UCHWAŁA Nr 657
RADY MIASTA KONINA
z dnia 31 stycznia 2018 roku
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Konina
Ojcu Maksymilianowi Tarejwo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 36 ust. 1 Statutu Miasta Konina
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 138 Rady Miasta Konina z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie Statutu Miasta Konina (ogłosz. w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4827 ze zm.)
– Rada Miasta Konina uchwala co następuje:
§ 1.
Nadaje honorowe obywatelstwo Miasta Konina Ojcu Maksymilianowi Tarejwo.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/

Wiesław Steinke

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 657
Rady Miasta Konina
z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Konina
Ojcu Maksymilianowi Tarejwo.
W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski Rada Miasta Konina pragnie
upamiętnić Ojca Maksymiliana Tarejwo.
Po utracie przez Polskę niepodległości, pokolenia naszych rodaków bez względu na swoje
pochodzenie i wykonywany zawód zmagały się o zachowanie ducha polskości. Dziesiątki
tysięcy duchownych, nauczycieli, działaczy społecznych walczyło o polską kulturę
i tożsamość narodową, a konspiratorzy i powstańcy przelewali krew na ołtarzu ojczyzny.
Możemy być dumni, że jeden z wielkich bohaterów walki o niepodległość związał swój los
z naszym miastem. Józef Tarejwo urodził się w 1834 roku w miejscowości Preny. W 1854
roku wstąpił do zakonu kapucynów w Lubartowie gdzie przyjął imię Maksymilian. Święcenia
kapłańskie otrzymał w Warszawie w 1860 roku i od początku swojego kapłaństwa
zaangażował się w działalność patriotyczną. Podczas posługi w Warszawie wygłaszał
płomienne kazania podnoszące na duchu mieszkańców, pomagał uwięzionym w warszawskiej
i modlińskiej Cytadeli. Z powodu patriotycznej działalności w 1862 roku został przeniesiony
do Lądu gdzie organizował pracę kurierów przechodzących przez granicę Królestwa
Kongresowego i Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Po wybuchu Powstania Styczniowego
Ojciec Maksymilian Tarejwo dołączył do oddziałów dowodzonych przez Generała Edmunda
Taczanowskiego i jako kapelan powstańczy uczestniczył w bitwach pod Pyzdrami,
Ignacewem oraz w innych potyczkach regionu konińskiego. Wraz ze słabnięciem Powstania
Styczniowego, Ojciec Maksymilian był zmuszony ukryć się przed zaborcami. W ramach
represji władze carskie zamknęły Klasztor i Kościół w Lądzie, zakonnicy zostali wywiezieni
na Syberię za działalność patriotyczną, a Ojciec Maksymilian Tarejwo w nocy z 15 na 16
czerwca 1864 roku został odnaleziony i postawiony przed sąd polowy. Duchowny zasłużony
dla sprawy niepodległości został skazany na śmierć i powieszony w okolicy konińskiego
ratusza.
Biorąc pod uwagę życiorys i niezłomną postawę Ojca Maksymiliana Tarejwo Rada
Miasta Konina w wyjątkowym czasie 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 155.
rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego chce przyznać Ojcu Maksymilianowi Tarejwo
tytuł Honorowego Obywatela Miasta Konina jako wyraz wdzięczności dla pokoleń Polaków,
którzy poświęcili się dla ojczyzny, a dla nas są symbolem pracy, którą my powinniśmy
roztropnie kontynuować dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców naszego miasta,
naszego regionu i wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Wiesław Steinke

