
Uchwała Nr .. ./ ... ./2019 
Rady 1\:1iejskiej w Opocznie 

z dnia .... 2019 r. 

Projekt 

1 11 ! L. 

w spra·wie współpracy gminy Opoczno z gminą Jarocin ...... „py··· ,. i?· h: z'. ... ::. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustm.vy z dnia 8 marca 1990 r. o samo~~~~-~~~:~\·· .. „„.„„. 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: ' 

§ I 
I. Wyraża się wolę podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Opoczno a gminą 

Jarocin. 
2. Szczegółowy zakres \VSpółpracy określony zostanie w umowie o \Vspółpracy. 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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§3 

Przewodnicząca 

Rady Miejskiej w Opocznie 

Anna Zięba 



U zasadni eni e 

W dniu 29 marca 2019 r. Rada Miejska w Jarocinie podjęła jednogłośnie uchwałę o 
partnerskiej współpracy Gminy Jarocin z Gminą Opoczno. Jest to efekt wspólnej inicjatywy 
wielu osób, by połączyć historię tragiczną związaną z wydarzeniami z okresu okupacji 
niemieckiej ze współczesnością. 

Niemal 80 lat temu, 1 września 1939 r. rozpoczęła się największa wojna światowa, w 
której zginęło według szacunków od 50 do 78 mln ludzi. Miliony osób straciły swoje domy, 
były wypędzone i musiały szukać schronienia w miejscach, do których skierował ich niemiecki 
okupant. 

W grudniu 193 9 r. Niemcy rozpoczęli wysiedlenia mieszkańców powiatu jarocińskiego 
do Generalnego Gubernatorstwa. Właścicieli ziemskich, nauczycieli, lekarzy, urzędników 
zwieźli do ośrodka w Cerekwicy. 

9 grudnia pod eskortą niemieckich żołnierzy jarociniacy zostali przepędzeni na 
dworzec kolejowy. Tam musieli wsiąść do wagonów pasażerskich, towarowych i bydlęcych. 
Rozpoczęła się podróż do miejsc nakazanych. Po dwóch dniach pociąg zatrzymał się w 
Opocznie. Tam całe rodziny z Jarocina musiały zorganizować sobie na nowo życie, znaleźć 
dach nad głową i pracę. Przyjęli ich mieszkańcy m.in. Opoczna, Białaczowa, Przysuchy, 
Zachorzowa, Zbożennej, Żarnowa. 

Od grudnia 193 9 r. do połowy 1941 r. Niemcy wysiedlili z powiatu jarocińskiego 
(obejmującego wówczas także Pleszew) ponad 3.600 osób. 

Inicjatywy Amatorskiego Klubu Filmowego JAR i Muzeum Regionalnego w Jarocinie 
oraz stowarzyszenia Jarocin XXI realizowane przy współpracy władz samorządowych 
Opoczna i Muzeum Regionalnego w Opocznie w 2017 i 2018 r. zaowocowały powstaniem 
filmu dokumentalnego "Podróż do miejsc nakazanych" i wydaniem książki dr. Leona 
Idaszewskiego "Wspomnienia wygnańca i więźnia z Jarocina". Zarówno dokument filmowy, 
jak i wspomnienia dr. Idaszewskiego dały wyobrażenie tak jarociniako:m, jak i mieszkańcom 
Opoczna o skali często bezinteresownej pomocy i wsparcia, jakiego ze strony mieszkańców 
Opoczna i Ziemi Opoczyńskiej doświadczyli w czasie II wojny światowej wypędzeni przez 
Niemców do Generalnego Gubernatorstwajarociniacy. 

Sześć lat wspólnej historii tak dużej grupy mieszkańców Jarocina i Opoczna, mimo 
dramatycznych okoliczności, to także czas nawiązywania osobistych relacji. Wielu 
jarociniaków na zawsze pozostało w Opocznie i na Ziemi Opoczyńskiej, bo tam założyli 
rodziny i znaleźli nowe miejsca do życia. Były i przypadki powojennych przyjazdów do 
Jarocina mieszkańców i mieszkanek Opoczna i Ziemi Opoczyńskiej z powracającymi z 
wypędzenia jarociniankami i jarociniakami. Ten rozdział wspólnej historii także pozostaje 
meop1sany. 

Pretekstem do nawiązania współpracy partnerskiej dwóch gmin są wydarzenia z 
Jarocina i Opoczna. Gminy podobnej wielkości (Opoczno 35 tys. mieszkańców, z czego miasto 
to 22 tys. i wsie 13 tys., Jarocin 46 tys. mieszkańców, z czego miasto 26 tys„ wsie 20 tys.), 
mające podobne potencjały i problemy, mogą efektywnie ze sobą współpracować m.in. w 
zakresie kultury, edukacji, sportu, polityki społecznej, ochrony środowiska, rewitalizacji, 
gospodarki komunalnej. Temu też będzie służyło partnerstwo gmin, których mieszkańców 
połączyły dramatyczne wydarzenia sprzed 80 lat. 


