Protokół Nr XXI/16
z XXI uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 6 czerwca 2016 r.
rozpoczęcie sesji godz. 14.30
zakończenie sesji 16.00
W dniu 6 czerwca 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła
się XXI uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji, związana
z obchodami Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Sesję otworzył przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, który na wstępie stwierdził
quorum obrad sesji - 24 radnych obecnych (lista obecności - zał. nr 1) oraz powitał
przybyłych gości: radnych województwa, marszałka Piotra Całbeckiego wraz z zarządem,
a w sposób szczególny J.E. ks. biskupa Andrzeja Wojciecha Suskiego biskupa toruńskiego,
J.E. ks. biskupa Jana Tyrawę biskupa bydgoskiego, J.E. ks. biskupa Wiesława Alojzego
Meringa biskupa włocławskiego, ks. infułata Marka Smogorzewskiego dziekana Dekanatu
Rypińskiego reprezentującego J.E. ks. biskupa Piotra Liberę biskupa płockiego, ks. prałata
Mariana Szczepińskiego reprezentującego J.E ks. biskupa Ryszarda Kasynę biskupa
pelplińskiego, senatora RP Andrzeja Kobiaka, posłów na Sejm RP: Joannę ScheuringWielgus, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Tomasza Lenza, Zbigniewa Sosnowskiego,
Łukasza Zbonikowskiego,

wojewodę kujawsko-pomorskiego

Mikołaja Bogdanowicza,

wicewojewodę kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua, prezydenta Torunia Michała
Zaleskiego,

prezydenta

Bydgoszczy

Annę

Grudziądza

Mackiewicz,

Roberta

Malinowskiego,

przewodniczącego

Rady

zastępcę

Miasta

prezydenta

Torunia

Marcina

Czyżniewskiego, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia Zbigniewa Zygorę,
przewodniczącego Konwentu Powiatów Franciszka Koszowskiego, przewodniczącego
Konwentu Burmistrzów Stanisława Gliszczyńskiego, burmistrza Nakła nad Notecią
Sławomira Napierałę, J.M. rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Janusza Ostoję-Zagórskiego, J.M. prorektor ds. Ekonomicznych i Rozwoju
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Danutę Dziawgo, J.M. prorektor
ds. Artystycznych Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
prof. dr hab. Hannę Michalak, kujawsko-pomorskiego komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Janusza Halaka, komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Kazimierza Stafieja, komendanta Miejskiego
Policji w Toruniu mł. insp. Macieja Lewandowskiego, komendanta Straży Miejskiej w Toruniu
Mirosława Bartulewicza, przewodniczącą Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Lucynę Andrysiak – przewodniczącą sejmiku województwa I i II
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kadencji,

prezydenta

Sejmiku

Gospodarczego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Krzysztofa Sikorę - przewodniczącego sejmiku województwa III kadencji, przewodniczącego
Zarządu NSZZ Solidarność Regionu Toruńsko-Włocławskiego Jacka Żurawskiego, dyrektor
Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu Annę Wołek,
dyrektora Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu Marka Pijanowskiego, dyrektora
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w Toruniu Pawła Dudzika, Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią Pawła Darula,
w sposób szczególny powitał uhonorowanych najwyższymi wyróżnieniami Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego: tytułem Honorowego Obywatela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, wybitnego wirtuoza światowej pianistyki - Pana Rafała Blechacza
wraz

z

osobami

towarzyszącymi:

rodziną

i

przyjaciółmi,

Wyróżnionych

Nagrodą

Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae: prezesa
zarządu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA Jarosława Józefowicza wraz
z osobami towarzyszącymi, prezesa zarządu PESA Bydgoszcz SA Tomasza Zaboklickiego
wraz z osobami towarzyszącymi, wszystkich przybyłych gości na uroczystość (lista
obecności - zał. nr 2).
Następnie przewodniczący powiedział: „Szanowni Państwo. Województwo KujawskoPomorskie już od ośmiu lat obchodzi swoje Święto ustanowione wolą Radnych
Województwa III kadencji 25 lutego 2008 roku. Zgodnie z podjętym wówczas stanowiskiem
Święto Województwa przypada na dzień 7 czerwca jako upamiętnienie pielgrzymek Ojca
Świętego Jana Pawła II do największych miast regionu – Włocławka w 1991 roku,
Bydgoszczy i Torunia w 1999 roku. Tego dnia w szczególny sposób wspominamy wciąż
żywą w naszych sercach postać Papieża - Polaka, Jego nauki i wskazania, które do nas
kierował. Dziś po raz kolejny celebrując święto całego regionu wierzymy, że ustanowienie
7 czerwca Dniem Patronalnym Świętego Jana Pawła II na obszarze diecezji znajdujących się
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego będzie kolejnym ważnym krokiem na drodze
do rozwijania i wzmacniania w naszej regionalnej wspólnocie wartości bliskich Świętemu
Janowi Pawłowi II – miłości bliźniego, solidarności społecznej, dawania świadectwa
chrześcijańskim wartościom w codziennej praktyce życia, w tym także naszej aktywności
w przestrzeni publicznej. Wskazania płynące z nauki Świętego Jana Pawła II dla nas
mieszkańców Kujaw i Pomorza ściśle łączą się z ogłoszonym w 2016 roku w województwie
kujawsko-pomorskim Rokiem Dziedzictwa Chrztu Polski, który przypomina o obchodzonej
1050. rocznicy Chrztu Polski. To za sprawą tego dziejowego wydarzenia, którego spuściznę
duchową jak i materialną przypominamy jubileuszowymi obchodami, nasza Ojczyzna została
włączona do wspólnoty chrześcijańskiej. Dzisiejsza sesja Sejmiku ma zatem szczególny
charakter. Będziemy wszyscy świadkami wyjątkowych wydarzeń. W pierwszej części sesji
obecni dziś na sali Biskupi Diecezjalni wyrażą i podpiszą akt poparcia dla stanowiska
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Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie
ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Za
co serdecznie dziękujemy. Podkreślając uroczysty charakter dzisiejszego posiedzenia
pragniemy też wyrazić dowody najwyższego uznania dla wybitnego wirtuoza światowej
pianistyki, zwycięzcy XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka
Chopina, mieszkańca naszego regionu – pana Rafała Blechacza, wręczając mu tytuł
Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pragniemy również w
uznaniu dotychczasowych działań w dziedzinie gospodarki, innowacji i aktywności
społecznej dwóch największych firm województwa, bydgoską PESĘ oraz toruńskie TZMO
uhonorować najwyższym wyróżnieniem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Nagrodą
Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae”.
Następnie Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober przystąpił do realizacji obrad
sesji i poprosił marszałka Piotra Całbeckiego o dokonanie wprowadzenia do podpisania aktu
poparcia Biskupów Diecezjalnych dla stanowiska Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz dnia 7 czerwca Dniem Patronalnym Świętego Jana Pawła II.
Marszałek Piotr Całbecki: „Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie
Radni. Pragnę dołączyć do słów powitań Pana Przewodniczącego, aby raz jeszcze
podziękować

wraz

z

zarządem

województwa,

za

obecność

wszystkich

Państwa

i uświetnienie naszej dzisiejszej uroczystej sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego. Dobrze, że osiem lat temu uchwaliliśmy to święto, ponieważ dzisiejsza sesja
potwierdza, że naprawdę mamy powody do świętowania. Dziękuję jeszcze raz za waszą
obecność. Jesteśmy w przededniu naszego Święta. Święta, które obchodzimy od ośmiu lat –
7 czerwca. Jak wiadomo nie jest to data przypadkowa. Ustanowiono ją bowiem na
okoliczność odwiedzin, dziś Świętego, Jana Pawła II w trzech naszych największych
miastach. Przy czym po raz pierwszy, a dokładnie 25 lat temu we Włocławku. Dziś więc dla
Włocławka i całej Diecezji Włocławskiej to podwójne Święto. I za to, że jest z nami w tym
dniu, tu w Toruniu Ksiądz Biskup Wiesław Mering, chcę szczególnie mu podziękować.
Ksiądz Biskup, który wraz z Ordynariuszami – Księdzem Biskupem Janem Tyrawą
i Księdzem Biskupem Andrzejem Suskim i przedstawicielami Biskupów Ordynariuszy
pozostałych diecezji, w obrębie których znajduje się nasze województwo – Diecezji
Gnieźnieńskiej, Płockiej, Pelplińskiej przekazał dekrety ustanawiające 7 czerwca Dniem
Patronalnym Świętego Jana Pawła II na Ziemi Kujawsko-Pomorskiej. Za chwilę będziemy
świadkami uroczystego wpisu do Księgi Honorowych Wydarzeń naszego województwa, aby
dla obecnych i przyszłych pokoleń, utrwalić to wydarzenie. Dziękujemy w ten sposób za ten
dar. Dar modlitwy Kościoła w intencji wszystkich mieszkańców województwa w dniu naszego
święta. Która to modlitwa przez szczególne wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II,
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zacytuję tu słowa księdza Biskupa Tyrawy „Jeszcze mocniej zjednoczy wojewódzką
wspólnotę samorządową”. Jan Paweł II powiedział w Bydgoszczy, że jako chrześcijanie
jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Chrystusie. Rozumiemy dziś, że również
w budowaniu wspólnoty naszego województwa. Wspólnoty ponad religijnej, dla której wszak
społeczne nauczanie Jana Pawła II również może i powinno być wielkim dziedzictwem –
wciąż niewyczerpanym i aktualnym. Jako Polacy, którzy zawdzięczamy tak wiele – Janowi
Pawłowi II i całemu Kościołowi, winni jesteśmy wracać do tych źródeł. Szczególnie, kiedy
w Jubileuszowym Roku Chrztu Polski przemawiają za tym nie lata, a wieki naszej
tożsamości narodowej i państwowej. Szanowni Państwo, jesteśmy zatem świadkami
wielkiego wydarzenia dla naszego młodego województwa. Będzie ono kształtować
przyszłość tych ziem i budować pomyślność ich mieszkańców. Za ten dzień, jako marszałek
województwa, dziękuję raz jeszcze Księżom Biskupom, wszystkim księżom i osobom
konsekrowanym za dotychczasową współpracę z samorządem naszego regionu. I innymi
samorządami. Ale dziękuję również za mądrość i przychylność wszystkim radnym obecnej
i poprzednich kadencji. Moim współpracownikom w urzędzie. Osobom wspierającym
i podejmującym liczne inicjatywy w całym naszym województwie. Szczególnie zaś innym
samorządowcom - ich przedstawiciele są dziś tu na sali - którzy spontanicznie od wielu lat
włączają się w organizację naszego Święta. Traktując je jako ważne, a które tak pięknie
wieńczą dziś nasze wspólne starania – ad futuram rei memoriam!”
Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zaprosił Ekscelencje Księży Biskupów do
uroczystego złożenia podpisów pod aktem poparcia dla stanowiska Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dzień 7 czerwca Dniem Patronalnym Świętego
Jana Pawła II. Nastąpiły wpisy do Księgi Wydarzeń Honorowych: Biskupa Toruńskiego Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Wojciecha Suskiego, Biskupa Bydgoskiego Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Tyrawy, Biskupa Włocławskiego Jego Ekscelencji Księdza
Biskupa Wiesława Alojzego Meringa.
W kolejnym punkcie przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zapowiedział uroczyste
wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu
Rafałowi Blechaczowi.
Głos zabrał marszałek Piotr Całbecki, który wygłosił laudację z okazji nadania tytułu
Honorowanego

Obywatela

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Panu

Rafałowi

Blechaczowi: „Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni
Państwo. To dla mnie zaszczyt, iż mogę ponownie powitać wśród nas pana Rafała
Blechacza - osobę, która za chwilę przyjmie najbardziej zaszczytne wyróżnienie
województwa

kujawsko-pomorskiego.

Sejmik

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

postanowił bowiem kolejny tytuł Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-
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Pomorskiego nadać Panu Rafałowi Blechaczowi. Dziękujemy, że zechciał Pan go przyjąć,
Panie Rafale, czyniąc tym zaszczyt nam tu obecnym, jak i wszystkim mieszkańcom
województwa. Dotychczas otrzymały go zaledwie trzy osoby: Prymas Józef Glemp,
Prezydent Lech Wałęsa i Pani Marianna Popiełuszko. Pan Rafał dołącza więc do osób, które
związane są z naszym regionem, poprzez swoją postawę życiową i zasługi jakich dokonał,
nie tylko Polsce, ale całemu światu. Rafał Blechacz, jako syn ziemi nakielskiej, jest bowiem
darem dla wszystkich, którzy kochają dobro i piękno, wyrażone poprzez możliwości
ludzkiego geniuszu. Wiara zaś w sens dzielenia się tym pięknem z innymi, zrodziła u niego
pasję i pasmo wielkich sukcesów estradowych i wydawniczych, z których korzystają na
wszystkich kontynentach miliony ludzi. Rafał Blechacz od najmłodszych lat oddał się muzyce
i jako wirtuoz fortepianu, ciągłemu doskonaleniu swoich umiejętności. Już jako młody
pianista

w

zasadzie

osiągnął

wszystko.

W

niespotykanym

dotąd

stylu

wygrał

XV Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, dając poznać się światu
jako genialny wykonawca utworów Chopina. Jednocześnie pozostając skromnym i mądrze
gospodarującym swym wielkim talentem - młodym człowiekiem. Do dziś taki pozostał. Minęło
przeszło 11 lat od tamtego tryumfu a Rafał Blechacz wciąż poszukuje nowych wyzwań
i doskonałości w sztuce, odwiedzając wciąż najsłynniejsze sale koncertowe świata. Jest
jednak

tym

samym

bezinteresownym

i

Rafałem
wrażliwym

sprzed
na

lat

potrzeby

-

uśmiechniętym,
drugiego

trochę

człowieka.

zamyślonym,

Często

bowiem

bezinteresownie dzieli się swym talentem, dając bezpłatne recitale, chociażby tu - w naszym
województwie. Prezentuje zawsze nienaganną postawę moralną, oddany jest najbliższym,
środowisku swego pochodzenia: miasta, uczelni i regionu skąd pochodzi i gdzie wciąż
mieszka. Dzisiejszy dzień to święto nas wszystkich. Ale chyba w sposób szczególny
rodziców Pana Rafała. Gratuluję i dziękuję Państwu za syna - za Waszego – za Naszego
Rafała. To święto całej rodziny, licznie tu obecnej. To święto Waszego domu i jego
przyjaciół, który stworzył i wciąż tworzy wspaniałą atmosferę wzajemnego wsparcia.
Pozdrawiam i dziękuję wszystkim również nauczycielom i opiekunom, nie tylko kształcenia
muzycznego. Jest tu dziś z nami reprezentacja Liceum z Nakła. I wspaniała profesor Pani
Krystyna Popowa-Zydroń – mistrzyni, której się należą wielkie brawa i gratulacje. Dzięki
Wam wszystkim, Pan Rafał może być wzorem dla wielu młodych ludzi - nie tylko tych
uzdolnionych muzycznie. Każdy bowiem, bez wyjątku, ma swój własny, niepowtarzalny
talent. A Pan Rafał udowodnił, że będąc młodym, również tu na Kujawach i Pomorzu, można
i trzeba go odkrywać i rozwijać. Szczególnie warto o tym przypomnieć podczas obchodów
Święta naszego Województwa i przed Światowymi Dniami Młodzieży, aby pamiętać, jak Jan
Paweł II - o którym przed chwilą słyszeliśmy piękne słowa, zaufał właśnie młodym, zaufał do
końca – kierując do nich ostatnie swoje słowa - do młodzieży. Szanowny Panie Rafale.
Dziękuję, że zechciał Pan przyjąć ten tytuł, dodając tym samym wiary w nasze województwo.
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Poczucie tożsamości i dumy – to dla nas wielkie wartości, integrujące nasz region. Kiedy
spojrzymy w tej sali na portrety dotychczas uhonorowanych, łatwo dostrzeżemy, że
złamaliśmy jedno z dotąd obowiązujących kryteriów przyznawania naszego wyróżnienia.
Niech nam Pan wybaczy i pomyśli, że i oni kiedyś też byli młodzi. Kto wie co jeszcze
przyniesie życie nam wszystkim. W tej sali jednak dla Rafała Blechacza czas się zatrzymał.
Na zawsze pozostanie młodym i wielkim artystą – Honorowym Obywatelem Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Panie Rafale – serdecznie gratuluję!”.
Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober odczytał Uchwałę Nr XX/352/16 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 23 maja 2016 r., w sprawie nadania tytułu
Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panu Rafałowi Blechaczowi.
Wręczenia aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa KujawskoPomorskiego

oraz

pamiątkowej

plakiety

Panu

Rafałowi

Blechaczowi

dokonali

przewodniczący sejmiku Ryszard Bober i marszałek województwa Piotr Całbecki.
Wpisy do Księgi Zasłużonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożyli
Honorowy

Obywatel

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Pan

Rafał

Blechacz,

przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, marszałek województwa Piotr Całbecki.
Nastąpił uroczysty akt odsłonięcia portretu Uhonorowanego tytułem w Galerii
Honorowych

Obywateli

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

w

sali

sesyjnej

im. Władysława Raczkiewicza, którego dokonał Pan Rafał Blechacz.
Następnie głos zabrał Honorowy Obywatel Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pan Rafał Blechacz, który powiedział: „Szanowni Dostojni Goście, Drodzy Państwo.
Właściwie to nie wiem, co mam powiedzieć. Odczuwam w sercu ogromną radość i ogromne
wzruszenie. I chciałbym podziękować tym wszystkim osobom, z Panem Marszałkiem na
czele, którzy postanowili uhonorować mnie w tak uroczysty sposób. Chcę też podkreślić, że
te wszystkie wartości, które wyrastają z naszego regionu bardzo są mi bliskie. I miały na
pewno niemały wpływ na kształtowanie się mojej osobowości, na mój rozwój, zarówno ten
ogólny, jak i muzyczny. Cieszę się, że w zeszłym roku, prawie dokładnie w 10. rocznicę
mojego zwycięstwa w Konkursie Chopinowskim, mogłem zagrać w tych ważnych dla mnie
miejscach w regionie, a mianowicie w Nakle nad Notecią i w Bydgoszczy. To są miejsca
bardzo bliskie mojemu sercu i pamiętam, że to wydarzenie było dla mnie takim
dopełnieniem, takim pewnym podsumowaniem całej koncertowej dekady. Natomiast
dzisiejszą datę traktuję jako rozpoczęcie pewnego nowego etapu. Etapu, który oczywiście
nadal będzie polegał na przybliżaniu i prezentowaniu muzycznego piękna wielu ludziom na
całym świecie. Ale też i tych wartości ponadczasowych. Myślę, że w tym naszym dzisiejszym
świecie, który czasami bywa niestety dosyć mocno podzielony w różnych sferach – właśnie
muzyka – w ogóle sztuka jest tą przestrzenią, w której możemy szukać tego porozumienia
międzyludzkiego. I bardzo się cieszę, że jako artysta, jako muzyk – mogę dzięki dźwiękom
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właśnie jednoczyć ludzi. Dzięki tym wartościom, które odnajdujemy w muzyce – wartościom
ponadczasowym. Chociażby tych, które odnajdujemy w ostatnich sonatach Beethovena, czy
w polonezie – fantazji Chopina, które sprawiają, że ludzie jednak są bliżej, że ludzie potrafią
się porozumieć. I oby muzyka doprowadziła nas do tego, abyśmy się stawali coraz większą,
bardziej zgodną rodziną. Dziękuję raz jeszcze wszystkim tutaj obecnym i do usłyszenia”.
Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober zapowiedział uroczyste wręczenie Nagrody
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Stella

Copernicana

Cuiaviae

et

Pomeraniae:

Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu oraz Pojazdom Szynowym
PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy.
Głos zabrał marszałek Piotr Całbecki, który przedstawił wyróżnionych Nagrodą
Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

Stella

Copernicana

Cuiaviae

et

Pomeraniae

w słowach: „Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Po raz
pierwszy będziemy wręczać Stellę Copernicanę - przedsiębiorcom. Nie dlatego, że ich nie
doceniamy, ale dlatego, że chcieliśmy, aby wpierw obszar społecznych instytucji wyróżnić
najwyższym wyróżnieniem, które możemy przyznać instytucjom i firmom. Aby również
przygotować nas wszystkich na to wielkie dzisiejsze święto, kiedy oddamy hołd
w symboliczny sposób, na ręce dwóch chyba najbardziej rozpoznawalnych marek naszego
województwa – hołd wszystkim przedsiębiorcom, którzy wykuwają dobrobyt tego regionu.
Wykuwają dla nas pieniądze, tak, abyśmy mogli w tej działalności społecznej i samorządowej
sprawiedliwie w imieniu mieszkańców naszych społeczności je dzielić. Dlatego wybraliśmy
PESĘ oraz TZMO. Chcieliśmy podkreślić sukces transferu gospodarczego, którego są
autorami

–

te

dwie

firmy

–

nieprawdopodobnych

przemian

własnościowych

i organizacyjnych, których są uczestnikami, autorami zakończonych tak pięknym sukcesem.
To niebywałe, nie tylko w regionie, ale w całej Polsce, że dwie spółki pracownicze, które
przechodząc gruntowną transformację, od firm w zasadzie upadłych, odniosły tak ogromne
sukcesy - globalne sukcesy na rynkach międzynarodowych. Ponadto jest to rodzimy kapitał.
Tyle się o nim mówi. Tyle o nim słyszymy w mediach. A tu w cichości, bez fleszy została
wypracowana koncepcja, jak ten kapitał pomnożyć – polski, nasz rodzimy kapitał.
I zatrudnienie – również w naszym regionie. Tyle mówimy o bezrobociu. Wciąż miejsca pracy
– dobre miejsca pracy, są potrzebne. Tylko te dwie firmy zatrudniają bezpośrednio przeszło
11 tys. pracowników - 15 tys. rodzin. Gwarancje funkcjonowania, rozwoju w oparciu
o dobrego pracodawcę. I na koniec, dlaczego te dwie firmy chcielibyśmy dziś wyróżnić?
Dlatego, że są to firmy na wskroś innowacyjne. Ten sukces to nie są proste produkcje.
To nie są proste projekty, które polegają na prostych sprzedażach. Pan prezes Józefowicz
za chwilę pewnie o tym powie, jak rozbudowaną ma sieć dystrybucji i produkcji na całym
świecie. Z jakim mozołem, trudem ale i profesjonalizmem, zdobywa rynki zbytu dla swoich
produktów. Ale zawsze oparte są one o najwyższą jakość. Mało tego, chronione patentami
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innowacyjne

rozwiązania

technologiczne,

wytworzone

w

centrach

badawczych

i wdrożeniowych właśnie w tych firmach. Podobnie jest z PESĄ, która w wielu obszarach jest
liderem, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a także na świecie. Jeśli chodzi o technologię,
desing produkowanych przez siebie pojazdów szynowych. Nie będę Państwu przybliżał
sylwetek, profili tych firm. Wszyscy je znamy doskonale. Chciałbym oddać głos ich liderom.
Twórcom tych sukcesów. Zarówno pan prezes Jarosław Józefowicz oraz pan prezes
Tomasz Zaboklicki - to autorzy prawdziwych realnych sukcesów naszego województwa.
Dziękuję Panom za wszystko, co dla nas zrobiliście”.
Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober odczytał Uchwałę Nr XX/354/16 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 23 maja 2016 r., w sprawie wyróżnienia
Nagrodą Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae - Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych SA w Toruniu.
Wręczenia aktu nadania Nagrody Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz
okolicznościowej statuetki Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu,
którą odebrał prezes zarządu Jarosław Józefowicz, dokonali przewodniczący sejmiku
Ryszard Bober i marszałek województwa Piotr Całbecki.
Wpisy do Księgi Zasłużonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożyli
prezes zarządu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu Jarosław
Józefowicz, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, marszałek województwa Piotr Całbecki.
Głos zabrał prezes zarządu TZMO SA w Toruniu Jarosław Józefowicz, który
powiedział: „Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Panie Wojewodo, Szanowni Państwo.
Z ogromną radością przyjmuję dzisiejsze wyróżnienie dla Toruńskich Zakładów Materiałów
Opatrunkowych SA w Toruniu. Ten dzień, ten rok, jest dla nas szczególny. W 2016 roku
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu obchodzą 65-lecie swojego
istnienia. A spółka akcyjna polskich osób fizycznych - 25-lecie. Więc takie zauważenie nas
jest dla nas szczególnie ważne. Jestem dumny z tego powodu, że reprezentuję załogę, która
dociera z naszymi produktami do 1/3 ludności świata. Z naszymi produktami, podkreślam to
dlatego, że są to nasze marki handlowe, które ustanowiliśmy i kreujemy co najmniej od 25 lat
skutecznie na całym świecie. Jesteśmy zorganizowani na osiemnastu rynkach świata. Co to
znaczy, że jesteśmy zorganizowani? To znaczy, że mamy swoje filie, że mamy swoich
pracowników polskich i lokalnych. Na niektórych rynkach, tych strategicznych, posiadamy
zarejestrowane firmy w kilku miejscach, np. w Indiach mamy naszą firmę zarejestrowaną na
południu Indii m.in. w Stanie Tamilnadu, w Karnatace, Uttar Pradesh. Od miesiąca trzecią
firmę działającą w Bombaju. Mówimy „tylko w Bombaju”, bo tam mieszka 25 mln ludzi, do
których chcemy docierać. Równocześnie mówimy, że na koniec tego roku będziemy mieli
czwartą firmę w Indiach – w stolicy tego państwa. Co w Polsce? Co w Toruniu? Co w
województwie? W ostatnich latach w Kowalewie Pomorskim wybudowaliśmy i wyposażyliśmy
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w najnowszą technologię pięć zakładów - pięć technologii. Dzisiaj w Kowalewie Pomorskim
zatrudniamy ponad 1200 pracowników. Szukamy dalej, bo inwestujemy w Kowalewie
w dalszym ciągu - w tym 2016 i 2017 r. Takie mamy plany. Co robimy dla miasta, dla
województwa? Wydaje mi się, że robimy dużo dla naszego biznesu, ale dla miasta
i województwa także. Festiwal Światło – Bella – to przecież nasz znak handlowy. To
oznacza, że nasz udział w tym przedsięwzięciu jest duży. I możemy o tym mówić, że żadna
marka na świecie takim sukcesem Festiwalu Światła w konkretnym miejscu nie może się
pochwalić. Konferencje Opieki Długoterminowej organizujemy od 19 lat. Co to oznacza
Konferencja Opieki Długoterminowej? To oznacza, że do naszego miasta przyjeżdża ponad
tysiąc uczestników ze wszystkich państw świata. Ostatnio z 25 państw. I mówimy wyraźnie,
że Toruń co najmniej od 5 czy 6 lat powinien się stać stolicą europejską opieki
długoterminowej. I myślę, bo widzę, że pan prezydent Miasta Torunia jest obecny, że pozwoli
mi powiedzieć, że negocjujemy, rozmawiamy, aby miasto Toruń i pan prezydent był także
honorowym organizatorem. Tak, aby miasto także uczestniczyło i miało sukcesy z tego
spotkania. Organizujemy to co roku we wrześniu. W tym roku będzie tak samo, a w
2017 roku jubileuszowe spotkanie razem z organizacją Unii Europejskiej Opieki
Długoterminowej. Szanowni Państwo, ja o Toruńskich Zakładach Opatrunkowych mógłbym
opowiadać długo. Więc nie chcę państwa męczyć. Na koniec powiem taką ciekawostkę,
której nie znają mieszkańcy Torunia i przedsiębiorcy. My budujemy maszyny, które
pozwalają nam zdobywać rynek światowy. Bronimy je patentami. Jesteśmy skuteczni.
Dziękuję mojej załodze, mojemu zespołowi za to, że dzisiaj w tej chwili przed Państwem
mogłem tak powiedzieć. Dziękuję bardzo”.
Przewodniczący sejmiku Ryszard Bober odczytał Uchwałę Nr XX/353/16 Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z dnia 23 maja 2016 r., w sprawie wyróżnienia
Nagrodą Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae - Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz
SA w Bydgoszczy.
Wręczenia aktu nadania Nagrody Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz
okolicznościowej statuetki Pojazdom Szynowym PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy, którą
odebrał prezes zarządu Tomasz Zaboklicki, dokonali przewodniczący sejmiku Ryszard
Bober i marszałek województwa Piotr Całbecki.
Wpisy do Księgi Zasłużonych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożyli
prezes zarządu Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz SA w Bydgoszczy Tomasz
Zaboklicki, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, marszałek województwa Piotr Całbecki.
Głos zabrał prezes zarządu Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz SA Tomasz
Zaboklicki, który powiedział: „Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Panie
Wojewodo, Drodzy Państwo. Tym podpisem staliśmy się częścią takiej trwalszej historii, bo
ta Księga zostanie na wieki. I mam takie poczucie rzeczywiście spełnienia jakiegoś ważnego,
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historycznego wydarzenia. Oczywiście nie ja sam. Za mną jest te kilka tysięcy pracowników
i kolegów, którzy przez te ponad 35 lat, dzielnie pracowało ze mną, żebym mógł dzisiaj
stanąć przed Państwem, zaszczycony i stremowany nie ukrywam, ale niezwykle
usatysfakcjonowany. W tym roku były dwa ważne wydarzenia. Jedno to, może Państwo nie
zdajecie sobie sprawy, bo byłem oglądać tablicę, która wisi na budynku samorządu, chodzi
o rocznicę strajków w 1981 roku. Ukończyłem UMK i też strajkowałem. Biliśmy się o tamto
„tu i teraz”. I oczywiście jako młody człowiek nie zdawałem sobie sprawy, że tworzę również
w takim mikro działaniu jakąś historię. Dzisiaj dociera do mnie, że tak naprawdę istotą
naszego życia jest – tworzyć historię - coś po sobie zostawić. Ta PESA, którą dumnie mogę
nosić w klapie, ale jest również wyświetlana na telebimie, to tak naprawdę dzieło życia nie
tylko moje, ale

też moich kolegów Zygfryda Żurawskiego, Zenona Duszyńskiego, wielu

tysięcy również anonimowych pracowników. W 1983 roku poszedłem do pracy – tuż po
wojsku, niestety był stan wojenny. Tak naprawdę były dwa wyjścia albo zmienić firmę i gdzie
indziej pracować, albo zmienić tę firmę. Dokonaliśmy zmiany tej firmy. Jesteśmy dumni.
Tworzymy historię techniki. Szanowni państwo, powiem, że chyba dalej „pojechaliśmy” niż
Hipolit Cegielski słynny nasz przemysłowiec z Wielkopolski. Jako że PESA jest pierwszym
producentem polskiego przemysłu piętrowych pojazdów, niskopodłogowych pojazdów,
tramwajów bezosiowych, których nigdy nie robiono, z elektronicznym sterowaniem również
na odległość. Ale też jesteśmy pierwszym producentem w Polsce pociągów spalinowych
pasażerskich. Na pewno tworzymy historię. I tworzymy ją w oparciu o ludzi z tego regionu.
Jeżeli ktoś mówi, że kapitał nie ma ojczyzny - zaprzeczam. Z nami współpracuje na co dzień
ponad 530 firm z naszego regionu. Tworzymy miejsca pracy. Dajemy zarobek. A te firmy
mogą się z kolei dalej rozwijać. Więc myślę, że jesteśmy pośrednio dobrym katalizatorem.
Chcę podkreślić, Drodzy Państwo, że bez Urzędu Marszałkowskiego, nie mielibyśmy szansy
zdobycia możliwości budowania pojazdów, nie wiem czy ktoś pamięta z obecnych na sali rok
2000. Ówczesne ministerstwo nie chciało, żebyśmy budowali pojazdy. Ale Urząd
Marszałkowski - ten tu – zrobił otwarty przetarg, nie stawiając barier tym, którzy nigdy nie
budowali pojazdów, czyli choćby naszej firmie. Wygraliśmy – to nie był gest. Bo przepisy
i prawo tak stanowią, że trzeba walczyć. Wygraliśmy ten wielki przetarg z zachodnimi
koncernami. I dzięki Urzędowi Marszałkowskiemu mogliśmy się rozwinąć. Więc to było danie
wędki. A dalej to musimy już sami tę rybę łowić. Dzisiaj proszę Państwa jesteśmy na
kilkunastu rynkach światowych. Walczymy rzeczywiście z wielkimi koncernami tego świata
i bywa ciężko. Szanowni Państwo, w zeszłym tygodniu dostaliśmy, jako pierwsza firma
w historii polskiego kolejnictwa homologację niemiecką, jako druga firma światowa – i od
pierwszego lipca „wjeżdżamy” do Berlina polskimi pociągami. Dumni jesteśmy też z tego, że
w Moskwie jeżdżą nasze polskie tramwaje z napisem PESA Poland. Tworzymy historię
i jesteśmy z niej dumni. Ale przyjmując tę nagrodę mam świadomość, że za moimi plecami
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jest ponad 5 tys. pracowników, świat nauki UMK, UTP, politechniki z całego kraju, jak i z
Zachodu, czy USA. Tworzymy cały czas coś nowego i fajnego. Pokazujemy przez to też,
że Polacy potrafią. Że potrafimy też utrzymać jakość, technologię, nowoczesność. A w
niektórych przypadkach potrafimy być szybsi i elastyczniejsi niż konkurencja z Zachodu.
Myślę, że warto być Polakiem. Myślę, że warto być obywatelem tego województwa. I dumni
jesteśmy z tej nagrody. Dziękujemy serdecznie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
Panie Marszałku to jest dla nas wielkie wyróżnienie”.
Następnie przewodniczący sejmiku Ryszard Bober poprosił o zabranie głosu
wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz powiedział: „Ekscelencje
Biskupi Diecezjalni, Szanowni Parlamentarzyści, Panie Marszałku, Panie Przewodniczący,
Panowie Prezydenci, Przewodniczący Konwentów Powiatów, Burmistrzów i Wójtów,
Rektorzy uczelni wyższych, Przedstawiciele służb mundurowych, Panie i Panowie, dostojni
Goście.

Święto

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

to

wyjątkowy

dzień

dla

samorządowych i rządowych władz regionu. Ale przede wszystkim jest to święto wszystkich
mieszkańców województwa. Wszyscy możemy być dziś dumni z 17-letniego dorobku Kujaw
i Pomorza. Region nasz znany jest w kraju z wysokiej kultury rolnej, co ma swoje przełożenie
w przemyśle spożywczym, który stanowi jedną czwartą wkładu do przemysłu spożywczego
kraju.

Wysoką

pozycję

zajmują

też

przemysł

chemiczny,

celulozowo-papierniczy

i elektromaszynowy. Chlubą naszego regionu jest również rozwinięta medycyna, szpitale,
specjalistyczne kliniki czy Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Nie znaczy
to, że możemy spocząć na laurach. Przed nami ogromne wyzwania: budowa drogi
ekspresowej S-5, drogi S-10, budowa drugiego stopnia wodnego na Wiśle. Te projekty
związane z infrastrukturą transportową, a także inwestycje realizowane przez samorządy
w ramach nowej perspektywy unijnej, będą dla naszego regionu jak silnik odrzutowy dla
samolotu – spowodują, że kujawsko-pomorska gospodarka zyska potężny impuls rozwojowy.
Mamy potencjał w postaci szkolnictwa zawodowego i wyższego, z trzema uniwersytetami na
czele. Dobra edukacja to dobrzy pracownicy, co z kolei przekłada się na silną pozycję
kujawsko-pomorskich firm. Oczywiście sukces będzie możliwy tylko przy dobrej współpracy
wszystkich zainteresowanych podmiotów. Rząd, który mam zaszczyt reprezentować, popiera
ideę zrównoważonego rozwoju Polski, czego wyrazem jest plan wicepremiera Mateusza
Morawieckiego. Dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu państwa polski przemysł ma
szansę w ciągu najbliższych kilkunastu lat dogonić świat. To wielka szansa również dla
naszego regionu. Rządowy program Rodzina 500 Plus to kolejne wielkie przedsięwzięcie,
które w znaczący sposób poprawi sytuację bytową rodzin na Kujawach i Pomorzu. Docelowo
też powinien zahamować demograficzny regres. Gdybyśmy dziś nic nie zrobili, to w połowie
XXI wieku liczba mieszkańców naszego regionu spadłaby o ponad 400 tysięcy. Pamiętamy,
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w jak burzliwych okolicznościach powstawało nasze województwo. Zwyciężyła jednak idea
dialogu i porozumienia, idea którą – pomimo różnych przeciwieństw – realizujemy. Jestem
przekonany, że nie ma dla naszego regionu innej drogi. Święto Województwa KujawskoPomorskiego nierozerwalnie związane jest z rocznicą pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II
w naszym regionie. Te piękne czerwcowe dni sprzed 17 lat wielu z nas zapamięta do końca
życia. Niech błogosławieństwo Papieża Polaka, dziś Świętego Jana Pawła II towarzyszy
kujawsko-pomorskiej ziemi. Mając takiego Patrona, człowieka, który zawsze stał ponad
podziałami, województwo nasze ma szansę, aby umacniać swoją pozycję. Pragnę
pogratulować panu Rafałowi Blechaczowi zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jesteśmy dumni, że możemy być świadkami
Pańskich sukcesów. Gratuluję również kujawsko-pomorskim czempionom gospodarczym,
firmom wyróżnionym dziś Nagrodami Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae: PESA
Bydgoszcz SA oraz Toruńskim Zakładom Materiałów Opatrunkowych. Wszystkim dostojnym
gościom oraz mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego pragnę życzyć, aby mieli
wiele powodów do dumy z bycia obywatelami naszego pięknego regionu. Niech Bóg
błogosławi Województwo Kujawsko-Pomorskie!”
Na zakończenie przewodniczący sejmiku Ryszard Bober jeszcze raz pogratulował
Uhonorowanym, podziękował wszystkim za uświetnienie uroczystej sesji swoją obecnością
i zakończył obrady XXI uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
V kadencji.

Protokołowała:
Maryla Majtczak
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