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PROTOKÓŁ nr XXXI/09 

z uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie  

z okazji 20. Rocznicy odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej 

w dniu 04 czerwca 2009 r. 

 

Uroczysta XXXI sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 04 czerwca 2009 r. w sali obrad 

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 o godz. 13.00. 

W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Powiatu w Gryfinie (lista obecności – zał. nr 1) 

Zarząd Powiatu w Gryfinie, zaproszeni goście (zał. nr 2). 

Program uroczystej sesji stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

I.  Powitanie gości przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie oraz 

Starostę Gryfi ńskiego. 

 

Przewodniczący Rady Roman Michalski w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Gryfinie 

bardzo serdecznie powitał zebranych gości i powiedział, Ŝe dzisiejsza sesja poświęcona jest 

pierwszym wolnym, choć nie w pełni demokratycznym wyborom i upadku komunizmu. 

 

II.  Prezentacja referatów dotyczących wydarzeń i przemian związanych  

z upadkiem komunizmu, przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie  

 

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i T urystyki Magdalena Pieczyńska 

zaprosiła przybyłych gości do wysłuchania referatów związanych z upadkiem komunizmu.  

 

Referat z okazji 20. Rocznicy upadku komunizmu odczytała Pani Anastazja Siwek z II klasy 

LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (referat stanowi zał. Nr 4) następnie 

drugi referat odczytał Pan Przemysław SkarŜyński (referat stanowi zał. Nr 5). 

 

III.  Wr ęczenie Stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentom szkół 

ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce. 
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Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i T urystyki Magdalena Pieczyńska 

przedstawiła Stypendystów Rady Powiatu w Gryfinie absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce, których wraz z rodzicami 

zaprosiła na środek sali na uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu przez Prezydium 

Rady.  

 

Rafał Zgoda (z rodzicami)  

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie. W drugim semestrze uzyskał najwyŜszą średnią ocen w szkole 5,33. Aktywnie 

uczestniczył w Ŝyciu szkoły. Reprezentował szkołę w finale wojewódzkim XXIV Olimpiady 

Wiedzy Ekologicznej. Zdobycie szóstego miejsca zapewniło mu awans do eliminacji na 

szczeblu centralnym.  

Brał udział w wielu projektach międzynarodowych organizowanych przez Klub Europejski 

Douzelage w Szwecji, na Węgrzech jak i w samej Chojnie. Interesuje się biologią, ekologią, 

literaturą, sztuką, a w szczególności muzyką, fotografią, architekturą i sztuką uŜytkową. 

Pasjonują go równieŜ nauki techniczne. Zamierza studiować farmację i pracować nad 

tworzeniem nowych leków opartych na substancjach wytwarzanych przez organizmy Ŝywe. 

 

Katarzyna Kuczyńska (z rodzicami) 

Absolwentka Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie. Naukę ukończyła z najwyŜszą średnią ocen w szkole – 5,33. Aktywnie 

uczestniczyła w Ŝyciu szkoły m.in. reprezentując ją w poczcie sztandarowym podczas 

waŜnych uroczystości szkolnych i państwowych oraz biorąc udział w licznych konkursach 

m.in. Olimpiadzie Wiedzy o Hotelarstwie, konkursie plastycznym, historycznym  

i o prawidłowym Ŝywieniu człowieka. Kasia ma wszechstronne zainteresowania, interesuje 

się motoryzacją, malarstwem, rysunkiem. Jej wielką pasją jest dekoracja wnętrz.  

W najbliŜszej przyszłości ma zamiar studiować prawo lub hotelarstwo z dekoratorstwem 

wnętrz. 

 

Michał Oszczyk (z rodzicami) 

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Na koniec roku szkolnego 2008/2009 osiągnął 

bardzo wysoką średnią ocen – 5,23. Był dwukrotnym stypendystą Prezesa Rady Ministrów. 

Michał interesuje się sportem, szachami, teatrem oraz przedmiotami ścisłymi. Po zdaniu 
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matury zamierza studiować mechatronikę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym. 

 

Anna Będzak (z rodzicami) 

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie. W drugim semestrze roku szkolnego 2008/2009 uzyskała wysoką średnią ocen 

5,16. Jest wielokrotną stypendystką Rady Powiatu w Gryfinie. Ania aktywnie uczestniczyła w 

Ŝyciu szkoły, była współorganizatorką szkolnego konkursu chemicznego „Chemia wokół 

nas”. Jej zainteresowania ściśle łączą się z biologią oraz chemią i właśnie z tymi dziedzinami 

wiąŜe swoją przyszłość. Marzy o studiach na Pomorskiej Akademii Medycznej.  

 

Katarzyna Romacka (z rodzicami) 

Jest absolwentką Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie. Szkołę ukończyła ze średnią ocen 5,13 i wzorową oceną z zachowania. Jest 

stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Przez cały, czteroletni okres nauki zawsze chętnie 

angaŜowała się w prace na rzecz swojej klasy i szkoły, brała równieŜ udział w działalności 

pozaszkolnej. Dwukrotnie zakwalifikowała się i odbyła praktykę zawodową organizowaną 

przez szkołę w ramach  programu europejskiego „Leonardo” w Niemczech: w Argemunde 

oraz Berlinie. Kasia interesuje się literaturą oraz historią sztuki. Jej marzeniem jest podjęcie 

studiów na filologii ze specjalnością śródziemnomorską.  

 

Klaudia Zaj ączkowska (z mamą) 

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowo-dziennikarskim w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Rok szkolny 2008/2009 zakończyła ze średnia 

ocen 5,09. W tym roku otrzymała nagrodę dyrektora szkoły dla wyróŜniającej się uczennicy. 

Klaudia interesuje się filmem, fotografią i historią sztuki. Chciałaby studiować 

kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

Joanna Rokuszewska (z rodzicami) 

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Jej średnia ocen na zakończenie nauki 

w szkole średniej to 5,08. Joasia interesuje się sportem, teatrem, przedmiotami ścisłymi.  

W najbliŜszych planach ma rozpoczęcie studiów na Wydziale Technologii i InŜynierii 

Chemicznej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. 
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Dawid Romanowski (z rodzicami) 

Absolwent Liceum Profilowanego o profilu zarządzanie informacją w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Naukę w szkole średniej ukończył ze średnią 5,08. Był 

dwukrotnym stypendystą Prezesa Rady Ministrów oraz wielokrotnym stypendystą Rady 

Powiatu w Gryfinie. Dawid interesuje się sportem i przedmiotami ścisłymi. Od października 

chciałby studiować biotechnologię na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 

Technologicznym. 

 

Monika Malec (z rodzicami) 

Absolwentka Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie. Odpowiedzialność, systematyczność i wytrwałość to cechy charakteru Moniki, 

które pozwoliły jej na uzyskanie średniej ocen 5,07 i wzorowego zachowania. Ponadto 

Monika jest wspaniałą organizatorką, chętnie angaŜującą się w Ŝycie klasy i szkoły. Brała 

udział w Konkursie o świętym Kalafancjuszu i zajęła I miejsce na szczeblu wojewódzkim 

oraz V na szczeblu ogólnopolskim. Odbyła praktykę zawodową organizowaną przez szkołę  

w ramach programu europejskiego „Leonardo” w Kerkow w Niemczech.  

Jej zainteresowania to fotografia, muzyka i teatr. Lubi takŜe sport, w szczególności gry 

zespołowe. Po maturze planuje studiować turystykę i rekreację. 

 

Daria Tarnowska (z rodzicami) 

Jest absolwentką Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie. IV klasę ukończyła ze średnią ocen 5,00 i wzorową oceną z zachowania. Wśród 

swych rówieśników Daria cieszy się sympatią za swą bezpośredniość i zaangaŜowanie. 

Pełniła funkcję gospodarza klasy i organizowała wszystkie imprezy klasowe. Aktywnie  

i twórczo uczestniczyła równieŜ  w zajęciach pozalekcyjnych. W ramach programu 

europejskiego „Leonardo”   odbyła praktykę zawodową w Sherborne w Wielkiej Brytanii. 

Interesuje ją sport, dlatego w ciągu czterech lat nauki w szkole  reprezentowała szkołę  

w licznych zawodach siatkówki, koszykówki, piłki noŜnej, ręcznej oraz  biegach. Daria 

planuje kontynuować naukę na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 

Anna Woynowska (z rodzicami) 

Absolwentka Technikum Hotelarskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1  

w Chojnie. Czwartą klasę ukończyła ze średnią ocen 5,00 i wzorową oceną zachowania. 

Uczennica jest pracowita, obowiązkowa i systematyczna w nauce. Jest koleŜeńska i posiada 
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umiejętność pracy w zespole. Chętnie i z zaangaŜowaniem brała udział w przedsięwzięciach 

organizowanych w klasie i w szkole. Reprezentowała szkołę w licznych zawodach siatkówki 

oraz brała udział w Biegach Cedyńskich. WyróŜnia się kulturą osobistą i szacunkiem wobec 

innych osób. 

Interesuje się fotografią, hotelarstwem oraz turystyką i dlatego po maturze planuje studiować 

Turystykę i Rekreację na Uniwersytecie Szczecińskim. 

 

Mariola Pawłowska (z rodzicami) 

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. NaleŜy do najlepszych uczniów 

szkoły. Na zakończenie szkoły średniej osiągnęła średnią ocen 5,00. Przez 3 lata nauki  

z wielkim zaangaŜowaniem pełniła funkcję gospodarza klasy.  

Mariola interesuje się matematyką, chemią, astronomią, muzyką oraz filmem. 

Plany na przyszłość to zdobycie indeksu na wymarzone studia – matematykę, budownictwo 

lub finanse i bankowość. 

  

Magdalena Rusek ( z rodzicami)  

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego o profilu informatyczno – matematycznym  

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2008/2009 uzyskała 

średnią 5,00. Magda reprezentowała szkołę w kilku projektach międzynarodowych 

organizowanych przez Klub Europejski „Douzelage”, uczestnicząc w wyjazdach do Finlandii 

i na Węgry. Do jej głównych zainteresowań naleŜy sport, muzyka, film oraz podróŜe.  

Od października zamierza podjąć studia na kierunku ekonomicznym bądź bankowym, a takŜe 

pogłębiać znajomość języków obcych.  

 

IV.  Występ wokalny w wykonaniu młodzieŜy z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie. 

 

Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i T urystyki Magdalena Pieczyńska 

serdecznie zaprosiła zebranych gości do wysłuchania występu wokalnego w wykonaniu 

młodzieŜy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie pn. Droga do wolności… 

 

V. Program artystyczny w wykonaniu młodzieŜy z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 
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Podinspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i T urystyki Magdalena Pieczyńska 

zaprosiła na występ artystyczny w wykonaniu młodzieŜy z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pn. „Nie jesteś jednak tak bezwolny…” 

 

VI.  Przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski „Dziękuję za wspaniałe widowisko, była 

historia ta niedawna, ta najbliŜsza, ta całkiem bliska dla nas bliska, dla młodzieŜy niezupełnie. 

Było poruszające widowisko przygotowane przez uczniów ZSP Nr 1 w Chojnie – za co 

bardzo dziękuję. Było widowisko przygotowane przez uczniów ZSP Nr 2 w Gryfinie – było 

to spojrzenie, był to obraz młodzieŜy na wolność, ale proszę Państwa były teŜ pytania „czy 

zawsze zwycięstwo my Polacy musimy przeradzać w poraŜkę”. Było teŜ pytanie „czy 

jesteśmy w stanie się zjednoczyć ponad podziałami?” chociaŜby po to, Ŝeby młodzieŜ mogła 

mieć inny obraz nas. Drodzy Państwo. Proszę Państwa to pytanie do nas wszystkich i kaŜdego 

z osobna – sami odpowiedzmy sobie na to pytanie.” 

 

Radny Jan Gładkow „do wypowiedzi natchnęły mnie tutaj występy naszej młodzieŜy 

chciałbym taką refleksję tutaj zaprezentować. Mianowicie zacznę tak: był sobie komunizm  

i wilczek, tzn. to nie był w zasadzie prawdziwy komunizm powiedzmy tak się na to mówi to 

był socjalizm, wilczek teŜ nie prawdziwy to był Mieczysław Wilczek – członek PZPRu. 

Dwadzieścia lat temu i pół, bo był to grudzień, teraz jest czerwiec, inny teŜ komunista 

Mieczysław teŜ, Rakowski Państwo go znacie zapewne zwłaszcza Ci starsi, był wówczas 

Premierem w Rządzie, powołał owego Wilczka. Ten Wilczek to jeszcze dla przypomnienia 

jest wynalazca proszku IXi, znanego wszystkim Państwu, dobry to był proszek, niezawodny. 

TenŜe Wilczek został Premierem w Rządzie właśnie Mieczysława Rakowskiego. I gdy 

Rakowski przedstawiał tego Wilczka jako kandydata na Ministra od Przemysłu, Jaruzelski 

wówczas jako Prezydent zdziwił się powiedział do Rakowskiego: „czy zauwaŜyłeś, Ŝe ten 

Wilczek to był zawsze dyrektorem?” i rzeczywiście on był wówczas w PRLu jeszcze 

najmłodszym dyrektorem najpierw na urzędach i instytucjach, firmach państwowych później 

działał bardziej prywatnie. „No rzeczywiście (przyznał Rakowski) a ja go nawet pytałem 

dlaczego on zawsze był dyrektorem? To on mówił, Ŝe jako dyrektor zawsze chciał być 

wysoko, bo nie chciał mieć nad sobą durniów”. No Jaruzelski wykazał się tutaj odrobiną 

poczucia humoru i powiedział: „No teraz będzie miał nad sobą dwóch”. No i w ten sposób 

tenŜe Wilczek został Ministrem od Przemysłu i tenŜe Wilczek wprowadził dwadzieścia i pół 



 7

roku temu Ustawę o działalności gospodarczej. To była taka ustawa, o której z grubsza 

moŜna byłoby powiedzieć „róbta co chceta w gospodarce, a raczej wszystko co nie jest 

zabronione jest dozwolone”. Wówczas licencje trzeba było mieć, wymienię tu kilka dziedzin 

powiedzmy na handel medykamentami, bronią, wiadomo, czy teŜ paliwami, tych obszarów 

działalności gospodarczej, gdzie trzeba było mieć licencje było gdzieś około dziesięciu czy 

moŜe jedenastu. No i wówczas zaczął się pewnego rodzaju boom w gospodarce. W ciągu 5 lat 

przybyło mniej więcej 6 milionów miejsc pracy, powstawały na gorąco firmy, padały 

wówczas widzieliśmy jak ludzie handlują powiedzmy z gazety prawda nawet na chodniku 

sprzedają kiełbasę. Jak ktoś się nieco wzbogacił kupował sobie stołek, później juŜ nawet 

zadaszenie jakieś czy stoliczek wyŜszy, jakoś tak się rozwijało. I co się stało, niestety kolejne 

rządy, nie wiem czy one juŜ były juŜ socjalistyczne czy komunistyczne, bo mi się to miesza 

jakoś spowodowały, Ŝe tych dziedzin, w których potrzebna jest licencja, zezwolenie, 

pozwolenie, zgoda w roku 2004, powiedzmy 15 lat później, obejmowało to juŜ liczbę ponad 

200 obszarów działań. Dzisiaj tych obszarów, gdzie trzeba mieć licencję, zgodę jest ponad 

trzysta, więc ja to widzę osobiście jako, nie tylko ja, jako pewien nawrót w zasadzie  

i zniewolenie narodu na terenie gospodarki, gdzie o dziwo ci komuniści wprowadzili 

najwięcej kapitalizmu wówczas wtedy i to mnie troszkę przyznam przeraŜa, Ŝe tak się dzieje  

i teŜ więcej w zasadzie nie mam juŜ nic na ten temat do powiedzenie. Wniosków nie będę 

wyciągał. Dziękuję za wysłuchanie”. 

 

Ks. Dziekan Bronisław Kozłowski „Moi Drodzy ta rocznica jest dla mnie szczególna,  

bo właśnie przez ten okres od dzieciństwa, od roku 1932 od 17 września rozpocząłem  

z rodzicami ten nieszczęśliwy marsz i dotarłem i doŜyłem do dnia dzisiejszego. Nie wszyscy 

moi koledzy, Moi Drodzy, mogą dziś cieszyć się tą chwilą wolności. Chciałem nawiązać, Moi 

Drodzy, Ŝe do demokracji przyczynił się ogromnie ks. Prymas Kardynał Wyszyński. Kiedy 

była ciemna noc, kiedy przyszli go zamknąć, kiedy skuli mu ręce, on powiedział ciekawe 

słowa „non possumus” czyli ani kroku dalej i ustąpił. A Ojciec Święty Jan Paweł II w tym 

wspaniałym uroczystym dniu mówi: „Stefanie, gdyby ciebie nie było nie byłoby mnie”.  

To Moi Drodzy dwie wielkie postaci, które właśnie wytrwały, wytworzyły ten moment dla 

nas wszystkich. I teraz tylko powiem, Moi Drodzy, Ojciec Święty Jan Paweł II w Gnieźnie  

w czasie pierwszej pielgrzymki powiedział, Ŝe demokrację mamy budować na wartościach 

chrześcijańskich: miłość, sprawiedliwość, uczciwość i prawda. To były pierwsze słowa 

wypowiedziane przy grobie Św. Wojciecha, Moi Drodzy, Patrona naszej Ojczyzny. Na 

wartościach. I tutaj mógłbym powiedzieć, zacytować jedno słowo, Moi Drodzy, z psalmu 
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„Ilekroć czyha śmierć nad naszymi głowami, tylekroć obiecujemy. A jak miecz odejmiesz  

o wszystkim zapominamy”. I to jest dla nas, te słowa dziś bardzo bliskie. Nie potrafimy, Moi 

Drodzy, korzystać z tej wolności, z tej mądrości, jaką Bóg obdarzył teŜ nasz naród. Cieszę się 

ogromnie, Ŝe ta młodzieŜ wspaniale realizowała, młodzieŜ z Chojny nasi sąsiedzi, 

przepięknie, młodzieŜ z Gryfina, wspaniale i dlatego my wszyscy jesteśmy wychowawcami, 

wszyscy jak tu jesteśmy, wszystkich nas obowiązuje. Jak mundur Pana Komendanta 

zobowiązuje, mundur mój zobowiązuje, teŜ jest to mundur, wszyscy, Moi Drodzy, kto pełni 

jakieś stanowisko jest do tego zobowiązany, byśmy potrafili tworzyć tę Ojczyznę w naszej 

małej wspólnocie jaką jest Powiat, byśmy potrafili się zjednoczyć, bo z małych wspólnot 

budujemy duŜą wspólnotę – naszą Ojczyznę. Dziękuję za miłe przeŜycie, za dzisiejsze 

spotkanie, oby Pan pozwolił, abyśmy znowu Panie Starosto, Panie Przewodniczący mogli 

znowu w takiej sytuacji się spotkać jak dziś, by nikogo z nas nie zabrakło. śyczę wszystkim, 

bo zbliŜa się okres wakacyjny, duŜo radości, duŜo uśmiechu, bądźmy radośni i weseli, Ŝe Pan 

jest z nami. Jak powiedziałby Mazowiecki jak wyciągnął rękę, te słowa mi się podobały 

„Ufamy, Ŝe Bóg nas nie opuści” to były pierwsze słowa Mazowieckiego. I ja teraz tymi 

słowami, Moi Drodzy, chciałem zakończyć to nasze spotkanie „Ufamy, Ŝe Bóg nas nie 

opuści”. Dziękuję.” 

 

Mieszkanka Powiatu Gryfińskiego „Jestem uczestnikiem tych wydarzeń i tak się rozglądam 

po sali, ale tu prawie nikogo nie ma, bardzo mało. Rozwieszałam plakaty, uciekaliśmy  

o drugiej w nocy, codziennie i to kobiety, które zostawiały w domu dzieci. To były straszne, 

ale piękne dni. Dziękuję.” 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski podziękował za przybycie wszystkim 

zebranym gościom, dodał, Ŝe zostały przygotowane dla wszystkich okolicznościowe statuetki 

z okazji tego święta. Następnie zaprosił na skromny poczęstunek, który został przygotowany 

przez uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

w Gryfinie i złoŜył podziękowania Pani Dyrektor Dorocie Mielniczek i Pani Janinie 

Adrejczyk. 
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XV. Zakończenie posiedzenia 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski o godz. 14.30 zamknął obrady uroczystej 

XXXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie. 

 

Protokół sporządziła: 

Dominika Konopnicka 

 

 Przewodniczący Rady  

 

 Roman Michalski 

 

 


