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Kamień Niepodległości 

  W 2018 roku w czerwcowym numerze wydawnictwa  Las Polski opisano kamień, któ-
ry spoczywa od 90 lat, w lasach Puszczy Noteckiej z bardzo interesującym napisem: 
„10 roczń. odrodz. POLSKI. 11.11.1928” (pisownia oryginalna). Każdego normalnie myślące-

go człowieka intryguje myśl, jak to jest możliwe, że głaz z takim 
napisem przetrwał do naszych czasów. Jak to możliwe, że nie 
zniszczyli go albo nie usunęli okupanci niemieccy z okresu 1939 -
1945, o „opiekunach” naszych ziem z lat 1944 – 1989, nie wspo-
minając. Mimo, że jak twierdzą jego odkrywcy i odnowiciele - le-
śnicy, którzy przywrócili mu jego blask, czyli Maciej Grupa i Piotr 
Czerwiński Leśniczy z Leśnictwa Gogolice i Smolarnia, kamień ten 

leżał w tym miejscu od zawsze. Może był zarośnięty, zasypany z nie-
zbyt widocznym napisem, dlatego uchował się do naszych czasów!!! 
Pewnie osoby niezbyt przyjazne Polsce nie widziały tego napisu, a nikt 
życzliwy im nie doniósł o takim świadectwie patriotyzmu!!! Widząc ten 
głaz miałem marzenie, aby z Wielkiej Okazji 100-Lecia Niepodległości 
Polski bardziej wyeksponować ten Szacowny Pamiątkowy Kamień 
i obok, położyć… dziesięciokrotnie krotnie większy. Podobno jak się 
mocno w coś wierzy, to marzenia się spełniają. Więc stało się, i od dnia 
1 października 2019 r na rozdrożu dróg do Leśniczówek Gogolice 
i Smolarnia w Nadleśnictwie Wronki,  w samym środku Puszczy Notec-
kiej, na skraju gminy Wieleń, leżą sobie dwa granitowe kamienie przy-
niesione przez lodowiec z dalekiej Skandynawii. Na jednym jest wyrzeźbiony napis przypomi-

nający o 10 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a na drugim - 
większym -  o 100 Rocznicy tej tak Ważnej dla Polaków Dacie. 
Oba zmuszają do przywołania refleksji o naszych Praojcach. 
Bo ten nowy Kamień ma upamiętniać nie tylko Odzyskanie 
Niepodległości, ale przede wszystkim wywalczenie tej Niepod-
ległości w wyniku Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.  
 W Polsce uroczyście obchodziliśmy 100-Lecie Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości, przyjmując 11 listopada 
1918 r., jako symboliczną datę odzyskania niepodległości. 
Jednak dla Wielkopolan odzyskanie niepodległości liczone jest 

gdy oni sami, a nie decyzją Rady Regencyjnej wywalczyli zwycięskim Powstaniem Wielkopol-
skim zakończonym 16 lutego 1919 roku upragnioną niepodległość zatwierdzoną Traktatem 
Pokojowym zawartym w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. co pozwoliło przyłączyć te tereny 
do Republiki Polskiej, na których tak odzyskana i naznaczona krwią Powstańców wolność 
zawsze miała ogromne znaczenie. Stąd właśnie leżący w lasach, od 90 lat, pamiątkowy ka-
mień, którym jego bezimienny twórca chciał przypominać potomnym o tej doniosłej dacie. 
Jest sugestia, że kamień ten powstał z inicjatywy leśników, bowiem ci z ówczesnego Nadle-
śnictwa Bucharzewo byli związani z Powstaniem Wielkopolskim. 
 
 
  


