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DOWÓDCA 
POWSTANIA 
W PRZEMÊCIE

Józef Wróblewski urodzi³ siê      

25 paŸdziernika 1879 r. w Sarbino-

wie (daw. powiat gostyñski) w ro-

dzinie Antoniego i Marii z Koralew-

skich, w³aœcicieli gospodarstwa 

ogrodniczego. Ukoñczy³ seminarium 

nauczycielskie. Posiada³ status nau-

czyciela elementarnego. W okresie 

od 1 paŸdziernika 1900 r. do 30 wrze-

œnia 1901 r. odby³ roczn¹ s³u¿bê 

wojskow¹ w armii niemieckiej w 155 

Pu³ku Piechoty w Ostrowie Wlkp. Po 

jej ukoñczeniu awansowano go do 

stopnia kaprala. W latach 1910-1914 

by³ kierownikiem Szko³y Powszech-

nej w Radomierzu (powiat wolsztyñ-

ski). Po wybuchu I wojny œwiatowej 

zosta³ 2 wrzeœnia 1914 r. zmobilizo-

wany do armii niemieckiej z zada-

niem szkolenia rekrutów przy 37 Pu³-

ku Zapasowym. W maju 1915 r. 

ukoñczy³ w Neuhammer (Nowa 

KuŸnia) 4-tygodniowy kurs daj¹cy 

kwalifikacje na zastêpcê oficera.        

W paŸdzierniku tego¿ samego roku 

odby³ kolejny 3-tygodniowy kurs 

przeszkolenia wojskowego, ale ju¿ 

na linii frontu w Marville pod Verdun. 

27 lutego 1916 r. zosta³ na w³asn¹ 

proœbê wy-s³any na liniê frontu do 77 

Pu³ku Grenadierów Obrony Narodo-

wej, który prowadzi³ dzia³ania wojen-

ne we Flandrii i na terenach Francji 

a¿ do rzeki Sommy. 5 kwietnia 1917 

r. otrzyma³ awans na stopieñ podpo-

rucznika. 1 czerwca 1918 r. zosta³ 

przeniesiony do 267 Pu³ku 37 Dywizji 

w Alzacji, gdzie dowodzi³ najpierw do 

25 wrzeœnia kompani¹ kulomiotów     

a potem do 27 paŸdziernika kompa-

ni¹ piechoty. Tego¿ dnia po powa¿-

nym zranieniu prawej d³oni od po-

strza³u z kulomiotu czo³gu angiel-

skiego zosta³ wycofany z pola walki      

i by³ leczony nastêpnie przez             

8 tygodni w lazarecie w Erfurcie.        

1 stycznia 1919 r. po zwolnieniu         

z dalszego leczenia powróci³ na 

ziemiê przemêck¹, w³¹czaj¹c siê 

aktywnie w nurt walki narodowo-

wyzwoleñczej. 6 stycznia 1919 r. 

zosta³ dowódc¹ powstañczej kompa-

nii przemêckiej oraz komendantem 

odcinka powstañczego od po³udnio-

wego Kana³u Obry za Solcem a¿ do 

Brenna, Wijewa i W³oszakowic. 

Siedzib¹ komendatury by³a B³otnica, 

w której werbowano ochotników 

równie¿ na odcinek „Wolsztyn” do 

ppor. Stanis³awa Siudy. 6 marca 

1919 r. w wyniku przekszta³cenia 

oddzia³ów powstañczych wchodz¹-

cych w sk³ad Grupy Leszno, w 6. Pu³k 

Strzelców Wielkopolskich (póŸniej-

szy 60. Pu³k Piechoty Wielkopol-

skiej), zosta³ dowódc¹ II batalionu 

tego¿ pu³ku. Po zakoñczeniu zwy-

ciêskiego powstania awansowano 

go na stopieñ porucznika Wojska 

Polskiego. Bra³ udzia³ w wojnie 

polsko-bolszewickiej. 9 maja 1919 r. 

jego II batalion wchodz¹cy w sk³ad III 

armii gen. Edwarda Rydza-Œmi-

g³ego, zniszczy³ mosty kolejowe za 

Kijowem, aby uniemo¿liwiæ wejœcie 

do miasta wojskom bolszewickim. 14 

maja wzi¹³ do niewoli pod miastem 

Berezyna bolszewicki pu³k kawalerii 

licz¹cy 400 ¿o³nierzy. Potem w czasie 

odwrotu naszych wojsk Józef Wró-

blewski zachorowa³ na czerwonkê       

i zmar³ 13 lipca 1920 r.  w wieku 41 lat. 

Pochowano go we wsi Zagórze nad 

Niemnem. Kilka dni po œmierci awan-

sowano go na stopieñ majora Wojska 

Polskiego. Zosta³ odznaczony Srebr-

nym Krzy¿em Orderu Wojennego Vir-

tuti Militari oraz Krzy¿em Niepo-

dleg³oœci. Rodziny nie za³o¿y³. Pamiêæ 

o majorze Józefie Wróblewskim jest 

kultywowana w Zespole Szkó³ Gim-

nazjum i Szko³a Podstawowa im. 

Powstañców Wielkopolskich w Prze-

mêcie. 
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