UCHWAŁA NR XXV/443/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 października 2016 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 2016 r. poz. 486), § 15 ust. 2 pkt 18 Statutu Województwa KujawskoPomorskiego, 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 z późn. zm.1),
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 Biskupowi Andrzejowi Wojciechowi Suskiemu 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 życie z dniem podjęcia.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionego Statutu zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r., poz. 283,
poz. 2595 i z 2016 r. poz. 1830

UZASADNIENIE

Biskup Andrzej Wojciech Suski urodził się w wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia
1941 roku, w Płocku. Po maturze w tamtejszym Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka
Stanisława Małachowskiego, w latach 1959–1965 kontynuował naukę w płockim Wyższym
Seminarium Duchownym, uwieńczoną święceniami kapłańskimi. Ceremonia miała miejsce
13 czerwca 1965 roku w kościele św. Bartłomieja w rodzinnym mieście.
We wrześniu tegoż roku rozpoczął okres studiów specjalistycznych w Rzymie ‒
z dziedziny teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (1965–1967) oraz w zakresie
Pisma Świętego w Papieskim Instytucie Biblijnym (1967–1970). Będąc pierwszym
w powojennej historii diecezji płockiej kapłanem studiującym poza Polską, na obydwu
uczelniach ks. Andrzej Suski kończy je ze stopniami licencjata. W styczniu 1973 roku broni
z sukcesem pracy doktorskiej w Gregorianum, uzyskując tytuł doktora teologii. Rok później
w Papieskim Instytucie Biblijnym przygotowuje pracę doktorską z zakresu Pisma Świętego.
Po powrocie do kraju ks. Andrzej Suski był wykładowcą, a z czasem także rektorem
macierzystej uczelni. Prowadził również zajęcia z biblistyki na Wydziale Teologicznym
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Jan Paweł II 14 lipca 1986 roku ustanowił ks. Andrzeja Wojciecha Suskiego biskupem
tytularnym

Pulcheriopolis

i

jednocześnie

biskupem

pomocniczym

Administratora

Apostolskiego Diecezji Płockiej. Sakrę biskupią nominat otrzymał 4 października w bazylice
katedralnej w Płocku z rąk kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski.
Dnia 19 marca 1992 roku Jan Paweł II mianuje biskupa A. Suskiego biskupem
diecezjalnym nowo utworzonej ‒ na mocy bulli Totus Tuus Poloniae populus ‒ diecezji
toruńskiej, która terytorialnie i kulturowo nawiązuje do historycznej diecezji chełmińskiej.
Kanoniczne objęcie diecezji nastąpiło tydzień później, 25 marca, zaś ingres do znamienitego
kościoła toruńskiego pod wezwaniem św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela odbył się
31 maja 1992 roku. Wówczas w swoim wystąpieniu Biskup Diecezjalny wskazał na
wspólnotę lokalną jako podstawę współczesnego społeczeństwa. Jedność i współzależność
społeczności lokalnej i Kościoła porównał do gleby, która wywiera wpływ na kiełkowanie
i wzrost ziarna. Była to zapowiedź sprawowania posługi i urzędu w duchu jednania, ufności
i dialogu.
Rozpoczęła się intensywna praca nad organizacją struktur i tworzeniem instytucji
nowej diecezji. Jedną z pierwszych decyzji biskupa Andrzeja Suskiego było podniesienie do
rangi kolegiaty ‒ fary św. Mikołaja w Grudziądzu oraz do godności katedry ‒ kościoła śś.
Janów

w Toruniu, najważniejszej świątyni w diecezji. Powołane zostały liczne agendy, które swym
zasięgiem i funkcjonowaniem nadal oddziałują nie tylko na życie kościelne, ale i intelektualne
regionu. To m.in. Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej, Biblioteka Diecezjalna im.
Ks. Stanisława Kujota, Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu,
Diecezjalne Centrum Kultury na Zamku Bierzgłowskim, Katolicki Ośrodek PsychologicznoPastoralny „Cyrenejczyk” czy Muzeum Diecezjalne im. Bł. Stefana Wincentego
Frelichowskiego.
Rozwiniętą częścią działalności społecznej, wykraczającą swą skalą poza obszar
diecezji toruńskiej, jest pomoc udzielana najbardziej potrzebującym mieszkańcom
województwa kujawsko-pomorskiego. Realizuje to dzieło utworzony pierwszym dekretem
biskupa Andrzeja Suskiego ‒ Caritas Diecezji Toruńskiej. Obecnie posiada on oddziały:
w Toruniu (1995), w Grudziądzu (1997) i Brodnicy (2002), Ośrodki Wsparcia w Chełmnie
i Chełmży, Centrum Pielęgnacji w Toruniu, Centrum Wolontariatu w Przysieku, bursę
szkolną w Grudziądzu i bursę akademicką w Przysieku oraz ośrodek leczniczy w Bliźnie.
Wszystkie te placówki, które niezmiennie pozostają pod szczególną troską ich promotora
Biskupa Ordynariusza, świadczą pomoc materialną, edukacyjną i wychowawczą setkom
ludzi. Same jadłodajnie wydają dziennie kilka tysięcy posiłków.
W dziedzinę pracy społecznej i charytatywnej wpisuje się także Ośrodek Edukacji
Młodzieży w Górsku im. Ks. Jerzego Popiełuszki. To muzeum multimedialne o Patronie
i

kompleks

szkoleniowo-warsztatowy

posiadający

wielofunkcyjną

infrastrukturę

uzupełniającą. Ośrodek organizuje m.in. konkursy wiedzy o Wielkich Polakach oraz
przygotowuje ogólnodostępne programy edukacyjne, kulturalne, prozdrowotne, sportowe
i historyczne.
Cor dioecesis, serce każdej diecezji, stanowi jej własne seminarium duchowne. Biskup
Andrzej Suski erygował Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. Księdza
Stefana Wincentego Frelichowskiego 8 września 1993 roku. Inauguracja roku akademickiego
miała miejsce 15 października 1994 roku w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Był to
wymowny znak, że toruńskie WSD dołączyło do grona wyższych uczelni w mieście
Kopernika.
Od 1 października 2001 r. klerycy kształtują swą formację intelektualną na Wydziale
Teologicznym UMK. Jego powołanie jest wielką zasługą biskupa Andrzeja Suskiego. Dzięki
jego staraniom Senat UMK podjął 19 grudnia 2000 roku uchwałę w sprawie utworzenia
Wydziału Teologicznego oraz kierunku studiów „teologia”. Wydział, którego wielkim
kanclerzem jest Biskup Diecezjalny, rozpoczął działalność 1 stycznia 2001 roku, natomiast
zajęcia dydaktyczne i naukowe zainaugurował 1 września tego samego roku.

Z inicjatywy Biskupa Toruńskiego odbywać się zaczęły interdyscyplinarne spotkania
dyskusyjne Colloquia Torunensia nawiązujące do XVII-wiecznego pierwszego w historii
ekumenicznego spotkania chrześcijan pod nazwą Colloquium Charitativum (czyli "Przyjaznej
rozmowy"). Podejmują one ważne współcześnie problemy etyczne i społeczne.
Z pietyzmem Biskup Toruński odnosi się zarówno do kultywowania praktyk
religijnych, jak i poszanowania dziedzictwa kulturowego. Remonty obiektów sakralnych,
liczne

prace

konserwatorskie,

upublicznienie

zabytkowych

dzieł

artystycznych

w odrestaurowanej siedzibie Muzeum Diecezjalnego, remont katedry Świętych Janów są tego
przykładami. Ale to też dowody współpracy i dobrych relacji z władzami państwowymi
i samorządowymi. Skala efektów ubogacających region w wymiarze materialnym
i duchowym jest ogromna.
W piątym roku swego istnienia diecezja toruńska przeżywała wielką radość
z wyniesienia na ołtarze pierwszej błogosławionej ‒ 6 czerwca 1997 roku, pod Wielka
Krokwią w Zakopanem, Jan Paweł II dokonał beatyfikacji Marii Karłowskiej, założycielki
Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Matka Karłowska urodziła się
4 września 1865 roku w rodzinnym majątku w Słupówce (obecnie Karłowo) koło Szubina.
Zmarła 24 marca 1935 r. w Pniewitem, a jej doczesne szczątki spoczywają w Jabłonowie
Pomorskim, złożone w kaplicy domu generalnego sióstr pasterek.
Wdzięczność z wyniesienia na ołtarze Błogosławionej znalazła wyraz w pielgrzymce
diecezjalnej, która 15 lutego 1998 r. wyruszyła do Rzymu pod przewodnictwem biskupa
Andrzeja Suskiego z udziałem ponad 600 osób.

Biskup Ordynariusz, dziękując Ojcu

Świętemu za ukazanie światu błogosławionej Marii Karłowskiej, ponowił zaproszenie Jego
Świątobliwości do złożenia wizyty w grodzie Kopernika. Był to początek wielkich
przygotowań diecezjalnych, które zdominowały cały rok 1998, ponieważ Toruń stawał się
coraz bardziej realnym punktem na mapie trasy planowanej siódmej pielgrzymki Ojca
Świętego do Ojczyzny.
Do najważniejszych wydarzeń w historii ziem wchodzących w skład województwa
kujawsko-pomorskiego należą wizyty Jana Pawła II. Tak jak spaja województwo, od
Bydgoszczy przez Toruń do Włocławka, męczeński szlak ks. Jerzego Popiełuszki, tak
również obecność w tych miastach Ojca Świętego, łączy mieszkańców serdeczną pamięcią,
bogactwem przesłania, głębią nauczania. Fakt ten utrwalany jest corocznie 7 czerwca podczas
Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Ks. Andrzej Wojciech Suski jako swoje zawołanie biskupie przyjął słowa z hymnu do
krzyża Chrystusa: „Spes mea unica” (Nadzieja moja jedyna). I również z tą intencją przybył
prawie przed ćwierćwieczem do diecezji toruńskiej jej Biskup Ordynariusz. Nadzieja wciąż

motywuje jego pracę duszpasterską wśród wiernych, ale również ujawnia się w codziennych
spotkaniach, rozmowach, wystąpieniach publicznych, kontaktach z ludźmi.
Pod pasterskim kierownictwem biskupa Andrzeja Wojciecha Suskiego diecezja
toruńska jest ośrodkiem integracji oraz kształtowania wspólnotowej tożsamości mieszkańców
regionu. Również od czasu utworzenia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ksiądz Biskup
przyczynia się do rozwijania wiedzy i kultury, integrowania działań różnorakich środowisk
społecznych, zachowywania i propagowania dziedzictwa przeszłości oraz kształtowania
tożsamości regionalnej.
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawsze może liczyć na życzliwość
i współpracę Księdza Biskupa przy realizacji projektów służących mieszkańcom regionu. Jest
obecny podczas ważnych dla naszego województwa wydarzeń. Poprzez swoją postawę
i otwarcie jednoczy biskupów diecezji naszego regionu, motywując do pogłębiana
współpracy na rzecz naszej małej ojczyzny.
Biskup Andrzej obdarzony jest wielkim, powszechnym szacunkiem. Zjednała go
mądrość kaznodziei i pracowitość gospodarza, umiejętność dialogu i promieniująca
serdeczność.

