UCHWAŁA NR XLVI/368/14
RADY GMINY SPYTKOWICE
z dnia 11 listopada 2014 r.
w sprawie: uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.)
Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:
§ 1.
W 150 rocznicę Powstania Styczniowego Rada Gminy Spytkowice wyraża najwyższe uznanie oraz oddaje
cześć wszystkim Powstańcom Styczniowym. Podczas powstania, Polacy po raz kolejny pokazali ogromną
determinację oraz umiłowanie do Ojczyzny i zaangażowanie w obronę jej przed zaborcami. Bez wahania rzesze
Narodu Polskiego gotowe były poświęcić życie swoje i najbliższych w imię walki o wolność i niepodległość.
§ 2.
Pamiętamy o cierpieniach ofiar represji rosyjskiego zaborcy, powstańcach skazanych na śmierć, zesłanych na
Sybir, uwięzionych i pozbawionych majątku oraz zmuszonych do udania się na emigrację.
§ 3.
My Mieszkańcy Gminy Spytkowice pamiętamy o Władysławie Lutyńskim, powstańcu ze Spytkowic, synu
Józefa, urodzonym około 1844 r. Władysław w lutym 1863 r. poszedł do powstania. Dnia 10 lutego 1864 r. trafił
do niewoli w pobliżu wsi Piórków, skazany na 3 lata robót, osadzony został w rocie aresztanckiej w Kursku. Dzięki
staraniom matki, Gminy Spytkowice oraz rządu austriackiego został odesłany w 1866 roku i powrócił do
rodzinnego domu.
§ 4.
My Mieszkańcy Gminy Spytkowice pamiętamy o Wincentym Mięsopuście ze Spytkowic urodzonym
w 1842 roku, synu Adama. Wincenty walczył w powstaniu, skazany we wrześniu 1863 r. na 4 lata robót, osadzony
został w Archangielsku. W VI 1866 r. wysłany do guberni tobolskiej na Syberii, przebył 4 tysiące kilometrów
pieszo, przebywał w okolicach Tobolska do sierpnia 1868 r. Jego ojciec, gmina Spytkowice, ksiądz Franciszek
Michalski proboszcz spytkowicki i austriacki rząd zwracali się o uwolnienie Wincentego w XII 1866 r. Ostatecznie
na przełomie 1868/1869 powrócił do domu.
§ 5.
My Mieszkańcy Gminy Spytkowice pamiętamy o Józefie Nara ze Spytkowic, urodzonym około 1830 r. Józef
brał udział w powstaniu, wzięty do niewoli 14 XII 1863 r., skazany na 2 lata robót, z poleceniem osadzenia
w głębi Imperium Rosyjskiego, ostatecznie umieszczony został w Tule. Dzięki staraniom rodziny, Gminy
Spytkowice oraz rządu austriackiego został odesłany w 1868 roku i powrócił do rodzinnego domu.
§ 6.
My Mieszkańcy Gminy Spytkowice pamiętamy o Kajetanie Wolskim, pochodzącym z Królestwa Polskiego,
uczestniku powstania styczniowego, który zmuszony był opuścić teren zaboru rosyjskiego, przybył do Spytkowic
i tu spędził swoje ostatnie lata życia. Jego grób na spytkowickim cmentarzu jest dla naszej tożsamości i korzeni
ciągłym przypominaniem wydarzeń sprzed 150 lat.
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§ 7.
Apelujemy do wszystkich instytucji publicznych z terenu Gminy Spytkowice i zachęcamy
do godnego uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w szczególności poprzez zorganizowanie
uroczystości, apelów i podejmowanie inicjatyw kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych, które upowszechnią
pamięć o Powstaniu Styczniowym, jego ofiarach i bohaterach oraz jego znaczeniu dla Rzeczypospolitej Polskiej
i Polaków.
Gloria victis!
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Jerzy Piórowski
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