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Uroczystości 99 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego – w Poznaniu i Warszawie
Centralne uroczystości obchodów 99 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego, rozpoczęte 27 grudnia 2017 w Poznaniu,
kontynuowane były dzień później także w stolicy.
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POZNAŃ

Uroczystości w Poznaniu rozpoczęły się o godz. 10.15 od złożenia kwiatów na grobie
pierwszego dowódcy powstania, gen. Stanisława Taczaka, na Cmentarzu Zasłużonych
Wielkopolan. 

O godz. 11.00 przy pomniku Powstańców Wielkopolskich rozpoczęły się główne
uroczystości. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zachęcając do
upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego, powiedział: – Ważna jest pamięć o naszym
wspólnym dziedzictwie, źródle dumy i ogromnym zobowiązaniu. Powstanie Wielkopolskie jest
wciąż aktualnym i mocnym przesłaniem kierowanym do nas wszystkich. Nasi przodkowie
pokazali, że wolność jest warta ofiary życia, dla dobrej, wspólnej przyszłości następnych
pokoleń. My wciąż uczymy się, jak ją rozumieć, cenić i pielęgnować. 27 grudnia oddajmy hołd
naszym wielkopolskim Bohaterom, którzy ją wywalczyli dla nas!

Z okazji tej ważnej rocznicy słowo do mieszkańców Wielkopolski skierował również Prezydent
RP Andrzej Duda. Jego okolicznościowy list odczytał Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP. Natomiast list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytał Bartłomiej
Wróblewski – poseł na Sejm RP. W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego przemawiał dr Zdzisław Kościański.

Podczas ceremonii składania wieńców w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej kwiaty pod
pomnikiem złożył dyrektor oddziału w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek. Następnie uczestnicy
przemaszerowali ulicami miasta do poznańskiej fary, gdzie odprawiona została msza święta
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w intencji powstańców. 

Organizatorami uroczystości poznańskich były Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

WARSZAWA

28 grudnia, o godz. 12.00, w kościele oo. Dominikanów przy ul.. Freta 10 w Warszawie
została odprawiona msza święta, a następnie, bezpośrednio po mszy, uczestnicy złożyli
kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Udali się także na Powązki Wojskowe, gdzie
złożyli wiązanki i zapalili znicze na grobach pochowanych tutaj powstańców wielkopolskich.

W uroczystościach wzięła udział delegacja Instytutu Pamięci Narodowej.


