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WOLSZTYN ODDAJE HOŁD POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM !  cd. ze str. 1. 

Przemówienie Burmistrza Andrzeja Rogozinskiego 
Szanowni Goście! Droga Młodzieży! Witam wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się , że na wolsztyńskim Rynku jest nas dzisiaj 
tak wielu. Są wśród nas reprezentanci rodzin powstańczych – córki i synowie, wnuki i prawnuki powstańców wielkopolskich – 
witam Państwa szczególnie ciepło. Jest z nami również delegacja z Lusowa reprezentująca Stowarzyszenie im. Gen. Dowbora Mu-
śnickiego z kopią sztandaru powstańczego. (…) W dniu dzisiejszym obchodzimy 95-tą już rocznicę wyzwolenia Wolsztyna - uzyska-
nego w wyniku działań powstańczych. To data, o której pamięć powinniśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie, to nasz wolsz-
tyński „11 listopada” – dlatego wszyscy razem radośnie dziś świętujmy. 
Szanowni zebrani! W ostatnim czasie, jak zwykle na przełomie roku, jesteśmy świadkami wielu uroczystości upamiętniających 
jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski , a z pewnością najważniejsze w dziejach naszej małej ojczyzny – Wielkopolski. 
Powstanie Wielkopolskie bowiem zapisało się w dziejach jako jedyny, w pełni udany zryw narodowo-wyzwoleńczy narodu polskie-
go. Cytując Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka : „Stanęli do walki o wolność, niepodległość, o speł-
nienie marzeń, których nie były w stanie zniszczyć lata szykan, rugowania z ojczystej ziemi i brutalnej germanizacji”. Wspaniałym 
bojownikom tych trudnych czasów należy się wieczna chwała i cześć. Już w maju 1923 roku społeczeństwo Wolsztyna ufundowało 
mogiłę powstańczą na cmentarzu parafialnym przy ul. Lipowej w Wolsztynie. Jak możemy przeczytać w ówczesnym „Orędowniku 
powiatowym” miał to być „widomy znak naszej dla nich wdzięczności”. Również nasz samorząd wprowadził tradycję uroczystości 
okolicznościowych w dniu 5 stycznia każdego roku – wspólnie składamy wiązanki i zapalamy znicze na grobach powstańców i in-
nych osób zasłużonych dla ziemi wolsztyńskiej. Bierzemy też udział we mszy św. i zazwyczaj uroczystej sesji Rady Miejskiej, na 
której wręczane są odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Wolsztyńskiej”. 
Zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich noszą ulica i Gimnazjum Nr 2 w Wolsztynie. 6 lat temu zaś Rada Miejska podjęła 
uchwałę o nazwaniu ronda u zbiegu ulic: Poznańska w Karpicku i drogi krajowej nr 32 imieniem Powstania Wielkopolskiego. Z 
inicjatywy Regionalnej Inicjatywy Społecznej odnowione zostały nagrobki w Kwaterze Powstańców i Żołnierzy Wojny 1920 r., a 
Urząd Miejski sfinansował umieszczenie tam okolicznościowej tablicy. Również Stowarzyszenie „Wiara Lecha” od kilku lat przepro-
wadza zbiórki publiczne, a zgromadzone w ten sposób środki przeznacza na odnowienie mogił powstańczych. W październiku 
2012 roku na grobach powstańczych umieszczone zostały pamiątkowe medale. Symbolem przywiązania do tradycji, do wiary, do 
wolności, do potrzeby walki o wolność i niepodległość własnej ojcowizny, jest odnowiony w styczniu 2009 roku pomnik upamięt-
niający Poległych i Pomordowanych Bohaterów w Walkach o Niepodległość w Kębłowie. 
Szanowni Państwo! Droga młodzieży! Wszystkie opisane przeze mnie inicjatywy świadczą o wielkim przywiązaniu społeczności 
wolsztyńskiej do tradycji oddawania czci naszym ojcom, którzy nie szczędząc zdrowia, a nawet życia walczyli o niepodległość na-
szej ziemi. Jednak pomimo, że było ich dotąd tak wiele, brakowało nam miejsca, gdzie w podczas obchodów najważniejszego dla 
Wolsztyna święta w dniu 5 stycznia każdego roku, moglibyśmy się zebrać w tak licznej jak dziś grupie, by wspólnie świętować i 
oddać cześć bohaterom tamtych dni. Stąd też - w szeregach Wolsztyńskiego Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 – 
zrodziła się myśl postawienia pomnika Powstańca Wielkopolskiego w centralnym punkcie miasta. Początkowo chcieliśmy to uczy-
nić w setną rocznicę wyzwolenia Wolsztyna, jednakże chęć umożliwienia uczestnictwa w uroczystościach, będącym już w pode-
szłym wieku, córkom i synom powstańców spowodowała, że postanowiliśmy uczynić to właśnie w 95 – rocznicę. W tym celu po-
wołałem Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstańca Wielkopolskiego, złożony z przedstawicieli organizacji prohistorycznych, 
samorządowców, duchowieństwa, prasy oraz pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Patronat Honorowy nad naszymi 
obchodami objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. W celu zebrania funduszy na budowę pomnika cały 
czas prowadzona jest zbiórka społeczna – również dzisiaj młodzież z Gimnazjum Nr 2 zbiera pieniądze do specjalnie oznakowanych 
puszek. Początkowo planowaliśmy, że odsłonięcie pomnika nastąpi w dniu dzisiejszym, jednakże opóźnienie prac ze strony pra-
cowni artystycznej spowodowało, że wszystko odbędzie się 16 lutego b.r. – w dniu, w którym 95 lat temu podpisano rozejm w 
Trewirze, kończący działania zbrojne. Będzie to zarazem zwieńczenie wielkopolskich obchodów rocznicowych, na których gościć 
będziemy Pana Marszałka Marka Woźniaka. 
Szanowni Państwo! Droga młodzieży! Dzięki poświęceniu i skutecznym działaniom powstańców - z chwilą podpisania traktatu 
pokojowego w Wersalu – Wielkopolska została włączona do niepodległego państwa polskiego. Spełniły się sny o wolności, utrwa-
lonej w marzeniach naszych przodków, zawartej w granicach wyrytych w ich sercach. My, ich następcy, mający szczęście żyć w 
wolnej Polsce, mamy obowiązek pamiętać o naszych poprzednikach, którzy przez lata dbali, ażeby poczucie polskości nie zaniknę-
ło, mimo wielu długich lat życia pod zaborem innego państwa. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o naszej kulturze, o naszym języ-
ku, o naszej przeszłości, bo jeżeli my nie będziemy pamiętali o naszej przeszłości, przyszłe pokolenia nie będą pamiętać o tym, co 
my zrobimy dla nich. 
Pamiętajmy więc, by pamięć o powstańcach wielkopolskich, o ludziach oddanych tej ziemi, nie została nigdy wymazana z kart 
naszej historii i naszych serc. Cześć ich pamięci! Kończąc, dziękuję wszystkim zaangażowanym w dzisiejsze obchody rocznicowe, a 
szczególności: Księdzu Proboszczowi za religijną oprawę uroczystości, rodzinom powstańczym, które swoją obecnością uhonoro-
wały uroczystość, członkom Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Po-
wstańca Wielkopolskiego, grupom rekonstrukcyjnym, młodzieży, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkim 
nie wymienionym z imienia i nazwiska, którzy pomogli nam w przygotowaniu dzisiejszego święta. Dziękuję za uwagę. 


