Uchwała nr XLIX.252.18
Rady Powiatu Międzyrzeckiego
z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego obywatelstwa Powiatu Międzyrzeckiego
Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały Nr XII/95/07 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia
26 października 2007 r. w sprawie Statutu Powiatu Międzyrzeckiego (T.j. Dz. Urz. Woj. Lub.
2014 r, Nr 127, poz.1162 ze. zm.) i § 2 uchwały Nr XXXVIII.186.17 Rady Powiatu
Międzyrzeckiego z dnia 25 października 2017 r w sprawie nadawania tytułu „Honorowy
Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego” oraz tytułu „Zasłużony Obywatel Powiatu
Międzyrzeckiego” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r., poz. 2224) Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. Nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Powiatu Międzyrzeckiego Panu Marcelemu
Tureczkowi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jarosław Szałata

UZASADNIENIE
Marceli Tureczek – dr hab. nauk humanistycznych - absolwent, a obecnie pracownik Instytutu
Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego z tytułem profesora. Jest mieszkańcem Wyszanowa
w powiecie międzyrzeckim i nieustannie podkreśla swoją przynależność do społeczności
naszego powiatu. Historyk, pasjonat i znawca zabytków. Jest autorem monografii wielu
miejscowości naszego powiatu co stanowi niezaprzeczalny wkład w budowaniu poczucia
więzi pomiędzy jego mieszkańcami oraz utrwalaniu znaczenia Ziemi Międzyrzeckiej w kraju
oraz Europie. Zebrał i opracował legendy z okolic Międzyrzecza i jest to wspaniałe narzędzie
edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców powiatu. Książkę "Dolina Mgieł i inne baśnie
międzyrzeckie" wydały władze Międzyrzecza. Zdobią ją znakomite ilustracje autorstwa
znanej malarki Ally Trofimenkowej-Herrmann.
Jest autorem wielu publikacji naukowych o historii i kulturze powiatu oraz autorem
aktualnych programów opieki nad zabytkami województwa lubuskiego i powiatu
międzyrzeckiego.
Dr hab. Marceli Tureczek to autor, współautor i redaktor ponad stu publikacji naukowych,
popularnonaukowych i prasowych dotyczących Międzyrzecza i powiatu, w tym „Kroniki 70lecia”. W każdej miejscowości odkrywa coś ciekawego, co warto zbadać i opisać – kościoły,
kapliczki, cmentarze, pałace, dwory, witraże, dzwony. Dr Marceli Tureczek jest inicjatorem
powstania i prezesem Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej. Jest stypendystą
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie, laureatem nagród naukowych
i samorządowych, organizatorem regionalnych i krajowych konferencji naukowych. Jest
najlepszym ambasadorem znaczenia, piękna, kultury i zabytków powiatu międzyrzeckiego
w Polsce i Europie.
Z inicjatywy Marcelego Tureczka w trzech kolejnych zeszytach „Ziemi Międzyrzeckiej
w Przeszłości” ukazało się 70 biogramów zasłużonych w różnych dziedzinach mieszkańców
powiatu międzyrzeckiego, które były wcześniej drukowane w „Gazecie Powiatowej”.

