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PROFESOR ZYGMUNT WIATROWSKI
HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA

ZAGÓRÓW

24 czerwca 2013 r. odby∏a si´ wyjàtkowa uroczys-
toÊç nadania prof. Zygmuntowi Wiatrowskiemu z Cie-
chocinka tytu∏u Honorowego Obywatela Miasta i Gminy
Zagórów (pow.  S∏upca, dawniej Konin).

W uzasadnieniu wniosku o nadanie profesorowi
Wiatrowskiemu tego zaszczytnego tytu∏u, przygotowa-
nego przez Towarzystwo Przyjació∏ Ziemi Zagórowskiej,
kierowano si´ nie tylko licznymi osiàgni´ciami nauko-
wymi profesora oraz jego wyjàtkowà aktywnoÊcià spo-
∏ecznà, kulturalnà, filatelistycznà i rodzinnà, ale tak˝e
zapisami w Ksi´dze Pamiàtkowej wydanej przez WSHE
we W∏oc∏awku pod redakcjà prof. Stanis∏awa Kunikows-
kiego „z okazji 60-lecia pracy nauczycielskiej i 40-lecia
pracy naukowo-dydaktycznej profesora Zygmunta Wia-
trowskiego”. Zapewne znaczàcymi okaza∏y si´ tak˝e
dotychczas nadane wy˝ej wymienionemu tytu∏y i wy-
ró˝nienia, w tym szczególnie: najwy˝szy tytu∏ naukowy
Doktor Honoris Causa nadany przez Akademi´ Nauk
Pedagogicznych Ukrainy, profesor emerytowany Uni-
wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Prezes
honorowy Polskiej Akademii Filatelistyki, Cz∏onek ho-
norowy Polskiego Zwiàzku Filatelistów, Cz∏onek hono-
rowy Europejskiej Akademii Filatelistyki.

Na program uroczystej sesji Rady Miasta Zagórowa
z∏o˝y∏y si´:

- akty nadania tytu∏u honorowego: Prezesowi Ho-
norowemu Zarzàdu G∏ównego Polskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym, Krys-
tynie Mrugalskiej z Warszawy oraz prof. Zygmuntowi
Wiatrowskiemu z Ciechocinka;

- koncert s∏owno-muzyczny chóru m´skiego z Za-
górowa - z okazji 150. rocznicy Powstania styczniowego;

- cz´Êç towarzyska z udzia∏em licznie przyby∏ych
goÊci z wyró˝nionymi na czele.

Ka˝dej z tych cz´Êci, wspaniale zorganizowanych,
w nastrojowym klimacie spo∏ecznym wielkiego zda-

rzenia, mo˝na by poÊwi´ciç wiele stron opisu - stwier-
dzi∏ prof. Wiatrowski. Jednak, kierujàc si´ tytu∏em
niniejszej relacji, dalszà cz´Êç opisu poÊwi´c´ „rodowi-
temu zagórowiakowi”.

W imieniu Burmistrza Miasta Zagórów Wies∏awa
Radnieckiego, jak równie˝ wnioskodawców nadanych
tytu∏ów, a nade wszystko radnych gminy i miasta Za-
górów - Przewodniczàca Rady Miejskiej Romualda Ma-
tusiak (pose∏ na Sejm RP dwóch wczeÊniejszych kaden-
cji) z dostojnoÊcià celebrowa∏a t´ nadzwyczajnà uro-
czystoÊç. W okaza∏ej Sali widowiskowej Gminnego
OÊrodka Kultury w Zagórowie skupi∏o si´ ponad 150
przyby∏ych, w tym wielu dostojnych goÊci, wÊród któ-
rych znaleêli si´ mi´dzy innymi: Eugeniusz Grzeszczak
- Wicemarsza∏ek Sejmu RP, Honorowy Obywatel Zagó-
rowa z lat 90-tych, Mariusz Roga - Starosta s∏upecki,
Micha∏ Pyrzyk - Burmistrz S∏upcy, ks. Pra∏at Ryszard
Maciejowski - od ponad 20 lat Proboszcz Parafii Âwi´tych
Aposto∏ów Piotra i Paw∏a w Zagórowie, ks. Dziekan

Wyró˝nieni tytu∏em Honorowego Obywatela Miasta Zagórów:
Krystyna Mrugalska i Zygmunt Wiatrowski
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