UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2017
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie wzniesienia pomnika Pamięci Powstania Wielkopolskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 r.
poz. 1875) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego 100. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
§ 2. Pomnik zostanie wzniesiony na terenach zielonych przy ulicy Kościuszki w pobliżu budynku Starostwa
Powiatowego w Wągrowcu na działkach o numerach ewidencyjnych 1440/2 oraz 1439/6, stanowiących własność
Gminy miejskiej Wągrowiec.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
23 stycznia 1793 roku rosyjska caryca Katarzyna II i król pruski Fryderyk Wilhelm II zawarli traktat, w
wyniku którego dokonany został II rozbiór Polski. Wojska pruskie, dowodzone przez Joachima Heinricha von
Möllendorfa, zajęły Wielkopolskę, która na ponad 125 lat dostała się do niemieckiej niewoli. Dwa lata później,
w efekcie III rozbioru, Polska całkowicie utraciła niepodległość.
Dokładnie sto lat temu w pogrążonej w wojnie Europie zrodziła się szansa na uzyskanie przez Polskę
wolności. Polacy wykorzystali ten moment i wspólnym, patriotycznym wysiłkiem odzyskali niepodległą
ojczyznę. Niestety, nowa Polska nie objęła jeszcze wtedy Wielkopolski. Potrzebny był zbrojny zryw naszych
przodków, w tym wielu wągrowczan, którzy walcząc w Powstaniu Wielkopolskim, wyparli pruskiego
najeźdźcę, dzięki czemu nasz region mógł wrócić w granice wolnej Polski.
Dla upamiętnienia przypadającej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz
wybuchu Powstania Wielkopolskiego miasto zamierza wznieść nowy pomnik Pamięci Powstania
Wielkopolskiego, który stanąłby w pobliżu budynków Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego przy ulicy
Kościuszki. W ten sposób miasto odda hołd najlepszym synom wągrowieckiej ziemi, dzięki których
poświęceniu i bohaterstwu możemy żyć dzisiaj w wolnej ojczyźnie, a pomnik posłuży budowaniu postaw
patriotycznych i pielęgnowaniu tożsamości narodowej kolejnych pokoleń wągrowczan.
Nowy pomnik powstanie w miejscu istniejącego, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 1440/2, 1439/6,
stąd też uzyskano już zgodę na rozbiórkę obecnego pomnika od Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej oraz od Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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