Połaniec, dnia 12.05.2013 r.
Projekt protokołu Nr XLII/13
z sesji uroczystej Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 12 maja 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.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Okolicznościowe przemówienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy.
Wystąpienia zaproszonych Gości.
Zakończenie sesji.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej otworzył uroczystą sesję Rady
Miejskiej w Połańcu z okazji 219. rocznicy ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego
połączonej z Dniami Połańca. Następnie poprosił wszystkich zgromadzonych gości
o powstanie w celu uhonorowania wprowadzenia przez poczty sztandarowe: Sztandar
Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej
Polskiej, Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu, Sztandar Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Polskich, Sztandar
Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu, Sztandar Publicznego
Gimnazjum im Kr. Jadwigi w Połańcu, Sztandar Zespołu Szkół im Oddziału
Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.
Następnie odsłuchano hymn państwowy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Rady Miejskiej oraz p. Jacka
Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy serdecznie powitał wszystkich przybyłych
na uroczysta sesję, a także:
- Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – p. Krzysztofa Lipca,
- Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – p. Jana Cedzyńskiego,
- Wiceminister Obrony Narodowej – p. Beatę Oczkowicz,

- Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Honorowego Obywatela Miasta
i Gminy Połaniec – p. Adama Jarubasa,
- Starostę Powiatu Staszowskiego – p. Andrzeja Kruzla,
- Wicestarostę Powiatu Staszowskiego – p. Michała Skotnickiego,
- radnych Rady Powiatu Staszowskiego:
p. Jacka Nowaka,
p. Andrzeja Gada,
- przewodniczącego Rady Gminy Borowa – p. Mieczysława Wiącka,
- wójta Gminy Borowa – p. Władysława Błażejewskiego,
- przewodniczącego Rady Gminy Łubnice - p. Mariana Komasarę,
- wójta Gminy Łubnice – p. Annę Grajko,
- Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Połaniec:
p. Zdzisława Owczarka,
p. Janusza Gila,
- delegacje z zaprzyjaźnionych Miast Partnerskich ze Słowacji, ze Starej Ľubovňi:
p. Rastislava Stašáka – zastępca primatora, p. Ľuboša Tomko – poslaniec MsZ,
p. Evę Kollárová – vedúca odd. kultúry, p. Miroslava Ščigulinský – vodica,
- przedstawicieli duchowieństwa – ks. Witolda Dobrzańskiego,
- prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta
i Gminy Połaniec oraz Powiatu Staszowskiego, na czele z:
p. Alfredą Świtek - Dyrektorem Finansowym oraz Członkiem Zarządu w GDF
SUEZ Energia Polska S.A.,
p. Mieczysławem Kobylarzem - Dyrektorem Produkcji w GDF SUEZ Energia
Polska S.A.,
- prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z innych gmin
Powiatu Staszowskiego na czele z:
p. Marianem Kosowiczem – prezesem Siarkopolu S.A w Grzybowie,
- dyrektorów placówek oświatowych i pracowników oświaty,
- przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- przedstawicieli policji:
p. Ryszarda Komańskiego – Zastępcę Komendanta Komendy Powiatowej
w Staszowie,
p. Wiesława Szymańskiego – Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu,
- Komendanta Państwowej Straży Pożarnej – p. Grzegorza Ciepielę,
- straże OSP na czele z p. Mieczysławem Ścisłowskim – Komendantem Miejsko –
Gminnego OSP,
- przedstawicieli ludzi sportu: sekcje sportowe, trenerów,
- przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego,
- przedstawicieli Kombatantów Walk o Wolność Naszej Ojczyzny,
- byłych żołnierzy Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie”, kap. Lek. Józefa
Korczaka,
- pracowników i kierowników referatu Urzędu Miasta i Gminy,
- sołtysów i przewodniczących osiedli,
- samorządy uczniowski i młodzież ze szkół z terenu Miasta i Gminy Połaniec,
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- harcerzy z terenu Gminy Połaniec,
- mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec,
- przedstawicieli mediów,
- poczty sztandarowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej powitał również współgospodarzy uroczystości:
radnych Rady Miejskiej w Połańcu oraz p. Jacka Tarnowskiego– burmistrza Miasta
i Gminy Połaniec.
Ad. 2
Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad Przewodniczący Rady Miejskiej –
p. Stanisław Lolo wygłosił okolicznościowe przemówienie, cyt.:
„Szanowni Państwo,
Dzieje Połańca nierozerwalnie związane są w ważnymi wydarzeniami
historycznymi. To właśnie tutaj 7 maja 1794 roku Naczelnik Kościuszko ogłosił
słynny Uniwersał Połaniecki. Ten fakt historyczny zaważył na obrazie Połańca
i związał na stałe Połaniec z kultem Jego osoby.
W 1793 roku nastąpił drugi rozbiór, który w odróżnieniu od pierwszego
podpisały dwa państwa: Rosja i Prusy, a nie uczestniczyła w nim Austria. Polska nie
była niepodległa i była podporządkowana państwom zaborczym.
Drugi rozbiór katastrofalnie odbył się na stanie gospodarki polskiej. Krach
bankowy, wzrost cen żywności i kontrybucje nakładane przez wojsko rosyjskie
potęgowały nastroje zniechęcenia i niezadowolenia. Faktyczna władza należała do
ambasadora carskiego. Dzieło wzmocnienia państwa zostało, więc zniweczone, mimo
oporu społeczeństwa. Reforma padła ofiarą rodzimej zdrady i obecnej przemocy.
Rzeczpospolita utraciła najbardziej urodzajne ziemie na wschodzie i zachodzie,
ośrodki rzemiosła i handlu, rzeki, umożliwiające prowadzenie handlu z zagranicą.
Ograniczeniu uległy źródła dochodu pozwalające na utrzymanie armii. Skazywało to
okrojoną Rzeczypospolitą na występowanie w roli podporządkowanego Rosji
państewka, niezdolnego do samodzielnego bytu i zmniejszającego możliwość
zbrojnego starcia jego dużych sąsiadów.
Nad Rzeczypospolitą zawisło zagrożenie całkowitej utraty niepodległości.
Patrioci nie pogodzili się z takim stanem rzeczy i na emigracji przygotowywali
się do powstania. Na jego wodza wyznaczono Tadeusza Kościuszkę, mającego za sobą
udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Wybuch postania przyspieszyła zarządzona przez Rosję redukcja o połowę
polskiego wojska, i przymusowy werbunek zredukowanych żołnierzy do armii
rosyjskiej i pruskiej. Redukcji wojska sprzeciwił się konfederat barski Antoni
Madaliński, który na czele kawalerii narodowej, stacjonującej w Ostrołęce wyruszył
pod Kraków.
W Krakowie 24 marca ogłoszono akt powstania, mocą którego Tadeusz
Kościuszko został proklamowany Naczelnikiem Powstania, z władzą dyktatorską.
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Kościuszko na rynku w Krakowie złożył przysięgę osobistą, ślubując „że powierzonej
władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyje, lecz jedynie da obrony całości granic,
odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać
będzie”.
4. kwietnia po nieznacznym strategicznie, ale ważnym propagandowo
zwycięstwie pod Racławicami zdobył tam większą popularność pośród ludu
i wzbudził lek u Rosjan.
Wkrótce, bo 17 i 18 kwietnia wojsko wraz z mieszkańcami Warszawy – na
czele z mieszczaninem Janem Kilińskim – rozbiło silny garnizon rosyjski i wyzwoliło
stolicę. Powstanie objęło też Lubelszczyznę oraz Litwę.
Zamierzone przez Kościuszkę dotarcie do Warszawy nie zostało zrealizowane,
ponieważ Naczelnik 5 maja został zatrzymany przez armię Fiodora Denisowa
w okolicach Połańca. Tu starał się wykorzystać czas na organizację i wzmocnienie
polskich wojsk. Założył więc obóz warowny w widłach rzeki: Wisły oraz Czarnej,
czyli w terenie dogodnym do obrony. Miał zamiar czekać, aż przeprawi się przez
Wisłę korpus generała Jana Grochowskiego, aby razem uderzyć na siły rosyjskie.
Denisow zorientował się jednak w tych planach, dlatego częścią swoich wojsk
rozpoczął blokadę, ponieważ dysponował tylko 7 tysiącami słabo uzbrojonych ludzi,
przeciwko 11 tysiącom bardzo dobrze przygotowanym i zaopatrzonym żołnierzom
Denisowa.
W obozie pod Połańcem 7 maja 1794 roku Tadeusz Kościuszko wydał
Uniwersał regulujący powinności gruntowe włościan, opiekę rządową
i bezpieczeństwo własności, a chłopi biorący udział w powstaniu mieli być całkowicie
zwolnieni z powinności dworskich. Uniwersał burzył więc dotychczasowy porządek
społeczny.
Spowodowało to niepokoje wśród szlachty obawiającej się o swe przywileje.
Wszystkie liczące się wówczas stany w Polsce naciskały na Kościuszkę, chcąc go
przekonać do swych racji, z jednej strony lud i prorepublikańscy jakobini, z drugiej
szlachta i król. Dowódca powstania żadnej ze stron w pełni nie poparł, skupiając się na
przygotowaniu sił do zbrojnej rozprawy z zaborcami.
Pod Połańcem Rosjanie - bez powodzenia, zaatakowali obóz Kościuszki 12 i 17
maja, a ponieważ Grochowski sforsował Wisłę i wszedł na tyły rosyjskie, Denisow
pospiesznie wycofał się, a wojsko polskie ruszyło w pościg. 6 czerwca w okolicach
Szczekocin doszło do bitwy. Wbrew przewidywaniom Kościuszki, Rosjan wsparli
Prusacy. Wskutek przeważających sił wroga, polskie wojsko poniosło klęskę, a tylko
zdolności dowódcze Kościuszki sprawiły, że zachowano zdolność bojową i rozpoczął
się odwrót do Warszawy.
W lipcu do Warszawy dotarł Kościuszko, ale wojska rosyjsko – pruskie
zacieśniły pierścień wokół stolicy ufortyfikowanej pod kierunkiem Tadeusza
Kościuszki. Atak sił wroga rozpoczęty 13 lipca nie powiódł się, a walki w Warszawie
trwały jeszcze w drugiej połowie sierpnia. Równolegle kilka zwycięstw na terenie
Wielkopolski odniósł generał Jan Henryk Dąbrowski.
Tymczasem armia pruska i rosyjska zbliżały się do Warszawy. Na czele 12
tysięcznych wojsk rosyjskich stał najlepszy wódz Carycy – Aleksander Suworow.

4

Prusacy dysponowali armią 14 tysięczną pod dowództwem generała Fersensa.
Kościuszko Ruszył na niego siłami dwukrotnie mniejszymi. Pod Maciejowicami 10
października Polacy doznali dotkliwej klęski, a Naczelnik dostał się do niewoli.
Powstanie bez wodza wkrótce upadło. Naród polski nie mógł wystawić takiej siły
zbrojnej, która mogłaby przeciwstawić się skutecznie połączonym armiom państw
zaborczych. Wojsko polskie było zbyt słabe liczebnie, niedostatecznie wyszkolone, za
mało miało broni i amunicji. Francja, na której pomoc liczono, zajęta wojną w obronie
swych granic nie była w stanie jej udzielić.
Rzeczpospolita okazała się za słaba, aby militarnie pokonać potężnych wrogów.
Postanie Kościuszkowskie było jednak zdecydowana odpowiedzią na bezprawie
drugiego rozbioru, było też świadectwem, że w społeczeństwie polskim i litewskim
tkwią olbrzymie rezerwy sił, trzeba je tylko umiejętnie poruszyć i wykorzystać.
Wiemy również, że ten zryw narodowy miał ogromny wpływ na rozwój polskiej myśli
politycznej. Zauważono role mas ludowych w walkach o niepodległość.
Tadeusz Kościuszko to człowiek, który wskazał potomnym, jak
bezinteresownie tworzyć, budować i jednoczyć w imię najważniejszych celów. Stał się
on duchowym przywódcą Połańca. W dobie kościuszkowskiej – podniosłej, choć
krótkiej – Połaniec przeżył swoje wielkie chwile, które wycisnęły piętno na całej jego
historii. To, że będąc szlachcicem, zdecydował się przywdziać chłopską sukmanę,
powinno również we współczesnych czasach uświadamiać, iż władza nie jest miarą
ludzkiej wielkości i powodem lekceważenia innych. Wydaje się, że już najwyższa
pora, abyśmy mądrzejsi o doświadczenia sprzed ponad dwóch wieków potrafili
porozumieć się ze sobą, dostrzegać potrzeby bliźnich i tworzyć wspólne dobro.
Kończąc chcę wyrazić nadzieję, że dobre wzorce z naszej historii i prawi ludzie
będą dla nas wszystkich skarbnicą oraz przykładem do naśladowania, nie tylko od
święta, ale i w życiu codziennym. Chcę też podkreślić, że obchody związane
z kolejnymi rocznicami Insurekcji Kościuszkowskiej stały się przesłanką, aby
potraktować je szerzej, i dlatego od kilku lat są obchodzone jako Dni Połańca,
w czasie których przez spotkania z zaprzyjaźnionymi ludźmi – także z zagranicy –
chcemy się dzielić poglądami, doświadczeniami i pracować nad skutecznymi
rozwiązaniami trudnych problemów.
Dziękuję za uwagę.”
Ad. 3
Z kolei p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zwracając się do
parlamentarzystów, wiceminister obrony narodowej, marszałka województwa
świętokrzyskiego, starostów powiatu staszowskiego, wójtów, prezesów, dyrektorów,
harcerzy, pocztów sztandarowych, dyrektorów i pracowników jednostek podległych
Gminie, kierowników i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, mieszkańców Połańca,
przybyłych gości powiedział, cyt.:
„ Szanowni Państwo, Drodzy Goście, uczestnicy dzisiejszej uroczystej sesji,
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To już 219 lat minęło, od doniosłego wydarzenia, jakim było wydanie
w naszym mieście Uniwersału Połanieckiego.
7 maja 1794 r. spełniły się sny i marzenia milionów wyzyskiwanych
i ciemiężonych chłopów, czekających wytrwale na poprawę swego bytu. Oto nadano
im wolność osobistą i ograniczono przymusową pracę na rzecz pana. Zarządzenie
dawało nadzieję na zwerbowanie do powstania licznej rzeszy społeczeństwa, jaką
byli chłopi. Potem okazało się, że to właśnie ci chłopi narażając własne życie jak
Wojciech Bartos Głowacki, czy Stanisław Świstacki stanowili najbardziej
wojowniczy trzon armii kościuszkowskiej. Odniesione 4 kwietnia 1794 r. zwycięstwo
w bitwie pod Racławicami było sukcesem taktycznym a przede wszystkim miało duże
znaczenie moralne. Wśród powstańców wzrosła wiara we własne możliwości oraz
nastąpił szybki rozwój powstania. „Bojaźliwi nabrali odwagi, a niezdecydowani dali
się unieść fali” - takimi słowami określił znaczenie bitwy pod Racławicami prof.
Tadeusz Rawski.
Po radosnym dniu racławickiego zwycięstwa nadeszły ciężkie tygodnie
i miesiące walk z narastającymi siłami wroga. Już nie tylko wojska carycy Katarzyny,
lecz również wojska króla pruskiego Fryderyka wystąpiły przeciwko powstańcom.
Rosja i Prusy sprzymierzyły się ze sobą, by stłumić powstanie. Mimo klęski
poniesionej w 1794 roku, mimo niewoli, w której znalazł się kraj, Tadeusz Kościuszko
zawsze wierzył, że nadejdzie chwila wyzwolenia, zdawał sobie sprawę, że przyszłe
losy kraju zależą od samych Polaków, od ich poczucia sprawiedliwości i patriotyzmu.
Dla nas mieszkańców Połańca, Uniwersał to nie tylko dokument z przeszłości, to także
ciągle niegasnące źródło siły i mądrości. Dokument liczący 14 paragrafów nawiązywał
do postanowień Konstytucji 3 maja, mówiąc, że lud jest pod opieką rządu a chłopi są
wolni. Niestety, zbyt mało czasu na zorganizowanie stutysięcznej ludowej armii,
o której marzył „wódz kosynierów”. W czasie powstania Połaniec był małym
miasteczkiem otoczonym ze wszystkich stron przez bagniste tereny. To usytuowanie
wykorzystał Tadeusz Kościuszko budując tu obóz warowny, który skutecznie stawiał
czoła generałowi rosyjskiemu Denisowowi. Od tego momentu tradycje związane z
kultem naczelnika w naszym mieście stały się tak żywe wśród połańczan, że nie
sposób bez nich żyć.
Po dziś dzień Tadeusz Kościuszko, wielki Polak jest dla nas symbolem
lokalnym i narodowym. Patrioci polscy uznali Tadeusza Kościuszkę za bohatera
narodowego i równego w godności polskim monarchom. On, bowiem stając do
nierównej walki z zaborcami, w oparciu o wszystkie warstwy społeczne, ukazał
przyszłym pokoleniom Polaków drogę, jaką winni kroczyć, aby odzyskać utraconą
wolność. Ten człowiek, który żyje w pamięci pokoleń Europy i Ameryki, przekazał
nam trzy prawdy: jak należy miłować ojczyznę i Boga, kochać wolność i szanować
innego człowieka. Polacy wszędzie popularyzowali Kościuszkę jako postać, bohatera
jednoczącego naród. Kościuszko jako symbol miał przemawiać do rzesz Polaków
rozproszonych w Związku Radzieckim, ludzi o różnym światopoglądzie i pochodzeniu
społecznym. Do Najwyższego Naczelnika narodu polskiego przyznawali się wszyscy.
On był od dawna nasz - polski!
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Połaniec to miejsce, gdzie w sposób szczególny przeżywamy historię walki
o wolność. Na tutejszych polach Naczelnik planował swoje działania i rozmyślał nad
strategią wojenną. A jak głosi legenda dąb w Ruszczy, pod którego konarami
odpoczywał stał się inspiracją do wydania Uniwersału Połanieckiego. W tej odezwie
pełnej siły, poczucia godności narodowej, idei sprawiedliwości odnajdujemy próbę
pojednania wszystkich Polaków bez względu na to, czy są szlachcicami, czy chłopami.
Uroczystości majowe w naszym mieście, to także okazja do wspomnienia historii
nowszej. Oto, bowiem 68 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Polska bez ziem
piastowskich powróciła na mapę Europy. Również 1 maja weszliśmy do rodziny
krajów Unii Europejskiej.
Żyjemy w okresie dużych zmian, zmian pokoleniowych w okresie gdzie
umiłowanie ojczyzny, patriotyzm w tym lokalny przejawia się inaczej. Przelewanie
krwi, oddawanie życia zastąpiliśmy pracą i poszanowaniem, dążeniem do rozwoju
i lepszego jutra. Dbaniem o Polskę, dbaniem o miejsce, w którym żyjemy. Pamiętając
o historii i ludziach, którzy swoją pracą, umiłowaniem, swym życiem dawali nam
dobre przykłady jak mamy żyć i postępować, co robić i jak kochać żeby pamięć
i szacunek nigdy nie był zatracony dla nich, a w przyszłości dla naszych pokoleń. To
bardzo chlubne, że potrafimy tak pięknie pielęgnować tradycje kościuszkowskie. Tym
przedsięwzięciom patronuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu, Centrum
Kultury i Sztuki, Towarzystwo Kościuszkowskie, włączają się mieszkańcy swą
pracą. Dziękuję za to zaangażowanie.
To my, wspólnie tworzymy historię. Działajmy dalej razem. Pozostawmy po
sobie kolejne pozytywne ślady działania i pozytywny przekaz dla naszych
najmłodszych pokoleń tu i w Polsce, by Polska kojarzyła się zawsze dobrze, a Polacy
byli dumni, że są Polakami.
Dziękuję Państwu”.
W dalszej części uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosił na
scenę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Honorowego Obywatela Miasta
i Gminy Połaniec p. Adama Jarubasa, a następnie poinformował, że dnia 28 grudnia
2012 roku została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/244/12 Rady Miejskiej w Połańcu
o nadaniu zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Połaniec
Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego p. Adamowi Jarubasowi. Następnie
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił laudację Honorowego Obywatela Miasta
i Gminy Połaniec zaznaczając, że jest on wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania
przez mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec dla zasług związanych z pieczą nad
najlepszym rozwojem naszego regionu, naszej „Małej Ojczyzny”.
Kontynuując Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec wręczając akt nadania
honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Połaniec oraz symboliczny most z żywych
kwiatów powiedział, że jest to most nie tylko przez Wisłę, ale most, który połączył
dwa pokolenia. Burmistrz zaznaczył, że jest to praca wymagająca wiele wysiłku,
dobrej koordynacji samorządów – to jest skok w przyszłość. Gratulując życzył
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Marszałkowi a zarazem Honorowemu Obywatelowi Miasta i Gminy Połaniec dużo
zdrowia oraz siły i determinacji w podejmowaniu kolejnych decyzji w przyszłości.
Marszałek i Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Połaniec p. Adam Jarubas
wyraził zadowolenie oraz dumę, że może być „Honorowym Obywatelem Mojego
Miasta i Gminy Połaniec”. Zaznaczył, że takich miasteczek jest niewiele - tak dobrze
zarządzanych, z tak aktywnym, świadomym i przedsiębiorczym społeczeństwem. Ta
część sukcesów – budowa mostu, to wysiłek wiele pokoleń. To miasto – moje miasto
powiedział Marszałek, z którego jest dumny i zrobi wszystko, aby Połaniec miał
możliwość dalszego rozwoju z korzyścią dla mieszkańców.
Ad. 4
Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił zaproszonych gości o zabranie
głosu.
Pani Beata Oczkowicz - Wiceminister Obrony Narodowej powiedziała, że prof.
Leszek Kołakowski pisał: „Mała Ojczyzna to miasto, czy wieś, w której się
urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze
domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim
zbudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata”. Tutaj na
Ziemi Połanieckiej p. Wiceminister widzi jak ta ziemia się zmienia - dzięki ludziom,
których wybrali mieszkańcy, ludziom z pomysłami. Zdecydowanie wszelka
działalność inwestycyjna ukierunkowane jest w tworzenie przyszłości i zatrzymanie
młodzieży i stworzenie warunków pracy – o czym świadczą utworzone tereny
inwestycyjne. Pani Wiceminister pogratulowała przedsięwzięć i życzyła dalszych
dobrych pomysłów i konsekwencji w dążeniu do realizacji wyznaczonych, nie łatwych
w dzisiejszych czasach celów. Podziękowała również za celebrowanie pamięci
o historii, bez której przyszłość nie jest możliwa. Na zakończenie p. Wiceminister
powiedziała, że z wielkim zaciekawieniem i wzruszeniem patrzyła na występy
najmłodszych dzieci i na ich odwag, co świadczy o tym, że to będzie dobrze
przygotowana przez wychowawców - nauczycieli przyszła młodzież i dorośli.
Pan Krzysztof Lipiec – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej wyraził wielką radość, że
Połaniec po raz kolejny daje piękne świadectwo przywiązania do najwyższych
wartości, które dla naszej Ojczyzny są ważne – to przede wszystkim patriotyzm.
W Połańcu każdego roku przywołuje się pamięć i postać Tadeusza Kościuszki.
Przesłanie Przewodniczącego Rady Miejskiej jest nauką dla nas współczesnych
Polaków, dlatego pamiętajmy o tym, że nasze usytuowanie od tamtych czasów nie
zmieniło się. Następnie p. Poseł podziękował za pamięć oraz złożył najlepsze życzenia
dla mieszkańców Gminy Połaniec.
Pan Jan Cedzyński – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej zaznaczył, że dzisiejsza
uroczystość wiąże się Dniami Połańca jak również z 219. rocznicą ogłoszenia
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Uniwersału Połanieckiego. Pan Poseł życzył rozwoju, awansu społecznego oraz
wszystkiego najlepszego mieszkańcom Połańca.
Pan Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Honorowy
Obywatel Miasta i Gminy Połaniec serdecznie podziękował mieszkańcom
i samorządowi za trud w podtrzymywaniu pamięci. Zwrócił uwagę, że nie da się
budować sprawiedliwego Państwa bez braterstwa, bez równości. Dlatego jak
zaznaczył p. Marszałek należy mieć świadomość, że nie należy się dziś dzielić, lecz
wspólnie wyciągać wnioski i budować Małą i Wielką Ojczyznę – czego dobrym
przykładem jest Połaniec. Na zakończenie p. Marszałek złożył serdeczne
podziękowania i gratulacje.
Pan Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Staszowskiego powinszował mieszkańcom
Połańca, że corocznie w tak wspaniałej oprawie kultywuje się ważne wydarzenia
historii Państwa oraz regionu. Obchody uroczystości kościuszkowskich to jest ten
element, który uczy przyszłe pokolenia i wskazuje na to, co jest istotne w rozwoju
państwa i społeczności. Pan Starosta słuchając przekazu przedmówców, którzy
wspominali historię, życie społeczne i polityczne przed laty powiedział, że niewiele
się ono zmieniło, pomimo różnic myśleniowych i poglądowych. Następnie złożył
serdeczne gratulacje za wspaniały rozwój i podziękowania za kultywowanie tradycji
historii.
Pani Anna Grajko – Wójt Gminy Łubnice wyraziła wdzięczność, że w tak piękny
sposób kultywowane są tradycje i pogratulowała umiejętności i prowadzenia rozwoju
miasta i gminy Połaniec w kierunku mieszkańców, inwestorów – przyszłości.
Podsumowując p. Wójt życzyła dalszej owocnej pracy na stanowisku samorządowym
oraz udanych uroczystości.
Pan Władysław Błażejewski – Wójt Gminy Borowa z kolei powiedział, że
kultywowanie tradycji kościuszkowskiej i organizowanie tak wspaniałych
uroczystości jest wyrazem wielkiego patriotyzmu samorządowców oraz mieszkańców
Połańca. Tadeusz Kościuszko swój patriotyzm wyrażał przez walkę, natomiast dzisiaj
nikt od nas tego nie wymaga. Dzisiaj patriotyzm postrzegamy jako służbę ludziom,
których reprezentuje samorząd z Burmistrzem Połańca na czele. Następnie p. Wójt dla
wszystkich samorządowców mieszkańców miasta i gminy Połaniec złożył serdeczne
życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz radości.
Pan Rastislav Stašák – Zastępca Burmistrza Starej Ľubovňi złożył serdeczne życzenia
od burmistrza Michala Biganiča oraz wszystkich mieszkańców Starej Ľubovňi.
Wyraził zadowolenie widząc rozwój miasta i gminy Połaniec. Następnie w swoim
przemówieniu p. Rastislav Stašák nawiązał do postaci Tadeusza Kościuszki nazywając
go bohaterem ówczesnej Rzeczpospolitej, której członkiem była Stara Ľubovňia,
podkreślając przy tym prawo do godnego życia każdego człowieka, bez względu na
stan majątkowy.
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Pani Alfreda Świtek – Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu GDF Suez
przypomniała okres z przed 30 lat i życie mieszkańców Połańca. Podkreśliła, że dzięki
współpracy samorządu z mieszkańców, z zakładami pracy mamy obraz, którzy
przypawa nas wszystkich o dumę. Szczególnie w ostatnich latach daje się zauważyć
ogromny rozwój i wykorzystywanie możliwości, które niesie nam wstąpienie do Unii
Europejskiej, za co pogratulowała i życzyła wszystkiego dobrego.
Pan Marian Kosowicz – Prezes Zarządu Siarkopolu pogratulował Burmistrzowi
Połańca oraz Radzie Miejskiej bardzo dobrego kierowaniu miastem i gminą. Na
przestrzeni lat p. Prezes powiedział, że widoczne są duże zmiany, podkreślając
realizację najważniejszej inwestycji, jaką jest budowa mostu.
Pan Zdzisław Owczarek – Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Połaniec zwrócił
uwagę na wykorzystywanie przez polityków narodowych symboli podczas
uroczystości. Kontynuując p. Zdzisław Owczarek powiedział, że zainicjował
powstanie indywidualnych stron internetowych z szesnastoma Honorowymi
Obywatelami Miasta i Gminy Połaniec i poprosił o dodatkowe materiały.
Pan Grzegorz Ciepiela – Komendant Powiatowej PSP w Staszowie podkreślił
oddawanie wielkiego honoru sztandarom, mundurom, tradycji podczas uroczystości.
Zaznaczył, że gmina Połaniec wspaniale się rozwija a współpraca całego systemu
bezpieczeństwa jest wzorowa, za co serdecznie podziękował.
Pan Radosław Matusiewicz – Prezes Towarzystwa Kościuszkowskiego powiedział, że
w dzisiejszym dniu padło wiele słów o tradycjach kościuszkowskich. Zaznaczył, że
Towarzystwo Kościuszkowskie dba o historię Połańca. Następnie p. Prezes przybliżył
działalności stowarzyszenia oraz serdecznie podziękował Burmistrzowi Miasta
i Gminy, Radzie Miejskiej i wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju
Połańca.
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec zaakcentował, że miasto Połaniec spotkało
ogromne wyróżnienie, kiedy Tadeusz Kościuszko przed laty wygłosił swój słynny
Uniwersał Połaniecki, o którym mówili przedmówcy. Wyraził zadowolenie, że
corocznie władze samorządowe dokładają starań by upamiętniać to najważniejsze
w historii Połańca wydarzenie i nadać mu odpowiednią rangę. Zaznaczył, że Połaniec
w czasach Naczelnika Tadeusza Kościuszki był jednym z wielu prowincjonalnych
miasteczek, lecz wyróżniał się na tle innych, bardzo dogodnym położeniem
geograficznym, które zadecydowało o utworzeniu obozu powstańców. Położenie to
w późniejszych latach umożliwiało budowę Elektrowni – zakładu, dzięki któremu
miasto zyskało szanse na bardzo szybki rozwój. Wyraził przekonanie, że dzięki
budowie mostu i staraniom władz zostaną pozyskani inwestorzy, którzy zaoferują
mieszkańcom potrzebne miejsca pracy. Kończąc podziękował wszystkim, którzy
uczestniczą w uroczystościach z okazji Dni Połańca i swoją postawą dają przykład
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i świadectwo patriotyzmu. Serdeczne gratulacje złożył władzom Połańca za
odbudowywanie tak pięknego miasta i okolicznych miejscowości.
Ad. 5
Wobec wyczerpania porządku obrad uroczystej sesji Rady Miejskiej
p. Przewodniczący Rady Miejskiej porosił o wyprowadzenie pocztów sztandarowych,
podziękował gościom za udział w sesji, zamknął obrady uroczystej sesji Rady
Miejskiej i zaprosił na dalsze uroczystości związane z obchodami Dni Połańca.
W dalszej części uroczystości:
- przemarsz ulicami miasta z Orkiestrą Dętą KiZChS „Siarkopol” S.A., zespołem
mażoretek „Iskierki” z CKiSz
- oddanie hołdu Tadeuszowi Kościuszce poprzez złożenie kwiatów pod pomnikiem
T. Kościuszki,
- Msza święta na Kopcu Kościuszki w Połańcu,
- III Majowy Jarmark Połaniecki,
- występy dzieci i młodzieży z CKiSz i połanieckich przedszkoli.
Na tym protokół zakończono.
Prot.: Sylwia Witecka
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