BRM.0002.2.9.2014

P r o t o k ó ł nr XLVII/2014
sesji Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytej w dniu 6 października 2014 r.
w Urzędzie Miasta Inowrocławia
_____________________________________________________

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Inowrocławia z okazji nadania tytułu
Honorowego
Obywatela
Miasta
Inowrocławia
Panu
Wacławowi
Szewielińskiemu, rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego
i odegraniem hejnału Miasta Inowrocławia.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia:
Otworzył XLVII sesję Rady Miejskiej Inowrocławia i po powitaniu radnych oraz
zaproszonych gości stwierdził, iż zgodnie z listą obecności, w sesji uczestniczy
22 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi
kworum.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych
i 2 do protokółu.

gości stanowią załączniki nr 1

Radni nieobecni na sesji:
- Jacek Olech.
Sesji przewodniczył: Tomasz Marcinkowski

-

Przewodniczący RM.

Zaproszenie z programem uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Inowrocławia Panu Wacławowi Szewielińskiemu stanowi załącznik nr 3
do protokółu.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
Ad.2. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Wysoka Rado, Honorowy Obywatelu Miasta, Panie Prezydencie, Drodzy goście.
Z wnioskiem o nadanie Panu Wacławowi Szewielińskiemu godności Honorowego
Obywatela Miasta Inowrocławia wystąpiły dwa podmioty: „Porozumienie
Samorządowe” oraz „Inowrocławski Klub Dyskusyjny”. Wniosek ten został
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poparty w pisemnych wystąpieniach przez Pana Edmunda Mikołajczaka
- Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia, Pana Ryszarda Brejzę
- Prezydenta Miasta Inowrocławia, Miejski Komitet Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Inowrocławiu, Klub Inteligencji Katolickiej oraz Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej.
Wniosek na swym posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r. rozpatrywała Kapituła
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia, która zaopiniowała
go pozytywnie.
Proszę o zabranie głosu przez przedstawiciela wnioskodawców - Panią Halinę
Peta z „Porozumienia Samorządowego” i przedstawienie uzasadnienia.
Wystąpienie Pani Haliny Peta stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Proszę o zabranie głosu przez przedstawiciela wnioskodawców, Pana Macieja
Basińskiego - Wiceprezesa Inowrocławskiego Klubu Dyskusyjnego
i przedstawienie uzasadnienia.
Wystąpienie Pana Macieja Basińskiego stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
Proszę o wystąpienie Pana Piotra Strachanowskiego, Przewodniczącego
Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Przewodniczący Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w swoim przemówieniu wygłosił wiele ciepłych słów o kapitanie
Wacławie Szewielińskim, powiedział m.in. „(…) Miałem zaszczyt poznać ludzi,
którzy konspirowali w latach okupacji i w latach powojennych nie godząc się
z nowym ustrojem w Polsce. Wielu było wśród nich takich, którym los nie
szczędził obozów hitlerowskich, później śledztw ubowskich i lat
w komunistycznych więzieniach, a gdy wychodzili już na wolność, to przez
dziesięciolecia przypinano im łatkę gorszych Polaków. I o dziwo wbrew temu
złemu losowi, którego doświadczali, bodajże wszyscy mieli jedną wspólną cechę
charakteru, która zadziwiała - takie wewnętrze ciepło i serdeczność pokazywana
innym. Takie specyficzne, pozytywne nastawienie uwagi ku innemu człowiekowi.
I z takiej właśnie gliny ulepiony jest Pan Wacław Szewieliński, nowy, dwunasty
Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia. Dziękuję, że miałem i mam zaszczyt
z Panem współpracować. Pana obecność dla Inowrocławia jest wartością samą
w sobie”.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
W tym uroczystym dniu Panu Wacławowi Szewielińskiemu towarzyszy
najbliższa rodzina – córka Maria, wnuki i siostrzeniec Pan Wiaczesław
Augustyniak, Przewodniczący Rady Miasta Sopotu. Proszę Pana Augustyniaka
o zabranie głosu.
„Jesteśmy dumni z tego, że twoje pełne zagrożeń życie i walka o wolną,
niepodległą Polskę, zostały tak pięknie uhonorowane. Doceniono najwyższe
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wartości, które przekazywałeś także rodzinie (…). Dziękuję Radzie Miejskiej
Inowrocławia, mojego rodzinnego miasta, że tobie – „Zawiszy”, żołnierzowi
majora „Łupaszki”, żołnierzowi wyklętemu, nadała tytuł Honorowego Obywatela
Miasta Inowrocławia” – mówił Pan Augustyniak, siostrzeniec kapitana.
Całe wystapienie Pana Wiaczesława Augustyniaka stanowi załącznik nr 7 do
protokółu.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Proszę o zabranie głosu przez Pana Ryszarda Brejzę - Prezydenta Miasta
Inowrocławia.
Prezydent Miasta nie kryjąc wzruszenia, gratulował bohaterowi spotkania,
dziękując za ciągłą obecność w życiu społecznym Inowrocławia: „Honorowy
Obywatelu, Panie Kapitanie, wszyscy jesteśmy wzruszeni, bo to co nas łączy
w tej sali, to szacunek dla Pana kapitana Szewielińskiego, szacunek dla historii,
umiłowanie miasta Inowrocławia.
W różny sposób my Polacy dajemy dowód naszemu patriotyzmowi, ale
jedną z form tego szacunku, jest docenianie osób często wręcz symbolicznych,
tak niezwykle istotnych w wychowaniu młodych pokoleń naszych następców.
I tu w Inowrocławiu również mamy takich ludzi. Do nich zalicza się Pan kapitan.
Jesteśmy bardzo dumni, że wśród portretów zasłużonych dla Inowrocławia, od
dzisiaj, obradom i spotkaniom, jakie odbywają się w tej sali, towarzyszyć będzie
wizerunek pana kapitana Szewielińskiego. Pokochaliśmy Pana, darzymy
szacunkiem i z całego serca dziękujemy, że może być Pan dla nas wzorcem, a
wraz z Panem cała formacja tysięcy Polaków”.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Chciałbym Państwa poinformować, że Rada Miejska Inowrocławia podczas sesji
w dniu 22 września 2014 r., doceniając dokonania i zasługi Pana Wacława
Szewielińskiego dla naszego Miasta, podjęła uchwałę w sprawie nadania mu
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.
Uchwała Nr XLVI/617/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 września
2014 r. stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Ad.3. Wręczenie Honorowemu Obywatelowi Miasta Inowrocławia dyplomu
oraz pamiątkowego medalu.
Pan Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
oraz Pan Ryszard Brejza, Prezydent Miasta Inowrocławia, dokonali ceremonii
wręczenia Panu Wacławowi Szewielińskiemu, Honorowemu Obywatelowi
Miasta Inowrocławia dyplomu, okolicznościowego egzemplarza uchwały Rady
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Miejskiej oraz kryształowego medalionu z godłem miasta i napisem „Honorowy
Obywatel Miasta Inowrocławia”, które upamiętnią dzisiejszą uroczystość.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że następstwem przyznania
godności
„Honorowego
Obywatela
Miasta Inowrocławia” jest również
umieszczenie wizerunku osoby uhonorowanej tym tytułem, w galerii sali sesyjnej
Urzędu Miasta Inowrocławia, a następnie wspólnie z Prezydentem Miasta
umieścił wizerunek Pana Wacława Szewielińskiego w galerii sali sesyjnej
Urzędu Miasta (drugi egzemplarz wizerunku na pamiątkę dzisiejszej
uroczystości, został przekazany Panu Wacławowi Szewielińskiemu).
Ad.4. Wystąpienia okolicznościowe.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Proszę o zabranie głosu przez Pana Wacława Szewielińskiego, Honorowego
Obywatela Miasta Inowrocławia.
Pan Wacław Szewieliński – Honorowy Obywatel Miasta Inowrocławia:
„Wielu już przeżyłem (blisko 94 lata!), a w moim długim życiu nie brakowało
chwil trudnych, czasem tragicznych, chociaż muszę powiedzieć, że los nie
poskąpił mi też chwil radosnych. Jeden z najszczęśliwszych moich dni ma
miejsce właśnie teraz, gdy goszczę w tych szacownych murach miejskiego
samorządu, pośród grona życzliwych mi ludzi. Dostępuję bowiem dzisiaj
wyjątkowego honoru - wyróżnienia, które spotkało dotąd niewielu. Zawsze
w takich wypadkach rodzą się pytania, czy zasłużyłem? Dlaczego wybrano
właśnie mnie, prostego człowieka z dalekich Kresów? Z tych wileńskich Kresów,
gdzie rodzinne Wojckuny, piaski Pohulanki, gdzie piękne jezioro Narocz i czyste
wody rzek zdążających ku Wilii. Tam pośród sosnowych lasów i ubogich wiosek
rodziła się moja polska dusza i tam przyszło mi walczyć o wolną Ojczyznę.
Tę walkę traktowałem zawsze nie tylko jak doniosły obowiązek, była ona dla
mnie nade wszystko wyjątkowym zaszczytem. Od prawie 70 lat mieszkam
w Inowrocławiu, mieście, które przygarnęło mnie po wojnie. Choć „żołnierzowi
wyklętemu” nic było łatwo, tutaj zakorzeniłem się, tutaj powstało moje nowe
rodzinne gniazdo, tutaj poznałem wielu wspaniałych ludzi i moją ukochaną żonę
Bronkę, która wywiodła się z patriotycznej kujawskiej rodziny Lachowskich.
Przez wszystkie trudne lata stalinowskie i lata siermiężnego socjalizmu starałem
się żyć i pracować z myślą o Polsce sprawiedliwej, Polsce dumnej i niepodległej.
Zrozumiałem z czasem, że walka o taką Ojczyznę musi być procesem ciągłym,
nieustannym. 0 tym zbiorowym naszym obowiązku nie należy nigdy zapominać,
gdyż - jak ostrzegał Papież-Polak wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze.
Dlatego martwię się widząc, jak niektórym rodakom ta wolność trochę
spowszechniała - traktują ją zbyt lekko, korzystają z niej pełną garścią,
ale zapominają często o odpowiedzialności, uczciwości, o tym, że nasza droga
przez życie nie może być traktowana wyłącznie jako droga ku osobistej karierze,

5

musi zawierać w sobie pierwiastek społeczny, musi być także służbą dla swojego
Narodu, dla Ojczyzny! Nie odkrywam w tym miejscu jakiejś własnej prawdy, tak
nas po prostu uczono w przedwojennej Polsce, tak nas wychowywano
w szeregach Armii Krajowej. Wyrażam w tym miejscu głęboką wdzięczność
swoim rodzicom, wychowawcom oraz dowódcom, zwłaszcza „Kmicicowi”,
„Maksowi” i „Łupaszce”. Jestem, tak jak i Oni wszyscy przekonany,
że będziemy mieli Ojczyznę naszych marzeń, ale tylko wówczas, gdy potrafimy
wychować kolejne pokolenia w duchu szczerego patriotyzmu. Pragnę raz jeszcze
serdecznie podziękować za honorowe obywatelstwo mojego kochanego
Inowrocławia, przede wszystkim Kapitule i całej Radzie Miejskiej z jej
Przewodniczącym Panem Tomaszem Marcinkowskim. Szczególne słowa
wdzięczności kieruję pod adresem inicjatorów i pierwszych wnioskodawców –
Pani Magdaleny Basińskiej i Pana Macieja Basińskiego z Inowrocławskiego
Klubu Dyskusyjnego, jak również drugiego wnioskodawcy, którym jest
Porozumienie Samorządowe. Gorące podziękowania kieruję także pod adresem
wszystkich tych, którzy oficjalnie poparli moją kandydaturę. Dziękuję więc
Honorowemu Obywatelowi Miasta Inowrocławia Edmundowi Mikołajczakowi,
Prezydentowi Inowrocławia Ryszardowi Brejzie, moim kolegom ze Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Klubowi Inteligencji Katolickiej,
Miejskiemu Komitetowi Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Polskiemu
Towarzystwu Historycznemu i wielu innym środowiskom. Dziękuję moim
kochanym bliskim, ze wspierającą mnie nieustannie córką Marią na czele oraz
wszystkim tutaj obecnym. Dziękuję, że jesteście przy mnie w tej szczególnej
chwili. Wznoszę oczy ku Najwyższemu i Tej, co w Ostrej świeci Bramie,
dziękując za całe moje życie na ziemi. I na koniec moja dewiza życiowa, którą
chciałbym wszystkich zachęcić do jeszcze mocniejszego pokochania naszej
Ojczyzny: Polsko, Ojczyzno miła! Bez względu na to, czy okażesz się matką czy
macochą, służyć Ci będę. A jeśli przyjdzie taka chwila, że zażądasz życia mego,
przyniosą Ci je w ofierze, gotowy na wszystko. Tak mi dopomóż Bóg.”.
Pan Tomasz Marcinkowski – Przewodniczący RM:
Pan Przewodniczący poinformował pozostałych gości, że osoby chcące złożyć
gratulacje Panu Wacławowi Szewielińskiemu, będą mogły to uczynić
po zakończeniu części oficjalnej uroczystości.
Ad.5. Zakończenie obrad.
Pan Tomasz Marcinkowski — Przewodniczący RM:
Wysoka Rado, Honorowy Obywatelu Miasta, Panie Prezydencie, Dostojni
Goście. Serdecznie gratuluję i dziękuję Panu Wacławowi Szewielińskiemu
za przyjęcie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia. Dziękuję
serdecznie wnioskodawcom za złożenie wniosku oraz wszystkim, którzy ten
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wniosek poparli. Dziękuję Kapitule Rady Miejskiej za pozytywne zaopiniowanie
wniosku i Radzie Miejskiej za podjęcie uchwały.
Dziękuję za udział w tej części uroczystości wszystkim dostojnym gościom
i szanownym uczestnikom sesji.
Wysoka Rado, w związku z wyczerpaniem porządku obrad - zamykam XLVII
sesję Rady Miejskiej Inowrocławia.
Proszę Państwa o powstanie.
Proszę o wyprowadzenie pocztu sztandarowego.
Pan Tomasz Marcinkowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia,
poprosił o pozostanie na sali i zaprosił na krótki występ młodzieży
z Gimnazjum nr 1 im. Św. Wojciecha w Inowrocławiu.
Po zakończeniu części artystycznej, Przewodniczący RM podziękował Panu
Michałowi Maciejewskiemu za przygotowanie części artystycznej, a młodzieży
za piękny występ, a następnie zaprosił wszystkich na poczęstunek.
Sesja trwała od godz. 1100 do godz. 1215.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski

Protokółowała: Dorota Trojanowska
Do protokołu dołącza się również nagranie sesji RMI na płycie CD.

