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Porządek uroczystej sesji przedstawia się następująco: 

 

1. Przywitanie zaproszonych gości. 

2. Wystąpienie okolicznościowe przewodniczącego Rady Miasta. 

3. Przedstawienie wniosku o uhonorowanie P. Stanisława Pacho tytułem 

Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny. 

4. Odczytanie treści Dyplomu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny. 

5. Wręczenie insygniów Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny Panu 

Stanisławowi Pacho. 

6. Część artystyczna w wykonaniu zuchów i harcerzy Hufca ZHP Brzeziny. 

7. Zakończenia sesji. 

 

XLIX uroczysta sesja Rady Miasta rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu 

narodowego i odegraniem przez hejnalistów z OSP Brzeziny hejnału Miasta 

Brzezin. 

 

Zbigniew Bączyński przewodniczący Rady Miasta Brzeziny otworzył uroczystą 

sesję Rady Miasta i przywitał  wszystkich obecnych gości, wśród których m.in. 

byli honorowi obywatele miasta: ojciec Julian Aleksander Szlachta i druh 

Stanisław Pacho, rodzina i przyjaciele druha Stanisława Pacho, Wicestarosta 

Brzeziński Marcin Pluta, zastępca komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP, zarząd, 

instruktorzy i brać harcerska brzezińskiego Hufca ZHP, kierownicy i prezesi 

jednostek, spółek oraz stowarzyszeń miejskich i powiatowych, przedstawiciele 

Rady wszystkich kadencji, w tym także radni pierwszej kadencji, 

samorządowcy, młodzież. Następnie odczytał list Federacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej Regionalne Centrum w Łodzi. Z okazji 

Międzynarodowego Dnia Kobiet przewodniczący złożył najlepsze życzenia 

wszystkim paniom . 

 

Przewodniczący Rady wystąpił z okolicznościowym referatem z okazji 20 lecia  

samorządu terytorialnego w Polsce . Omówił również praktyczne wdrażanie idei 

samorządności w naszym mieście w okresie ostatnich 20 lat.  

Przypomniał proces przemian ustrojowych, w wyniku których doszło do 

powstania samorządu terytorialnego. Omówił historię i działalność 

brzezińskiego samorządu od jego powstania do czasów obecnych. Jak 

podkreślił, uroczysta sesja została wpisana w cykl obchodów 20-lecia 

samorządu terytorialnego w Polsce, które rozpoczyna dwudniowa konferencja w 

Poznaniu, poświęcona obchodom tego wydarzenia, na której samorząd 

reprezentował Starosta Brzeziński. Reforma  samorządowa obok przemian 

gospodarczych miała bowiem zasadnicze znaczenie dla kształtowania się 

państwa polskiego po 1989 roku. 29 lipca 2009 minęło 20 lat od inicjatywy 

ustawodawczej dotyczącej odbudowy w Polsce samorządu terytorialnego 

podjętej przez Senat, przywrócony w wyniku porozumień okrągłego stołu. W 
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ciągu kilku miesięcy powstały nowe przepisy m.in. ustawa o samorządzie 

terytorialnym, znana od 29 grudnia 1998 r. jako ustawa o samorządzie gminnym 

i ustawy o pracownikach samorządowych oraz ordynacja wyborcza do rad gmin. 

Zakończył się okres dominowania zasady jednolitości władzy państwowej. 

Zakończył się w Polsce byt systemu fasadowych tworów PRL-u, jakimi były 

rady narodowe. Samorząd znalazł swoje silne konstytucyjne umocowanie. 

Reforma przyznała gminie osobowość prawną, własne kompetencje, mienie i 

budżet. Jej samodzielność podlega ochronie sądowej. Samorząd oddzielono od 

administracji rządowej. Uchwalenie tej ustawy oraz ordynacji wyborczej 

pozwoliło na przeprowadzenie pierwszych wyborów do rad gmin, które odbyły 

się 27 maja 1990 r. Pierwszymi tak wybranymi radnymi miasta Brzeziny zostali: 

Adam Gzowski, Maria Jadczak, Henryk Kawa, Marek Kawecki, Zbigniew 

Kędzierski, Michał Kiełczewski, Tadeusz Klimczak, Marek Kłopocki, Wojciech 

Knera, Ryszard Kowalski, Jan Krawczyk, Lech Marcinkowski, Jan Mospinek, 

Józef Napieracz, Piotr Piątkowski, Stanisław Przymus, Stanisław Śliwonik, 

Grzegorz Woźniakowski i Stefan Zasada oraz ś.p. radni: Sławomir Ciemięga, 

Michał Jakubowski i Marian Lewicki. Chwilą ciszy uczczono pamięć tych 

radnych, którzy już odeszli. W tym miejscu pamięć zmarłych samorządowców 

uczczono chwilą ciszy.  

Pierwszej Radzie Miasta przewodniczył Tadeusz Klimczak. Burmistrzem 

Miasta został wybrany  Lech Marcinkowski, zastępcami burmistrza: Marek 

Kłopocki i Michał Jakubowski, a członkami I Zarządu Miasta: Adam Gzowski, 

Marek Kawecki, Stanisław Przymus i Grzegorz Woźniakowski. Nowo wybrany 

Zarząd Miasta przejął władzę od ówczesnego Naczelnika Miasta Jerzego 

Bujnowicza. W czerwcu 1998 powołano kolejne szczeble samorządu 

terytorialnego, powiatu i województwa samorządowego. W czerwcu 2002 

wprowadzono bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów. 

Pierwszym tak wybranym burmistrzem została Ewa Mądra, obecnie Chojka.  

W tym miejscu przewodniczący podzielił się z obecnymi  poglądem 

funkcjonującym wśród samorządowców – radnych na temat bezpośredniego 

wyboru wójta, który często staje się organem niezależnym od rady.  

W drugiej części wystąpienia Zbigniew Bączyński omówił działalność Rady 

Miasta. Poinformował, że w okresie funkcjonowania samorządu terytorialnego 

Rada Miasta Brzeziny odbyła 222 sesje, na których podjęła 1904 uchwał. W 

poszczególnych kadencjach przedstawiało się to następująco: w I kadencji 289 

uchwał, w II – 310 uchwał, III – 462, IV – 474, a w obecnej kadencji dotychczas 

podjęto już 469 uchwał.   

Na zakończenie swego wystąpienia przewodniczący życzył samorządowi 

terytorialnemu doczekania w dobrej kondycji brylantowych godów. 

Samorządowcom - możliwości realizowania deklaracji wyborczych i satysfakcji 

z pracy oraz działalności w samorządzie terytorialnym ku zadowoleniu 

mieszkańców. 
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Następnym punktem obrad uroczystej sesji było wręczenie insygniów tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny harcmistrzowi Stanisławowi Pacho. 

Przewodniczący Zbigniew Bączyński poinformował, że 1 października 2009 r., 

w oparciu o uchwałę Rady Miasta z 29 września 2009 r. w sprawie nadania 

tytułu honorowego obywatela miasta Brzeziny, wpłynął wniosek obywatelski 

Związku Harcerstwa Polskiego o nadanie tytułu Honorowego Obywatela 

Brzezin Stanisławowi Pacho. Pod wnioskiem podpisało się 215 osób, wśród 

których byli mieszkańcy Brzezin, jak również okolicznych miejscowości. 20 

listopada 2009 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Tytułu Honorowego 

Obywatelstwa Miasta Brzeziny, podczas którego rozpatrzono przedmiotowy 

wniosek. Po weryfikacji wszystkich podpisów, Kapituła uznała 186 z nich jako 

głosy ważne. Na 29 nieważnych głosów poparcia składały się podpisy osób 

spoza terenu miasta Brzeziny oraz podpisy osób poniżej 18. roku życia. Wymóg 

formalny zebrania minimum 50 głosów poparcia dla wniosku obywatelskiego 

został jednak spełniony. Pod wnioskiem podpisało się 9 radnych miasta 

Brzeziny oraz Burmistrz Miasta Brzeziny Ewa Chojka. Kapituła jednogłośnie 

podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o nadanie 

Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny Panu Stanisławowi Pacho. 

Uchwała Kapituły stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Grażyna Korybut przedstawiła  wniosek o 

nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny Panu Stanisławowi 

Pacho. Odczytała bogaty życiorys Pana Stanisława Pacho. Dokumenty te 

stanowią załącznik do niniejszego protokółu. 

 

Burmistrz Miasta Brzeziny Ewa Chojka odczytała treść dyplomu dla Pana 

Pacho, napisany po staropolsku. 

„Na wieczną rzeczy pamiątkę – napisano na karcie dyplomu. – Podajemy do 

wiadomości tym dokumentem wszystkim, którzy będą go oglądać, słuchać lub 

czytać tak współczesnym, jak potomnym, że bacząc słusznie na prześwietną 

biografię umiłowanego nam brzezinianina, kawalera Orderu Odrodzenia Polski, 

harcmistrza Stanisława Pacho, wielkiego patrioty, ćwika z kampanii 

wrześniowej szarych szeregów i Narodowych Sił Zbrojnych członka, co to ludzi 

i ważniejsze dokumenty w czas II wojny przez granice Generalnej Guberni 

przenosił, a po wiktorii porty nasze z min nieprzyjaciela swobodził, który w 

czasach powojennych godną patrioty postawę zachował, który od pacholęcia 

służby swoje harcerstwu oddał i po dziś dzień za najprzedniejszego brzezińskiej 

młodzieży wychowawcę uchodzi, my rajcy wraz z przewodniczącym oraz 

burmistrzem ustanawiamy i nadajemy mu tytuł Honorowego Obywatela 

Brzezin. Upraszając, by nadal patriotyzmem swym młódź brzezińską zarażał, 

umiłowania do macierzy i miasta rodzinnego nauczał, jako to czynił dotychczas. 

Ze swej strony zobowiązani i powinni będziemy zapewnić znakomitemu 

mieszkańcowi wszelką wierność, dobre imię i wdzięczność po wsze czasy. Na 
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świadectwo tego i moc wiecznej trwałości wielka pieczęć pominionego miasta 

Brzeziny została przyłożona”. 

 

Obecni na sali uczestnicy tego niecodziennego wydarzenia zaintonowali 

laureatowi „Sto lat”, po czym ustawiła się do niego długa kolejka osób z 

gratulacjami. Wśród gratulujących znalazł się również Honorowy Obywatel 

Brzezin ojciec Julian Aleksander Szlachta.   

Największą radość z powodu tego wydarzenia przeżywali członkowie Hufca 

ZHP Brzeziny.  

- Harcerska brać naszego hufca jest niezmiernie ucieszona, że nasz kochany 

druh Stasiu, szanowany przez wszystkich, dostąpił tak wielkiego zaszczytu i 

znalazł się w gronie najbardziej zacnych, szanowanych obywateli Brzezin – 

powiedziała komendantka hm. Czesława Jaremko wręczając laureatowi 

pamiątkę z dedykacją od zuchów, harcerzy i instruktorów brzezińskiego Hufca 

ZHP Brzeziny.  

Honorowy Obywatel Brzezin Stanisław Pacho podziękował instruktorom hufca 

ZHP Brzeziny za inicjatywę, a radnym za przyznanie tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Brzeziny. Wszystkim  obecnym – za udział w tej 

niecodziennej uroczystości. 

 

Po części merytorycznej, nastąpiła część artystyczna, którą przygotowała brać 

harcerska z brzezińskiego hufca ZHP pod kierunkiem swoich instruktorów. 

Przedstawiono fragment kominka harcerskiego, który poprowadziła druhna 

Lucyna Mulczyk. Na początku podkreśliła, że zaszczyt, jakiego dostąpił druh 

Stanisław Pacho sprawił radość szczególną, ponieważ w tym roku organizacja 

ZHP obchodzi 100-letnią rocznicę powstania harcerstwa na ziemiach polskich. - 

Druh Stanisław Pacho pozostawił bardzo trwały ślad na ziemiach, po których 

chodził. Jesteśmy dumni, że mamy takiego druha i życzymy Ci, abyś długo żył i 

wspierał nas w realizacji wielu ciekawych przedsięwzięć wspomagających 

rozwój i wychowanie młodych ludzi – powiedziała hm. L. Mulczyk. Po czym 

zaprosiła wszystkich obecnych do wspólnego śpiewania i uczestniczenia w 

kominku. 

Harcerzy i samorządowców łączy wspólny cel – służba. Dlatego melodie i treść 

pieśni kominka dobrano tak, aby mogli w nich odnaleźć samego siebie, bo wiele 

z harcerskich piosenek pasuje zarówno do harcerzy, jak i do pracowników 

samorządowych.  

Występ rozpoczęto harcerskim powitaniem „czuj czuj czuwaj”. Kominek 

odbywa się zawsze przy świecy – symbolu przyjaźni i miłości. Tę świecę zapalił 

szanowny laureat tytułu Honorowego Obywatela Miasta Brzeziny, najstarszy z 

druhów - Stanisław Pacho. 

Potem zuchy i harcerze recytowali wiersze patriotyczne i przy 

akompaniamencie gitary, śpiewali pieśni harcerskie. Zabrzmiały m.in. „Płonie 

ognisko w lesie”, „Lilijka harcerska”,  „Morze nasze morze”, „Stokrotka 
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harcerska”, „Szary mundur, zielony mundur” i jedna z najpiękniejszych 

piosenek zuchowych „Mundur chusta”. 

Ostatnim elementem  kominka był krąg, symbolizujący jedność harcerzy oraz 

doskonałość do której dąży ZHP i, do której powinien dążyć każdy z harcerzy.  

Najpierw wielki krąg przyjaźni utworzyli instruktorzy, aby podkreślić, że łączy 

ich ten sam cel – kochać ojczyznę, dla niej żyć i pracować. Potem do kręgu 

dołączyli wszystkie zuchy i harcerze. 

Bez wątpienia kominek w wykonaniu braci harcerskiej z Hufca ZHP Brzeziny 

dostarczył uczestnikom uroczystej sesji Rady Miasta Brzeziny wielu wzruszeń i 

uświadomił, że harcerzem można być w każdym wieku, czego najlepszym 

przykładem jest właśnie Honorowy Obywatel Brzezin harcmistrz Stanisław 

Pacho który swoją harcerską służbę pełni już 76 lat. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Bączyński podziękował wszystkim 

obecnym za obecność na uroczystej sesji Rady Miasta i zaprosił obecnych do 

okolicznościowej fotografii upamiętniającej uroczystość, po czym zamknął 

uroczystą sesję Rady Miasta. 
 
 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady 

 

                                                                         Zbigniew Bączyński   


