UCHWAŁA Nr XLIX/1333/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie nadania
Pomorskiego

tytułu

Honorowego

Obywatela

Województwa

Kujawsko-

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. W 30. rocznicę powstania „Solidarności” nadaje się Lechowi Wałęsie – pierwszemu
przywódcy wielkiego społecznego ruchu - tytuł „Honorowego Obywatela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego 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, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

UZASADNIENIE

W tym roku obchodzona jest 30. rocznica powstania ruchu „Solidarność”. Samorząd
Województwa chce z tej okazji uhonorować przywódcę tego ruchu, Lecha Wałęsę, tytułem
Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lech Wałęsa wychował się
na kujawsko-pomorskiej ziemi. Urodzony koło Lipna na Ziemi Dobrzyńskiej, w latach
młodzieńczych uczył się w pobliskim Chalinie i Lipnie, a pracę zawodową rozpoczął
w lipnowskim Łochocinie.
Pierwsze wzmianki związane z jego działalnością opozycyjną sięgają 1968 roku, kiedy
to miał namawiać kolegów w stoczni do odmawiania udziału w masówkach potępiających
strajki studentów. Od tamtego czasu zaczął coraz aktywniej angaŜować się w sprawy
społeczne. W trakcie trwania strajku w grudniu 1970 roku brał aktywny udział w pracach
Komitetu Strajkowego, pojawiła się nawet propozycja, by został jego szefem.
Po tragicznych zajściach i śmierci robotników poprzysiągł sobie, Ŝe taka sytuacja juŜ
nigdy nie moŜe się powtórzyć. Z pełną mocą włączył się w pracę Wolnych Związków
Zawodowych (WZZ). Organizował stoczniowców, kolportował ulotki, wraz z innymi
działaczami organizował spotkania dotyczące praw pracowniczych i samokształcenia. Jego
głównym celem w tamtym czasie było godne upamiętnienie ofiar grudnia. W stoczni został
wybrany delegatem do rady oddziałowej i zaczął pełnić funkcję Społecznego Inspektora
Pracy. Po roku jednak zrezygnował z ponownego kandydowania dając do zrozumienia, Ŝe
funkcja ta jest tylko iluzoryczna i zmiany nie są moŜliwe. W kolejnych miesiącach represje
zaczęły dotykać ludzi biorących aktywny udział strajku, którego był uczestnikiem. Został
jednak obroniony przez samorząd robotniczy. Kolejne działania Lecha Wałęsy mające na celu
uświadamianie robotników o ich prawach, prowadziły do wielokrotnych zwolnień Wałęsy
w kolejnych zakładach pracy. Od początku lat siedemdziesiątych Lech Wałęsa wraz z rodziną
Ŝył pod stałą kontrolą i obserwacją SłuŜby Bezpieczeństwa.
Był jednym z głównych inicjatorów sierpniowego strajku. Osobista postawa Lecha
Wałęsy, nieustępliwe negocjacje i walka o postulaty, wsparcie i zaufanie, jakim go obdarzyli
ludzie strajkujący w całej Polsce, przyczyniły się do tworzenia poczucia solidarności
i wspólnoty Polaków, czego instytucjonalnym wynikiem było powstanie NSZZ „Solidarność”

i pierwsza bezkrwawa wygrana w naszej historii. Wtedy Lecha Wałęsa godnie reprezentując
rodaków zyskał podziw i szacunek wolnego świata.
Po wprowadzeniu stanu wojennego Lech Wałęsa był jednym z pierwszych
internowanych, jednak nie poddał się. Był Ŝywym symbolem, rzecznikiem i orędownikiem
idei solidarności. Pomimo ciągłych represji ze strony organów bezpieczeństwa PRL, nie
załamał się. Jego walka została doceniona przez społeczność w Polsce, jak i poza granicami
naszego kraju. W 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
W końcu lat osiemdziesiątych Lech Wałęsa zasiadł do rokowań z władzami
komunistycznymi przy Okrągłym Stole. Te pokojowe przemiany, okrzyknięte bezkrwawą
rewolucją, były fenomenem na skalę światową i przykładem dla innych, w jaki sposób moŜna
bezkrwawo dojść do porozumienia. Waleczność i odwaga Lecha Wałęsy, który stanął na
czele delegacji opozycji demokratycznej, doprowadziła do kompromisu z władzą
komunistyczną, czego wynikiem były wybory czerwca 1989 roku i utworzenie pierwszego
niekomunistycznego rządu po wschodniej stronie śelaznej Kurtyny.
22 grudnia 1990 roku Lech Wałęsa został pierwszym, demokratycznie wybranym
w wyborach powszechnych prezydentem Rzeczypospolitej. Lata prezydentury to trudne
zmiany gospodarcze i walka o kształt sceny politycznej. Do jego wielkich sukcesów
w tamtym czasie naleŜy zaliczyć uzyskanie dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej,
zorganizowanie uroczystych obchodów 50. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,
a takŜe fakt, iŜ przyczynił się do wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski. W trakcie
prezydentury nie zapomniał o swoich korzeniach. Starał się wspierać robotników w trudnych
dla nich czasach przemian gospodarczych. Proponował własne rozwiązania i zawsze gotowy
był rozmawiać, dyskutować i mediować.
W trakcie swojej prezydentury i po jej zakończeniu Lech Wałęsa pozostawał
rzecznikiem Polski na arenie międzynarodowej. Działał na rzecz przyjęcia naszego kraju do
Struktur Paktu Północnoatlantyckiego oraz do Unii Europejskiej. W roku 1995 ufundował
Instytut Lecha Wałęsy, którego misją jest wspieranie demokracji i samorządności w Polsce
i na świecie. Dziś Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika solidarności. PodróŜując po
całym świecie, przypomina nasze polskie doświadczenia i bezkrwawą walkę o pokój
i demokrację.

Wychowany na kujawsko-pomorskiej ziemi Lech Wałęsa jako ambasador wolności
i reprezentant polskich interesów w kraju i za granicą jest postacią rozpoznawalną i godną
szacunku.
Świętowany w tym roku jubileusz 30-lecia powstania ruchu „Solidarność”, skłonił
Samorząd Województwa do podjęcia działań w kierunku uhonorowania zasłuŜonego Polaka,
jakim niewątpliwie jest Lech Wałęsa tytułem Honorowego Obywatela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Z tego powodu, Marszałek Województwa w dniu 26 sierpnia 2010 r. przekazał uchwałę
Zarządu Województwa w sprawie wniosku o nadanie tytułu na ręce Przewodniczącego
Sejmiku – Przewodniczącego Kapituły tytułu Honorowego Obywatela Województwa
Kujawsko-Pomorskiego i Nagrody Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae.
Kapituła pozytywnie zaopiniowała wniosek, co stało się podstawą do przygotowania
niniejszego projektu uchwały Sejmiku.

