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Uroczysta sesja Rady Miasta Brzeziny poświęcona 70. rocznicy wybuchu II wojny
światowej.
Uroczysta XLI sesja Rady Miasta Brzeziny poświęcona została 70 rocznicy wybuchu II
wojny światowej, rozpoczętej agresją Niemiec hitlerowskich na Rzeczpospolitą Polskę, 1
września 1939 r.
Sesja odbyła się w Muzeum Regionalnym w Brzezinach.
Zbigniew Bączyński – Przewodniczący Rady Miasta otwierając sesję, przywitał radnych
Miasta Brzeziny i Powiatu Brzezińskiego, zaproszonych gości – zwłaszcza uczestników II
wojny światowej Henryka Milczarskiego i Stanisława Pacho, przedstawicieli Koła Związku
Kombatantów oraz przybyłych mieszkańców Brzezin.
Chwilą ciszy zebrani uczcili poległych we wrześniu 1939 roku i całej II wojnie światowej
żołnierzy polskich oraz cywilne ofiary wojny.
Przewodniczący Zbigniew Bączyński powiedział, że przed uroczystą sesją delegacje radnych
miasta i powiatu, związku kombatantów, harcerzy, strażaków i policjantów, szkół, instytucji,
zakładów pracy złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy pomniku na placu Jana Pawła II oraz
na cmentarzu poległych żołnierzy w kampanii wrześniowej. Poinformował też o uroczystej
mszy świętej w kościele parafialnym Pod Wezwaniem Krzyża Świętego, odprawionej w
intencji Ojczyzny.
Zbigniew Bączyński przedstawił referat okolicznościowy poświęcony 70 rocznicy wybuchu
wojny, przypominając fakty historyczne pierwszych dni wojny na ziemiach polskich,
zwłaszcza na Ziemi Brzezińskiej i w samych Brzezinach.
Przewodniczący Rady podziękował delegacjom biorącym udział w obchodach 70 rocznicy
wybuchu wojny, pocztom sztandarowym i mieszkańcom Brzezin, zwłaszcza młodzieży.
Złożył także podziękowanie współorganizatorowi uroczystości – dyrekcji i pracownikom
Muzeum Regionalnego w Brzezinach za przygotowanie wystawy tematycznej „Brzeziny w
czasie wojny i okupacji”.
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński i Burmistrz Miasta Ewa Chojka wręczyli
Zarządowi Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w Brzezinach dyplom uznania za patriotyczną postawę w odbudowie wolnej
Ojczyzny, za aktywność społeczną i angażowanie się w obchody uroczystości państwowych i
samorządowych. Dyplom w imieniu Zarządu koła odebrała Pani Jadwiga Bączyńska.
Następnie głos zabrał Starosta Brzeziński Edmund Kotecki, który przekazał swoje pozytywne
wrażenia z obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Podkreślił znaczenie pamięci
historycznej i potrzeby jej kultywowania, zwłaszcza dla wychowania patriotycznego pokoleń
młodych Polaków.
Przedstawicielka Hufca Brzeziny Pani Lucyna Mulczyk poinformowała obecnych o przebiegu
zadania harcerskiego „Akcja pamięci, 70 – lecie kampanii wrześniowej”, polegającego na
uporządkowaniu mogił poległych żołnierzy i ofiar hitlerowskich represji, zapaleniu zniczy i
zaciągnięciu wart honorowych na okolicznych cmentarzach.
Burmistrz Miasta Brzeziny Ewa Chojka powiedziała, że we wszystkich brzezińskich
szkołach, podczas rozpoczęcia roku szkolnego, przypomniano o 70. rocznicy napaści
hitlerowskich wojsk na Polskę. Minutą ciszy upamiętniono poległych za Ojczyznę
nauczycieli. Burmistrz nawiązując do wydarzeń sprzed 70. lat, zaapelowała o zachowanie
pamięci o ludziach, którym zawdzięczamy pokój i narodowość polską. Wspomniała też, że do
obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej włączyła się Miejska Biblioteka
Publiczna w Brzezinach. Następnie przedstawiła referat okolicznościowy poświęcony
początkom wydarzeń wojennych w naszym mieście we wrześniu 1939 r.
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Działaczka Zarządu Koła Związku Kombatantów w Brzezinach, Pani Jadwiga Bączyńska
zaprezentowała kilkanaście okolicznościowych wierszy swojego autorstwa związanych z jej
przeżyciami wojennymi.
Dyrektor Muzeum Regionalnego Paweł Zybała zaprosił obecnych do zwiedzenia wystawy o
latach wojny i okupacji na Ziemi Brzezińskiej oraz do wysłuchania występu orkiestry dętej
OSP Przecław , prowadzonej przez Bogdana Ruszera, która przygotowała i ma zaprezentować
melodie żołnierskie w ogrodach Muzeum.
Po zakończeniu koncertu przewodniczący i burmistrz podziękowali członkom orkiestry za
występ.
Protokołował: Janusz Sidor
Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Bączyński
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