
Uchwala Nr XXXVII1/260/2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 września 2017r.

w sprawie: ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Na podstawie art. 9 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r.,
poz 814, ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:

§ l

Mając na celu kultywowanie pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego, w tym zakończony sukcesem

bohaterski zryw Wielkopolan i mieszkańców Ziemi Kolskiej, Rada Powiatu Kolskiego postanawia wystapić

z apelem do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018

Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Apel stanowi załącznik nr l do uchwały.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego do przesłania Apelu do Marszałka Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Zobowiazuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego do przesłania apelu Posłom i Senatorom

reprezentującym Województwo Wielkopolskie oraz do Przewodniczącego Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego, a także do Przewodniczących Rad Powiatów województwa wielkopolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVII1/260/2017

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 września 2017r.

w sprawie: ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Rada Powiatu Kolskiego mając na uwadze znaczeme Powstania Wielkopolskiego w

najnowszej historii Polski, a zwłaszcza ofiarę krwi złożoną przez mieszkanów naszego powiatu w

latach 1918/1919 uznaje za zasadne wystosowanie apelu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej.

Ustanowienie 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 umożliwi

wszystkim Polakom zapoznanie sie z tradycją walk niepodległościowych Wielkopolan.

Ogólnonarodowy charakter rocznicy będzie sprzyjał podejmowaniu licznych inicjatyw dla

jej upamiętnienia, co wyzwoli ogromne zasoby energii i wartości patriotyczne wielu pokoleń

Polaków.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.



Załącznik nr l

do Uchwały Nr XXXVIII/260/2017
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 września 2017r.

Apel

w sprawie: ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkoposkiego 1918/1919.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i szybko rozszerzyło

się na teren całej Wielkopolski, będącej częścią ówczesnego zaboru pruskiego. Ponad 120 lat

niewoli, bezlitosne represje zaborcy, które miały zniszczyć polskość i dramat setek tysięcy

zwykłych ludzi, nie złamały ducha patriotyzmu Wielkopolan. Sto lat temu, sami upomnieli sie o

swoje prawa i zbrojnie sięgali po niepodległość. Przez kilka miesięcy zacięte i krwawe walki

toczyły się na wielu frontach całej Wielkopolski, która w roku 1918 stała się częścią odradzającej

się Polski.

Bohaterski zryw powstańczy w 1918 roku zakończył SIę sukcesem. W gramce II

Rzeczyspospolitej włączona została prawie cała Wielkopolska. Powstanie Wielkopolskie uznawane

jest jako jedyne w pełni zwycięskie powstanie narodowe, dzieki któremu mogła zostać ustalona

zachodnia granica Odrodzonej Polski. Był to symbol Triumfu wielkopolskiego patriotyzmu.

Ustanowienie 2018 roku Rokiem Parnięci Powstania Wielkopolskiego ma na celu:

- godne uczczenie setnej rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego oraz Powstania Wielkopolskiego;

- upamiętnienie zwycięstwa;

- uświadomienie młodemu pokoleniu niezwykłej roli Powstania Wielkopolskiego dla Wielkopolski;

- oddanie hołdu bohaterom Powstania Wielkopolskiego, którzy z bronią w ręku stane li do walki o

wolną Polskę.

Zobowiazuje SIę Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego do przesłania Apelu do

Marszałka Sejmu RP.
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