UCHWALA NR XXVII/207/2020
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 25 czerwca 2020 r.
dotycząca

rocznicy 95-lecia beatyfikacji Świętego Bogumiła-pustelnika
istnienia pustelni bogumiłowej w Dobrowie.

z Dobrowa oraz 850-lecia

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu Powiatu Kolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp., z 2018r., poz. 7447 ze zm.),
Rada Powiatu Kolskiego oświadcza i uchwala co następuje:
§ l. Mając na celu kultywowanie pamięci o wybitnej historycznej postaci związanej z Ziemią Kolską, jaką
jest św. Bogumił, arcybiskup i pustelnik z Dobrowa (gm. Kościelec), Rada Powiatu Kolskiego postanawia
uczcić na obecnej sesji przypadające w tym roku 95-tą rocznicę beatyfikacji św. Bogumiła oraz 850-tą rocznicę
utworzenia pustelni bogumiłowej w Dobrowie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasad n ien ie
do uchwały Nr XXVII/207/2020
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 25 czerwca 2020 r.

dotycząca rocznicy 95-lecia beatyfikacji Świętego Bogumiła-pustelnika
istnienia pustelni bogumiłowej w Dobrowie.

z Dobrowa oraz 850-lecia

Tradycyjnie św. Bogumił jest uważany od wieków za patrona Ziemi Kolskiej, a także jest patronem kilku
archidiecezji katolickich w Polsce: gnieźnieńskiej, poznańskiej, gdańskiej, wrocławskiej oraz diecezji
włocławskiej, a także miast: Koła i Uniejowa. Jest też dawnym Patronem Polski oraz noszącym tytuł
"Słynnego Cudotwórcy". Przed II wojną światową jego imieniem był nazwany kolski Szpital. Biskup
Włocławski Wiesław Mering ustanowił w 2007 roku Diecezjalne Sanktuarium Błogosławionego Bogumiła
w Dobrowie - w miejscu, gdzie żył, czynił cuda i zmarł czczony przez mieszkańców znany pustelnik.
Kult świętego Bogumiła trwa w Polsce nieprzerwanie od 850 lat, szczególnie w Dobrowie i okolicach,
a także w całym Powiecie Kolskim. Bogumił żył w XII wieku, w czasach panowania królewskiej dynastii
Piastów. Urodził się w Koźminie, a zmarł w Dobrowie. W 1167 roku został arcybiskupem gnieźnieńskim,
jednak szybko zrezygnował z tej godności i został pustelnikiem-eremitą w Dobrowie (w latach 1170-1182),
gdzie zajął się nauczaniem i pomocom biednym. Drewniana świątynia, jaka dziś stoi w miejscu jego
pustelni, jest już z okresu późniejszego.
Bogumił wiódł żywot eremity kamedulskiego przez 12 ostatnich lat swojego życia, według reguły św.
Romualda, pomagając miejscowej ludności, karmiąc, lecząc, ucząc, katechizując i wypraszając bardzo wiele
cudów i łask. Zmarł 10.06.1182 r. w opinii świętości, został pochowany w stroju arcybiskupim
w dobrowskim kościele. Do grobu świętego Bogumiła w Dobrowie ciągnęły tłumy wiernych głównie
z Wielkopolski, ale także z całej Polski, a nawet z zagranicy. Św.Bogumił zasłynął niezliczonymi łaskami
i cudami tak za życia, jak i po śmierci, przede wszystkim uzdrowieniami, a nawet wskrzeszeniami ludzi
i zwierząt, ale także ocaleniem miasta Koła od pożaru, uratowaniem wielu tonących i innymi cudami.
Fenomenem w przypadku naszego sławnego pustelnika z Dobrowa jest też to, że jego kult przetrwał przez
wiele stuleci, mimo braku oficjalnych dekretów.
Dobrowski pustelnik był pierwszym świętym beatyfikowanym po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości (określanym jako "Święty Niepodległości"). Papież Pius XI zatwierdził kult św. Bogumiła
27 maja 1925 roku, ogłaszając go "błogosławionym albo świętym" ("Beato vel Sancto"), stąd dziś
Bogumił-pustelnik może być określany zarówno jako błogosławiony oraz jako święty.
W latach 80-tych XX w. Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński powołał komisję ds. zbadania
ewentualnej kanonizacji Bogumiła, która zakończyła prace tuż po śmierci Prymasa Tysiąclecia. Odtąd
obowiązuje orzeczenie, że kanonizacja św. Bogumiła nie jest już potrzebna, ponieważ zgodnie z Dekretem
Stolicy Apostolskiej jest święty. Taki przywilej jednoczesnej beatyfikacji i kanonizacji przysługuje
niektórym zasłużonym, średniowiecznym świętym, ze względu na wielowiekowy, żywy kult oraz wiele łask
i cudów za jego wstawiennictwem wymodlonych. Kolejnym potwierdzeniem tego jest wydany również
przez Stolicę Apostolską dekret ogłaszający "Świętego Bogumiła, biskupa, Patronem u Boga dla miasta
Koła". Prymas Stefan Wyszyński erygował także Parafię p.W. Św. Bogumiła w Gnieźnie oraz ustawił przed
Katedrą w Gnieźnie zestrzelony w czasie II wojny światowej Dzwon św. Bogumiła, jako pomnik. Także
Ordynariusz Włocławski Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering erygował w 2003 r. Parafię p.w. Świętego
Bogumiła w Kole.
Rada Powiatu Kolskiego, mając na uwadze znaczenie dla miejscowej ludności wielowiekowego kultu
otaczanego szacunkiem i czcią pustelnika z Dobrowa, chce uczcić przypadające w roku 2020 dwie ważne
rocznice: 850-tą rocznicę utworzenia przez Bogumiła pustelni w Dobrowie oraz 95-tą rocznicę Jego
beatyfikacji. Rada liczy, że postać eremity, który zrezygnował z godności kościelnych i porzucił bogactwa,
by pomagać miejscowej ludności, wspierać biednych, leczyć i nauczać, stanie się wzorem w wychowaniu
młodego pokolenia Polaków oraz będzie sprzyjać poszanowaniu tradycji i historii narodowej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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