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Ad.1 
Otwarcia obrad XXXII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec dokonał 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Michał Dyko, poprosił wszystkich obecnych na 
sali o powstanie odsłuchanie i odśpiewanie Hymnu Polski. 
 

Po odśpiewaniu i odsłuchaniu hymnu Przewodniczący Rady powitał zaproszonych 
gości: 

1. Starostę Powiatu Aleksandrowskiego Panią Wiolettę Wiśniewską 
2. Wicestarostę Powiatu Aleksandrowskiego Panią Marzennę Drab 
3. Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Dariusza Wochnę 
4. Radnego Powiatu Aleksandrowskiego Pana Macieja Włocha 
5. Radnego Powiatu Aleksandrowskiego Pana Stanisława Murawskiego 
6. Pana Gerarda Kucharskiego Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu 
7. Komendanta Powiatowej Straże Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim Pana 

Tomasza Kubika 
8. Komendanta WKU z Torunia Pana Andrzeja Koprowskiego 
9. Pana Leszka Cieślaka  
10. Pana Józefa Świątkowskiego byłego sekretarza Gminy Waganiec 
11. Wójtów i Burmistrzów sąsiadujących z Gminą Waganiec w osobach:  

Wójta Gminy Lubanie - Pana Sławomira Piernikowskiego; Wójta Gminy 
Bądkowo - Pana Janusza Zarembę; Wójta Gminy Raciążek - Panią Wiesławę 
Słowińską; Wójta Gminy Koneck - Pana Ryszarda Borowskiego; Wójta Gminy 
Zakrzewo – Pana Marka Ziemińskiego; Wójta Gminy Aleksandrów – Pana 
Andrzeja Olszewskiego; Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego – Pana 
Andrzeja Cieślę, Burmistrza Ciechocinka – Pana Leszka Dzierżewicza; 
Burmistrza Miasta Nieszawa – Pana Mariana Tołodzieckiego;   

12. Przewodniczących Rady Gminy w kolejnych kadencjach: 
Pana Karola Cieślaka; Pana Stanisława Garbacza; Pana Zbigniewa 
Czajkowskiego; Pana Szczepana Urbańskiego; Panią Monikę Szejner 

13. Księży Proboszczów z naszej i sąsiednich parafii: Proboszcza Parafii Zbrachlin 
Księdza Henryka Chałasińskiego; Proboszcza Parafii Brudnowo Księdza 
Cezarego Jabłońskiego, Księdza Grzegorza Molewskiego - z Parafii 
Nieszawskiej, Księdza Mariana Kuszyńskiego - z Parafii Raciążek, Księdza 
Mariana Jarosa - z Parafii Lubanie  

13. Panią Wandę Gmyrek Doktor Przychodni Nasz Lekarz w Zbrachlinie  
14. Dyrektorów placówek oświatowych w gminie oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych Gminy Waganiec: Panią Violettę Smulską – Dyrektor Zespołu 
Szkół w Zbrachlinie, Pana Tadeusza Szudzika – Dyrektora Zespoły Szkół  
w Brudnowie, Panią Mirosławę Grzegórską – Dyrektor Szkoły Podstawowej, 
Kierownika GOPS – Panią Małgorzatę Szatkowską, Kierownika ZOS – Panią 
Marie Biuńkowską, Panią Ewelinę Oźmina – Kierownika Gminnej Biblioteki 
Publicznej.    



str. 2 

 

15. Komendantów OSP: Pana Marka Rumińskiego – Komendanta Gminnego OSP, 
Pana Roberta Sztuczkę – Sierzchowo, Pana Tadeusza Kaluzińskiego – 
Plebanka, Pana Wojciecha Sobczaka – Zbrachlin, Pana Grzegorza Jaworskiego 
- Włoszyca 

16. Przedstawicieli zakładów z terenu gminy: Pana Ryszarda Góralskiego – 
PlantiCo Zielonki Zakład Handlowo Nasienny, Pana Benedykta Rakowskiego 
– Zakład Transportu, Handlu i Usług, Pana Józefa Szmelter – Prezesa Zarządu 
KBS Kujawski Bank Spółdzielczy, Pana Janusza Wesołowskieggo – 
Spółdzielcza Agrofirma” Plebanka, Państwa Małgorzata i Dariusz Ochędalscy 
„ZODAR”   

17. Przedstawicieli lokalnej prasy: Panią Jadwigę Aleksandrowicz – Gazeta 
Pomorska, Pana Stanisława Białowąs – Gazeta Aleksandrowska. 

18. Kombatantów i ich rodziny  
19. Radnych i sołtysów V kadencji Rady Gminy Waganiec 

 
Na koniec przewodniczący rady powitał gospodarzy tej uroczystej XXXII Sesji  
VI kadencji powitał Wójta Gminy Pana Piotra Marciniaka, Panią Skarbnik Danutę 
Roszko, zastępcę Wójta Pana Edwarda Musiała, obecną Radę Gminy Waganiec  
VI kadencji oraz sołtysów kadencji 2011-2015. 
Powitał również wszystkich nie wymienionych, a obecnych na sali. 
Lista osób zaproszonych na XXXII Sesję stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady - stwierdził, że w uroczystych obradach XXXII Sesji 
uczestniczy aktualnie 13 radnych Rady Gminy Waganiec VI kadencji, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Lista obecności stanowi, zał. nr 2 do protokołu. 

Nieobecni radni na obradach: radny Piotr Kosik (przybył na obrady – godz.1155)  
i radny Radosław Zwierzchowski. 
 
Ad.2 
Przewodniczący Rady, M.Dyko – nawiązując do projektu porządku obrad, 
przekazanego wcześniej wszystkim radnym, poprosił Radę oraz Wójta Gminy  
o wyrażenie stanowiska w tym zakresie. 
Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie uroczystej XXXII Sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec  
i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 
3. Wybór sekretarza obrad. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy 

Waganiec. 
a. przedstawienie genezy powstania insygniów, 
b. dyskusja nad projektem uchwały, 
c. podjęcie uchwały.  

5. Uroczyste przekazania Wójtowi Gminy insygniów władzy gminy.   
6. Wystąpienia zaroszonych gości. 
7. Zamknięcie XXXII sesji VI kadencji Rady Gminy Waganiec.  

Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła proponowany 
porządek obrad.  
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Ad.3 
Przewodniczący Rady M.Dyko przeszedł do następnego punktu porządku obrad tj. 
wybór sekretarza obrad prowadzącego rejestr uchwał i wniosków. 
 
Radny W.Marut zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Rady J.Różańskiego . 
 
Kandydat J. Różański wyraził zgodę. 
Rada Gminy w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła na Sekretarza Obrad 
Wiceprzewodniczącego Rady J. Różańskiego. 
 
Ad.4 
Przewodniczący Rady, M.Dyko – otworzył punkt dotyczący podjęcia uchwały  
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec. 
 
Na obrady przybył radny Piotr Kosik – godz.1155 
 
Następnie Przewodniczący Rady M.Dyko zwrócił się do obecnych na sali  
i przedstawił genezę powstania insygniów: 
 
„Wysoka Rado, Szanowni Goście! 
 
Wniosek o podjecie działań nad ustanowieniem herbu i barw gminy został złożony 
podczas dwunastej sesji V kadencji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 3 grudnia 
2007 r. Było to pokłosie złożonego wniosku przez radnego Pana Jerzego Nowaka  
o powołanie Komisji do opracowania Regulaminu przyznawania wyróżnień dla osób 
szczególnie zaangażowanych w sprawy Gminy Waganiec. Podczas dyskusji, padł 
inny wniosek, złożony przez radnego Pana Krzysztofa Rydlewskiego, aby najpierw 
ustanowić herb gminy i barwy gminy. Wniosek został przez Radę przyjęty. Na 
kolejnej sesji w dniu 27 grudnia 2007 r. Rada przyjęła pozycję w budżecie gminy na 
rok 2008 określających środki finansowe na opracowanie projektu insygniów gminy. 
Podczas wielu dyskusji, konsultacji nad wyborem metod opracowania projektu 
herbu i barw gminy, zdecydowano o wyborze metody wykonania projektów przez 
profesjonalnego weksylologa. Wybrano kandydaturę Pana dr. Gerarda 
Kucharskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. 
W dniu 30 października 2009 roku, na dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy, radni 
zaopiniowali przedstawione (dwie wersje) projekty Herbu, Flagi i Pieczęci. Po pełnej 
emocji dyskusji Rada większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt, będący 
dzisiaj przedmiotem obrad. Projekt został przesłany w listopadzie 2009 roku do 
zaopiniowania i oceny projektu w zakresie ich zgodności z zasadami heraldyki, 
weksylologii i miejscową tradycją historyczną przez Komisję Heraldyczną przy 
Ministrze Administracji i Cyfryzacji.  
Komisja ta kilkakrotnie nakazywała drobne zmiany w projekcje, cierpliwie 
nanoszone przez autora. Pozytywna opinia Komisji, pozwalająca na wywołanie 
uchwały o przyjęciu Herbu, Flagi i pieczęci wpłynęła dopiero we wrześniu 
bieżącego roku. 
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Następnie przewodniczący rady – przedstawił projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec – 
stanowią one zał. Nr 2 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady – otworzył dyskusję nad projektem uchwały, udzielając głosu 
Panu dr Gerardowi Kucharskiemu. 
 
Pan dr Gerard Kucharski – poinformował, że cieszy się, że będzie mógł, chociaż  
w krótkim zarysie przedstawić historie herbu, flagi i pieczęci. A tak naprawdę 
wszystko będzie się koncentrować wokół herbu.  
Gmina Waganiec należała do niedawna do tych gmin Polskich, która nie posiadała 
jeszcze swojego herbu, to się zmieniło we wrześniu br., kiedy oficjalnie zostało 
zatwierdzone przez Ministra pokłosie praw. Tak naprawdę prace nad insygniami 
gminy Waganiec trwały prawie rok. Zaczął opracowanie pod koniec 2008 r., Pan 
wójt wyszedł z inicjatywą, aby taka pracę powierzyć jego osobie. Stwierdził, że nie 
ukrywa, iż miał wielki problem, początkowo sądził, że nie będzie to zadanie trudne 
mając już doświadczenie kilu letnie w związku z opracowaniem różnych ekspertyz 
heraldycznych.  Wiedział, że tutaj też nie powinno być problemu. Jednak w wyniku 
prac badawczych, jego poszukiwań okazało się, że jednak problemy są. Oczywiście 
dotyczyło, to przeróżnych drobiazgów, jak to początkowo nazywał. Pierwotnie 
herbem gminy Waganiec wg. tych konsultacji, które odbył na miejscu miała być 
„jabłoń – drzewo”. 
Ponieważ tradycja z ostatnich dziesięcioleci wykazywała, że jest to teren, na którym, 
to sadownictwo w miarę prężnie się rozwijało. Była to jedna z propozycji, taki 
projekt został przygotowany, i wysłany. Jednak nie dawało mu to trochę spokoju, 
gdyż powinien także uwzględnić również te kryteria, na których bazuje komisja 
heraldyczna. Te kryteria poprawności są wyliczone. Po pierwsze należy zachować 
zgodność z prawidłami sztuki heraldycznej. Po drugie respektować zasady 
tworzenia staropolskich zasad herbów samorządu terytorialnego. Po trzecie 
uwzględniać tradycję heraldyczną terytorium wchodzącego w skład danej gminy. 
Następnie zachowanie kanonów współczesnej estetyki w zakresie stylizacji 
ikonograficznej. Heraldyka jest nauka wdzięczną i niewdzięczną. Nie można 
przedkładać wyobrażenia dosłownie, jako znaku herbowego i to jest ta strona 
niewdzięczna. Strona wdzięczna, że ten znak musi być porosty, ten znak w herbie 
musi być czytelny, i musi być komunikatywny. 
Dlatego też niejednokrotnie uproszczenia, które są w herbach podyktowane są tymi 
czterema herbami, które tutaj wcześniej wymienił. Jego dociekanie, poszukiwanie, 
studia, ukierunkowały od nazwy, był to drugi projekt. Zgodnie z sugestią miał 
dotyczyć Wagańca, aby wykorzystać wagę. Wagę, która gdzieś tam w pierwszym 
członie gminy Waganiec się pojawia. Niestety etymologia nazwy jest inna. Pochodzi 
od nazwiska Waganieckich, założycieli wsi, najstarsze dane o tej rodzinie, to jest  
II połowa XVI wieku. Czyli tak naprawdę patrząc na najstarsze ślady, chociaż by  
o Zbrachlinie sięgające XII wieku. Te trzysta ponad lat ciężko byłoby tu 
wytłumaczyć.  
Także Zbrachlin jest wymieniony w bulli Papieża Innocentego II z 1136 r.  
i najstarszy ślad osadnictwa tego pisanego pochodzi z XIII wieku. I dlatego tu 
odrzucił ideę Waganieckich i rzekomej wagi, ponieważ nie był w stanie ustalić, 
jakiego herbu używali Waganieccy, to się po prostu zmieniło.  
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To nie była rodzina, która była jakoś szczególnie majętna, ona oprócz Wagańca, 
który i tak nie był w całości w ich posiadaniu, nie posiadała innych dóbr. Fakt, 
faktem długo tu funkcjonowali, bo ślady Waganieckich w XVIII wieku, jako 
dziedziców są jeszcze widoczne. Aczkolwiek ten epizod z końca XVI w 1584 r, kiedy 
to Bartłomiej Waganiecki – dziedzic Wagańca naraził się Plebanowi w Zbrachlinie, 
kiedy przywołał tutaj Pastora Ewangelickiego, jest to potwierdzone w różnych 
aktach. Ta rodzina już wtedy była protestancka, generalnie duża część Kujaw była 
dość mocno protestancka. Dlatego też zauważył, że nie na tym chce budować 
tożsamość mieszkańców całej gminy, bo ta historia dotyczyła tylko jednej 
miejscowości.  
Herb ma scalać, aby nie wzbudzać kontrowersji, ten herb ma łączyć.  
I tak kolejny pomysł ostatni przeszedł ze Zbrachlina, dokładnie z funkcjonującej tu 
już z XII wieku parafii Św. Jakuba Większego Apostoła, do której należy również 
Waganiec i większość okolicznych miejscowości, które do dnia dzisiejszego 
stanowią jakby trzon gminy. Jakby nie patrzeć, parafia to była pierwsza jednostka 
centralna, bo tu koncentrowało się życie przez dziesiątki, setki lat. Tu była szkoła, tu 
były różnego rodzaju organizacje, przytułki parafialne itd., czyli funkcje ośrodkowe, 
które przyjęła w XIX i XX wieku gmina, ona się zaczęła kształtować w parafii. I to 
jest zgodne, że parafia była naturalnym centrum. I tak to postanowił uwzględnić, 
czyli jest św. Jakub, jest parafia, i jest Zbrachlin. Oczywiście pechem było, że pod 
koniec XIX wieku, Kościół pierwotny spalił się.  
Ale szczęściem kolejnym było to, że pobudowano nowy Kościół. Mieszkańcy parafii 
i kolejni proboszczowie zdecydowali się na pobudowanie murowanego Kościoła, co 
zrobili z dużym wysiłkiem. I z tym, że nie nadali mu Św. Jakuba, tylko Św. 
Wojciecha Biskupa Męczennika. Pojawił się mały dylemat, jednak jest już dwóch 
patronów, którego wybrać, tego historycznego, czy tego współczesnego. Kościół, 
pomimo, że jest z przełomu XIX i XX wieku, to jednak nie jest jego bryła bardzo 
charakterystyczna. Ponieważ niejednokrotnie można wykorzystywać elementy 
unikatowe w skali kraju. Z racji tego, iż zarówno, Św. Wojciech, jak i Św. Jakub, jego 
zdaniem byli idealnymi patronami, można było pomyśleć o tym, że tworzywem dla 
herbu będą Ci patronowie, ciągle się głowił, którego wybrać, przez wiele tygodni 
myślał nad koncepcjami, czy ta dłuższa historia, czy ta współczesna związana  
z parafią.  
Gmina Waganiec, jako jednostka samorządu terytorialnego nie posiadała tradycji 
heraldycznych. Podczas zaborów w okresie Księstwa Warszawskiego na pieczęciach 
urzędowych i oznakach urzędników gmin stosowana była symbolika państwowa. 
Używano pieczęci z wizerunkiem Orła Polskiego a od połowy XIX wieku pieczęci  
z godłem carskim. Po odzyskaniu niepodległości, do 1939 r., a także po II wojnie 
światowej po 1945 r. w przypadku Rad Narodowych, a w tym przypadku gminnych 
wprowadzono do użytku pieczęcie z wyobrażeniem godła polskiego, czyli Orła 
Polskiego.  
Jedynie, co udało się zaobserwować, to na początku Księstwa Warszawskiego, czyli 
w początkach XIX wieku i niedługo po nim wójtowie posługiwali się pieczęciami 
takimi zindywidualizowanymi, były to pieczęcie z nazwiskiem wójta i były 
stosowane bardzo często.  
Takie pieczęcie nie stanowią wielkiego wyróżnienia, one odnoszą się do jednego 
urzędnika, one nie posiadają wielkich wartości heraldycznych. 
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Przystępując do stworzenia współczesnego znaku samorządowego, współczesnych, 
ale też i historycznych znaków w poszukiwaniu tej materii odniósł się i zaczął 
właśnie w tych instytucjach, ośrodkach w parafii Zbrachlińskiej. Tutaj uważał, że 
ponieważ Waganiec w dawnych czasach nie pełnił takiego ośrodka centralnego,  
a był nim właśnie Zbrachlin, to postanowił jak gdyby zdecydować, że parafia będzie 
tym zalążkiem, nad którym będzie się opierał. Oczywiście mógł wybrać jakieś 
heraldyczne elementy herbów właścicieli, tych wielkich właścicieli szlacheckich  
z terenu gminy, ale niestety nie był w stanie precyzyjnie określić przynależności 
herbowej wszystkich tych dziedziców - rodzin szlacheckich: Waganieckich, 
Broniewskich, Kościelskich, Zakrzewskich i Nieszczewskich. Znana jest tylko, 
przynależność rodowa Broniewskich i Kościelskich oraz Zakrzewskich herbu 
Ogończyk. I tak naprawdę zmienić tych dziedziców w zależności od majątków, 
które były wyprzedawane, zamienione, odkupowane, to powodował bardzo duże 
zamieszanie. Tutaj nie było takiego ośrodka silnego, jak np. jedna rodzina posiada 
sześć wsi, i wtedy jest faktycznie, czego się zaczepić, jest to centrum. Nie odnalazł 
żadnego biogramu człowieka, rodziny, która w szczególny sposób by zapisała się na 
kartach historii, na tyle, aby móc uświęcić to w postaci umieszczenia na tym znaku, 
na herbie. 
I tak jak podkreślił, parafia w Zbrachlinie była instytucją, która najpełniej najtrwalej 
kształtowała ośrodek gminy, i dzięki niej, jak wykazał w zarysie historycznym, to 
wezwanie Św. Jakuba i później Św. Wojciecha, stało się takim zaczynem do tego, 
jakie elementy tego herbu powinny się pojawić. Mając na uwadze te przesłanki 
historyczne, i na logikę Ci patronowie byli dla niego takim dobrym punktem 
odniesienia. W takim przypadku należy odszukać pieczęci parafialnych, ponieważ 
bardzo często na tych pieczęciach parafialnych są już konkretne treści. Próbował 
odnaleźć pieczęć parafialną, jeszcze za czasów parafii Św. Jakuba, niestety 
poszukiwania nie przyniosły rezultatu. W zakresie pieczęci współczesnej parafii  
Św. Wojciecha odszukał, że był tam krzyż pański i też nie przydałby się do 
skomponowania, ponieważ krzyż, jest znakiem bardzo uniwersalnym, ale nie 
związanym bezpośrednio z historią i patronem Św. Wojciechem. Stąd musiał 
poszukać nowych elementów.  
Komponując herb gminy Waganiec starał się uwzględnić wszystkie założenia przy 
komponowaniu takich insygniów spisanych w 1999 r. na pierwszym Krakowskim 
Kolokwium Heraldycznym, które to uwzględniło, wszystkie zasady. Wszystkie 
tarcze herbowe, które nie mają kształtu podobnego do załączonego wzoru, są nie 
heraldyczne i one nie spełniają kryteriów przez Komisję Heraldyczną z 1999 r. 
Wiadomo, że herby były wcześniej i dotyczy to miast, miasteczek i w bardzo wielu 
przypadkach posiadają duże błędy. Ta tarcza, która jest proponowana, jest ona 
tarczą rycerską, typu hiszpańskiego, tzw. późno – gotycka o proporcjach 7- 6.  
Projekt zakłada w polu czerwonym skrzyżowana laska pielgrzyma zwieńczona 
muszlą i kulką, złota, w lewym skosie i wiosło złote w prawym skosie, w podstawie 
tarczy jest fala srebrna.  
Czyta w takim języku, gdyż to jest prawidłowy opis herbów, taki jest język 
heraldyczny. Symbolika projektu, pojawiające się wiosło i jest to wiosło  
Św. Wojciecha, atrybut. Symboliczne atrybuty w postaci wiosła oznaczają człowieka, 
dzielnego, silnego, oddanego sprawie, honorowego, wiosło symbolizuje daleką 
podróż morską, siłę, odwagę pewność konsekwencję.  
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Jak mówi legenda wiosłem miał być potraktowany Św. Wojciech, tuż przed zgonem 
ogłuszono go wiosłem. Św. Wojciech napotkał wiele trudności i niechęci ze strony 
Prusów, którzy zamordowali go odcinając mu głowę 23 kwietnia 997 r. we wsi 
Święty Gaj. Było to jego wiosło z jego łodzi, gdyż płynął on Wisłą. Jest to jeden  
z atrybutów symbolika wiosła, jest bardzo bogata. 
Natomiast drugi atrybut w postaci laski pielgrzyma Św. Jakuba, jest to muszla  
z kulką. Jest to bardzo ciekawa postać, był jednym z 12 apostołów Jezusa Chrystusa. 
Herod Agryppa, wnuk Heroda Wielkiego, kazał ściąć św. Jakuba mieczem podczas 
pierwszego prześladowania. Kościołów Św. Jakuba nie ma zbyt wielu w Polsce. 
Teraz jest ta postać troszeczkę odświętniona poprzez pielgrzymki do grobu  
w Santiago de Compostela (Hiszpania), Relikwie Św. Jakuba zostały tam 
przewiezione z Jerozolimy. Jest dużo różnych szlaków przez Polskę też Św. Jakuba, 
to na tych szlakach na całym świecie takie muszle można zaobserwować. Św. Jakub, 
jest to uprzywilejowany apostoł, uczeń, był świadkiem wielu cudów. Jest 
opiekunem pielgrzymów, zakonów rycerskich walk z islamem i symbolicznym 
atrybutem w postaci laski pielgrzyma, która oznacza podróż wiedzę, i władzę. 
Muszla symbolizuje długa podróż tryumfatora w bitwie, uczestnika, krucjaty, 
dobroć i mądrość Boską. To tyle, jeśli chodzi o krótkie wytyczenie znaczenia 
symboli. Barwy użyte przy komponowaniu projektu herbu oczywiście  
w konwencji heraldycznej, nawiązując z jednej strony do symboliki męczeństwa  
i dostojeństwa, bo obaj byli męczennikami oraz do powiatu aleksandrowskiego 
(srebrny, złoty, czerwony). Srebrna fala nawiązują także do nadwiślańskiego 
położenia Gminy. Nadwiślańskie położenie uważano, że jest charakterystyczne, 
rzeka Wisła, duże rzeki ujmuje się. 
 
Flaga, to pochodna herbu. Proponowano gminie, aby przyjęła flagę 
zindywidualizowana, związaną z herbem. Flagę tworzy się zawsze z barw 
heraldyki, która jest w herbie. Uważa, że wybór tego projektu jest udany, ale to jest 
tylko jego zdanie. Nie będzie czytał protokołu flagowego, herbowego, cała 
dokumentacja jest w Urzędzie Gminy.  
 
Pieczęć jest tu monogramem i dzięki nim ta historię bezpośrednio się wykorzystuje. 
I w historii pieczęcie mają najdłuższą trwałość. Przygotowane zostały trzy pieczęcie: 
Rada Gminy Waganiec, Gmina Waganiec, Wójt Gminy Waganiec. Napisy są 
rozdzielone sześcioramienną gwiazdą. Typ czcionki – Times New Roman CE. Otok 
zewnętrzny podwójny ciągły i przerywany. Średnica wszystkich trzech pieczęci 
wynosi 36 mm.  
 
Co to znaczy mieć herb? 
Herb, to na pewno prestiż dla gminy i lokalnego społeczeństwa. Herb, to element, 
który scala mieszkańców, indywidualizuje.  
To element wspólnej indywidualnej historii, tradycji, kultury. To znak, którego 
pełną treść znają tylko wtajemniczeni, czyli mieszkańcy gminy. 
To szacunek dla przodków, którzy żyli na terenie gminy, pielęgnowali tradycję 
społeczno – religijną i kulturalno – gospodarczą. 
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Herb to wyzwanie dla przyszłych pokoleń, które będą się tym herbem posługiwać  
i z nim identyfikować. To żywy ślad po ludziach, którym zależy na budowaniu 
pomyślnej i wspólnej przyszłości z uszanowaniem przeszłości. To znak, makra 
jakiejś gminy i jej mieszkańców. To po prostu czytelny prosty w odbiorze i łatwy do 
zapamiętania obraz, któremu należy się szacunek na równi z godłem Polski - tak 
mówi ustawa. 
Poinformował, że ma nadzieją, iż jego skromny wkład jest w tworzeniu tego herbu, 
mimo tych perturbacji związanych z czasem przyjęcia. Komisja w Warszawie 
obraduje bardzo różnie, tam część tej komisji zginęła pod Smoleńskiem i ona przez 
półtora roku miała problemy, aby się ukonstytuować od nowa w międzyczasie 
zmarł Przewodniczący Profesor Kuczyński. Ustawa mówi, że komisja ma trzy 
miesiące, na wydanie tego i przez ta procedurę trzeba było przyjąć. 
Cieszy się, że finał jest taki, że można w dniu dzisiejszym świętować uroczyście 
poprzez oficjalne nadanie tych insygniów, i w którym może osobiście wziąć udział. 
 
Przewodniczący Rady – podziękował Panu dr G.Kucharskiemu za przedstawiony 
krótki zarys historii związanej z insygniami gminy. 
 
Następnie udzielił głosu Panu Leszkowi Cieślakowi. 
 
Pan L.Cieślak – powitał wszystkich zebranych, stwierdził, że nikogo nie wyróżnia, 
bo wiadomo, że jeżeli kogoś się wyróżni, to resztę się poróżni.  
 
Poinformował, że ma przyjemność podyskutować z autorem projektu, symbolu, 
który ma łączyć mieszkańców gminy. Wnioskował, aby była właśnie waga, bo jak ma 
coś łączyć, to właśnie waga. Ktoś, kto popatrzy na ten herb, zastanowi się, kogo on 
charakteryzuje, co on sobą przedstawia? I tu jak ktoś nie zna, to nie będzie wiedział. 
Waga jest odimienna. Patrząc, np. na herb Łodzi, jest to miasto, które nie posiada 
rzeki, nie posiada jeziora, ale posiada symbol łodzi. I tu po prostu jest to od razy 
informacją. 
Zwrócił się do dr Kucharskiego, że nie chce być tu spornym głosem, ale pytanie, kto 
rozpozna? Wtajemniczeni, a wtajemniczony jest, kto? – to właśnie mieszkańcy 
Zbrachlina, Wagańca i Plebanki najlepiej znają. Gdyż po prostu stąpają po tej ziemi, 
dlatego najlepiej ja znają z przeszłości również.  
Podał przykład miejscowości k.Poznania, Puszczykowo, mają w swoim herbie 
„Pućki”, i to się od razu kojarzy. 
Pan dr Kucharski tak pięknie to przedstawił. Jednak on wychodzi z innej propozycji, 
proponuje, aby ten herb był związany z miejscowością, dla której on ma służyć 
„Waga – Waganiec”. 
Ta waga nam pomaga w życiu, łączy integruje. I nie zawsze musi być to historyczne. 
Jego propozycja tej wagi, polega na tym, że to ma być do Wagańca. W Zbrachlinie 
koncentrowało się to centrum życia kulturalnego, bo Kościół należy do kultury.  
Ale pamiętać trzeba o tym, że zanim Kościół powstał w Zbrachlinie, to był również 
Kościół w Starym Zbrachlinie. I to jest zapisane w historii nazw. Kiedy przeszła 
parafia w to miejsce nie zanotowano tego, nikt się nie dowie? 
Ale teraz, to życie ze Zbrachlina, gdzie była koncentracja tego środowiska przeszła 
do Wagańca.  
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Wtedy, kiedy zbudowano tor kolejowy. Tor kolejowy oddano do użytku 4 grudnia 
1862 r. Była to pierwsza kolej na Kujawach, i wtedy właśnie zaczęło się przenosić to 
życie do Wagańca. Gdyby Gmina nie była w Wagańcu, to by ręce podniósł. 
Natomiast w tej chwili w jego świadomości Zbrachlin, nie Waganiec, ale również 
Plebanka - trójwieś. I tą trójwieś stanowi ośrodek gminy. I dlatego startuje z tą 
propozycją, ale nie neguje tego, to tak zostało przygotowane i tak zostanie. Po prostu 
Herby też się zmienia, hymny też się zmieniają. 
Radzi poszukać jeszcze coś lepszego, być może się coś znajdzie? 
Przedstawia swoje zdanie, jako głos w dyskusji, i uważa, że to nie jest dla Zbrachlina, 
tylko dla trójwsi. Ponieważ gmina nie mieści się w Zbrachlinie, tylko w Wagańcu.  
I w Wagańcu należy szukać tego herbu, znaku, tego spoiwa, które łączy. 
Uważa, że waga ma wielkie walory, a mianowicie: waga przyrząd do mierzenia 
masy, ale również symbol sprawiedliwości, i znak zodiaku. 
Na zakończenie stwierdził, że historia Wagańca jest związana z koleją, a nie jest 
związana z wodą, i szlak wodny upadł wtedy, gdy powstała kolej. 
Podziękował za udzielony głos. 
 
Przewodniczący Rady – udzieli głos wójtowi gminy – Panu P.Marciniak. 
 
Wójt – przedstawił Uchwałę nr 101-1645/O/2013 Komisji Heraldycznej z dnia 24 maja 
2013 r. w sprawie projektów herbu, flagi i pieczęci gminy Waganiec – stanowi ona 

załącznik nr 3 do protokołu. 

Uchwała informuje, że przedłożone projekty Komisja Heraldyczna opiniuje 
pozytywnie. 
Podstawą wyrażenia powyższej opinii stanowi uchwała Komisji Heraldycznej, która 
zawiera merytoryczną ocenę projektów w zakresie zgodności z zasadami heraldyki, 
weksylologii i miejscową tradycję historyczną. 
 
Przewodniczący Rady – w związku z brakiem chętnych do dyskusji zamknął 
dyskusję i zarządził głosowania nad przedstawionym projektem uchwały w sprawie 
ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec. 
 
Rada Gminy w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę  
Nr XXXII/189/13 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec 
– stanowi ona złącznik nr 4 do protokołu. 

 
Ad.5 
Przewodniczący Rady, M.Dyko – zwrócił się do Wójta Gminy Pana P.Marciniak  
i dokonał uroczystego przekazania Wójtowi Gminy insygniów władzy gminy.  
Cyt.  
 „ Panie Wójcie, przekazuję Panu Flagę Gminy i pozostałe insygnia, jako symbole 
naszej wspólnoty, niech ten znak wszystkich nas łączy we wspólnej pracy dla dobra 
naszej Gminy". 
 
Wójt Gminy, P.Marciniak – podziękował za otrzymane insygnia i poprosił radnego 
P.Kosika, sołtysa sołectwa Siutkowo, J.Urbańskiego, pracownika Urzędu Gminy, 
M.Sokołowską, aby stanowili poczet flagowy.  
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Następnie poprosił radną H.Malinowską i radnego W.Góralskiego do przeniesienia 
ustanowionych insygni gminy do Kościoła Parafialnego pw. św. Wojciecha  
w Zbrachlinie, w celu ich poświęcenia.   
 
Ad.6 
Przewodniczący Rady M.Dyko – udzielił głosu obecnym na sali. 
 
Głos zabrała: Starosta Powiatu Aleksandrowskiego, Pani Wioletta Wiśniewska 
Cyt.  

„Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie,  
Szanowni Państw, Dostojni Goście dzisiejszej uroczystości Radni Gminy Waganiec ! 

 
 Proszę przyjąć nasze serdeczne gratulacje z okazji ustanowienia na dzisiejszej 
uroczystej sesji rady Gminy Waganiec herbu, flagi pieczęci Gminy Waganiec. 
Podniosła uroczystość i podjęta przez Radę, uchwała związana ustanowienie 
gminnych insygniów jest wydarzeniem historycznym. Pamięć po nim pozostanie na 
wieki pielęgnowana przez przyszła pokolenia. Herb sprawi, że Gmina Waganiec 
będzie jeszcze bardziej rozpoznawalna, stanowi on, bowiem wraz z flagą i pieczęcią 
dowód tożsamości, mądrości i gospodarności jej mieszkańców. 
 
 Ten piękny herb będzie odtąd zdobił gminne instytucje, pisma i materiały. Niech, 
więc na trwałe wejdzie w świadomość mieszkańców, niech wzbudza zaufanie, niech 
podnosi wagę i prestiż tego pracowitego i gościnnego samorządu. 
 
 W tym szczególnym dniu życzymy Panu Wójtowi oraz władzom gminy 
Waganiec i jej mieszkańcom sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.” 
Kserokopia listu gratulacyjnego stanowi zał. Nr 5 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady – podziękował za wystąpienie i za złożone życzenia, udzielił 
głosu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Niszczewach, Pani 
Mirosławie Grzegórskiej.  
 
Głos zabrała: Dyrektor Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Niszczewach  
Cyt. 

„ Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,Panie Wójcie,  
w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niszczewach 
składam serdeczne gratulacje z okazji ustanowienia herbu, pieczęci i flagi Gminy 
Waganiec. 
Jest to historyczny akt, pamięć po nim zostanie na wieki. 
Herb oraz flaga stanowią dowód nobilitacji i tożsamości Gminy oraz jej 
mieszkańców. 
Niech Symbole te stanowią spoiwo łączące ogół mieszkańców oraz działania na 
rzecz Gminy Waganiec. 
Życzymy wielu powodów do radości, dumy i satysfakcji. 
„ Skarbem człowieka i narodu są ślady na ziemi" 
 H.Sienktwicz 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej im Orła Białego w Niszczewach nauczyciele, rodzice  
i uczniowie. 
Kserokopia listu gratulacyjnego stanowi zał. Nr 6 do protokołu.  

 
Przewodniczący Rady - podziękował za wystąpienie i udzieli głosu wójtowi gminy. 
 

Wójt – poinformował, że w związku z obchodami dnia 11 listopada, w pobliskich 
gminach również odbywają się uroczystości i większość zaproszonych gości nie 
mogła przybyć, jednak wpłynęły listy gratulacyjne. 
Przedstawił List gratulacyjny, który złożył Wójt Gminy Koneck, Pan Ryszard 
Borowski,  
Cyt. 

„Szanowny Panie Wójcie! 
Dziękuję za zaproszenie na gminne obchody Narodowego Święta 

Niepodległości połączone z uroczystą Sesją Rady Gminy, na której nastąpi 
ustanowienie herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec. 

Obchody Święta Niepodległości organizowane w Gminie Koneck 
uniemożliwiają mi przybycie na tę ważną dla Waszej Społeczności uroczystość. 

W imieniu własnym i samorządu Gminy Koneck składam serdeczne 
gratulacje z okazji ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Waganiec. Wyrażam 
przekonanie, że symbole Gminy Waganiec przyczynią się do umocnienia historii, 
kultury i tożsamości tej Gminy. 

Panu Wójtowi i samorządowi Gminy Waganiec życzę realizacji wszelkich 
zamierzeń, a mieszkańcom satysfakcji i zadowolenia z efektywnej pracy 
samorządu”.  

 

Kserokopia listu gratulacyjnego stanowi zał. Nr 7 do protokołu.  

 
Wójt - przedstawił List gratulacyjny, który złożył Burmistrz Miasta Aleksandrów 
Kujawski, Pan Andrzej Cieśla,  
Cyt. 

„Szanowni Państwo, Wójt Gminy Waganiec i Rada Gminy Waganiec, 
W tym wyjątkowym dla wszystkich mieszkańców Gminy Waganiec dniu 

chciałabym złożyć Państwu gratulacje z okazji ustanowienia herbu, flagi i pieczęci 
Gminy. Ustanowienie insygniów jest dla Państwa Gminy znakiem niezależności  
i niezawisłości, ważnym elementem lokalnej małej Ojczyzny.  

Przyjęcie herbu, flagi i pieczęci otworzy nowy etap w historii Państwa Gminy, 
wpłynie na wzrost lokalnej tożsamości i jednocześnie pokaże,że samorząd nie 
zapomina o swojej tradycji i kulturze. Dzień ten na pewno na długie lata pozostanie 
w pamięci wszystkich mieszkańców Gminy Waganiec. 

Panu Wójtowi i samorządowi Gminy życzę realizacji wszelkich planów 
samorządowych, a mieszkańcom wszelkiej pomyślności, sukcesów, satysfakcji  
i zadowolenia z efektywnej pracy samorządu”. 
Kserokopia listu gratulacyjnego stanowi zał. Nr 7 do protokołu.  
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Wójt Gminy – poinformował, że w tak uroczystej chwili z okazji nadania insygniów 
gminy i daty, z jaką ta chwila się odbywa - 95 rocznica odzyskania niepodległości. 
Pamięć, którą kultywuje się tym, którzy, tą wolność odzyskali. Jednocześnie coś, co 
powstaje historyczne na oczach wszystkich.  

W dniu dzisiejszym na tej sali w osobie autora projektu Pana  
dr G.Kucharskiego i Pana L.Cieślaka, odbyła się mała prezentacja sytuacji, jaka 
trwała w momencie, kiedy padł pomysł tworzenia herbu i barw gminy. Wcale nie 
było, to takie jednoznaczne, że wszyscy się zgadzają z taką wersją, z taką propozycją. 
Pan doktor zasygnalizował, że były różne propozycje zgłaszane przez radnych, 
mieszkańców. Zakończyło się to efektem, który wszyscy widzą na fladze i na 
kształcie herbu.  
Ma nadzieją, że te dyskusje, które trwały do momentu podjęcia praz Wysoką Radę 
uchwały, nie będą miały dalszego ciągu. 

Życzy sobie i wszystkim obecnym, aby się spełniły te wszystkie życzenia, 
które padały od gości, aby te symbole łączyły i były powodem dumy naszego 
historycznego jestestwa. 

Gmina Waganiec, jest gminą, która zaledwie, jako jednostka administracyjna 
powstała 22 lat temu. Jako administracyjny organ nie ma bogatej historii, ale jest 
historia w postaci mieszkańców gminy, w postaci przeżyć, w postaci ich życiorysów 
i to jest, to cenne źródło do czerpania siły na kolejne lata. 

Podziękował, wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tych 
znaków, i ustanowienia barw gminy.  
Gmina Waganiec jest teraz gminą jak inne gminy, ma swoją barwę, ma swoje 
terytorium, i ma swój symbol. Ma nadzieję, że te wszystkie wydarzenia, które w dniu 
dzisiejszym się działy, będą również wszystkich łączyły, a nie dzieliły. 
Jeszcze raz serdecznie podziękował wszystkim, złożył podziękowania również dla 
tych, którzy wywołali temat rozpoczęcia dyskusji o herbie, dla tych, którzy w toku 
prac wnosili swoje uwagi. Nie bez powodu na sesje są zaproszeni Przewodniczący 
Rady Gminy wszystkich kadencji. Pan Karol Cieślak, z wiadomych powodów nie 
mógł przybyć w związku z chorobą, ale łączą się tu wszyscy i radni i sołtysi z całego 
bytu administracyjnego gminy. 

Podziękował jeszcze raz, za udział w tej uroczystej sesji wszystkim obecnym 
na sali. Następnie wręczył obecnym na sali pamiątkowe upominki w formie herbu. 
 
Ad.7 
Przewodniczący Rady M.Dyko podziękował wszystkim za przybycie i udział w tej 
uroczystej sesji i wobec zrealizowane porządku obrad – zamknął obrady XXXII Sesji 
VI kadencji Rady Gminy Waganiec – godz. 1310              
 
Protokołowała:      
 


