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Połaniec, dnia 11.11.2013 r. 
 
 
 
 

Projekt protokołu Nr XLVIII/13 
z sesji uroczystej Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada 2013 roku. 

                           
(Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe) 

 
 
 

Sesja uroczysta odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. 
 

 
Zaplanowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
2. Okolicznościowe przemówienia. 
3. Zakończenie sesji. 

 
 
Ad. 1 
 
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył uroczystą sesję Rady 
Miejskiej z okazji Święta Niepodległości. Następnie poprosił zgromadzonych gości  
o powstanie w celu uhonorowania wprowadzenia przez poczty sztandarowe: Sztandaru 
Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej 
Polskiej, Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu, Sztandaru Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Polskich, Sztandaru 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu, Sztandaru Publicznego 
Gimnazjum im. Kr. Jadwigi w Połańcu.  
 
Następnie odsłuchano hymn państwowy. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Rady Miejskiej oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy – Jacka Tarnowskiego przywitał wszystkich przybyłych na uroczystą 
sesję, a także: 
- Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Urzędzie  
   Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – p. Stanisława  
   Piskorka, 
- Starostę Powiatu Staszowskiego – p. Andrzeja Kruzla, 
- radnego Rady Powiatu Staszowskiego - p. Jacka Nowaka, 
- prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta  
   i Gminy Połaniec oraz z Powiatu Staszowskiego na czele z p. Mieczysławem   
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   Kobylarzem – dyrektorem ds. produkcji GDF Suez oraz p. Bogumiłem Jabłońskim,   
   – dyrektorem ds. eksploatacji GDF Suez, 
- Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu - p. Leszka Sapę, 
- straże OSP na czele z p. Mieczysławem Ścisłowskim – Komendantem Miejsko -  
   Gminnej  OSP w Połańcu, 
- dyrektorów placówek oświatowych i pracowników oświaty, 
- przedstawicieli ludzi sportu: działaczy LZS, działaczy klubów i sekcji sportowych,   
   trenerów oraz sportowców, 
- pracowników i kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy, 
- sołtysów i przewodniczących osiedli, 
- samorządy uczniowskie i młodzież ze szkół z terenu Miasta i Gminy Połaniec, 
- poczty sztandarowe, 
- harcerzy z Gminy Połaniec, 
- mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec, 
- przedstawicieli mediów. 
 
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powitał również współgospodarzy uroczystości: 
radnych Rady Miejskiej, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy oraz  
p. Jarosława Kądzielę – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy. 
 
Ad. 2  
 
Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad p. Przewodniczący Rady Miejskiej – 
Stanisław Lolo wygłosił okolicznościowe przemówienie, cyt.: 
 
„Szanowni Państwo! 

Jak co roku w Święto Niepodległości wspólnie oddajemy hołd Polakom – 
naszym przodkom, którzy walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny okupili trudem, 
przelaną krwią i nierzadko ofiarą życia. Wspólnie też manifestujemy nasze 
przywiązanie do polskiej tradycji, narodowych wartości, zaangażowanie w sprawy 
naszej Ojczyzny – choćby w najbliższej okolicy. Cieszy nas każda biało – czerwona 
flaga wywieszona na naszych domach, każda inicjatywa przyczyniająca się do 
popularyzacji narodowych symboli i uczczenia narodowego święta. Nasza historia 
pokazuje, że żarliwy patriotyzm wyniesiony ze szkoły i domu rodzinnego był przez 
wieki czynnikiem łączącym wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca 
zamieszkania, okresu historycznego czy politycznych perturbacji. Patriotyzm, który 
łączył pokolenia, oparty na fundamencie prawdy, wartościach chrześcijańskich, pełen 
dumy z tego, co polskie – nasze najbliższe, co tworzy nasz język, naszą kulturę, 
narodowe dzieje. To głębokie uczucie i przekonanie towarzyszyło twórcom  
i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji Kościuszkowskiej, żołnierzom 
doby napoleońskiej, powstań narodowych, towarzyszyło też legionistom, którzy pod 
wodzą swojego Naczelnika – marszałka Józefa Piłsudskiego przynieśli niepodległość 
spragnionemu wolności narodowi. 

„Listopad, dla Polski niebezpieczna pora?”- pisał w „Nocy listopadowej” 
Stanisław Wyspiański.  
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Tym razem okazało się jednak inaczej. W dziejach naszego kraju, w których 
niemało przecież jakże trudnych, dramatycznych wydarzeń nie ma piękniejszej daty 
niż 11 listopada 1918 roku. To wtedy, bowiem po 123 latach prysły kordony, Polska 
odzyskała Niepodległość. Po latach rozbiorów, powstań narodowych, zmagań na 
różnych frontach, Polacy wywalczyli upragnioną Wolność. 

Szanowani Państwo, 
Dzień 11 listopada skłania nas, więc do głębokiej refleksji nad bolesnymi losami 
naszej Ojczyzny, których nie oszczędza nam także najnowsza historia. Dziś, może 
bardziej niż przed laty z całą mocą staje przed nami pytanie: jak pielęgnujemy tę 
naszą, współczesną wolność, o którą tak walczyli nasi przodkowie. Przypomnijmy 
słowa Marszałka: „ Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość 
kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi”. 

A niepodległość jest dobrem, nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym”.  
O tę, dzisiaj także niepodległą Polskę trzeba się troszczyć i dbać o jej dobro. 

Bo wolność, nie jest dana na zawsze i trzeba o nią nieustannie zabiegać.  
W dobie obecnej patriotycznym wyzwaniem jest walka o miejsce Polski w Europie,  
o godna prace dla naszych obywateli w naszym kraju, a nie za granicą,  
o poszanowanie narodowych wartości w życiu publicznym, o ugruntowanie 
bezpiecznego państwa, o rozwój gospodarczy i modernizację wszystkich regionów, - 
również naszego najbliższego otoczenia, po dobre kształcenie młodzieży, opiekę 
zdrowotna na odpowiednim poziomie, troskę o najuboższych. Także dzisiaj pozostają 
niestety ciągle aktualne pytania o podstawowe wartości: o prawdę, godność, honor,  
o wartości chrześcijańskie, nawet o solidarność w życiu państwowym. Trzeba ze 
smutkiem niestety powiedzieć, że gdy nie będzie poszanowania dla tych wartości, 
wołanie o narodową jedność będzie tylko pustym frazesem. 

Walczmy zatem każdego dnia o Niepodległą Polskę, o Polskę uczciwą, 
sprawiedliwą i dbającą o tych, co sami sobie w życiu poradzić nie mogą. Służymy 
jeden drugiemu, czyńmy bliźniemu tak jak byśmy chcieli, aby nam czyniono. Czego 
Państwu i sobie życzę. 

                                                                                                            Dziękuję. ” 
 
Z kolei p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy rozpoczynając swoje 

przemówienie wskazał na słowa, jakie mówią o wolności, która nigdy nie jest dana na 
zawsze, i o którą ciągle należy zabiegać. Na pytanie, „Czym jest wolność dla Narodu, 
dla Polaków, jakie ma znaczenie” – odpowiadał Burmistrz w swoim wystąpieniu. 
Ignacy Krasicki, wielki pisarz, który w bajce dla dzieci przełożył wydarzenie, które na 
przestrzeni całej historii Polski było najważniejsze. Bajka o dwóch ptakach, młodym, 
– który nie zaznał wolności i starym, – który żył w czasach niepodległych i został 
złapany do niewoli. Młody ptak nie rozumie, dlaczego staremu nie podoba się życie  
w klatce i często zastanawiał się, dlaczego ten starszy ptak jest ciągle smutny, i teraz 
czuje się jak w więzieniu. Bajkę tę z pokolenia na pokolenie pokazujemy jako 
przykład wolności, którą można było mieć, którą utraciliśmy, i która szczególnie 
przemawia do dzieci. Naród polski na przestrzeni wieków dawał wyraz wyjątkowego 
patriotyzmu, i po 123 latach niewoli pokazał, że Naród nie zapomniał o duszy i swojej 
historii. To świadczy o tym, że historia jest dzisiaj w naszych sercach i umysłach. 
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Burmistrz zaznaczył, że dzisiaj musimy pokazywać naszej młodzieży, czym jest 
wolność, ile krwi zostało przelanej, aby ta dzisiejsza niepodległość, która pokazuje 
naszą tożsamość, i dzięki której możemy używać słów, których chcemy była 
niezapomniana. Dzisiaj nie walczymy bronią, lecz słowem, czynem i tym, co nas 
otacza. Dbając o nasze środowisko pokazujemy młodszemu pokoleniu, jak należy 
troszczyć się o tą najprostszą a zarazem najważniejszą wartość - o wolność Naszego 
Państwa, o wolność Naszego Polskiego Narodu. Toteż na zakończenie Burmistrz 
podkreślił, że powinniśmy być dumni z naszej historii i radować się z odzyskania 
przez Polskę niepodległości, a także z dokonań naszych przodków, którzy walczyli za 
naszą wolność, dlatego nie pozwólmy jej utracić. 

 
Następnie spośród zaproszonych gości głos zabrali: 
 
Pan Stanisław Piskorek – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wyraził 
radość z możliwości uczestniczenia w tak pięknym święcie, jakim jest uroczystość  
z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym szczególnym dniu dla naszej 
historii w imieniu Urzędu Marszałkowskiego życzył dalszego rozwoju Gminie 
Połaniec oraz wszelkiej pomyślności dla mieszkańców. 

Pan Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Staszowskiego powiedział, że jest to kolejna 
okrągła 95. rocznica odzyskania Niepodległości. Wszyscy, którzy utożsamiają się  
z tradycją i związanymi wydarzeniami zapisanymi złotymi zgłoskami historii Polski 
przywiązują uwagę do symboliki - kotylionów, którą widać wśród mieszkańców 
Połańca. 11 listopada był zryw narodowy - odzyskanie wolności przez Polskę. 
Wyrażajmy radość tak, by święta narodowe jednoczyły a nie dzieliły. Następnie złożył 
serdeczne podziękowania dla władz lokalnych za wspaniałą oprawę uroczystości, 
szanowanie tradycji i pokazywanie młodzieży wartości patriotycznych.  

Pan Mieczysław Kobylarz – dyrektor ds. produkcji GDF Suez powiedział, że Święto 
Niepodległości kojarzy nam się z wolnością, demokracją i pojednaniem. Następnie 
wyraził sowa podziękowania w imieniu Zarządu Elektrowni za konstruktywną 
współpracę, która prowadzi do rozwoju „Naszej Małej Ojczyzny” i możemy być 
dumni, że mieszkamy w tak pięknym mieście.  

Pan Roman Łowicki – były Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu podzielił 
radość z bycia obywatelem miasta Połańca i kraju. Zaznaczył, że powinniśmy uczyć 
naszą młodzież wspólnego świętowania i dbania o wartości, za które nasi przodkowie 
oddawali życie. Wyraził również dumę i uznanie dla władz samorządowych za prężny 
rozwój Gminy. 

Pan Jerzy Nowak – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi  
w Połańcu zwracając się do wszystkich uczestniczących w święcie serdecznie zaprosił 
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w imieniu placówki oświatowej oraz Burmistrza Miasta i Gminy o wzięcie udziału  
w Marszu Niepodległości, który w dniu jutrzejszym przejdzie ulicą Żapniowską, ulicą 
Czarnieckiego oraz ulicą Ruszczańską, by ostatecznie dotrzeć na Plac Uniwersału 
Połanieckiego przy akompaniamencie orkiestry dętej „Siarkopol” z Grzybowa.  

Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec powiedział, że dzień 11 listopada to szczególna 
data i cieszy nas, że możemy obchodzić to święto. Polska jako naród, która przeżyła 
tyle wojen, i w której wyginęło mnóstwo Polaków. Szczególnie wyraził zadowolenie, 
że należymy do Unii Europejskiej, która pomaga w tych ciężkich czasach. Złożył 
serdeczne podziękowania dla władz za rozwój Połańca oraz poprosił, aby nie 
przestawać inwestować w miasto, tak by zatrzymać naszą młodzież.  

Pan Andrzej Buczek – radny Rady Miejskiej w swoim krótkim wystąpieniu odniósł się 
do znaczenia patriotyzmu w dzisiejszych czasach, który powinniśmy nosić w sercu. 

Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że 
listopad jest miesiącem zadumy i refleksji, ale nie mniej jednak dzisiejszy dzień jest 
dniem radosnym, bo dziś wspominamy 95. rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Stanisław Staszic powiedział, że wolność i zdrowie, to są do siebie 
podobne, nie znamy ich ceny dopóki ich nie utracimy. Poprzednie nasze pokolenia 
dawały dowód wielkiego patriotyzmu. Pomimo, że przez 123 lata Polska nie istniała 
na mapie, Naród polski nie zatracił swojej tożsamości i siły do odzyskania 
niepodległości. Każdy zryw powstańczy odnosił pozytywny skutek - cementował 
patriotyzm, wzmacniał i jednoczył Naród Polski. Józef Piłsudski jako Marszałek 
zmobilizował Naród i zwrócił się z hasłami odzyskania wolności, i 11 listopada Polska 
odzyskuje upragnioną niepodległość. Jest to ważny dziś dla nas dzień. Pomimo 
odzyskania niepodległości, Polska nadal nie była wolna. Wielki patriota, który nie 
walczył mieczem ani orężem, ale skutecznym słowem – Jan Paweł II, którego słowa 
były tak skuteczne, że kruszyły nie tylko kamienne ludzkie serca, przyczynił się do 
skruszenia Wschodniego Imperium – komunizmu i uwolnienia Narodu polskiego od 
komunistycznego zniewolenia. Inicjatorami tego dzieła były trzy osoby: Jan Paweł II, 
prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Reagan i były prezydent Polski Lech 
Wałęsa, którym powinniśmy zawdzięczać życie w wolnym, demokratycznym kraju. 
Analizując te wydarzenia i czytając karty naszej historii, naszego Narodu, 
jednoznacznie możemy powiedzieć o wielkim patriotyzmie i miłości do naszej 
Ojczyzny. Dzisiejszy patriotyzm i patriota to ten, który szanuje swoją Ojczyznę, 
symbole narodowe. To także rozwój naszego miasta, gminy po to, by mieszkańcom 
żyło się jak najlepiej. Powinniśmy pielęgnować i przekazywać prawdziwą historię 
młodym pokoleniom, bo historia to jest nasza przeszłość. Naród, który nie pamięta  
o przeszłości nie potrafi zbudować dobrej przyszłości. Kończąc odniósł się do słów 
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Cypriana Kamila Norwida, który napisał i które należy zapamiętać, cyt.: „Ojczyznę 
zawsze trzeba kochać i szanować bez względu na to, jaki w niej panuje ustrój, bo 
ustroje przemijają, zmieniają się a Ojczyzna pozostaje ta sama”. 

Ad. 3 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad uroczystej sesji Rady Miejskiej Przewodniczący 
Rady Miejskiej poprosił o wyprowadzenie pocztów sztandarowych, podziękował 
wszystkim za udział w sesji, zamknął obrady uroczystej sesji Rady Miejskiej i zaprosił 
na dalsze uroczystości związane ze Świętem Niepodległości. 
 
W dalszej części uroczystości: 
- część artystyczna w wykonaniu wychowanków z Centrum Kultury i Sztuki  
    w Połańcu, 
- złożenie kwiatów na grobach żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej oraz pod  
   Krzyżem Kosynierów, 
- uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. MBWW w Połańcu, 
- koncert „dla Niepodległości” w wykonaniu Wojskowego Zespołu Wokalnego     
  „Konsonans”. 
 
Na tym protokół zakończono.  
 
Prot.: Sylwia Witecka 
 

 


