
APEL
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

Z DNIA 6 LIPCA 2017 ROKU

w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego

Na podstawie § 16 ust. 2 pkt. 4 Uchwały Nr 72/XII/2015 Rady Powiatu we Wrześni 
z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrzesińskiego (Dziennik 
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2015 roku, poz. 8409) Rada Powiatu 
Wrzesińskiego występuje z następującym apelem:

Mając w pamięci bohaterski zryw Wielkopolan i mieszkańców ziemi wrzesińskiej przed 
100 laty Rada Powiatu Wrzesińskiego apeluje do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
0 podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i szybko rozszerzyło 
się na teren całej Wielkopolski, będącej częścią ówczesnego zaboru pruskiego. Rozegrało się 
na terenie 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 się o swoje prawa i zbrojnie sięgnęli 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 granice II 
Rzeczpospolitej włączona została prawie cała Wielkopolska -  kolebka polskiej 
państwowości. W maju 1919 roku, wyrosła z oddziałów powstańczych Armia Wielkopolska
1 została podporządkowana Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu, a 1 czerwca 
1919 roku rozpisano na terenie Wielkopolski wybory uzupełniające do Sejmu 
U stawodawczego.
Wart podkreślenia jest wydźwięk moralny osiągniętego zwycięstwa. Wielkopolanie dali 
rodakom sygnał, że poniesiony trud w walce o Ojczyznę można przypieczętować 
zdecydowanym sukcesem. Poza tym zdobyte doświadczenie, odwaga i wyposażenie Armii 
Wielkopolskiej pozwoliły na stworzenie solidnych podstaw do obrony granic odrodzonej 
Ojczyzny. Nie można zapomnieć, że tysiące wielkopolskich powstańców z 1918 i 1919 roku, 
jako żołnierze Wojska Polskiego, w roku 1920 stanęło w obronie Warszawy przed nawałnicą 
bolszewicką.
Rada Powiatu Wrzesińskiego z dumą podkreśla, że wśród powstańców były oddziały 
sformowane z mieszkańców powiatu wrzesińskiego, które początkowo pod dowództwem 
Władysława Wiewiórowskiego, a później gen. Kazimierza Grudzielskiego brały czynny 
udział w wyzwoleniu Witkowa, Gniezna, Trzemeszna, Mogilna, Inowrocławia, Szubina 
i innych miast. Rada Powiatu pragnie upamiętnić również postawę ludności cywilnej, która 
ofiarnie pomagała powstańcom.



W ślad za Radą Powiatu Średzkiego, Międzychodzkiego, Jarocińskiego i Wągrowieckiego dla 
godnego upamiętnienia poległych i walczących, pragniemy ustanowić rok 2018 Rokiem 
Pamięci ww. wydarzeń. Nadrzędnym celem podjęcia owej inicjatywy jest chęć uczczenia 
tych, dla których Ojczyzna była matką, a patriotyzm stał na czele wyznawanych wartości. 
Jesteśmy pełni nadziei, że podjęte działania zjednoczą wiele osób z różnych pokoleń i obudzą 
ducha patriotyzmu w mieszkańcach Powiatu Wrzesińskiego.

Przyjęty apel przesyła się Marszałkowi Sejmu.


