
Uchwała  Nr  XXVIII/170/2013  
Rady Miejskiej w Pogorzeli  

z dnia 20 czerwca 2013 r. 
 
 

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Pogorzeli. 
 
 
      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Miejska w Pogorzeli uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Nadaje się  ulicy położonej w Pogorzeli, usytuowanej na działce nr 77/9 nazwę: „Ignacego 
Buszy”. 
 

§ 2 
 

Usytuowanie ulicy przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
 
                   

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwałę przygotował: 
M. Andrzejewski 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

Ignacy Busza – urodził się 31 stycznia 1880 roku w Pogorzeli, w rodzinie Onufrego  
i Marianny z Andrzejewskich. W 1900 roku ukończył seminarium nauczycielskie w Kcyni  
i od 1 sierpnia objął posadę nauczyciela w osadzie Głogowa. W latach 1903-1904 odbył 
służbę wojskową. Od  dnia 15 lutego 1908 roku podjął pracę w Rogożewie. Powołany został 
do armii pruskiej 3 maja 1915 roku. W czasie I wojny światowej w listopadzie 1918 roku 
został przeniesiony do rezerwy w stopniu ppor. Był członkiem Polskiej Organizacji 
Wojskowej. Po powrocie do Rogożewa, uczestniczył w pierwszym zebraniu organizacyjnym 
Powiatowej Rady Ludowej na powiat rawicki, a dnia 10 listopada 1918 r. wybrano go 
zastępcą komendanta Powiatowej Straży Ludowej. Pod koniec grudnia został skierowany na 
kurs instruktorów Straży Ludowej do Poznania, gdzie zastał go wybuch Powstania 
Wielkopolskiego. Dnia 5 stycznia 1919 roku powrócił na ziemię rawicką, gdzie rozpoczął 
organizację oddziałów powstańczych w Miejskiej Górce, 8 stycznia wybrano go jednogłośnie 
powiatowym komendantem Straży Ludowej. Opracowany przez niego plan zdobycia Rawicza 
został przez Powiatową Radę Ludową  odrzucony z powodu toczących się pertraktacji  
z niemieckimi władzami miasta. Na czele oddziału powstańczego przejściowo zdobył 
Sarnowę – 9 stycznia, aktywnie uczestnicząc w walkach na froncie południowym do rozejmu 
w Trewirze. Następnie z oddziałami Wojska Polskiego 17 stycznia 1920 roku wkroczył do 
Rawicza. Nie przyjął jednak  proponowanej mu  funkcji komendanta miasta lecz poprosił  
o skierowanie na front wschodni, gdzie został przeniesiony. 
 Po dotarciu na front został wcielony do 69 Pułku Piechoty. W walkach koło 
miejscowości Myszyniec, został ciężko ranny, był wówczas dowódcą 1 Batalionu. Zmarł 27 
sierpnia 1920 roku w szpitalu wojskowym w Ostrołęce, pochowany został na cmentarzu  
w Rawiczu. Odznaczony  pośmiertnie Orderem Virtuti Militari V klasy (nr 2918), 
awansowano go na kapitana, a jego nazwiskiem nazwano pod koniec lat 30-tych ulicę 
Kościelną w Rawiczu, później także w Miejskiej Górce. Zwierzchnik kpt. Buszy, płk Thiel, 
który był dowódcą 33. Brygady, tak scharakteryzował zmarłego: ,,Zgasł w nim Polak, 
patriota, jakiego drugiego trudno znaleźć, organizator powiatu rawickiego w czasie powstania 
wielkopolskiego i wybawiciel spod jarzma niemieckiego. Przeszło rok z nim pracowałem  
i poznałem jego patriotyzm, dzielność a w ostatnich tygodniach walki jego bohaterskość. Stał 
w pierwszej linii, nie bacząc na niebezpieczeństwo, przodował swoim żołnierzom 
przykładem. Gdy szedł pod Myszyńcem w pierwszej linii do ataku, trafił go granat 
nieprzyjacielski […]”.Umierający Busza powiedział na łożu śmierci: ,,Nie mogę już walczyć, 
lecz wy idźcie do naprzód, ku chwale Ojczyzny”. 
 


