
UCHWAŁA NR XX/126/2017
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Franciszka Ratajczaka

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 związku z 130 rocznicą urodzin Franciszka Ratajczaka Rada Miejska Wielichowa ustanawia w Gminie 
Wielichowo rok 2017 Rokiem Franciszka Ratajczaka.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Id: 804B3265-3101-4F59-BF62-C31B565D86A7. Uchwalony Strona 1



Uzasadnienie

Franciszek Ratajczak urodził się 24 listopada 1887 r. w Śniatach (gmina Wielichowo) w rodzinie Józefa i
Eufrozyny z Piotrowskich. Ze względu na trudne warunki materialne rodziców oraz brak możliwości znalezienia
pracy rodzina opuściła Poznańskie i wyjechała do Westfalii. Tam Ratajczak znalazł zatrudnienie, jako cieśla
górniczy w kopalni, gdzie pracował do wybuchu I wojny światowej. Bardzo szybko nawiązał kontakt z innymi
Polakami. Brał aktywny udział w życiu polskiej emigracji. W 1910 roku związał się z Towarzystwem
Gimnastycznym „Sokół”. Wykazywał się dużym zaangażowaniem w działalność organizacji
i szybko znalazł się w zarządzie okręgu IX. "Sokół" przygotowywał do przyszłej walki ucząc posługiwania się
bronią oraz taktyki, prowadząc ćwiczenia z zakresu wojskowości, organizując wykłady z historii, geografii i
literatury. Z chwilą wybuchu wojny został przymusowo wcielony do armii niemieckiej. Walczył na froncie
zachodnim, głównie na terytorium Francji. Awansował do stopnia zastępcy oficera. Nadal utrzymywał kontakt ze
środowiskiem polonijnym w Westfalii. Po wybuchu rewolucji w Niemczech, w listopadzie 1918 roku nawiązał
kontakt z Tajnym Komitetem Werbunkowym Sokolstwa w Westfalii
i Nadrenii, który organizował przerzuty grup konspiracyjnych do kraju. Z ramienia tego Komitetu zostaje
skierowany do Poznania. Do stolicy Wielkopolski przybył na początku grudnia z grupą 10 uzbrojonych druhów z
„Sokoła”. Skierowano ich do tworzących się oddziałów Służby Straży i Bezpieczeństwa. Ratajczak został
przydzielony do 2 kompanii ppor. Edmunda Karusego na stanowisko dowódcy 3 plutonu. 27 grudnia 1918 roku
ok. godz. 15.30 kompania została wezwana telefonicznie do Zamku, w celu wzmocnienia ochrony wartowni
komendy Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz centrali telefonicznej. Maszerując ulicą św. Marcin wyparła
niemiecki posterunek z budynków Ziemstwa Kredytowego i Dyrekcji Poczt. Na narożniku ulic Berlińskiej i
Rycerskiej ostrzelana została ogniem ckm ze stanowiska przed gmachem Prezydium Policji. Ratajczak został
ciężko ranny i przeniesiony do sklepu zegarmistrzowskiego znajdującego się w pobliżu. Tam został opatrzony
przez lekarza, a następnie przetransportowany do szpitala. Zmarł w późnych godzinach wieczornych. Ratajczak był
pierwszym poległym powstańcem na terenie Poznania.

Z inicjatywą ustanowienia przez Radę Miejską Wielichowa roku 2017 Rokiem Franciszka Ratajczaka wystąpił
w grudniu 2016 roku radny Paweł Michalski. Zbliżająca się 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
jest doskonałą okazją, aby w sposób szczególny uczcić Fr. Ratajczaka i innych Powstańców Wielkopolskich z
terenu Gminy Wielichowo. Podjęcie przez Radę Miejską Wielichowa uchwały pozwoli nadać obchodom godny
charakter, a tym samym przypomnieć ich sylwetkę w 130. rocznicę urodzin Franciszka Ratajczaka. Ważne, aby
mieszkańcy naszej gminy, a zwłaszcza placówki oświatowe i inne instytucje oraz organizacje włączyły się ze
swoimi działaniami edukacyjnymi i aktywnym uczestnictwem w już zaplanowanych przedsięwzięciach. 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.)

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.

Burmistrz Wielichowa

Honorata Kozłowska
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