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Oto opowieœæ o wydarzeniach, które
zdecydowa³y o przynale¿noœci ziemi
przemêckiej do odradzaj¹cego siê po 123
latach niewoli pañstwa polskiego. To
fabularna opowieœæ o mieszkañcach ziemi
przemêckiej, zwyk³ych ludziach, którzy
w godzinie próby wykazali siê mêstwem,
poœwiêceniem, patriotyzmem. Stali siê
bohaterami tej ziemi.
To oni czêsto tu¿ po powrocie z wielkiej
wojny jeszcze w mundurach zaborców podejmowali walkê o polskoœæ ich rodzinnych stron.
Opowieœæ oparta jest na faktach
przedstawionych w ksi¹¿ce Antoniego
Fornalskiego “Mieszkañcy ziemi przemêckiej w walce o polskoœæ”. Zawarte tu
dialogi s¹ fabularn¹ prób¹ przedstawienia
jak mog³y wygl¹daæ te wa¿ne dla polskoœci ziemi przemêckiej dni.

/-/ Maciej Ratajczak
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Zdarzy³o siê 2 stycznia 1919 r.
Wiadomoœæ by³a tyle zaskakuj¹ca co niesamowicie radosna. Choæ o wybuchu
powstania tu w Wielkopolsce mówiono ju¿ od d³u¿szego czasu i nastroje ku jego
wybuchowi by³y odpowiednie sam pocz¹tek walk by³ zaskoczeniem... pozytywnym
zaskoczeniem.
- Ksiê¿e proboszczu id¹ ku nam... powstañcy, mo¿e lada chwila bêd¹ i u nas... zdyszanym g³osem powiedzia³ wchodz¹cy do przemêckiego probostwa koœcielny.
- A wiêc jednak.... Nareszcie! Niech Dobry Pan prowadzi ich ku wolnej OjczyŸnie... - z zamyœleniem a jednoczeœnie radoœci¹ w g³osie odpowiedzia³ witaj¹c
goœcia ksi¹dz Stanis³aw Kuliszak. Mimo, ¿e wczeœniej mówiono tu i ówdzie
o trwaj¹cych walkach do parafii przemêckiej dopiero teraz, w drugim dniu roku 1919,
dotar³a potwierdzona wiadomoœæ o powstañczych walkach nie tylko w Poznaniu,
ale i w coraz wiêkszej czêœci ziem Wielkopolski.
Wieœæ o zbrojnym ruszeniu szybko rozesz³a siê po wiosce i okolicznych miejscowoœciach. Przekazywano sobie j¹ od domu do domu, od gospodarstwa do gospodarstwa.
- Wczoraj ponoæ Siuda z naszymi z B³otnicy poszed³ na Grodziska... do naszych... Teraz Józef Wróblewski ma zast¹piæ porucznika - kontynuowa³ koœcielny.
- To ju¿ blisko ksiê¿e proboszczu... blisko.
Zamyœlenie nie schodzi³o z oblicza proboszcza Kuliszaka. Zdawa³ sobie sprawê,
¿e oto dziej¹ siê rzeczy wa¿ne, wrêcz historyczne i ¿e nie mo¿na pozostaæ na nie
obojêtnym. Co jednak robiæ? Nastroje wœród Polaków by³y patriotyczne... wielu
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chcia³o walczyæ. Niestety z czego zdawa³ sobie sprawê proboszcz uzbrojenie by³o
niemal ¿adne.
- Co teraz ksiê¿e proboszczu? - pytanie koœcielnego œwietnie odzwierciedla³o
oczekiwania mieszkañców. Wielu czeka³o na decyzje ksiêdza Kuliszaka. Koœció³ by³
tu jedyn¹ ostoj¹ polskoœci i nie raz udowadnia³ swój patriotyzm. W pamiêci
mieszkañców ¿ywe by³y jeszcze wspomnienia ksiê¿y Józefa Poszwiñskiego,
Wiktora Moj¿ykiewicza i Józefa Zalewskiego. Z tej odpowiedzialnoœci zdawa³ sobie
sprawê te¿ ksi¹dz Kuliszak, na którego teraz zwrócone by³y oczy mieszkañców.

Zdarzy³o siê 4 stycznia 1919 r.
Podporucznik Józef Wróblewski siedzia³ spokojnie za sto³em i s³uchaj¹c g³adzi³
w¹sa. Siedz¹cy obok ksi¹dz Kuliszak mówi³ o nastrojach wœród mieszkañców, o ich
chêci walki...
- Stajemy przed wielk¹ spraw¹ i nie mo¿na nam tego zmarnowaæ. Ludzie, chc¹
walczyæ...
S³uchaj¹cy tych s³ów delegaci powstañców z Czempinia kiwali twierdz¹co
g³owami.
- Jest jednak niedogodnoœæ taka, ¿e ludnoœæ nasza nie do walki zbrojnej
gotowana, broni nie ma tyle, aby starczy³o dla podjêcia tego trudu... - zaznaczy³
ksi¹dz Kuliszak.
- Jeœli ksi¹dz proboszcz pozwoli... - zacz¹³ siedz¹cy tak¿e przy stole m³ody
mê¿czyzna w mundurze wojsk niemieckich z przypiêt¹ do kieszonki na piersi bia³oczerwon¹ wst¹¿eczk¹. - Z polecenia dowódcy naszego majora Stanis³awa Taczaka
przywieŸliœmy z sob¹ karabiny i choæ nie jest ich wiele dowódca nasz ma nadziejê, ¿e
bêd¹ one dobrym przyczynkiem...
Podporucznik wsta³ i zacz¹³ chodziæ po pokoju.
- Dobrze Panowie... o broñ tu te¿ chodzi ale i wiedzieæ musimy w pierwszej
kolejnoœci na jakie si³y liczyæ mo¿emy tu w samym Przemêcie i okolicznych
wioskach. St¹d te¿ moja propozycja i proœba zarazem do ksiêdza proboszcza, aby
zawezwaæ tutejszych parafian do obrony naszych ziem i podjêcia walki... - zaznaczy³ podporucznik Józef Wróblewski
- Niech i tak bêdzie... - popar³ s³owa podporucznika ksi¹dz Kuliszak - Jutro wiêc
niedziela... na Mszy œwiêtej apel ten wyg³oszê i niech siê stanie...
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Dzia³o siê 5 stycznia 1919 r.
Niedziela by³a tak jak poprzednie dni mroŸna i s³oneczna, choæ o tej porze roku
s³oñce nie wspina³o siê wysoko na niebo. Wyd³u¿one cienie osób id¹cych do
koœcio³a nierównomiernie podskakiwa³y po bruku prowadz¹cym do œwi¹tyni. W oczach schodz¹cych siê widaæ by³o wiele nadziei... nadziei i pytañ.
Koœció³ by³ pe³en. Zapach kadzide³ i charakterystycznego zapachu œwi¹tyni
niemal wi¹za³ siê z zapachem wyczekiwania na s³owa jakie padn¹ z o³tarza. To
koœció³ by³ Ÿród³em wieœci i wyznacznikiem dalszych dzia³añ...
- Przed nami czas wielki i wa¿ny - zacz¹³ swoje kazanie proboszcz. - Czas w którym musimy wykazaæ siê hartem ducha, pokazaæ nasze umi³owanie odradzaj¹cej
siê Ojczyzny. Od kilku dni wojska polskie z³o¿one z ludu ziem piastowskich walcz¹
wypieraj¹c wojska pruskiego Heimatschutzu z ziem nale¿nych Polsce. Jednoczeœnie od strony Moch do ziem naszych zbli¿aæ siê maj¹ oddzia³y pruskie chc¹ce
zaprowadziæ tu germañskie rz¹dy. Wzywam was mieszkañcy polskiej parafii
przemêckiej do obrony domów naszych i naszych rodzin przed nieprzyjacielem....
Niech ¿yje wolna i niepodleg³a Rzeczypospolita! Niech ¿yje polski Przemêt i ziemia
przemêcka! - zakoñczy³ swój apel ksi¹dz Kuliszak.
- Niech ¿yje! Niech ¿yje! Niech ¿yje! - odpowiedzia³ t³um zebrany w koœciele.
* * *
Do wychodz¹cego po Mszy œw. z koœcio³a proboszcza podszed³ podporucznik
Wróblewski.
- Pochwalony Jezus Chrystus... Ksiê¿e proboszczu, s³owa te piêkne i chwytaj¹ce
za serce - zagada³ œciskaj¹c d³oñ proboszcza. - A i nastroje rewolucyjne. Widaæ chêæ
do walki olbrzymia w naszym spo³eczeñstwie.
- Na wieki wieków... - odpar³ proboszcz - Panie Wróblewski, nie o nastrój tu chodzi, a o dzia³anie. Trzeba aby tego podnios³ego nastroju nie zmarnowaæ... Dzia³anie
jest potrzebne.
- I ja tak uwa¿am... - zgodzi³ siê z proboszczem Wróblewski, towarzysz¹c
duchownemu w drodze do domu parafialnego. W drodze zaczêli podchodziæ do nich
mieszkañcy œciskaj¹c d³onie proboszczowi oraz podporucznikowi i dziêkuj¹c za
s³owa otuchy oraz zapewniaj¹c o swoim poparciu i gotowoœci do walki.
* * *
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Niedzielne popo³udnie w domach parafian up³ywa³o na dyskusjach o apelu ksiêdza proboszcza. Radoœæ miesza³a siê z niepewnoœci¹ i wyczekiwaniem.
Tu¿ po zachodzie s³oñca do Przemêtu przyby³o dwudziestu uzbrojonych
powstañców z Czempinia pod dowództwem szeregowego Jana Szymañskiego.
- Panie poruczniku, melduje przybycie wsparcia z Czempinia - zasalutowa³
Szymañski witaj¹c siê z podporucznikiem Wróblewskim.
Ksi¹dz proboszcz siedzia³ przy stole i gdy do pokoju na parafii wszed³ podporucznik wsta³ i uœcisn¹³ jego d³oñ - Wydarzenia szybko siê tocz¹, ksiê¿e proboszczu... - zagada³ podporucznik, a nastêpnie zwróci³ siê do Szymañskiego:
- Witam... ilu was jest?
- Dwudziestu. - odpowiedzia³ szeregowy.
- A uzbrojenie?
- Mamy karabiny, ale tylko w³asne... nic wiêcej.
- Dobrze, nie zmarnujmy wiêc czasu - odpar³ Wróblewski, po czym zwróci³ siê do
ksiêdza Kuliszaka - Ksiê¿e proboszczu najwy¿szy czas dzia³aæ. Proponuje zajêcie
poczty, aby o naszych dzia³aniach wróg nie móg³ siê szybko dowiedzieæ.
- Dobrze, czas wiêc dzia³aæ... - zgodzi³ siê proboszcz.
- S³uchajcie Szymanowski, weŸmiesz swoich ludzi i obsadzicie pocztê - podporucznik zwróci³ siê do szeregowca. - Tylko bez zbêdnych strza³ów.
- Tak jest! - potwierdzi³ przyjêcie rozkazu Szymanowski i wyszed³ z pokoju.
Ksi¹dz proboszcz spojrza³ na podporucznika.
- To za ma³o...
- Tak, wiem... Trzeba utworzyæ liczniejszy oddzia³ z naszych ludzi - powiedzia³
Wróblewski. - Idê do Przedmieœcia do Stanis³awa Rogoziñskiego... musimy zdobyæ
broñ.
* * *
Przed domem Stanis³awa Rogozinskiego zatrzyma³o siê kilku mê¿czyzn z karabinami. Pukanie do drzwi wywo³a³o niepokój w chacie.
- Kto tam? - zapyta³ gospodarz Stanis³aw Rogoziñski.
- Sztaszek to ja, Wróblewski... otwórz.
Drzwi otwar³y siê i podporucznik szybko wszed³ do œrodka. Nie zdejmuj¹c
p³aszcza zwróci³ siê do mê¿czyzny.
- S³uchaj Stanis³aw, przed domem czeka kilku naszych z Czempinia. Maj¹ broñ.
WeŸmiesz ich i swoich ludzi i pójdziesz do maj¹tku Fechnera w Zaborowie.
Zabierzecie stamt¹d broñ... Zaniesiecie ja do Czes³awa Lewandowskiego. Wyœlij
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jeszcze jednego do Czes³awa niech go uprzedzi, aby przygotowa³ miejsce na jej
ukrycie - rozkaza³ podporucznik.
Rogoziñski nie pyta³ o nic. Zacz¹³ siê szybko ubieraæ.
* * *
Gdy oddzia³ Rogoziñskiego zaopatrzony w zdobyta w zaborowskim maj¹tku broñ
dotar³ do domu so³tysa ten ju¿ czeka³ na progu.
- Dobry wieczór so³tysie - Rogozinski przywita³ siê ze staj¹cym w drzwiach
Lewandowskim.
- Dobry wieczór, ile tego macie? - zapyta³ so³tys.
Bez s³owa Rogoziñski wskaza³ na id¹cych za nim ¿o³nierzy, którzy nieœli karabiny.
- Eche.. chodŸcie tu... - powiedzia³ Lewandowski i poszed³ przodem w g³¹b podwórka. Otworzy³ szopê i pokaza³ na jej ciemne wnêtrze.
- Tu..., tylko ostro¿nie - powiedzia³.
¯o³nierze po kolei bez s³owa z³o¿yli karabiny.

Ks. Stanis³aw Kuliszak
Proboszcz parafii
w Przemêcie podczas
powstania

Podporucznik
Józef Wróblewski
dowodzi³ powstaniem
na ziemi przemêckiej
Franciszek Przydró¿ny z Siekowa
W³adys³aw Piotrowski z Siekówka,
Piotr Stachowski spod Leszna
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Dzia³o siê 6 stycznia 1919 r.
Œwiêto Trzech Króli zgromadzi³o w koœciele mnóstwo parafian. Oczekiwano nie
tylko nauki ewangelicznej, ale przede wszystkim wieœci o przebiegu powstania i odpowiedzi na ca³y czas powracaj¹ce pytanie: co robiæ?
- Trzeba nam dzia³aæ! Trzeba nam walczyæ! Wzorem naszych rodaków z Czempinia, którzy wspieraj¹ nas w walce o polski Przemêt musimy daæ odpór niemieckim
wojskom. Tych, którzy przybyli tu, aby broniæ naszych domów jest za ma³o. Musimy
sami chwyciæ za broñ i podj¹æ trud, ale i obowi¹zek walki! - s³owa ksiêdza Kuliszaka
brzmia³y silnie i dobitnie. - Dziœ wzywam was mieszkañcy parafii przemêckiej do
stawienia siê na Rynku. Wzywam was do walki o Ojczyznê.
* * *
Na Rynku dawno nie by³ tak t³oczno. Na apel proboszcza Kuliszaka zjawili siê tu
mieszkañcy Przemêtu oraz okolicznych miejscowoœci, mê¿czyŸni i kobiety, a nawet
dzieci. Mimo, ¿e by³o ju¿ tu ponad 300 osób ca³y czas przybywa³y kolejne. Za ka¿dym razem gdy zjawia³a siê nowa grupa witana by³a entuzjastycznie przez zebranych. Pojawienie siê na rynku ksiêdza Kuliszaka w asyœcie podporucznika Wróblewskiego i kilkunastu uzbrojonych powstañców wywo³a³o wybuch entuzjazmu.
- Niech ¿yje ksi¹dz Kuliszak! Niech ¿yje! Niech ¿yje mistrz Paderewski! Niech
¿yje! Niech ¿yje niepodleg³a Polska! Niech ¿yje! - zawtórowa³ licz¹cy ju¿ teraz ponad
500 osób t³um.
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Witaj¹c siê z wyci¹gaj¹cymi rêce w geœcie powitalnym ludŸmi proboszcz powoli
przesuwa³ siê w kierunku schodów jednego z domów. Jego d³uga peleryna nadawa³
jego postaci masywnoœci i postawnoœci. Wszed³ po schodach dwa stopnie do góry,
obróci³ siê zarzucaj¹c do ty³u pelerynê i spojrza³ na t³um, który teraz uspokoi³ siê
i czeka³ na s³owa proboszcza.
- Wolna Ojczyzna wzywa nas! - zacz¹³ swoja mowê proboszcz. - Wolny i polski
Przemêt wymaga od nas poœwiêcenia. Wymaga przy³¹czenia siê do walcz¹cych
i stawienia oporu germañskiemu uciskowi. Og³aszam wiêc, wspólnie z podporucznikiem Wróblewskim i wzorem naszych walcz¹cych rodaków powstanie przemêckiego wojska powstañczego.
Na s³owa te t³um entuzjastycznie zacz¹³ wiwatowaæ. Gdy ponownie uspokoi³ siê
proboszcz kontynuowa³. - Kto wiêc chce walczyæ o wolnoœæ ziem tych, broni¹c
naszego piastowskiego dziedzictwa, niech stanie do kompanii, niech stanie do
kompanii przemêckiej.
- Hura! Niech ¿yje kompania przemêcka! Niech ¿yje ksi¹dz Kuliszak! - wiwatowali
zebrani.
Po p³omiennym przemówieniu proboszcza teraz g³os zabra³ podporucznik
Wróblewski.
- Niestety rodacy cierpimy na niedostatek broni. I choæ dziêki pomocy naszych
towarzyszy z Czempinia, uda³o nam siê zdobyæ kilka karabinów, to jednak za ma³o.
Ci, którzy maj¹ wiêc broñ niech j¹ przynios¹! Jeœli chcecie bêdziecie w kompanii
przemêckiej. Jeœli macie broñ, a nie chcecie braæ udzia³u w walkach oddajcie broñ
tym, którzy jej nie maj¹, aby mogli walczyæ. Ci którzy nie maj¹ broni i nie maj¹ od kogo
jej zdobyæ dostan¹ j¹ od nas! Jednak nie dla wszystkich wystarczy!
Po tych s³owach podporucznika osoby w t³umie zaczê³y rozgl¹daæ siê dooko³a,
wymieniaj¹c informacje kto ma broñ, kto mo¿e j¹ odst¹piæ...
- S³uchajcie! - zawo³a³ podporucznik chc¹c ponownie zwróciæ uwagê na to co
powie. - Teraz Ci, którzy chc¹ walczyæ w kompanii przemêckiej niech podejd¹ tu.
Po s³owach tych, tu¿ przy schodach, na których stali przemawiaj¹cy zaczê³a siê
formowaæ grupa ochotników. Tego dnia do kompanii przyst¹pi³o 120 osób.
*

*

*

Przemêcki oddzia³ powstañczy skradaj¹c siê wzd³u¿ torów zbli¿a³ siê do stacji
kolejowej w Nowej Wsi. Pojedynczy budynek dworca powstañcy widzieli ju¿ z daleka. Wygl¹da³o na to, ¿e na dworcu nikogo nie by³o.
- Tylko cicho... - powiedzia³ do swoich ludzi kapral W³adys³aw Mota³da, gdy zbli¿y-
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li siê do budynku. - Siedmiu z prawej, siedmiu z lewej... reszta za mn¹.
Na stacji rzeczywiœcie nie by³o ¿o³nierzy niemieckich i grupa bez trudu zajê³a
budynek dworcowy.
- Wy zostajecie! - rozkaza³ kapral wskazuj¹c na pierwsz¹ grupê. - Reszta za mn¹.
Idziemy do wsi.
Powstañcy truchtem szybko dotarli do centrum wsi. Panowa³a cisza. Kapral
Mota³a zapuka³ do drzwi jednego z domów. Otworzy³ dobrze znany mu mê¿czyzna.
- Witaj Józef, jak u was? Niemcy? - zapyta³ kapral.
- Witaj W³adek... Nie, we wsi nie ma... wejdŸcie. - odpowiedzia³ mê¿czyzna,
nerwowo rozgl¹daj¹c siê przez drzwi.
- Nie teraz... - odpowiedzia³ kapral, po czym spojrza³ na staj¹cego za nim
w¹satego mê¿czyznê. - Rozstawiamy patrole po wsi. Na skraju do Moch, do
Kaszczoru i na Solec.

Grupa polskich ¿o³nierzy przyby³ych z frontu przed sala bankow¹ w Przemêcie

* * *
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W tym samym czasie grupa powstañców z podporucznikiem Wróblewskim
dotar³a w³aœnie do dworca w B³otnicy. Tu tak¿e powstañcy nie napotkali oporu.
- Dobrze..., zostajecie na stacji, tylko bacznie obserwujcie co siê dooko³a dzieje zakomenderowa³ grupce powstañców Wróblewski. - Reszta ze mn¹ na pocztê!
- Panie podporuczniku... - z g³êbi dworcowego korytarza wydoby³ siê g³os
m³odego ch³opaka. - Mo¿na? - zapyta³.
Podporucznik obróci³ siê w stronê, z której doszed³ go g³os. W pierwszej chwili
w panuj¹cym pó³mroku nie zauwa¿y³ o co pyta ch³opak. Dopiero gdy ten zrobi³ kilka
kroków w jego stronê zobaczy³, ¿e zaa pazuchy wyjmuje kawa³ek bia³o-czerwonego
materia³u.
- Mo¿na wywiesiæ? - powtórzy³ m³ody powstaniec.
Podporucznik delikatnie dotkn¹³ materia³u, a w oczach stanê³y mu ³zy.
- Trzeba wywiesiæ... trzeba... - odpar³ wyraŸnie wzruszony.
Gdy chwilê póŸniej podporucznik wraz z grupa towarzyszy opuszcza³ budynek
stacji i ruszy³ w kierunku poczty nad ich g³owami powiewa³a ju¿ bia³o-czerwona flaga.
Podporucznik wiedzia³ jednak, ¿e o wolna Polskê tu na ziemi przemêckiej przyjdzie
jeszcze walczyæ.

Kompania Przemêcka, 1919 r.
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Zdarzy³o siê w nocy 6/7 stycznia 1919 r.
Noc by³a mroŸna i ciemna. Przed komendantura w B³otnicy zatrzyma³a siê
furmanka. Siedz¹cy z ty³u wozu m³ody ch³opak z karabinem na ramieniu zeskoczy³
na ziemiê, poprawi³ p³aszcz i rozejrza³ siê dooko³a. W drzwiach komendantury
pojawi³a siê postaæ podporucznika Wróbleskiego.
- Panie podporuczniku, z rozkazu podporucznika Siudy... - zasalutowa³ m³ody
ch³opak.
- Witajcie... tak, wiem... gdzie ta broñ? - zapyta³ podporucznik. M³ody powstaniec
wskaza³ na wóz, po czym wspólnie z podporucznikiem podszed³ do niego i rozchyli³
maskuj¹c¹ broñ s³omê. Chwilê stali przygl¹daj¹c siê karabinom...
- Ma³o..., ale i to dobre – powiedzia³ Wróblewski.
- A oto rozkazy od podporucznika Siudy – odpowiedzia³ m³ody powstaniec
wyjmuj¹c spod p³aszcza zwiniêta kartkê ¿ó³tego papieru. Poda³ j¹ podporucznikowi.
Podporucznik rozwin¹³ papier i zacz¹³ czytaæ. W rozkazie mowa by³a o prowadzeniu przez kompaniê przemêck¹ bacznych obserwacji i rozpoznania w kierunku Leszna i Wschowy. Siuda zwraca³ siê tak¿e z proœb¹ o wsparcie oddzia³ów
sier¿anta Czes³awa Lewandowskiego, które obsadzi³y W³oszakowice i oczekiwa³y
ataku Niemców.
- Dobrze..., zajmijcie siê nimi – podporucznik zwróci³ siê do staj¹cych przy
wejœciu stra¿ników. - Niech odpoczn¹.
Sam podporucznik wróci³ do œrodka budynku komendantury. Raz jeszcze
przeczyta³ rozkaz Siudy po czym spojrza³ w stronê dwójki czekaj¹cych na rozkazy
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powstañców. - Zorganizujcie przewóz do W³oszakowic. Zabierzcie karabin maszynowy. Dobrze ukryjcie. Tylko cicho, najlepiej po cywilnemu - wyda³ rozkaz.
Zdarzy³o siê dnia 8 stycznia 1919 r.
Nastêpnego dnia - 8 stycznia 1919 r., do Wróblewskiego dotar³ raport od dowódcy miejscowych powstañców o odparciu ataku nieprzyjaciela w starciu zbrojnym pod wiatrakami. Ta dobra wiadomoœæ by³a niestety zapowiedzi¹ k³opotów.
Podporucznik wiedzia³, ¿e Niemcy tak ³atwo nie cofn¹ siê i ¿e bêd¹ próbowaæ odbiæ
utracone pozycje. Kolejne godziny mia³y potwierdziæ jego przypuszczenia.
Zdarzy³o siê dnia 9 stycznia 1919 r.
Wczesnym rankiem do komendantury w B³otnicy wszed³ zdyszany mê¿czyzna.
- Z wiadomoœci¹ do podporucznika Wróblewskiego – zakomenderowa³ rozgl¹daj¹c siê po izbie.
Siedz¹cy wspólnie z kilkoma towarzyszami za sto³em Wróblewski wsta³:
- S³ucham..? - zapyta³
- Przynoszê wieœci z W³oszakowic. Niemcy szykuj¹ atak na naszych. Maj¹ zaj¹æ
wieœ i ponoæ chc¹ aresztowaæ naszego proboszcza... ksiêdza Józefa Górnego.
- Nie ma wiêc co czekaæ! - rozkaza³ Wróblewski. - Józek, zbierz oddzia³, piêædziesiêciu ludzi. Czempiniacy niech te¿ id¹.
Wkrótce z B³otnicy wyruszy³ 50-osobowy oddzia³, który najpierw ch³opskimi
furmankami dotar³ do Starkowa, a stamt¹d wsparty miejscowymi powstañcami,
pieszo wzd³u¿ torów kolejowych doszed³ do Boszkowa.
- Ostro¿nie... cisza... - szeptem wyda³ rozkaz podporucznik. - Tu zatrzymujemy
siê. Wystawcie dwa patrole - na drodze do Grotnik i Ujzadowa. W razie Niemców
meldujcie natychmiast.
Gdy patrole wróci³y i zameldowa³y, ¿e w okolicy Niemców nie ma, oddzia³ ruszy³
dalej i wieczorem dotar³ do W³oszakowic. Noc powstañcy spêdzili w owczarni tutejszego maj¹tku.
Dzia³o siê dnia 10 stycznia 1919 r.
Podporucznik podszed³ do siedz¹cych pod œciana ¿o³nierzy.
- Stefan, Franciszek... - zwróci³ siê do siedz¹cych w grupce Stefana Bykowskiego i Franciszka Nowaka. - Pójdziecie z patrolem do Zbarzewa. Sprawdzicie czy
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nie ma tam wroga... Tylko bardzo ostro¿nie, aby was nie zobaczyli i nie ostrzegli
Wschowy. Jeœli w maj¹tku jest telefon – zdemontowaæ. Rozumiecie?
- Tak jest! - odpowiedzieli zrywaj¹c siê na nogi.
* * *
Patrol oœmiu powstañców powoli przedziera³ siê przez las. Gdy wyszli na skraj
lasu w oddali mogli zobaczyæ zabudowania zbarzewskiego maj¹tku. Ostro¿nie
kryj¹c siê w zaroœlach zbli¿ali siê do zabudowañ. W oddali widzieli jak m³ody ch³opak
biegnie drog¹ w ich stronê. Czy ich widzia³? - zastanawiali siê. - Nie, nie móg³
widzieæ, przecie¿ byli bardzo ostro¿ni. Przyczaili siê przy drodze. Gdy ch³opiec
zbli¿y³ siê Stefan Bykowski zawo³a³:
- Stój! Ktoœ ty?
Ch³opak nagle zatrzyma³ siê i spojrza³ w kierunku, z którego dochodzi³ g³os.
- Nie strzelajcie... Ja Józef B³aszczyk... Ja Polak. - odpowiedzia³.
Powstañcy wyszli z ukrycia i podeszli do ch³opaka.
- Niemcy u was s¹? - zapyta³ jeden.
- Nie, teraz nie ma, ale codziennie ze Wschowy niemiecki patrol przyje¿d¿a
szukaj¹c powstañców. - podpowiedzia³ ch³opiec. - Nieraz nawet kilka razy dziennie.
- Od Wschowy? - upewni³ siê dowodz¹cy patrolem. - Dobrze. Wracaj do domu
i nikomu ani s³owa.
Ch³opak skin¹³ i nie pytaj¹c o nic ruszy³ z powrotem. Grupa zwiadowcza
tymczasem zaczai³a siê przy leœnej drodze w kierunku Wschowy. Czekali...
* * *
Niemiecki patrol zjawi³ siê tak jak mówi³ ch³opak. Odg³os silnika us³yszeli
znacznie wczeœniej ni¿ mogli zobaczyæ pojazd, z którego siê wydobywa³. Samochodem jecha³y trzy osoby. Gdy auto zbli¿y³o siê dostatecznie powstañcy wyskoczyli z ukrycia na drogê i otoczyli auto.
- Halt oder wir schiessen! - zawo³a³ dowódca patrolu. Samochód gwa³townie
zacz¹³ hamowaæ staj¹c w poprzek drogi.
- Nicht schiessen, nicht schiessen... - zawo³a³ siedz¹cy na tylnim siedzeniu oficer. Teraz powstañcy mogli dobrze zobaczyæ, ¿e w samochodzie oprócz szeregowego kierowcy siedzia³ podoficer i oficer.
- Wychodziæ, szybko! - rozkaza³ jeden z powstañców otwieraj¹c drzwi samochodu.
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Gdy wyszli z auta powstañcy dok³adnie ich przeszukali. ZnaleŸli cztery sztuki
broni.
- Wy trzech pojedziecie z nimi do podporucznika. Niech tam siê nimi zajm¹ –
dowódca zwiadu zwróci³ siê trójki powstañców. - Reszta za mn¹. Idziemy do
Zbarzewa.
- Wsiadaæ! - zawo³a³ jeden z powstañców. - Ty za kierownicê – wskaza³ miejsce
kierowcy. Niemiec zaj¹³ miejsce za kierownic¹. - Bierzcie oficera do ty³u – zwróci³ siê
do dwóch kompanów. - A ty do baga¿nika – wskaza³ na niemieckiego podoficera
otwieraj¹c klapê baga¿u. - Szybko!
Wkrótce samochód ruszy³, a pozosta³a na drodze grupa polskich ¿o³nierzy ruszy³a w kierunku zabudowañ Zbarzewa. Dwójka z nich – Stefan Bykowski i Franciszek Nowak zostali w maj¹tku, aby zdemontowaæ telefon – reszta zajê³a siê niszczeniem linii telefonicznej przy drodze, po czym wrócili do W³oszakowic.
* * *
Powracaj¹cy do maj¹tku w W³oszakowicach zwiad przywita³ podporucznik
Wróblewski.
- Meldujcie! - zakomenderowa³ po czym wys³ucha³ meldunku dowódcy zwiadu
i na koniec zapyta³: - A gdzie Stefan i Franek?
- Powinni ju¿ byæ..., zostali w Zbarzewie przy demonta¿u telefonu i mieli zaraz
wracaæ - odpowiedzia³ zdenerwowany dowódca zwiadu.
- Jeszcze ich nie ma... - s³owa podporucznika oznacza³y najgorsze.
* * *
Tymczasem w maj¹tku w Zbarzewie dwójka Polaków – Stefan Bykowski i Franciszek Nowak, demontowali linie telefoniczn¹. Zajêci prac¹ nie zwrócili uwagi jak na
plac przed domem podjecha³ niemiecki oddzia³ Grenzschutzu. Niemieccy ¿o³nierze
szybko wbiegli do œrodka domu. Polacy zaskoczeni nie zdo³ali nawet siêgn¹æ po
broñ. Szybko zostali powaleni na ziemiê uderzeniami kolb karabinów. Do œrodka
wszed³ niemiecki podoficer. Gdy zobaczy³ zniszczon¹ liniê telefoniczn¹ siarczyœcie
zakln¹ i zdzieli³ solidnym kopniakiem jednego z le¿¹cych Polaków.
- Sk¹d jesteœcie? - zapyta³ po niemiecku. Odpowiedzi nie by³o. - Sk¹d jesteœcie,
co?!!! - krzykn¹³.
- St¹d... Z Polski... - cicho wyszepta³ jeden z le¿¹cych.
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* * *
£opata z trudem wbija³a siê w zmarzniêta ziemie. Dwójce Polaków wziêtych
w niewolê – Stanis³aw Bykowski i Franciszek Nowak kopali dó³... z polecenie
Niemców.
- Du¿y! Dla Was bêdzie ten dó³... - szydzi³ jeden z pilnuj¹cych wiêŸniów ¿o³nierz
Grenzschutzu. Odrzucana ziemia miesza³a siê z kapi¹c¹ z twarzy Polaków krwi¹.
Pobici, ledwo staj¹cy na nogach powstañcy zdawali sobie sprawê, ¿e byæ mo¿e s¹ to
ich ostatnie chwile.

Stanis³aw Siuda
Urodziù siæ 4 kwietnia 1880 roku w Bùotnicy (pow. wolsztyñski), w rodzinie rolnika Józefa
i Elýbiety z Piotrowskich. Po ukoñczeniu 4-oddziaùowej szkoùy powszechnej w Bùotnicy zostaù
przyjæty do 3 klasy gimnazjum w Úremie. W 1907 roku wydalono go ze szkoùy za próbæ
zorganizowania strajku szkolnego w rodzinnej wiosce. Byù czùonkiem Towarzystwa Tomasza
Zana oraz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokóù". Podjàù pracæ w rolnictwie i mleczarstwie. 1 X
1913 roku jako jednoroczny powoùany zostaù do armii niemieckiej. Sùuýyù w 50 Puùku Piechoty
w Lesznie, z którym wyruszyù na wojnæ w pierwszych dniach sierpnia 1914 roku, na front
zachodni. 14 V 1915 roku zostaù mianowany podporucznikiem. Byù dwukrotnie ranny. Po
zwolnieniu ze szpitala (18 XI 1918) przedostaù siæ do Bùotnicy, gdzie zorganizowaù oddziaù
powstañczy, z którym 1 I 1919 roku wyruszyù do walki. Zorganizowaù takýe oddziaù w Bùotnicy
i Rakoniewicach. 2 stycznia na rozkaz K. Zenktelera zajàù Rakoniewice. Kierowaù, jako
dowódca odcinka wolsztyñskiego, zdobywaniem Wolsztyna (5 I 1919 roku), Kopanicy
i Chobienic (11 I 1919 roku). 25 stycznia braù udziaù w zdobyciu Kargowy i Babimostu,
27 stycznia zostaù mianowany dowódcà 4 batalionu Grupy Zachodniej, a 2-3 lutego walczyù
o Nowe Kramsko. Od 12 do 18 lutego odpieraù silne ataki niemieckie na Kargowæ i Babimost.
Od 6 marca po sformowaniu 2 Puùku Strzelców Wielkopolskich, dowodziù 3 batalionem. 5 maja
mianowano go kapitanem (ze starszeñstwem od 1 X 1918). Nastæpnie z 3 batalionem 2 Puùku
Strzelców Wielkopolskich (póêniejszy 56 Puùk Piechoty Wielkopolskiej) przebywaù na froncie
wschodnim i braù udziaù we wszystkich walkach tego puùku (m.in. pod Poùockiem, Bobrujskiem,
Szaciùkami i Swobodà). Po zakoñczeniu wojny peùniù szereg funkcji: dowódcy 3 batalionu,
dowódcy batalionu sztabowego, kwatermistrza, oficera PW - 56 Puùku Piechoty, zastæpcy
dowódcy 8 Puùku Piechoty Legionów, dowódcy 17 Puùku Piechoty. 3 V 1922 roku mianowany
zostaù majorem, w 1934 roku podpuùkownikiem, a przed wybuchem wojny - puùkownikiem.
W sierpniu 1939 roku otrzymaù dowództwo Brygady Obrony Narodowej "Poznañ" i podczas
wojny obronnej osùaniaù dziaùania Armii "Poznañ" w rejonie Kroúniewice - Kutno oraz Úlesin –
Koùo - Dæbie, nastæpnie 11 wrzeúnia zorganizowaù obronæ póùnocnego skrzydùa armii. Po
klæsce wrzeúniowej przebywaù w oflagu w Murnau. Zmarù przed wyzwoleniem obozu w styczniu
1945 roku. Byù odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari IV klasy, Krzyýem Niepodlegùoúci
z Mieczami, Krzyýem Walecznych (czterokrotnie), Zùotym Krzyýem Zasùugi. Ýonaty z Ludwikà
Foreckà, miaù dzieci: Jerzego (1922), Barbaræ(1924) i Ludwika (1927).
Êródùo: Zdzisùaw Koúciañski,
Sùownik biograficzny powstañców wielkopolskich,
Poznañ 2002
www.powstanie.powiatwolsztyn.pl
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Dzia³o siê 11 stycznia 1919 r.
- Wyruszamy do Zbarzewa! - rozkaza³ podporucznik Wróblewski wychodz¹c
z budynku sztabu w W³oszakowicach. - Trzeba spróbowaæ odbiæ naszych... zbiórka
za 15 minut.
* * *
Powstañcy szybko dotarli do lasów otaczaj¹cych Zbarzew. Mg³a tego ranka by³a
wyj¹tkowo gêsta.
- Tu zatrzymujemy siê! - rozkaza³ podporucznik. - Wystawiæ patrole! W razie co,
meldowaæ natychmiast! Przez t¹ cholern¹ mg³ê nic nie widaæ... Walenty, weŸmiesz
jeszcze pi¹tkê naszych i pójdziecie na zwiad. Musimy wiedzieæ czy nasi jeszcze ¿yj¹
– rozkaza³ Wróblewski, zwracaj¹c siê do Walentego Jêsiek. Oboje znali siê dobrze.
Walenty pochodzi³ z Przedmieœcia. Tu¿ przed wybuchem powstania wróci³ z frontu
wojny œwiatowej.
Walenty tylko skin¹³ g³ow¹. Wkrótce przez las ruszy³ zwiad. Mg³a by³a coraz
silniejsza. Niewiele by³o widaæ. Z bia³ej kadzi kolejne drzewa wy³ania³y siê w ostatniej chwili. Powstañcy szli powoli. Przodem Walenty Jêsiek i Stanis³aw Kuczermerowicz. Dalej Jan Otto, Leon Wañski, Micha³ Zaj¹c i jego brat Walenty Zaj¹c.
Nagle id¹cy jako pierwsi us³yszeli trzask ³amanych suchych ga³êzi. Zatrzymali siê
i chwile nads³uchiwali. Trzaski usta³y.
- S³yszysz? - szeptem zapyta³ Kuczmerowicz towarzysza. Chwilê milczeli
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nads³uchuj¹c.
- To chyba nasi... z ty³u – odpowiedzia³ Walenty ogl¹daj¹c siê za siebie. Mg³a
ukrywa³a pozosta³ych powstañców. Mimo, ¿e ich nie widzia³, wiedzia³ ¿e tam s¹.
Ostro¿nie postawi³ kolejny krok...
- Halt! Halt! - cisze rozdar³ ostry krzyk niemieckiej komendy. Sekundê póŸniej
rozleg³y siê strza³y. Walenty osun¹³ siê na ziemiê. Strza³ by³ œmiertelny.
- Niemcy! Uwa¿ajcie...! Niemcy! - krzykn¹³ jeden z powstañców. Pad³y kolejne
strza³y. Stanis³aw chwyci³ siê za rêkê. Dosta³. Kolejny strza³ dosiêgn¹ jego boku.
Osun¹³ siê na ziemiê. Inni mieli wiêcej szczêœcia. Prze¿yli choæ ranni trafili do
niewoli... na razie, gdy¿ los ich by³ ju¿ przes¹dzony.
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Zwiadowcy nie wracali. W obozie grupa ¿o³nierzy wraz z podporucznikiem
rozmawia³a o sytuacji. - Grupa Walentego jeszcze nie wróci³a... Ch³opaki s³yszeli
strza³y. Oby nie by³o to najgorsze.
- Wiêc co radzicie? - zapyta³ podporucznik Wróblewski. Odpowiedzia³a mu cisza. ¯o³nierze wiedzieli, ¿e podporucznik sam ju¿ wie co zrobiæ...
- Dobrze – po chwili odrzek³ podporucznik. - Zbierzcie resztê, atakujemy rozkaza³.
*

*

*

Biegn¹cy powstañcy na komendê zatrzymali siê padaj¹c na ziemiê. Podporucznik Wróblewski rozejrza³ siê po towarzyszach. Wszyscy byli bardzo skupieni.
- Naprzód! - krzykn¹³. ¯o³nierz poderwali siê i truchtem, nieco pochyleni do
przodu ruszyli dalej. Po chwili byli ju¿ wystarczaj¹co blisko zbarzewskich
zabudowañ... Szeroko rozstawieni zajêli pozycje i czekali na sygna³... Wiedzieli, ¿e
musz¹ byæ bardzo ostro¿ni, a jednoczeœnie taktyka zak³ada³a brawurowy atak, który
ma wystraszyæ nieprzyjaciela.
Nagle zaa jednego z budynków wysz³o dwóch niemieckich stra¿ników.
- Teraz! - zawo³a³ podporucznik. Wincenty Tryjanowski seri¹ z karabinu maszynowego rozpocz¹³ atak. Jeden z stra¿ników upad³... Drugi wycofa³ siê za budynek.
- Naprzód! - zawo³a³ podporucznik. Powstañcy ruszyli biegiem do przodu
przystaj¹c co chwile i oddaj¹c strza³y w kierunku wioski.
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Opór natrafili dopiero tu¿ przy pierwszych zabudowaniach Zbarzewa. Strza³y
z karabinu maszynowego powali³y na ziemiê dwóch powstañców – Marcina Nowakowskiego i Piotra Vogta.
- Szybko... od drugiej strony – zawo³a³ podporucznik. Grupa powstañców
chwyci³a karabin maszynowy, cofnê³a siê i obieg³a budynek z drugiej strony. Pospiesznie ustawili karabin i zaczêli strzelaæ w kierunku niemieckiego stanowiska
ogniowego. Wystarczy³o kilkanaœcie minut, aby Niemcy zrezygnowali z obrony i pospiesznie zaczêli wycofywaæ siê z wioski. Zbarzewo zosta³o zdobyte.
*

*

*

- Jakie straty? – zapyta³ podporucznik opiekuj¹cej siê rannymi Apolonii Pra³at –
siostry ppor. Siudy.
- Niestety dwóch zabitych... - odpowiedzia³a nie przerywaj¹c banda¿owaæ rêki
jednego z wojaków. - Marcin Noskowski i Piotr Vogt...
- Rozumiem... a ranni? - zapyta³.
- Kilku... niegroŸnie.
- Dziêkujê pani Apolonio... dobra robota. - skin¹³ podporucznik i odszed³. Gdy
wchodzi³ do urz¹dzonego w jednym z budynków sztabu podszed³ do niego jeden
z powstañców:
- Panie poruczniku, meldujê, ¿e zdobyty karabin maszynowy jest sprawny...
mamy te¿ spory zapas amunicji.
- Dziêkujê, widaæ spodziewali siê zostaæ tu d³u¿ej..., wystawcie posterunki,
zapewne bêd¹ starali siê odbiæ wieœ. - odpowiedzia³ podporucznik i wszed³ do
budynku. W pomieszczeniu pod stra¿¹ siedzia³o dwóch jeñców – niemieckich
¿o³nierzy Grenzschutzu.
- Powiedzieli coœ? - zapyta³ podporucznik.
- Nie... ca³y czas tylko prosz¹ aby ich nie zabijaæ – odpar³ jeden z pilnuj¹cych
wiêŸniów stra¿ników.
Porucznik zdj¹³ p³aszcz, usiad³ za sto³em i spojrza³ na wiêŸniów.
- No wiêc gdzie s¹ wiêŸniowie? - zapyta³. - Wziêliœcie do niewoli szeœciu naszych
ludzi... gdzie s¹? S³ucham!
By³o dnia 12 stycznia 1919 r.
Drog¹ od strony Wschowy zbli¿a³ siê do Zbarzewa wojskowy samochód z wy-
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wieszon¹ na przedniej masce bia³¹ flag¹. Powstañcy z daleka obserwowali pojazd,
który w odleg³oœci oko³o 300 metrów od zabudowañ zatrzyma³ siê. Wysiad³o z niego
trzech niemieckich ¿o³nierzy. Jeden z nich w rêce trzyma³ bia³¹ flagê. Pieszo ruszyli
w kierunku Zbarzewa.
- Panie podporuczniku, przybyli niemieccy delegaci... id¹ od strony Wschowy zameldowa³ m³ody ¿o³nierz.
- PrzyprowadŸcie ich do mnie! – rozkaza³ podporucznik.
Chwile póŸniej do pokoju, w którym siedzia³ podporucznik wraz z dwoma ¿o³nierzami wprowadzono jednego z niemieckich pos³añców.
- Herr Kapitan... - zacz¹³ po niemiecku pos³aniec.
- Po polsku proszê... - przerwa³ podporucznik. ¯o³nierz bez sprzeciwu zastosowa³ siê do proœby Wróblewskiego i zacz¹³ ³aman¹ polszczyzn¹.
- Dowództwo Grezschutzu w Wschowie proponuje zawieszenie broni i wymianê
wiêŸniów. W zamian za odst¹pienie od ataków na Zbarzewo, proponujemy oddaniem nam zajêtego wczeœniej samochodu... - wyrecytowa³ Niemiec i w oczekiwaniu na odpowiedŸ wpatrywa³ siê w podporucznika.
- Dobrze, ale chcemy zwolnienia nie tylko naszych dwóch ludzi, ale tak¿e i tutejszego proboszcza... i lepiej aby byli w dobrej formie..., a i wymiany dokonamy tu,
w Zbarzewie. - odpowiedzia³ podporucznik.
- Dziêkuje panie podporuczniku - pos³aniec skin¹³ g³ow¹ i pod eskorta wyszed³
z pomieszczenia.
Wkrótce do Zbarzewa przyby³ kolejny samochód i przywióz³ polskich jeñców.
Wymiana odby³a siê bez niespodzianek.
Jeszcze tego samego dnia na wojskowej naradzie podporucznik Wróblewski
przekaza³ obronê Zbarzewa i okolic miejscowym oddzia³om.
- Panowie, niemieckie posterunki w Brennie i Wijewie zosta³y ju¿ rozbrojone. My
wracamy do Przemêtu... na odcinku kaszczorskim jest jeszcze wiele do zrobienia.
Niemcy nie daj¹ tam za wygran¹ - poinformowa³ zebranych. - Wyruszamy jak
najszybciej. Miejscowi zostaj¹ tu... czêœæ broni te¿ zostawimy... do obrony. No...
zbieraæ siê Panowie.

21

Oddzia³ powstañczy pospiesznie przedziera³ siê przez las w okolicach Zbarzewa.
Nagle jeden z powstañców zawo³a³: - Panie podporuczniku! Tutaj! Musia³o to byæ
coœ niezwyk³ego, gdy¿ powstañcy dobrze wiedzieli o nakazie zachowania ciszy... co
wiêc tak zaszokowa³o ¿o³nierza, ¿e z³ama³ nakaz?
Do ¿o³nierza podbieg³o kilku kompanów.
- To Walek! O Bo¿e! Walek! - zawo³a³ jeden z ¿o³nierzy.
Do cia³a podszed³ podporucznik i przyklêkn¹³ przy nim.
- To na pewno on? - zapyta³. Twarz le¿¹cej osoby by³a zmasakrowana, napuchniêta i sina. Zupe³nie nie przypomina³a twarzy Walentego Jêsieka. Cia³o by³o
pozbawione wierzchniej odzie¿y... z licznymi œladami po uderzeniach ostrymi
krawêdziami ³opat.
- Tak, to on... - przez ³zy odpowiedzia³ ¿o³nierz wskazuj¹c na bliznê na przedramieniu. - A my z tymi bestiami u³o¿yliœmy siê...
- Nie czas teraz na to. Zawiñcie cia³o. Bierzemy je do Przemêtu... tam godnie
pochowamy je na naszym cmentarzu – zakomenderowa³ Wróblewski.
- Tu jest drugie cia³o... - zawo³a³ jeden z przeszukuj¹cych teren ¿o³nierzy. W odleg³oœci oko³o 30 metrów le¿a³y tak¿e zmasakrowane zw³oki Stanis³awa Kuczmerowicza z Czempinia, a dalej cia³a pozosta³ych powstañców. W sumie szeœæ
osób.
- Zabieramy wszystkich – rozkaza³ Wróblewski. - Szybko... ruszamy!
*

*
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Pogrzeb Walentego Jêœka na cmentarzu przy koœciele pw. œw. Andrzeja w Przemêcie przerodzi³ siê w patriotyczn¹ manifestacjê.
- Znaliœmy go wszyscy. M³ody, energiczny ch³opak. Patriota. - wspomina³
zmar³ego ksi¹dz Stanis³aw Kuliszak. - W wigilie Bo¿ego Narodzenia œp. Walenty
powróci³ z niemieckiego wojska do rodziny... do Przedmieœcia. Zmêczony marszem
i trudami wojny, nie us³ysza³ w pierwszej chwili has³u powstañców. Wówczas matka
powiedzia³a mu: „myœlisz, ¿e ja ciebie trzymaæ bêdê w domu, kiedy inni walcz¹ za
Ojczyznê?” Syn us³ucha³ matki i poszed³ w bój... w bój, z którego nie powróci³. Nie
poleg³ jednak na marne... poleg³ za Ojczyzna. Pani Jêsiek... dziêkujemy za syna
i jego poœwiêcenie...
W tym momencie s³owa ksiêdza przerwa³a Pani Jêsiek:
- Proszê ksiêdza... dumna jestem, ¿e mog³am oddaæ OjczyŸnie to, co mia³am
najdro¿szego. Dumna jestem, ¿e odda³am go Polsce.

Odnowiony grób Walentego Jêœka
na cmentarzu w Przemêcie
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