Protokół Nr IX/11
z IX - uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dnia 7 czerwca 2011 r.

godz. rozpoczęcia sesji: 10.20
godz. zamknięcia sesji: 11.40

Dnia 7 czerwca 2011 r., w sali gmachu głównego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we
Włocławku, odbyła się uroczysta - IX sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego związana
z obchodami Święta Województwa. Sesję otworzyła Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, która
powitała radnych województwa (lista obecności zał. nr 1 - stwierdzając quorum). Następnie, wraz
z Marszałkiem Piotrem Całbeckim powitała gości szczególnych: ks. arcybiskupa prymasa seniora
Henryka Muszyńskiego i Magdalenę Berestyńską Steinhagen, przybyłą z Kalifornii córkę Feliksa
Steinhagena, której obecność związana jest z odsłonięciem w dniu dzisiejszym w Przedstawicielskie
Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku tablicy upamiętniającej jej ojca.
Ponadto w sesji udział wzięli między innymi: biskup włocławski Wiesław Mering,

biskup

toruński Andrzej Suski, senatorowie: Andrzej Person i Michał Wojtczak, poseł Domicela
Kopaszewska, wojewoda Ewa Mes, prezydent Włocławka Andrzej Pałucki, przewodniczący rady
Miasta Włocławka Stanisław Wawrzonkoski i radni Miasta Włocławka, prezydent Torunia Michał
Zaleski, prezydent Grudziądza Robert Malinowski, reprezentanci słuŜb mundurowych województwa,
przedstawiciele uczelni wyŜszych województwa kujawsko-pomorskiego, ks. prof. dr hab. Witold
Kujawski (lista obecności zał. nr 2), dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotr
Nowakowski, gospodarz miejsca sesji.
Wystąpienie Przewodniczącej Sejmiku Doroty Jakuty – zał. nr 3
Marszałek Piotr Całbecki witając przybyłych gości, przyłączył się do Ŝyczeń wypowiedzianych
przez Przewodniczącą Sejmiku, gdyŜ odzwierciedlają one szczerą wolę Samorządu Województwa
poprawiania jakości Ŝycia w regionie kujawsko-pomorskim. Poprawiania losów mieszkańców
województwa. Przyznał, Ŝe jest jeszcze bardzo duŜo do zrobienia. Dokonywane są zmiany
infrastrukturalne i społeczne w naszym regionie. WdraŜanie środków unijnych jest juŜ na półmetku.
W tym okresie programowania ilość inwestycji jest tak duŜa, Ŝe widać je na kaŜdym kroku, w kaŜdej
miejscowości. Wyraził opinię, Ŝe wraz z tymi inwestycjami równieŜ rosną marzenia, oczekiwania,
aspiracje. Powiedział, iŜ dobrze, Ŝe potrafimy się spotkać, zatrzymać jeden dzień w roku, 7 czerwca,
aby o tej przyszłości porozmawiać, pomyśleć, poddać się trochę innej refleksji niŜ tej codziennej,
operacyjnej. Na co dzień są sprzeczki, toczony jest dyskurs nt. realizacji konkretnych projektów.
Dzisiaj, po raz drugi, gości nas Włocławek. Jest okazja, aby zastanowić się nad własną
toŜsamością. 13 lat województwa, to bardzo mało, aby powiedzieć z pełnym przekonaniem: jestem
mieszkańcem, obywatelem województwa kujawsko-pomorskiego. Mapa róŜnorodności wciąŜ jest
jeszcze bardzo wyraźna i nikt nie chce jej zmieniać. To, Ŝe nasze województwo jest tak piękne,
interesujące, wynika właśnie z jego róŜnorodności. Są subregiony, grupy mieszkańców, którzy róŜnią
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się między sobą, ale dzięki temu województwo jest piękne. W tej róŜnorodności próbuje się znaleźć
wspólny mianownik. Po 13 latach wszystkich kadencji Sejmiku i tej nowej, która dopiero rozpoczęła
cztery lata pracy, moŜna powiedzieć, Ŝe tym wspólnym mianownikiem łączącym wszystkich był, jest
i będzie: człowiek. Jego dobro, jego jakość Ŝycia, a szczególnie ten człowiek, który potrzebuje
wsparcia. Wszystkie działania, które są podejmowane winny być podyktowane troską o tych, którzy
w społeczeństwie kujawsko-pomorskim, z róŜnych powodów, nie radzą sobie najlepiej. JeŜeli tak
wszyscy będą rozumieli swoją misję i rolę struktury organizacji województwa, to myśli, Ŝe z
podniesioną głową, odwagą będą patrzeć w przyszłość. Powiedział, Ŝe nie bez powodu naszym
patronem stał się papieŜ Jan Paweł II, który po raz pierwszy tutaj, we Włocławku, a później w Toruniu
i w Bydgoszczy, zwracał się do nas, właśnie w trosce o drugiego człowieka. Wyraził zdanie, Ŝe te
słowa i tą obecność, szczególnie w tym roku, kiedy przeŜywa się beatyfikację Jana Pawła II, warto
przypominać, warto do nich sięgać poniewaŜ one na długie lata pozostaną aktualne. Powiedział, Ŝe
nie chodzi tutaj o przekaz religijny, mieszanie Kościoła z naszym Ŝyciem publicznym, co czasami jest
zarzucane Samorządowi Województwa, ale chodzi o wspólną troskę wszystkich w zrozumieniu tego,
co wszystkich powinno łączyć, tj. poszukiwaniu ścieŜki autentycznego dotarcia do człowieka
potrzebującego. Jeśli zostanie ona odnaleziona, będzie łatwiej budować drogi, sieci teleinformatyczne,
informatyzować województwo, itd. Wszystkie te rzeczy moŜna osiągać, jednak nigdy nie mogą one
stać się celem samym w sobie.
Dzisiaj, w sposób szczególny, podziękował za obecność pani Magdalenie Berestyńskiej Steinhagen, która przyjechała z Kalifornii, gdzie Ŝyje na co dzień, ale nie zapomniała skąd są jej
korzenie. Samorząd Województwa równieŜ nie zapomniał o rodzinie Steinhagenów. Willa, nazywana
Bechiego, bo stoi przy ulicy Bechiego, jest willą Steinhagenów. Jest ona wotum wdzięczności dla tej
rodziny. Powiedział, Ŝe chciałby, aby ten przykład był wskazówką nie tylko dla Włocławka, ale i całego
regionu, z jaką atencją, z jaką czcią naleŜy podchodzić do dorobku, dziedzictwa pokoleń, które
budowały naszą ojczyznę. Aby nie zachłystywać się tylko własnymi osiągnięciami, ale potrafić docenić
to, jakie dziedzictwa przyszło dzierŜyć. Dzięki obecności Pani Magdaleny Berestyńskiej - Steihagen
lepiej moŜna to sobie uświadomić. Te wszystkie wielkie rzeczy, których dokonywał jej ojciec, tu, we
Włocławku, są bardzo jasnym wskazaniem, jak powinno się dzisiaj postępować.
Podziękował równieŜ Księdzu Biskupowi, który dzięki temu, iŜ zgodził się na to, Ŝe w Święto
Województwa zostały wplecione obchody 600-lecia konsekracji katedry, uczynił obchody jeszcze
bardziej bogatymi, wymownymi. Stwierdził: cóŜ moŜna powiedzieć o 13-leciu województwa
w porównaniu z 600-letnią tradycją tak wspaniałej świątyni, wybudowanej, konsekrowanej jako wotum
wdzięczności za zwycięstwo pod Grunwaldem.
Podziękował Księdzu Prymasowi, Ŝe nie po raz pierwszy jest z nami, i nie tylko w momentach
uroczystych, ale równieŜ kiedy trzeba pochylić się z troską nad problemami. Nigdy nie szczędził
czasu. Dziś równieŜ tu jest, dzieli się swym doświadczeniem.
Podziękował Biskupowi Andrzejowi Suskiemu, wszystkim prezydentom, szefom jednostek
wojewódzkich. Ich obecność na tych uroczystościach świadczy, Ŝe rzeczywiście wszyscy tworzą
wspólnotę, są ludźmi, którzy mają wspólną ideę, wspólny pomysł na współpracę i na budowanie
swojej przyszłości. Dodał, Ŝe w pracy Sejmiku niezmiernie waŜnym jest to, aby stąpać po ziemi, mieć
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poczucie, Ŝe misja, jaką się wykonuje znajduje zrozumienie, jest akceptowana. Chciałby, aby nadal
tak było. Z okazji Święta Województwa Ŝyczył, aby wszyscy dziś bawiąc się, świętując potrafili teŜ
w tej atmosferze planować i budować przyszłość województwa kujawsko-pomorskiego.
Kolejnym punktem obrad Sejmiku był referat pt. Dziejów Diecezji i Katedry Włocławskiej”,
który wygłosił ks. prof. dr hab. Witold Kujawski (UMK) – zał. nr 4.
O głos poprosił Jego Ekscelencja Arcybiskup Prymas Senior Henryk Muszyński: „czuję się
ogromnie zaszczycony i uradowany, Ŝe mogę dzisiaj uczestniczyć w tej podniosłej, pięknej
uroczystości. Włocławek nie jest dla mnie nowością, ale nowością jest to, co tutaj zastaję. To pięknie
odnowione Muzeum pamiętam z dawnych czasów. Ale, nie tylko to. Nowością jest dla mnie ta
rzeczywistość, którą tu zastaję. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego gromadzi się we
Włocławku. Kiedy otrzymałem miłe zaproszenie od Pani Przewodniczącej, jako niedouczony,
w pierwszej chwili pomyślałem: przenoszą z Torunia do Włocławka. Pomyślałem, jakoś sobie poradzę,
bo jestem takim dziwnym biskupem, którego kiedyś Niemcy, w jednej z publikacji nazwali:
Wanderbischof. Z Toruniem czuję się związany od samego początku poprzez nieistniejącą Diecezję
Chełmińską, gdzie pracowałem przez 30 lat jako sufragan. We Włocławku, mam nadzieję, Ŝe jeszcze
pamiętają, Ŝe tu kiedyś byłem. Nie minęło nawet 20 lat, a tak wiele się zmieniło. Miałem równieŜ
przyjemność pracowania w Bydgoszczy przez długi czas i nie tylko, jako obywatel honorowy, ale
przede wszystkim, jako biskup czuję się nadal bardzo związany nie tylko z osobami tu obecnymi, ale z
rzeczywistością, która tu jest reprezentowana, województwa kujawsko-pomorskiego. Bogu dzięki,
jesteśmy razem.
To, co mnie dzisiaj ogromnie ujęło, to nie tyle uroczystości, bo w tym jesteśmy bardzo dobrzy,
a Kościół przoduje w tym względzie. Ujęły mnie słowa Pani Przewodniczącej i Pana Marszałka: jak
odpowiemy na zaufanie, którym obdarzyli na nasi wyborcy? Wszystkie nasze wysiłki zmierzają do
człowieka. Myślę, Ŝe tu jest miejsce, gdzie się naprawdę spotykamy, aby być wolni od kompleksów.
Trudno przy takiej uroczystości, jak dzisiejsza, nie nawiązać do Jana Pawła II. Chciałbym, korzystając
z tej okazji, bardzo serdecznie podziękować tym, którzy podjęli taką uchwałę, Ŝe tę rocznicę moŜemy
świętować takŜe, jako święto województwa. Tu nie ma Ŝadnej obawy pomylenia czegokolwiek.
Pomylenia zakresów, bo wspólnie dźwigamy odpowiedzialność za tych ludzi, przez których zostaliśmy
posłani. W olbrzymiej większości jesteśmy jednej wiary, a to jest wielkie zobowiązanie. Samorządność
w Polsce zaczęła się właściwie od 1989 r. To, co się tutaj dzieje jest, w moim przekonaniu, bardzo
zasadniczym nowym krokiem w kierunku prawdziwej samorządności. W historii nie ma przypadków.
Jeśli ktoś wierzy w opatrzność BoŜą, to z całkowitą pewnością nie ma przypadków. I nie moŜe być
przypadkiem to, Ŝe Ojciec Święty nawet nie planując skierował tu bardzo zasadnicze orędzie do
Europy. Oderwał swój wzrok od kartki, mówił prosto z serca. Nie musimy dopominać się wstępu do
Europy, bo my jesteśmy w Europie. Kształtowaliśmy tę Europę przez wieki i ten referat utwierdził mnie
w tym przekonaniu, choćby na przykładzie tego, co działo się w Diecezji Włocławskiej. Mnie, niestety,
przypadła rola biskupa pomocniczego Diecezji Chełmińskiej, która została podzielona. Byłem
biskupem ordynariuszem Diecezji Włocławskiej, która równieŜ została podzielona, arcybiskupem
i metropolitą gnieźnieńskim, gdzie została podzielona metropolia, diecezja. Ale, Bogu dzięki wróciło
prymasostwo nie do Gniezna, bo ono nigdy od Gniezna nie było odłączone, ale wróciło do
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Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. Na domiar wszystkiego doczekałem się nowego statusu, na który
pracowałem przez całe Ŝycie – statusu seniora, nie emeryta, bo ani MojŜesz, ani Chrystus
o emeryturze nic nie mówili. Stąd cieszę się, Ŝe mogę być dzisiaj tutaj, w tym miejscu i mogę
powiedzieć o swoich uczuciach, podziękowaniach, ale i złoŜyć Ŝyczenia. Ojciec Święty tutaj
powiedział: Europę kształtowali nasi męczennicy, nasi świadkowie. To było powiedziane we
Włocławku. Europę kształtował ksiądz Jerzy Popiełuszko, biskup Michał Kozal. To ta część Polski,
która zapłaciła najwyŜszą daninę krwi i to jest wielkie zobowiązanie. To, co dzisiaj tutaj usłyszałem:
krzyŜ na tamie włocławskiej, katedra włocławska, jako symbole i znaki dla przyszłości, to jest dla mnie
bardzo radosny znak. Stąd moje serdeczne Ŝyczenia dla naszych władz wojewódzkich, ale nie tylko.
Mamy tutaj przedstawicieli wszystkich instytucji: władze wojewódzkie, państwowe, samorządowe,
miejskie, instytucje naukowe, Wojsko. Myślę, Ŝe mamy wszystkie instytucje, które reprezentują ten
teren. Moje Ŝyczenia chciałbym wypowiedzieć byśmy naprawdę słuŜyli człowiekowi. SłuŜyć godnie
człowiekowi moŜna tylko wtedy kiedy kocha się człowieka i kiedy kocha się tę ziemię. Ta mała
ojczyzna nie jest tylko cząstką wielkiej ojczyzny. Ta mała ojczyzna jest miejscem gdzie kształtują się
nasze postawy. Teraz powiem szczerze, jako obywatel, Ŝe dla mnie sprawą niezwykle pocieszającą
jest to, co właśnie widzę w małych ojczyznach. Począwszy od gminy, sołectwa, województwa. Nie
pozwólmy sobie zniekształcić obrazu naszej ojczyzny patrząc na nią przez pryzmat telewizji. Ona
jednostronnie interpretuje newsy, a nie rzeczywistość. Na zakończenie maleńka anegdota,
a właściwie teŜ rzeczywistość: spotykam pewną nadobną panią, która mi mówi: proszę księdza
biskupa, takie cięŜkie czasy, a ja radośnie mówię: co Pani powiada, piękne czasy są. To są czasy
zbawienia. Piękniejszych juŜ nie będzie. A ona na mnie patrzy i mówi: no, ale wszyscy tak mówią.
Podobno, jako Polacy, jesteśmy na pierwszym miejscu gdy chodzi o narzekanie. Jest wśród nas
przedstawicielka Ameryki. Tam jest wszystko bardzo cudowne. To jest przeciwieństwo, teŜ
jednostronne. śyczę, byśmy naszą ojczyznę tak kształtowali, zwłaszcza tych, za których jesteśmy
odpowiedzialni, by ci, którym słuŜymy mogli odczuć, Ŝe jesteśmy dla niech, a nie tylko z nimi. My, jako
hierarchowie budujemy zaufanie pomiędzy ludźmi, a Państwo stwarzacie ramy, moŜliwości ku temu
by to, co zostało zbudowane miało znamię trwałości.”
Z kolei wystąpiła Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes (zał. nr 5).
W imieniu gospodarzy sesji głos zabrał Prezydent Włocławka, Andrzej Pałucki (zał. nr 6).
Następnie Przewodnicząca Sejmiku wraz z Marszałkiem Województwa wręczyli insygnia
województwa – flagę i herb. WyróŜnieni to:
organizacje:
•

Chorągiew Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego; odbierał Komendant
Hufca ZHP we Włocławku Piotr Walburg,

•

Okręg Kujawsko-Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; odbierał Przedstawiciel
Zarządu Okręgu druh Maciej Szota,

szkoły:
•

Zespół Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku; odbierał: dyrektor ks. dr Jacek
Kędzierski ,

•

Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Choczu; odbierał: dyrektor Marek Kwieciński,
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•

Kolegium Kujawskie xx. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim; odbierał: dyrektor ks.
Roman Jachimowicz,

•

Zespół Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie; odbierał dyrektor Grzegorz
Sobczak,

•

Zespół Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie; odbierał: dyrektor Henryk Jan Kiełkowski,

instytucja:
•

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku; odbierał: dyrektor Piotr Nowakowski.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta, kończąc sesję Sejmiku, podziękowała gospodarzowi

miejsca uroczystości, dyrektorowi Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej Piotrowi Nowakowskiemu
za pomoc w organizacji sesji, a pocztom sztandarowym:
- Związku Harcerstwa Polskiego,
- Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
- Miasta Torunia,
- Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku,
- Kolegium Kujawskiego xx. Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół i Placówek im. Władysława Łokietka w Radziejowie,
- Zespołu Szkół Nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,
za przybycie i uświetnienie uroczystości. śegnając, zaprosiła wszystkich na mszę świętą
koncelebrowaną z udziałem trzech Biskupów Ordynariuszy w intencji Województwa i Jubileuszu 600lecia Katedry Włocławskiej, oraz na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Feliksa Steinhagena
we Włocławku w Przedstawicielstwie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Bechiego 2.
Na tym zakończono obrady uroczystej sesji Sejmiku.

Protokołowały
Maryla Majtczak
Anna Sobierajska
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