PROTOKÓŁ Nr XLIX/2013
z nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 10 grudnia 2013 r.

Obrady otworzył Przewodniczący RM – Janusz Wojciech Kotasiak,
stwierdzając na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
Sesja rozpoczęła się o godz. 11.00.
Następnie Przewodniczący RM powitał gości zaproszonych na sesję.
W sesji udział wzięli:
1. Radni RM – zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1
do protokołu).
2. Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński
3. Wiceprezydent Miasta – Paweł Górniak
4. Sekretarz Miasta – Marzena Dębniak
5. Starosta Ostrowiecki – Zdzisław Kałamaga
6. Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu Ostrowieckiego – Teresa Piwnik
7. Asystent Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Jarosława Rusieckiego –
Artur Głąb
8. Przedstawiciel Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Zbigniewa Pacelta
– Tomasz Witkowski
9. Przedstawicielka Posła do Parlamentu Europejskiego – Jacka Włosowicza –
Joanna Francuz
10.Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Józef Grabowski
11.Dyrektor Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim – Włodzimierz Szczałuba
12.Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury – Elżbieta Baran
13.Prezes Zarządu PTTK Oddział im. St. Jeżewskiego – Adam Szklarski
14.Przedstawiciel Zarządu Oddziału PTTK im. M. Radwana – Tadeusz
Krawętkowski
15.Przewodniczący Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej – Zbigniew Pękala
16.Przedstawiciel Nadleśnictwa Ostrowieckiego – Jerzy Pasternak
17.Uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
18.Przedstawiciele lokalnej prasy, radia i telewizji kablowych
Nieobecni radni: Małgorzata Krysa – Kowal, Jan Edward Kunat, Robert
Martynowski, Wojciech Mazur.
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Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Program dzisiejszej sesji składa się
z następujących punktów – Państwo Radni dostali, ale pozostała publiczność,
młodzież nie musi wiedzieć, dlatego przedstawiam:
I.
II.
III.

Sprawozdanie z realizacji programu Roku Powstania Styczniowego.
Podjęcie przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwały
w sprawie 150. Rocznicy Powstania Styczniowego.
Projekcja filmu „Rok 1863”.

Ad I/ Sprawozdanie z realizacji programu Roku Powstania Styczniowego:
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Nim przejdziemy do realizowania
poszczególnych punktów porządku sesji, chciałem na wstępie parę zdań
od siebie powiedzieć dotyczące właśnie tej uroczystości. Szanowni Państwo!
Historia nasza obfituje właśnie w tego typu wydarzenia, powstania narodowe,
które są stałym elementem naszych dziejów, zwłaszcza dziejów wieku XIX.
Podjęliśmy właśnie w mieście taką inicjatywę, aby w 150 rocznicę wybuchu
i przebiegu Powstania zorganizować na terenie miasta wiele imprez, które by
przypominały te wydarzenia. Są to odległe czasy i niewielu już ludzi po prostu
jest związanych emocjonalnie z tym zdarzeniem, ale niemniej jednak – właśnie
dlatego, w celach edukacyjnych – postanowiliśmy uchwałą Rady Miasta nadać
obchodom 150 rocznicy szczególnie uroczysty charakter i myślę, że to,
co zostało w mieście przygotowane, to, co się zdarzyło – pokazy, sesje,
rekonstrukcje historyczne, wystawy, projekcje filmowe – to wszystko złożyło
się na cały pakiet, który za chwilę zresztą przedstawiciele Miejskiego Centrum
Kultury nam pokażą w formie krótkiego filmu reasumującego to zdarzenie.
Chciałbym podziękować w tym miejscu wszystkim tym osobom, instytucjom
i organizacjom, które podjęły się rozmaitych form działania w tym zakresie, ale
chciałbym jeszcze powiedzieć jedną, dosyć osobliwą rzecz, że dzisiaj miasto
zamyka obchody 150 – lecia Powstania Styczniowego, ale na tym się historia
wspomnień nie kończy. Dlatego przypomnę, że w dniu 14 grudnia tego roku
Gmina Bodzechów organizuje wielką sesję naukową na temat bitwy pod
Bodzechowem. Wspominając o tejże bitwie, chwiałem również przypomnieć
postać niesłychanie ważną i zasłużoną dla naszego miasta w osobie Pana
Stanisława Jeżewskiego, który już dawno, kilka lat temu zmarł. Był niesłychanie
wielkim orędownikiem przypominania i utrwalania pamięci o Powstaniu
Styczniowym. Z jego inicjatywy zostały po raz pierwszy, w latach 60 – tych
ubiegłego stulecia wmurowane w miejscach bitew takie skromne tabliczki,
zapewne się z nimi spotykamy idą przez Częstocice, na Dworcu Kolejowym
w Bodzechowie, w Czarnej Glinie, na tzw. Jeziórku, czyli na Sudole dzisiaj – te
tabliczki stały się trwałym elementem pamięci historycznej. Również w naszym
mieście, co trzeba też zauważyć istotną sprawę – m. in. mam tutaj wieli
szacunek dla kolegi Zbigniewa Pękali, który był inicjatorem tego wydarzenia,
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ale upamiętnienie na cmentarzach w Denkowie mogił powstańczych oraz
pomnika przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu, gdzie niegdyś był szpital.
Przechodząc zatem do programu sesji, realizowania jego poszczególnych
punktów, bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania z obchodów w postaci
pokazu filmowego. Bardzo proszę.
Radni RM obejrzeli prezentację – sprawozdanie z realizacji obchodów Roku
Powstania Styczniowego (film na płycie CD stanowi załącznik nr 2
do protokołu)
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Sądzę, że ten krótki pokaz jest najlepszą
legitymacją tego, co w 2013 roku w ramach obchodów w Ostrowcu się zdarzyło.
Państwo Radni zamiast tekstu dostaną płytki właśnie z tym pokazem. Uważam,
że to jest najlepszy dokument, który potwierdza to, że rzeczywiście włączyliśmy
się do tych rocznicowych obchodów w sposób naprawdę godny i rzetelny.

Ad II/Podjęcie przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwały
w sprawie 150. Rocznicy Powstania Styczniowego:
Przewodniczący RM - J. W. Kotasiak – Szanowni
Państwo Radni!
Przechodzimy do punktu drugiego – to jest podjecie uchwały przez Radę Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie 150 rocznicy. Ja sobie pozwolę
przeczytać w skrócie. Uchwała Rady Miasta z dnia 10 grudnia 2013 roku
w sprawie 150 rocznicy Powstania Styczniowego.
§ 1. Oddając cześć i hołd bohaterom Powstania Styczniowego, przyjmuje się
apel Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w związku ze 150. rocznicą
Powstania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez podanie apelu do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej powierza się Panu Prezydentowi
Miasta.
Apel brzmi następująco:
„Rok 2013 był ogłoszony i obchodzony w Ostrowcu Świętokrzyskim –
na mocy uchwały Rady Miasta – jako Rok Powstania Styczniowego. Spośród
bitew tego narodowo-wyzwoleńczego zrywu Polaków, jedne z najważniejszych
wydarzeń Powstania Styczniowego rozgrywały się w bezpośrednim sąsiedztwie
Ostrowca Świętokrzyskiego: bitwy o Święty Krzyż i Opatów, starcia
pod Sudołem, Bodzechowem, Kaplicą, Janikiem, potyczki w Częstocicach,
pod Chocimowem, Lemierzami i Czarną Gliną.
W walkach powstańczych brali udział znamienici mieszkańcy Ostrowca
Świętokrzyskiego i okolic – m.in.: Ksawery, Zygmunt i Gustaw Sascy, Walenty
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Milczarski, Marian Sybilski, Szczepan Wolski, Antoni Czerwiński, Wawrzyniec
Szymański, Ignacy Szymański i Feliks Mrozowski, Walentyna Teresa Józefa
Kostkowska, Lucyna Żukowska i inni. Wielu uczestników walk powstańczych
złożyło w ofierze swoje życie.
My, obecne pokolenie, jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie pamięci
i szacunku dla bohaterów, którzy poświęcali swe życie dla niepodległości
i wolności naszej Ojczyzny. Nie możemy zapominać o tych, których wiara,
praca, walka o niepodległość oraz nadzieja na lepszą przyszłość Ojczyzny,
pozostawiły na naszej ziemi ostrowieckiej liczne ślady.
Tak więc, spłacając dług wdzięczności wobec bohaterów Powstania
Styczniowego, Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wyraża przekonanie,
że obowiązkiem nas wszystkich jest zachowanie pamięci o tym Powstaniu i jej
kultywowanie przez następne pokolenia oraz dbałość o miejsca pamięci
narodowej, które są realnym dowodem wydarzeń historycznych sprzed 150 lat.
Niniejszy Apel Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego kieruje do
mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości, bezpośrednio
związanych z historią wydarzeń Powstania Styczniowego, aby pamięć o nich
była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wydarzenia te legły
u podstaw odrodzonej Polski, a poświęcenie Żołnierzy Powstania doprowadziło
do odrodzenia naszej państwowości po 123 latach niewoli.”
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Tak brzmi apel, który będzie publicznie
ogłoszony, z tym, że w tej chwili zgodnie z procedurami obowiązującymi nas –
radnych, po prostu musimy, powinniśmy tą uchwałę z tym apelem
przegłosować. Kto jest za przyjęciem uchwały? Formalnościom stanie się
zadość, że zapytam, kto jest przeciw lub kto się wstrzymał? Powinniśmy to
wykonać przez aklamację, niemniej jednak porządek prawny obowiązuje taki –
tu zwracam się również do młodzieży, żeby wiedzieli jak to funkcjonuje, ten
mechanizm. Stwierdzam, ze uchwała została przyjęta jednogłośnie i dziękuję
Państwu Radnym za to.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie 150 rocznicy Powstania
Styczniowego.
Patrz uchwała Nr XLIX/192/2013 – załącznik nr 3 do protokołu.
Ad III/ Projekcja filmu „Rok 1863”:
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Przystępujemy zatem do punktu
trzeciego, czyli projekcja filmu niemego z 1921 roku pt. „Rok 1863”. Jest to
pierwsza ekranizacja powieści Stefana Żeromskiego pt. „Wierna rzeka”. Film
trwa 65 minut. Mam wrażenie, że zrobi na Państwu wrażenie ten film, nawet
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ze względu na swoją technikę, ale także i patriotyczny wydźwięk. Proszę
o projekcję filmu.
Radni RM obejrzeli film pn. „Rok 1863”.
Przewodniczący RM – J. W. Kotasiak – Szanowni Państwo! Ja wiem o tym,
że film ma osobliwą narrację, ale powstał 90 lat temu, więc blisko 100 lat, więc
ten dystans trochę nas od niego oddala, jeśli chodzi o technikę filmową.
Dziękuję za tą projekcję. Chciałem podziękować również Pani Dyrektor
Elżbiecie Baran za przygotowanie wielu imprez i podziękować także Panu
Włodzimierzowi Szczałubie za udział w przygotowaniu pokazu, Panu Radnemu
Kaszubie, który tak gorąco się w całą uroczystość włączył, przez cały rok
naprawdę wiele uczynił dla tych obchodów, także wszystkim tym, którzy
uczestniczyli aktywnie. Film jest akcentem kończącym, więc naprawdę wie, że
był jakby, mówiąc szczerze, oryginalny, ale właśnie dlatego, że miał tyle
autentyczności w sobie, w tym tkwi, sądzę, jego wartość. Na tym zamykam
XLIX nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Dziękuję wszystkim za przybycie
i obecność do końca. Dziękuję bardzo.
Sesja Rady Miasta zakończyła się o godzinie 13.10.
Protokołowały:
mgr M. Kamińska
mgr E. Kaniewska
mgr A. Krakowiak

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miasta
mgr Janusz Wojciech Kotasiak
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