Uchwała Nr XXX/375/2016
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Stefana Szolc-Rogozińskiego
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i 18, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 1 ust.2 i 4 ustawy z dnia 25 października
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz 406 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1.
W celu zachowania, upowszechniania oraz szerokiej popularyzacji osiągnięć podróżniczych,
odkrywczych i naukowych Stefana Szolc-Rogozińskiego, którego wyprawa i podjęte badania
Afryki Zachodniej nawet po ponad 130. latach budzą podziw i szacunek współczesnych oraz
utrwalają obraz Kalisza, jako miasta z którego wywodzą się ludzie wybitni w wielu dziedzinach,
Rada Miejska Kalisza ustanawia rok 2017 Rokiem Stefana Szolc-Rogozińskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/.../
Andrzej Plichta

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXX/375/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Stefana Szolc-Rogozińskiego
Blisko135 lat temu polska ekspedycja kierowana przez 21-letniego kaliszanina Stefana
Szolc-Rogozińskiego dotarła do brzegów dzisiejszego Kamerunu i przerodziła się w największe
polskie osiągnięcie podróżniczo-odkrywczo-naukowe czasu rozbiorów. Podróżnik wzbudził
olbrzymie zainteresowanie śmiałymi planami – orędownikami jego sprawy byli m. in. Henryk
Sienkiewicz i Bolesław Prus.
S. Szolc-Rogoziński zadbał o naukowe podstawy ekspedycji, której osiągnięcia w dziedzinie
geografii, językoznawstwa, meteorologii czy etnografii są do dzisiaj znaczące, a przywiezione przez
niego eksponaty zapoczątkowały kolekcje muzealne z Czarnego Lądu w Polsce.
Podróżnik był doceniany już za życia – także na arenie międzynarodowej. W młodym wieku został
członkiem Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie i Towarzystwa Geografii
w Paryżu. Postać S. Szolc-Rogozińskiego to niewyczerpane źródło inspiracji, przykład człowieka,
który dokonał rzeczy wielkich, a jednocześnie nie zapomniał o swoich korzeniach.
Z inicjatywą ustanowienia przez Radę Miejską Kalisza roku 2017 Rokiem Stefana SzolcRogozińskiego wystąpiła grupa osób pragnących przypomnieć i skutecznie wypromować
sensacyjne dokonania pierwszej polskiej wyprawy do Afryki Zachodniej, zorganizowanej przez
kaliszanina w latach 1882-1886. Idea ta spotkała się z życzliwym przyjęciem w środowisku
naukowym.
W bieżącym roku śladami Stefana Szolc-Rogozińskiego, Klemensa Tomczeka i Leopolda
Janikowskiego podążyli uczestnicy Expedition Africaine Rogoziński "Vivat Polonia 2016".
Ekspedycja została wyróżniona Flagą nr 112 amerykańskiego The Explorers Club przyznawaną
najciekawszym przedsięwzięciom podróżniczo-badawczym z całego świata. Podczas wyprawy,
w Kamerunie, w miejscowości Limbé, gdzie przed ponad 130. laty mieściła się baza uczestników
wyprawy została umieszczona tablica – którą Miasto współfinansowało - przypominająca
urodzonego w Kaliszu patriotę i wizjonera.
Podjęcie przez Radę Miejską Kalisza uchwały pozwoli nadać obchodom godny charakter,
a tym samym przypomnieć i spopularyzować dokonania Stefana Szolc-Rogozińskiego w 135.
rocznicę jego wyprawy.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne i konieczne.

Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

