastêpnie z Pomorza
wróci³em do poznañskiego, gdzie osiedli³em siê w Kobylnicy maj¹c ma³y
domek.
W 1939 r. po wkroczeniu Niemców do poznañskiego na skutek denuncjacji
przyszed³ po mnie niemiecki wójt, niemiecki so³tys i ¿andarm Austriak
i oœwiadczyli mi, ¿e ca³e moje mienie zabieraj¹ na skarb pañstwa
niemieckiego, a mnie odstawiaj¹ na VII fort. Na skutek wstawienia siê za
mn¹ ¿andarm Austriak da³ siê nak³oniæ, ¿eby na drugi dzieñ do godz. 10-tej
dostarczyæ 3-ech œwiadków (mog¹ to byæ i Polacy), ¿e to co jest podane
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w tej denuncjacji przeciwko mnie nie wszystko jest prawdziwe. Polacy
bardzo dobrze zeznali na moj¹ korzyœæ i Niemcy zaniechali odstawienia
mnie na VII fort. W póŸniejszym czasie, w nocy, przysz³o po mnie dwóch
niemieckich ¿andarmów i zabrali mnie tak jak sta³em i wywieŸli do obozu na
G³ównej. Nastêpnie zosta³em wywieziony wraz z innymi Polakami nad Bug
do Generalnej Guberni. By³em bieg³y w niemieckim jêzyku w mowie i
piœmie. Tamtejsi Polacy zwerbowali mnie do wywiadu i do wst¹pienia do
Zwi¹zku Walki Zbrojnej, a póŸniej do AK. By³a to niebezpieczna praca, gdy¿
przy najmniejszym podejrzeniu Gestapo rozstrzeliwa³o na miejscu,
wzglêdnie wysy³ali do Oœwiêcimia. Za tê pracê w 1964 zosta³em odznaczony
przez Radê Pañstwa medalem Zwyciêstwa i Wolnoœci 1945 r.”
Oprócz tego za
udzia³ w walkach
niepodleg³oœciowych
otrzyma³ w 1958 r.
za udzia³ w Powstaniu Wielkopolskim
Krzy¿ Powstañczy, a
wczeœniej w 1932 r.
Medal Pami¹tkowy
za 1918-1921
„Polska Swemu
Obroñcy”.
Szczepan Mularczyk
zmar³ w 1968 r.
i zosta³ pochowany
na cmentarzu
w Wierzenicy, gdzie
spoczywa we
wspólnym grobie
z ¿on¹ Helen¹.
Szczepan Mularczyk, na ulicy przed swoim domem,
z Irk¹ i wnukiem Robertem.

Franciszek Nawrot
Franciszek Nawrot urodzi³ siê 27 marca 1895 r. w Sêdzinku. Informacje o
tym, ¿e Franciszek Nawrot bra³ udzia³ w walkach wyzwoleñczych pochodz¹
od jego córki Marii Grabianowskiej. Gdy wybuch³a I wojna œwiatowa zosta³
powo³any do armii pruskiej i w jej szeregach walczy³ na froncie zachodnim.
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W³¹czy³ siê tak¿e do walk podczas Powstania Wielkopolskiego. Po
zawarciu zwi¹zku ma³¿eñskiego z Agnieszk¹ Pieczyñsk¹ z Gowarzewa
zamieszka³ w Gruszczynie. Tutaj w latach 1923 – 1932 urodzi³o siê ich troje
dzieci. Agnieszka i Franciszek Nawrotowie kupili w Kobylnicy dzia³kê
i wybudowali na niej dom, do którego wprowadzili siê w 1937 roku.
G³ównym Ÿród³em utrzymania
rodziny by³a praca zawodowa
Franciszka. Jego ¿ona zajmowa³a
siê domem. W okresie
miêdzywojennym Franciszek
nawrot pracowa³ jako robotnik
drogowy. Po wybuchu II wojny
œwiatowej, obawiaj¹c siê
aresztowania, szuka³
bezpiecznego miejsca, by ukryæ
pami¹tki i wa¿ne dokumenty,
których okupant zabrania³
przechowywaæ. Ostatecznie
zakopa³ je w ogrodzie. Niestety
nie odnalaz³ ich po wojnie.
Dlatego nie zachowa³y siê ¿adne
dokumenty z okresu I wojny
œwiatowej i udzia³u w walkach
podczas Powstania

Franciszek Nawrot
(pierwszy z lewej)
podczas uroczystoœci
z okazji jubileuszu
25 lat pracy
zawodowej.
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Wielkopolskiego. W czasie wojny pracowa³ w fabryce samochodów
w Antoninku. Po jej zakoñczeniu powróci³ do poprzedniej pracy. Jako
robotnik drogowy pracowa³ a¿ do przejœcia na emeryturê. Zmar³
18 grudnia 1968 roku w Kobylnicy i zosta³ pochowany w rodzinnym grobie
na cmentarzu w Wierzenicy. W 1987 r. obok niego spoczê³a jego ma³¿onka.
Po wielu latach wnuk Franciszka, podczas rozbiórki budynku
gospodarczego odnalaz³ szablê i tylko ona jest pami¹tk¹ rodzinn¹ po
walcz¹cym o wolnoœæ Polski Franciszku Nawrocie. Córka Franciszka –
Maria wspomina, ¿e ojciec jeŸdzi³ na spotkania i zebrania weteranów walk
o niepodleg³¹ Polskê. Brak dokumentów uniemo¿liwi³ mu staranie siê o
w³¹czenie go w szeregi kombatantów.
Ewa Tomaszewska,
tekst publikowany po raz pierwszy w „Wierzeniczeniach”
Towarzystwo Pamiêci Powstañców Wielkopolskich Ko³o Swarzêdz
opublikowa³o w „Prosto z Ratusza” z paŸdziernika 2017 r. listê 11
powstañców pochowanych na cmentarzu w Wierzenicy. Publikowaliœmy j¹
te¿ rok temu w listopadowych „Wierzeniczeniach”. Z kolejnym
uzupe³nieniem zamieszczamy t¹ listê ponownie.
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(1) pisaliœmy o nich w „Wierzeniczeniach”, groby zidentyfikowane,
(2) nie pisaliœmy o nich jeszcze w „Wierzeniczeniach”, groby
zidentyfikowane. (3) nowa relacja w obecnych Wierzeniczeniach, grób
zidentyfikowany, (4) nowa relacja w obecnych „Wierzeniczeniach”, grób
zidentyfikowany, nie figurowa³ na liœcie Towarzystwa Pamiêci. Nie figuruje
w ksiêdze zmar³ych parafii. (5) grób niezidentyfikowany. Jest kilka grobów,
w których pochowani s¹ Koralewscy, byæ mo¿e w którymœ z nich spoczywa
te¿ Stanis³aw Koralewski.
Jeœli ktoœ z czytaj¹cych te s³owa wie coœ na ten temat, prosimy o informacjê
na adres redakcji
e-mail: wierzenica@wp.pl
lub proboszcza xpk@vp.pl telefon 510 71 71 76adres proboszcza:
xpk@vp.pl.

Cz. III. Wa¿ne zdarzenia
Skauci w Wierzenicy
Trzykrotnie na naszych ³amach pisaliœmy o pobycie skautów w Wierzenicy:
w 1999 r., w 2013 r. i ostatnio obszernie w majowym tegorocznym numerze. Wspominaliœmy, ¿e w dobrach bêd¹cych w³asnoœci¹ Augusta (juniora)
Cieszkowskiego odbywa³y siê za jego zgod¹ zbiórki oraz zloty skautów
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polskich przybywaj¹cych tutaj z ca³ej Wielkopolski. Zbiórki odbywa³y siê
od 1913 roku, a wiêc jeszcze przed wojn¹. Pierwszy zlot odby³ siê w maju
1916 roku. Kolejny, najbardziej przejmuj¹cy odby³ siê 19 i 20 maja
1918 roku. Wtedy to w³aœnie skauci dowiedzieli siê, ¿e decyzj¹ w³adz
niemieckich wszystkie polskie organizacje skautowe zosta³y rozwi¹zane.
Niemcy bali siê patriotycznych propolskich dzia³añ tych organizacji.
Publikowaliœmy dwukrotnie w 2013 i 2018 roku relacjê jednego
z uczestników tego zlotu harcmistrza Henryka Œniegockiego, który
w swoich wspomnieniach da³ obszern¹ relacjê z tych wydarzeñ.

„... Wiedzieliœmy te¿, ¿e w³adze pruskie s¹ wrogo nastawione wobec
skautingu. Jednak¿e niepowodzenia wojsk niemieckich na froncie
zachodnim uczyni³y nas tak odwa¿nymi, ¿e wyst¹pi³em z wnioskiem do
landrata (starosty) powiatu poznañskiego o zezwolenie na urz¹dzenie obozu
w Wierzenicy w dniach 19 i 20 maja 1918 r. W sobotê 18 maja skaut
pracuj¹cy w starostwie jako pos³aniec zawiadomi³ mnie, ¿e jest zakaz
urz¹dzania obozu i w tej sprawie mam przyjœæ natychmiast do urzêdu.
Zamiast pójœæ do starostwa, natychmiast wyjecha³em do Wierzenicy. Czêœæ
bowiem skautów by³a ju¿ tam od pi¹tku i budowa³a oraz urz¹dza³a obóz.
W sobotê 18 maja po po³udniu zaczêli do obozu zje¿d¿aæ siê skauci z ca³ej
Wielkopolski. Skauci inowroc³awscy mieli du¿e trudnoœci w drodze ze strony
niemieckich w³adz kolejowych. Odmówiono im prawa przejazdu, gdy¿
jechali w pe³nym umundurowaniu skautowym. Dopiero gdy siê przebrali w
normalne ubrania cywilne, a mundury mieli zapakowane, dojechali do stacji
Kobylnica pod Poznaniem. Tutaj pokazali mnie jako komendantowi obozu
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urzêdow¹ gazetê niemieck¹ tzw. „Amtsblatt” dla regencji poznañskiej z
dnia 16 maja, w której og³oszono, ¿e w dniu 15 maja 1918 r. centralne
w³adze niemieckie rozwi¹za³y polski skauting na terenie Rzeszy
Niemieckiej....Harcerzom którzy przywieŸli tê wiadomoœæ surowo
zabroni³em rozg³aszaæ j¹ w obozie. Wieczorem, kiedy dru¿yny ju¿ prawie
ukoñczy³y budowê swych obozów na wielkiej przestrzeni terenu zlotowego,
a tu i ówdzie pali³y siê ju¿ ogniska wewnêtrzne, zjawi³o siê dwóch
¿andarmów. Ale na szczêœcie nie zgorszyli siê naszym obozem ani nie
zakazywali obozowania, tylko w grzeczny sposób zwrócili nam uwagê na
zachowanie ostro¿noœci przy ogniskach i przestrzeganie przepisów
przeciwpo¿arowych. Kilka minut póŸniej wartownik – skaut z pó³nocnego
krañca obozu melduje mi, ¿e jakiœ trzeci ¿andarm wyzywa, krzyczy, i grozi
oraz rozkazuje natychmiast zwijaæ obozy i wynosiæ siê do domów. Zaraz
tam pobieg³em. ¯andarmowi, który tak siê rzuca³ powiedzia³em, ¿e przed
chwil¹ „Oberwachtmeister”, który z nami rozmawia³ i nic nie mia³
przeciwko obozowaniu, zgodzi³ siê na nie. Wtedy ten ¿andarm umilk³
natychmiast... Ale do póŸna w noc ko³o obozu krêci³o siê i strzeg³o nas
z dala trzech ¿andarmów i trzech tajnych policjantów. W koñcu znudzi³o siê
im to nocne pilnowanie nas i niepostrze¿enie zniknêli z naszych oczu. Mimo
tych niespodziewanych przeszkód wykonaliœmy ca³kowicie program
naszego zlotu.
Nazajutrz, jako ¿e to by³o pierwsze œwiêto Zielonych œwi¹t i niedziela,
udaliœmy siê w imponuj¹cym pochodzie na nabo¿eñstwo polowe do
Kobylnicy. Tutaj po odprawieniu nabo¿eñstwa przyby³y z Poznania
ks. Kanonik Józef Pr¹dzyñski, w czasie okolicznoœciowego kazania
powiadomi³ zebranych o oficjalnym rozwi¹zaniu skautingu polskiego przez
w³adze niemieckie. Wiadomoœæ ta spad³a na wszystkich niespodziewanie
i wywo³a³a naturalnie powszechne wielkie oburzenie. Wtedy wszed³em na
krzes³o i w gor¹cych s³owach zaprotestowa³em przeciwko takiemu
zarz¹dzeniu ze strony w³adz, a swoje przemówienie zakoñczy³em okrzykiem
„Niech ¿yje Polska”. Po odœpiewaniu hymnu narodowego „Jeszcze Polska
nie zginê³a” wróciliœmy w bojowym nastroju do obozu.... W czasie ciszy
poobiedniej zwo³a³em wszystkich dru¿ynowych na poufn¹ odprawê. Na niej
omówiliœmy zasady i metody dalszej pracy w œcis³ej konspiracji...”
…. Skauci, którzy uczestnicz¹c w zlotach modlili siê w wierzenickim
koœciele i na mszach polowych ju¿ 27 grudnia 1918 r. siêgnêli po broñ,
by walczyæ w zwyciêskim powstaniu wielkopolskim. Pod dowództwem
Wincentego Wierzejewskiego walczy³ pluton, z którego utworzono
I Kompaniê Skautow¹ I Pu³ku Strzelców Wielkopolskich. Czynili to ju¿
formalnie jako harcerze....
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„Ju¿ jednak w nastêpnym 1919 r. odbywa³ siê tu znów zlot harcerski,
pierwszy w wolnej ju¿ Polsce; pod lasem, na lewo szosy do Wierzonki,
bieli³y siê w s³oñcu namioty a barwi³y proporczyki ju¿ wolne, swobodnie...
Oto dlaczego Wierzenica z dziejami wielkopolskiego harcerstwa z³¹czona na
zawsze” napisa³ B. Chrzanowski (od czasów przedwojennych opiekun
wielkopolskiego skautingu, kolega szkolny Augusta juniora Cieszkowskiego
– dop. red.)”.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy,
100. rocznica rozwi¹zania wielkopolskiego skautingu,
Wierzeniczenia, 3 (144) 2018, s. 21-28.

opracowanie ca³oœci:
Ewa Jaros³awa i W³odzimierz
Buczyñscy
x Przemys³aw Kompf
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Has³o dziœ rozbrzmiewa, hej za broñ powstañcy,
Prusak zdzieraæ chce sztandary,
padaj¹ ofiary, hej za broñ.
£añcuch bohaterów z piersi murowany.
Broni grodu Przemys³awa,
Czeœæ powstañcom s³awa, hej za broñ.
Siek¹ wko³o kule, ³ami¹ siê bagnety.
Hej na barykady druhy
Marsz powstañcy zuchy, hej za broñ.
Niemca ogieñ pra¿y, pêkaj¹ granaty,
Wielkopolski los siê wa¿y,
wiêc wszyscy na stra¿y, hej za broñ.
Krwawy bój siê toczy, ju¿ wróg siê poddaje,.
Wielkopolska ze swych mroczy
wolna zmartwychwstaje, hej za broñ.
Dzielni Poznañczanie pokazali œwiatu
jak Prusaka siê wypêdza
noc¹ do Heimatu, hej za broñ.
s³owa: Stanis³aw Rybka ps. Myrius
muzyka Feliks Nowowiejski

