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Uroczystość odbyła się w mi-
niony wtorek. 31 stycznia,

w sali widowiskowej w Dolsku.

Wśród zaproszonych gości zna-

lazł się burmistrz miasta i gminy

Dolsk` Henryk Lilka, radnL Bar-

bara Wierzbińska dyrektor Gim-

nazjum im. Powstańcow Wielko-
polskich w Dolsku` założycie gru-

py rekonstrukcyjnej Powstańców

Wielkopolskich, Wojciech Koter-
ba z Mieszkowa` potomkowie Po-

wstańców Wielkopolskich, licmie

przybyli mieszkańcy Dolska oraz
społeczność gimnazjalna.
Powstanie Wielkopolskie było

wybuchło 37 grudnia 1918 roku,
Formalnie Polska była już wolnym

   

krajem, jednak na terenach, które
przed ll listopada 1918 roku

należały do zaboru pruskiego
wciąż obowiązywała administra-
cja niemiecka.

Impulsem do zbrojnej walki była
wizyta Ignacego Paderewskiego.
Wielkopolanie postanowili wal-
czyć o wolność, a także o polską
killturę i tradycję.
Trud dowodzenia powstańcami

przejął Stanisław Taczak, który
do Poznania przybył z kurtuazyj-

ną wizytą do swojego brata - księ-

dza Teodora Taczaka,

W walkach uczestniczyli lu-

dzie różnych stanow - zolnie-

rze, ktorzy zdezerterowali 7 armii
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Patriotyczna wieczornica
„Pro Memoria" -to hasło przewodnie tegorocznej wieczornicy upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie, przygotowanej

przez uczniów Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku pod opieką polonistki Beaty Szalraniak.

pmskiej, a także zwykli ludzie,
robotnicy i chłopi, którzy do po-
wstania szli z tym, co mieli. Bra-

kowało broni, jednak nie zabrakło

życzliwości, wzajemnego zaufa-
nia i współpracy. W pomoc zaan-

gażowały się również kobiety, któ-
re pełniły funkcję kucharek, kraw-

cowych i sanitariuszek. Dobra Ol'-
ganizacja i współpraca w dużej
mierze zadecydowały O tym, że

Powstanie Wrelkopolskie zakoń-

czyło się sukcesem. . _
Zwycięski zryw Wielkopolan

wpisał się w karty historii Pamięć
o tych. ktorzy walczyli i polegli

pozostala do dziś. Przygotowana

przez. gimnziljzilistow \\ ice/omie;]
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to hołd dla tych, którzy walczyli o

wolność kraju.

Symboliczna scenograña oraz

wymowny montaż słoWno-mu-

zyćzny przypomniały uczestni-
kom spotkania znaczenie wyda-

rzeńz lat 1918-1919.

Ważnym punktem programu
był apel poległych,wymienione
zostały nazwiska powstańców z
terenu gminy Dolsk, kiórzy na

kartach historii zapisali się jako

bohateron ie.

Dopełnieniem uroczystości byla

krótka prelekcja dotycząca Po-

wstania Wielkopolskiego, którą

przedstawil Wojciech Koterba.
Uczestnicy uroczystości mo-

gli również obejrzeć okolicz-

nościową wystawę „Powstanie
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Wielkopolskie 1918-1919. Dro-

ga Wielkopolan do wolności".

która została wypożyczona 2 Mu-

zeum Powstania Wielkopolskiego

w Poznaniu.
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