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Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia
Jadąc tu zastanawiałem się nad ideą powstawania pomników. Osoby starsze, takie jak ja, przypominają sobie, jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu często byliśmy zmuszani, aby
uczestniczyć w odsłanianiu pomników, różnych pomników.
Później część z tych pomników była dewastowana i burzona.
Dzisiaj też często w ramach województw, powiatów, miast
trwają dyskusje nad budową pomników, nazwą ulic czy
skwerów. Czasem to są nawet kłótnie. Jeżeli jednak chodzi o pomnik powstańca
wielkopolskiego tych sprzeczek nie ma, nie było i nigdy nie będzie. To symbol
nasz, to symbol tylko Wielkopolski od przeszło 90 lat. I przy tej okazji, jadąc tu,
mijając rondo Powstańców Wielkopolski, wiedząc że w zbiórce datków uczestniczyło także tutejsze Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich chciałem
wszystkim serdecznie podziękować, władzom miasta, stowarzyszeniu, komitetowi budowy pomnika za ten gest świadczący o naszym patriotyzmie, o tym, że
jesteśmy przywiązani do naszej ziemi. Dzięki wam wszystkim możemy odsłaniać
ten przepiękny pomnik. Ten symbol nie tylko będzie łączył to piękne miasto, ale
także wpisywał się w ideę uroczystości, które na terenie Wielkopolski odbywają
się aż do lutego. Oby to przesłanie z Wolsztyna popłynęło na cały kraj.
Poseł na Sejm RP Romuald Ajchler
Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę dzisiaj wraz z mieszkańcami
Wolsztyna uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości. W tym roku i w
latach poprzednich my – Wielkopolanie - mamy zwyczaj od grudnia do
lutego obchodzić rocznicę tego jedynego, zwycięskiego powstania. Dobrze się stało, że dzisiaj jesteśmy tu w Wolsztynie przypominając pamięć powstańców, ale dobrze jest też, że w wielu szkołach, w wielu instytucjach pamięta się o tym powstaniu. Niedawno miałem przyjemność uczestniczyć
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gdzie młodzież gimnazjum otrzymała sztandar
im. Powstańców Wielkopolskich. Ta miłe. To dobrze, że władze wojewódzkie wychodzą
z pamięcią o naszym powstaniu nawet poza Wielkopolskę. Uroczyste obchody odbywają się także i w Warszawie. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do zorganizowania
dzisiejszej uroczystości i upamiętnienia 95 rocznicy składam serdeczne podziękowania.
Senator RP Jan Filip Libicki
Bardzo dziękuję za zaproszenie
na tę uroczystość. Cieszę, że
mogę tutaj być. I na kanwie
tego podniosłego spotkania na
Rynku chciałbym się podzielić
swoją radością. To jest już druga taka uroczystość, w której
biorę udział. W grudniu odsłonięto pomnik w Grodzisku Wielkopolskim. Te pomniki rosną w każdym
większym ośrodku. To ważki sposób przechowania
pamięć o tym naszym jedynym zrywie, o którym
przez lata jakby tak zapominano. Takim dobrym
pomysłem jest to, aby te widome pomniki pamięci
były w sercach miast, gdzie krzyżują się nasze codzienne ludzkie sprawy. Cieszę się, że jest w Wolsztynie. Słusznie Burmistrz powiedział, że zabieganie o Polskę dzisiaj to codzienna praca, aby Polska się rozwijała. Jestem przekonany, że nie będzie tego rozwoju, jeżeli nie będzie pamięci. A
ponieważ ta pamięć widzę, jest tu dobrze zachowana, więc ta przyszłość gminy
Wolsztyn na pewno będzie bezpieczna. Wszystkim bardzo dziękuję.

Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
w Wolsztynie Zbigniew Kowalewicz
25 lat temu powstało Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Również ćwierć wieku ma nasze Koło w Wolsztynie. Przez ten czas
staramy się krzewić wiedzę o powstaniu wielkopolskim i o tych ludziach, dzięki którym Wolsztyn znalazł się w granicach państwa polskiego. Jako Koło musimy zadać sobie pytanie, czy realizujemy cele
towarzystwa? Wydaliśmy książkę o powstaniu na naszej ziemi, powstały filmy dydaktyczne, są strony internetowe, w biuletynie gminnym publikowane są
artykuły, które trafiają do każdej rodziny w gminie, organizujemy obchody rocznicowe,
opiekujemy się grobami powstańczymi i pamiątkowymi tablicami. Na cmentarzu parafialnym w Wolsztynie uhonorowaliśmy groby powstańcze przyklejeniem specjalnego
medalu. Myślimy także, a by wkrótce, może w tym roku, uczynić to na innych cmentarzach w regionie. Nasze Koło liczy 46 członków, ale to, że udało się tyle zrobić, zawdzięczamy naszemu społeczeństwu Wolsztyna i okolicznych miejscowości. Mieszkańcy przychodzą tłumnie na nasze uroczystości, flagują domy, zbierają pamiątki czy finansują budowę tego pomnika, który dzisiaj został odsłonięty. Mamy też wsparcie naszych władz
gminnych i powiatowych, którzy nie tylko uczestniczą w naszych działaniach, ale pomagają organizacyjnie i materialnie. Jesteśmy im za to wdzięczni. Mamy też wielu przyjaciół, np. Koło Młodzieżowe w Gimnazjum nr 2, miejscowe duchowieństwo, rodziny powstańcze, grupy rekonstrukcyjne, Muzeum Regionalne, harcerzy i można by tu wymienić
jeszcze wiele innych osób. Dzisiejszą uroczystość przygotował komitet pod honorowym
patronatem Marszałka Marka Woźniaka, ogromny udział w tym miał burmistrz Andrzej
Rogozinski, wiceburmistrz Justyna Mikołajewska i wielu, wielu innych. Dziękuję raz jeszcze wszystkim darczyńcom instytucjonalnym i indywidualnym.

