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Uchwała Nr XXl130/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie upamiętnienia 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w zw. z art. 4 ust.l pkt 1 i 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t, Dz.U. z 2015r., poz. 1445 ze zm.) oraz uchwały
Sejmu RP z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Jubileuszu
!050-lecia Chrztu Polski.

§

1

Rada Powiatu Kolskiego w celu upamiętnienia
ogromne znaczenie

1050. rocznicy Chrztu Polski, podkreślając

aktu wiary jakim był Chrzest Polski z 966 roku oraz upamiętniając

to

wiekopomne wydarzenie i jego twórców, przyjmuje stanowisko, następującej treści:
" My, Radni Powiatu Kolskiego zebrani w dniu dzisiejszym z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski
pragniemy oddać cześć i szacunek twórcy i pierwszemu

historycznemu

władcy Polski, księciu

piastowskiemu Mieszkowi I oraz jego małżonce księżniczce czeskiej Dobrawie.
Symboliczny
wzmacniając

Chrzest Polski
młody

w 966 roku wprowadził

organizm

państwowy

nasz kraj do kręgu kultury łacińskiej,

na politycznej

arenie państw

Europy

Środkowo-

Wschodniej.
Wydarzenie to ugruntowało państwowotwórcze procesy, trwające już na terenie państwa
Polan od lat.
Chrze t, najpierw dworu księcia i elit rządzących, a później stopniowa chrystianizacja
społeczeństwa

wprowadziły

nowe wzorce etyczne, tworzyły nowego człowieka i obywatela, tym

samym jednocząc naród wokół Boga i władcy.
Zebrani 1050 lat po tym najważniejszym

w historii Polski wydarzeniu, przenosząc

się

myślami w przeszłość, spoglądamy również na teraźniejszość i w przyszłość, będąc przekonanymi o
solidnych .fundamentach chrześcijaństwa, na których zbudowane jest nasze Państwo oraz o wielkiej
mądrości jego organizatora księcia piastowskiego Mieszka 1".
§2
Wykonanie powierza się Przewodniczącemu

Rady Powiatu Kolskiego
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Tomicki

Uzasadnienie
do uchwały nr XXl130/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 21 kwietnia 2016r.

Zgodnie z Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22-12-2015 r. w sprawie
ustanowienia
Kolskiego

roku 2016, Rokiem Jubileuszu
organizując

uroczystą

sesję,

1050- lecia Chrztu Polski, władze Powiatu

pragną

przypomnieć

społeczeństwu

Powiatu

Kolskiego to ważne wydarzenie oraz włączyć się w ogólnopolskie uroczystości poświęcone
temu Jubileuszowi.
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