UCHWAŁA NR XLIV/314/2018
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848 r.
w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) w związku z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25
maja 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości (M.P. z 2017 r. poz. 538) oraz uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
12 października 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego (M.P. z 2017 r. poz. 971), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. My, Radni VII kadencji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. oraz Burmistrz Książa Wlkp.,
jako reprezentanci społeczności ksiąskiej, upamiętniając 170. rocznicę bitwy o Książ 1848 r.
w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu
Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, świadomi doniosłości historii i wartości wielowiekowego
dziedzictwa przodków:
1) składamy hołd:
a) bohaterskim obrońcom Książa z 29 kwietnia 1848 r.;
b) uczestnikom zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919;
c) rozstrzelanym na rynku w Książu 20 października 1939 r. synom Ziemi Ksiąskiej
i Dolskiej;
d) duchownym, nauczycielom, właścicielom ziemskim, działaczom społecznym oraz
pozostałym osobom przynależnym do wszystkich stanów i warstw społecznych,
kształtującym na przestrzeni wieków tożsamość oraz cywilizacyjny, gospodarczy
i kulturalny dorobek kolejnych pokoleń Książan;
2) wyrażamy wdzięczność i uznanie:
a) wszystkim mieszkańcom naszego Miasta i Gminy, którzy w ciągu stuleci nie
szczędzili sił, zdrowia i życia w walce przeciwko kolejnym najeźdźcom, zaborcom
i okupantom, bo dzięki tym obywatelom, Ojczyzna nasza cieszy się dziś upragnioną
wolnością i niepodległością;
b) tym, którzy swą codzienną pracą, niestrudzonemu dążeniu i poświęceniu dla dobra
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3) zobowiązujemy się:
a) pielęgnować pamięć walk o niepodległość oraz pracy organicznej jako fundamentów
działania Miasta i Gminy Książ Wlkp.;
b) dbać o dorobek naszych przodków, troszczyć się o niego, pomnażać i strzec,
nie szczędząc wysiłków w pracy na rzecz rozwoju Ziemi Ksiąskiej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Sławomir Przybylski

UZASADNIENIE
do uchwały nr XLIV/314 /2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848 r. w jubileuszowym roku
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2017 r., rok 2018 ustanowiony
został Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a poprzez uchwałę tejże
Izby z dnia 12 października 2017 r. także Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Te dwa ważne
jubileusze zbiegają się z naszą lokalną, historyczną 170. rocznicą bohaterskiej bitwy o Książ 1848 r.
29 kwietnia 1848 r., w czasie rewolucyjnej Wiosny Ludów na przedpolach naszego
miasteczka rozegrała się tragiczna w skutkach bitwa o Książ. Wojska pruskie, w liczbie około
6 tysięcy, dowodzone przez pułkownika Henryka Brandta zaatakowały zlokalizowany w mieście obóz
wojsk polskich, liczący wówczas 753 żołnierzy, w tym 120 ułanów, 125 strzelców i 508 chłopów
uzbrojonych w kosy i widły. Komendantem obozu - począwszy od 22 kwietnia 1848 r. - był major
Florian Dąbrowski, który w ciągu kilku dni zaprowadził w nim porządek i dyscyplinę, przygotowując
miasteczko do obrony. Źle uzbrojone i mniej liczne polskie wojsko stawiło zaciekły opór atakującym.
Powstańcy ulegli po wtargnięciu Prusaków do miasta przez jedyną, nieobwarowaną barykadami, ulicę
Łąkową. Po kapitulacji obozu, rozwścieczeni żołnierze pruscy, dokonali haniebnej rzezi jeńców
i ludności cywilnej. W walce śmierć poniosło około 140 żołnierzy, a blisko 150 zostało ciężko
rannych. Wśród nich był również major Florian Dąbrowski, który na skutek odniesionych ran, zmarł
w szpitalu w Śremie. W rzezi - po poddaniu obozu - zginęło więcej ludzi niż podczas samej bitwy.
Miasteczko spłonęło.
W tym roku mija 170 lat od tamtych tragicznych wydarzeń. Pamięć o nich jest jednak stale
żywa w sercach kolejnych pokoleń Książan. Ksiąska Wiosna Ludów z uwagi na swój symboliczny
charakter, wpisała się także w narodowy nurt niepodległościowy, który ostatecznie (przed 100 laty)
doprowadził do odrodzenia się państwa polskiego. Kiedy jednak 11 listopada 1918 r. proklamowano
początek II Rzeczypospolitej, Wielkopolski nie było jeszcze w jej granicach. Dopiero powstanie 19181919 zdecydowało o włączeniu ziem zachodnich do Polski. W wielkopolskim zrywie uczestniczyli
również mieszkańcy naszej Gminy – jako organizatorzy, członkowie Straży Ludowej i żołnierze
frontowi. Według ostatnich ustaleń było ich 279. To bardzo dużo, zważywszy że Gmina Książ Wlkp.
była mniej liczna niż obecnie. Za wielki wkład, jaki wnieśli do zwycięskiego powstania ksiąscy
ochotnicy, jesteśmy im ogromnie wdzięczni.

Upamiętnienie wszystkich przywołanych wyżej wydarzeń wynika zarówno z potrzeby
uhonorowania zasług naszych przodków, oddania należnego im hołdu i czci, jak również
z konieczności wskazania wzorca postępowania obecnemu oraz przyszłym pokoleniom. Naród
przetrwał germanizację, rusyfikację i inne akty wynaradawiania silną wiarą swoich ojców,
przywiązaniem do języka, do ziemi i narodowego dziedzictwa. Po 123 latach niewoli Polska
odrodziła się na nowo. Nie mógł zginąć naród o wielowiekowej tradycji, własnej państwowości,
o kulturze, która trwała w umysłach i czynach polskich duchownych, nauczycieli, właścicieli
ziemskich, działaczy społecznych oraz pozostałych osób przynależnych do wszystkich stanów
i warstw społecznych, które wydały niestrudzonych działaczy społecznych. Tę kulturę, historię
i tradycję tworzyli między innymi obrońcy Książa z 1848 roku, powstańcy wielkopolscy oraz ci
wszyscy bezimienni bohaterowie, którzy swoją pracą i codzienną walką o zachowanie duchowej i
materialnej substancji narodu, wywalczyli nam niepodległą Rzeczpospolitą.
Podejmując niniejszą uchwałę oraz organizując szereg rocznicowych wydarzeń, samorząd
Gminy Książ Wlkp. pragnie w całym 2018 roku uczcić pamięć i dzieło swoich przodków,
współtwórców wolnej i suwerennej Ojczyzny. Pragnie, przyjmując na siebie określone zobowiązania,
wyrazić wdzięczność i dumę, ofiarując im swoją pamięć... Pamięć, która łączy.

