Protokół Nr XXXVI/13
z XXXVI uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dnia 7 czerwca 2013 roku
godz. rozpoczęcia sesji: 16.00
godz. zamknięcia sesji: 17.45

Dnia 7 czerwca w Toruniu, odbyła się uroczysta - XXXVI 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), przybyłych gości: biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego, biskupa bydgoskiego Jana Tyrawę,
biskupa włocławskiego Wiesława Meringa, wicemarszałka senatu RP Jana Wyrowińskiego,
senatorów: Andrzeja Kobiaka, Jana Rulewskiego, Michała Wojtczaka, posłów: Iwonę Kozłowską, Jana
Krzysztofa Ardanowskiego, Zbigniewa Girzyńskiego, Łukasza Krupę, Tomasza Szymańskiego, Kosmę
Złotowskiego, przebywających gościnnie: senatora RP i byłego przewodniczącego ZHR Kazimierza
Wiatra i posła RP Jana Dziedziczaka, wojewodę Ewę Mes, gospodarzy miast Torunia: prezydenta
Miasta Michała Zaleskiego i przewodniczącego Rady Miasta Torunia Mariana Frąckiewicza,
przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Romana Jasiakiewicza i z-cę prezydenta Bydgoszczy
Łukasza Niedźwieckiego, przewodniczącego Rady Miasta Włocławka Stanisława Wawrzonkoskiego,
prezydenta Grudziądza Romana Malinowskiego, przewodniczącego Rady Miasta Inowrocławia
Macieja Szota, reprezentantów służb mundurowych województwa, w tym: z-cę Dowódcy Wojskowego
Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy ppłk Andrzeja Koprowskiego, z-cę Komendanta Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu płk Ireneusz Bandurę, z-cę Komendanta Wojewódzkiego
PSP st. bryg. Bogdana Sowińskiego, służby mundurowe miasta Torunia, przedstawicieli uczelni
wyższych województwa kujawsko-pomorskiego, komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP
hm. Lucynę Andrysiak wraz z osobami towarzyszącymi, komendanta Okręgu Kujawsko-Pomorskiego
ZHR phm. Witolda Dobrzyńskiego, przewodniczącą Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami
kraju hm. Teresę Ciecierską, przewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ
Solidarność Jacka Żurawskiego, oraz placówki oświatowe, którym program sesji Sejmiku przewiduje
wręczenie insygniów województwa.
W sposób szczególny przywitała rodzinę bł. ks. Jerzego Popiełuszko (brata Stanisław wraz z żoną
Wioletą, wnuka Marcina i siostrzeńca Adriana), komitety pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszko
w Toruniu i w Warszawie: Alicję Grześkowiak marszałek Senatu RP w latach 1997-2001, Longina
Komołowskiego - byłego wicepremiera i ministra pracy, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Ligię Urniaż-Grabowska senator RP w latach 1997-2001.
Ponadto, przywitała przebywających na terenie naszego województwa:
- delegację z Teksasu: przedstawicieli konsorcjum Uniwersytetów Stanu Teksas pod przewodnictwem
kawalera orderu Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis dr Jima Mazurkiewicza,
-

delegację Obwodu Chmielnickiego z Ukrainy na czele z wicegubernatorem Panem Leonidem

Guralem,
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- przedstawicieli organizacji harcerskich z 14 państw. (lista obecności zał. nr 2).
Następnie przystąpiono do okolicznościowych wystąpień.
Rozpoczęła Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta (treść zł. nr 3).
Z kolei głos zabrał Marszałek Piotr Całbecki: „Szanowna pani Przewodnicząca, Panie
i Panowie radni, wszyscy wielce szanowni i czcigodni goście. Chciałbym wpierw, również we własnym
imieniu, złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszak jest to święto województwa, wszystkim Państwu tu
obecnym, jak i tym, których nie możemy pomieścić na tej sali, ale których ogarniamy naszymi sercami,
a którzy są tu, w granicach tego regionu. Pochodzą z tego regionu a zamieszkują najprzeróżniejsze,
najdalsze zakątki całego globu. To nasze, rzeczywiście, wspólne święto, które obchodzimy od 6 lat.
Oby trwało jak najdłużej. Sprzyja nam pogoda. Myślę - dobre humory. Jesteśmy wszak u progu
weekendu, więc niech to święto będzie naprawdę radosne. Program, który został przygotowany, nie
przez sam samorząd województwa, ale wespół z innymi samorządami z całego województwa, jest
przebogaty. Zachęcam do wzięcia udziału we wszystkich tych spotkaniach wszędzie tam, gdzie
będzie Państwu blisko. Myślę, że całe województwo zasługuje na to, aby cieszyć się własnym
dobrem. Szczególnie jestem rad, że gościmy tak wielu harcerzy w naszym regionie. Nie tylko naszych,
wspaniałych, których chorągwie powiewają w obszarze województwa, ale również tych, którzy przybyli
spoza naszego regionu, a nawet naszego kraju. Jest z nami obecnych 14 krajów skupionych pod
polską chorągwią, ale rozproszonych od Argentyny po daleką Rosję. Serdecznie wszystkich was
witam. Jesteście na sali w małych reprezentacjach, ale wiem, bo dziś byliśmy na apelu, jest was
bardzo duża grupa. Cieszę się, że możemy wspólnie świętować w 100 rocznicę urodzin naszego
wspólnego patrona, który pochodzi z Chełmży, nieopodal urodzonego, który jest patronem
harcerstwa, skautingu. Nie tylko w naszym kraju, ale powoli w całym świecie. Szczególnie jest mi miło,
że witamy gości z Ukrainy, z naszego zaprzyjaźnionego Obwodu, ale również z dalekiego Teksasu,
który staje się coraz bardziej bliższy, też dzięki Polonii. Jim Mazurkiewicz jest tu obecny. Wspaniale,
że jesteście znowu z nami. Przywozicie nie tylko siebie i dobre serca, ale przede wszystkim, mam
nadzieję, jakąś nadzieje dla nas również, na innowację, na rozwój gospodarczy. Amerykanów trzeba
jakoś kupić. Możemy chyba tylko sercem, już w tej chwili.
Kopernik i Rok Kopernikański jest chyba najlepszym naszym promotorem, który udowadnia, że Polacy
to nie jest byle jaki naród. Udowadnia, że nasze województwo, wbrew tym, którzy myślą tak, nie jest
byle jakie. I nie dlatego, że jest taki, czy inny marszałek, tylko dlatego, że jest tutaj wspaniałe
społeczeństwo, wspaniali ludzie, którzy na pewno zadbają o jego przyszłość. O to się nie martwię.
Chcę

również,

w

sposób

szczególny,

podziękować

za

obecność

dzisiaj

Magnificencjom

i Samorządom. Święto województwa jest żadnym jeśli nie będziemy gościć i współpracować właśnie
z tymi instytucjami. Z jednej strony z tymi, którzy reprezentują najwyższy poziom wiedzy, naukę którzy ją tworzą, potrafią przenieść do rzeczywistości gospodarczej. A z drugie są ci, którzy
reprezentują zwykłych ludzi, bo takimi są samorządowcy, którzy mają dbać i dbają w naszym
województwie o swoich mieszkańców. Oni, wspólnie z nauką, z Uniwersytetami mogą zbudować
nową jakość tego województwa. Cieszę się, że jesteście dzisiaj tak licznie obecni z nami tu,
w Sejmiku, w Województwie Kujawsko-Pomorskim.
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15 lat minęło. Za 3 lata matura. Myślę, Pani Przewodnicząca, że ją zdamy. Obiecuję, że jeśli mi
będzie dane dalej w tym uczestniczyć, życzę moim przyjaciołom z ław sejmikowych, wyciągając
oczywiście lekcję, zrobimy wszystko żeby udowodnić, że ten może trochę kapryśny uczeń, jednak
odrobił lekcje i udowodni na maturze, że dostanie celującą ocenę. Niech żyje nasze województwo!”
Następnie wystąpiła Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes (treść wystąpienia zał. nr 4)
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta poprosiła prof. dr. hab. Janusza Małłka
o przybliżenie obecnym tematu: „Działalności publicznej Mikołaja Kopernika”.
Odczyt prof. dr hab. Janusza Małłka ( zał. nr 5).
Z kolei przystąpiono, tradycyjnie z okazji Święta Województwa, do wręczenie placówkom
oświatowym naszego regionu noszącym imię Mikołaja Kopernika - Insygniów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Tę część uroczystości poprowadził wiceprzewodniczący Sejmiku Adam Banaszak.
Przewodnicząca Sejmiku wraz z Marszałkiem Województwa wręczyli flagę i herb
wyróżnionym:
1) Przedszkolu Miejskiemu Nr 13 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; odbierała dyrektor Hanna
Czapiewska wraz z dziećmi: Hanną Sikorską i Filipem Lewko,
2) Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Złotnikach Kujawskich: odbierała dyrektor
Maria Berger wraz z uczniami Agatą Brzezińska i Wojciechem Sudowskim,
3) Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim: odbierała dyrektor Anna Berent
wraz z uczennicą Weroniką Berent,
4) Liceum Ogólnokształcącemu Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy; odbierał dyrektor
Zbigniew Kujawski wraz z uczennicą Jagodą Michalską,
5) Zespołowi Szkół Budowlanych i Plastycznych im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu; odbierała
wicedyrektor Elżbieta Dyduch wraz uczniami Patrykiem Boć i Danielem Dzięgielewskim.
Kolejnym punktem obrad uroczystej sesji Sejmiku było wręczenie tytułu Honorowego
Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego pani Mariannie Popiełuszko, na wniosek Marszałka
Województwa Piotra Całbeckiego.
Na salę obrad

przybyła pani Marianna Popiełuszko, którą wprowadził Marszałek Piotr

Całbecki. Towarzyszył im ks. dr Paweł Nowogórski.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Ryszard Bober odczytał treść uchwały w sprawie nadania
tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego pani Mariannie Popiełuszko.
Marszałek Piotr Całbecki odczytał laudację nadania tytułu Honorowego Obywatela pani
Mariannie Popiełuszko (zał. nr 6).
Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz symbolicznej statuetki pani Mariannie Popiełuszko dokonała Przewodnicząca Sejmiku wraz
z Marszałkiem Województwa.
Wpis do księgi pamiątkowej złożyła pani Marianna Popiełuszko, Przewodnicząca Sejmiku
Dorota Jakuta i Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
Gość honorowy, pani Marianna Popiełuszko dziękując za przyznane wyróżnienie
powiedziała: „Serdecznie dziękuję Panu Marszałkowi za to, że mnie wyróżnił. Nie spodziewałam się
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tego. A wszyscy wiedzą, każdemu pierwsze i ostatnie miejsce jest zapisane te same. Bo, kto pierwszy
wejdzie, ten ostatni wyjdzie, a kto ostatni wejdzie, ten pierwszy wyjdzie. Ten sam ma pierwsze
i ostatnie miejsce”.
Gratulacje pani Mariannie Popiełuszko złożyli: wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński
i Prezydenci miast Męczeńskiego Szlaku ks. Jerzego Popiełuszki. Ich wystąpienia:
Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński: „Szanowna pani Marianno, Honorowa
Obywatelko naszego Województwa, panie Marszałku, pani Przewodnicząca, szanowni goście.
Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tej chwili, kiedy przywołujemy, w 15-tą rocznicę powstania naszego
województwa, pamięć księdza Jerzego, którego ostatnie chwile życia związane są już na zawsze
z trzema największymi miastami naszego województwa: z Bydgoszczą, Toruniem i Włocławkiem.
Myślę, że rozważając przyszłość tego organizmu terytorialnego, jakim jest nasze województwo,
świadomi wszystkich kłopotów jakie towarzyszyły jego powstaniu, miejmy odwagę robić wszystko dla
jego przyszłości. Pamiętać o tym, że ksiądz Jerzy na trwałe zapisał się w historii tego województwa.
Miejmy również odwagę, w dniu dzisiejszym, kiedy nas wszystkich – ludzi Solidarności – tak strasznie
podzieliło to wszystko, co się wiąże z teraźniejszością. Miejmy odwagę czasami przywołać tą
świetlaną postać i robić wszystko, aby to jego przesłanie, również tutaj, łagodziło nasze spory. Aby to
jego przesłanie również tutaj, a może szczególnie tutaj, mobilizowało nas do bycia razem – wszędzie:
w rodzinie, w samorządzie, w społecznościach, w kościołach. Abyśmy kiedyś mogli stanąć przed
księdzem Jerzym i powiedzieć tak: byliśmy tobie wierni, byliśmy solidarni. Dziękuję bardzo.”
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta: „Szanowni Państwo, pan Marszałek powiedział
o trzech miastach na trwałe związanych z księdzem Jerzy Popiełuszko i teraz zapraszam władze
samorządowe tych miast”.
Jako pierwszy głos zabrał prezydent Torunia Michał Zaleski: „Wielce czcigodna Pani,
Honorowa Obywatelko Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z rodziną. Przekazuję Pani wyrazy
najwyższego szacunku. Słowa uznania składam na Pani czcigodne i spracowane ręce w imieniu
swoim, Przewodniczącego Rady Miasta Torunia, Radnych oraz mieszkańców naszego miasta.
W Toruniu nieustannie odwołujemy się do duchowego dziedzictwa wpisanego w naszą ziemię przez
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Pamiętamy o wszystkich stacjach jego ostatniej
męczeńskiej podróży, rozsianych pomiędzy Bydgoszczą, Górskiem, Toruniem oraz Włocławkiem. Ale,
na nich odnajdujemy także ślady Pani obecności. Dobrej i pokornej matki, szlachetnej kobiety.
Człowieka potrafiącego wybaczać największym winowajcom. Zapewniam, że Toruń nosi znamię
niezawinionego cierpienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, ale także nosi wielkość Pani
serca. Od dziś, ta wartość będzie dla nas tym większa, iż stale i z dumą będziemy przywoływać Pani
imię jako Honorowej Obywatelki naszego regionu. Proszę o przyjęcie pamiątkowego daru w imieniu
mieszkańców Torunia i moim.”
Prezydent Torunia wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Torunia wręczyli pani Mariannie
Popiełuszko list gratulacyjny, kwiaty i obraz przedstawiający Toruń.
Następnie głos zabrał z-ca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Niedźwiecki: „Szanowni
Państwo, a przede wszystkim, szanowna pani Marianno. Za chwilę będę miał ogromną przyjemność
pogratulować, a przede wszystkim podziękować Pani w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy
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Rafała Bruskiego i wraz z panem Przewodniczącym Rady Miasta Romanem Jasiakiewiczem wręczyć
list oraz bukiet kwiatów. Pozwolę sobie odczytać ten list: Szanowna pani Marianna Popiełuszko.
Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Te słowa, wypowiedziane przed laty przez Jana Pawła
II, dedykuję dziś Szanownej Pani w podziękowaniu w uznaniu szczególnego daru dla naszej ojczyzny,
który stał się Pani ogromnym udziałem, wielką życiową zasługą, najpiękniejszym owocem dobrego
życia. Dołączam do grona gratulujących tytułu Honorowego Obywatela Województwa KujawskoPomorskiego. Jednocześnie jednak serdecznie dziękuję za przyjęcie tego wyróżnienia, bowiem, to nie
ono zdobi Pani życiorys, tylko wizerunek naszego regionu ozdobiony zostaje Pani życzliwością,
dobrym słowem, bezcenną pamięcią. Województwo Kujawsko-Pomorskie, w szczególności zaś
Bydgoszcz stała się jednym z ważniejszych miejsc z ziemskiej pielgrzymki księdza Jerzego. Tutaj
padły ostatnie, pełne prawdy i miłości słowa. Tutaj urzeczywistniły się ostatnie błogosławione gesty.
To one przyniosły wiele łez, ale także wolność. Prawdziwą wolność Polski i Polaków. Z głębi serca
dziękuję. Z poważaniem Rafał Bruski.””
Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Roman Jasiakiewicz w swoim okolicznościowym
wystąpieniu powiedział: „Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowny Panie
Marszałku wraz z Zarządem Województwa, Dostojni Goście, Ekscelencje, Szanowna Honorowa
Obywatelko Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Siódmego czerwca to bardzo szczególny dzień.
Każdego roku przeżywam go na swój sposób, mam, bowiem, w pamięci datę 7 czerwca ‘99 roku,
kiedy miałem zaszczyt witać Ojca Świętego Jana Pawła II na bydgoskim lotnisku. Wtedy także Ojciec
Święty zechciał przyjąć tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bydgoszczy. Kolejna wizyta, to była
w Toruniu. Kłaniam się i pozdrawiam ówczesnego Prezydenta Miasta Torunia pana Wojciecha
Grochowskiego, z którym wspólnie organizowaliśmy trud tej Pielgrzymki. Homilia Ojca Świętego
kierowana z bydgoskiego lotniska - to miasto męczeńskie i miasto męczenników. I dobrze się stało, że
6 lat temu zechcieliście Państwo podjąć Uchwałę i ustalić ten bardzo szczególny dzień, jako Święto
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W rocznicowe świąteczne obchody, także piętnastolecia, nie
wypada dokonywać szczegółowych analiz. Przeważnie głośno mówimy wszystkie dobre rzeczy. Warto
jednak pamiętać i zwrócić uwagę, chociaż na jeden moment - to założenia Strategii. To wielkie
wyzwanie, które przed nami wszystkim przecież stoi, niech będzie dotknięte ogromną odwagą, niech
będzie dotknięte otwartością, niech będzie asumptem do spełnienie oczekiwań mieszkańców naszego
województwa. Samorząd Bydgoszczy na te rozmowy, na te dyskusje jest bardzo otwarty.
I życzenia. Życzenia, które w imieniu bydgoskich radnych, w imieniu pana Prezydenta Rafała
Bruskiego, do władz Sejmiku i nas wszystkich przecież mieszkańców, kieruję. Życzę nam wszystkim
roztropności. Roztropności przy podejmowaniu decyzji. Życzę by trud budowania był o wiele
ważniejszy niż wysiłek niszczenia. Życzę, abyśmy wybierali cele akceptowane przez mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego. Życzę wreszcie, abyśmy w naszym województwie czuli się jak
u siebie. Jak najlepiej - wszyscy. Wszyscy mieszkańcy i wszystkie kujawsko-pomorskie samorządy.
Życzę nam wszystkiego dobrego. Dziękuję uprzejmie”.
Przewodniczący Rady Miasta Włocławka Stanisław Wawrzonkoski: „Szanowna pani
Przewodnicząca, panie Marszałku, wysoki Sejmiku, wielce dostojni księża JE. Biskupi, panie
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Marszałku Senatu, panie, panowie posłowie, wielce zasłużeni zaproszeni goście. Wczoraj, we
Włocławku z okazji trzeciej rocznicy beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, we włocławskim sanktuarium
męczeństwa, które nosi imię księdza Jerzego, odbyła się dostojna uroczystość, której honorowym
gościem była pani Marianna Popiełuszko. Ja dzisiaj, na tej uroczystej sesji Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego mam przyjemność i zaszczyt przekazać okolicznościowy adres na ręce pani
Marianny. Z racji tego, że jest to tekst niezwykle krótki, pozwolę sobie w całości i w oryginale go
przytoczyć”. (zał. nr 7)
Następnie przystąpiono do kolejnej części uroczystej sesji, tj. wręczenia Nagród Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Krystian Łuczak odczytał treści uchwał i wspólne uzasadnienie
o nadaniu wyróżnienia, Okręgowi Kujawsko-Pomorskiemu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz
Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Mikołaja Kopernika.
Przewodnicząca Sejmiku oraz Marszałek Województwa wręczyli akty nadania oraz statuetki
przedstawicielom wyróżnionych chorągwi: Komendantce Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP im.
Mikołaja Kopernika hm. Lucynie Andrysiak i Komendantowi Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR
phm. Witoldowi Dobrzyńskiemu.
Wpisy do księgi pamiątkowej złożyli: hm. Lucyna Andrysiak, phm. Witold Dobrzyński,
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta i Marszałek Województwa Piotr Całbecki.
Głos zabrali wyróżnieni:
Komendantka hm. Lucyna Andrysiak: „Pani Przewodnicząca, panie Marszałku, dostojni
goście. W imieniu ponad 5 tys. zuchów, harcerzy i harcerek Związku Harcerstwa Polskiego w naszym
regionie

chcę

przekazać

szanownym

samorządowcom

Sejmiku

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego, ale także miast, gmin i powiatów naszego regionu serdeczne słowa podziękowania za
wspieranie organizacji, która stara się być naturalnym przyjacielem rodziców, wychowawców, szkół
i wspomagać rozwój młodego człowieka po to, w przyszłości dojrzał, jako dobry człowiek, pogodny,
uśmiechnięty, radosny, rzetelny, głęboko wierzący w swoje ideały. Głęboko realizujący zalecenia
naszego patrona duchowego ks. phm. Wincentego Frelichowskiego, będącego dobrym człowiekiem.
Takiego harcerza, taką harcerkę chcemy pomóc przygotować po to, aby w naszym kraju mieszkało
się rewelacyjnie. W naszym regionie również. Ks. Frelichowski powiedział, że gdyby wszyscy Polacy
byli harcerzami, to w naszej ojczyźnie byłoby najpiękniej. To jest ideał. Do ideału należy dążyć,
dlatego bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie naszej organizacji”.
Komendant phm. Witold Dobrzyński: „Podobnie, jak druhna Lucyna, chciałbym bardzo
podziękować za wsparcie samorządu i wyróżnienie nas tą nagrodą. Dziękuję wszystkim
samorządowcom, panu Marszałkowi, pani Przewodniczącej. Dziękuję za wsparcie, na które od lat
możemy liczyć, i które zawsze jest dla nas ważne i istotne”.
W ostatniej części obrad sesji o głos poprosili przedstawiciele delegacji zagranicznych, którzy
z gościnnymi wizytami przebywali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Jako pierwszy wystąpił dr Jim Mazurkiewicz z Teksasu, Kawaler Medalu Unitas Durat
Palatinatus

Cuiaviano-Pomeraniensis,

który

w

pierwszych

słowach

(po

polsku)

przywitał

Przewodniczącą Sejmiku Dorotę Jakutę, wicemarszałka Senatu RP Jana Wyrowińskiego, Marszałka
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Województwa Piotra Całbeckiego, panią Mariannę Popiełuszko i wszystkich zgromadzonych.
Podziękował za zaproszenie delegacji z Teksasu do Polski. Pogratulował 15-rocznicy powstania
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poinformował, iż przedstawiciele delegacji mieli bardzo
ciekawy tydzień pobytu w naszym regionie, w trakcie którego odbyli interesujące spotkania
z przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, z którymi chcą
wspólnie zorganizować konferencję w przyszłym roku w Teksasie. Delegacja amerykańska przywiozła
ze sobą 6 flag, które były wywieszone na budynku Kapitolu w Waszyngtonie i na Kapitolu stanowym
w dniu 3 maja z okazji święta Konsytuacji 3-Maja. Chciałby te flagi podarować 5 szkołom im. Mikołaja
Kopernika.
Dalsza wypowiedź z tłumaczenia: „Demokracja jest formą rządów, która stwarza większe wyzwania
zarówno dla polityków, jaki i dla zwykłych ludzi. Słowo demokracja pochodzi od greckiego słowa, które
oznacza: władza ludu. Nie ma czegoś takiego, jak rząd idealny, nigdzie na świecie. Ale, każda inna
forma rządów przynosi jeszcze gorsze wyniki. Demokracja, jak dotąd, jest najlepszą znaną formą
rządów. Do chwili obecnej nie wymyślono innej formy rządów, która regulowałaby stosunki społeczne
w lepszy sposób, niż czyni to demokracja. Chciałbym pogratulować każdemu z Państwa –
przedstawicielom lokalnych władz – za służbę publiczną we władzach regionalnych. Wiem, że nie jest
to łatwe. Z dumą chcę także powiedzieć, że ze strony matki mam pochodzenie polskie, właśnie
z regionu kujawsko-pomorskiego. Pragnę pogratulować Państwu waszych dokonań, osiągnięć. Będzie
więcej współpracy między naszymi regionami. Dziękuję bardzo”.
Następnie głos zabrał wicegubernator Obwodu Chmielnickiego Leonid Gural: „Szanowne
Panie, Panowie, proszę mi pozwolić od mieszkańców Obwodu Chmielnickiego przywitać Państwa,
naszych przyjaciół, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Gratuluję 15 - rocznicy
utworzenia województwa. Cieszę się, bo 10 lat temu nasze regiony podpisały umowę o współpracy i w
ciągu ostatnich 2-3 lat współpraca ta bardzo się zaktualizowała. Dzisiaj mamy nadzieję, że współpraca
ta będzie bardziej konkretyzowana we wszystkich branżach i sferach. Jest mi bardzo przyjemnie
konstatować ten fakt, że w ostatnich latach Polska bardzo prężnie się rozwija, z każdym rokiem staje
się piękniejsza. Nasz Obwód na Ukrainie też jest liderem w sferze rolnictwa, ale kiedy tu jechałem,
widziałem wasze pola i ludzi na nich pracujących i zostałem oczarowany tym widokiem. Mamy sporo
podpisanych umów z różnymi państwami świata, ale największą pomoc dajecie nam wy, z Polski. My
to czujemy i bardzo dziękujemy - w imieniu całego narodu, polonii polskiej, która licznie mieszka na
Ukrainie za tę pomoc, którą okazujecie. Europarlamentarzyści polscy również bardzo nam sprzyjają
w naszych dążeniach do Unii Europejskiej. Dlatego cieszę się bardzo, że nasz sąsiad, braterski naród
dzisiaj żyje dobrze i się rozwija. Chcemy brać przykład z państwa. Chcemy, aby nasze narody żyły
w przyjaźni i ze sobą współpracowały. Pozdrawiam z okazji święta i dziękuję za uwagę”.
Przewodnicząca Sejmiku Dorota Jakuta kończąc sesję Sejmiku, podziękowała uczniom
Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu za odegranie fanfary, pocztom sztandarowym (Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Toruń, Regionu Toruńskiego NSZZ Solidarność, Chorągwi KujawskoPomorskiej) za przybycie i uświetnienie swą obecnością uroczystości.
O głos poprosił przedstawiciel harcerzy z Kanady, Marek Kochański. W imieniu instruktorów
ZHP, którzy przybyli z 14 krajów świata, podziękował Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za
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zaproszenie do województwa na obchody Święta Województwa oraz 100 rocznicę urodzin bł. ks.
Stefana Wincentego Frelichowskiego. Harcerze mieli okazję poznać jego rodzinę i dowiedzieć się
więcej o tej postaci, która służy jako dobry przykład dla harcerzy na całym świecie. Następnie zaprosił
Marszałka oraz wszystkich obecnych na mszę świętą w kościele pod Wezwaniem Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
Na tym zakończono obrady uroczystej sesji Sejmiku.

Protokołowała:
Anna sobierajska
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