O.0002.44.2018
PROTOKÓŁ NR XLIV/2018
z XLIV sesji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytej w dniu 26 kwietnia 2018 roku
w godz. od 12:00 do 15:15 w „Słonecznym Dworze” w Radoszkowie Drugim.
Ad 1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir Przybylski otworzył uroczystą XLIV Sesję
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. inaugurującą obchody 170. rocznicy bitwy o Książ 1848 r.,
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100- lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919.
Następnie Przewodniczący RM poprosił o powstanie, wprowadzenie pocztów sztandarowych
i odśpiewanie Hymnu Państwowego.
W dalszej kolejności powitał przybyłych gości, w szczególności:
- Radnych Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
- Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka
- Zastępcę Burmistrza Książa Wlkp. Panią Mirelę Grześkowiak
- Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak
- Posłów na Sejm
- Samorządowców powiatu śremskiego
- Burmistrzów i Wójtów zaproszonych gmin
- Byłych włodarzy naszej gminy
- Radnych Rady Powiatu Śremskiego
- Proboszczów z parafii gminy Książ Wlkp.
- Pana dr. Marka Rezlera
- Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
- Dyrektora Oddziału PKO BP S.A. w Książu Wlkp.
- Komendanta Powiatowego Policji w Śremie
- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie
- 13-osobową delegację z zaprzyjaźnionego francuskiego kantonu La Guerche de Bretagne
- Potomków uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918/1919
- Pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
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- Dyrektorów zakładów, jednostek budżetowych oraz sołtysów Gminy Książ Wlkp.
- oraz Wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość mieszkańców, dyrektorów, prezesów
firm, instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli mediów.
W sesji uczestniczyło 14 Radnych, wobec czego było wymagane quorum i rada była władna
do podjęcia uchwały.
Nieobecny, a zarazem usprawiedliwiony Radny Marcin Weiss.
Radni jak i zaproszeni goście otrzymali porządek obrad, który przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wprowadzenie sztandarów.
3. Odśpiewanie Hymnu Państwowego.
4. Projekcja filmu promocyjnego o Książu Wlkp.
5. Wystąpienie okolicznościowe Burmistrza Książa Wlkp.
6. Wykład historyczny dr. Marka Rezlera pt. „Ku niepodległości - walka
Wielkopolski o wolność w latach 1848 i 1918”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 170. rocznicy bitwy o Książ 1848
w jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę

r.
Niepodległości

oraz 100-lecia wybuchu Powstania

Wielkopolskiego 1918/1919.
8. Podpisanie uroczystej deklaracji o kontynuowaniu współpracy pomiędzy
Gminami Książ Wlkp. i La Guerche de Bretagne, w 25. rocznicę nawiązania
partnerstwa polsko-francuskiego.
9. Wręczenie okolicznościowych pamiątek.
10. Wystąpienia okolicznościowe.
11. Odśpiewanie Roty.
12. Wyprowadzenie sztandarów.
13. Zamknięcie Sesji.

Tytułem

wstępu

Przewodniczący

Rady

Miejskiej

zwrócił

się

do

wszystkich

zgromadzonych z głosem, że dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp. rok 2018 to czas
doniosłych i pięknych jubileuszy. W listopadzie 1918 r., po 123 latach zaborów,
Rzeczypospolita odzyskała suwerenność i powróciła na mapę polityczną Europy. Dzieje
odzyskania niepodległości to liczne zrywy powstańcze i starania zwykłych bohaterów
codziennego życia o zachowanie polskości poprzez kultywowanie tradycji i języka polskiego.
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11 listopada 1918 r. spełniły się marzenia Polaków o Niepodległej. Niestety, Wielkopolanie
nie mogli jeszcze podzielić tej radości. 27 grudnia 1918r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie.
Czyn zbrojny Wielkopolan zakończył się sukcesem i Wielkopolska została ponownie
włączona do odradzającej się Rzeczypospolitej. W walkach powstańczych i w
przygotowaniach do nich brali udział również ówcześni mieszkańcy naszej gminy, wykazując
się niezwykłą odwagą, oddając życie za Ojczyznę. Radni Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
oraz Burmistrz Książa Wlkp. (jak kontynuuje Przewodniczący) pragną dzisiejszą, uroczystą
sesją upamiętnić 170. rocznicę bitwy o Książ, zwycięskie Powstanie Wielkopolskie oraz 100lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez podjęcie uchwały oddającej hołd
bohaterom tamtych dni, dla których Ojczyzna była dobrem i wartością największą.
Ponadto Przewodniczący RM poinformował, że w 2018 roku obchodzimy również jubileusz
25 lat nawiązania współpracy pomiędzy Gminami Książ Wlkp. i La Guerche de Bretagne.
Poprzez podpisanie uroczystej deklaracji, pragniemy wyrazić wolę kontynuowania zapoczątkowanego w 1993 r. - partnerstwa polsko-francuskiego.
Ad 4. Projekcja filmu promocyjnego o Książu Wlkp.
Przewodniczący RM zaprosił wszystkich na projekcję filmu promocyjnego o Książu Wlkp.,
który został zrealizowany w związku z obchodzoną uroczystością.
Ad 5. Wystąpienie okolicznościowe Burmistrza Książa Wlkp.
W tym miejscu Burmistrz Książa Wlkp. wystąpił ze swoim przemówieniem
Ad 6. Wykład historyczny dr. Marka Rezlera pt. „Ku niepodległości - walka
Wielkopolski
o wolność w latach 1848 r. i 1918 r.”
Przewodniczący RM poprosił Pana dr. Marka Rezlera o wygłoszenie wykładu poświęconego
walce Wielkopolski o wolność w latach 1848 i 1918 - Ku niepodległości.
Ad 7. Podjęcie uchwały 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.
Przewodniczący RM odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Rada Miejska w obecności 14 radnych, przy 14 głosach „za” podjęła uchwałę nr
XLIV/314/2018, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 8. Uroczysta deklaracja o kontynuowaniu współpracy pomiędzy Gminami Książ
Wlkp. i La Guerche de Bretagne, w 25. rocznicę nawiązania partnerstwa polskofrancuskiego.
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Dyrektor Centrum Kultury poinformowała, cyt.:” w roku 2018 mija 25 lat odkąd
przedstawiciele gmin: polskiej - Książa Wlkp. i francuskiej -La Guerche de Bretagne
nawiązały wzajemne kontakty. Kilkakrotnie w ciągu tego okresu, zarówno w Książu Wlkp. jak
i w La Guerche podpisywano dwustronne porozumienia i traktaty przyjaźni. Wielokrotnie nasi
mieszkańcy,

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych,

młodzież

uczestniczyli

w

międzynarodowych wymianach, udając się do Bretanii. Równie często francuscy przyjaciele
gościli w naszej Gminie. Ostatni raz - w ubiegłym roku. Za każdym razem spotkania te
przebiegały w niezwykle serdecznej, przyjaznej, wręcz rodzinnej atmosferze. Ich efektem są
przyjaźnie, które nawiązane wiele lat temu, trwają po dzień dzisiejszy. To wspaniałe, że mimo
odległości, jaka istnieje między naszymi gminami, udało się stworzyć, utrzymać i ciągle
rozwijać bliskie relacje. To oczywiście zasługa sporej liczby osób, bez których z pewnością
nie byłoby to możliwe. Dość wspomnieć tych, którzy jako pierwsi 25 lat temu wyrazili wolę
nawiązania współpracy, a którzy obecni są także dziś na tej Sali (…).
Warto w tym miejscu podkreślić, iż wpisuje się on w 25-lecie nawiązania wzajemnych relacji
pomiędzy Wielkopolską i Bretanią, a nasze gminy są najwspanialszym przykładem tego, że
jeśli jest wola, otwartość i przekonanie, że warto i można, to nawet blisko 2000 km, jakie
dzieli nasze regiony – nie stanowi przeszkody do podejmowania wspólnych inicjatyw czy
wzajemnych, polsko - francuskich przedsięwzięć. Warto również dodać, że w uznaniu zasług
dla rozwoju współpracy pomiędzy Polską i Francją, Gmina Książ Wlkp. w 2009 r. otrzymała
medal św. Iwona przyznany przez Fundację Poznań Ille-et-Vilaine. Dziś, na uroczystej sesji
nastąpi podpisanie Deklaracji kontynuowania tego, co rozpoczęło się 25 lat temu, a co ma
szansę rozwijać się i pogłębiać przez kolejne ćwierćwiecze”.
Po wystąpieniu Pani Dyrektor CK, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Sławomir
Przybylski poinformował o uroczystym podpisaniu deklaratywnego dokumentu.
Wcześniej jednak nastąpiło odśpiewanie francuskiego hymnu - Marsylianki.
Następnie została odczytana treść deklaracji w obu językach i

podpisanie przez

przedstawicieli Gminy Książ Wlkp. i La Guerche de Bretagne. Dokumenty stanowią
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 9. Wręczenie okolicznościowych pamiątek.
Dyrektor Centrum Kultury, cyt.: „aby upamiętnić dzisiejszą uroczystość postanowiono
wręczyć okolicznościowe pamiątki. W chwili obecnej otrzymają je nasi Przyjaciele z Francji.
Dodam, że dla francuskich Gości przygotowano obrazki znanego polskiego artysty –
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Tadeusza Makowskiego. Ten wybitny twórca, malarz, rysownik i grafik urodzony w 1882 r. w
Polsce, znaczną część swojego życia spędził we Francji, w Paryżu, dokąd wyjechał pod
koniec 1908r. To tam związał się z francuskimi kubistami, a także z całą ówczesną
awangardą. Malarz był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Jego prace
wystawiano nie tylko w miastach Francji czy Polski, ale także w Barcelonie, Amsterdamie, w
Wiedniu czy Budapeszcie. W czasie pierwszej wojny światowej został zaproszony przez innego
polskiego malarza - Władysława Ślewińskiego, do jego domu w malowniczej Bretanii! Urok
tej krainy sprawił, że Makowski w znacznej mierze porzucił awangardową manierę na rzecz
malarstwa pejzażowego! Dziś na pamiątkowych obrazkach przekazujmy Państwu - co prawda
- nie widoki z Bretanii, ale równie urokliwe i lubiane przez artystę obrazki przedstawiające
dzieci. To wykonane ręcznie pastisze Tadeusza Makowskiego. Dla Państwa przygotowały je
Panie, które na co dzień wytwarzają równie piękne wyroby z ceramiki i szkła, pracując w
niewielkiej, polskiej manufakturze o nazwie RIWAL. Mamy nadzieję, że te małe dzieła nie
tylko rozsławią artyzm i wszechstronność polskiego malarstwa, ale że - szczególnie dla
obdarowanych – stanowić będą okolicznościową pamiątką z dzisiejszej uroczystości”.
Przedstawiciele obu stron obdarowali się nawzajem pamiątkami.
Dyrektor CK, cyt.: „ Tymczasem dla pozostałych zaproszonych Gości mamy prezent w
postaci, przywiezionej prosto z drukarni, wyjątkowej publikacji pt. „Powstańcy Wielkopolscy
Ziemi Ksiąskiej”, przygotowanej, opracowanej i zredagowanej przez obecny na dzisiejszej
sesji zespół redakcyjny w osobach (…). Zanim poproszę Pana Bohdana Kaczmarka, Radnego
Rady Miejskiej w Książu Wlkp., by w imieniu pozostałych redaktorów przybliżył okoliczności
powstania tego dzieła, powiem tylko, że powstała publikacja, współfinansowana ze środków
Gminy Książ Wlkp., to z pewnością jeden z największych - jeśli nie największy - album
prezentujący naszych wielkopolskich powstańców. Dzięki niestrudzonym wysiłkom całego
zespołu, udało się stworzyć dzieło przybliżające sylwetki blisko 280 uczestników, którzy
wywodząc się z naszej Ksiąskiej Ziemi, zaciągnęli się do powstania, wzięli w nim udział i
ponieśli ofiary... Na sali obecni są dziś ich potomkowie. I to z pewnością dla tych osób
prezentowany dziś (po raz pierwszy) album będzie miał szczególny, wręcz osobisty wymiar”
Dyrektor CK zaprosiła Pana Bohdana Kaczmarka, aby w kilku zdaniach przedstawił
zarówno kulisy powstania dzieła, jak i pokrótce zaprezentował samą publikację
Ad 10. Wystąpienia okolicznościowe.
W tym miejscu zabrali głos zaproszeni goście m.in. Starosta Śremski, Poseł na Sejm, były
Włodarz Gminy oraz inni przedstawiciele. Nie zabrakło też głosu Potomka uczestnika
Powstania Wielkopolskiego.
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Ad 11. Odśpiewanie Roty.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o powstanie i odśpiewanie Roty
Ad 12. Wyprowadzenie sztandarów.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił wszystkich o powstanie i poinformował, że za chwilę nastąpi
uroczyste wyprowadzenie pocztów sztandarowych.
W uroczystej sesji udział wzięły poczty sztandarowe:
- Kurkowego Bractwa Strzeleckiego im. Bohaterów Wiosny Ludów w Książu Wlkp., które to Bractwo
w tym roku świętuje jubileusz 200-lecia swego powstania,
- Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP w Książu Wlkp.,
- ksiąskiego Koła Pszczelarzy,
- Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Chwałkowie Kościelnym,
- Szkoły Podstawowej im. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. i Gimnazjum im. Dr. M. Krybusa w Książu
Wlkp. ,
- Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola im. Ks. Prałata Piotra Wawrzyniaka
w Chrząstowie, obchodzącej w tym roku jubileusz 70-lecia szkoły w Chrząstowie,
- OSP w Chrząstowie,
- OSP w Chwałkowie Kościelnym,
- OSP w Książu Wlkp., świętująca w tym roku 90-lecie swego istnienia
- Chóru CONSENSUS
- Powstańców Wielkopolskich z Chwałkowa Kościelnego
- ksiąskiego oddziału Polskiego Stronnictwa Ludowego,
- grupie Rekonstrukcyjnej „Kosynierzy”.
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Ad 13. Zamknięcie Sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za udział i zamknął uroczystą
XLIV Sesję Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
a
Pani Dyrektor CK, zaprosiła wszystkich do wysłuchania Chóru Consensus. Działający
w strukturach Centrum Kultury mieszany, amatorski Chór śpiewa już 10 lat. Zatem w tym
roku obchodzi swój mały jubileusz. Liczy obecnie 13 członków.
Na koniec zaproszonych gości i delegacje pocztów sztandarowych zaproszono do
pamiątkowej fotografii.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Danuta Biniasz - Celka

/-/ Sławomir Przybylski
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