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Rocznica Powstania Wielkopolskiego 

4 i 5 stycznia br. odbyły się gminne obchody 94.rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Przed 

uroczystą sesją Rady Miejskiej przedstawiciele władz samorządowych oraz młodzież szkolna 

złożyli wiązanki kwiatów na grobach Powstańców oraz zmarłych osób wyróżnionych odzna-

czeniem „Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej”. Warty honorowe wystawili członkowie Wolsz-

tyńskiej Grupy Historycznej. 

W intencji Powstańców w kościele farnym 4 stycznia mszę świętą odprawił ks. Proboszcz Sła-

womir Majchrzak, a następnie w Wolsztyńskim Domu Kultury odbyła się Sesja Rady Miej-

skiej. Część artystyczną przygotowali uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie im. Powstań-

ców Wielkopolskich oraz Wolsztyńskie Towarzystwo Techniki Militarnej. Po sesji przedstawi-

ciele władz samorządowych oraz młodzież szkolna złożyli wiązanki kwiatów na grobach  

Powstańców oraz zmarłych osób wyróżnionych odznaczeniem „Zasłużony dla Ziemi Wolsz-

tyńskiej”. Warty honorowe wystawili członkowie Wolsztyńskiej Grupy Historycznej.  

Natomiast w sobotę 5 stycznia, na wolsztyńskim cmentarzu zapłonęły biało-czerwone race 

oraz znicze, a wszystko po to, by przywołać pamięć o bohaterach tamtych wydarzeń.  

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, Towarzystwo Pamię-

ci Powstania Wielkopolskiego 1918 –1919, mieszkańcy Wolsztyna, młodzież szkolna oraz 

harcerki i harcerze. Cała uroczystość miała bardzo podniosły charakter.  

Warto dodać, że Stowarzyszenie Wiara Lecha - podobnie jak w latach ubiegłych rozprowa-

dzało repliki flag Powstańców Wielkopolskich. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Woje-

wództwa Wielkopolskiego zachęcano mieszkańców regionu do wywieszania flag powstań-

czych lub biało-czerwonych sztandarów w celu uczczenia - zakończonego sukcesem - zrywu 

niepodległościowego. Dochód ze sprzedaży flag został przeznaczony na zakup ponad 2500 

zniczy, które zapłonęły na 

grobach, miejscach pamięci 

oraz pomnikach Powstań-

ców Wielkopolskich. 

Nowy sołtys Kębłowa 

W związku ze śmiercią dotychczasowego sołtysa wsi Kębłowo Pana Bogdana 

Świetlińskiego przeprowadzono wybory sołtysa. Na zebraniu wiejskim  

w dniu 8 stycznia br. obecnych było 204 mieszkańców uprawnionych do 

głosowania, którzy głosowali na jednego z dwóch kandydatów. Waldemar 

Baer zwyciężył liczbą głosów 167 głosów, natomiast Józef Nawrocki zdobył 

35 głosów. 

Wolsztyńska Choinka numerem 1 w Wielkopolsce 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wolsztyńska Choinka zdobyła 1 miejsce  

w Wielkopolsce w plebiscycie organizowanym przez portal wolsztyn.naszemiasto.pl  

na najpiękniejsze świąteczne drzewko. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy  

oddali głosy na Wolsztyńską Choinkę. 


