
UCHWAŁA NR XXXIV/597/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 20 maja 2013 r. 

 

w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-

Pomorskiego 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (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 (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 Kujawsko-Pomorskiego 
Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae oraz zasad i trybu ich nadawania. (Dz. Urz. Woj. 
Kuj.-Pom. Nr 73, poz. 814):     
- na wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Nadaje się Pani Mariannie Popiełuszko tytuł Honorowego Obywatela 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego . 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego i Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 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, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  
Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281. 



UZASADNIENIE 
 

Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Pani Mariannie Popiełuszko, Matce błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, jest dla 

mieszkańców i władz regionu wydarzeniem szczególnym. Jest oddaniem honoru osobie, którą  

los w bolesny i przejmujący sposób związał z naszym województwem. To w Bydgoszczy 

rozpoczął się męczeński szlak syna Marianny Popiełuszko, Kapłana Solidarności, ks. Jerzego 

Popiełuszki, który wiodąc przez Toruń, swój tragiczny finał znalazł na tamie we Włocławku. 

Bez mała 30 lat, które mijają od tragicznej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, to wciąŜ 

bolesne memento, które kaŜe nam się zastanawiać nad naturą zła i zniewolenia. Tamten 

dramat nieustannie wraca z pytaniem – jak człowiek mógł drugiemu człowiekowi zgotować 

taki los? I wciąŜ nie znajdujemy na nie dostatecznie zadowalającej odpowiedzi.  

Dzisiaj kierujemy swój wzrok i myśli do Matki księdza Jerzego, która swoją postawą 

pokazała, czym jest bezgraniczna miłość do syna, którego nie byłoby takim, jakim go znamy. 

„ Pogodziłam się z wolą BoŜą i przebaczyłam ludziom, którzy zadali śmierć mojemu synowi” 

– powiedziała w jednym z nielicznych udzielonych wywiadów. Ta niezwykła lekcja 

przebaczenia i wzniesienia się nad osobisty ból i urazy, jest tak naprawdę lekcją 

niesamowitego obywatelskiego wychowania dla nas wszystkich, lekcją tym bardziej cenną, Ŝe 

opartą o osobisty dramat.  

Kiedy w 1987 roku grób męczennika odwiedził papieŜ Jan Paweł II, podszedł do 

rodziców księdza Jerzego. 

– Matko, dałaś nam wielkiego syna – powiedział do Marianny Popiełuszko. 

– Ojcze Święty, nie ja dałam, ale Bóg dał przeze mnie światu – odpowiedziała 

W domu rodzinnym we wsi Okopy Marianna Popiełuszko stworzyła niezwykłą 

atmosferę. To wszystko w połączeniu z przymiotami osobistym, takimi jak  skromność, 

pracowitość, ujmująca prostolinijność i uczciwość, dają asumpt do tego, by się zastanowić 

nad tym, co dla człowieka jest w Ŝyciu najwaŜniejsze. 

Marianna Popiełuszko wielokrotnie odwiedzała województwo kujawsko-pomorskie. 

Mogliśmy obserwować jej drobną i charakterystyczną postać, zawsze w chuście na głowie, 

podczas wielu uroczystości, ale takŜe w miejscach, które wiąŜą się z męczeńską śmiercią jej 

syna. Jej pojawienie się zawsze budziło zainteresowanie, które wiązało się z szacunkiem dla 

tej niezwykłej kobiety.  

Przez splot polskich dramatów jej postać związana jest z województwem kujawsko-

pomorskim, gdzie w sposób szczególny pielęgnuje się pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce.  

Ta pamięć wykracza teŜ dalej i obejmuje w naturalny sposób osoby, które z księdzem Jerzym 



były szczególnie związane. Dzisiaj, nadając honorowe obywatelstwo województwa 

kujawsko-pomorskiego, społeczność regionu oddaje hołd osobie, która dla wielu z nas jest 

przykładem bezwarunkowej rodzicielskiej miłości okupionej dramatem, ale jednocześnie 

opromienionej postawą przebaczenia, tak potrzebnej w dzisiejszych czasach.  

Kapituła tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

i Nagrody Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae rekomenduje przyznanie Pani 

Mariannie Popiełuszko tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-

Pomorskiego.  


