
Uchwała  Nr  XXVIII/169/2013  
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 77/6 nazwę „ks. 
Władysława Czerwińskiego”. 
 

§ 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 
 
 

Ks. Władysław Czerwiński – urodził się 18 kwietnia 1868 r. w Złotowie (Krajna)  
w rodzinie urzędnika, sekretarza i tłumacza sądu Maksymiliana i Apoloni z domu Taterra. 
Początkowo uczył się w mieście rodzinnym, następnie od 1882 r. w Gimnazjum św. Marii 
Magdaleny w Poznaniu, gdzie 18 lutego 1890 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. Za zgodą 
bpa chełmińskiego Leona Rednera studiował w 1890-1893 teologię w Arcybiskupim 
Seminarium Duchowym w Poznaniu i Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 lutego 1894 
r. w Poznaniu z rąk abpa Floriana Stablewskiego, a następnie został wikariuszem w Dolsku 
(dek. Śremski), skąd w lutym 1896 roku przeniesiono go również na wikariusza do Koźmina 
(dek. w miejscu). 15 sierpnia 1899 roku objął jako administrator, następnie 17 grudnia 1900 r. 
jako proboszcz parafię Wielowieś (dek. koźmiński). Od 10 października 1912 r. był 
proboszczem w Pogorzeli (dek. koźmiński), gdzie pełnił tę funkcję do połowy 1947 r., kiedy 
przeszedł na emeryturę. Zmarł nagle w Sierakowie 11 października 1947 r., pochowany został 
na cmentarzu przykościelnym w swojej parafii w Pogorzeli. Już jako wikariusz działał  
w ruchu społeczno-narodowym. Po przybyciu do Koźmina tworzy Katolickie Towarzystwo 
Robotników Polskich. Był członkiem, a później prezesem Rady Nadzorczej Banku Ludowego 
w Koźminie. W 1902 roku założył w Wielowsi kółko rolnicze i został jego prezesem. Był 
członkiem Polskiego Komitetu Wyborczego na pow. Koźmiński i aktywnie uczestniczył  
w polskich wiecach wyborczych oraz na zebraniach protestacyjnych przeciwko pruskiej 
polityce kolonizacyjnej. Na początku 1917 r. został członkiem Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, dzięki czemu posiadał świeże informacje o antypruskich działaniach  
z Poznania.  

W 1918 roku utworzył tajny Komitet Obywatelski w Pogorzeli, a 14 listopada stanął 
na czele Rady Ludowej. Od 3 stycznia 1919 roku był pierwszym ławnikiem w Radzie 
Miejskiej, funkcję burmistrza przejał w lipcu 1919 r. i pełnił ją prawie do końca 1920. 
Za jego przyczyną w 1917 roku w  Pogorzeli bardzo uroczyście obchodzono setną rocznicę 
śmierci bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki. 

Ksiądz proboszcz Czerwiński odegrał ogromną rolę w budzeniu ducha patriotycznego 
w społeczeństwie pogorzelskim, zwłaszcza przed i po wybuchu Powstania Wielkopolskiego,  
dlatego przyjęcie uchwały o nadaniu nowej ulicy jego imienia jest w pełni uzasadnione.  
 
 
 


