UCHWAŁA NR XLVII/615/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia w mieście Kaliszu roku 2018 Rokiem Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 20 ust. 2 i 3 Statutu Kalisza
– Miasta na prawach powiatu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/226/2004
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza –
Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 3324 ze zm.)
na uchwala się, co następuje :

§ 1.
Mając w pamięci bohaterski zryw Wielkopolan oraz doceniając znaczenie zwycięskiego
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 dla kształtowania się granic odrodzonej
Ojczyzny ustanawia się rok 2018 w mieście Kaliszu Rokiem Powstania
Wielkopolskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/615/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia w mieście Kaliszu roku 2018 Rokiem Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919
W roku 2018 przypada 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
Było ono wyrazem dążenia Polaków do wyzwolenia się z pruskiej niewoli, któremu
nieodłącznie towarzyszyło pragnienie powrotu Wielkopolski do Rzeczpospolitej. To
jedyne duże powstanie, które zakończyło się powodzeniem.
Ze względu na zaangażowanie Kalisza i kaliszan, ten czyn powstańczy ma
dla nas wymiar szczególny. W listopadzie 1918 r. w Kaliszu rozpoczęto formowanie
I Batalionu Pogranicznego, złożonego głównie z mieszkańców Ostrowa
Wielkopolskiego, Skalmierzyc i Kalisza. 2 grudnia Batalion liczył 150 żołnierzy i
skierowany został do Szczypiorna, zmuszając Niemców do opuszczenia tej
miejscowości. 27 grudnia 1918 r. podczas walk w Boczkowie, na polach pomiędzy
Szczypiornem i Skalmierzycami, poległ pierwszy powstaniec Jan Mertka, żołnierz
Batalionu
Pogranicznego.
30
grudnia
Batalion
zdobył
Skalmierzyce.
Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie spowodowało, że prawie cała
Wielkopolska została włączona w granice II Rzeczpospolitej.
Mając na uwadze szacunek i pamięć dla wkładu pokoleń Wielkopolan w walkę
o niepodległość Rzeczpospolitej, a potem jej odbudowę oraz istotny wpływ
zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na kształt granic odrodzonego
Państwa Polskiego, ustanowienie Roku Jubileuszowego uważa się za uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Sapiński

