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Protokół Nr XLII/2009 
z sesji Rady Miejskiej w Kielcach 

która odbyła się w dniu 9 listopada 2009 roku, w godz. 10.30-12.15, 
w sali obrad Rady Miejskiej im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1. 
 
W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 28 radnych. 
Nieobecni: Adam Jaskóła, Stanisław Góźdź, Jarosław Machnicki, Renata 
Wicha, Jacek Wołowiec. 
 
Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Wprowadzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
3. Wystąpienie Prezydenta Miasta Wojciecha Lubawskiego. 
4. Odczytanie postanowienia Prezydenta RP – pan Jarosław Brysiewicz. 
5. Przekazanie odznaczenia Prezydentowi Kielc Wojciechowi Lubawskiemu 

przez Pana ministra Władysława Stasiaka. 
6. Wystąpienie Pana Ministra Władysława Stasiaka. 
7. Wystąpienia zaproszonych gości. 
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie uhonorowania 

pamięci Stefana Artwińskiego – Prezydenta Miasta Kielce w latach 1934-
1939 

9. Zamknięcie Sesji. 
 
Do pkt. 1 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Otwieram 42, uroczystą sesję Rady Miejskiej w Kielcach.  
Proszę państwa o powstanie. Do Hymnu Państwowego. 
(odegrano Hymn Państwowy) 
 
Do pkt. 2 
 
Szanowni państwo. Jak dwadzieścia lat temu, tak i dziś, płacze niebo nad 
Kielcami. Płacze niebo, bo otwieramy kolejną kartę historii naszego miasta, 
spłacamy kolejną ratę długu wobec wielkiego bohatera, kielczanina, Prezydenta 
Stefana Artwińskiego. Po pięćdziesięciu latach doczekał się godnego pogrzebu. 
Po siedemdziesięciu latach wskazujemy wszystkim miejsce, gdzie przez lata 
swojego urzędowania mieszkał. Dom w Kielcach przy ulicy Henryka 
Sienkiewicza. Zwracajcie państwo uwagę, przechodząc tamtędy i wspomnijcie 
o tym wielkim człowieku.  
Szanowni państwo. Z wielką satysfakcją i wzruszeniem witam na dzisiejszej 
sesji Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Ministra 
Władysława Stasiaka. Witam przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP, pana 
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Jarosława Krysiewicza. Naszych specjalnych gości witam ze wzruszeniem, 
dlatego, Ŝe przywieźli dla naszego miasta wielki dar, ale o tym za chwilę.  
Panie Prezydencie, Wysoka Rado, pozwólcie, Ŝe przywitam najpierw gości 
dzisiejszej sesji. Witam pana Mariana Partykę. Witam pana Prezydenta 
Bogusława Ciesielskiego. Witam pana Jerzego Szmajdla. Witam państwa Teresę 
i Zdzisława Sabat. Witam panią Jadwigę Karolczak. Witam panią Marię 
Łabudę, dyrektora biura Polskiego Czerwonego KrzyŜa, Świętokrzyskiego 
Zarządu Okręgowego w Kielcach. Witam pana Jerzego Staszczyka Prezesa 
Polskiego Czerwonego KrzyŜa, Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach. 
Witam panią BoŜenę Śliwę, Prezesa Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 
Witam pana Rafała Chałońskiego, dyrektora Archiwum Państwowego 
w Kielcach. Panią Wiesławę Ciszek, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5, 
im. Stefana Artwińskiego i młodzieŜ, która przybyła na dzisiejszą sesję. Witam 
pana Jana Główkę, dyrektora Muzeum Historii Kielc i pana Pawła Wolańczyka, 
pracownika tegoŜ Muzeum, który swoją aktualną pracę dedykuje Prezydentowi 
Artwińskiemu. Witam pana Stanisława Chałupczaka, zastępcę dyrektora 
Muzeum Narodowego w Kielcach. Witam panią Annę Lewicką, kierownika 
Działu Historii Muzeum Narodowego w Kielcach. To dzięki państw 
uprzejmości moŜemy dzisiaj podziwiać zgromadzone tu pamiątki po 
Prezydencie Stefanie Artwińskim. Witam pana Leszka Bukowskiego, 
naczelnika delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana Jerzego Fata, 
długoletniego dyrektora Cefarmu. Witam Senatorów i Posłów na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej. Witam pana Senatora Grzegorza Banasia. Panią 
Poseł Marię Zubę. Panią Poseł Marzenę Okłę – Drewnowicz. Pana Posła 
Przemysława Gosiewskiego. Pana Posła Marka Kwitka.  
Witam pana Prezydenta, jego zastępców, wszystkich dyrektorów wydziałów 
i podległych miastu jednostek. Witam państwa, którzy obserwują dzisiejszą 
sesję Dzięki za wszystko przekazowi internetowemu, witam przedstawicieli 
mediów, Dziękuję wam za pozytywne przedstawienie dzisiejszej uroczystości w 
środkach społecznego przekazu. 
Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu przez Prezydenta Kielc, pana 
Wojciecha Lubawskiego.  
 
Do pkt. 3 
 
Wojciech Lubawski Prezydent Kielc 
Kiedy myślę o Prezydencie Stefanie Artwińskim, przypominają mi się słowa 
Józefa Becka: „Jest tylko jedna rzecz w Ŝyciu ludzi, narodów i państw, która jest 
bezcenna. Tą rzeczą jest honor.”. Jako Prezydent Kielc, jestem dumny, Ŝe 
historię naszego miasta, tworzyły właśnie takie osoby jak Stefan Artwiński. 
Panie Prezydencie Artwiński, chylę głowę przed panem i dziękuję. Dziękuję za 
najwspanialszą lekcję honoru, odwagi, miłości do tej małej i duŜej ojczyzny 
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i przykładu jak słuŜyć do końca. OdwaŜny nie jest ten, kto się nie boi, ale ten, 
który wie, Ŝe istnieją rzeczy waŜniejsze niŜ strach.  
 
Do pkt. 4 
 
Jarosław Brysiewicz, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej odczytał postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana 
Lecha Kaczyńskiego. 
„Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy 
o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego, za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczpospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej 
odznaczony został, KrzyŜem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski, pośmiertnie Stefan Artwiński.” 
Uprzejmie proszę, pana Ministra Władysława Stasiaka, Szefa Kancelarii 
Prezydenta o przekazanie odznaczenia na ręce Prezydenta Miasta Wojciecha 
Lubawskiego.  
 
Do pkt. 5 
 
Władysław Stasiak Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
przekazał Prezydentowi Miasta Kielce, Wojciechowi Lubawskiemu KrzyŜ 
Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
(odegrano hejnał Miasta Kielce) 
 
Do pkt. 6 
 
Minister Władysław Stasiak Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej 
Pan Prezydent Artwiński był człowiekiem naleŜącym do pokolenia 
pogrobowców Powstania Styczniowego. Bardzo charakterystyczne pokolenie. 
To samo, z którego wywodził się Marszałek Józef Piłsudski. Pokolenia ludzi 
w sposób szczególny naznaczonych Polską i walką o Polskę. Jednocześnie był 
człowiekiem normalnej pracy. Człowiek bardzo konkretnie zanurzony w dzień 
codzienny, codzienne obowiązki, zawodowe, rodzinne, farmaceuta, aptekarz, 
człowiek zaangaŜowany w Ŝycie rodzinne. Bardzo charakterystyczny przykład 
człowieka, który stykał się kaŜdego dnia z rzeczywistością, który pracował, 
który zmagał się z wyzwaniami, jakie stawiała mu praca zawodowa, Ŝycie 
rodzinne. Jednocześnie, przez całe swoje Ŝycie potrafił dostrzec dalece więcej. 
Potrafił dostrzec, co znaczy dobro wspólne. Potrafił pracować dla Polski 
i wierzyć w Polskę, nawet wtedy, kiedy Polski oficjalnie jeszcze nie było. To 
bardzo charakterystyczne, znamienne, bogate i piękne Ŝycie. Jego ostatni akord, 
szczególnie dramatyczny, właściwie jest podsumowaniem Ŝycia normalnego 
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człowieka ale takiego, który wie co to znaczy słuŜba Polsce. To jest bardzo 
charakterystyczny przykład dla nasz wszystkich. Nie taki czytankowy, ale 
bardzo konkretny, bardzo rzeczywisty i realny. W Ŝyciu kaŜdego z nas są 
wyzwania dnia codziennego, wyzwania praktyczne, konkretne ale tez mamy 
wszyscy obowiązek pamiętania, Ŝe jest coś w tym wszystkim dalece 
waŜniejszego, dalece większego. Takim zobowiązaniem jest właśnie Polska. 
Jest słuŜba Polsce. Państwo mogą być dumni, ze swojego Prezydenta, 
Prezydenta Stefana Artwińskiego, to jest duma Kielc. Jest teŜ tak, Ŝe Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński stara się, Ŝeby przed oczami nas 
wszystkich, w naszym kraju, byli postawieni ludzie, którzy są przykładami 
dobrego, porządnego Ŝycia, dobrej porządnej pracy ale teŜ słuŜbie Polsce. To 
odznaczenie jest wyrazem przekonania, Ŝe pan Prezydent Artwiński jest dumą 
Kielc, dumą państwa, przykładem państwa, ale teŜ naleŜy do panteonu 
wybitnych postaci Polski. Tak jak naleŜy Prezydent Warszawy, Stefan 
StaŜyński, tak naleŜy teŜ pan Prezydent Artwiński. Wszyscy jesteśmy 
zobowiązani do tego, Ŝeby takie postaci doceniać, pamiętać ale jeszcze więcej – 
wzorować się na nich, czerpać przykład. To jest piękna postać ale teŜ, dla nas 
wszystkich, wielkie zobowiązanie.  
Szanowni państwo, proszę przyjąć w imieniu pana Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Lecha Kaczyńskiego, gratulacje z okazji tego wspaniałego zdarzenia. 
śyczenia, Ŝeby Kielce dawały przykład poprzez takie postacie, nam wszystkim 
jak pracować na co dzień i jak słuŜyć Polsce.  
 
Do pkt. 7 
 
Przemysław Gosiewski Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Myślę, Ŝe dzisiejszy dzień jest waŜny z trzech powodów. Po pierwsze dlatego bo 
sięgamy pamięcią wobec wspaniałego kielczanina, bohatera, którego Ŝyciorys 
byłby podstawą wspaniałego filmu, wspaniałej ksiąŜki, wspaniałego dzieła 
pokazującego polski patriotyzm. Polski patriotyzm przełomu dziewiętnastego 
i dwudziestego wieku. Stefan Artwiśńki uczestniczył we wszystkich waŜnych 
wydarzeniach, które miały miejsce w naszej ojczyźnie i ani na milimetr w tych 
bardzo cięŜkich i trudnych czasach nie skręcił z drogi o której mówił Józef 
Piłsudski, Ŝe jest to przystanek niepodległość. Zawsze, we wszystkich 
działaniach, czy będąc studentem, wcześniej uczniem, później pracownikiem 
apteki, właścicielem, działaczem niepodległościowym, w końcu Prezydentem 
Miasta Kielce, we wszystkich tych wydarzeniach był oddany tej waŜnej idei 
jaką było wywalczenie a potem utrwalanie naszej niepodległości. Myślę, Ŝe jego 
postać jest doskonałym wzorem, który moŜe słuŜyć budowaniu postaw 
patriotycznych. MoŜe być pokazany dla kaŜdego kielczanina, kaŜdego 
mieszkańca ziemi świętokrzyskiej jako wzór cnót obywatelskich i cnót 
człowieka, wielkiego patrioty. Po drugie, ten dzień jest waŜny równieŜ dlatego, 
bo powinniśmy uświadamiać sobie świętokrzyskie twarze niepodległości. 
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Dzisiaj, gdybyśmy zapytali mieszkańców Kielc, pewnie duŜo informacji 
uzyskalibyśmy o Józefie Piłsudskim, o Ignacym Paderewskim, Romanie 
Dmowskim i słusznie. Byli to wielcy Polacy, którzy budowali naszą 
niepodległość. Ale gdybyśmy zapytali o bohaterów ziemi świętokrzyskiej to 
pewnie ta pamięć byłaby pamięcią krótszą. Sądzę, Ŝe jeŜeli mamy budować 
dumę z tego, Ŝe jesteśmy mieszkańcami, związani z ziemią świętokrzyską, to 
właśnie takie postacie jak Stefan Artwiński powinny być łącznikiem naszym 
z historią, ze wspaniałą tradycją walk o niepodległość, z piękną historią 
i bohaterstwem mieszkańców ziemi świętokrzyskiej. Wierzę, Ŝe właśnie dzisiaj 
naszym celem, czemu słuŜą równieŜ dzisiejsze uroczystości, jest przywołanie 
tych bohaterów. Jest przywołanie Stefana Artwińskiego, w innym czasie 
przywołanie generała Hedy, ale tak naprawdę moŜna dzisiaj mówić 
o dziesiątkach bohaterów związanych z naszym regionem. Wierzę, proszę 
państwa, Ŝe te osoby mogą nam przybliŜać ideę niepodległości ale równieŜ 
pokazywać bohaterstwo naszych rodaków, naszych przodków, którzy w bardzo 
trudnych czasach, nigdy nie zawiedli. Którzy zawsze stawali twardo w walce 
o wolność naszej ojczyzny. Stefan Artwiński wyrósł w czasach, gdzie wszyscy 
jeszcze wspominali Powstanie Styczniowe. Gdzie i piękne bitwy i bohaterstwo, 
ale teŜ rozpacz po wielu tysiącach zabitych, ponad stu tysiącach zesłanych na 
sybir, po wielu bohaterach, którzy wtedy zginęli. Stefan Artwiński wiedział, co 
pokazuje jego całe dorosłe Ŝycie, Ŝe ta droga, wytyczona przez Ŝołnierzy 
generała Langiewicza, Czachowskiego, jest tą drogą właściwą aby zmierzać do 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Jest trzeci powód. Tym powodem jest wychowanie patriotyczne. Dzisiaj mamy 
do czynienia z sytuacją, w której Ŝaden kraj na świecie nie moŜe się rozwijać 
gospodarczo, politycznie bez silnej toŜsamości narodowej, bez wielkiego 
poczucia związku między obywatelami a swoją ojczyzną. śeby to poczucie 
patriotyzmu budować w naszym społeczeństwie są potrzebne piękne wzorce. 
WaŜne jest równieŜ, Ŝeby patriotyzm na ziemi świętokrzyskiej budować wokół 
idei miłości do własnej gminy, miasta, do naszej ziemi i do naszej ojczyzny. 
W tak pojętym programie patriotycznym całą podstawą tych działań są 
bohaterowie ziemi świętokrzyskiej. Wierzę, Ŝe dzisiejsza uroczystość nie 
powinna być tylko jednostkowym wydarzeniem. Nie powinna być tylko 
waŜnym spotkaniem, ale jednym a początkiem róŜnych działań o charakterze 
wychowawczym w kieleckich szkołach, gdzie postać Stefana Artwińskiego 
byłaby pokazywana młodym ludziom jako postać wielkiego bohatera. Tak jak 
Warszawa miała bohaterskiego Prezydenta Stefana StaŜyńskiego, tak Kielce 
miały Stefana Artwińskiego. Chciałbym o tym wyraźnie powiedzieć, bo jeŜeli 
moŜemy coś wspólnie uczynić, moŜemy przy wspólnym dziele się podpisać, to 
myślę, Ŝe właśnie wychowanie patriotyczne jest sprawą, która nas powinna 
łączyć bez względu na przynaleŜność organizacyjną, na nasze poglądy. To jest 
droga do tego, aby młodzi ludzie budowali swój związek emocjonalny z naszą 
ojczyzną, na tych najlepszych wzorach. Chciałbym serdecznie podziękować 
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Wysokiej Radzie, za to, Ŝe pozytywnie podniosła się do mojej inicjatywy, aby 
siedemdziesiąta rocznica wybuchu drugiej wojny światowej miała swoją, 
świętokrzyską twarz. Tą twarzą na pewno są Ŝołnierze z Westerplatte, Ŝołnierze 
z 4 Pułku Piechoty Legionowej ale równieŜ tą twarzą jest osoba i bohaterstwo 
kielczan uosobione w Stefanie Artwińskim. Wierzę, Ŝe powinniśmy dzisiaj 
bardzo duŜo uczynić, aby o tej wspaniałej postaci wiedziało jak najwięcej 
kielczan. Tak jak powiedział pan Minister „jak najwięcej obywateli naszego 
kraju”. Sądzę, Ŝe właśnie idąc tym krokiem, przywoływania tych wspaniałych 
bohaterów, moŜemy budować poczucie wspólnoty. Wielkiej wspólnoty. 
Wspólnoty świętokrzyskiej ale równieŜ wspólnoty polskiej. Za to, chciałbym 
serdecznie podziękować Wysokiej Radzie. Wierzę, Ŝe uczestniczymy 
w wydarzeniu historycznym, ale czy będzie ten wymiar historyczny, o tym będą 
decydowały nasze przyszłe działania. Te działania muszą dotyczyć 
popularyzacji naszych bohaterów. Liczę, Ŝe to nasze spotkanie nie jest tylko 
jednostkowym spotkaniem ale zaczątkiem pewnej waŜnej misji patriotycznej.  
 
Marzena Okła – Drewnowicz, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Bardzo wiele zostało dziś powiedziane o historii i o patriotyzmie. Trzeba 
rzeczywiście mówić o patriotyzmie ale mówić o nim tak, Ŝeby patriotyzm był 
bardzo waŜną rzeczą dla młodego pokolenia. Mogę z całą odpowiedzialnością 
powiedzieć, Ŝe na terenie Kielc i na terenie całej ziemi świętokrzyskiej mówimy 
o patriotyzmie i pokazujemy młodym ludziom, kto to byli bohaterowie. Dlatego, 
myślę, Ŝe warto powiedzieć w tym miejscu, o wielu akcjach, które w tym 
jubileuszowym, charakterystycznym roku zostały na terenie naszego 
województwa podjęte. Jedną z tych akcji było zawiązanie komitetu honorowego 
z okazji 70 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. Byłam organizatorką tej 
akcji, natomiast w skład komitetu honorowego weszli wszyscy wójtowie, 
prezydenci, burmistrzowie miast, w których odbywały się spotkania młodych 
ludzi z kombatantami. Chcę powiedzieć, Ŝe ten komitet był ponad wszelkimi 
podziałami, bo o historii nie moŜna mówić kiedy jest się podzielonym. Odbyło 
się kilkadziesiąt spotkań na terenie całego województwa, młodych ludzi 
z kombatantami. Zakończyliśmy tą akcję 31 sierpnia, koncertem w hołdzie 
bohaterom. Dość dziwny koncert, dlatego, Ŝe na koncercie wystąpiła grupa 
muzyków, ale muzyków nowoczesnych. Wydawało się, Ŝe jak moŜna w ten 
sposób czcić bohaterów skoro jest to głośna muzyka ale później ci wszyscy 
młodzi ludzie z pochodniami przeszli do miejsca pamięci narodowej. 
Zrozumieli, Ŝe siedemdziesiąt lat temu wybuchnął wojna. Kolejna inicjatywa, 
której inicjatorem był Przewodniczący – Akcja Burza. Myślę, Ŝe tego typu 
akcje, tego typu działania są najlepszą formą mówienia do młodych ludzi, 
dlatego teŜ z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, Ŝe na terenie ziemi 
świętokrzyskiej patriotyzm jest bardzo Ŝywy. Dlatego teŜ dzisiejszy czas, który 
jest swoistym darem losu, darem losu bo jest w nim pokój, bo nie ma w nim 
wojny, musimy wykorzystać tak aby w przyszłości ten pokój trwał, równieŜ po 
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to, Ŝeby przyszłość nasza była coraz lepsza. Tą lepszą przyszłość z pewnością 
moŜemy budować dzięki naszym postawom. Postawom patriotycznym, 
postawom demokratycznym, bo tylko one gwarantują rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego. Gratuluję jeszcze raz inicjatywy.  
 
Grzegorz Banaś Senator Rzeczypospolitej Polskiej 
Jesteśmy niczym ci podróŜnicy, którzy maszerują po moście rozpiętym 
pomiędzy przeszłością, którą znamy, którą potrafimy opisać a przyszłością na 
która mamy ambicje wpływać. Myślę, Ŝe bez tej podstawy, tego fundamentu, 
korzenia, który tkwi właśnie w przeszłości, w ludziach, którzy tu byli przed 
nami, w panu Prezydencie Artwińskim, wielu, wielu innych, tych którzy 
wiedzieli, Ŝe Polska, ojczyzna, to honor, to miłość, Ŝe własne sprawy to miłość, 
ale zawsze pamiętali o tym by ta rzecz wspólna była mocno obecna w ich 
działaniach. Tak jak chcemy budować mocną Polskę w silnej europie, tak jak 
chcemy by nasza toŜsamość mieniła się wieloma barwami wśród toŜsamości 
innych narodów w tej części świata, tak istotnie i mocno musimy zabiegać o to, 
by pamięć o bohaterach którzy byli tu przed nami, ten piękny depozyt, który 
dziś my mamy w rękach, przenieść i dać pokoleniu następnemu. Tak bardzo nas 
tu wszystkich cieszy to, Ŝe są z nami młodzi ludzie. Jest z nami młodzieŜ ze 
szkoły Nr 5 z kieleckich Herbów, ze szkoły imieniem Prezydenta Artwińskiego. 
Pamiętajcie o tym zdarzeniu i nieście pamięć o tym zdarzeniu i o tym człowieku 
przez swoje dorosłe Ŝycie.  
 
Paweł Wolańczyk, Muzeum Historii Kielc 
 
Chciałbym powiedzieć o działalności politycznej Stefana Artwińskiego. 
Co ciekawe Artwiński zajął się polityką stosunkowo późno, bo w wieku 42 lat. 
Wcześniej, studiując w Warszawie, pracując w Busku nie angaŜował się 
w działalność Ŝadnych organizacji politycznych. Sytuacja zmieniła się kiedy 
w 1896 r. przeprowadził się do Kielc, otworzył skład apteczny, po kilku latach 
rozpoczął współpracę z lewicowymi organizacjami politycznymi z PPS. 
Z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej przystąpił do szerszej 
działalności politycznej. 
W sierpniu 1914 r., kiedy do Kielc wkroczyli strzelcy Piłsudskiego, Artwiński 
był jedną z osób, które pomagały w zorganizowaniu dla nich zaopatrzenia. 
Kiedy w 1915 r. Rosjanie zostali ostatecznie wyparci z miasta Artwiński był 
współorganizatorem schroniska dla legionistów. JuŜ wtedy jego nazwisko 
zaczynało budzić zainteresowanie działaczy niepodległościowych i zaczął być 
wymieniany jako osoba, która w przyszłości moŜe przynieść wiele dobrego dla 
sprawy odzyskania niepodległości. 
A trzeba pamiętać, Ŝe w tych latach mało kto wierzył w odzyskanie 
niepodległości, Artwiński i jemu podobni uwaŜani byli za ryzykantów. Pod 
koniec 1916 r. wszedł w skład nowo wybranej Rady Miejskiej. 
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Największym ówczesnym problemem Kielc była stale pogłębiająca się nędza. 
Na skutek wojny, okupacji brakowało najpotrzebniejszych artykułów 
Ŝywnościowych. Artwiński, jako radny zabierał głos praktycznie na kaŜdym 
posiedzeniu i angaŜował się w sprawy poprawy bytu ludności miasta. 
AngaŜował się w sprawy, które były najwaŜniejsze dla mieszkańców Kielc. 
Wielokrotnie na forum Rady Miejskiej domagał się przyznania większych sum 
na pomoc dla ludności. W omawianym czasie był takŜe skarbnikiem Miejskiego 
Komitetu Obrony Państwa który organizował róŜnego rodzaju zbiórki uliczne 
pomagał uchodźcom z terenów objętych wojną z Rosją Radziecką. W 1920 r. 
został prezesem Zarządu Okręgowego Związku Strzeleckiego, jednak juŜ pod 
konie tego roku zaczął się stopniowo wycofywać się z Ŝycia publicznego. Na 
początku 1921 r. zrezygnował z funkcji radnego. W 1923 roku wycofał się 
z kierowania Związkiem Strzeleckim. Sam wspominał, Ŝe zrobił to na skutek 
przemęczenia. Miał juŜ wtedy prawie 60 lat. Wrócił do swojej apteki, jednak 
beŜ Ŝycia politycznego wytrzymał tylko kilka lat. Ponownie wrócił do Ŝycia 
publicznego kiedy do władzy doszedł Józef Piłsudski. Polityk, którego 
Artwiński popierał od ponad dwudziestu lat. JuŜ kilka miesięcy po przewrocie 
majowym moŜna było spotkać Artwińskiego w komitecie Komitecie 
Obywatelskim V Zjazdu Legionistów i III Marszu Szlakiem Kadrówki. W 1929 
r. ponownie został prezesem Związku Strzeleckiego. W 1934 r. (9 listopada) 
nastąpiło ukoronowanie jego kariery politycznej został wybrany prezydentem 
miasta. Artwiński był idealnym kandydatem. Był prezes Związku Strzeleckiego, 
szanowanym farmaceutom, aktywnym politykiem z czasów I wojny światowej, 
miał juŜ doświadczenie jako radny. 
Do jego najwaŜniejszych inicjatyw Prezydenta moŜna między innymi zaliczyć 
organizację Obywatelskiego Komitetu Niesienia Pomocy Najbiedniejszym, 
który na przełomie jesieni i zimy organizował zbiórki uliczne dla 
najbiedniejszych. Zbiórki te cieszyły się wielkim zainteresowaniem. DuŜą rolę 
poświęcał poprawie stanu edukacji w mieście. Za kadencji Artwińskiego 
wybudowano \cztery szkoły powszechne a jedną szkołę. O ile w 1924 r. na 
edukację miasto wydawało 17.500 zł, to w 1938 r. ponad 130 tyś zł. Zmiana 
była znaczna.  
W czasie wojny, kiedy jeszcze sprawował funkcję Prezydenta, jednym z jego 
rozkazów było spalenia wykazów kieleckich oficerów i podoficerów rezerwy, 
co na pewno uchroniło wiele osób przed aresztowaniem. Kiedy Niemcy 
wkroczyli do miasta, Artwiński, choć miał 76 lat przystąpił do organizowania 
konspiracji. Został przewodniczącym, a później komisarzem cywilnym 
w konspiracyjnej organizacji Związek Orła Białego, miał pseudonim „Stary”. 
Wielokrotnie dostawał propozycje ewakuacji, jednak za kaŜdym razem 
konsekwentnie odmawiał. Jak się okazało, decyzją tą podpisał na siebie wyrok 
śmierci. Został aresztowany pod koniec października i po kilku dniach śledztwa 
zabity. Na wpół konspiracyjny pogrzeb odbył się 10 listopada 1939. Wzięło 
udział tylko kilkanaście zaufanych osób. Chodziło o to, aby Niemcy nie 
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zorientowali się, Ŝe chowany jest Prezydent miasta. Artwiński został pochowany 
w grobowcu jego krewnych Borchulskich. Po pogrzebnie ścianę zamurowano 
i na długi czas mało kto wiedział, gdzie jest pochowany.  
Co do powodów jego śmierci, dlaczego został aresztowany, dlaczego został 
zabity, krąŜy kilka teorii.  
Jedna z nich mówi, Ŝe został zatrzymany, poniewaŜ działał w konspiracji. 
Wydaje się to mało prawdopodobne, poniewaŜ w październiku Niemcy jeszcze 
nie wiedzieli o konspiracyjnej organizacji Orła Białego.  
W pamięci ludzi zachowało się takŜe, jakoby Artwiński posiadał duŜą sumę 
pieniędzy, którą miał przekazać rodzinom Ŝołnierzy, którzy zginęli w czasie 
września 1939 roku. Być moŜe Niemcy aresztowali go właśnie za to.  
MoŜna oprzeć się na jeszcze jednej hipotezie. Niemcy mogli aresztować 
Artwińskiego prewencyjnie, poniewaŜ obawiali się, Ŝe 11 listopada, Polacy będą 
chcieli przygotować róŜnego rodzaju akcje patriotyczne. Będą chcieli 
podkreśli ć, Ŝe ruch oporu istnieje, Ŝe się rodzi. Niemcy w takim razie 
dokonywali aresztowań osób, co do których mieli podejrzenie Ŝe będą takie 
akcje przygotowywać. Artwiński jako dumny Prezydent Miasta, polityk 
związany z miastem od ponad 40 lat był jedną z pierwszych osób podejrzanych 
o to, Ŝe tego typu akcję będzie chciał przygotowywać. Został aresztowany 
a później w czasie śledztwa, w czasie tortur przyznał się do tajnej działalności, 
został zamordowany.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Szanowni państwo. Siedemdziesiąt pięć lat temu, Minister Spraw 
Wewnętrznych ogłosił, Ŝe Prezydentem Kielc zostaje Stefan Artwiński, 
dokładnie 9 listopada. 20 lat temu, 28 września 1989 roku ulicami Kielc, 
przeszedł nietypowy, wyjątkowy kondukt pogrzebowy. Oto pięćdziesiąt lat po 
konspiracyjnym pogrzebie, bohater tego miasta, Stefan Artwiński, doczekał się 
swojego miejsca na kieleckim cmentarzu. Swojego grobowca, swojej tablicy 
nagrobnej. Prezydent Kielc, Stefan Artwiński, radny miasta Kielce, wrócił 
jeszcze raz, na kilka godzin do tej sali. Przy jego trumnie, wartę trzymali 
Ŝołnierze, politycy, mieszkańcy. Jego przyjaciele, znajomi z Cefarmu, Polskiego 
Czerwonego KrzyŜa. Trwali tu, na tej sali. Stad na czele wojska, przy płaczącym 
kieleckim niebie, wyruszył kondukt na cmentarz. Tam spoczął nasz Prezydent. 
Bardzo proszę, Prezydenta Kielc z 1989 roku, pana Bogusława Ciesielskiego 
o to, aby opowiedział nam wszystkim o tych wydarzeniach.  
 
Bogusław Ciesielski 
Panie Przewodniczący Panie Prezydencie 
Szanowne Panie i Szanowni Panowie - Radni Miasta Kielce 
Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystą Sesję 
poświęconą pamięci Prezydenta Stefana Artwińskiego w związku z 70-tą 
rocznicą jego śmierci i 20-tą rocznicą jego drugiego pochówku. 
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Jako naoczny świadek - współorganizator - drugiego pochówku (widzę na sali 
takŜe inne osoby uczestniczące w przygotowaniach; Panią Jadwigę Karolczak, 
pana doktora Partykę, pana Sabata) chcę się podzielić z Państwem niektórymi 
faktami dotychczas nie znanymi a związanymi z tamtymi uroczystościami. 
Przyszło mi organizować uroczystości pogrzebowe w okresie historycznych 
przemian ustrojowych, jakie dokonywały się w naszym kraju, a trzeba pamiętać, 
Ŝe był to 1989 rok, w którym to roku na szczeblu centralnym funkcjonował 
nowo wybrany Sejm i Senat, Rząd Tadeusza Mazowieckiego. Na szczeblu 
podstawowym i wojewódzkim działały w dotychczasowej formie organizacyjnej 
prawnej terenowe organy administracji państwowej. 
Idea przeniesienia zwłok Prezydenta Stefana Artwińskiego do własnego grobu 
wśród kielczan Ŝyła od pierwszych lat powojennych. 
W 1989 r. pomysł ekshumacji prochów Stefana Artwińskiego odŜył wśród ludzi 
„Solidarności”, ale takŜe wśród członków Miejskiej Rady Narodowej Kielcach. 
Powołano Komitet Organizacyjny z Prezydentem Miasta na czele, którego 
zadaniem było; 

− uzyskanie zgody na ekshumacje i ekshumowanie szczątków,  
− przygotowanie miejsca pochówku prochów, 
− organizacyjne przygotowanie pogrzebu. 

Co do ekshumacji nie było większych problemów. 
Pojawiły się jednak problemy związane z miejscem pochówku. Wśród członków 
Komitetu Organizacyjnego zdania były podzielone. Jedni wskazywali miejsce 
na Cmentarzu Starym w samodzielnym grobie, drudzy na Cmentarzu 
Komunalnym w Cedzynie w tzw. Alei ZasłuŜonych, a jeszcze inni na 
Cmentarzu Partyzanckim. Trzeba pamiętać, Ŝe Cmentarz Partyzancki był 
w owym czasie cmentarzem zamkniętym. Dyskutowano długo. W końcu 
podjęto decyzję. Decyzja zapadła, Ŝe miejscem pochówku Prezydenta Stefana 
Artwińskiego będzie Cmentarz Partyzancki. 
Zaczęły się przygotowania do uroczystości pogrzebowej. Wybór miejsca na 
Cmentarzu Partyzanckim, wykonanie projektu pomnika i samego pomnika. 
Z tymi zagadnieniami uporano się w miarę szybko. 
Pojawił się jednak kolejny problem, jaki charakter ma mieć uroczystość 
pogrzebowa, świecki czy kościelny? 
Zdecydowana większość członków Komitetu opowiedziała się za pogrzebem 
kościelnym. 
Rozpoczęły się rozmowy z Kurią Biskupią a w szczególności z biskupem 
Mieczysławem Jaworskim - bardzo przychylną nam osobą. 
Kolejny problem. jaki się pojawił, to udział wojska i orkiestry wojskowej 
w uroczystości pogrzebowej. Na początku od wojska otrzymaliśmy odpowiedź 
odmowną. Dalsze nasze starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. 
Z punktu widzenia dnia dzisiejszego odmowa była mało zasadna, bo 
sprowadzała się do stwierdzenia, „jak to będzie wyglądało, Ŝe w pogrzebie 
kościelnym bierze udział wojsko?” po tych stwierdzeniach byliśmy 
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zdecydowani by uroczystość pogrzebową odbyć się bez wojska. Termin był juŜ 
ustalony i nie podlegał zmianie. 
Tydzień przed uroczystościami spotkałem się z księdzem biskupem 
Mieczysławem Jaworskim by ustalić szczegóły związane z udziałem 
duchowieństwa w uroczystości pogrzebowej. Pamiętam słowa biskupa na 
początku rozmowy: „Czy będzie brało udział wojsko ?” Odpowiedziałem. „Nie, 
bo nie mamy zgody na udział wojska. Uroczystości robimy bez udziału wojska”. 
Ksiądz biskup ze zrozumieniem przyjął moją informację. Decyzja o udziale 
wojska przyszła, chyba dwa dni przed uroczystościami. 
Był teŜ inny problem, kogo zaprosić na uroczystości pogrzebowe. 
Postanowiono, Ŝe wszystkich, wszystkie organizacje społeczne, polityczne, 
związkowe, obywateli miasta Kielce. 
I nadszedł ten dzień (czwartek) 28 września 1989 r. - 50 lat później od 
pierwszego pochówku. 
Uroczystości rozpoczęły się od wystawienia trumny z prochami w sali 
posiedzeń Miejskiej Rady (w tej Sali po lewej stronie wystawiona została urna 
z prochami tu siedzieli mieszkańcy Kielc). Trumna była wystawiona w godz. 
13:00 - 15:00. 
Przy trumnie pełnili warty honorowe, senatorowie: Stanisław śak i Jerzy 
Stępień, Wojewodowie z Włodzimierzem Pasternakiem na czele, członkowie 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z jej Przewodniczącym Ryszardem 
Zbrógiem, członkowie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
z Przewodniczącym Jerzym Suchańskim, Prezydenci Miasta Kielce, Ŝołnierze 
Wojska Polskiego, Armii Krajowej, harcerze, przedstawiciele organizacji 
społecznych, związkowych, obywatele miasta. 
Kielczanie z uwagą i dumą patrzyli na tę zmianę pokoleń i świadectwo ciągłości 
dziejów, tradycji i nienaruszalności zasad. Oddawali hołd człowiekowi 
wielkiego formatu. 
Ksiądz biskup Mieczysław Jaworski poświęcił trumnę z prochami Prezydenta 
Stefana Artwińskiego. O godz. 15:00 trumna opuściła ratusz i kondukt Ŝałobny 
wyruszył z krzyŜem na czele i sztandarem miasta przy dźwiękach marsza 
Ŝałobnego w wykonaniu orkiestry wojskowej na Cmentarz Partyzancki 
w Kielcach. Były poczty sztandarowe zakładów pracy, szkół, organizacji 
społecznych, Solidarności, Armii Krajowej i innych organizacji kombatanckich. 
Pomimo ulewnego deszczu, mnóstwo kielczan a szczególnie duŜo młodzieŜy 
uczestniczyło w kondukcie Ŝałobnym. 
Na Cmentarzu Partyzanckim kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego 
oddała honory wojskowe. Mogiłę pokryły wieńce i wiązanki kwiatów a wartę 
honorową objęli harcerze i Ŝołnierze. Przy mogile padły teŜ doniosłe słowa 
i niech mi wolno będzie przytoczyć kilka fragmentów z niektórych wypowiedzi: 
„Spotykamy się na pogrzebie niezwykłym. Z woli czasu historii spóźnionym o 
kilkadziesiąt lat. Pierwszy pogrzeb odbył się w dniu 10 listopada 1939 roku 
konspiracyjnie, ale z naleŜnym szacunkiem. Trumna ze zwłokami Stefana 
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Artwińskiego spoczęła w grobowcu skoligaconej z nim rodziny państwa 
Borchulskich. Pozostawała tam przez pół wieku. Kielczanie jednak nie 
zapomnieli nigdy o swoim Prezydencie i podobnie, jak On im, tak oni Jemu 
dochowali wierności, mimo niełaskawych czasów i kaprysów historii. 
Urzeczywistniły się starania wielu z nich. Społeczeństwo miasta dopełnia dziś 
swego moralnego obowiązku wobec tak przecieŜ jeszcze niedawnej 
przeszłości”. 
„Dziś Panie Prezydencie Stefanie Artwiński Ŝegnam Cię w imieniu 
mieszkańców naszego miasta, tych którzy Cię znali i pamiętają jak równieŜ 
w imieniu młodego pokolenia Kielczan dla których jesteś symbolem odwagi, 
uporu, wierności swojemu miastu”. - to słowa wypowiedziane przez Prezydenta 
Miasta. 
Chcę jeszcze wygłosić jeden fragment z homilii biskupa Mieczysława 
Jaworskiego: 
„Prezydent Stefan Artwiński wybrany w 1934 roku na prezydenta naszego 
miasta, stał się symbolem jedności w tym czasie kiedy Kielce były skłócone, 
a ugrupowania polityczne wzajemnie się zwalczały. Jego Osobę zaakceptowali 
niemal wszyscy. Prezydent Artwiński stał się zwornikiem jedności. Zwornikiem 
jedności jest i dziś - kiedy tu przy jego grobie stajemy obok siebie, ludzie 
róŜnych orientacji politycznych i światopoglądowych. Z głęboką troską 
w umysłach i sercach, za twórczą jednością za pojednaniem ku przyszłości.” 
 
I tak na Cmentarzu Partyzanckim, po 50 - latach od śmierci, kielczanie 
poŜegnali Stefana Artwińskiego - ostatniego prezydenta Kielc 
II Rzeczypospolitej, Senatora RP, człowieka wielkich zasług, którego pamięć 
przetrwała wśród mieszkańców naszego miasta pomimo „oficjalnej” niepamięci. 
Była to teŜ niezwykła chwila, bowiem nad mogiłą Prezydenta - szlachetnego 
człowieka, gorącego patrioty, przyjaciela ubogich, spotkały się trzy pokolenia 
kielczan, którzy wznieśli się ponad podziały i przybyli na cmentarz, by oddać 
hołd swojemu Prezydentowi z nadzieją, Ŝe dla tych najmłodszych w harcerskich 
bluzach, którzy obieli straŜ nad Jego mogiłą i tych w Ŝołnierskich mundurach, 
którzy poŜegnali Go salwą z karabinów była lekcją patriotyzmu i tolerancji 
a słowa ojczyzna, honor, szlachetność i bezinteresowność nie będą dla nich 
obojętnie brzmiącym dźwiękiem. 
Na tym pogrzebie nie było łez. Była zaduma, były chwile wzruszenia 
towarzyszące uroczystym ceremoniom. 
Szanowni Państwo! 
Dokumentem tamtych wydarzeń jest Album wydany w 1990 r. pt. „Epitafium 
Prezydenta Artwińskiego”, dedykowany mieszkańcom Kielc. Album jest 
artystyczną formą dokumentu tamtego czasu. 
Dziękuję za uwagę. 
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Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Szanowni państwo! Chwała tym wszystkim kielczanom, którzy przez 
siedemdziesiąt lat odwaŜyli się mówić o Stefanie Artwińskim. OdwaŜyli się 
o nim pamiętać i tą pamięć wnosić w następne dziesięciolecia. Wielu z tych jest 
z nami na sali. Jest pan Jan Partyka, pan Jerzy Szmajdel, są państwo Teresa 
i Zdzisław Sabatowie. Nie ma państwa Borchulskich ale o nich teŜ dzisiaj 
pamiętamy. Jest pan Jerzy Fat, długoletni szef Cefarmu, który z pietyzmem 
dbał, Ŝeby co roku w czwartej aptece w Kielcach a później w miejscu gdzie ona 
stała, odbywały się wystawy okolicznościowe, niewielkie, na tyle, na ile 
pozwalały warunki. Jest teŜ wśród tych osób pani Jadwiga Karolczak, która 
swoim piórem, jako redaktor przybliŜała Kielcom i kielczanom postać 
Prezydenta Artwińskiego. Proszę ją teraz o zabranie głosu. 
 
Jadwiga Karolczak 
50 lat powojennego milczenia o Stefanie Artwińskim sprawiło, Ŝe jego 
wizerunek jest oficjalny, trochę zbyt urzędowy i szalenie niepełny. PrzecieŜ 
prowadził Ŝycie towarzyskie, był zaprzyjaźniony z wieloma osobami. Tych 
ludzi juŜ nie ma, odeszli. ToteŜ o poznaniu epizodów z Ŝycia ostatniego 
Prezydenta Kielc w II Rzeczypospolitej decyduje przypadek. Ten rozdziałek, to 
jest nowy rozdziałek tekstu do Epitafium Prezydenta Artwińskiego jest takim 
właśnie przypadkiem:  
„Wędrówka w czas przeszły, dokonany: jest 7 sierpnia, czwartek 1926 roku. Do 
Kielc przyjeŜdŜa Józef Piłsudski. Wielka feta. I wielkie zdziwienie: idzie, ot - 
tak sobie, na herbatkę do śyda. Do bardzo znanego lekarza, dr. MojŜesza Pelca. 
- Tyle lat minęło, a ja wciąŜ pamiętam ten dzień: niebo bez jednej chmurki, upał 
dojrzałego lata - uśmiecha się Janusz Peltz, syn doktora Pelca. InŜynier, 
emerytowany generał izraelskiej armii. - Józef Piłsudski przyszedł 
w towarzystwie bardzo wytwornego pana. Później dowiedziałem się, Ŝe to 
Strefan Artwiński. 
Losy Józefa Piłsudskiego i MojŜesza Pelca skrzyŜowały się w 1920 roku, 
podczas wojny polsko - bolszewickiej. 
- Ojciec walczył w bitwie warszawskiej, w tym najprawdziwszym „cudzie nad 
Wisłą”. Był lekarzem 4 Pułku Piechoty Legionów - tłumaczy Janusz Peltz. - 
Opatrywał rany, amputował zmasakrowane ręce i nogi. Był chirurgiem, 
absolwentem austriackiej uczelni medycznej w Grazu. A Piłsudski, niedoszły 
lekarz, miał oczekiwaną przez pokolenia strategię niepodległej Polski. 
Drugi gość - Stefan Artwiński: farmaceuta, zbuntowany przeciwko Ŝałosnemu 
smutkowi prowincjonalnego miasta. Zanim wybuchła wolna Polska jeździł do 
Krakowa, spotykał się z Józefem Piłsudskim. Utrzymywał nielegalne kontakty 
z niepodległościowym nurtem PPS. W listopadzie 1918 roku, razem z innymi 
kielczanami rozbrajał austriackich Ŝołnierzy. Opłaciło się ryzyko konspiracji. 
Wygrał. 
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Kwitną pomarańczowe drzewa w sadzie Janusza Peltza, w Ganey Yehuda. 
Cisza. Wspomnienia lubią ciszę. 
- Co łączyło tych trzech męŜczyzn? - zastanawia się Janusz Peltz. – Być moŜe 
trochę jeszcze romantyczna wizja ojczyzny? Utraconej, odzyskanej. Ojczyzny 
w potrzebie. Być moŜe trochę awanturnicze Ŝycie? Bo ta ojczyzna potrzebowała 
takich, którzy protestują, konspirują, a potem biorą się za solidną robotę. 
Janusz Peltz do dziś jest „chory” na Polskę. Liczy po polsku, w jego snach 
wszyscy mówią po polsku. NiewaŜne - śydzi, czy Arabowie, Niemcy, czy 
Anglicy. Wszyscy. 
- Jestem, jak ojciec, śydem i Polakiem - mówi. Ojciec w kaŜdy wtorek 
przyjmował za darmo ubogich śydów i ubogich Polaków. Bez róŜnicy. We 
wrześniu 1939 roku, razem z polskimi lekarzami, zdobywał dla rannych 
fałszywe, „cywilne” papiery. śeby nie wpadali w łapy Niemców, Ŝeby uniknęli 
wywózki do obozów jenieckich. Udawało się. 
Im się udawało. MojŜeszowi Pelcowi - nie. Jako polski oficer, juŜ w randze 
majora Wojska Polskiego, trafia do Auschwitz. Jako śyd nie ma prawa do Ŝycia. 
Więc niemiecki nadzorca zmiaŜdŜył mu krtań buciorem. Zamordował. 
W rajskim pejzaŜu pomarańczowego sadu otwiera się czarna dziura. Pochłania 
całą rodzinę Pelców. Auschwitz, Treblinka, Samarkanda. Matka, ojciec, brat, 
dziadek, bliŜsi i dalsi kuzyni. Ocalał tylko on, Janusz. W porę wyemigrował do 
Palestyny. 
Nie udało się Stefanowi Artwińskiemu. Choć próbował. JuŜ w październiku 
1939 roku został przewodniczącym pierwszej konspiracyjnej organizacji „Orzeł 
Biały”. Nie minął miesiąc, zgarnęło go gestapo. Zakatowało. Ale przed wojną, 
razem z MojŜeszem Pelcem mieli dobre chwile. W zamoŜnym suburbium Tel 
Avivu słucham opowieści o Kielcach. Tamtych Kielcach, sprzed wojennej 
katastrofy. 
- W mieście nie było dzielnicy Ŝydowskiej. Polska bieda sąsiadowała 
z Ŝydowską biedą. Ojciec załoŜył pierwsze laboratorium badania krwi, moczu 
i rozeznania bakteriologicznego. Był radnym miejskim. Przedstawiał radzie 
wyniki swoich prac. Jedna - pamiętam - dotyczyła higieny miejskich 
wodociągów. Druga wskazywała choroby, których źródłem było niedoŜywienie, 
fatalne warunki mieszkaniowe i brud. Dzięki wsparciu prezydenta Artwińskiego 
dzieciaki zaczęły dostawać tran. MoŜe nie warto o tym mówić? - zastanawia się 
Janusz Peltz. 
Warto. MojŜesz Pelc nie budował kamienic. Mieszkał w wynajętym, wygodnym 
mieszkaniu. Kupował najnowocześniejszą aparaturę medyczną. To budziło 
zazdrość w środowisku lekarskim. Ale i szacunek: oto Pelc postawił powinności 
zawodowe przed majątkiem. 
Artwiński, choć prezydent miasta, teŜ nie obrasta w szczególne dostatki. Nie ma 
willi, ani kamienicy. Owszem, dba o wykształcenie dzieci. Uczą się 
w Krakowie, pod okiem matki. Syn - Eugeniusz zostanie wybitnym chirurgiem, 
profesorem medycyny w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 



 15 

Stefan Artwiński prowadzi aptekę. To dla niego stanowczo za mało. Chce 
rozruszać miasto. 
A marszałek Piłsudski - czego się dorobił? Wykształconych córek, to fakt. 
Majątku Ŝadnego. Zastanawiamy się: moŜe tych trzech męŜczyzn łączyła 
zachłanna potrzeba osiągnięcia pełni Ŝycia? MoŜe uznali, Ŝe to jest moŜliwe po 
przekroczeniu, nieprzekraczalnego dla wielu progu celów wyłącznie osobistych? 
O czym rozmawiali w salonie Pelców przy ulicy Hipotecznej? 
- Nie wiem. Bardzo chciałem podsłuchać, ale matka była czujna. Musieliśmy 
siedzieć z bratem w naszym pokoju i zachowywać się tak, jakby nas nie było. 
Więc siedziałem zły i piekielnie ciekawy - śmieje się Janusz Peltz. - Po tym 
spotkaniu Kielce wprost huczały ze zdziwienia: tacy waŜni ludzie z wizytą 
u śyda! 
Pohuczały i ucichły. MojŜesz Pelc nadal robił swoje. Przewodniczył komisji 
stypendialnej Magistratu, zajmował się pomocą dla ludzi starych i bezdomnych. 
A Stefan Artwiński, jako prezydent miasta, narzucił sobie wprost zawrotne 
tempo: budował, porządkował Kielce, organizował roboty publiczne dla 
bezrobotnych. Nie zamykał się w gabinecie. Zaglądał do kawiarni 
Smoleńskiego, rozmawiał z kielczanami o sprawach miasta. Uwalniał je powoli 
z kompleksów Klerykowa, ŁŜawca, Obrzydłówka. 
Najwyraźniej uparł się: niech te nazwy, nadane Kielcom przez śeromskiego, 
zostaną na kartach jego ksiąŜek. Wyłącznie tam. 
Jest maj 1935 roku. Wielki kryzys światowy jeszcze trwa. Piszczy bieda. Zarząd 
Ŝydowskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości spotyka się ze 
Stefanem Artwińskim. Adolf Mauersberger, przewodniczący, przekazuje 
prezydentowi 10 tysięcy złotych. To pieniądze, za które śydzi - właściciele 
domów, kupili deklaracje poŜyczki narodowej. 10 tysięcy to było wtedy coś. 
„Gazeta Kielecka” odnotowuje w 128 numerze z tamtego roku: 
„Nastrój spotkania lojalny i obywatelski dla poŜyczki i Ŝyczliwość dla głowy 
naszego miasta”. 
- To nie był dla Polski i Polaków ani dobry rok, ani dobry miesiąc - twierdzi 
kategorycznie Janusz Peltz. – 11 maja umiera marszałek Piłsudski. Szok, łzy na 
ulicach. Płakali śydzi, płakali Polacy. Tak było.  
Śmierć Józefa Piłsudskiego była ciosem dla kielczan. Co trzeci kielczanin był 
Ŝydem. Kiedy rabin odprawiał Ŝałobne modły w synagodze, a biskup 
w Katedrze - Artwiński dzielił ból i z jednymi, i z drugimi. Był w miejscach 
świętych i dla śydów, i dla katolików. W 1935 roku taki gest wiele znaczył. 
I nikt go nie miał Artwińskiemu za złe. 
- Poznałem wielu ludzi, poznałem świat, wiele przeŜyłem. W końcu 95 lat, to 
jest coś - chwali się Janusz Peltz. - Myślę, Ŝe ci trzej męŜczyźni, którzy spotkali 
się w salonie mojego kieleckiego mieszkania - późno, bo późno, ale dorobili się 
czegoś bezcennego: przetrwali w ludzkiej pamięci. Nadal są. Po 50 latach wrócił 
do Kielc pomnik Legionowej Czwórki. Wprawdzie minęło pół wieku ale 
Prezydent Artwiński ma wreszcie swój własny grób. A mój ojciec - tablicę 
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w Kieleckim Szpitalu Miejskim. Kiedy ją odsłaniałem we wrześniu 2000 roku, 
przypomniałem sobie prostą, ludową mądrość: trumna kieszeni nie ma. 
Prawdziwym majątkiem jest pamięć o człowieku. Nie do kupienia.” 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej  
Pani Jadwigo, bardzo pani dziękuję za dopisanie kolejnego rozdziału do 
Epitafium Prezydenta Artwińskiego. Bardzo dziękuję.  
Szanowni państwo, krótko o tym, jakie dokumenty o Prezydencie Artwińskim 
zgromadzone są w Archiwum Państwowym w Kielcach, opowie nam pan 
dyrektor Rafał Chałoński. 
 
Rafał Chałoński dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach 
(wystąpieniu towarzyszyła prezentacja multimedialna) 
Szanowni Państwo! Dzisiejsza uroczysta sesja Rady Miejskiej jest wspaniałą 
okazją do zaprezentowania wybranych dokumentów dotyczących i związanych 
z osobą ostatniego w dziejach Drugiej Rzeczypospolitej, tragicznie zmarłego 
Prezydenta miasta Kielce - Stefana Artwińskiego. Prezentację wybranych 
z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach dokumentów przedstawię 
Państwu w układzie chronologicznym. Chciałbym jednak na wstępie zaznaczyć, 
iŜ najwięcej dokumentów związanych z Panem Prezydentem Stefanem 
Artwińskim zgromadzonych jest w zespole archiwalnym Akta miasta Kielce 
z lat 1803 - 1950. MoŜna śmiało powiedzieć, Ŝe praktycznie prawie wszystkim 
posiedzeniom ówczesnej Rady Miejskiej w Kielcach w latach 1934 - 1939 
przewodniczył Pan Prezydent Stefan Artwiński i w związku z tym są one przez 
niego podpisane. Natomiast w innych zespołach archiwalnych 
przechowywanych w zasobie kieleckiego archiwum występują dokumenty 
związane z osobą Pana Stefana Artwińskiego oraz jego rodziny. 
I tak w zespole archiwalnym Rząd Gubernialny Kielecki z lat 1866-1918 
w jednostce archiwalnej o sygnaturze 15253 przechowywane jest podanie 
Stefana Artwińskiego - prowizora farmacji o wydanie pozwolenia na otwarcie 
Składu Aptecznego w mieście Busko z dnia 4 marca 1893 r. 
W tym samym zespole archiwalnym, pod sygnaturą archiwalną 15326 znajduje 
się podobne podanie Stefana Artwińskiego skierowane do Rządu Gubernialnego 
Kieleckiego o wydanie, z kolei, pozwolenia na otwarcie Składu Aptecznego 
w Kielcach z 1897 r. oraz protokół (notatka) z kontroli owego składu. 
Dokumenty związane z rodziną Pana Prezydenta to chociaŜby akty zgonów 
rodziców Stefana Artwińskiego tj. akt zgonu matki Marii Magdaleny 
z Piotrowskich Artwińskiej z 1901 r. oraz akt zgonu ojca Tomasza Artwińskiego 
z 1905 r. przechowywane w Aktach stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej 
św. Wojciecha w Kielcach, sygn. 12 i sygn. 16 
Z kolei chciałbym Państwu zaprezentować dokument - Odpis pisma 
Okręgowego Urzędu Zdrowia. Inspektora Farmaceutycznego w Kielcach z dnia 
17 września 1919 r. do Pana Stefana Artwińskiego - prowizora farmacji, 
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w którym inspektor farmaceutyczny Pan Baliński zezwala na otwarcie czwartej 
apteki, między ulicą Kili ńskiego i stacją kolejową na ulicy Kolejowej 
w Kielcach. Przed 1 lipca 1920 r. apteka miała być całkowicie urządzona 
i otwarta przez odpowiednią komisję. Odpis ten został sporządzony przed 
notariuszem Stanisławem Colonna-Walewskim dnia 20 lutego 1941 roku. 
Dokument znajduje się w zespole archiwalnym Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Kielcach (Wydział Zdrowia), sygn. 34. 
Pan Stefan Artwiński w okresie dwudziestolecia międzywojennego był długie 
lata Prezesem Zarządu Podokręgu Związku Strzeleckiego w Kielcach. MoŜemy 
się o tym przekonać naocznie widząc podpis pod Odezwą Związku 
Strzeleckiego Zarządu Podokręgu Kielce o składanie ofiar na rzecz pogorzelców 
wsi Korytnica, powiat jędrzejowski z dnia 11 października 1932 roku. Odezwa 
ta przechowywana jest w zespole archiwalnym Związek Strzelecki. Zarząd 
Okręgu w Kielcach z lat 1922-1933, sygn. arch. 5. 
Przejdę teraz do zaprezentowania Państwu wybranych dokumentów 
dotyczących Prezydenta Stefana Artwińskiego, a przechowywanych w zespole 
archiwalnym Akta miasta Kielce. Na początku Protokół Wyborczy, a więc 
protokół z wyboru Stefana Artwińskiego na Prezydenta miasta Kielce. Wyboru 
dokonali radni miejscy w dniu 29 września 1934 roku. W wyborach wzięło 
udział 33 radnych, waŜnych głosów oddanych na jedynego kandydata Stefana 
Artwińskiego było 29. Dalej Protokół z posiedzenia nadzwyczajnego Kieleckiej 
Rady Miejskiej odbytego w dniu 13 czerwca 1935 roku. Posiedzenie (tajne) 
poświęcone było zachowaniu biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego 
podczas Ŝałoby po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego (sygn. 2301). 
Następny dokument, a w zasadzie jego fragment, w którym figuruje nazwisko 
Artwiński Stefan, to Potwierdzenie odbioru list składkowych na ufundowanie 
sztandaru dla 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach z 1937 roku, sygn. 
2287 oraz Odezwa Zarządu Miejskiego w Kielcach do właścicieli 
nieruchomości miasta Kielce o udekorowanie swych domów flagami 
państwowymi w związku z przyjazdem Pana Marszałka Polski, Edwarda 
Śmigłego-Rydza, honorowego obywatela gminy miasta Kielc. Dokument ten 
jest sygnowany nazwiskiem Prezydenta miasta mgr Stefana Artwińskiego, sygn. 
2287. 
Kolejny, wytypowany do prezentacji, dokument z zespołu archiwalnego Akta 
miasta Kielce to odezwa (zaproszenie) w postaci plakatu Prezydenta miasta 
Stefana Artwińskiego skierowana do mieszkańców miasta w związku 
z obchodami 4 rocznicy zgonu pierwszego marszałka Polski, Józefa 
Piłsudskiego. Na plakacie występuje data 12 maja 1939 roku, sygn. 2296 
W wymienionym ostatnio zespole akt przechowywany jest równieŜ projekt 
techniczny domu czynszowego W.P. Stefana Artwińskiego ul. Nowa (P.O.W.) 
w Kielcach. Na uŜytek tej prezentacji został sporządzony skan przedstawiający 
widok owego budynku od ulicy i od dziedzińca. Na ostatniej stronie widnieje 



 18 

podpis Stefana Artwińskiego. Projekt został sporządzony przez inŜyniera-
architekta Witolda Gąsiorowskiego. 
Na koniec chciałbym pokazać Państwu dokumenty powojenne traktujące 
o rodzinie Prezydenta Stefana Artwińskiego oraz mówiące, moŜna powiedzieć, 
o pamięci o Stefanie Artwińskim. Najpierw Postanowienie Sądu Okręgowego 
w Kielcach, Wydział Rejestru Handlowego z dnia 7 października 1946 roku 
o wpisaniu do rejestru handlowego Apteki Stefana Artwińskiego. 
W postanowieniu tym figurują jako właściciele - spadkobiercy Stefana 
Artwińskiego, a więc wdowa Maria Artwińska, córki: Danuta Artwińska 
i Janina Danielowa oraz Wanda Artwińska - synowa. Dokument ten znajduje się 
w zespole archiwalnym Sąd Okręgowy w Kielcach, sygn. arch. 8574. 
I jeszcze dwa dokumenty. Pierwszy z nich to Uchwała Miejskiej Rady 
Narodowej w Kielcach z dnia 2 lutego 1979 roku dotycząca nadania nazwy 
jednej z ulic w Kielcach imienia Stefana Artwińskiego. Załącznikiem do tej 
uchwały jest szkic sytuacyjny projektowanej ulicy Stefana Artwińskiego 
wykonany przez Rejonowe Biuro Geodety Miejskiego. Miejscem 
przechowywania niniejszego dokumentu jest zespół archiwalny Miejska Rada 
Narodowa w Kielcach, sygn. 23. 
Drugim i zarazem ostatnim dokumentem z niniejszej prezentacji jest fotografia 
grobu Stefana Artwińskiego przechowywana w ramach zespołu archiwalnego 
Urząd Wojewódzki w Kielcach. Wydział ds. Wyznań, sygn. 72. 
Oczywiście jest to tylko wybór dokumentów, które są przechowywane 
w Archiwum Państwowym w Kielcach a które dotyczą bądź nawiązują do osoby 
Stefana Artwińskiego. Osoby, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę zapraszam 
do Archiwum Państwowego.  
 
BoŜena Śliwa Prezes Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 
PoniewaŜ o aptekach i aptekarzach w dwudziestoleciu międzywojennym moŜna 
by mówić bardzo długo, postaram się w skrócie scharakteryzować sylwetkę 
Stefana Artwińskiego – aptekarza. 
Nie znane są motywy, z powodu których, 23-letni maturzysta Stefan Artwiński 
wybiera zawód farmaceuty. Na temat jego studiów moŜna znaleźć dwie róŜne 
informacje. Jedna mówi o nauce w Dorpacie - uczelni na terenie Rosji 
z niemieckim językiem wykładowym, gdzie w owym czasie studiowali 
zasobniejsi finansowo; druga o ukończeniu przez Stefana Artwińskiego 
Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1890 roku. 
Podczas studiów odbywał praktyki w wielu warszawskich aptekach. Ukończył 
studia z tytułem magistra farmacji i dyplomem prowizora, przed którego 
odebraniem składał przysięgę tej treści: 
„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, Ŝe w kaŜdej chwili ściśle 
i sumiennie przestrzegać będę nakazów i zakazów odnoszących się do mego 
zawodu, a zawartych tak w przepisanej dla aptekarzy instrukcyi, jako teŜ 
w poszczególnych ustawach i przepisach władz przełoŜonych, i Ŝe od pełnienia 
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tych moich obowiązków nie dam się owieść nigdy i Ŝadnemi względami, 
jakiegokolwiek byłyby one rodzaju” 
Po ukończeniu studiów załoŜył rodzinę i powrócił na Kielecczyznę. Prowadził 
drogerię w Kielcach, a następnie pracował w Busku i Łopusznie. 
Od stycznia 1897 roku jest posiadaczem zgody na otwarcie składu aptecznego 
w Kielcach. Ambitny Stefan Artwiński nie rezygnuje jednak ze starań 
o uzyskanie zezwolenia na gwarantującą prestiŜ i większe dochody aptekę. 
W owym czasie działalność aptek opierała się na dokumencie z 1844 roku 
wydanym przez Radę Administracyjną Królestwa Polskiego „Ustawa dla 
farmaceutów i aptek” 
Przepisy ustawy ustalały: 

− kwalifikacje zatrudnionych osób 
− procedurę zakładania i dzierŜawy apteki 
− prawa i obowiązki aptekarzy 

Większość zapisów obowiązywała do 1938 roku, a niektóre nawet do 1951. 
Według ustawy apteka mogła powstać w miejscu, gdzie jej działalność była 
poŜyteczna dla miejscowej ludności i jednocześnie nie naraŜała istniejących 
aptek na spadek obrotów. 
W 1914 roku Stefan Artwiński składa odpowiednie dokumenty, jego prośba 
zostaje przez Komisję Rządową rozpatrzona negatywnie, jej zdaniem, trzy 
istniejące apteki w Kielcach zaspakajają potrzeby mieszkańców. 
Wojna przerywa starania o własną aptekę, a wieloletnie wysiłki Stefana 
Artwińskiego kończą się sukcesem dopiero 17 września 1919 roku. Z taką datą 
otrzymał 52-letni wówczas aptekarz koncesję na otwarcie własnej, czwartej 
w Kielcach apteki, warunkiem otwarcia była sprzedaŜ składu aptecznego. 
Jak wyglądała apteka Stefana Artwińskiego? Ile osób w niej pracowało? Jakie 
były najczęściej wydawane leki? Te fakty nie są znane. MoŜemy jedynie 
przypuszczać, Ŝe wyposaŜenie i asortyment nie odbiegał od standardów aptek 
w Polsce międzywojennej. 
Dwudziestolecie międzywojenne to dla farmacji polskiej okres przełomowy; 
wraz z postępem nauk pole działania aptek stale się powiększało. Ambicje 
środowiska doprowadziły do sytuacji, w której apteki posiadały nie tylko zioła, 
substancje recepturowe i tradycyjne słoje z pijawkami, ale stawały się 
laboratoriami analitycznymi, w których wykonywano analizy lekarskie i badania 
środków spoŜywczych. Obok popularnych w owym czasie pigułek 
reformackich, leczących reumatyzm i chroniących od uderzeń krwi do głowy, 
soli naturalnych, pastylek „Emskich” i „Vichy” asortyment leków powiększył 
się o witaminy, hormony, organopreparaty a takŜe pierwsze sulfonamidy. 
W pediatrii stosowano mączkę „Bayera” i cukier mleczny „Knorra”, 
powszechnie uŜywano tranu i win leczniczych. Pacjenci apteki Stefana 
Artwińskiego pamiętają ją jako pachnącą ziołami i czymś magicznym 
a właściciela jako starszego pana o nienagannych manierach. 
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Stefan Artwiński to jeden z wielu przypadków z historii zawodu aptekarskiego, 
farmaceuty zaangaŜowanego społecznie i politycznie, mającego ogromny 
wpływ na lokalne społeczeństwo. Ze swojej działalności politycznej z powodu 
„ogólnego zniechęcenia i przemęczenia” przeniósł się w latach 1923-29 do 
działalności zawodowej. Był przewodniczącym Kieleckiego Związku 
Zawodowego Farmaceutów, a po powstaniu Izb Aptekarskich, w 1939 r. został 
prezesem Oddziału Kieleckiego Izby Aptekarskiej w Częstochowie. 
Dla członków naszej korporacji Prezes Stefan Artwiński to symbol człowieka, 
dzięki któremu mogła się ziścić idea powołania Izb Aptekarskich, stanowiących 
reprezentację społecznych i gospodarczych interesów aptekarzy. 
Kielecki aptekarz Stefan Artwiński był człowiekiem niezwykłym, wielkim 
patriotą, społecznikiem, sprawnym i skutecznym prezydentem miasta. śył 
Ŝyciem człowieka energicznego, który pamiętając o swojej Ojczyźnie zarówno 
w okresie niewoli jak i wolności starał się znajdować sposoby aby być dla niej 
uŜytecznym. 
Nazwa ulicy, wspomnienia i artykuły w czasopismach regionalnych to 
niewątpliwie dowody hołdu i wdzięczności wszystkich kielczan. Szczególna 
była rola środowiska farmaceutów. Dzięki ich staraniom i funduszom, 
23 listopada 1987 r. w obecności Władz Miasta odsłonięto tablicę pamiątkową 
w aptece na rogu ul. Sienkiewicza i DuŜej. Apteka ta przyjęła imię Stefana 
Artwińskiego. 
W środowisku aptekarskim Stefan Artwiński budzi podziw swoją siłą 
charakteru; naszą rolą jest aby pamięć o nim pozostała wiecznie Ŝywa wśród 
kolejnych pokoleń kieleckich aptekarzy. 
 
Jerzy Staszczyk Prezes Polskiego Czerwonego KrzyŜa, Świętokrzyski 
Zarząd Okręgowy 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! 
Polski Czerwony KrzyŜ powołany został do Ŝycia w Warszawie 18 stycznia 
1919 r. jako Polskie Towarzystwo Czerwonego KrzyŜa. (Tak się szczęśliwie 
składa, Ŝe w tym roku obchodzimy dziewięćdziesięciolecie powstania tej 
organizacji.) Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 1 września 
1927 r. zmieniło dotychczasową nazwę na Stowarzyszenie „Polski Czerwony 
KrzyŜ”, któremu nadano przywilej „towarzystwa wyŜszej uŜyteczności”. 
Zadania Polskiego Czerwonego KrzyŜa przewidywały w czasie wojny opiekę 
nad rannymi Ŝołnierzami i jeńcami, ewidencję strat ludzkich, pomoc ludności 
cywilnej dotkniętej wojną, a w czasie pokoju przygotowanie się do zadań 
w czasie wojny, pomoc ludności cywilnej w klęskach Ŝywiołowych i epidemii, 
podnoszenie zdrowotności społeczeństwa i krzewienie zasad humanitaryzmu. 
Na terenie województwa świętokrzyskiego (wtedy kieleckiego) Polski 
Czerwony KrzyŜ rozpoczął swą działalność w kwietniu 1919 r. Pierwsze koła 
PCK składające się w przewaŜającej mierze z młodzieŜy szkolnej powstały na 
terenie kielecczyzny pod koniec 1921 r. 
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W latach pełnienia przez Stefana Artwińskiego funkcji członka Rady Okręgowej 
PCK oraz zastępcy przewodniczącego Oddziału Miejskiego Polskiego 
Czerwonego KrzyŜa w Kielcach Oddział Kielecki PCK obejmował miasto 
i powiat Kielce z Kołami w Bodzentynie, Jaworzni, Snochowicach, Brudzowie, 
Dąbrowie, Masłowie, Mąchocicach, Bobrzy, Niewachlowie, Brzezinach 
i Zagnańsku. 
Dla zdobycia środków finansowych Stefan Artwiński organizował w Oddziale 
Kieleckim Tydzień PCK, połączony z pochodem sióstr pogotowia sanitarnego, 
druŜyn ratowniczych, członków PCK, zbiórkami ulicznymi i loterią fantową, 
organizował równieŜ zabawy sylwestrowe i inne imprezy przeznaczając 
uzyskany dochód na szkolenie sióstr pogotowia sanitarnego oraz członków 
druŜyn ratowniczych. Przede wszystkim jednak troską otaczał bezrobotnych 
i dzieci najbiedniejszej ludności przez ich doŜywanie, zbieranie i ofiarowywanie 
odzieŜy oraz urządzanie choinek i „święconego”. Corocznie przyczyniał się do 
wysyłania na kolonie lecznicze do Buska ok. 40 dzieci. 
Stefan Artwiński był równieŜ współzałoŜycielem 6 Ośrodków Zdrowia PCK, 
w tym w Zagnańsku, Sobkowie, Łopusznie, Bodzentynie. 
Do akcji w których Stefan Artwiński brał znaczący udział zaliczyć naleŜy: 
zwalczanie zagroŜenia epidemią tyfusu w roku 1934 na terenie powiatu 
kieleckiego i jędrzejowskiego, akcję przeciwpowodziową w Szczucinie, Słupi 
i w rejonie Sandomierza oraz pomoc ofiarom powodzi w roku 1937 w powiecie 
Pińczowskim. 
Stefan Artwiński jako Senator RP i ostatni przed wojną Prezydent Miasta Kielc 
był w stałym kontakcie z władzami administracyjnymi i zdając sobie sprawę 
z groŜącego niebezpieczeństwa wojny, dokładał wszelkich starań aby 
zgromadzić w magazynach oddziałów PCK jak największej ilości sprzętu, 
leków i środków opatrunkowych. 
Groźba wybuchu wojny zmusiła działaczy i pracowników PCK do 
intensywnego szkolenia sióstr pogotowia sanitarnego, obrony przeciwgazowej 
i druŜyn ratowniczo-sanitarnych. Dorobkiem Wieloletniej pracy Oddziału 
Kieleckiego PCK, przy udziale m.in. Stefana Artwińskiego było wyszkolenie do 
1938 r. 577 osób. 
W pierwszych dniach wojny Stefan Artwiński w miarę posiadanych przez PCK 
środków organizował dla potrzebujących ludzi punkty Ŝywienia, pomoc 
lekarską i rozdawnictwo leków. Mieszkańcy Kielc nie szczędzili ofiar 
pienięŜnych i materialnych. 
W tym czasie Kielecki Oddział PCK prowadził szpital na 750 łóŜek dla rannych 
i chorych jeńców wojennych oraz na 300 łóŜek dla chorych cywilnych. Szpital 
utrzymywany był niemal całkowicie z ofiar społeczeństwa. 
We wrześniu 1939 r. pełniąc funkcję przewodniczącego Obywatelskiego 
Komitetu Obrony Kielc, zorganizował podwaliny pracy konspiracyjnej 
w kieleckim magistracie. Był współorganizatorem pierwszej podziemnej 
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organizacji Kielecczyzny „Orła Białego”. W 1939 r. został aresztowany 
i zamordowany przez gestapo. 
W związku z przypadającą 90 rocznicą powstania Polskiego Czerwonego 
KrzyŜa Świętokrzyski Zarząd Okręgowy włączył się w inicjatywę Zarządu 
Głównego, mającą na celu wyróŜnienie działaczy zasługujących na wdzięczną 
pamięć poprzez zasadzenie na terenie kraju 90 dębów pamięci. W hołdzie dla 
działaczy czerwonokrzyskich Panów Stefana Artwińskiego i Edwarda 
Meissnera podjął uchwałę o upamiętnieniu ich działalności na rzecz 
społeczeństwa. W uznaniu ich zasług zasadzając dęby pamięci w Kielcach przy 
Alei Legionów powierzając patronat honorowy oraz opiekę nad nimi uczniom 
Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku. 
Uroczyste odsłonięcia tablic dębów - pomników, na które serdecznie 
zapraszamy nastąpi w listopadzie br. 
 
Do pkt. 8 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały 
Rady Miejskiej w sprawie uhonorowania pamięci Stefana Artwińskiego – 
Prezydenta Miasta Kielce w latach 1934-1939. 
 
Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w Kielcach przez aklamację podjęła uchwałę Nr LXII/1018/2009 
z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie uhonorowania pamięci Stefana 
Artwińskiego – Prezydenta Miasta Kielce w latach 1934-1939. 
 
(prezydium Rady Miejskiej oraz przedstawiciele Prezydenta Miasta dokonali 
odsłonięcia napisu nad salą obrad. Treść napisu: Sala Obrad Rady Miejskiej 
im. Stefana Artwińskiego w Kielcach) 
 
Do pkt. 9 
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Informuję, Ŝe odznaczenie pośmiertne, KrzyŜ Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, pozostanie w tej sali, w specjalnej gablocie obok portretu 
Prezydenta Stefana Artwińskiego. 
Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, aby 
dzisiejsza sesja mogła się odbyć i miała taki a nie inny charakter. Szczególnie 
dziękuję panu Januszowi Kozie za jego osobisty wkład w przygotowanie 
tablicy, rozmowy z właścicielami kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 11, a takŜe 
za osobisty nadzór prac montaŜowych zarówno tablicy jak i napisu nad salą 
obrad. 
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Bardzo serdecznie dziękuję pani Ewie Łęk – Nocula, dyrektorowi Biura Rady 
Miejskiej oraz wszystkim pracownikom Biura Rady Miejskiej, którzy 
w ostatnich dniach bardzo mnie wspierali w poszukiwaniu dokumentów, 
krewnych, znajomych a takŜe osób, które pamiętały i chciałyby uczestniczyć 
w dzisiejszej sesji. Dzięki staraniom pracowników Biura Rady Miejskiej 
dotarliśmy do krewnych i znajomych Prezydenta Artwińskiego w Sopocie 
i Krakowie. Informuję państwa, Ŝe wszyscy z głębokim wzruszeniem przyjęli 
informację o dzisiejszym święcie.  
Dziękuję pracownikom i dyrekcji Muzeum Narodowego w Kielcach za to, Ŝe 
pozwalają nam obejrzeć pamiątki po Stefanie Artwińskim. Po zakończeniu sesji 
zachęcam państwa do zapoznania się z tymi dokumentami, pamiątkami. Jest 
wiele ciekawych przedmiotów, między innymi próba artystycznej twórczości 
Prezydenta Artwińskiego, który to potrafił w chwilach przestoju na sesji 
i niezbyt interesujących tematów rysować na niektórych dokumentach. To 
bardzo przyjemne dokumenty i przedmioty pamiątkowe.  
Dziękuję pracownikom Muzeum Historii Kielc, pracownikom Archiwum 
Państwowego. Składam podziękowania na ręce Komendanta StraŜy Miejskiej. 
Dziękuję wszystkim. Państwu szczególnie za przybycie na tą sesję, Ŝe mogliśmy 
razem spotkać się i powspominać Prezydenta Artwińskiego. Dziękuję młodzieŜy 
ze Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z panią dyrektor i nauczycielami, Ŝe tak 
dzielnie z nami trwają. Mam nadzieję, Ŝe poznali bliŜej swojego patrona i dumni 
są z tego, Ŝe ten patron jest w Kielcach w ten sposób czczony.  
Informuję państwa, Ŝe w imieniu nas wszystkich, tutaj zebranych, uda się 
delegacja Urzędu Miasta oraz radnych na cmentarz, aby stało się zadość 
polskiemu zwyczajowi, Ŝe gdy wspomina się zmarłych to na grobach składa się 
wieniec i zapala znicze.  
 
Krzysztof Słoń Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zamykam posiedzenie uroczystej 42 sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 
2009 roku. 
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