P R O T O K Ó Ł N R XXIX.U/2016
z dwudziestej dziewiątej uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 3 czerwca 2016r.
w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu –
radny Dariusz Wójcik.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji. Radni nieobecni: Roman Korczyński, Marta Michalska – Wilk, Jerzy
Pacholec, Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz, Andrzej Sobieraj.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że sesja została zwołana zgodnie z Uchwałą Nr 615/2005 z 18 kwietnia 2005r. w sprawie uczczenia pamięci Świętego Jana
Pawła II. W tym roku spotykamy się wyjątkowo 3 czerwca, co związane jest z tym, że w dniu
dzisiejszym odbywają się uroczystości związane z 25. rocznicą obecności Świętego Jana Pawła II w Radomiu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik powitał gości przybyłych na dzisiejszą sesję.
Porządek Sesji:
1. Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego.
3. Prezentacja referatu przez ks. inf. Stanisława Pinderę – proboszcza parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach.
4. Dyskusja nt. nauczania Świętego Jana Pawła II.
Ad. 1. Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika.
Ksiądz Biskup Henryk Tomasik uważa, że pamięć i wdzięczność to dwa wielkie znaki dorosłego człowieka. Pamięć i wdzięczność wyznacza kierunki wielu działań każdej grupy społecznej.
Pamięć i wdzięczność o wielkich dokonaniach Ojca Świętego Jana Pawła II zachęca nas do tego, aby wspominać to, co się dokonało dzięki jego osobie. Wspominamy wielkie wydarzenia
o wymiarze ogólnoświatowym, wielkie spotkania światowych dni młodzieży, ale także wspominamy to, co się dokonywało na naszej ziemi, na polskiej ziemi – przepiękne spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, ale najważniejsze - wkład Jana Pawła II w kształt życia społecznego wielu społeczeństw. To zasługuje na szczególne uznanie. Pobyt Ojca Świętego Jana
Pawła II w Radomiu był także wydarzeniem epokowym. To wydarzenie zapisało się złotymi
literami w historii regionu, diecezji i samego Radomia. To wydarzenie ukazało coś bardzo cennego – jak wiele dobra istnieje w ludziach tej ziemi. To dobro zjednoczone zaowocowało przepięknym uczestnictwem w tym spotkaniu. Przepięknym znakiem dobra było przygotowanie,
solidarność, podejmowanie wspólnych zadań, aby to spotkanie przebiegło jak najpiękniej.
Ksiądz Biskup złożył wyrazy wdzięczności za tę sesję, ale przede wszystkim podziękował ludziom, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tego wydarzenia przed dwudziestu pięciu laty.
Życzy sobie, aby taka forma jedności trwała wśród nas.
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Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Pszczołę i Kazimierza Staszewskiego. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie
(23 za).
Ad. 2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego.
Wiceprezydent miasta Karol Semik przypomniał, że kiedy w kwietniu 2005r. odszedł do Domu
Ojca papież Jan Paweł II radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego. Dzień 4 czerwca został ustanowiony dniem pamięci Jana Pawła II jako wyraz wdzięczności za „wielki skarbiec nauczania papieskiego Jana Pawła II, jego doniosłe dla świata i narodu
polskiego świadectwo wiary, miłości i nadziei”. Radni w imieniu mieszkańców podjęli takie
zobowiązanie, że co roku 4 czerwca będzie zwoływana uroczysta sesja poświęcona nauczaniu
naszego wielkiego rodaka. Sesje te stały się trwałym elementem naszego samorządowego
kalendarza. Data 4 czerwca nawiązuje do pamiętnego wydarzenia najnowszej powojennej
historii Radomia – wizyty papieża Jana Pawła II w naszym mieście w czasie 4. Jego pielgrzymki
do ojczyzny. Ważnym elementem tej wizyty była modlitwa papieża przy pomniku wydarzeń
radomskiego czerwca. Odczytana została powszechnie jako wyraz stosunku Jana Pawła II do
walki radomskich robotników z reżimem, do roli i miejsca naszego miasta w ustrojowych
przemianach związanych z upadkiem komunizmu w Polsce i Europie. Ranga tej oceny jest tym
wyższa, że przecież to właśnie Jan Paweł II uznawany jest za postać, która przyczyniła się do
upadku komunizmu. Wpływała więc na losy nie tylko naszej ojczyny, ale Europy i świata. Wydarzenie to nabiera szczególnego wymiaru w kontekście obchodzonej 40. rocznicy wydarzeń
czerwca’76. Wiceprezydent podziękował ks. Biskupowi Tomasikowi i ks. inf. Stanisławowi Pinderze za przybycie na uroczystą sesję i udział w niej oraz za przybliżenie spuścizny Jana
Pawła II. podziękował wszystkim gościom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do udziału
w sesji.
Ad. 3. Prezentacja referatu przez ks. inf. Stanisława Pinderę – proboszcza parafii Matki
Bożej Nieustającej Pomocy w Starachowicach.
Ks. inf. Stanisław Pindera przypomniał, że papież był w Radomiu. Ten fakt zostanie zapisany
w dziejach miasta, diecezji i do końca naszych dni będzie tematem wspomnień i mówienia
o tym wydarzeniu, bo to my stanowimy pokolenie uczestników tamtego wydarzenia, które nie
miało równego sobie w historii Radomia. Były tutaj wydarzenia wielkie, były i królewskie odwiedziny, ale papieża nie było i przyszedł 4 czerwiec 1991r. W tym okresie bardzo wielu
świadków tamtych wydarzeń odeszło do wieczności na zawsze, wyrosło nowe pokolenie, któremu tamte przeżycia są obce, dlatego tak bardzo ważnym jest, aby przypominać sobie tamte
chwile, tak bardzo ważnym jest chociażby to spotkanie i kolejne sesje, które są tradycją.
Ksiądz infułat zacytował słowa księdza Jerzego Banaśkiewicza wypowiedziane w odniesieniu
do tego wydarzenia oraz świętej pamięci księdza biskupa Edwarda. Ksiądz Pindera powrócił
wspomnieniami do tego czasu, który był jak to wówczas określono „wyścigiem z czasem” po
to, aby Ojca Świętego uczcić jak najgodniej. Wówczas księdzu zlecono odpowiedzialność za
całość przygotowań wizyty papieskiej ze strony kościelnej. Te przygotowania trwały przez
cały rok, który poprzedzał wizytę Ojca Świętego, konkretnie od 16 czerwca 1990r. Wtedy to
ksiądz prymas ogłosił, że na trasie papieskiego pielgrzymowania znajduje się Radom. Wtedy
to został utworzony ścisły komitet organizacyjny, któremu współprzewodniczyli biskup ordynariusz Edward Materski i wojewoda radomski – pan Jan Rejczak. Z ramienia diecezji w skład
komisji weszli: ks. biskup Adam Odzimek, ks. St. Makarewicz oraz wypowiadający te słowa
ks. Pindera. Z ramienia miasta do tych wszystkich rozmów został oddelegowany pan Krzysztof Gajewski. Zespół ten każdego miesiąca omawiał postęp prac. Zaangażowanie ludzi było
niesamowite. Świętej pamięci ks. biskup Edward wielokrotnie we wspomnieniach mówił
o wielkiej jedności tamtych dni, która towarzyszyła wszystkim przygotowującym tą wizytę
papieską. Ówczesny prezydent pan Wojciech Gęsiak we wspomnieniach powiedział, że przy
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okazji wspólnych przygotowań wszyscy się do siebie bardzo zbliżyli. Panowała jedność. Była
powszechna mobilizacja. Na początku nie było wiadome bardzo wiele rzeczy: jaką trasą pojedzie papież, gdzie się zatrzyma, co zobaczy, gdzie przejdzie, a to wszystko było bardzo ważne,
bo każde z tych miejsc trzeba było odpowiednio przygotować. Najważniejszą sprawą jaką była
msza św. na lotnisku wiązała się z ołtarzem. Miał tam postać ołtarz i miejsca dla miliona wiernych. Ostatecznie było chyba około 600 tysięcy. Ksiądz infułat przybliżył prace związane
z przygotowaniem projektu tego ołtarza oraz jego wykonaniem. Zbudowanie ołtarza to było
tylko jedno z wielu bardzo trudnych zadań, które stały przed Radomiem. Służba kościelna na
czele, której stanął zmarły już dzisiaj kanclerz ks. Maciej Pachnik przygotowała odpowiednio
ich szkoląc 5 tysięcy ochotników, którzy mieli zabezpieczać trasę przejazdu. Na lotnisku trzeba było wybudować betonową drogę po to, by papamobile mogło przejechać od helikoptera do
stopni ołtarza. Olbrzymie zadanie stało o przed służbami technicznymi, które musiały sprawdzić całe kilometry sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, zajrzeć do studzienek,
odmalować domy, przygotować parkingi, noclegi, wyżywienie, zadbać o bezpieczeństwo pielgrzymów. Na ulicach przygotowano miejsca dla 35 tysięcy samochodów osobowych i 1100
autokarów. W radomskich szkołach, internatach oraz w przyległych do Radomia miejscowościach przygotowano 60 tysięcy miejsc noclegowych. Wojsko otrzymało zadanie przygotować
szpital polowy na lotnisku i sale w izbie chorych. Radomskie zakłady pracy pomagały jak mogły. Niemal każda firma przekazywała coś na wizytę papieską. Jedni pieniądze, inni konkretne
rzeczy. Stan dróg miejskich był fatalny, zwykły bałagan ostatnich lat komunizmu. Na trasie
przejazdu rozebrano wiele ruder, odmalowywano elewacje, na które farby przekazał z pochodzenia radomianin mieszkający we Francji ówczesny dyrektor Fabryki Farb i Lakierów pan
Jerzy Barcikowski. Ulica Młyńska prowadząca do seminarium była drogą gruntową. Koszty
związane z jej budową pokryła „Tytoniówka”. W Pałacu Ślubów powstało centrum prasowe dla
kilkudziesięciu dziennikarzy z całego świata. Odpowiedzialnym za centrum prasowe z ramienia kościoła był ks. prof. Józef Krasiński z Sandomierza. Atutami grającymi na rzecz Radomia,
gdy decydowała się sprawa przyjazdu Ojca Świętego były: radomskie tradycje solidarnościowe
oraz powstające seminarium duchowne, które miało być zapleczem dla nowopowstałej diecezji. Nie mogło zabraknąć Ojca Świętego w miejscu upamiętniającym tragiczne wydarzenia,
gdzie stanął pomnik - kamień, w którym umieszczono urny z ziemią Poznania i Gdańska. Kończąc swój pielgrzymi pobyt w Radomiu Ojciec Święty stanął w zadumie przy tym kamieniu –
pomniku. Przejmująca była cisza tej Jego obecności. Nad całością tego etapu pielgrzymki czuwali księża: Jerzy Banaśkiewicz, Stanisław Wrocławski i Adam Stanios. Drugim wielkim dziełem, z którym związana była papieska pielgrzymka było poświęcenie gmachu seminarium duchownego, z którym ksiądz infułat był i jest nierozerwalnie związany jako dyrektor tej budowy. Żeby to seminarium poświęcić, trzeba było je najpierw zbudować. 6 lat czekała diecezja
na załatwienie niezbędnych formalności budowlanych. Ksiądz infułat przypomniał jak wyglądał przebieg prac przy budowie seminarium i ile to wymagało poświęcenia. Wydaje się nieprawdopodobne, że Ojciec Święty, następca Świętego Piotra, dzisiaj święty tutaj był, a my
mieliśmy szczęście Go gościć. Ksiądz infułat Stanisław Pindera podziękował za wysłuchanie
tych wspomnień.
Ad. 4. Dyskusja nt. nauczania Świętego Jana Pawła II.
Nikt z zaproszonych gości oraz radnych nie wyraził woli zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik podziękował wszystkim gościom za przybycie
na dzisiejszą uroczystą sesję. Zachęcił do udziału we Mszy Świętej o godz. 18 w Radomskiej
Katedrze. Chwilę przed mszą złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II.
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Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XXIX. uroczystą sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 17.20.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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