STYCZEŃ 2014

AKTUALNOŚCI

str. 5

Anna Orzechowska
Wielkopolskie Towarzystwo Techniki Militarnej,
które istnieje od 2011 r., wspólnie z przyjaciółmi i
zaprzyjaźnionymi grupami rekonstrukcyjnymi przygotowało w Wolsztynie specjalne dioramy i krótką
scenkę batalistyczną ukazującą historię tamtych dni.
Nie jest ona wierną rekonstrukcją wydarzeń, jest
przez nas wymyślona i wyreżyserowana. Zakładamy, że to, co stanie
się za kilka minut na wolsztyńskim Rynku być może mogło się zdarzyć
w którejś z wyzwalanych miejscowości Wielkopolski. Wielkopolskie
Towarzystwo Techniki Militarnej jest pomysłodawcą tego przedsięwzięcia, zaprosiliśmy do udziału Grupę Rekonstrukcji Historycznej
„Dąbrowa” z Wolsztyna, która odtwarza szpital polowy. Muszę powiedzieć, że jego wyposażenie jest bardzo zacne, chylę czoła przed wiedzą
odnośnie wszystkich umiejscowionych tu rzeczy. To bardzo ważne,
żeby umieć opowiedzieć ludziom, którzy przychodzą i patrzą, jak wyglądały szpitale polowe sto lat temu, tak ciekawie i zajmująco. Zaprosiliśmy również Ostrowską Grupę Rekonstrukcji Historycznej oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Lubonia, sekcja historyczna. Obie te grupy
będą odtwarzały wojska niemieckie. Uważam, że wiedza taka wizualna
jest trwalsza niż ta przeczytana. Wszystko to, co przeżywamy, zapada
w nas głębiej niż to co kiedyś przeczytaliśmy w książce.
O Powstaniu Wielkopolskim mówimy przez cały rok. Oczywiście,
wszystkie imprezy nasilone są w okresie trwania tego zrywu, a więc od
grudnia do marca. Natomiast 11 listopada mieliśmy wielką przyjemność odtwarzać obóz powstańczy w Ochli, w tamtejszym skansenie.
Spotkało się to z ogromnym zainteresowaniem Lubuszan. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, które właśnie wtrącę i opowiem podczas dzisiejszych scenek. Były one dla nas często zaskakujące i uświadamiały nam, jaką wielką rolę odegrało Powstanie i jak wiele poświęcili nasi dziadowie walcząc za naszą wolność.

Przemysław Maćkowiak
Jestem prezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia. To są właśnie zainteresowania, które
mają swoja genezę w nauce o fortyfikacjach. My przygotowywaliśmy prelekcje, w czasie których pokazywaliśmy obiekty militarne i w pewnym momencie pojawił się intrygujący pomysł, czy by nie zająć
się tą żywą historią. Ja podchodziłem do tego z bardzo dużą rezerwą. No jak to, poważny człowiek,
zajmujący się badaniami naukowymi i biegający w mundurze. Ale okazało się, że to jest doskonałe
narzędzie, które ułatwia przekaz. Tu w Wolsztynie macie wspaniały dla takich imprez masowych Rynek. W dzisiejszej inscenizacji odtwarzamy 6. pułk grenadierów grafa Kleista von Nollendorfa. Była to doborowa jednostka piechoty z Poznania, no i ona dosyć dobrze koresponduje ze wspomnianymi przeze mnie fortyfikacjami. Współpracujemy z Wielkopolskim Towarzystwem Techniki Militarnej i dlatego dzisiaj wspieramy tę niezwykłą uroczystość.
Każda inscenizacja jest pewnego rodzaju uproszczeniem. Pokazuje jednak coś, czego nie doznamy w żądnym w podręczniku. Ukazuje na żywą prawdziwą wojenną potyczkę. To ma być pewne kompendium wiedzy, które ma przybliżyć przede
wszystkim ludziom młodym wiedzę z tamtych czasów.

Sylwia Rostkowska
Przygotowaliśmy rekonstrukcję szpitala polowego. Jest on wyposażony dokładnie w to, co było potrzebne na froncie. Mało tego, wszystkie narzędzia, które mamy, są narzędziami epokowymi, nabyliśmy je od
lekarza pełniącego w tamtych czasach służbę medyczną. Jest cały zestaw do leczenia zębów, do narkozy,
chwytaki do serwet przy zabiegach chirurgicznych, zestaw do amputacji kończyn. W czasie inscenizacji
będą do nas zwożeni ranni powstańcy. Na polu bitwy będą lekarze i sanitariuszki.

Uroczystości 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Kębłowie
W dniu 12 stycznia br., w 95. rocznicę Powstania Wielkopolskiego, na Cmentarzu Parafialnym w Kębłowie odbyły się uroczystości przy pomniku upamiętniającym poległych i
pomordowanych bohaterów w walkach o niepodległość. Na tę doniosłą chwilę przybyli mieszkańcy Kębłowa, uczniowie oraz pedagodzy nie tylko z miejscowej Szkoły. W obecności Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego oraz Proboszcza ks. Andrzeja Krusia oddano hołd i cześć Powstańcom. To szczególne miejsce pamięci zostało z tej okazji
oznaczone okolicznościowym medalem upamiętniającym zryw niepodległościowy Wielkopolan w latach 1918-1919. Po przemówieniu Burmistrza o działaniach zbrojnych w czasie powstania, złożono okolicznościowe wiązanki i odśpiewano Rotę.

