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Upamiętnienie ks. Teodora Lercha 

W dniu 29 sierpnia br. odbyła się uroczystość nadania imienia  

ks. Teodora Lercha skwerowi przy ul. Poznańskiej w Wolsztynie.  

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana pod przewodni- 

ctwem ks. Abpa Stanisława Gądeckiego. Na sali widowiskowej WDK 

można było wysłuchać wykładu ks. prof. Anzelma Weissa oraz prof. 

Sylwestra Dworackiego. Młodzież z wolsztyńskiego Liceum zaprezen-

towała  montaż słowno – muzyczny o ks. Teodorze Lerchu.  

W Muzeum Regionalnym zaproszeni goście obejrzeli okolicznościową 

wystawę poświęconą nowemu patronowi skweru. W organizację tego 

wyjątkowego dnia czynnie włączyli się Absolwenci Niższego Seminarium Duchownego, głównie ks. prałat Jan Stani-

sławskii ks. kanonik Wojciech Pawelczak. Koordynowaniem całości przedsięwzięcia zajął się wolsztyński Oddział Ka-

tolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” na czele z Włodzimierzem Chrzanowskim. (Czytaj dalej na str. 3) 

Dożynki  

Gminno—Parafialne  

Chorzemin 2012 

Fragmenty przemówienia Burmistrza Wolsztyna 

Andrzeja Rogozinskiego 

Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście! […] 

Otrzymałem z rąk Starostów dzisiejszych dożynek, 

pachnący wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej 

ziemi. Dziękuję bardzo za ten wymowny dar. Bochen chleba symbolizuje bowiem nie tylko radość z pomyśl-

nie zakończonych żniw i wdzięczność za zbiory, ale również przypomina nam, że to właśnie dzięki ciężkiej 

pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych polskich domach. Dzisiejsze święto to radość i odpoczynek 

po ciężkiej pracy oraz podziękowanie za owoce rolniczego trudu. I chociażby dla takiego przeżycia warto 

organizować dożynki. Wszak to piękny obyczaj wyróżniający nas wśród innych narodów europejskich. To 

piękna tradycja stanowiąca istotny element polskiej kultury.  […]Każdy rok w rolnictwie jest inny, ale każdy 

wymaga ciężkiej pracy, nieustannej troski i zapobiegliwości, by ziemia wydała jak najlepsze plony. Musimy 

również pamiętać o tych, których dotknęły skutki anomalii pogodowych, gradobić, trąb powietrznych i po-

nieśli straty. W obliczu tragicznych skutków żywiołu musimy być szczególnie solidarni. Życzę nam wszystkim, 

aby chleba powszedniego w naszych domach było pod dostatkiem i nigdy go nie zabrakło. […] 
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