Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni Sejmiku.
Czcigodna Pani Marianno z rodziną,
Wszyscy wielce szanowni goście.

Szanowna i czcigodna Pani Marianno – Mamo bł. Jerzego Popiełuszki. Od dziś wstępuje Pani
w poczet Honorowych Obywateli naszego Województwa. To najwyŜszy zaszczyt, jaki nadaje
w imieniu mieszkańców Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I tak, obok ks.
Prymasa Józefa Glempa i Pana Prezydenta Lecha Wałęsy, którzy są synami naszych ziem,
włączono do tego grona koleją osobę.
„Darem BoŜym jest Ŝycie, ale równieŜ śmierć na tej ziemi” – zwróciła się Pani do mnie tymi
słowami wczoraj podczas powitania. Ksiądz Jerzy, Pani syn, dziś błogosławiony, oddając
Ŝycie na tej ziemi, stał się częścią jej historii. Nie chciał sławy ani rozgłosu za Ŝycia, pokornie
słuŜył Bogu, ludziom, prawdzie, swoim ideałom, w które wierzył. Jak większość Polaków
chciał wśród przyjaciół i rodziny cieszyć się Ŝyciem, Ŝyć w pokoju. Takim go wychowałaś,
droga Mamo, do Ŝycia na tej ziemi, ale równieŜ takim narodził się na nowo, kiedy dokończył
swojej ziemskiej drogi, tu na Kujawach i Pomorzu.
Jest zatem głęboka mądrość w Twych słowach, nie tylko dla ludzi głębokiej wiary, Ŝe śmierć
nie musi oznaczać końca, moŜe być darem dla innych - dać nowe Ŝycie. I za to świadectwo
my, którym na nowo jest dane tę prawdę poznać i przyjąć, dziś pragniemy okazać Tobie,
Droga Mamo, wdzięczność i podziękowanie. Za okazywane nam uczucia matczynej troski, Ŝe
tak jak ogarniasz nią swoją rodzinę, dzielisz się nią równieŜ z nami. Będąc dziś z nami to Ty
czynisz nam zaszczyt i honor.
Minęło tyle lat od tych tragicznych czasów i wydarzeń, kiedy strach paraliŜował ciała i
umysły Polaków, a Ty trwasz w swej prostocie i niezmiennie powtarzasz: „wybaczyłam”,
„przebaczam”, „zło dobrem zwycięŜaj”.
Jak kiedyś uczyłaś tej prawdy swojego syna, dziś powtarzasz ją na modlitwach w swoim
domu w dalekich Okopach i wśród „wielkich i malutkich tego świata”, wszędzie tam, gdzie z
zawiodło Cię Twoje utrudzone Ŝycie.
MoŜe dziś nie wszyscy, ale przyszłe pokolenia, które przyjdą po nas, zapytają o Ciebie. „Kim
była ta Pani, Ŝe obok Prymasa Glempa i Lecha Wałęsy w panteonie historii naszego regionu
zajmuje równorzędne miejsce”? Odnajdą wówczas odpowiedź nie w podręcznikach czy u
„bardzo mądrych ludzi”, ale w swoim sercu, kiedy spojrzą na swoją mamę, jej utrudzone ręce,
bezinteresowną miłość i całkowite oddanie. Bo ona przetrwa, przetrwa na pewno, ponad
wszystko.
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