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PROTKÓŁ NR LVI-U/2009 
z pięćdziesiątej szóstej uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu 

odbytej w dniu 4 czerwca 2009 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 według listy obecności, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu. Radny nieobecny: Jerzy Pacholec. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik powitał przybyłych na dzisiejszą sesję gości. 
 
Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni 
wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie 
(27za).  
 
 
Porządek sesji: 
1. Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. 
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka. 
3. Prezentacja referatu przez ks. inf. Jerzego Banaśkiewicza. 
4. Dyskusja nt. nauczania Ojca Świętego Jan Pawła II. 
 
Ad. 1.  Wystąpienie Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Zygmunta 
Zimowskiego.  
   

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Zygmunt Zimowski przypomniał, Ŝe w tym roku 
osiemnasta rocznica pobytu Jana Pawła II w naszym mieście łączy się z dwoma innymi 
wydarzeniami: trzydziestej rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 
dwudziestej rocznicy wywalczenia wolności przez naszą ojczyznę, dlatego ta rada ma 
niezwykłe okoliczności. Jego Ekscelencja wspomniał audiencję u Ojca Świętego 1.12.2004r. 
jako wielkie wydarzenie dla naszego miasta i diecezji. Wskazał, Ŝe te trzy okoliczności,         
o których mówił na początku nas determinują, by ukazać Jana Pawła II jako wielkiego 
patriotę, jako osobę, która nas wychowywała do tego patriotyzmu, moŜna by tutaj mówić       
o czasie wadowickim, gdzie uczył się tego patriotyzmu w sposób szczególny od swojego ojca 
Karola. Na swój sposób uczył się tego patriotyzmu i wyraŜał troskę o niego poprzez prawdę, 
którą głosił jako Arcybiskup krakowski. Czas rzymski to czas troski o jedność Kościoła,        
o jedność świata. Ksiądz Arcybiskup zapytał: kto wychowuje do patriotyzmu? To przede 
wszystkim rodzina, tak jak wychowała Karola Wojtyłę. Do patriotyzmu wychowują nas 
szkoły i my widzimy, Ŝe z roku na rok to wychowanie patriotyczne w szkołach jest coraz 
większe poprzez róŜne konkursy, prelekcje. Na sali jest pani dyrektor Marciniak ze szkoły  
im. Jana Pawła II, a szkół im. Jana Pawła II mamy juŜ 1150. A to wszystko zaczęło się          
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w naszym mieście i musimy wspomnieć naszego biskupa Jana, który był u podstaw tej 
rodziny, którą nazywamy rodziną szkół im. Jana Pawła II. Do patriotyzmu wychowuje 
Kościół, zawsze to czynił od początku swego istnienia, zwłaszcza Kościół w Polsce miał 
bardzo ogromna rolę    w wychowaniu patriotycznym i to dokonywało się przede wszystkim 
przez katechezę. I wreszcie do tego patriotyzmu wychowuje nas państwo, wychowują nas 
ludzie, którzy stoją na czele róŜnych władz – prezydent, rada miasta, samorządy. Jego 
Ekscelencja stwierdził, Ŝe to wszystko dokonało się w naszej ojczyźnie dzięki Janowi 
Pawłowi II. Ksiądz Arcybiskup wspomniał równieŜ wizytę Jana Pawła II w Gnieźnie             
3 czerwca 1979r. -  Ojciec Święty w swym przemówieniu podjął temat ścisłego związku 
pomiędzy dziejami państwa polskiego z wiarą chrześcijańską. Mówił od początku, Ŝe kultura 
polska nosi bardzo waŜne znamiona chrześcijańskie. Ksiądz Arcybiskup wymienił 
„Bogurodzicę” jako pierwszy zabytek świadczący o tej kulturze. Chrzest, który przez całe 
milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków znajdował stały, bogaty rezonans            
w dziejach myśli, twórczości artystycznej, poezji, muzyce, dramacie malarstwie i rzeźbie. 
Arcybiskup Zimowski podkreślił, Ŝe jest tak do dzisiaj i ma nadzieję, Ŝe będzie tak na zawsze. 
A my musimy być tego świadkami i twórcami. Wspomniał równieŜ o apelu Ojca Świętego    
w Gnieźnie o włączenie się państwa w budowanie kultury narodu opartej na wartościach 
nieprzemijających, gdyŜ (tu Jego Ekscelencja przytoczył słowa Jana Pawła II) „Kultura 
Polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii to 
przyczynia się zarazem do gruntowania humanistycznego charakteru tej kultury co czyni ją 
tak głęboko, tak autentycznie ludzką”. Ojciec Święty mówił równieŜ, Ŝe w dziejach kultury 
polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Jego Ekscelencja podsumowując stwierdził,            
Ŝe Ojciec Święty umie takŜe stawiać wymagania, podtrzymywać ideały. Ksiądz Arcybiskup 
dodał, Ŝe chciałby bardzo wszystkim podziękować, poniewaŜ słowa, które przytoczył tak 
bardzo urzeczywistniają się w naszym mieście i diecezji, dzięki naszemu pierwszemu 
biskupowi, który jest honorowym obywatelem naszego miasta. Wspomniał równieŜ osobę 
Księdza Jerzego Popiełuszki oraz jego działalność. Jego Ekscelencja podziękował wszystkim 
prezydentom oraz radnym. Arcybiskup Zimowski na zakończenie wyraził wzruszenie oraz 
zaprosił wszystkich do Radomskiej Katedry na Mszę Świętą 21 czerwca. Wspomniał równieŜ 
swoje słowa, które wypowiedział na Placu Świętego Piotra po nominacji, gdzie mówił,         
Ŝe będzie robił wszystko by to miasto piękniało – chodzi przede wszystkim o ten wymiar 
duchowy. śyczył równieŜ panu Prezydentowi i Wysokiej Radzie na czele z panem 
przewodniczącym, Ŝe gdy będzie odwiedzać nasze miasto by mógł za kaŜdym razem radować 
się jego pięknością.  
 
 
Ad. 2.  Wystąpienie Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja 
Kosztowniaka.   
 
 Prezydent Miasta Andrzej Kosztowniak podkreślił, Ŝe dzisiejszy dzień jest bardzo 
szczególny dla naszego miasta i samorządu, poniewaŜ wspominamy Ojca Świętego i Jego 
pobyt w naszym mieście z wielką radością, która w sercach kaŜdego z nas jest obecna. 
Wspominamy to w jaki sposób spędzał te godziny w naszym mieście, w jaki sposób kaŜdy      
z nas brał udział w tym wydarzeniu duchowym, wydarzenie, które będzie zapamiętane przez 
nas bardzo róŜnie. Prezydent powiedział, Ŝe jest przekonany, Ŝe jest jeden wspólny 
mianownik – jest to wydarzenie wyjątkowe w historii tego miasta. Stwierdził, Ŝe słowa, które 
zostały wypowiedziane przez Ekscelencję, wydaje się, Ŝe nie mogą być uzupełnione i pozwoli 
sobie tylko podzielić się taka prywatną refleksją dotyczącą wizyty z perspektywy człowieka 
bardzo młodego, wręcz dziecka. Pokolenie JPII zawdzięcza Ojcu Świętemu bardzo wiele, 
przede wszystkim podejście do Ŝycia, kręgosłup moralny – to dla nas ma olbrzymie 
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znaczenie. W dniu dzisiejszym wspominamy równieŜ bardzo szczególny dzień – 
dwudziestolecia pierwszych wyborów. Prezydent powiedział, Ŝe zwykle nie stara się łączyć 
osoby Jana Pawła II z polityką, ale ten dzień, w którym dwadzieścia lat temu doszło do 
szczególnej zmiany, która mogła zafunkcjonować i to w duŜej mierze dzięki osobie Jana 
Pawła II. Zmiany, które zostały przeprowadzone w naszym mieście, kraju i Europie były 
duŜym wyznacznikiem pracy i oddania Ojca Świętego. Myśli, Ŝe dzień dzisiejszy jest formą 
podziękowania nas wszystkich za to co Jan Paweł II zrobił. Ten okres dwudziestu lat, bez 
względu na jego ocenę, jest okresem bardzo dobrym dla naszego państwa, ale musimy zawsze 
pamiętać, Ŝe to osoba Jana Pawła II miała w tym podstawowy udział. I za to powinniśmy być 
bardzo wdzięczni i powinniśmy o tym pamiętać. I kaŜde z nas, bez względu na wiek, to co 
robimy, jaką pełnimy funkcje, powinno na siebie przyjąć. Powinniśmy zawsze przypominać  
o bardzo wielkiej roli największego z nas, największego z Polaków.  
 
 
Ad. 3. Prezentacja referatu przez ks. inf. Jerzego Banaśkiewicza. 
 
 
Treść  referatu ks. inf. Jerzego Banaśkiewicza: 
 
 W piśmie, które pan przewodniczący był łaskaw skierować jest prośba o wygłoszenie 
referatu poświęconego nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Parę setek instytutów 
uniwersyteckich nad tym się biedzi dlatego traktuję to jako wyzwanie, z taką intonacją,        
Ŝe nawet nie będzie to aspekt, ale aspekcik, który wpisuje się w te daty 4 czerwca sprzed 
dwudziestu i sprzed osiemnastu lat.  

Chciałbym zacząć równieŜ na takim luźnym oddechu: po ostatniej pielgrzymce Ojca 
Świętego Benedykta do Ziemi Pana Jezusa, naczelny Rabin Polski powiedział, Ŝe Benedykta 
XVI szanujemy, ale tęsknimy za Janem Pawłem II. To, Ŝe Polacy Ojca Świętego Benedykta 
XVI szanują i kochają jako głowę Kościoła mogliśmy stwierdzić po wizycie Ojca Świętego   
w naszej ojczyźnie i jest to najbardziej elementarna chrześcijańska zasada. Ale równieŜ nikt 
nam nie odbierze tęsknoty za Janem Pawłem II, z tym Ŝe słowu „tęsknota” w naszych czasach 
trzeba nadawać wymiar bardziej ukonkretniony, bo to bardzo łatwo powiedzieć osiemnaście 
lat, czyli od czasu kiedy Ojciec Święty zaszczycił to nasze miasto swoją obecnością, kiedy 
modlił się podczas Eucharystii na lotnisku, kiedy poświęcał Seminarium Duchowne, kiedy 
modlił się w Katedrze, kiedy oddawał hołd „radomskiemu czerwcowi” przy kamieniu 
pomniku, to przecieŜ pokolenie, które dzisiaj wchodzi w Ŝycie zawodowe są to doświadczenia 
najwyŜej przekazywane.  

I na tym tle rysuje się pewna szczęśliwa okoliczność, którą bardzo dobrze wydobył 
Ksiądz Kardynał Grocholewski. Kiedy dziennikarze nagabywali go dlaczego tak długo 
wlecze się problem beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, Kardynał Grocholewski mówił, 
Ŝe z duszpasterskiego punktu widzenia to nie jest nieszczęście. Ten krzyk Santo Subito był 
krzykiem tego co wszyscy wówczas czuli i teraz czujemy. Natomiast te lata czekania na 
beatyfikację są czasem naszego dojrzewania do próby zrozumienia wielkiego dziedzictwa 
jakie zostawił Ojciec Święty. Poprosił o pozwolenie na bardzo luźne skojarzenie: moŜna 
róŜne miary przykładać i zbrodniczą i inne do wydarzeń stanu wojennego, ale mądrzy 
opozycjoniści po wyjściu z internowania zaczęli się zajmować nauką Ŝycia politycznego. To 
był czas twórczego myślenia i tak się okazało, Ŝe po 1989 roku w wielu przedziałach Ŝycia 
społecznego byliśmy niedouczeni, niedoświadczeni, dlatego tak łatwo w ten ogromny ruch 
mogły się wciskać przesłania wcale nie wiele związane z tym ruchem. Dlatego te lata, które 
przeŜywamy w oczekiwaniu na kanonizację i beatyfikację  to lata zamyślenia się właśnie nad 
dziedzictwem Jana Pawła II. 
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 PoniewaŜ to przedłoŜenie jest w dniu, w którym czcimy tę podwójną rocznicę to 
proszę pozwolić na taką chwilę zamyślenia nad problemem, który dotknął Pan Prezydent,      
z punktu widzenia politycznego, wycofując się z analizy i łączenia osoby Namiestnika 
Chrystusa z wpływem na Ŝycie. Dlatego chwila takiej myśli nad zagadnieniem naszej drogi 
do wolności przy asystencji, nauczaniu, propozycjach, napomnieniach jakie nam dawał 
PapieŜ... Do czasu Jana Pawła II funkcjonowało pojęcie, które dziennikarze czy analitycy 
tamtego czasu określają starym pojęciem ost politic, stosunek Stolicy Apostolskiej, chciałoby 
się powiedzieć Kościoła, do krajów Ŝyjących poza murem berlińskim. Ta droga była bardzo 
właściwa z pewnego specyficznego punktu widzenia. Jan Paweł II podobno kiedyś do 
czeskiego biskupa Pawła powiedział, Ŝe polityka wschodnia Watykanu właśnie się skończyła 
a zaczyna się misja na wschodzie. Ojciec Święty bardzo do tego się przygotowywał.  

Jego Ekscelencja wspomniał jakŜe bardzo waŜne dzisiaj spotkanie Jana Pawła II         
w Gnieźnie. Gdzie mowa była o dwóch płucach Kościoła – o zachodnim i wschodnim. Gdy 
było wołanie za te narody, które nie mogą mówić. Ojciec Święty celebrował                                
o zainteresowanie wschodem, trochę z odrobiną niechęci benedyktynów. W AsyŜu 
powiedział wprost, nie ma Kościoła bez milczenia – Ja jestem ich głosem. Spekulacje będą 
jaki był wpływ Ojca Świętego na przemiany przynajmniej w tej części Europy. Klęska jest 
sierotą a sukces ma bardzo wielu ojców, dlatego bądźmy spokojnie sprawiedliwi, bo w ten 
wielki dar 1989 roku wpisuje się na pewno Solidarność z 1980, rozpad Związku Radzieckiego 
za czasów Gorbaczowa, przyjętego przez Jana Pawła II, Poznań’56, Gdynia’70                       
z Gierkiem, którego wtedy witano, Radom’76 z Gierkiem, który przemawiał do nas siłą 
Zomowców, ale czy wolno przemilczeć na tej drodze do wolności, coś o czym się dzisiaj nie 
mówi szczególnie kiedy zbliŜamy serca do osoby Jana Pawła II, wielka posługa Prymasa 
Tysiąclecia, millenium Kościoła w Polsce, peregrynacja Matki BoŜej, juŜ wtedy ludzie 
zaczęli się orientować gdzie jest jakaś przestrzeń wolności. I do tego dochodzi taka maleńka 
synteza, którą chyba fantastycznie ujął poprzedni rzecznik Stolicy Apostolskiej, kiedy mówił: 
komunizm upadł dlatego, Ŝe Jan Paweł II połączył sumienia zachodu i wschodu na 
uniwersalnym ołtarzu praw człowieka. Bywają takie dobre powiedzenia, które poza 
brzmieniem głosu czasem niewiele znaczą. Co to bowiem postawienie w całego wielkiego 
nauczania, w troski o świat w oparciu o zagadnienie praw człowieka? Co Kardynał Wojtyła 
zabrał ze sobą na stolicę Apostolską? Zabrał swoje filozoficzne wykształcenie. Katedra etyki, 
w Jego czasach, była przypisana do wydziału filozofii chrześcijańskiej w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Zabrał ze sobą wykształcenie teologiczne, zabrał ze sobą swoje 
kapłaństwo i biskupstwo. I pozostał wierny temu co nazywał zawsze i w imię czego 
niejednokrotnie przemawiał szczególnie do rządzących – godność osoby ludzkiej. I znowu to 
moŜe być taka ładna zbitka słów, ale ona, ta godność osoby ludzkiej, ma dwa aspekty. Ma 
aspekt naturalny, na którym to polu moŜemy się dogadać ze wszystkimi, czyli oczywistość 
zdolności człowieka do wolnego i świadomego działania, do rozwoju intelektualnego                  
i moralnego, tylko człowiek. Ale ma równieŜ, i to co dla Ojca Świętego było oczywiste, 
aspekt nadprzyrodzony. Nie moŜemy zapomnieć, Ŝe jesteśmy na obraz i podobieństwo BoŜe  
i, Ŝe Chrystus utoŜsamił siebie z kaŜdym z nas (Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych, mnie 
ście uczynili). Dlatego sama godność człowieka jest wartością nieredukowalną, zakodowaną                
w naturze człowieka, stąd nadrzędność osoby nad innymi bytami stworzonymi                                
i jakimikolwiek dobrami, które są z tymi bytami związane.  

Problem praw człowieka jest bardzo stary. Jakby dobrze czytać Stary Testament to 
znajdziemy tam równieŜ elementy troski o człowieka, pokazywanie tej godności, Ŝe nie 
wolno np. biorąc w zastaw płaszcz nie oddać przed zachodem słońca, bo temu który się 
zadłuŜył moŜe być po prostu zimno. Ale eksplozja przyszła po II Wojnie Światowej, kiedy 
ludzkość uświadomiła sobie jaką moŜe samej sobie zgotować tragedię.  
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Do niedawna doliczono się 75 dokumentów: uniwersalnych i regionalnych 
dotyczących praw człowieka. Najbardziej znana to Powszechna Deklaracja Praw Człowieka   
z 1948 roku, Europejska Karta Społeczna z 1950 roku, Amerykańska Konwencja Praw 
Człowieka z 1969 roku i Afrykańska Karta Praw Człowieka i Narodów z 1981 roku. Ale tu 
jest pytanie istotne, którego nie wolno pominąć: jakie jest źródło? W czym są umotywowane 
prawa człowieka? Dwie wielkie szkoły, jedna, która zwykle nazywa się pozytywizmem 
prawnym, która formułuje, i do tego wypadnie wrócić, zasady, Ŝe podstawą są  akty prawne, 
konstytucje uchwalane przez władze państw i konwencje międzynarodowe. I druga szkoła,    
z którą ciągle toczy się bój, to szkoła prawa naturalnego, twierdząca, Ŝe podstawą praw 
człowieka jest godność osoby ludzkiej. I przynajmniej od czasów Jana XXIII jest to wielki 
krzyk Kościoła i to był wielki krzyk Jana Pawła II właśnie o godność osoby ludzkiej. I tutaj 
warto dojść do takiej refleksji nad relacją, która dzisiaj jest bardzo waŜna w naszej ojczyźnie, 
bardzo się chlubimy i powołujemy się na to, Ŝe Ŝyjemy w państwie prawa. A problem jest 
bardzo waŜny, jaka jest relacja praw, które ustanawiamy demokratycznie do zagadnienia duŜo 
szerszego, do ich relacji do prawa naturalnego. Ksiądz Infułat wie, Ŝe to trochę nie połechce 
ucha, ale jesteśmy w Radomiu. I właśnie tutaj na ten temat wypowiedział się Ojciec Święty na 
lotnisku, ten cytat tu musi paść: „Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa             
w naszym stuleciu dołącza się inny, wielki cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, 
których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji by zabrano im 
Ŝycie zanim się jeszcze narodzą” i pytał PapieŜ: „Czy jest taka instancja? Czy jest taki 
parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej i bezbronnej istoty?”. My 
dzisiaj pytamy szerzej – czy jest taka instancja, czy jest taki parlament, który moŜe 
zatwierdzić małŜeństwa, które z prawa naturalnego nie mogą być małŜeństwami? Czy jest 
taki parlament, który moŜe dzieci oddawać dwom tatusiom? Czy jest taka instancja, która 
moŜe bezkarnie zezwalać na krzykliwy ekshibicjonizm, i nie mówmy tutaj o tym, Ŝe jesteśmy 
nieeuropejscy, bo nazywamy rzeczy niejednokrotnie po imieniu. Kto to ma zrobić? Przez tyle 
wieków robił to Kościół o czym Ekscelencja wspomniał niejako na marginesie, ale podczas 
całego swojego wystąpienia. My dzisiaj przyjmujemy z radością takie stwierdzenie, Ŝe idzie 
w nowej ustawie medialnej o odpolitycznienie mediów. Dobrze, ale dlaczego w miejsce tej 
niedawnej, gdzie było przesłanie dla publicznych środków przekazu obrony wartości 
chrześcijańskich, obrony praw rodziny, gdzie dzisiaj ten aspekt jest pokazany tylko jako 
zagadnienie, media mają być tolerancyjne bez agresji. Ktoś ładnie napisał ostatnio w związku 
z krzykami, które rozlegają się w wielu miejscach o nieludzkim traktowaniu zwierząt. Ktoś to 
ładnie powiedział, Ŝe człowiek, który ma psa lub kota musi go traktować jak człowiek, a nie 
jak człowieka. I jest tutaj ogromna przestrzeń, stąd było wołanie PapieŜa podczas tej 
kilkugodzinnej przerwy w podróŜy do Republiki Czeskiej w Skoczowie, kiedy wołał, i to jest 
aktualne do dziś: „czas próby polskich sumień trwa”. Papieskie widzenie daru wolności było 
jeszcze inne, o czym powiedział Ojciec Święty w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej                         
w 1999 roku, mówił wówczas „prosząc o odnowę nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze jaki kształt 
przyjmą polskie przemiany, dzisiaj juŜ wiemy, moŜemy być wdzięczni BoŜej Opatrzności za 
to wszystko co się udało nam osiągnąć dzięki szczeremu otwarciu serc na działanie Ducha”.                
I to jest zadanie dla wszystkich, którzy pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego do Radomia 
pamiętamy, to jest zadanie dla wszystkich, którzy mają dzieci i muszą je prowadzić pod 
Katedrę pokazując Jana Pawła II z krzyŜem i pokazując zdjęcia spod kamienia pomnika, to 
jest zadanie dla wszystkich, którzy czasem muszą pokazać nasze seminarium poświęcone 
przez Jana Pawła II równieŜ z modlitwą o powołania. Kościół nigdy narodowi nie szkodził, 
dlatego niech to wołanie idzie jakoś przez nasze serca, tym bardziej, Ŝe to myśmy sami 
uprosili Stolicę Apostolską i PapieŜa by w herbie naszego miasta był Jego herb. No to skoro 
serce w sercu to musimy się ciągle na nowo pochylać nad spuścizną PapieŜa z Polski. 
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Ad. 4.   Dyskusja nt. nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II 
             
 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Edward Materski powiedział, Ŝe wspomnienia o Ojcu 
Świętym są bardzo bliskie, poniewaŜ Jego Ekscelencja posiadał przepustkę numer jeden, 
dopuszczającą wszędzie, dlatego mógł być we wszystkich miejscach, towarzyszył Ojcu 
Świętemu w podróŜach. Ksiądz Biskup podkreślił takŜe, Ŝe doskonale pamięta swój zachwyt 
jednością społeczeństwa w Radomiu: były zebrania ludzi, którzy w rozmaitych sprawach 
reprezentowali inne poglądy, a kiedy były zebrania dotyczące wizyty PapieŜa wszystkim 
zaleŜało na tym aby przyjazd PapieŜa wypadł jak najlepiej. Jego Ekscelencja, korzystając       
z okazji, podziękował wszystkim za tą jedność, za przyjęcie Ojca Świętego, co na pewno           
w pewien sposób promieniuje na jedność w przyjmowaniu nauk Jana Pawła II. 

 Ksiądz Biskup Materski powiedział, Ŝe jako Honorowy Obywatel Miasta Radomia, 
chciałby odpowiedzieć na zapowiedź Księdza Arcybiskupa, który opuści Radom i zaprosić go 
serdecznie do miasta swojego dzieciństwa, do miasta, w którym Ksiądz Arcybiskup został 
konsekrowany na biskupa i gdzie spędził lata swojego biskupstwa.     
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik serdecznie podziękował wszystkim gościom 
przybyłym na dzisiejszą sesję. Zaprosił wszystkich przed front Urzędu Stanu Cywilnego, 
gdzie odbędzie się pamiątkowe zdjęcie z Księdzem Arcybiskupem i następnie na wspólny 
przemarsz oraz złoŜenie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego.  
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, Ŝe porządek obrad został 
wyczerpany i zamknął LVI uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Radomiu o godz. 17.00. 
 
 
Szczegółowy przebieg obrad zawarty jest na kasecie magnetofonowej (szt. 1), która stanowi 
integralną część protokółu. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                                                       Dariusz Wójcik 

 
 
 
 
Sekretarze: 
 
1. Staszewski Kazimierz              ……………………….. 
 
2. Pszczoła Jan                            ……………………….. 
 
 
Protokółowała: Gierczak Agata   
 
 
 


