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Uroczyste odsłonięcie  
Pomnika Powstańca Wielkopolskiego  

Przemówienie Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego 
 

Drodzy Mieszkańcy naszego miasta ! 
 

Powstanie Wielkopolskie, jak słusznie podkreśla się – było jedynym w pełni udanym zrywem niepodle-
głościowym Polaków. Jego tradycja na trwałe wpisała się w pamięć mieszkańców Wielkopolski. Nasi przodkowie, 
bez jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej, chwyciwszy za broń przynieśli wolność swojej ziemi. 

Walki uliczne rozpoczęte 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu dały sygnał do rozpoczęcia powstania na terenie 
Poznańskiego, w szybkim tempie obejmując całą Wielkopolskę. Powstańcy zbrojnie odbijali z rąk zaborcy wioski i 
miasta, prowadząc na wielu odcinkach frontu niezwykle zacięte i krwawe walki. W ich wyniku 5 stycznia 1919 r. 
wyzwolone zostało nasze miasto. Dokładnie w 95 rocznicę tego wydarzenia odbyła się uroczystość wmurowania 
aktu erekcyjnego pod Pomnik Powstańca Wielkopolskiego. Dziś zgromadziliśmy się kontynuując tamtą uroczy-
stość. Wybór dzisiejszego dnia nie jest przypadkowy. 95 lat temu, 16 lutego, w Trewirze, podpisano rozejm for-
malnie kończący powstanie wielkopolskie. Traktat ten był sukcesem politycznym Wielkopolan. Należy jednak 
pamiętać, że nie byłby możliwy, gdyby nie działania, jakie podjęli powstańcy. Rozejm w Trewirze poprzedziły pra-
wie 2 miesiące walk. Gdyby nie sukcesy odnoszone przez powstańców, zapisy pokojowe nie byłyby dla strony 
polskiej tak korzystne. Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 przyczyniło się do zmiany układu zachodniej granicy, 
gdyby nie wybuchło – status quo większości terenów Wielkopolski byłby z pewnością zupełnie inny. 

Świadomość o Powstaniu Wielkopolskim zmienia się wraz z upływem czasu. Mimo że często jego war-
tość dziejowa zdaje się być niedoceniana w skali ogólnopolskiej, to z dumą należy podkreślić, że pamięć o Po-
wstaniu Wielkopolskim - jedynym zwycięskim - pozostaje żywa w Wielkopolsce. 
Za chwilę wszyscy tu zgromadzeni będziemy świadkami jednego z tych momentów, a które my wszyscy winni-
śmy pamiętać do końca naszego życia. Dokonamy odsłonięcia Pomnika Powstańca Wielkopolskiego. 

Niech pomnik ten będzie hołdem złożonym przez nas - wszystkich mieszkańców ziemi wolsztyńskiej, 
tym, którzy 95 lat temu, nie szczędząc ofiary krwi, a nawet życia, walczyli o polskość tej ziemi. Niech będzie wy-
razem pamięci nie tylko o powstańcach wyzwalających Wolsztyn i okolice, nie tylko o mieszkańcach naszej gminy 
biorących udział w powstańczych zmaganiach, ale o wszystkich żołnierzach Powstania, a zwłaszcza o czterystu z 
nich, których miejsca pochówku dotychczas nie ustalono. 

Fundacja Pomnika jest przede wszystkim wyrazem identyfikacji naszej społeczności z wydarzeniami hi-
storycznymi naszego państwa. W działania na rzecz powstania Pomnika włączyło się wiele osób i instytucji. Im 
wszystkim w tym miejscu serdecznie dziękuję. Dziękuję autorce pomnika Agnieszce Lisiak oraz Firmie Pana Ro-
berta Sobocińskiego, która wykonała odlew. Pragnę podkreślić, że Pomnik powstał dzięki ludziom wielkiego ser-
ca, a takich - jak widać - w naszej małej ojczyźnie nie brakuje. 

W tym miejscu - na ręce Pana Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego - pragnę złożyć szczególne 
podziękowania Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, Panu Markowi Woźniakowi, który objął honoro-
wym patronatem dzisiejszą uroczystość. To dzięki jego staraniom Powstanie Wielkopolskie zaczęło nabierać in-
nego wymiaru w skali ogólnopolskiej, stając się docenianym w dziejach walk niepodległościowych. 

Powstanie Pomnika jest jednoznacznym dowodem na to, że wysiłki naszych przodków złożone na rzecz 
Ojczyzny nie poszły na marne i na trwałe ukształtowały nasz patriotyzm oraz świadomość narodową. Jestem 
przekonany, że stojący na rynku wolsztyńskim Pomnik będzie ustawicznie przypominał nam – mieszkańcom 
Wolsztyna, gminy i powiatu - a także licznie odwiedzającym Wolsztyn gościom i turystom, o naszej przeszłości. 
Niech będzie wyrazem naszej pamięci o ludziach i ich czynach, które przywróciły ziemię wolsztyńską odradzają-
cej się Polsce. 

Jestem pewny, że odsłaniany dziś pomnik Powstańca Wielkopolskiego będzie symbolem szczególnym. 
Jego usytuowanie na rynku niech świadczy o wyjątkowej ważności wydarzeń, które ma upamiętniać. Wydarzeń, 
które 95 lat temu zjednoczyły dla sprawy polskości wszystkich mieszkańców Wielkopolski. 

Jestem przekonany, że symbolika Pomnika przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych i oby-
watelskich wśród naszej młodzieży, od której zależy przyszłość kraju. Sięganie do tradycji narodu, zawartych w 
jego przeszłości historycznej, szerzenie umiłowania ziemi rodzinnej – jej bogactwa i piękna a także kształtowanie 
woli wspólnej realizacji zadań, jest podstawowym elementem tworzenia świadomej społeczności. 

Patriotyzm dnia dzisiejszego nie ogranicza się wyłącznie do poczucia obowiązku obrony kraju przed wro-
giem zewnętrznym, lecz wyraża się przede wszystkim w przywiązaniu do przeszłości historycznej, zarówno tej 
ogólnonarodowej jak i lokalnej. Wyrazem tego jest dzisiejsza uroczystość, która daje dowód naszego przywiąza-
nia do tradycji, a zarazem jest hołdem oddanym przodkom... 

Niech Pomnik Powstańca Wielkopolskiego na rynku wolsztyńskim przypomina o tym kolej-
nym pokoleniom Wolsztynian !                       

             Ciąg dalszy na stronie 4. 


