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Szanowny Panie Radny,  

dziękuję  za  zainteresowanie  obchodami  Narodowego  Dnia  Pamięci
Zwycięskiego  Powstania  Wielkopolskiego.  Dla  wszystkich  Wielkopolan,  także
kaliszan, będzie to szczególne święto. 

W naszym mieście pamięć o tym zwycięskim zrywie jest  od zawsze żywa
i pielęgnowana. To na przedkaliskich polach, na granicy Boczkowa i Szczypiorna –
tak  jak  zauważa  Pan  Radny  –  poległ  pierwszy  uczestnik  Powstania
Wielkopolskiego, pochodzący z Przygodzic Jan Mertka. 

Chcemy w szczególny sposób cieszyć się tym świętem. Jak co roku złożymy
wiązanki  kwiatów  pod  pamiątkowymi  tablicami  przy  ulicach  Śródmiejskiej
i Wrocławskiej. 22 listopada bieżącego roku zleciliśmy usługę oświetlenia ratusza
na  biało-czerwono.  Oflagujemy  też  ratusz  chorągwiami  Powstania
Wielkopolskiego. 

Łączę wyrazy szacunku
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Interpelacja w sprawie uczczenia rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Pierwszy raz w historii będziemy czcić rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jako oficjalne
święto państwowe, uchwalone przez sejm RP i podpisane przez prezydenta RP. 

Święto  to  zostało  uchwalone  wysiłkiem  oddolnego  ruchu  samorządowego  i  obywatelskiego
Wielkopolan, który złożyli swój wniosek i liczne podpisy na biurko prezydenta RP, który na ich prośbę
zainicjował  proces  legislacyjny,  zwieńczony  jednogłośnym  uchwaleniem  przez  Sejm  i  Senat  RP
ustawy.  W  wyniku  powyższego  23  listopada  2021  r.  prezydent  RP,  w  obecności  przedstawicieli
inicjatorów i  samorządowców, uroczyście podpisał  ustawę ustanawiającą 27 grudnia  Narodowym
Dniem Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego!  

 Powinno być nam one szczególnie bliskie, nie tylko ze względu na fakt bycia wielkopolanami, ale
także  z  uwagi  na  udział,  zaangażowanie  i  osobiste  historie  powstańcze  wielu  ówczesnych
mieszkańców Kalisza. Dość wspomnieć, że według źródeł w dniu wybuchu powstania, w podkaliskim
Boczkowie poległ pierwszy jego bohater – dziewiętnastoletni Jan Mertka. Podając dalej za źródłami,
„poległ podczas ostrzału ze strony niemieckiej, około godziny 11.30. W odpowiedzi powstańcy zajęli
Boczków, który stał się pierwszą w całości wyzwoloną miejscowością w Poznańskiem.”

Gmach naszego ratusza podczas remontu elewacji uzyskał piękne możliwości iluminacyjne. Dlatego
zwracam się do Pana z wnioskiem i  prośbą, aby 27 grudnia każdego roku, czcić Narodowy Dzień
Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego, białoczerwoną iluminacją, jako symbol naszej wielkopolskiej
tożsamości  i  dumy  oraz  dla  podkreślenia  naszego  związku  z  dziedzictwem  tego  zwycięskiego
powstania!

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński
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