
UCHWAŁA NR XVII/200/2020
Rady Miasta Sandomierza

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Zgody Sandomierskiej

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

W związku z przypadającą w tym roku 450. rocznicą podpisania Zgody Sandomierskiej ustanawia 

się rok 2020 na terenie Miasta Sandomierza Rokiem Zgody Sandomierskiej. Obchody Roku Zgody 

Sandomierskiej zakończą się 31 stycznia 2021 roku. 

§ 2. 

W czasie trwania Roku Zgody Sandomierskiej będą miały miejsce spotkania naukowe, 

rekonstrukcje historyczne oraz inne wydarzenia nawiązujące do obchodów tej ważnej rocznicy. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

Zgoda Sandomierska łac. Consensus Sandomiriensis podpisana 14 kwietnia 1570 roku
w Sandomierzu była porozumieniem pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej:
luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. Intencją zgody była wspólna obrona przed
kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi. Postanowiono
uznawać wzajemnie sakramenty oraz kaznodziejów. Planowano wspólne synody. Stworzono
projekt konstytucji (ustawy sejmowej), w której postulowano zrównanie prawne z katolikami.
Chciano również zniesienia jurysdykcji kościelnej w odniesieniu do osób świeckich, darowania
zaległych dziesięcin oraz wprowadzenia wolności wyznania.

Te ważne postulaty, które powstały 450 lat temu w Sandomierzu stanowią nie tylko ważny
dokument historyczny, ale w sposób znaczący wyznaczały i wyznaczają kierunek wspólnych
działań wyznań reformowanych do dziś. Zgoda Sandomierska zapisała się ważną kartą w dziejach
naszego kraju, ale także Europy. W związku z tymi ważnymi przesłankami, Rok Zgody
Sandomierskiej będzie wspaniałym uhonorowaniem okrągłej rocznicy jej podpisania
w Sandomierzu. A wydarzenia zaplanowane na ten czas przybliżą tę datę historyczną mieszkańcom
oraz turystom, którzy odwiedzą nasze miasto w czasie trwania obchodów.
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