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P R O T O K Ó Ł    N R    XXXVI-U/2008 
z trzydziestej szóstej uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu 

odbytej w dniu 4 czerwca 2008 roku 
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 na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.   
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, Ŝe sesja została 
zwołana zgodnie z Uchwałą Nr 615/2005 Rady Miejskiej w Radomiu                        
z 18 kwietnia 2005r. w sprawie uczczenia pamięci Ojca Świętego. 
 
Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu. Radny nieobecny: Mariusz Fogiel. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik powitał przybyłych na dzisiej-
szą sesję gości. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Jana Pszczołę i Jakuba Kowalskiego. 
Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wy-
brani jednogłośnie (23 za). 
 
 
Porządek sesji: 
1. Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Zygmunta Zimowskiego. 
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka. 
3. Prezentacja referatu przez ks. dr Jarosława Wojtkuna – rektora WyŜszego 
Seminarium Duchownego w Radomiu. 
4. Dyskusja nt. nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. 
 
 
Ad. 1. Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Zygmunta Zimow-
skiego. 
 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Zygmunt Zimowski wyraził radość, Ŝe taka se-
sja dzisiaj odbywa się w naszym mieście ku czci Honorowego Obywatela Mia-
sta Jana Pawła II. Ksiądz biskup Edward był przyczyną sprawczą podróŜy Jana 
Pawła II do Radomia 17 lat temu. Ksiądz biskup pokazał od strony Watykanu 
kulisy przygotowania tej pielgrzymki. Ojciec Święty całe miesiące przygoto-
wywał się do niej i szukał do niej tematu. Temat tej pielgrzymki to: „Bogu dzię-
kujcie, bo mamy za co dziękować i ducha nie gaście”. Chciał kościołowi w Pol-
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sce i narodowi powiedzieć jak mają zagospodarować wolność. Ojciec Święty 
szukał obok tematu, treści tej pielgrzymki. Na spotkaniu mówił, Ŝe trzeba po-
wiązać dwie góry, które w historii miały ogromne znaczenie dla ludzkości: Górę 
Synaj z Górą Ośmiu Błogosławieństw. W tej pielgrzymce Ojciec Święty mówił 
o dekalogu, ale przewijała się teŜ treść kazania Pana Jezusa na Górze Błogosła-
wieństw. W Radomiu mówił, Ŝe błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawie-
dliwości, albowiem oni będą nasyceni. Mówił teŜ o kulturze Ŝycia, o piątym 
przykazaniu. Słowa te rozwaŜał w kontekście radomskiego czerwca. Nie tylko 
słowa, ale i fakt papieskiej modlitwy przy pomniku ludzi skrzywdzonych musi 
rodzić jakieś szczególne zobowiązanie, aby czynić wszystko, by tych krzywd 
więcej nie było, a one wciąŜ są. WiąŜą się niestety głównie ze światem ludzi 
pracy, z bezrobociem i wyzyskiem, łamaniem praw pracowniczych, co podkre-
ślał Jan Paweł II. Ks. biskup powrócił do pierwszej pielgrzymki do nowej Polski 
– wolnej Rzeczpospolitej. PapieŜ wielokrotnie przestrzegał takŜe przed takim 
rozumieniem wolności, w tym wolności sumienia, które miałoby prowadzić do 
kształtowania Ŝycia państwowego tak, jakby Boga nie było. Był to czas ostrych 
sporów o ustawowy zapis ochrony Ŝycia ludzkiego od poczęcia. Był to równieŜ 
czas wprowadzenia religii do szkoły, budowania Ŝycia społecznego w oparciu          
o wartości chrześcijańskie itd. Pośród tych sporów nie brakowało argumentów 
odwołujących się do zasady tolerancji, praw mniejszości wyznaniowych czy 
świeckiego charakteru państwa. Na poŜegnanie Ojciec Święty nawiązując do 
słów jasnogórskiego apelu wezwał byśmy czuwali nad zachowaniem tego reli-
gijnego wymiaru Ŝycia naszego narodu, byśmy nie zapominali o jego chrześci-
jańskich korzeniach, gdyŜ korzenie sprawiają, Ŝe drzewo trwa i rośnie. Podkre-
ślał, Ŝe trzeba wciąŜ przekonywać czy nasze europejskie i polskie bytowanie nie 
zostało w rzeczywistości oderwane od tych korzeni.  
 
 
Ad. 2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztow-
niaka. 
 
Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak podkreślił, Ŝe 4 czerwiec to dzień,           
w którym wszyscy wspominają okres sprzed siedemnastu lat. Myśli, Ŝe ta chwi-
la zawaŜyła na Ŝyciu wszystkich mieszkańców. Bez wątpienia jest to jedna               
z najwaŜniejszych dat dla społeczności radomskiej. Jest ona najwaŜniejsza, bo 
odwiedził nas człowiek, który był bez wątpienia nie tylko największym czło-
wiekiem kościoła, ale był wielkim artystą, wielkim filozofem, wielkim człowie-
kiem i wielkim przyjacielem. Zawsze, gdy przychodzi na obrady sesji Rady 
Miejskiej myśli o solidarności i o definicji, którą przedłoŜył Jan Paweł II mó-
wiącą o tym, Ŝe jeden i drugi, a nigdy nie jeden przeciwko drugiemu. Prezydent 
chciałby, aby Radom rozwinął te słowa i Ŝeby w Radomiu moŜna było mówić, 
Ŝe jeden i drugi dla Radomia, a nigdy nie jeden przeciwko drugiemu po to, aby 
wszyscy mogli wspólnie pracować. Myśli, Ŝe ten dzień wszyscy będą wspólnie 



 3 

przeŜywać i zastanawiać się, co moŜna dać z siebie innym, aby nasze miasto 
mogło się dobrze rozwijać, aby wspólnie potrafić pracować.  
 
 
Ad. 3. Prezentacja referatu przez ks. dr Jarosława Wojtkuna – rektora 
WyŜszego Seminarium Duchownego w Radomiu. 
 
Treść referatu wygłoszonego przez ks. dr Jarosława Wojtkuna – rektora WyŜ-
szego Seminarium Duchownego w Radomiu: 
 

Na początku pragnę podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystą Sesję 
Rady Miejskiej. Bardzo cenię sobie moŜliwość obecności tutaj, w kolejnym obcho-
dzonym od 2005 roku w naszym mieście dniu Pamięci Jana Pawła II, i podzielania się 
z państwem kilkoma refleksjami na temat papieskiego nauczania. Nasza pamięć o Oj-
cu św. to takŜe, a moŜe przede wszystkim sięganie do jego nauczania. Zdjęcia w al-
bumach mogą wyblaknąć, wtedy nie było jeszcze tak rozwiniętej techniki cyfrowej, na 
to zjawisko nie mamy wpływu, natomiast mamy wpływ na to, aby nie wyblakły jego 
słowa. Temu teŜ cekowi chciałbym, aby posłuŜyły te refleksje.   

Będą one dotyczyły tematu, który sformułował bym jako  

Wartości kształtujące etos polityka według Jana Pawła II 
Chciałem zaproponować zatrzymanie się nad wybranymi fragmentami nauczania 

Jana Pawła II, zapisanymi w dokumentach i wypowiedzianymi przy róŜnych okazjach, 
zwłaszcza spotkań z przedstawicielami świata polityki, organizacji samorządowych, 
które dotyczą wartości, jakimi powinni kierować się osoby pełniące funkcje w admini-
stracji publicznej, w samorządach, w polityce, w tym co dotyczy ogólnie słuŜbie dobru 
społecznemu, dobru publicznemu.  

To właśnie dobro społeczeństwa stanowi podstawowy cel uprawiania polityki,            
i określa znaczenie polityki jako takiej.  

Był w roku 2000 obchodzony dzień Jubileuszu Parlamentarzystów i polityków, 
było wówczas słowo skierowane przez Ojca św., w którym znajdujemy takie oto okre-
ślenie polityki:  

Polityka to stosowanie prawomocnej władzy w celu osiągnięcia wspólnego dobra 
społeczeństwa: wspólnego dobra, które obejmuje sumę tych warunków Ŝycia społecz-
nego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć 
swoją własną doskonałość.  

Racją bytu wszelkiej polityki – to juŜ słowa wypowiedziane w czasie przemówie-
nia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, 1979 - jest słuŜba dla człowieka, jest pełne tro-
ski i odpowiedzialności przywarcie do istotnych spraw i zadań jego ziemskiego byto-
wania, w społecznym tego bytowania wymiarze i zasięgu, tam, gdzie waŜą się sprawy 
dobra wspólnego, od którego zaleŜy równocześnie w sposób bardzo istotny dobro kaŜ-
dej osoby.  
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Musimy uczciwie przyznać, Ŝe sam termin „polityka”, czy teŜ osoby zajmujące się 
polityką, czyli politycy, nie zawsze znajdują się na szczytach sondaŜy sympatii i za-
ufania społeczeństwa.  

To się wiąŜe ze zjawiskiem, niepokojącym zjawiskiem jakiegoś dystansu między 
społeczeństwem, a przedstawicielami elit politycznych. Wielu ludzi nie widzi potrzeby 
zajmowania się sprawami publicznymi, pozostawiając je ekspertom i specjalistom, 
czyli politykom, przedstawicielom administracji i samorządu.  

RóŜnorakie mogą być przyczyny tego zjawiska. To moŜe być przekonanie obywa-
li o tym, Ŝe właściwie nie mają Ŝadnego wpływu na kształt państwa, swego regionu,            
i na to co się w nim dzieje. Taka swoista apatia, brak zaufania w moŜliwość kształto-
wania oblicza swego miasta, regionu, kraju.  

Jan Paweł II daje natomiast taką oto diagnozę. W encyklice Centesimus annus 
przyczyny bierności obywateli upatruje w zaniku moralności w świecie polityki.  

„Odstępstwa od zasad moralności politycznej prowadzą z czasem do zniechęcenia 
i apatii, a w konsekwencji do zaniku zaangaŜowania politycznego i ducha obywatel-
skiego ludności, która czuje się poszkodowana i zawiedziona”. 

JednakŜe Ŝadne z elementów wyliczonych przez Ojca św. w Adhortacja: Christifi-
deles laici, jak (cytuję) oskarŜenia o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm i ko-
rupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, 
parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej, ani dość rozpowszechniony pogląd, 
Ŝe polityka musi być terenem moralnego zagroŜenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają 
sceptycyzmu i nieobecności obywateli w sprawach publicznych. Po czym papieŜ 
stwierdza stanowczo: świeccy nie mogą rezygnować z udziału w „polityce”, czyli             
w róŜnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w spo-
sób organiczny słuŜy wzrastaniu wspólnego dobra.  

Co zrobić zatem aby uzdrowić tę sytuację i wyzwolić większe zaangaŜowanie 
społeczeństwa w sprawach publicznych? PapieŜ wskazuje następującą drogę. Uczynił 
to w czasie Przemówienia do przedstawicieli władz państwowych wygłoszonego na 
zamku królewskim, Warszawa, 8 czerwca 1987 r.: „A Ŝeby... wszyscy obywatele byli 
skłonni uczestniczyć w Ŝyciu róŜnych grup, z których składa się organizm społeczny, 
konieczne jest, by mogli w nich znaleźć wartości, które by ich pociągały i skłaniały do 
słuŜenia drugim.  

Spróbujmy zatem wskazać, jakie to wartości winny kształtować aktywność poli-
tyczną, działalność publiczną, samorządową.   

OtóŜ podstawowym warunkiem jest zachowanie wysokich standardów etycznych 
w polityce. A przypomniał o tym papieŜ w waŜnym dla nas przemówieniu w polskim 
Parlamencie z 1999 roku: Szanując właściwą Ŝyciu wspólnoty politycznej autonomię, 
trzeba pamiętać jednocześnie o tym, Ŝe nie moŜe być ona rozumiana jako niezaleŜność 
od zasad etycznych.  

Spróbujmy zatem poszukać, jakie to wartości w nauczaniu PapieŜa składają się na 
etos polityka, etos uprawiania polityki.  
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Pierwszą wartością jest jasno określony cel i kryterium polityki, a jest nim słuŜba 
człowiekowi i dobru wspólnemu.  

Christifideles laici: Podstawowym kryterium polityki uprawianej na rzecz osoby           
i społeczeństwa jest dąŜenie do wspólnego dobra jako dobra wszystkich ludzi i całego 
człowieka. Dobro zaś wspólne obejmuje sumę tych warunków Ŝycia społecznego, dzię-
ki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągnąć swoją własną 
doskonałość". 

W czasie historycznego juŜ Przemówienia w polskim Parlamencie 1999 roku Pa-
pieŜ z naciskiem przypomniał, Ŝe „w szczególny sposób ta troska o dobro wspólne jest 
wymagana w dziedzinie polityki. Wykonywanie władzy politycznej czy to we wspólno-
cie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo powinno być ofiarną słuŜbą czło-
wiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych, czy grupowych korzyści z pomi-
nięciem dobra wspólnego całego narodu. 

W cytowanej juŜ adhortacji Christifideles laici spotykamy nawet konkretne wyli-
czenie pokus, jakie mogą stać na przeszkodzie owej ofiarnej słuŜby człowiekowi              
w wykonywaniu władzy politycznej. Pokusy, są po to, aby je przezwycięŜać. Nie ina-
czej jest równieŜ z tymi, które mogą pojawić się w aktywności politycznej. PapieŜ za-
chęca zatem do przezwycięŜania takich pokus, jak: (cytuję) nieuczciwość, kłamstwo, 
wykorzystywanie dóbr publicznych do wzbogacenia niewielkiej grupy osób lub w celu 
zdobywania popleczników, stosowanie dwuznacznych lub niedozwolonych środków dla 
zdobycia, utrzymania bądź powiększenia władzy za wszelką cenę. 

Kolejną wartością, na którą zwraca uwagę w swym nauczaniu Jan Paweł II, i którą 
powinna kierować się aktywność na polu polityki, jest wartość społecznej solidarności 

W Christifideles laici znajdujemy takie stwierdzenie: Stylem oraz narzędziem poli-
tyki, która chce dąŜyć do prawdziwego rozwoju człowieka, jest solidarność. Ta zaś 
wymaga czynnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w Ŝyciu politycznym wszystkich         
i kaŜdego obywatela oraz rozmaitych grup, związków zawodowych, partii: wszyscy 
razem i kaŜdy z osobna jesteśmy odbiorcami polityki i jej aktorami.  

Po czym PapieŜ przechodzi do określenia znaczenia solidarności, jako wartości 
społecznej, jako stylu funkcjonowania poszczególnych grup i jednostek w społeczeń-
stwie.  

 

W tej dziedzinie solidarność, jest czymś więcej aniŜeli „tylko nieokreślonym 
współczuciem czy powierzchownym rozrzewnieniem wobec zła dotykającego wielu 
osób, bliskich czy dalekich. Przeciwnie, jest to mocna i trwała wola angaŜowania się 
na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i kaŜdego, wszyscy bowiem jesteśmy 
naprawdę odpowiedzialni za wszystkich”  

Natomiast w czasie homilii na Mszy św. w Gdyni z 11 czerwca 1987 padły słowa, 
które zyskały juŜ niemal wartość symbolu, przypomnijmy je zatem dzisiaj, nie tylko 
dlatego, Ŝe dzisiaj mamy dzień bogaty w symbole związane z postacią Ojca św., ale 
równieŜ dlatego, Ŝe zachowują one stałą aktualność. PapieŜ mówił: solidarność musi 
iść przed walką. Dopowiem: solidarność równieŜ wyzwala walkę. Ale nie jest to nigdy 
walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jako wroga i nieprzyjaciela 
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— i dąŜy do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego praw-
dziwy postęp: walka o dojrzalszy kształt Ŝycia ludzkiego. Wtedy bowiem to Ŝycie ludz-
kie na ziemi staje się, bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawie-
dliwością i miłością. 

Szczególnie waŜkie słowa na temat solidarności, równieŜ tej w sferze publicznej,   
wypowiedział Jan Paweł II w Gdańsku-Zaspie w 1987 roku. Ta wypowiedź podkreśla 
inny wymiar wartości solidarności społecznej, jakim jest prawo kaŜdego do przestrze-
ni, w której będzie moŜliwy jego prawdziwy rozwój:   

Człowiek nie jest sam, Ŝyje z drugimi, przez drugich, dla drugich. Cała egzysten-
cja ludzka ma właściwy sobie wymiar wspólnotowy — i wymiar społeczny. Ten wymiar 
nie moŜe oznaczać redukcji osoby ludzkiej, jej talentów, jej moŜliwości, jej zadań. 
Właśnie z punktu widzenia wspólnoty społecznej musi być dość przestrzeni dla kaŜde-
go. Jednym z waŜnych zadań państwa jest stwarzanie tej przestrzeni, tak aby kaŜdy 
mógł przez pracę rozwinąć siebie, swoją osobowość, swoje powołanie. Ten osobowy 
rozwój, ta przestrzeń osoby w Ŝyciu społecznym jest równocześnie warunkiem dobra 
wspólnego.  

W przywoływanym juŜ fragmencie przemówienia PapieŜa w czasie Jubileuszu 
Polityków i Parlamentarzystów na Watykanie w 2000 roku Ojciec św. wskazał na 
jeszcze jedną wartość określoną jako „najwaŜniejszy cel dąŜeń polityka”, a jest nią 
sprawiedliwość.  

Właśnie sprawiedliwość winna być najwaŜniejszym celem dąŜeń polityka: spra-
wiedliwość, która nie zadowala się tylko tym, Ŝe oddaje kaŜdemu, co mu się naleŜy, ale 
stara się tworzyć wśród obywateli sytuację równych szans, a zatem wspomaga szcze-
gólnie tych, co do których istnieje obawa, Ŝe ze względu na status społeczny, kulturę 
czy stan zdrowia pozostaną w tyle lub będą zawsze zajmować ostatnie miejsca w spo-
łeczeństwie, pozbawieni moŜliwości osobistego postępu. 

MoŜna tą prezentację wartości, celów kształtujących etos polityka w nauczaniu 
Jana Pawła II, właściwie zakończyć. Ale byłaby to taka praca jedynie do połowy dro-
gi. A właściwie nie byłaby nawet wejściem na drogę.  

To wszystko o czym była dotychczas mowa to są cele, punkty dojścia, tylko my 
na razie nie znamy drogi, nie wiemy jak tam dojść. OtóŜ PapieŜ zatroszczył się rów-
nieŜ o to. Wskazuje drogę. Tą drogą jest dialog.  

Czyli takie prowadzenie rozmowy, aby swego przeciwnika przekonać, nie poko-
nać, aby go pozyskać jeśli nie dla swego ugrupowania, to przynajmniej dla słusznej 
sprawy.  

Mamy w materii umiejętności prowadzenia dialogu w polityce głęboką analizę, 
jaką pozostawił nam Ojciec św., w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju (1 stycznia 
1983 r.), jest ono poświecone w całości tematyce dialogu, takŜe politycznego. To 
jest takie vademecum sztuki prowadzenia dialogu.   

Dowiadujemy się zatem z lektury papieskiego Orędzia, Ŝe „podstawowym zało-
Ŝeniem dialogu jest poszukiwanie tego, co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe dla kaŜ-
dego człowieka, dla kaŜdej grupy i kaŜdej społeczności, zarówno dla tej jej części, do 
której się przynaleŜy, jak i tej, która jawi się jako przeciwnik”.  
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PapieŜ jest przekonany, Ŝe ludzie są zdolni do tego by „przezwycięŜyć podziały, 
konflikty interesów, nawet sprzeczności zdawałoby się radykalne, zwłaszcza wtedy, gdy 
kaŜda ze stron jest przekonana, iŜ broni słusznej sprawy, jeŜeli uwierzą oni w siłę dia-
logu”  

Musi to być jednak prawdziwy dialog, czyli taki, który  

1. wymaga na wstępie otwartości i gotowości przyjęcia: wymaga, aŜeby 
kaŜda ze stron przedstawiła własne stanowisko, ale takŜe, by wysłuchała opisu 
sytuacji przedstawionego przez drugą stronę, by szczerze go przyjęła, wczuwa-
jąc się w realne problemy drugiej strony, w jej prawa, proponowane przez nią 
rozumne rozwiązania 

2.  Prowadzenie dialogu zakłada więc, Ŝe kaŜdy dobrze pozna to, co dzieli 
go od drugiego i przyjmie to wraz z ryzykiem ewentualnych napięć, nie rezy-
gnując z tego, o czym wie, Ŝe jest prawdziwe i sprawiedliwe. 

To są elementy składające się na dialog określany prawdziwym. Po czym Jan 
Paweł II ukazuje przeszkody, na które moŜe napotykać prawdziwy dialog, i wów-
czas staję się on dialogiem fałszywym.   

1. dialog bywa uniemoŜliwiony przez powzięte z góry postanowienie nie-
ustąpienia w niczym, przez odmowę słuchania, przez roszczenie sobie prawa 
do bycia samemu wyłączną miarą sprawiedliwości.  

 

2. oddzielną uwagę PapieŜ poświęca temu zagroŜeniu dla prawdziwego 
dialogu jakim jest taktyczne i zamierzone kłamstwo, które „naduŜywa ludz-
kiej mowy, ucieka się do najbardziej wymyślnych technik propagandowych,   
w dialogu zastawia pułapki, pobudza agresywność” 

3. Wreszcie, kiedy niektóre z zainteresowanych stron są karmione ideolo-
giami, które w walce widzą - energię napędową historii, w sile - źródło pra-
wa, w wynajdywaniu wroga - polityczne abecadło, dialog ulega zamroŜeniu        
i staje się bezpłodny, a jeśli jeszcze istnieje, jest faktycznie powierzchowny i 
zafałszowany. Staje się bardzo trudny, Ŝeby nie powiedzieć niemoŜliwy.  

To był taki pobieŜny przegląd wartości kształtujących etos polityka, kaŜdej oso-
by pełniącej słuŜbę na rzecz społeczeństwa. Myślę, Ŝe taki dzień jak ten dzisiejszy, 
oprócz róŜnego rodzaju wyrazów wdzięcznej pamięci o osobie papieŜa, był okazją 
wczytania się w dziedzictwo jego myśli, jego mądrości, aby przyjąć jego wskazania, 
jak Ŝyć lepiej, jak być lepszym niŜ się jest.  

To zadanie dotyczy kaŜdej sfery Ŝycia, i prywatnej, osobistej, rodzinnej, ale tak-
Ŝe społecznej i politycznej. Wdzięczna pamięć o papieŜu, to takŜe pamięć o jego 
słowach. Ich lektura, jeśli pobudzi do chwili zamyślenia, czy teŜ do zweryfikowania 
czegoś kształcie mojego Ŝycia i postępowania, będzie najbardziej poŜytecznym               
i owocnym sposobem uczczenia kolejnej rocznicy pobytu PapieŜa na naszej radom-
skiej ziemi.  
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PRZEMÓWIENIE JANA PAWŁA II DO PREZYDENTÓW SIEDMIU 
PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWEJ 

V pielgrzymka do Polski, Gniezno, 03 VI 1997  

Wzniosłość misji ludzi kierujących polityką polega na tym, Ŝe mają oni działać           
w taki sposób, aby zawsze była szanowana godność kaŜdej ludzkiej istoty; stwarzać 
sprzyjające warunki dla budzenia ofiarnej solidarności, która nie pozostawia na mar-
ginesie Ŝycia Ŝadnego współobywatela; umoŜliwiać kaŜdemu dostęp do dóbr kultury; 
uznawać i wprowadzać w Ŝycie najwyŜsze wartości humanistyczne i duchowe, dawać 
wyraz swoim przekonaniom religijnym i ukazywać ich wartość innym.  
 
 
Ad. 4. Dyskusja nt. nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. 
 
Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II – Halina Marciniak 
podziękowała za zaproszenie. Szkoła, którą ma przyjemność prowadzić otrzy-
mała imię Jana Pawła II. Odczuwa, Ŝe Ojciec Święty w naszym mieście jest 
obecny zawsze i przy róŜnych okolicznościach, a ta sesja jest dowodem na to, Ŝe 
równieŜ wśród samorządowców i polityków. W jej szkole jest obecny w sposób 
szczególny dlatego, Ŝe szkole tej nadano jego imię za sprawą obecnego tu rad-
nego pana Jana Maniaka, który wtedy w szkole był przewodniczącym rady ro-
dziców. W jej szkole w 1998r. powstała ogólnopolska rodzina szkół noszących 
imię Jana Pawła II. Właśnie Jego Ekscelencja biskup Materski nadawał to imię 
szkole, a obecny Jego Ekscelencja biskup Zimowski jest ojcem duchowym tej 
ogólnopolskiej rodziny szkół, za co w tym miejscu serdecznie dziękuje. W Pol-
sce jest w tej chwili ponad 900 takich szkół. Spotykają się raz w roku na piel-
grzymce na Jasną Górę. W tym roku było ponad 20.000 osób. Spotykają się        
o wiele częściej na róŜnego rodzaju róŜnych drogach na przykład poprzez zbiór-
kę pieniędzy dla biednych zdolnych dzieci. Trójka takich dzieci z jej szkoły ta-
kie stypendium posiada. Nie są to tylko szkoły w Polsce. W tej chwili w kilku-
nastu państwach szkoły mają imię Jana Pawła II. Z tymi szkołami równieŜ 
współpracują. W 1998r. powstała równieŜ społeczna rada rodziny szkół. Był to 
pomysł biskupa Zimowskiego, a ona jest przewodniczącą tej rady.  
 
Jego Ekscelencja Ks. Biskup Edward Materski stwierdził, Ŝe jest świadkiem te-
go dnia sprzed siedemnastu lat, bo towarzyszył Ojcu Świętemu od chwili, kiedy 
wysiadł z helikoptera do chwili odjazdu. Miał moŜność zaobserwowania 
wszystkich miejsc, wszystkich postaw, wszystkich reakcji tego dnia. Jest to 
dzień wyjątkowy w historii. Przygotowanie do tej wizyty ma stale w pamięci. 
Społeczeństwo było podzielone z rozmaitych powodów, ale w trakcie przygo-
towań wszyscy byli jednomyślni. Wszyscy zgodnie chcieli, aby ten dzień dobrze 
wypadł. Podziękował Bogu i ludziom za ten wielki wkład szczególnie w okresie 
przygotowania. Podziękował wszystkim, którzy upamiętniają tą wizytę Jana 
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Pawła II i jego nauczanie. KaŜdy pomnik, kaŜda szkoła, kaŜda instytucja, kaŜda 
ulica, nosząca imię Jana Pawła II przedłuŜają obecność PapieŜa.  
 
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta – Zych stwierdziła, Ŝe ta 
kadencja Rady jest kadencją ludzi młodych i nie wszyscy pamiętają wiele rze-
czy, które ogarnia pamięć Wiceprzewodniczącej. Niektórzy na pewno nie pa-
miętają tego zaskoczenia komentatora telewizyjnego, gdy ukazał się biały dym         
i kiedy na Stolicę Piotrową wybrano Karola Wojtyłę. Wyciskało to po raz 
pierwszy łzy z oczu wielu Polaków. Później okazało się, Ŝe Jan Paweł II chce 
zostać pielgrzymem. Przed nim tylko Paweł VI opuścił bramy Watykanu i były 
to cztery podróŜe zagraniczne. PapieŜ Jan Paweł II odbył 104 takie podróŜe. 
Pierwsza pielgrzymka była wynikiem bardzo dyplomatycznych zabiegów pro-
wadzonych przez Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przyjazd PapieŜa do Polski   
w czerwcu 1979r. w 900-rocznicę śmierci św. Stanisława stał się symbolem – 
znakiem polskiego pielgrzymowania poprzez dzieje kościoła. Pamięta jak entu-
zjastycznie był przyjmowany na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Podczas trze-
ciej pielgrzymki w 1987r. w Warszawie pojawiły się transparenty o treści:                 
„IV pielgrzymka juŜ do wolnej Polski” i tak się stało. Kolejna pielgrzymka pa-
pieska do Polski odbyła się w 1991r. Dopiero niedawno dowiedziała się, Ŝe była 
to przykra pielgrzymka dla PapieŜa. O swoich odczuciach Jan Paweł II pisał: 
„Odzyskanie wolności zbiegło się paradoksalnie ze wzmoŜonym atakiem na ko-
ściół i episkopat, a takŜe na papieŜa. MnoŜyły się oskarŜenia o hamowanie 
emancypacji politycznej polskiego społeczeństwa. Wyczułem to w kontekście 
moich odwiedzin w Polsce”. Wygasły tłumy, brak było charakterystycznych 
chorągiewek i emblematów od których roiło się podczas poprzednich wizyt. Nie 
było krzyków: „zostań z nami”, nie było śpiewu „sto lat”. Papieskiej homilii nie 
przerywano oklaskami. Mówiono, Ŝe PapieŜ nie rozumie Polaków. Stopniowo      
w Polsce następowały zmiany, dojrzewało nowe pokolenie gotowe bronić naro-
dowego i kulturowego dziedzictwa. Podczas pielgrzymki w 1997r. Jan Paweł II 
znów urastał do największego autorytetu i takim juŜ pozostał. Najbardziej ze 
wszystkich spotkań utkwiło jej w pamięci jedno – gdy w 2003r. PapieŜ powie-
dział do zebranych: „Wczoraj w godzinach popołudniowych ukończyłem                
83. rok Ŝycia, a wkroczyłem w 84. Coraz pełniej uświadamiam sobie, Ŝe stale 
bliŜszy jest dzień kiedy trzeba będzie stanąć przed Bogiem z całym tym Ŝyciem 
i z okresem wadowickim, i z okresem krakowskim, i z okresem rzymskim i zdać 
sprawę z włodarstwa swego. Przed laty razem z Andrzejem Sikorowskim śpie-
wałem taką piosenkę: „Nie liczę godzin i lat. To Ŝycie mija nie ja”. Z takim bło-
gim przekonaniem do tego momentu do 2003r. Ŝyłem. Potem nauczyłem się juŜ 
pokory. Wiedziałem, Ŝe wiele marzeń juŜ nie zrealizuję, Ŝe wielu planów nie 
ziszczę”. Do dzisiejszego wystąpienia zmobilizowała ją pewna rzecz: wiado-
mość o śmierci wielkiej sportsmenki, siatkarki, 26-letniej dziewczyny, która teŜ 
miała marzenia, która dwa miesiące temu została matką, która nie rozbudziła 
uczuć macierzyńskich, bo choroba ją pokonała. Wszystko jest ulotne.   Jan   Pa-
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weł II odszedł robiąc wielką pustkę wokół siebie, ale odszedł nasz przyjaciel              
i wielki autorytet. I o tym będziemy pamiętać.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik serdecznie podziękował 
wszystkim gościom przybyłym na dzisiejszą uroczystą sesję. Poinformował, Ŝe 
o godz. 18.00 w Radomskiej Katedrze zostanie odprawiona Msza Święta w in-
tencji PapieŜa Jana Pawła II, po zakończeniu której Jego Ekscelencja Ks. Biskup 
Zygmunt Zimowski dokona poświęcenia pomnika Ojca Świętego. Przeprosił za 
pomyłki, ale pierwszy raz prowadzi tak uroczystą sesję i ma tremę.  
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad 
został wyczerpany i zamknął XXXVI uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Rado-
miu  o godz. 17.05.  
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasecie magnetofonowej                   
(szt. 1), która stanowi integralną część protokółu. 
 
 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
        Dariusz Wójcik 
 
 
Sekretarze: 
 
1.  Kowalski Jakub   ………………………… 
 
1. Pszczoła Jan   ………………………… 
 
 
 
Protokółowała: Agata Gierczak. 
 
 


