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Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dzisiejsza uroczysta sesja sejmiku z okazji święta województwa ma wymiar szczególny: w
tym roku świętujemy 15-lecie regionu kujawsko pomorskiego; świętujemy Rok Mikołaja
Kopernika; nadajemy tytuł honorowego obywatela regionu osobie wyjątkowej Pani Mariannie
Popiełuszko; wyróŜniamy organizacje które w swojej działalności kierują się dobrem
drugiego człowieka, zachowują i propagują dziedzictwo przeszłości, ale takŜe promują
wiedzę i innowacyjność – ich patronem jest druh błogosławiony ks. Stefan Wincenty
Frelichowski, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy właśnie w tym roku
Szanowni Państwo,
15 lat to dla budowania wspólnoty regionalnej niewiele. Nie osiągnęliśmy jeszcze dojrzałości
i jak to bywa w przypadku młodego, nastoletniego człowieka, zdarza się nam popełniać
błędy, zdarza się myśleć o bardzo wielkich rzeczach, planach, które w sposób bolesny
konfrontuje konkretna rzeczywistość.
Tych młodzieńczych marzeń nie chcemy się jednak pozbywać. Piętnasta rocznica to bowiem
dobry moment na refleksję, na wyciąganie wniosków, na spojrzenie wstecz, ale takŜe, a moŜe
przede wszystkim, na spojrzenie w przyszłość, na dostrzeŜenie tego, co przed nami, co
moŜemy jeszcze dla naszego regionu uczynić.
Obchody święta województwa zbiegły się z prezentacją załoŜeń strategii regionu na lata
2014-2020. Przed nami zatem kolejne wyzwania i czas budowania - z naszych ambicji,
marzeń, konkretnych projektów i planów. Mamy nadzieję, Ŝe wszystkie one - wsparte
unijnymi środkami - pozwolą uczynić nasz Region regionem dynamicznego rozwoju,
przyjaznym dla mieszkańców, atrakcyjnym dla wszystkich, którzy zechcą choć na chwilę
tutaj przybyć.
Planów na przyszłość nie da się snuć bez wnikliwej analizy teraźniejszości, ale i bez
spojrzenia w przeszłość, gdzie szukamy dobrych przykładów, ideałów i wzorców. Dziś na tej
sali w jakiś symboliczny sposób spotykają się ze sobą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Ekspozycja oryginałów dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach ciał niebieskich…” - jego
pierwszego wydania oraz tzw. drugiego, „bazylejskiego” - przypomina nam postać wybitnego
uczonego, rodaka, moŜna powiedzieć naszego „sąsiada”. śył przecieŜ tutaj, w tym mieście, na
tej kujawskiej ziemi. Jego działalności poświęcona będzie pierwsza część naszej uroczystej
sesji. Ten człowiek, naukowiec, to szczególnego rodzaju wyzwanie i zobowiązanie, byśmy
jako mieszkańcy tego regionu potrafili byli mądrzy, kreatywni i twórczy.
Patrząc na Ŝycie i postawę Pani Marianny Popiełuszko uczymy się miłości i szacunku dla
kaŜdego człowieka, uczymy się na czym polega prawdziwa wielkość. Pani Marianno, proszę
przyjąć moje proste - dziękuję. Dziękuję za to, Ŝe w tym zwariowanym świecie jest Pani

znakiem, tego wszystkiego, co w Ŝycia naprawdę waŜne. Pani prostota, wiara i ufność są nam
wszystkim niezwykle potrzebne.
Nagrodę „Stella Copernicana” otrzymają kujawsko-pomorscy harcerze. WyróŜniamy ich za
troskę o historyczne dziedzictwo, kształtowanie regionalnej toŜsamości, ale takŜe za
rozwijanie wiedzy i promowanie innowacyjności. Ci młodzi ludzie pokazują, gdzie jest
prawdziwe dobro i dobrobyt naszej Ojczyzny, naszego Regionu. Wspólnota jest silna siłą
poszczególnych jej członków. Dlatego tak waŜna jest praca nad sobą, konsekwencja,
ćwiczenie charakteru. Harcerstwo tego właśnie uczy.
Mikołaj Kopernik , druch bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Mama błogosławionego
księdza Jerzego i młodzi harcerze - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jak w soczewce
widać to, co dla naszego regionu waŜne. Nasz potencjał, wzorce, wartości, którymi Ŝyjemy,
postawy, na których budujemy nasze rodziny, nasze domy, budują Województwo Kujawsko
Pomorskie.
Rozpoczynając obchody święta województwa nie zapominajmy o tym wszystkim. Wiele
udało się zrobić, ale wciąŜ wiele przed nami.
Wszystkich Państwa oraz mieszkańców Regionu serdecznie zapraszam do wspólnego
świętowania. Przed nami uroczyste sesje, sympozja, koncerty, liczne imprezy plenerowe.
Niech będzie to czas zabawy, radości i poczucia dumy z bycia mieszkańcem województwa
kujawsko pomorskiego.
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