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Kapitan Józef Ponikiewski wró
Po 67 latach prochy Józefa Ponikiewskiego, adiutanta ge-
nerała Władysława Sikorskiego, wróciły w rodzinne
strony, do Oporowa. We wtorek, 7 grudnia, odbyły się
uroczystości pogrzebowe.

W kwietniu odwiedziliśmy
księdza Jana Wolniaka w Świer-
czynie. Pisaliśmy o jego duszpa-
sterskiej drodze i parafii
świerczyńskiej. To wówczas
ksiądz proboszcz pokazał nam
kościelne księgi z pierwszych lat
XX wieku. Pod datą 30 grudnia
widniał wpis o chrzcie świętym
Józefa Ponikiewskiego. W tam-
tym czasie Brylewo, gdzie uro-
dził się Józef Ponikiewski,
należało do parafii Świerczyna.
Ksiądz Stanisław Świderski ze
Świerczyny udzielił chrztu świę-
tego w brylewskim dworku, po-
siadłości Ponikiewskich. Ten fakt
zapisał w księgach. W ten spo-
sób Józef Ponikiewski związany
jest także z gminą Osieczna. Ale
przecież jego życie i życie jego
bliskich, to historia Polski i Eu-
ropy. Warto znać ją bliżej. Jaro-
sław Wawrzyniak tak pisze o
rodzinie Ponikiewskich.

* * *
"Józef Ponikiewski urodził się

30 listopada 1916 roku w Brylewie
i tam spędził dzieciństwo.

Przez kolejne lata uczył się w
gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał
maturę. Krótko studiował w szkole
handlowej w Poznaniu, jednak bar-
dziej pociągała go kariera woj-
skowa. Wybrał elitarną Szkołę
Podchorążych Marynarki Wojennej
w Toruniu, co nie było przypad-
kowe, biorąc pod uwagę, że w
dworku w Brylewie bywał dowódca
marynarki wojennej admirał Józef
Unrug. Po uzyskaniu oficerskich
szlifów służył początkowo na
szkolnym torpedowcu ORP Mazur,
a od maja 1939 roku na jednym z
dwóch największych i najnowo-
cześniejszych wówczas polskich
okrętów ORP Grom.

- Pamiętam nasze ostatnie
spotkanie w Gdyni. To było do-
kładnie 15 sierpnia 1939 roku, dwa
tygodnie przed wybuchem wojny.
Ja uczyłem się tam wtedy w "cy-
wilnej" Szkole Morskiej w Gdyni i
wróciłem z rejsu szkoleniowego. W
porcie czekał na mnie kuzyn Józik

i jego matka, moja ciocia Eliza -
wspomina kuzyn Józefa, Woj-
ciech Kęszycki z Poznania,
który przyjechał na uroczysto-
ści.

Krótko przed wybuchem wojny
Józef odpłynął na Gromie do An-
glii. Pełnił różne funkcje w mary-
narce wojennej, by w końcu po
odniesionych ranach i braku zdol-
ności do służby liniowej zostać
adiutantem Naczelnego Wodza
generała Władysława Sikorskiego.
Z nim zginął 4 lipca 1943 roku w
katastrofie lotniczej nad Gibralta-
rem. Miał wtedy niespełna 27 lat.
Został pochowany na brytyjskim
cmentarzu Newark on Trent.

W Anglii służył również jego
młodszy brat Andrzej, który pełnił
funkcję adiutanta generała Włady-
sława Andersa. Andrzej Ponikiew-
ski po wojnie pozostał na
emigracji, zmarł bezpotomnie w
2006 roku. Trzeci z braci - Stani-
sław - jako podchorąży walczył w
kampanii wrześniowej 1939 roku.
Za organizowanie konspiracji w
obozie jenieckim został umiesz-
czony w obozie koncentracyjnym
w Buchenwaldzie i zamordowany
krótko przed wyzwoleniem w 1945
roku.

We wtorek, 7 grudnia w Oporo-
wie złożono również prochy matki
Józefa, Stanisława i Andrzeja -
Elizy, które po jej śmierci złożono
do grobu syna Józefa na cmenta-
rzu Newark. Eliza Ponikiewska
znana była z organizowania służby
zdrowia podczas powstania wiel-
kopolskiego. Wcześnie rozwiodła
się z Hipolitem Ponikiewskim i wy-
szła za mąż za lekarza Henryka
Cetkowskiego. W czasie wojny
1939 roku była przełożoną pielęg-
niarek szpitala wojennego na Helu,
później więziono ją w obozach
koncentracyjnych. Po wielu stara-
niach, z pomocą wdzięcznych za
pomoc i opiekę dawnych współ-
więźniarek z Ravensbruck, w 1963
roku wyjechała z kraju do syna An-
drzeja do Anglii. Tam spędziła
resztę życia, pracując w domu
opieki i działając aktywnie w orga-
nizacjach charytatywnych.

Po II wojnie światowej Poni-
kiewscy zostali wypędzeni z ma-
jątków w Drobninie i Brylewie.
Czynione od wielu lat starania o
zwrot posiadłości są na razie bez-
skuteczne. "

* * *
We wtorek, 7 grudnia było

bardzo mroźno. Do Oporowa
przyjechali krewni Józefa Po-
nikowskiego, wojsko, władze
państwowe, mieszkańcy
gminy i powiatu. Wszyscy że-

gnali oficera i patriotę. W czasie
mszy świętej poznański biskup
Zdzisław Fortuniak mówił: Józef
Ponikiewski w bardzo młodym
wieku zdobył zaufanie generała Si-
korskiego. Wiedział co to pole i
pługi, chciał jednak żeglować i słu-
żyć ojczyźnie. Patriotyzm wyniósł z
domu, ale i z gostyńskiego gim-
nazjum, na którego murach wid-
nieje napis "Bogu i Ojczyźnie
odrodzonej"

W czasie uroczystości pogrze-
bowych państwo polskie reprezen-
tował wojewoda wielkopolski Piotr
Florek, a wojsko - płk. Marek Śmie-
tana, dowódca 69. leszczyńskiego
pułku przeciwlotniczego. Żołnierze
z tego pułku zapewnili pochówkowi
ceromoniał wojskowy. Była też de-
legacja Marynarki Wojennej, a ka-
pitan Sebastian Kała, dowódca
obecnego ORP Grom, przekazał
rodzinie kapitana Ponikiewskiego
biało - czerwoną banderę z tego


