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PROTOKÓŁ NR XLVI/2014  

Uroczystej Nadzwyczajnej XLVI Sesji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 1 czerwca 2014 r. 

 

Uroczysta Nadzwyczajna XLVI sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła 

się 1 czerwca 2014 r. o godz. 10:50 w Kolegiacie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 

Panny w Środzie Wielkopolskie. Sesję poprzedziła Msza Święta w intencji radnych 

województwa wielkopolskiego. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.  

 Obrady otworzył Lech Dymarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. W posiedzeniu uczestniczyli radni województwa wielkopolskiego, 

członkowie Zarządu Województwa oraz zaproszeni goście. 

  

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

 Do porządku obrad Uroczystej Nadzwyczajnej XLVI Sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego nie zgłoszono uwag. 

 

PORZĄDEKUROCZYSTEJ  NADZWYCZAJNEJ  XLVI  SESJI  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  W ŚRODZIE 

WIELKOPOLSKIEJ  

1 czerwca 2014 r. Kolegiata Pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wybór sekretarzy obrad. 

4. Wystąpienia Radnych  Województwa Wielkopolskiego. 

5. Wystąpienia przedstawicieli władz Województwa Wielkopolskiego. 

6. Przyjęcie okolicznościowego apelu. 
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7. Odśpiewanie ROTY. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3. Wybór sekretarzy obrad. 

 Odstąpiono od procedury wyboru sekretarzy obrad uznając, iż nie ma potrzeby ich 

wybierania podczas nadzwyczajnej  uroczystej sesji SWW.  

 

 

Ad. 4. Wystąpienia Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski przypomniał, iż uroczysta nadzwyczajna sesja 

SWW odbywa się w średzkiej kolegiacie już po raz trzeci. Podkreślił, i ż wydarzenie to oddaje 

wyraz pamięci historycznej oraz hołd dla przodków z Wielkopolski. 

 

 

Ad. 5. Wystąpienia przedstawicieli władz Województwa Wielkopolskiego. 

 Głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Mówca 

podkreślił, i ż kończąca się niedługo IV kadencja SWW została bardzo dobrze wykorzystana i 

przyczyniła się do rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski. Zwrócił również uwagę, 

iż ta sesja SWW jest nie tylko oddaniem hołdu przodkom oraz historii, ale także skłania 

radnych i władze województwa do refleksji nad ich działaniami i decyzjami.  

(Wystąpienie okolicznościowe Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

w dniu 1 czerwca 2014 roku z okazji Uroczystej Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego w średzkiej kolegiacie stanowi załącznik nr 1do niniejszego protokołu.) 

 Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Średzkiego, Tomasz Pawlicki, który 

podziękował za ponowne zorganizowanie Uroczystej Nadzwyczajnej Sesji SWW w Środzie 

Wielkopolskiej. Odczytał także pamiątkowy list pisany staropolskim językiem, który 

następnie przekazał na ręce Przewodniczącego SWW oraz Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego.   
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List Starosty Powiatu Średzkiego, Tomasza Pawlickiego stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu 

 

 

Ad. 6. Przyjęcie okolicznościowego apelu. 

 Apel odczytała Wiceprzewodnicząca SWW Małgorzata Stryjska: 

 

Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

przyjęty na uroczystej Sesji w Środzie Wielkopolskiej w dniu 1 czerwca 2014 roku 

 
 
   Nasi przodkowie, reprezentanci ziem wielkopolskich od ponad pięciu stuleci 

gromadzili się w Kolegiacie Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, by radzić o sprawach 

Rzeczypospolitej i rozwiązywać w obliczu Boga Najwyższego sprawy lokalne i krajowe. 

 W tej prześwietnej świątyni wybierano delegatów na Sejm, tutaj uchwalano podatki, 

podejmowano debaty o bezpieczeństwie ludzi i mienia, tu radzono nad podniesieniem 

poziomu gospodarki ziem wielkopolskich. 

    Naród to historyczna wspólnota losu „dzieci Ojczyzny”, to wspólnota losu pokoleń 

przeszłych, teraźniejszych i przyszłych. Naszym dzisiejszym spotkaniem oddajemy hołd 

wszystkim bohaterom pierwszej Rzeczypospolitej, tym którzy słowem i czynem służyli 

Najjaśniejszej. Jako reprezentanci Wielkopolski, gromadzimy się po raz trzeci w tych murach 

na uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, by wsłuchiwać się w echa słów 

naszych przodków, a zwłaszcza tych, którzy ponad swój interes osobisty przedkładali dobro 

wspólne – „publico bono”, którzy dla Ojczyzny nie szczędzili sił, swoich dóbr, a nawet życia. 

Dzisiejsza sesja jest wyrazem hołdu i uznania dla ich wielkich dokonań. 

Zapatrzeni w dobre przykłady naszych przodków deklarujemy wspólną i zgodną pracę 

dla dobra naszego Województwa i Państwa. 

Apelujemy do samorządów powiatów i gmin, stowarzyszeń oraz wszystkich 

Wielkopolan: 

- o przywracanie pamięci o dokonaniach naszych przodków, o pogłębianie  

i propagowanie wiedzy o dziejach naszej wielkiej i małej Ojczyzny,  

- o uczczenie bohaterów i ofiar II wojny światowej z okazji 75. rocznicy niemieckiej 

i sowieckiej agresji na Polskę, 
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- o czynne włączenie się w przygotowania do obchodów 1050–lecia Chrztu Polski, od 

której to daty zostaliśmy włączeni do cywilizacji łacińskiej. 

 

Radni nie wnieśli  żadnych uwag. 

Sejmik przyjął apel poprzez aklamację. 

 

 

Ad. 7. Odśpiewanie ROTY.     

 Obecni w kolegiacie radni oraz goście odśpiewali Rotę. Oprawę muzyczną zapewnił 

chór Ama La Musica. 

 

 

Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia   

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął Uroczystą Nadzwyczajną XLVI sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

Protokół sporządziła: 

 


