P R O T O K Ó Ł N R XI.U.2015
z jedenastej uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu
odbytej w dniu 3 czerwca 2015r.
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: Wiesław Wędzonka.
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 sesja odbywa się wyjątkowo 3 czerwca, co związane jest z tym, że
w dniu jutrzejszym przypada Święto Bożego Ciała.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik powitał gości przybyłych na dzisiejszą sesję.
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Pszczołę i Kazimierza Staszewskiego. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie
(27 za).
Porządek Sesji:
1. Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego.
3. Prezentacja referatu przez Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego.
4. Dyskusja nt. nauczania Świętego Jana Pawła II.

Ad. 1. Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika.
Ksiądz Biskup Henryk Tomasik przedstawił definicję wychowania, która brzmi: wychowanie to
kontakt człowieka dojrzałego z mniej dojrzałym w tym celu, aby przekazać mu wartości. Wielkim problemem świata jest kształtowanie postaw. Dzisiaj wspominamy kogoś, kto jest wielkim autorytetem w dziedzinie wychowania, jest, był i będzie, szczególnie dla nas Polaków Święty Jan Paweł II. Ksiądz Biskup podziękował przewodniczącemu i władzom samorządowym
miasta za zorganizowanie tej sesji. Dzisiaj wspominamy również niezwykłe wydarzenie jakim
była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Radomiu. Wychowanie, to także obdarowywanie
człowieczeństwem jak mówił Święty Jan Paweł II. Biskup stwierdził, że dzisiaj wspominamy
również ważny moment zjednoczenia radomian wokół wydarzenia jakim była wizyta Ojca
Świętego. Z szacunkiem wspominamy bohatera tego spotkania, ale także wszystkich, którzy
włożyli wielki trud w przygotowanie tej wizyty. Wspominamy wszystkich, którzy pokazali, że
możemy być zjednoczeni wokół czegoś bardzo ważnego. Ksiądz Biskup złożył wyrazy szacunku wszystkim, którzy pracowali przed wizytą Ojca Świętego i przygotowali ją w przepiękny
sposób.
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Ad. 3. Prezentacja referatu przez Księdza Biskupa Piotra Turzyńskiego.
Ksiądz Biskup Piotr Turzyński wygłosił referat zatytułowany: „Dziedzictwo Jana Pawła II”, którego dokładna treść została dołączona do materiałów z sesji. Zagadnienie to podzielił na trzy
części:
1. Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła
2. Pontyfikat Jana Pawła II jako promocja Polski
3. Wymiar społeczno – polityczny i kulturowy pontyfikatu Jana Pawła II
1. Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła.
Ksiądz Biskup Piotr Turzyński w swoim referacie podkreślił, że Papież z dalekiego kraju od
początku zachwycił świat swoją otwartością, niezwykłym kontaktem z tłumami, odwagą. Warto jednak pamiętać, że zachwyt wzbudzała papieska teologia małżeństwa. Jan Paweł II z odwagą mówi o miłości i obejmuje to zarówno teologię ciała jak i teologię seksu. Ludzie słuchający Papieża są zdziwieni z jaką otwartością a zarazem z jaką wielką godnością mówi o ludzkiej miłości. Innym dziedzictwem zostawionym Kościołowi przez Jana Pawła II jest wielka liczba świętych i błogosławionych. Jan Paweł II kanonizował i beatyfikował więcej świętych niż
wszyscy papieże od końca XVI wieku. Beatyfikował 1318 błogosławionych i kanonizował 482
świętych. Wyniósł do chwały ołtarzy niezwykłe rzesze męczenników ostatniej wojny. Wśród
nich Ojca Maksymiliana Marię Kolbe, który stał się jedną z najbardziej znanych polskich postaci
świętych w świecie. Wśród kanonizowanych przez niego są bardzo znani święci ostatnich
czasów: siostra Faustyna Kowalska od Bożego Miłosierdzia, niemiecka karmelitanka pochodzenia żydowskiego Edyta Stein zamordowana w 1942r. w Auschwitz, którą ogłosił patronką
Europy, Ojciec Pio z Pietralciny, Matka Teresa z Kalkuty. Wielkim dziedzictwem Jana Pawła II
jest pokazanie pokory Kościoła. Papież przepraszał za zło wyrządzone przez chrześcijan i ludzi
Kościoła. W roku wielkiego jubileuszu dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa Papież robi rachunek
sumienia na koniec tysiąclecia i choć zdaje sobie sprawę, że jest to tylko jednostronny gest,
bo świat nie przeprasza za grzechy przeciw chrześcijanom, to jednak był przekonany o wadze
tego wydarzenia. Wielkim dziedzictwem Jana Pawła II są Światowe Dni Młodzieży. Formalnie
zaczęły się w Rzymie w 1984 i 85, a potem w Buenos Aires w 1987.
2. Pontyfikat Jana Pawła II jako promocja Polski
Ze wszech miar wyjątkowe było pielgrzymowanie Jana Pawła II. Zależało mu, aby dotrzeć do
jak największej liczby ludzi. Jest przekonany, że wielu ludzi nigdy nie przyjedzie do Rzymu,
a on może do nich dotrzeć. Poprzedni papieże podróżowali bardzo mało. Czasem mówiło się,
że Ojciec Święty jest więźniem Watykanu. Bez wątpienia Jan Paweł II przekracza miarę podyktowaną przez rzymską tradycję. Podróżami pokazuje uniwersalizm Kościoła. Przez jego życie
dzięki wielu podróżom świat poznaje także historię Polski. Tam, gdzie Papież przyjeżdża jest
święto, wyzwala w ludziach to, co dobre i najszlachetniejsze, wszyscy czują się wielką rodziną, czują się kochani przez Boga, potrzebni. Papież budzi wiarę. Równocześnie jest ambasadorem Polski. Bardzo często tam, gdzie jedzie pojawiają się polskie flagi, grupy obcokrajowców
uczą się polskich pieśni i piosenek, żeby zrobić radość Ojcu Świętemu. Dzięki niemu ludzie
dowiadują się więcej o historii i kulturze Polski. Większego ambasadora dotąd Polska nie miała.
3. Wymiar społeczno – polityczny i kulturowy pontyfikatu Jana Pawła II
Aleksander Sołżenicyn powiedział, że w XX wieku najwspanialszym darem bożym, jaki zdarzył
się ludzkości był Jan Paweł II, polski papież. Karol Wojtyła pochodził z Polski z małego kraju
doświadczonego cierpieniami i ukrytego za żelazną kurtyną komunizmu. Słowiańska dusza
i doświadczenie polskie z pewnością naznaczyły jego osobowość. Przede wszystkim dzięki
niemu układ geopolityczny, jaki utrwalił się po II wojnie światowej ze sferami wpływów został
rozmontowany. Papież zauważa, że u podstaw wielu ludzkich zachowań także niewiary i obojętności leży lęk, który jest w sercu człowieka. Sam Jan Paweł II był człowiekiem odwagi. Wychodził do ludzi, dotykał ich, rozmawiał, mając do nich zaufanie i to nie zmieniło się nawet po
zamachu. Na pierwszą pielgrzymkę pojechał do Meksyku, do kraju, gdzie religia była zakazana.
Przyjechał na druga pielgrzymkę do Polski, w 1983r., gdy jeszcze trwał stan wojenny. W cza2

sie pierwszej pielgrzymki do Polski modlił się na Placu Zwycięstwa o zesłanie Ducha Świętego
dla naszej Ojczyzny. Sprawił, że Polacy w wielkich zgromadzeniach stali się siłą, uwierzyli
w siebie, we wspólnotę narodową i chrześcijańską. Narodziła się Solidarność. Jan Paweł II stał
się głosem tych, którzy głosu nie mieli. Tak było w Meksyku, w Polsce, w Ameryce Łacińskiej.
Stał się głosem niewolników z historii i dzieci nienarodzonych z dziś, stał się głosem kobiet,
kiedy nie było parytetów i mówił o godności kobiety i podstawowych prawach człowieka.
Ksiądz Biskup przytoczył kilka faktów z wydarzeń lat osiemdziesiątych, które ostatecznie
doprowadziły do zmian. Ksiądz Biskup podkreślił, że w tej historii jesteśmy także my, nasza
diecezja i nasze miasto. 4 czerwca 1991r. przybył do niego Biały Pielgrzym ze świadectwem,
słowem i błogosławieństwem. Wspominamy z radością, że stąd rządził Rzeczpospolitą święty
królewicz Kazimierz i jesteśmy z tego dumni. Jan Paweł II na lotnisku celebrował mszę świętą
i mówił o przykazaniu „nie zabijaj”, stanął przy kamieniu wspominającym wydarzenia czerwca
1976r., odwiedził katedrę, pobłogosławił gmach Wyższego Seminarium Duchownego.
Ad. 2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia – Pana Radosława Witkowskiego.
Prezydent miasta Radosław Witkowski nie zabrał głosu.
Ad. 4. Dyskusja nt. nauczania Świętego Jana Pawła II.
Pani Janina Dłuska wyrecytowała wiersz napisany przez siebie tuż po uroczystościach pogrzebowych Ojca Świętego w Rzymie, w których uczestniczyła osobiście. Z tego dnia pamięta
każdą chwilę i nie zapomni momentu, kiedy w pewnym momencie zerwał się wiatr, który spowodował, że zaczęły się zamykać strony Biblii, która leżała na trumnie Ojca Świętego.
Pan Bronisław Kawęcki – przewodniczący budowy pomnika wydarzeń radomskich czerwiec
1976 – przypomniał datę 21 sierpnia 1977 w Błotnicy, gdzie miały miejsce uroczystości koronacji obrazu Matki Bożej Błotnickiej oraz 13 maja 1981 – dzień zamachu na Papieża. Przypomniał jak wyglądał ten moment, rozmowy dotyczące budowy pomnika robotników. Przypomniał jak wyglądały przygotowania do wizyty Ojca Świętego pod pomnikiem czerwca ’76 oraz
jak przebiegła wizyta w naszym mieście.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik serdecznie podziękował wszystkim gościom za
przybycie na dzisiejszą uroczystą sesję. Zaprosił o godz. 17.20 do zwiedzenia Muzeum Katedralnego. Zachęcał do udziału we Mszy Świętej o godz. 18 w Radomskiej Katedrze. Przewodniczący zaprosił zebranych do zrobienia wspólnego zdjęcia przed wejściem do Urzędu Stanu
Cywilnego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XI. Uroczystą sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 16.55.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Wójcik
Sekretarze:
1. Staszewski Kazimierz

……………………………………………………

2. Pszczoła Jan

……………………………………………………

Protokółowała: Agata Gierczak.
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