
Antoni  Kozak  –  Pierwszy  opaleniczanin  poległy  w  powstaniu

wielkopolskim 1919 roku 

Na  zbiorowej  mogile  powstańców  wielkopolskich,  na  tablicy  z  6

nazwiskami poległych opaleniczan jako pierwszy z nich to Antoni Kozak. 

3 stycznia 1919 roku, mając 21 lat i żonę w ciąży, zaciągnął się do

powstańczej  kompanii  opalenickiej  dowodzonej  przez  Edmunda

Klemczaka. Imieniem Edmunda Klemczaka, w minionym roku, nazwano

rondo przy wyjeździe z Opalenicy na Nowy Tomyśl. 

Antoni Kozak poległ w ataku na  dworzec w Zbąszyniu 5 stycznia

1919 roku, około godziny 4 nad ranem. Uroczysty pogrzeb, z udziałem

powstańczej,  opalenickiej  orkiestry  dętej,  powstańcami  –  towarzyszami

walki,  mieszkańców  miasta  odbył  się  dwa  dni  po  jego  śmierci.

Władysława Gmerek, uczestniczka powstania, napisała na tę uroczystość

okolicznościowy  wiersz  zatytułowany  „  Pogrzeb  pierwszego  poległego

powstańca  z  miasta  Opalenica”.  Po  odzyskaniu  niepodległości,  władze

Opalenicy w 1923 roku ulicę Tycza Bara w centrum miasta zmieniono na

Powstańca Kozaka,  a   ulicę Michorzewską  na 5 Stycznia,  dzień walki

opaleniczan na froncie zbąszyńskim. Nazwy te przetrwały do dziś. 

W roku 1924, dzięki ofiarności rodzin powstańczych, ufundowano,

odsłonięto  i  poświęcono  pomnik.  Napis  na  białej  marmurowej  płycie

głosił: „Cześć bohaterom poległym za wiarę i ojczyznę pod Zbąszyniem w

roku 1918-1919”.  Tablica  przetrwała  w ukryciu II  wojnę światową i  w

1997 roku została umieszczona na frontonie budynku Szkoły Podstawowej

im.  Powstańców  Ziemi  Opalenickiej  w  Urbanowie.  W  1958  roku  na



miejscu  zniszczonego  przez  Niemców pomnika  postawiono  nowy,  dwa

miesiące  temu został  odnowiony,  upamiętnia  fragment  historii  miasta  i

nazwiska opaleniczan. 

Kontynuatorem  pamięci  o  pierwszym  poległym,  o  udziale

mieszkańców naszej  małej  ojczyzny w zrywie niepodległościowym jest

opalenickie  koło  Towarzystwa  Pamięci  Powstania  Wielkopolskiego,

działające w naszym środowisku ponad 20 lat, które ubiegłego roku,  5

stycznia, w 95 rocznicę powstania wielkopolskiego na budynku restauracji

„Staromiejska”, przy ul. Powstańca Kozaka umieściło pamiątkową tablicę.

Napis głosi: Antoni Kozak (1898-1919). Poległ 5 stycznia 1919 roku w

bitwie  o  Zbąszyń  jako  pierwszy  powstaniec  kompanii  opalenickiej.

Osierocił żonę i nienarodzonego syna. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem

Niepodległości,  spoczywa  w  kwaterze  powstańców  wielkopolskich  na

opalenickim cmentarzu. Poniżej data odsłonięcia tablicy 5 stycznia 2014

roku. Pamięć o powstaniu wielkopolskim, pierwszym poległym Antonim

Kozaku niechaj trwa. 


