DEKLARACJA NR XLVIII/1/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Dla Polaków rok 2018 to czas doniosłych i pięknych jubileuszy. Sto lat temu, w
listopadzie 1918 roku, po 123 latach zaborów Rzeczpospolita odzyskała suwerenność i
powróciła na mapę polityczną Europy, choć jedynie w granicach ówczesnego Królestwa
Polskiego obejmującego Mazowsze i Ziemię Lubelską. Wielkopolska i inne ziemie polskie
musiały swoją niepodległość wywalczyć z bronią w ręku lub w działaniach dyplomacji.
27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło powstanie, które błyskawicznie rozprzestrzeniło
się na cały obszar Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jak każdy zakątek Wielkopolski, tak
Ziemia Śremska była gotowa na sygnał z Poznania i włączyła się do walki. Wśród
organizatorów i uczestników zwycięskiego zrywu byli lokalni ziemianie, przedsiębiorcy,
kupcy i rzemieślnicy, robotnicy i chłopi. Niebagatelną rolę odegrali też zaangażowani w
działania niepodległościowe księża. Choć większość powstańców z naszego powiatu tworzyła
liczący ponad tysiąc żołnierzy batalion śremski, którego kompanie skierowano na front pod
Leszno i Rawicz, nasi mieszkańcy walczyli na wszystkich powstańczych frontach,
niejednokrotnie dokonując brawurowych czynów i niejednokrotnie ginąc na polu walki.
Po zwycięstwie powstania większość poborowych pozostała w wojsku polskim i walczyła w
wojnie polsko-bolszewickiej, broniąc tym razem wschodnich granic nowo utworzonego
państwa.
Radni Rady Gminy Brodnica, Rady Miasta i Gminy Dolsk, Rady Miejskiej w Książu
Wielkopolskim, Rady Miejskiej w Śremie oraz Rady Powiatu w Śremie pragną upamiętnić
dzisiejszą uroczystą Sesją 100-lecie odzyskania niepodległości i zwycięskie Powstanie
Wielkopolskie. Oddajemy hołd bohaterom tamtych dni, ludziom, którzy nie wahali się
poświęcić wszystko dla Ojczyzny. Deklarujemy pielęgnować pamięć o wszystkich walkach
niepodległościowych oraz o pracy organicznej, która wydatnie przyczyniła się do
ostatecznego zwycięstwa w 1919 roku. Pamiętamy o wybitnych Wielkopolanach, którzy
prowadzili zniewolony naród i wytyczali kierunki, jak gen. Dezydery Chłapowski, ks. Piotr
Wawrzyniak, Heliodor Święcicki, dr Seweryn Matuszewski czy konsul Daniel Kęszycki,
który brał także udział w walkach frontowych. Pamiętamy o naszych powstańczych
dowódcach, jak Stefan Chosłowski, Stanisław Celichowski, Marian Trawiński, Józef
Muślewski, Tomasz Paul i Roman Garbarczyk. Pamiętamy o rzeszy szeregowych
powstańców, którzy bez wahania po powrocie z Wielkiej Wojny poszli dalej walczyć, tym
razem o swoją Ojczyznę. Doceniamy wkład wszystkich naszych Przodków, córki i synów
Ziemi Śremskiej, którzy wywalczyli nam niepodległość.
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