
UCHWAŁA NR XLIV/298/2018
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Gniezno roku 2018, "Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919".

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 poz. 1875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Mając w pamięci bohaterski zryw Wielkopolan, którzy w grudniu 1918 roku stanęli do walki 
o niepodległość, Rada Gminy Gniezno ustanawia rok 2018 "Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919" w Gminie Gniezno.

§ 2. Doceniając patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie Powstańców biorących udział w pierwszej 
powstańczej walce w otwartym polu - znanej jako "Potyczka pod Zdziechową" - pragniemy oddać hołd i zachować 
w pamięci zbiorowej jej uczestników pochodzących z terenu Gminy Gniezno i Ziemi Gnieźnieńskiej.

§ 3. Przyjąć założenia programowe obchodów "Roku Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919" 
stanowiące załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Łykowski
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Załącznik do Uchwały Nr XLIV/298/2018

Rady Gminy Gniezno

z dnia 1 lutego 2018 r.

Założenia programowe obchodów "Roku Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919"
w Gminie Gniezno

1. Uroczysta Sesja Rady Gminy Gniezno inaugurująca obchody  – 01 lutego 2018r.

2. Uroczysta Msza św. w intencji Powstańców walczących o odzyskanie niepodległości w "Potyczce pod 
Zdziechową"  – 30.12.2018r.

3. Odnowienie Miejsca Pamięci Narodowej na Skwerze Powstańców Wielkopolskich w Zdziechowie.

4. Przygotowanie i wydanie gminnych wydawnictw okolicznościowych:

- publikacji popularnonaukowych,

- kalendarzy i innych jednodniówek

5. Zamieszczenie okolicznościowych bilbordów przy wjazdach do miejscowości.

6. Organizacja okolicznościowych wystaw historycznych, popularno-naukowych.

7. Organizacja przez organizacje pozarządowe spotkań, wystaw, konkursów, publikacja wydawnictw 
okolicznościowych, turniejów, zlotów, rajdów.

8. Organizacja cyklu imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej:

- przeprowadzenie konkursów literackich, historycznych, geograficzno-krajoznawczych, plastycznych, 
fotograficznych, filmowych

- przeprowadzenie spotkań – lekcji historii dotyczących Powstania Wielkopolskiego i odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

9. Organizacja okolicznościowych imprez sportowych

10. Organizacja imprez turystycznych po miejscach pamięci, organizacja imprez gminnych (turniej strzelecki, 
rajd rowerowy, wycieczki,  konkursy).
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Uzasadnienie

W roku 2018 przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Rok 1918 na trwałe zapisał się
w świadomości mieszkańców Gminy Gniezno. Jest ważnym świadectwem zrywu niepodległościowego
mieszkańców gminy i ziemi gnieźnieńskiej, deklarującym wolę przynależności naszych ziem do odzyskującego
niepodległość Państwa Polskiego.

Mieszkańcy Gminy Gniezno, ziemi gnieźnieńskiej i całego naszego regionu sięgnęli po broń i postanowili
walczyć z zaborcą o wolność. W potyczce pod Zdziechową, dowodzeni przez ks. Mateusza Zabłockiego,
Wojciecha Jedlinę Jacobsona i Ignacego Skweresa prości żołnierze byli gotowi oddać swoje zdrowie i życie dla
sprawy polskiej. W Zdziechowie w pobliżu bramy atakowanego pałacu poległ Wincenty Dondajewski -
powstaniec z oddziału wrzesińskiego.

Będąc mieszkańcami Gminy Gniezno doceniamy ten zbrojny czyn, i zwycięską bitwę pod Zdziechową, która
dała impuls do wyzwalania sąsiednich rejonów na Pałukach i Kujawach. Doceniamy ogrom wyrzeczeń
poniesionych przez Powstańców i ich rodziny. Jesteśmy wdzięczni za poświęcenie i trud, który od 100 lat
kształtuje patriotyczne postawy kolejnych pokoleń Polaków. W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego,
„Potyczki pod Zdziechową” oraz odzyskania niepodległości przez Polskę, deklarujemy nasze głębokie
przywiązanie do zasad patriotycznych i obywatelskich tak bliskich naszym przodkom. Nadchodzące dwanaście
miesięcy w naszej gminie ogłaszamy "Rokiem Pamieci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919„ .

Przyjęcie niniejszej uchwały uważamy za w pełni uzasadnione.
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