
                                                                                              Warszawa, 24 października 2018 r. 

 

Protokół ósmego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury,       

Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn 

 

Dnia 24 października 2018 r. odbyło się ósme posiedzenie 

Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn. 

W ramach cyklu „Małe ojczyzny – w stulecie odzyskania niepodległości”, do 

wzięcia udziału w tym posiedzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele  sołectwa 

Uścikowo, działającej na jego terenie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz władze 

gminy Oborniki. Posiedzenie poprzedzono otwarciem wystawy  „Uścikowo – 

nasza Mała Ojczyzna”, prezentującej 660-letnią historię Uścikowa  oraz 80 lat 

działalności OSP Uścikowo. Na wystawie przedstawiono udział mieszkańców 

Uścikowa oraz członków OSP Uścikowo w rozwoju społeczności lokalnej, ich 

wpływ na umacnianie tożsamości narodowej i wzmacnianie poczucia 

bezpieczeństwa. Pokazano też udział mieszkańców Uścikowa w 

najważniejszych wydarzeniach w historii Wielkopolski i Rzeczypospolitej 

Polskiej, tradycje i lokalną kulturę, a także zaprezentowano dotychczasowe 

osiągnięcia i zmiany, jakie zaszły w społeczności lokalnej. Wśród eksponatów 

znalazły się plansze z opisem historii Uścikowa i OSP Uścikowo, kronika OSP 

Uścikowo, monografie dotyczące badań nad historią miejscowości i straży 

pożarnej, pozycje bibliograficzne, a także ludowe stroje szamotulskie oraz 

mundur Powstańca Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca Zespołu, Marszałek Maria Koc podkreśliła wagę 

dotychczasowej pracy  OSP Uścikowo w budowaniu postaw patriotycznych i 

utrwalaniu w pamięci lokalnych społeczności ich historii. Podkreśliła też, że 

Parlamentarny Zespół ds. Kultury, Tradycji i Dziedzictwa Małych Ojczyzn 

został powołany m.in. po to, aby pokazywać i promować tak aktywne jak 

Uścikowo społeczności poprzez spotkania, konferencje czy wystawy.  

Licząca 80 lat Ochotnicza Straż Pożarna w Uścikowie jest obecnie 

największą lokalną organizacją społeczną, która oprócz swojej działalności 

statutowej bardzo intensywnie zajmuje się działalnością społeczną oraz 

dokumentowaniem historii miejscowości. Jest też organizacją, która cieszy się 

największym zaufaniem publicznym.  



W trakcie posiedzenia pan Tomasz Węgrzak, autor prezentowanych na 

wystawie publikacji, opowiedział o idei ich powstania, o pracach nad nimi oraz 

o planach związanych z kolejnymi planowanymi wydawnictwami.  

Marszałek Maria Koc, dziękując gościom za udział w posiedzeniu, 

wspomniała raz jeszcze, jak ważne w budowaniu tożsamości i kultywowaniu 

tradycji jest zaangażowanie lokalnych środowisk, dzięki którym możliwe jest 

tworzenie rzeczy wartościowych i niezbędnych dla lokalnego, a tym samym 

narodowego dziedzictwa.   
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