Protokół Nr XL / 2010
Nadzwyczajnej śałobnej Sesji Rady Miejskiej
w Wągrowcu
odbytej 15 kwietnia 2010 r.
w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

O godzinie 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się
nadzwyczajna, Ŝałobna Sesja Rady Miejskiej w Wągrowcu, poświęcona
w całości tragicznym wydarzeniom z dnia 10 kwietnia br. w Smoleńsku.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej

- Pan dr Władysław

Purczyński.
W Ŝałobnej sesji udział wzięło 16 radnych Rady Miejskiej w Wągrowcu
na ogólny stan 21 radnych.
Podczas krótkiej, podniosłej i wzruszającej sesji wągrowieccy radni,
a takŜe zaproszeni na sesję: Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki
i Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz,
a takŜe liczni pracownicy Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych oddali
hołd ofiarom tej tragicznej katastrofy.
Dla upamiętnienia tragedii narodowej pod Smoleńskiem Rada Miejska
w Wągrowcu przyjęła przez aklamację oświadczenie w brzmieniu :

OŚWIADCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
podjęte na Sesji w dniu 15 kwietnia 2010 r.
dla upamiętnienia tragedii narodowej pod Smoleńskiem,
która miała miejsce 10 kwietnia 2010 r.
W tej bolesnej dla Polski godzinie Ŝałoby Rada Miejska wraz
z Burmistrzem Miasta oraz Mieszkańcami Wągrowca, trwają w głębokim
bólu i Ŝalu po tragedii lotniczej pod Smoleńskiem, do której doszło 10
kwietnia 2010 roku.
W tej niewyobraŜalnej tragedii, wykraczającej poza naszą wyobraźnię,
utraciliśmy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego
wraz z małŜonką, ostatniego Prezydenta RP na uchodźctwie – Ryszarda
Kaczorowskiego, Wicemarszałków Sejmu Krzysztofa Putrę i Jerzego

Szmajdzińskiego, Wicemarszałka Senatu – Krystynę Bochenek oraz
przedstawicieli Sejmu i Senatu, najwyŜszych władz i instytucji państwowych
w Polsce i dowódców Polskich Sił Zbrojnych, duchowieństwa i wielu
wspaniałych ludzi – pochylamy się w zadumie, składając wyrazy
najgłębszego współczucia Rodzinom wszystkich Ofiar i ich NajbliŜszym.
Historia naszej Ojczyzny zapisała niejedną dramatyczną kartę. KaŜda z nich
niosła ze sobą ból, Ŝal i cierpienie oraz bolesne ofiary, które nas – Polaków
pogrąŜały w poczuciu ogromnej straty i pustki.
Takie same odczucia towarzyszą nam równieŜ i dzisiaj. Tragiczna, jednoczesna
śmierć tylu Wielkich Polaków, tylu wspaniałych Patriotów, tak bardzo
potrzebnych ludziom i naszej Ojczyźnie, to jednak zdarzenie, które wstrząsnęło
całym współczesnym światem. I to dlatego zarówno wielcy tego świata, jak
i zwykli ludzie – poruszeni smoleńską katastrofą, ślą do Polski wyrazy
współczucia i solidarności. JakŜe znamiennie brzmią z ich ust słowa: „Wszyscy
jesteśmy Polakami!”.
W obliczu narodowej tragedii, która nas dzisiaj dotyka – śmierci, która odebrała
naszej Ojczyźnie tak wielu wartościowych i zasłuŜonych Polaków – mamy
szansę, po raz kolejny w bolesnej historii naszego kraju, na przywrócenie do
naszego Ŝycia publicznego idei porozumienia ponad podziałami oraz etosu
słuŜby publicznej dla dobra całego narodu polskiego. Warto z tej szansy
skorzystać. Warto w ten sposób oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli
słuŜąc Rzeczypospolitej.
Oddając hołd ofiarom tragicznej katastrofy pamiętajmy o ogromnych
zasługach i dziedzictwie, jakie nam i Rzeczypospolitej po sobie zostawiają.
Dzięki temu, mimo Ŝe juŜ od nas odeszli, są i pozostaną Ŝywi w naszej
pamięci.
TAK TRUDNO ZROZUMIEĆ ICH ŚMIERĆ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Na zakończenie sesji wszyscy jej uczestnicy udali się na wągrowiecki
Rynek, gdzie pod opuszczoną flagą Polski złoŜyli znicze.
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