
         UCHWAŁA NR XLVII/628/2017  
                                         RADY MIEJSKIEJ KALISZA 
                                         z dnia 28 grudnia 2017 r. 
 
w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Obchodów Jubileuszu 100. 
rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz §20 ust. 2 i 3 Statutu Kalisza 
– Miasta na prawach powiatu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/226/2004 
Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – 
Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013r. poz. 3324 ze zm.) 
na uchwala się, co następuje : 
 
 
 

§ 1. 
 
Pozostając w łączności z Polakami w kraju i zagranicą, dla upamiętnienia faktu 
przywrócenia w 1918 roku bytu państwowego Rzeczypospolitej oraz dla uczczenia 
pamięci tysięcy naszych Rodaków, którzy na polach bitew, podejmując działalność 
konspiracyjną oraz utrwalając polski język i tradycję, trwali na straży naszej tożsamości 
narodowej i kulturowej, ustanawia się rok 2018 w Kaliszu Rokiem Obchodów 
Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 
 

§ 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  XLVII/628/2017 
    RADY MIEJSKIEJ KALISZA                                                  
     
    z dnia 28 grudnia 2017 r.              
 
 
w sprawie ustanowienia roku 2018 w Kaliszu Rokiem Obchodów Jubileuszu 100. 
rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
 
 
 

 
 

 
  Rozbiory Rzeczpospolitej dokonane przez trzy zaborcze mocarstwa  
– Rosję, Prusy i Austrię pozbawiły Polaków na 123 lata własnego państwa. Poddawany 
represjom, Naród Polski nigdy się nie ugiął. Nie zaakceptował rozbiorowej 
rzeczywistości. Wolność i suwerenność nie była darem, który otrzymaliśmy, lecz 
wynikiem wytrwałej walki, poświęcenia i odwagi kolejnych pokoleń. 
  W 1918 roku, po latach niewoli, okupiona krwawymi powstaniami 
narodowymi i udziałem Polaków w wielkiej wojnie światowej, tysiącami uwięzionych, 
straconych i zesłanych, powróciła Rzeczypospolita na mapę świata. Droga do 
Niepodległości wiodła przez pola walk, a także pełne poświęcenia i bohaterstwa 
zmagania o zachowanie duchowego i materialnego dziedzictwa oraz tożsamości  
narodowej. Dokonało się to dzięki wierze i determinacji całego społeczeństwa, jak też 
umiejętności osiągnięcia porozumienia w najważniejszych dla Ojczyzny sprawach 
przez ludzi reprezentujących różne obozy polityczne i ugrupowania.    
  Symboliczna data 11 listopada,  zakorzeniła się głęboko w świadomości 
narodowej  i tradycji, bo oznacza ona nie tylko odrodzenie państwa i jego odbudowę na 
gruncie historycznych wartości, ale również zwycięstwo nieugiętego polskiego Ducha.  
  Dla podkreślenia naszej radości z faktu Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości oraz dla uczczenia i upamiętnienia bojowników o jej wolność, podjęcie 
uchwały uważa się za konieczne i uzasadnione. 
 

 
 

            Prezydent 
        Miasta Kalisza 
                /…/ 

Grzegorz Sapiński  


