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Rzeźbiarka Agnieszka Lisiak 
Sama koncepcja wyszła z Wolsztyna. 
Wiadomo było, że to ma być powstaniec 
wielkopolski. Pomyślałam, że jeżeli już 
powstaniec, to z flagą. Pomyślałem tak-
że, że zgodnie z tutejszym zachowanym 
sztandarem będzie na niej orzeł. Jest 

jeszcze jeden miejscowy symbol. To łuska obok butów 
symbolizująca strzał, który padł tu na Rynku. Uczestnic-
two w tym święcie to dla mnie ogromne przeżycie, tym 
bardziej że sama jestem Wielkopolanką, pochodzę z 
Ostrowa Wielkopolskiego. 

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski 
Można powiedzieć, że ta uroczystość to takie podsumowanie tego-
rocznych obchodów 95. rocznicy wyzwolenia Wolsztyna podczas 
powstania wielkopolskiego. Dokładnie w rocznicę wyzwolenia, 5 
stycznia, został wmurowany akt erekcyjny, a dzisiaj zgodnie z zapo-
wiedzią dokonaliśmy odsłonięcia wraz z zaproszonymi gośćmi. Po-
mnik będzie takim szczególnym symbolem naszej pamięci. Szcze-
gólne jest też miejsce, w którym pomnik stanął, a mianowicie nasz 

wolsztyński Rynek – najważniejszy plac w naszym mieście. To hołd naszej społeczno-
ści dla przodków, dzięki którym Wolsztyn znalazł się w granicach państwa polskiego. 
Gdyby nie walki powstańcze, gdyby nie zryw niepodległościowy, kto wie, jak ukształ-
towałaby się zachodnia granica Polski. Możemy to tylko przypuszczać. Natomiast 
pewnym jest to, że w ukształtowaniu się tej granicy olbrzymia rolę odegrało powsta-
nie. Myślę, że to miejsce też pozwoli w wygodny sposób obchodzić kolejne rocznice 
tego powstania, aby kolejne pokolenia wolsztynian o tej dacie pamiętały. 
Pomysł pomnika zrodził się 5 lat temu, kiedy obchodziliśmy 90. rocznicę wyzwolenia 
Wolsztyna. Doszliśmy do wniosku, iż skoro staramy się do tych wydarzeń przykładać 
z wyjątkową starannością, gdyż odwiedzamy groby powstańcze, odbywa się uroczy-
sta Sesja Rady Miasta, są organizowane rekonstrukcje tych wydarzeń, to brakuje jed-
nego takiego centralnego miejsca, w którym można by o tych wydarzeniach przypo-
mnieć czy oddać hołd poprzez złożenie kwiatów. Byliśmy jednym z nielicznych miast 
w tej części Wielkopolski, w którym pomnika poświęconego powstańcom wielkopol-
skim nie było. Wówczas postanowiliśmy, że dobrze by było, aby w 95. rocznicę udało 
się taki pomnik odsłonić. Tak naprawdę te przygotowania trwały już od tamtej daty. 
Pomnik wykonała Agnieszka Lisiak na podstawie wielu sugestii i uwag członków ko-
mitetu. Między innymi sztandar jest odzwierciedleniem tego, który został odnalezio-
ny 5 lat temu w Kębłowie. U stóp powstańca leży łuska karabinowa symbolizująca 
strzał, który padł 95 lat temu na Rynku, kiedy odbywał się więc. Ten strzał był też 
takim impulsem do rozpoczęcia walk o niepodległość miasta. Główne środki zostały 
zebrane w formie zbiórki publicznej przez nasze społeczeństwo. Zwróciliśmy się też z 
prośbą do firm na terenie gminy. Nasz samorząd także pomógł go sfinansować. 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego  
Wojciech Jankowiak 

I oto stanął pośród nas w samym sercu miasta, odlany z 
brązu ze spiżu jako widomy znak naszego hołdu, jako wi-

domy znak naszej pamięci i wdzięczności wobec tych, którzy 95 lat temu w 
tym miejscu być może stali, być może przechodzili, ale upomnieli się o pol-
skość tych ziem. To widomy znak dla swoistego fenomenu pamięci ludzi, 
którzy nie znali przecież Polski, ponieważ ponad sto lat była w niewoli. Tym 
niemniej we krwi tę polskość mieli, skoro gotowi byli upomnieć o nią płacąc 
za nią cenę często najwyższą. I dlatego też my – dziś winni jesteśmy tamtym 
pokoleniom ten hołd, tę pamięć, tę wdzięczność. Przekazywać powinniśmy 
ją następnym pokoleniom, aby pamięć o powstaniu trwała wiecznie. Wszyst-
kim tym, którzy przyczynili się do 
powstania tego pięknego sym-
bolu pamięci, w imieniu samo-
rządu województwa wielkopol-
skiego, chciałbym złożyć słowa 

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Powstańca Wielkopolskiego cd. ze str. 1. 

Szanowni Mieszkańcy miasta i gminy Wolsztyn! 
 

W imieniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Powstańca Wielkopolskiego 
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w 
realizacji dzieła, będącego hołdem złożonym przez nas wszystkich, mieszkańców ziemi wolsz-
tyńskiej tym, którzy 95 lat temu, nie szczędząc ofiary krwi, a nawet życia, walczyli o polskość 
tej ziemi. 

W działania na rzecz powstania Pomnika włączyło się wiele osób i instytucji. Dzięku-
jemy za każdą złotówkę wrzuconą do puszki i każdą wpłatę dokonaną na specjalnie wyodręb-
niony rachunek bankowy, co pozwoliło w sumie uzbierać łącznie 88.073 zł i 86 gr. Dzięki hoj-
ności darczyńców, do przedsięwzięcia z budżetu gminy trzeba było dołożyć niecała 16 tys. zł. 
Pragniemy tym samym podkreślić, że usytuowany na wolsztyńskim Rynku  
i oficjalnie odsłonięty 16 lutego br. - Pomnik Powstańca Wielkopolskiego, udało się zrealizo-
wać dzięki ludziom wielkiego serca, a takich – jak widać - w naszej małej ojczyźnie nie brakuje. 
 
Szanowni Państwo! 

Fundacja Pomnika jest przede wszystkim znakiem identyfikacji nas wszystkich  
z wydarzeniami historycznymi państwa polskiego. Jesteśmy też przekonani, że będzie wyra-
zem trwałej pamięci nie tylko o powstańcach wyzwalających Wolsztyn i okolice, ale  
o wszystkich żołnierzach tego jedynego, w pełni udanego, zrywu niepodległościowego Pola-
ków. Niech pamięć o nich będzie wieczna! 

Z wyrazami szacunku 
 
 Prezes Towarzystwa 
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