UCHWAŁA NR XL/385/2021
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918 - 1919 w 103. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 ze zmianami), w związku z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2156) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co
następuje:
§ 1. Rada Miejska w Pleszewie w imieniu własnym, Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew oraz całej
wspólnoty samorządowej oddaje hołd Powstańcom Wielkopolskim, których heroiczna walka przyczyniła się do
tego, że Wielkopolska stała się częścią niepodległego państwa polskiego.
§ 2. Rada Miejska w Pleszewie składa hołd w 103. rocznicę wybuchu Powstania, w związku z uchwaleniem
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej święta państwowego w dniu 27 grudnia jako Narodowego Dnia
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
§ 3. Rada Miejska w Pleszewie wyraża szacunek i wdzięczność bohaterskim Wielkopolanom, w tym
Pleszewianom, którzy w latach 1918 – 1919 stanęli do walki o wolność Naszego regionu i czci ich pamięć
minutą ciszy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew oraz zobowiązuje do
przedłożenia uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pleszewie
Adela Grala-Kałużna
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XL/385/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

1 października 2021 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę ustanawiającą święto
państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia. 28
października ustawę jednogłośnie poparł Senat, a 22 listopada podpisał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Z Poznania rozprzestrzeniło się na całą
Wielkopolskę. 6 stycznia 1919 roku Naczelna Rada Ludowa przejęła władzę w Pleszewie, a na ratuszu
naszego miasta zawisł Orzeł Biały. Działania powstańcze były wzorem organizacji i zwieńczeniem
najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. Nie tylko efektownym, ale przede wszystkim efektywnym.
Zdobycze Powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, a następnie przypieczętował traktat wersalski, w
wyniku którego Wielkopolska powróciła do Polski.
W tym roku dzień wybuchu Powstania Wielkopolskiego był po raz pierwszy obchodzony jako
święto państwowe. Rada Miejska w Pleszewie oddaje hołd Powstańcom Wielkopolskim, wśród nich
Pleszewianom, dzięki którym Wielkopolska stała się częścią niepodległego państwa polskiego. Powstańcy
Wielkopolscy pozostaną w naszej historii przykładem patriotyzmu, poświęcenia i determinacji, a pamięć o
Nich jest i będzie pielęgnowana w naszej małej Ojczyźnie.
Chwała Bohaterom!

Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew
/-/ Arkadiusz Ptak
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