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WOLSZTYN ODDAJE HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM !
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Dokładnie w 95 rocznicę wyzwolenia Wolsztyna podczas Powstania Wielkopolskiego w 1919r. uroczystości rozpoczęły się już od samego rana złożeniem kwiatów na grobach powstańców. Później w
kościele farnym odprawiono mszę świętą, po której nastąpił przemarsz na Rynek. W części oficjalnej
przemówienia wygłosili m.in. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, Wiesław Alfred Kaczmarek syn powstańca wielkopolskiego a także Zbigniew Kowalewicz - Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Koło Gminy Wolsztyn. Później dokonano wmurowania aktu erekcyjnego
pod pomnik Powstańca Wielkopolskiego, który stanie w lutym br. na wyznaczonym miejscu przed
ratuszem. Licznie zebrani mieszkańcy Wolsztyna obejrzeli też powstańczą scenkę batalistyczną przygotowaną przez wolsztyńskie i zaproszone grupy rekonstrukcyjne. Późnym popołudniem na Rynku
przygotowano specjalny Apel Poległych oraz Koncert Noworoczny Poznańskiego Chóru Katedralnego pod batutą ks. Szymona Daszkiewicza, który odbył się w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego.
Wiesław Alfred Kaczmarek, syn powstańca, obecnie mieszkający w Stanach Zjednoczonych
Przebywając w Wolsztynie wspominam duchy wszystkich wolsztynian, wszystkich żołnierzy, patriotów,
tych, którzy walczyli o tę ziemię. Jednym z nich był mój stryj oraz ojciec. Praca tamtego pokolenia, ich
oraz odwaga, ich determinacja, dała wolność tej ziemi po bardzo długiej niewoli. Dlaczego to się stało ?
Dlatego, że tutejsi Polacy i tutejszy Kościół katolicki bronią tej świadomości polskiej. Wolsztynianie, jak
całe społeczeństwo poznańskie i Wielkopolska, mimo ponad stuletniej okupacji wroga zachowali tego
ducha. Cześć się należy zawsze temu pokoleniu, które było przedtem, bo to byli ich ojcowie i matki,
którzy wykazywali wolę, że są Polakami. I przyszedł ten moment, że ludzie Ci ruszyli do walki z groźnym
przeciwnikiem, mimo że powalonym wojną, to wciąż niebezpiecznym. Pan Bóg się opiekował tymi powstańcami. Im się udało to, czego nie udało się dokonać wielu innym. Dzięki Bogu i tym ludziom, którzy w styczniu ruszyli
do powstania na całej linii wielkopolskiej, odbito ją od wroga. Tak samo synowie ich poszli walczyć w następnej wojnie o
Polskę centralną i Polskę wschodnią. Ojciec mój i jego brat wzięli w niej udział, w tej wielkiej ofensywie przeciwko sowieckiemu reżimowi w roku 1920. Wówczas zginął świętej pamięci stryj Franciszek. Ojciec mój wykopał jego zwłoki z ziemi
dalekiej od Polski i przywiózł go tu do Wielkopolski, aby spoczywał wśród rodziny. To był ostatni dzień życia Franciszka
Kaczmarka i ostatni dzień wojny. Tak się złożyło, że z jego śmiercią skończyła się ta zawierucha i zaczęła się nasza krótka
wolność dwudziestu niepełnych lat. I znowu rozpoczęła się następna II wojna światowa. I znowu Ci Wielkopolanie bili się
we wszystkich oddziałach. Cześć pamięci tych, którzy odtworzyli tu Polskę i nigdy nie dali tej ziemi zgermanizować.
cd. na stronie 4.

