Połaniec, dnia 11.11.2012 r.
Projekt protokołu Nr XXXIV/12
z sesji uroczystej Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 11 listopada 2012 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 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie poprosił
zgromadzonych gości o powstanie w celu uhonorowania wprowadzenia przez poczty
sztandarowe: Sztandaru Zarządu Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
Rzeczpospolitej Polskiej, Sztandaru Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 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, Sztandaru Zespołu Szkół im. Oddziału
Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” w Połańcu.
Następnie odsłuchano hymn państwowy.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza Miasta
i Gminy – Jacka Tarnowskiego przywitał wszystkich przybyłych na uroczystą sesję, a takŜe:
- Starostę Powiatu Staszowskiego – p. Andrzeja Kruzla,
- radnych Rady Powiatu Staszowskiego:
p. Jacka Nowaka,
- Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Połaniec p. Janusza Gila,
- prezesów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy i instytucji z terenu Miasta i Gminy
Połaniec oraz z Powiatu Staszowskiego,
- Komendanta Komisariatu Policji w Połańcu p. Wiesława Szymańskiego,
- straŜe OSP na czele z p. Mieczysławem Ścisłowskim – Komendantem Miejsko - Gminnej
OSP w Połańcu,
- dyrektorów placówek oświatowych i pracowników oświaty,
- przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego,
- przedstawicieli ludzi sportu: działaczy LZS, działaczy klubów i sekcji sportowych, trenerów
oraz sportowców,
- przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego,
- pracowników i kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy,
- sołtysów i przewodniczących osiedli,
- samorządy uczniowskie i młodzieŜ ze szkół z terenu Miasta i Gminy Połaniec,
- poczty sztandarowe,
- harcerzy z Gminy Połaniec,
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- mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec,
- przedstawicieli mediów.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej powitał równieŜ 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.:
„Święto Niepodległości jednoczy nas wokół tego, co w Ŝyciu narodu najwaŜniejsze.
Dziewięćdziesiąt cztery lata temu, w listopadowe mgliste dni, Polacy przeŜywali moment
wielkiej radości i wielkiej próby. Jedenastego listopada 1918 roku Niepodległa
Rzeczpospolita, po wielu latach niewoli powróciła na mapę Europy. Cztery pokolenia
chwytały po kolei za broń, by wolność wywalczyć siłą polskiego oręŜa. Cztery pokolenia Ŝyły
oczekiwaniem i nadzieją nadejścia tej upragnionej chwili. Chwili okupionej krwią poległych,
męczeństwem straconych, tęsknotą wygnańców, cierpieniem zmarłych w katordze,
w więzieniach, na zesłaniu. Polacy dowiedli, Ŝe są narodem, którego niepodległy duch nigdy
nie gaśnie – narodem, który z niewolą nie pogodził się nigdy. Pokazali, Ŝe walką, pracą
i miłością do Ojczyzny pokonać moŜna największe przeciwności losu. Patrząc w tamtą
chwalebną i dramatyczną przeszłość, składamy dziś hołd wszystkim, którzy tworzyli łańcuch
pokoleń, połączony myślą o wolnej Polsce.
W 94. rocznicę odrodzenia Rzeczypospolitej pochylamy głowę przed bohaterami
naszej historii. Przed ludźmi szabli i pióra, przed powstańcami i zwolennikami pracy
organicznej; przed tymi, którzy o niepodległość musieli walczyć i tymi, którzy potrafili ją
umacniać. Dziękujemy za ich ofiarę krwi, poświęcenie, patriotyczny entuzjazm. Dzień 11
Listopada 1918 roku był tryumfem nas wszystkich. Nie tylko tych, którzy własnymi oczyma
oglądali wschodzące nad Polską słońce wolności, ale takŜe tych, którzy tego dnia nie
doczekawszy zmarli w mrokach niewoli. Było to wspólne zwycięstwo tych, których nie
zdołały złamać ani klęski powstańcze i obojętność świata, ani szubienice i próby rusyfikacji,
ani ustawy specjalne, ani wreszcie oportunizm ludzi małej wiary, którzy w imię fałszywego
realizmu nawoływali do pogodzenia się z niewolą.
Dzień Niepodległości to dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Celebrujmy go,
by stał się prawdziwym świętem, a motywem przewodnim uroczystości niech będzie radość.
Manifestujmy swój patriotyzm. Nie wstydźmy się naszych uczuć do Polski. Uczmy nasze
dzieci miłości do ojczyzny. A składając dziś hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar,
jakim jest wolność, pamiętajmy, Ŝe powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla
pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń”.
Z kolei p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy rozpoczynając swoje przemówienia
powiedział, cyt.
„Szanowni zebrani, drodzy goście, mieszkańcy Połańca,
Spotykamy się dzisiaj, aby uczcić 94 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To
uroczysty, jeden z najwaŜniejszych dla nas Polaków dzień, kiedy to bez względu na wiek,
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poglądy polityczne, kaŜdy z nas świętuje tę uroczystość. Wszyscy znamy historię tego
doniosłego święta, wiemy jak trudna była droga prowadząca do wskrzeszenia Polski na mapie
Europy.
Kiedy w 1795 roku zaborcy skreślili Polskę z mapy Europy, nie zdołali uczynić jednego,
wymazać jej z serc Polaków. Katastrofa rozbiorów i utrata własnej państwowości nie złamały
narodu polskiego. Bo przecieŜ wszystkich łączył wspólny język, świadomość narodowa oraz
gorące pragnienie utrzymania tradycji i narodowych obyczajów.
Droga powrotu do wolnej Ojczyzny była mozolna. Prowadziła przez walki powstańcze
Insurekcji Kościuszkowskiej, Księstwo Warszawskie, powstania tj.: listopadowe, krakowskie,
wielkopolskie, styczniowe aŜ do zbrojnego czynu Legionów.
Część Polaków z wybuchem I wojny światowej wiązała nadzieje na uzyskanie niezaleŜności.
Tylko nieliczni marzyciele i fantaści, jak ich nazywano, liczyli na pełną suwerenność. Jednym
z tych marzycieli był Józef Piłsudski. UwaŜał on, Ŝe konflikt wojenny doprowadzi do
pokonania Niemiec, Austro -Węgier i wyeliminowania Rosji. Twierdził, Ŝe jeśli chcemy
niepodległości, to powinniśmy tworzyć własne wojsko i o tę wolność walczyć. Dziś
z perspektywy czasu wiemy, Ŝe miał rację. To, co wydawało się mrzonką, stało się
rzeczywistością.
Cztery pokolenia naszych rodaków nadaremnie na tę chwilę czekały, piąte się doczekało.
RównieŜ nasze miasto - Połaniec z początkiem działań wojennych stało się świadkiem
okrucieństwa, koszmaru i rozmachu wojny. Studiując karty lokalnej historii moŜemy się
dowiedzieć, Ŝe nasi mieszkańcy skłonni byli do patriotycznych zrywów. Robili wszystko, by
nie podporządkować się najpierw Austriakom, a potem kolejno Rosjanom.
Połaniec w czasie I wojny został zniszczony. śołnierze obu walczących stron dokonywali
rabunków i grabieŜy. Ludzie z płaczem oddawali konfiskowaną Ŝywność. Panował głód,
szerzyły się choroby. Ale Połańczanie trwali i wytrwali.
W atmosferze patriotycznych uniesień rozpoczęto sypanie Kopca Kościuszki. Po odzyskaniu
niepodległości w naszym mieście zaczęły powstawać, zręby nowego Ŝycia. Zawiązywano
stowarzyszenia, komitety niesienia pomocy biednym. Miasto powoli dźwignęło się z upadku.
I niewątpliwie duŜą zasługę miał w tym ówczesny wójt gminy Jan Kos z Kamieńca oraz
kolejni jego następcy: Franciszek Murczkiewicz, Marcin Korczak i Wincenty Pławski.
Dla naszego Połańca równie cięŜkie były czasy wrześniowej okupacji. Pomimo niemieckich
aresztowań i przymusowych zsyłek do Rzeszy połanieccy weterani niepodległości nie poddali
się. Działały konspiracyjne ugrupowania ZWZ, AK i BCh. Sławę w naszym regionie zyskali
,,Jędrusie”, podejmujący akcje wymierzone w okupanta niemieckiego.
Drodzy mieszkańcy pamiętamy tych wszystkich połańczan, takŜe tych, którzy nigdy nie
powrócili do rodzinnego miasta. Tych wszystkich, którzy pozostawili w naszym mieście
piękne ślady obywatelskiego czynu. KaŜdy z nich poświęcał siebie dla obrony wolności
Polski i dla lepszej przyszłości nas Polaków. A w naszych sercach wciąŜ Ŝywa jest pamięć o
tych wielkich patriotach, dla których walka o niepodległość Polski stała się priorytetem ich
Ŝycia.
Takich oddanych i angaŜujących się dla dobra wspólnego obywateli miasto Połaniec
potrzebuje równieŜ dzisiaj. Aktywnych i przedsiębiorczych, ludzi, którzy polubią to miasto,
pokochają mieszkańców, na których zawsze moŜna będzie liczyć, którzy będą dbali o to
społeczeństwo. Ludzi jednoczących się wokół najbardziej istotnych spraw miasta. Takich,
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którzy wyznaczają rozwój i budują toŜsamość naszej małej Ojczyzny. Dlatego warto
pokazywać młodym połańczanom postawy patriotyczne. Ich świat juŜ się kształtuje, lada
dzień będą dokonywać wyborów wartości i poglądów, według, których chcą Ŝyć. Niech, więc
wybiorą postawę patriotyzmu!
Dziękując serdecznie wszystkim obecnym, chciałbym zakończyć to przemówienie Ŝyczeniem
- ,,śeby Polska była Polską”, Ŝebyśmy dbali o pamięć ludzi, którzy dla miasta, dla regiony dla
Polski, oddali Ŝycie, jak równieŜ o tych co pracowali cale Ŝycie dla społeczeństwa naszego,
ludzi, którzy pozostawili serce w wielu miejscach naszej ziemi.
Przypominajmy na kaŜdym kroku młodemu pokoleniu historię naszej malej ojczyzny. To
róbmy razem, tego Ŝyczmy sobie dzisiaj nawzajem.
śyczmy teŜ sobie byśmy znów za rok spotkali się na patriotycznych obchodach święta
niepodległości.
Dziękuję.”
Następnie spośród zaproszonych gości głos zabrali:
Pan Andrzej Kruzel – Starosta Powiatu Staszowskiego powiedział, Ŝe 11 listopada w historii
Polski to data, która jest mocno zakorzeniona. Wspomniane historie z tych zdarzeń,
opowiadania ludzi są bardzo istotne. We wszystkich samorządach odbywają się uroczystości
poświęcone temu świętu. Pan Starosta wyraził zadowolenie, Ŝe wśród obecnych na sali jest
młodzieŜ – harcerze. Poinformował, Ŝe w tak waŜnych chwilach – rocznicach naleŜy spotykać
się i kierować przekaz historyczny do młodych ludzi, od których zaleŜy jak w przyszłości
potoczą się losy naszego kraju. Przywołując wspomnienia powiedział, Ŝe Święto
Niepodległości dawniej nie było obchodzone w tak uroczystej oprawie. Dzisiaj mamy tę
moŜliwość, Ŝe w sposób publiczny moŜemy świętować i przekazywać tę historię, która miała
wpływ na to, Ŝe dziś moŜemy się kształcić i rozwijać w wolnej niepodległej Polsce. Pan
Starostwa podziękował na ręce p. Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz p. Burmistrza
Miasta i Gminy, całemu środowisku Połańca za to, Ŝe w tak uroczystej oprawie obchodzona
jest rocznica odzyskania niepodległości. Dodał, Ŝe dzisiaj bardzo waŜnym wydarzeniem przy
tablicy Józefa Piłsudskiego w Staszowie zostało odznaczone wysokimi odznaczeniami trzech
oficerów przez Ministra Obrony Narodowej. Kończąc p. Andrzej Kruzel w imieniu władz
powiatu podziękował za godny i uroczysty sposób uczczenia Święta Niepodległości.
Pan Tadeusz Dalmata – mieszkaniec wyraził zadowolenie, Ŝe jako mieszkaniec Połańca moŜe
wystąpić przez tak szacownym gronem. Święto Niepodległości, co roku stanowi dla nas
okazję do spotkania się i przeŜycia chwil związanych z poczuciem toŜsamości narodowej.
Wyraził radość z faktu, Ŝe corocznie Połaniec odwiedzają goście i dzielimy się refleksjami.
Wizyta ta, świadczy o patriotyźmie wszystkich zebranych i dobrych relacjach naszego
samorządu z przedstawicielami róŜnych szczebli. Słuchając referatów wielokrotnie
wygłaszanych, kaŜdy słuchający mógł się przekonać o tym, Ŝe nasz kraj nigdy nie utracił
suwerenności. Gdyby nie wzajemne spory narodów, które prowadziły do zdrady narodowej.
Taka opinia płynie z tak waŜnego dokumentu dla naszego miasta – Uniwersału Połanieckiego.
Od dawna wiadomo, Ŝe „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. MoŜna sądzić, Ŝe wzajemne
waśnie słuŜą przede wszystkim temu byśmy kręcili się w „chocholim tańcu” zapominając
o wyzwaniach, jakie przed nami stoją (walce z bezrobociem, niŜem demograficznym). Jedyna
nadzieja w tym, Ŝe Polacy Ŝyjący na prowincji nie dadzą się zaprosić do tego szaleńczego
tańca, tylko będą spokojnie i solidnie wykonywać swoją pracę. Nie będzie wielką przesadą,
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jeśli powie, Ŝe przykład stabilnego rozwoju dajemy w naszej gminie. Rozwój został
wykorzystany na przestrzeniu kilkunastu lat. Wyraził zadowolenie, Ŝe dajemy przykład innym
regionom mając nadzieję dalszego rozwoju. Kończąc wyraził nadzieję, Ŝe głos płynący
z niewielkiej miejscowości zostanie wysłuchany i zrozumiany.
Pan Zdzisław Kwiatkowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział, Ŝe historia jest
nauczycielką Ŝycia, historia jest zwierciadłem wszelkich faktów i wydarzeń minionego czasu.
Dziś obchodzimy 94. rocznicę odzyskania niepodległości dla naszego narodu. Polska po 123
latach powróciła na mapę Europy. Podkreślił, Ŝe 123 lata Polski na mapach nie było,
poniewaŜ trzej zaborcy podzielili się nią. KaŜdy jeden zryw powstańczy kończył się
niepowodzeniem. Dopiero w dniu 10 listopada Józef Piłsudski został uwolniony
z internowania, wrócił do kraju i przystąpił do mobilizacji armii i do rozbrajania Niemców.
W dniu 11 listopada 1918 roku Niemcy podpisują zawieszenie broni – od tego dnia Polska
odzyskała niepodległość. Pełne dwa pokolenia naród Polski Ŝył pod zaborami, nie zatracił
polskości, nie zatracił dąŜności do odzyskania niepodległości - świadczy to o wielkim
patriotyźmie. Patriotyzm narodu najlepiej podsumował nasz wielki Polak, patriota Śp.
błogosławiony Jan Paweł II w 1983 roku w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego wypowiadając
charakterystyczne zdanie: „Jestem synem narodu, które przetrzymał najstraszliwsze
doświadczenie dziejów, który przez sąsiadów wielokrotnie skazywany był na śmierć, a on
pozostał przy Ŝyciu i pozostał sobą”. Wielki Polak, wielkie słowa i wielka treść tych słów. Ile
w tych słowach zawarte jest heroizmu i patriotyzmu. Jan Paweł II nie walczył mieczem, nie
walczył oręŜem - walczył słowem. A jego słowa były tak skuteczne, Ŝe swoimi słowami
potrafił kruszyć nie tylko kamienne ludzkie serca, ale przyczynił się równocześnie do
skruszenia sowieckiego imperium komunistycznego. To zasługa min. Jana Pawła II, Ronalda
Reagan’a i Lecha Wałęsy od uwolnienia narodu polskiego spod 45. letniego zniewolenia,
którym naleŜą się wielkie słowa uznania i podziękowania za to, Ŝe dziś Ŝyjemy w wolnym
i demokratycznym kraju. Analizując wypowiedziane słowa Jana Pawła II, czytając karty
historii naszego narodu moŜemy powiedzieć jednoznacznie o wielkim patriotyźmie,
o wielkim bohaterstwie narodu polskiego. Na czym polega zatem dzisiejszy patriotyzm? Dziś
w narodzie naszym? Kogo w obecnych czasach moŜemy nazwać patriotą? Dzisiaj mamy
kilka definicji patriotyzmu, ale najprościej moŜemy powiedzieć tak: dzisiejszy patriota to jest
ten, który kocha, szanuje swoja ojczyznę i swój naród. To jest ten, który szanuje symbole
narodowe, hymn, godło, święta narodowe. To jest ten, który wykonuje solidnie obowiązki
wobec ojczyzny, który przekształca środowisko, całą infrastrukturę miasta, gminy po to, aby
mieszkańcom Ŝyło się wygodniej. Nasz dzisiejszy patriotyzm powinien polegać przede
wszystkim na tym, abyśmy pamiętali, pielęgnowali i przekazywali młodym pokoleniom
prawdziwą niezakłamaną historię naszej ojczyzny. Bo przez 45 lat historia była
zniekształcona. Historia to są fakty i wydarzenia minionego czasu, a miniony czas to jest cała
nasza przeszłość, o której naleŜy pamięć. Naród, który nie pamięta o przeszłości, nie będzie
miał teŜ przyszłości. Poeta a zarazem znakomity pisarz Cypriana Kamil Norwid w jednym
z utworów napisał: „ Ojczyznę zawsze trzeba kochać, szanować bez względu na to, jaki
w niej panuje nastrój, bo ustroje przemijają, zmieniają się a Ojczyzna pozostaje ta sama.
W Ojczyźnie ma się przyszłość i przeszłość, na obczyźnie tylko teraźniejszość. Ojczyzna jest
moim domem inne kraje to tylko hotele”. Kończąc p. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
zaznaczył, Ŝe warto te słowa zapamiętać.
Pan Janusz Gil – Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Połaniec powiedział, Ŝe jesteśmy
wspaniałym społeczeństwem, które potrafi Ŝyć wśród siebie i wśród innych ludzi. Są wzorem
do naśladowania dla innych społeczności, i tu naleŜy oddać cześć i chwałę tym ludziom. To
święto powinno być najwaŜniejszym świętem dla naszego człowieczeństwa, poniewaŜ przez
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123 lata niewoli nie było Polski na mapach świata. Dziś jesteśmy wolni i bezpieczni. Pan
Janusz Gil podziękował gospodarzom Połańca za uroczysty sposób uczczenia rocznicy
odzyskania niepodległości, za pamięć o osobach, które były odznaczone i mają Honorowe
Obywatelstwo Miasta i Gminy Połaniec.
Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował za wspaniałą Mszę św.
poświęconą Ojczyźnie zaznaczając, Ŝe w tym dniu warto uczestniczyć w tak uroczystej
i patriotycznej Mszy św. Pan Przewodniczący Ŝałuje, Ŝe mieszkańcy nie mogą się przełamać
i licznie nie biorą udziału we Mszy św. Przesłanie, jakie zostało skierowane podczas Mszy
św. było bardzo waŜne i istotne. Kochajmy Ojczyznę, kochajmy Polskę ponad podziałami,
kochajmy taką, jaką jest, poniewaŜ Ona jest nasza. Za Ojczyznę ginęli i przelewali krew nasi
przodkowie, dlatego w takich chwilach powinniśmy zamanifestować patriotyzm, a na co
dzień - swoją pracą i stosunkiem do drugiej osoby.
Ad. 3
Wobec wyczerpania porządku obrad uroczystej sesji Rady Miejskiej p. 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,
- wystawa fotograficzna „Połaniec dawniej – Połaniec dziś”.
Na tym protokół zakończono.
Prot.: Sylwia Witecka
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