UCHWAŁA Nr XLVI/1238/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 maja 2010 r.

w

sprawie

nadania

tytułu

Honorowego

Obywatela

Województwa

Kujawsko-

Pomorskiego

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm1), § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 72/99
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.
z 2008 r. Nr 158, poz. 2465) oraz § 1 uchwały nr XLIII/1142/2010 Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia tytułu Honorowego
Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Województwa KujawskoPomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich nadawania.
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 73, poz. 814):
- na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sejmik Województwa
uchwala, co następuje:
§ 1. Nadać tytuł „Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
Kardynałowi Józefowi Glempowi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego i Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 216 poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz.
230.

Uzasadnienie

Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski urodził się 18 grudnia 1927 r.
w Inowrocławiu, jako syn Kazimierza Glempa, byłego powstańca wielkopolskiego i Salomei
z Kośmickich. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 roku, w bazylice prymasowskiej
w Gnieźnie, z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego, który udzielił
ich w zastępstwie internowanego wówczas kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był to okres
ingerencji władz państwowych w sprawy wewnętrzne Kościoła, takŜe gdy chodziło o obsadę
stanowisk kościelnych. Ks. Józef Glemp nie otrzymał zgody na podjęcie pracy
w wyznaczonej przez władzę kościelne parafii i w związku z tym pomagał duszpastersko
w rodzinnej parafii Św. Jakuba w Mogilnie.
W latach 1958 - 1964 ks. Glemp odbył studia specjalistyczne z zakresu prawa
kanonicznego i Świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, uzyskując
doktorat obojga praw. Ukończył takŜe kurs specjalistyczny w Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim, m.in. stylistyki łacińskiej (1963), oraz Studium Administracji Kościelnej przy
Kongregacji Soboru (1962) i trzyletnie Studium Rotalne, uzyskując tytuł adwokata Roty
Rzymskiej (1961-1964).
1 grudnia 1967 roku rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie, stając się
jednym z najbliŜszych współpracowników i domowników kard. Stefana Wyszyńskiego.
Pracował w charakterze referenta do spraw prawnych i przez pewien czas pełnił obowiązki
referenta prasowego Sekretariatu. Jako kapelan i sekretarz Prymasa towarzyszył mu podczas
wielu uroczystości kościelnych na terenie Polski, a takŜe w licznych podróŜach do Rzymu uczestniczył w audiencjach u papieŜa Pawła VI, mógł z bliska obserwować prace synodów
biskupów w Rzymie i brał udział w wielu waŜnych rozmowach z przedstawicielami rządu
PRL. W 1975 roku ks. dr Józef Glemp został powołany na stanowisko sekretarza Komisji
Episkopatu Polski do spraw instytucji polskich w Rzymie i został członkiem Komisji
Episkopatu do spraw rewizji prawa kanonicznego. Pełnił takŜe obowiązki kuratora
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek SłuŜebnic KrzyŜa i Zgromadzenia Sióstr Najświętszego
Imienia Jezus i był sędzią w procesie beatyfikacyjnym sługi BoŜego ks. Władysława
Korniłowicza. W 1972 roku otrzymał godność kapelana honorowego Jego Świętobliwości,
a cztery lata później kanonika gremialnego Kapituły Prymasowskiej w Gnieźnie.
4 marca 1979 roku ks. prałat Józef Glemp został mianowany biskupem ordynariuszem
diecezji warmińskiej. Święcenia biskupie otrzymał w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie,
21 kwietnia 1979 roku, z rąk kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa

metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego i biskupa Jana Obłąka, ówczesnego
sufragana warmińskiego.
7 lipca 1981 roku ks. biskup Józef Glemp został mianowany przez papieŜa Jana Pawła
II arcybiskupem metropolita warszawskim i gnieźnieńskim, Prymasem Polski. Rządy w obu
archidiecezjach kanonicznie objął 9 lipca tegoŜ roku, a uroczyste ingresy odbył: 13 września
do bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie i 24 września do archikatedry warszawskiej. Jako
Prymas Polski został takŜe opiekunem duszpasterstwa Polonii zagranicznej i ordynariuszem
na terenie Polski dla Kościołów obrządku grekokatolickiego i ormiańskiego. Na publicznym
konsystorzu w Watykanie, 2 lutego 1983 roku, otrzymał godność kardynała-prezbitera wraz
z kościołem tytularnym Santa Maria in Trastevere (Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu).
Towarzyszył Ojcu Św. Janowi Pawłowi II podczas jego pielgrzymek do ojczyzny i brał udział
w Światowych Dniach MłodzieŜy na Jasnej Górze i w ParyŜu, a takŜe w kilku papieskich
pielgrzymkach, m.in. w Hiszpanii, we Francji, w Austrii, na Węgrzech, na Litwie i Łotwie, na
Słowacji, w Niemczech i na Ukrainie.
Jako duchowy opiekun polskiej emigracji odwiedza Środowiska polonijne w róŜnych
krajach Świata. Był z wizytą duszpasterską w Argentynie i Brazylii (1984), w Kanadzie
(1986), w Belgii (1987), w Norwegii i Szwecji (1987), w Irlandii (1988), w Australii i Nowej
Zelandii (1988), w Rumunii (1992), w Kazachstanie (1992, 2000), w Meksyku (1993),
w Szwajcarii (1994, 2000), w Republice Południowej Afryki (1998), a takŜe w Zachodniej
i Wschodniej Syberii (1999). Kilkakrotnie gościł we Francji, w Wielkiej Brytanii, w USA,
w Austrii, w Niemczech, w Hiszpanii, w ZSRR, a następnie w Rosji, a takŜe w Czechach, na
Słowacji, w Grecji, Finlandii, Portugalii, na Białorusi, na Węgrzech, na Malcie,
w Luksemburgu i na Ukrainie. Odwiedził polskich misjonarzy pracujących w Algierii i na
WybrzeŜu Kości Słoniowej (1987), a takŜe polskie karmelitanki w północnej Norwegii (1996,
2000) i członków polskiej wyprawy polarnej w ośrodku badawczym za Kołem
Podbiegunowym na Spitsbergenie (1996). W roku 1998 poprowadził ulicami Sankt
Petersburga pierwszą od czasu rewolucji październikowej procesję BoŜego Ciała. Jako
członek kolegium kardynalskiego i watykańskich dykasterii często bywa w Rzymie, a takŜe
uczestniczy w synodach biskupów. Otacza troską Polskie Seminarium Duchowne w ParyŜu
i polskie instytucje w Wiecznym Mieście.
18 grudnia ks. kardynał Józef Glemp - zgodnie z decyzją papieŜa Benedykta XVI zakończył 28-letnią posługę jako urzędujący prymas Polski. W tym dniu w Inowrocławiu
odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy urodzin ks. kardynała, równolegle w jego
rodzinnym mieście został otwarty Instytut Prymasa Józefa Glempa. W dniu 21 grudnia

2009 roku Prymas-senior kard. Józef Glemp otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego
najwyŜsze odznaczenie państwowe - Order Orła Białego.
Nadanie pierwszego tytułu „Honorowego Obywatela Województwa KujawskoPomorskiego”, ks. Kardynałowi Józefowi Glempowi przez Sejmik Województwa, będzie
wyrazem hołdu i szacunku dla posługi ks. Kardynała, który w niełatwych czasach, przez
28 lat pełnił posługę najwyŜszego hierarchy w Kościele Polskim. Ks. kardynał Józef Glemp,
nigdy nie zapominał o regionie z którego pochodzi, czego wyrazem był m.in. jego udział
w wydarzeniach związanych z obchodami 25-lecia męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki.
Wniosek otrzymał pozytywną opinię Kapituły.

