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Protokół Nr XLVII/2013 

z uroczystej sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 14 czerwca 2013 roku, w godz. 19.00 – 21.30 

w Sali Portretowej Muzeum Narodowego w Kielcach, Plac Zamkowy 1 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 15 Radnych. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Powitanie zebranych. 

3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania Honorowego 

Obywatelstwa Miasta Kielce. 

4. Rekomendacja – laudacja. 

5. Przyjęcie i przekazanie uchwały. 

6. Uroczysty koncert. 

7. Wystąpienia Gości. 

8. Wystąpienie J.E. Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana. 

9. Zamknięcie uroczystej sesji Rady Miasta Kielce. 

 

 

Do pkt. 1 – 2 

 

Uroczystość rozpoczęła się wykonaniem hymnu "Gaude Mater Polonia" przez 

Chór Seminarium Duchownego, a następnie odegrano Hejnału Kielc. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki 

Otwieram XLVII uroczystą sesję Rady Miasta Kielce w dniu 14 czerwca 

2013 roku, zwołaną w trybie określonym w § 40, w związku z § 35, ust. 1, pkt. 3 

Statutu Miasta Kielce. Sesja dzisiejsza zwołana została, według wszystkich 

wymogów ustawowych, na cześć J.E. Księdza Biskupa Ordynariusza Prof. dr. 

hab. Kazimierza Ryczana, Pasterza Kościoła Kieleckiego, którego serdecznie i 

ciepło witamy, wraz z Biskupami Pomocniczymi: Księdzem Biskupem 

Marianem i Księdzem Biskupem Kazimierzem. 

 

Słowa powitania kieruję do obecnych tu parlamentarzystów Prawa 

i Sprawiedliwości: Pani Poseł Marii Zuby, Pana Krzysztofa Lipca Posła na Sejm 
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RP Szefa Prawa i Sprawiedliwości, a także Jego Zastępcę, Pana Krzysztofa 

Słonia Senatora RP oraz Pana Posła Andrzeja Bętkowskiego. 

Serdecznie witam Starostę Kieleckiego Pana Zdzisława Wrzałkę. Na dzisiejszej 

sesja Panią Wojewodę reprezentuje Pani Maria Szydłowska Dyrektor generalny 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, serdecznie witam Panią Dyrektor.  

Jestem bardzo wdzięczny za przyjęcie zaproszenia i obecność na dzisiejszej 

uroczystości wszystkim Gościom, szczególnie z miast i gmin, które są na trwale 

związane z życiem Kazimierza Ryczana. Taką pierwszą gmina jest Żurawica, 

miejsce urodzenia Księdza Biskupa, witam zatem przedstawicieli Żurawicy na 

czele z Sekretarzem Gminy Panem Ryszardem Kosteleckim, a także 

Proboszczem Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 

Księdzem Marianem Hofmanem. Kolejnym miastem, które odcisnęło niezatarty 

ślad w życiu Księdza Biskupa to Przemyśl. Gości z tego Miasta witam na czele 

z J.M. Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Księdzem prof. 

Dariuszem Dziadoszem oraz Dyrektorem II LO Panem Arturem Pichem, który 

reprezentuje także Prezydenta Przemyśla. Słowa powitania kieruje do Gości z 

Rzeszowa na czele z Przewodniczącym Rady Miasta Rzeszów Panem 

Andrzejem Decem, który dziś także reprezentuje Pana Prezydenta Rzeszowa 

Tadeusza Ferenca. Serdecznie witam władze Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, wszystkich tych, którzy z KUL zaszczycili nas swoją obecnością. 

Witam także władze naszych kieleckich uczelni w strojach pontyfikalnych, za 

co im jestem wdzięczny: JM Jacka Semaniaka Rektora Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach oraz JM Stanisława Adamczaka Rektora 

Politechniki Świętokrzyskiej.  

Słowa powitania kieruję do władz kieleckiej „Solidarności” na czele z jej 

Przewodniczącym Waldemarem Bartoszem. 

Witam licznie zgromadzone duchowieństwo Diecezji Kieleckiej w osobie 

Księdza Prałata Kurii Diecezjalnej w Kielcach Andrzeja Kaszyckiego. Witam 

wszystkich Księży pracujących w tejże Kurii. 

W osobie JM Księdza dr. Grzegorza Kaliszewskiego Rektora Wyższego 

Seminarium Duchownego witam wszystkich profesorów Seminarium. W osobie 

Księdza Prałata Dekanatu Kielce Śródmieście witam wszystkich Księży 

Proboszczów z Parafii kieleckich. Witam Księży Seniorów.  

Witam Komendantów Wojewódzkich i Miejskich Policji oraz Państwowej 

Straży Pożarnej. Witam Radnych Rady Miasta Kielce z Klubu Prawo 

i Sprawiedliwość, z Klubu Porozumienie Wyborcze Wojciech Lubawski, 
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z Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Klubu Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej. 

Witam Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego, Jego 

Zastępców oraz Skarbnika. 

Serdecznie witam Panie i Panów dziennikarzy ogólnopolskich i lokalnych 

mediów. 

Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem w powitaniach, a jak jest inaczej to 

proszę o wybaczenie. 

Stwierdzam, że kworum zostało osiągnięte i tym samym stwierdzam 

prawomocność obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta Kielce oraz zdolność Rady 

do podejmowania uchwał. 

 

Do pkt. 3 

 

Pan Andrzej Sygut Zastępca Prezydenta Miasta Kielce przedstawił 

projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa: 

 

„UCHWAŁA  

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia 14 czerwca 2013 r. 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594), Rada Miasta Kielce uchwala 

co następuje: 

 

§1. 

Nadaje się Honorowe Obywatelstwo Miasta Kielce Jego Ekscelencji Księdzu 

Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi, Ordynariuszowi Diecezji Kieleckiej. 

 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kielce. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rady  Miasta Kielce Tomasz Bogucki” 

Dziękuję bardzo. 
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Do pkt. 4 

 

Uzasadnienie do projektu uchwały w formie laudacji na cześć J.E. 

Księdza Biskupa Ordynariusza Prof. dr. hab. Kazimierza Ryczana wygłosił Pan 

Wojciech Lubawski Prezydent Miasta Kielce 

 

Kazimierz Ryczan urodził się 10 lutego 1939 roku w Żurawicy koło 

Przemyśla, w rodzinie Stanisława i Joanny Ryczanów. Zaraz po wojnie, w 1945 

roku, młody Kazimierz rozpoczął edukację w Szkole Podstawowej im. św. 

Jadwigi Królowej w Żurawicy i kontynuował ją do roku 1952. Następnie 

kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza 

Morawskiego w Przemyślu, które ukończył w roku 1956 uzyskaniem 

świadectwa dojrzałości. 

W tym samym roku zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego 

obrządku łacińskiego w Przemyślu i od 15 września rozpoczął tam studia 

filozoficzno-teologiczne. 

W czasie trwania seminaryjnej formacji ma miejsce doświadczenie, które 

głęboko zapisało się w pamięci kleryka Kazimierza. W 1960 roku zostaje 

powołany do służby wojskowej i przydzielony do jednostki wojskowej 

w Morągu, jako jeden z pierwszych kleryków objętych tą procedurą. Formację 

do kapłaństwa diakon Kazimierz kończy 16 czerwca 1963 roku, kiedy z rąk 

księdza biskupa Franciszka Bardy, ordynariusza diecezji przemyskiej, przyjmuje 

święcenia kapłańskie. 

Młody prezbiter zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii 

w Szebnie koło Jasła, gdzie przez dwa lata zdobywa swoje pierwsze kapłańskie 

doświadczenie (1963-1965). Po tym czasie zostaje posłany do Rzeszowa, gdzie 

pracuje przez rok jako wikariusz w parafii Parnej. 

Na miejsce zmarłego biskupa Franciszka Bardy przychodzi od 3 grudnia 

1965 roku ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk. Nowy biskup szybko dostrzegł 

zdolności i zaangażowanie księdza Kazimierza Ryczana i jesienią 1966 roku 

skierował go na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 

z zakresu teologii pastoralnej. Ksiądz Kazimierz studiuje w Instytucie Teologii 

Pastoralnej na Sekcji Społeczno-Pastoralnej. Trzyletni wysiłek wieńczy 10 

czerwca 1969 roku uzyskaniem stopnia licencjata teologii pastoralnej.  

Po rozpoczęciu cyklu doktorskiego uniwersytecka przygoda księdza 

licencjata Kazimierza zostaje chwilowo przerwana decyzją biskupa Tokarczuka, 
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który powierzył mu zadanie zorganizowania duszpasterstwa wśród młodzieży 

akademickiej w Rzeszowie. Od października 1970 roku więc, przy kościele pod 

wezwaniem Chrystusa Króla, ksiądz Kazimierz buduje zręby przyszłego 

Duszpasterstwa Akademickiego. 

Zdolności i umiejętności duszpasterskie księdza Kazimierza owocują 

powstaniem wspólnoty młodych ludzi - mocnej grupy przyjaciół zwanej 

wymownie - „Monolitem”. Ten etap życia księdza Kazimierza zamyka się 

w lutym 1975 roku, kiedy musi się rozstać z umiłowanym przez siebie 

Duszpasterstwem Akademickim. 

Od października 1975 roku zaczyna się na serio „czas Uniwersytetu". Na 

KUL-u kontynuuje studia doktoranckie w Instytucie Teologii Pastoralnej. 

W roku akademickim 1976/77 zostaje zaangażowany w charakterze asystenta 

stażysty przy Katedrze Socjologii Religii, kierowanej przez księdza profesora 

Władysława Piwowarskiego. Studia doktoranckie wieńczy uzyskaniem tytułu 

doktora teologii, 23 maja 1978 roku na podstawie rozprawy pisanej pod 

kierunkiem księdza profesora Władysława Piwowarskiego. Po uzyskaniu tytułu 

doktora teologii ksiądz Kazimierz konsekwentnie obejmuje kolejne funkcje 

w Katedrze Socjologii Religii dochodząc do stanowiska adiunkta. Zatrudnienie 

w Katedrze Socjologii Religii zaowocuje zarówno udaną współpracą z mistrzem 

- księdzem profesorem Piwowarskim - jak i długoletnią działalnością naukowo-

dydaktyczną oraz wychowawczą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

W tym czasie ksiądz doktor Kazimierz zostaje skierowany na stypendium 

naukowe w Instytucie Katolickim w Paryżu, by po powrocie, będąc 

pracownikiem Katedry Socjologii Religii, podjąć zajęcia zlecone na Wydziale 

Filozofii KUL (1979-1981), a następnie na Wydziale Nauk Społecznych (1981-

1993). 

Ksiądz Doktor Kazimierz Ryczan dał się poznać władzom KUL jako 

człowiek posiadający umiejętność słuchania drugiego człowieka i nawiązywania 

z nim właściwych relacji. Powołano Go więc najpierw l lipca 1983 roku na 

wicedyrektora, a następnie l października 1989 roku na dyrektora Konwiktu 

Księży Studentów KUL, którym potrafił stworzyć z konwiktu prawdziwy dom 

kapłański dla wszystkich księży: studentów i pracowników naukowych. 

Uformowany w „szkole” biskupa Tokarczuka ksiądz Kazimierz nie 

pozostawał obojętnym, gdy w Polsce nadszedł czas przemian, kiedy rodziła się, 

a potem była tłamszona „Solidarność”. Stał się więc szybko „człowiekiem 

Solidarności”. Pełnił funkcję sekretarza Komisji Uczelnianej „Solidarności" 

KUL, a potem w latach 1980-1981, był I wiceprzewodniczącym wspomnianej 
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Komisji. W skomplikowanym i wrzącym emocjami środowisku uniwersyteckiej 

Solidarności dał się poznać jako człowiek obdarzony zmysłem organizacyjnym 

i darem wyzwalania aktywności w innych ludziach z jednej strony, a z drugiej, 

jako autentyczny kapłan w służbie wartościom, który realizuje z radością swoje 

powołanie do bycia z braćmi, zwłaszcza gdy sytuacja tego wymaga. 

Działalność dydaktyczna księdza doktora Ryczana idzie w parze 

z wysiłkiem badawczym, którego wspaniałym zwieńczeniem jest rozprawa 

habilitacyjna przedstawiona na Wydziale Teologicznym 26 lutego 1992 roku. 

W tym samym roku 26 października uchwała Rady Wydziału Teologii i Senatu 

Akademickiego KUL o nadaniu stopnia doktora habilitowanego została 

zatwierdzona przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną w Warszawie. 

W tym też czasie ksiądz doktor habilitowany Kazimierz Ryczan został 

kierownikiem Katedry Socjologii Religii w Instytucie Teologii Pastoralnej 

KUL, gdzie zostaje także wybrany na prodziekana Wydziału Teologii KUL. Tej 

ostatniej funkcji z wyboru jednak już nie podjął ze względu na nominację 

w dniu 17 lipca 1993 roku na biskupa ordynariusza diecezji kieleckiej. Jako 

Biskup Kielecki prowadził nadal wykłady na Sekcji Teologii Pastoralnej, 

a także kierował Katedrą Socjologii Religii, l czerwca 1997 roku władze KUL 

powołały księdza biskupa Ryczana na stanowisko profesora nadzwyczajnego 

KUL w Katedrze Socjologii Religii. 

Ksiądz profesor Kazimierz Ryczan otrzymał Sakrę biskupią z rąk 

kardynała Franciszka Macharskiego oraz arcybiskupa Edwarda Nowaka 

i biskupa Mieczysława Jaworskiego. Ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach 

miał miejsce 11 września 1993 roku.  

Od pierwszego dnia posługi biskupiej dał wyraz swojej 

odpowiedzialności i miłości wobec Kielczan, stwierdzając, iż jej owocem ma 

stać się stworzenie wspólnoty wierzących na Ziemi Świętego Krzyża. 

Pierwsze lata posługiwania nie były łatwe ze względu na transformację 

społeczno - polityczną. Nowa rzeczywistość wolności była bowiem różnie 

pojmowana przez poszczególnych ludzi. Wielu tęskniło za minionym systemem, 

który spowodował spustoszenie w ludzkiej świadomości. Trudno zatem było 

dotrzeć do społeczeństwa z przekonaniem, że wywalczona wolność może stać 

się szansą do budowania lepszej przyszłości, opartej na cywilizacji miłości 

i prawdy. Mając to na uwadze Biskup Ordynariusz bardzo aktywnie włączył się 

w sprawy natury społecznej i publicznej. Na podkreślenie zasługuje 

zaangażowanie Księdza Biskupa na rzecz samorządów lokalnych, szkół 

i placówek oświatowych oraz instytucji wychowawczych. Powstały w czasie 
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ostatnich dwudziestu lat między innymi: Zespół Szkół Katolickich im. Świętego 

Stanisława Kostki w Kielcach, Gimnazjum i Liceum im. Świętej Królowej 

Jadwigi prowadzone przez Siostry Nazaretanki, liczne placówki Caritas Diecezji 

Kieleckiej. W każdej z tych inicjatyw czynny udział Biskupa Kieleckiego 

Kazimierza Ryczana jest nie do przecenienia. Biskup Kazimierz dbał o staranne 

przygotowanie wykładowców seminaryjnych, wysyłając regularnie wielu księży 

na studia specjalistyczne w kraju i zagranicą. Był także inicjatorem wielu 

diecezjalnych akcji duszpasterskich. 

Z posługą biskupią w diecezji Biskup Kazimierz Ryczan łączy pracę 

w centralnych strukturach polskiego Kościoła: jest członkiem Rady Stałej, Rady 

Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, Rady Biskupów Diecezjalnych, 

a także Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Był także Delegatem 

KEP na rozmowy z przedstawicielami Unii Europejskiej Ważnym polem 

działalności Biskupa Kieleckiego jest duszpasterstwo ludzi pracy na szczeblu 

regionalnym i ogólnopolskim. W ramach tej aktywności Biskup Kazimierz 

Ryczan wielokrotnie kierował swoje nauczanie do środowiska ludzi pracy. 

W świetle tego nauczania praca była pierwszym pedagogiem człowieka. 

Wielokrotnie wykazywał troskę o przywracanie prawdziwego etosu pracy, którą 

kierował w swym nauczaniu do rzemieślników i pracowników różnych 

zawodów i profesji. Specjalne miejsce w pasterskim nauczaniu zajmowały 

słowa kierowane do członków NSZZ „Solidarność”. 

Biskup Kielecki rozszerzał zawsze pojęcie słowa "solidarność", upatrując 

w nim środowisko charakteryzujące się sposobem życia w jedności 

z poszanowaniem różnic i odmienności. 

Akcentował, że solidarność to styl życia, to etos chrześcijańskiego 

bytowania wynikający z poszanowania drugiego człowieka i zawierzenia innym. 

Podkreślał zawsze, że nie można budować solidarności z narodem i Ojczyzną, 

jeśli wpierw nie praktykuje się solidarności w małżeństwie i rodzinie, 

powtarzając często - „Nie ma solidarności bez miłości”. Ta miłość nabiera 

szczególnego wymiaru w aktywności Biskupa Kazimierza Ryczana, gdy stara 

się obudzić ducha narodowego w możliwie najszerszych kręgach społecznych. 

Nawiązując do przeszłości narodowej szuka w niej nie tylko przykładów dla 

zobrazowania swych tez, lecz także nauki na lata współczesne. Biskup uznaje, 

że mówienie o narodzie, o Polsce, to nie polityka, ale święty obowiązek 

odpowiedzialnego członka narodu. 

Biskup Ryczan ciągle zabiega o rozwój sieci parafialnej i dekanalnej, 

o budownictwo sakralne oraz tworzenie nowych placówek charytatywnych. 
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Warto w tym miejscu nadmienić, że na 25 parafii w samych tylko Kielcach 

7 zostało erygowanych przez Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana, w których 

trwa jeszcze budowa świątyń, bądź została szczęśliwie ukończona. Dzięki 

staraniom Biskupa Kieleckiego kielczanie zyskali, po sprowadzeniu zakonu 

franciszkańskiego Kapucynów Mniejszych, miejsce praktycznie stałej 

możliwości spowiedzi w nowej parafii Świętego Franciszka z Asyżu. Biskup 

Kazimierz Ryczan zadbał także o zbiory muzealne i archiwalia znajdujące się 

w zbiorach Diecezji Kieleckiej powołując do życia Muzeum Diecezjalne oraz 

Archiwum Diecezjalne. Z placówek tych korzysta obecnie wielu pracowników 

naukowych z całej Polski, w tym z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 

z którym jest podjęta bardzo owocna współpraca. Niezwykle cennym 

działaniem wspieranym przez Biskupa Kieleckiego jest rozgłośnia kielecka 

Radia PLUS oraz rozpoznawalna na całym świecie oficyna wydawnicza - 

Wydawnictwa JEDNOŚĆ. 

Biografia Biskupa Kazimierza Ryczana, który w tym roku obchodzi 50-

lecie święceń kapłańskich i 20-lecie sakry biskupiej, to świadectwo niezwykłej 

osobowości Jubilata. 

W swych działaniach, zarówno w sferze społecznej jak i duszpasterskiej, 

jest niekwestionowanym autorytetem i stanowi chlubę Miasta Kielce - stolicy 

Ziemi Świętego Krzyża. 

 

Do pkt. 5 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Po przedstawieniu projektu uchwały i po jej uzasadnieniu w formie 

laudacji przychodzi nam przyjąć tę uchwałę. Przy okazji uroczystych sesji 

wszystkie uchwały przyjmowane są przez aklamację. 

Wobec tego pytam Państwa Radnych kto jest za przyjęciem zaprezentowanej 

uchwały? 

 

Wszyscy obecni na Sesji Radni, bijąc brawo, powstali i poprzez aklamację 

przyjęto Uchwałę Nr XLVII/835/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 14 czerwca 

2013 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kielce. 
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Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

 

Kierując się potrzebą szczególnego uhonorowania ludzi, których 

działalność i osiągnięcia przynoszą splendor naszemu Miastu, a jego 

mieszkańcom poczucie uzasadnionej dumy, w trosce o zachowanie w pamięci 

następnych pokoleń zasług i dokonań wybitnych kielczan, nadaje się tytuł 

HONOROWEGO OBYWATELA MIASTA KIELCE Jego Ekscelencji Księdzu 

Biskupowi Kazimierzowi Ryczanowi Ordynariuszowi Diecezji Kieleckiej. 

Tę zaszczytną godność nadaje się człowiekowi o ogromnej wiedzy, bogatej 

osobowości i wielkiej wrażliwości społecznej, którego działalność duszpasterska 

splata się z szeroko rozumianą działalnością „pro publico bono”. Jego misja 

wzbogacona nieprzeciętnym talentem zaowocowała pięćdziesięcioleciem 

kapłańskiej posługi oraz dwudziestoleciem sakry biskupiej i stanowi chlubę 

Miasta Kielce – stolicy Ziemi Świętego Krzyża. 

Teraz nastąpi przekazanie uchwały w formie uroczystego aktu, podpisanego 

przez Prezydenta Miasta Kielce oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kielce, 

a także dekoracja samego Honorowego Obywatela. Udekorujemy naszego 

Honorowego Obywatela Szarfą, która jest na tę okoliczność specjalnie 

przygotowana. Szarfa oprócz Herbu Miasta Kielce jest opatrzona spinką, która 

jest zrobiona z krzemienia pasiastego – to symbol, niejako, naszego regionu.  

 

Poproszę wszystkich o powstanie. 

 

(Nastąpił akt wręczenia uchwały oraz dekoracja Szarfą Honorowego Obywatela 

Miasta Kielce J.E. Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana.) 

 

Do pkt. 6 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Obecnie w imieniu Pana Prezydenta oraz własnym, a także całej Rady 

chcieliśmy zaprosić Księdza Biskupa na koncert będący prezentem, wartością 

dodaną do dzisiejszej uchwały. Zapraszam Pana Artura Jaronia Dyrektora 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego do 

prowadzenia koncertu. 
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Pan Dyrektor Artur Jaroń 

Mieliśmy to szczęście, że za sprawą Księdza Biskupa w momencie 

powstawania naszej pięknej Szkoły cieszyliśmy się tą obecnością, i z Jego 

lekkiej ręki powstał piękny gmach, a słowa wdzięczności wyrazimy muzyką. 

Zacznę ja, a za chwilę wystąpią Ci najmłodsi, moi następcy, którzy osiągnęli 

w tym roku szkolnym wielkie sukcesy, którzy są naszą nadzieją. Nadzieją Kielc 

na to, że sława naszego Miasta będzie brzmiała nie tylko tu, ale również poza 

granicami kraju.  

 

(Pan Artur Jaroń wykonał Mazurek g-moll, opus 24 Fryderyka Chopina) 

 

Pan Dyrektor Artur Jaroń 

Ta dwójka młodych ludzi pracuje pod moim kierunkiem już jakiś czas, 

chociaż muszę powiedzieć, że czas poświęcony na kształcenie młodzieży, na 

kształtowanie odpowiedniej osobowości artystycznej nigdy nie jest 

wystarczający. Zawsze chciałoby się więcej i lepiej. Ale myślę, że jako 

Kielczanie możemy być dumni z tych młodych pianistów. Za chwilę wystąpi 

Jan Bieniasz, który ma 14 lat, uczy się w klasie I Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej. Jan Bieniasz w tym roku jest laureatem I nagrody 

Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Paryżu, laureatem I nagrody 

Międzynarodowego Konkursu im. Maurycego Moszkowskiego, który mam 

przyjemność od 5 lat współtworzyć wraz z Miastem Kielce, laureatem II i III 

nagrody dwóch Chopinowskich konkursów, mianowicie organizowanym przez 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie , i w Międzynarodowym 

Konkursie Pianistycznym „Chopin dla najmłodszych” w Antoninie. Tych 

nagród jest jeszcze więcej, ale te są jakby najważniejsze.  

A za chwilę utwór, który podbił w tym roku Paryż, I Scherzo h-moll 

op. 20 Fryderyka Chopina – w wykonaniu Jana Bieniasza. 

 

Pan Dyrektor Artur Jaroń 

Klara Aleksandra Kraj to bardzo utytułowana pianistka, niespełna 

siedemnastoletnia, uczy się pod moim kierunkiem już 4 rok. W Jej wykonaniu 

usłyszymy Maurycego Moszkowskiego Etiudę in G flat Major op 24 i Balladę 

g-moll opus 23 Fryderyka Chopina. Klara jest laureatką I nagrody Konkursu im. 

Maurycego Moszkowskiego, I nagrody w Barlecie we Włoszech, jest również 

laureatką nagród w dziedzinie kameralistyki, nagrodą specjalną została 

uhonorowana przez Lwowską Orkiestrę Akademii Muzycznej za wykonanie 



11 

 

Koncertu Mozarta i specjalnymi stypendiami jak z Krajowego Funduszu na 

Rzecz Dzieci. Mam nadzieję, że również ta muzyczna dedykacja dla Księdza 

Biskupa wszystkim  Państwu przypadnie do gustu.  

 

Do pkt. 7 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Kolejnym punktem dzisiejszej uroczystości są wystąpienia Gości. Każdy będzie 

miał możliwość wypowiedzenia tego co w sercu siedzi. Jednak umawiamy się 

dżentelmeńsko, że czas wystąpienia nie może przekroczyć jednej minuty. I tak 

życzliwość wielką dla Księdza Biskupa wszyscy mają, ale miejcie Państwo 

świadomość, że po Was wszystkich, którzy będziecie występować jeszcze 

Ksiądz Biskup będzie mówił. W pierwszej kolejności głos chciałbym oddać 

przedstawicielom samorządów, które związane są życiorysowo z Księdzem 

Biskupem  

 

Pan Ryszard Kostelecki Sekretarz Gminy Żurawica 

Jego Ekscelencjo 

Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado 

Drodzy Goście 

Pozwólcie, że w imieniu Wójta Gminy Żurawica Janusza Dziarmagi, 

Przewodniczącego rady Gminy Lucjana Faca, własnym i całej społeczności 

Żurawicy złożę Księdzu Biskupowi serdeczne gratulacje i życzenia z okazji 

uzyskania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kielce.  

 

Pan Artur Pich Dyrektor II LO w Przemyślu 

W imieniu społeczności naszej Szkoły chciałem serdecznie, przede wszystkim, 

Księdza Biskupa pozdrowić, zapewnić o tym, że zawsze wspominamy 

o naszych wspaniałych absolwentach i nie kryjemy naszej wielkiej dumy, że 

Ksiądz Biskup jest dla nas wszystkich autorytetem. Chciałbym przy okazji tego 

krótkiego wystąpienia złożyć taki osobisty adres na ręce Księdza Biskupa, ode 

mnie i od naszej społeczności szkolnej, a także reprezentując dzisiaj Prezydenta 

Miasta Przemyśla Pana Roberta Chomy, również przekazać  list gratulacyjny od 

naszego Prezydenta, który będzie także wyrazem uczuć Przemyślan. Szczęść 

Boże. 
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Pan Andrzej Dec Przewodniczący Rady Miasta Rzeszów 

Jego Ekscelencjo, 

Szanowni Zebrani 

Jestem tu w podwójnej roli. Jak państwo zauważyliście Ksiądz Biskup ma 

w swoim życiorysie epizod rzeszowski i to jest dostateczny powód żebym tu 

w imieniu Prezydenta naszego miasta Pana Tadeusza Ferenca, Rady Miasta, 

której jestem Przewodniczącym, i w swoim własnym złożył serdeczne gratulacje 

i życzenia. Ale jestem także członkiem, od ponad 40 lat, tego „Monolitu”, tej 

grupy studenckiej wtedy, którą Ksiądz Biskup zainicjował, i ona do dzisiaj 

istnieje. To grupa przyjaciół, która połączyła się wspólną wiarą, realizacją 

wartości, których Ksiądz Biskup mówiąc krótko, starał się nas z różnym 

skutkiem, uczyć.  

 Jego Ekscelencjo Księże Biskupie, Drogi Kazimierzu przyjmij ode mnie, 

od naszych przyjaciół, od obecnego tu ze mną Pana Adama Śnieżka Posła III 

i VI kadencji, także członka „Monolitu”, serdeczne gratulacje, życzenia 

wszelkich łask bożych, jak najlepszego zdrowia. I gratulacje z powodu tego 

tytułu, który i nas tak bardzo cieszy. Wszystkiego dobrego. Wręczam Księdzu 

Biskupowi Encyklopedię Rzeszowa, sprawdziłem, Ksiądz Biskup jest w tej 

Encyklopedii. 

 

Pan Jan Gierada Radny Rady Miasta Kielce 

Ekscelencjo Księże Biskupie, 

Szanowni Goście, 

Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, 

Na co dzień w swojej pracy spotykam się z cierpieniem, z bólem, 

spotykam się często ze śmiercią. Dziś moje serce pracuje inaczej. Raduję się 

z tego tytułu, że osoba Jego Ekscelencji otrzymała tak duże wyróżnienie. 

Człowieka nie poznaje się po wartościach materialnych, po profesji, człowieka 

poznaje się po tym czy mówi prawdę. Człowieka, jeśli mówi prawdę, nie można 

obarczać różnymi artykułami w prasie i napiętnować z tego tytułu. Myślę, że 

prawda zawsze zwycięży. Nie można zapominać o tym, że Ksiądz Biskup mówi 

o tym, co wszyscy myślą, tylko boją się mówić. Żyjemy w wolnym kraju, 

w wolnym świecie, po 1989 roku, i dzisiaj mówienie prawdy polega tylko na 

przekazywaniu tej prawdy młodym, następnym naszym pokoleniom. Życzę 

Księdzu Biskupowi zdrowia w imieniu własnym, bo jest to moje własne 

wystąpienie i mojego Kolegi Radnego Rupniewskiego. Życzę zdrowia 

w imieniu wszystkich chorych, jest ich, jak Ksiądz Biskup dokładnie wie, co 
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roku 42 tysiące leczonych. Chcę żeby wszyscy chorzy modlili się za Księdza 

Biskupa. Naprawdę gratuluję i życzę zdrowia. 

 

Pani Maria Szydłowska Dyrektor Generalny Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego 

JE Księże Biskupie 

Panie Przewodniczący 

Panie Prezydencie 

Szanowni Państwo  

Dzisiejszy dzień to piękny dzień dla Jego Ekscelencji, ale też piękny 

dzień dla nas, Kielczan. Słuchając dzisiaj radiowej wypowiedzi Księdza 

Biskupa przyszła mi do głowy myśl wyrażona przez Abrahama Lincolna, XVI 

Prezydenta Stanów Zjednoczonych, który powiedział znamienne słowa „Jak 

pięknie, kiedy człowiek jest dumny ze swojego miasta”. To Ksiądz Biskup był 

dziś uprzejmy wyrazić w radio. A jednocześnie jakże pięknie kiedy Miasto 

może być z niego dumne. My, wszyscy Kielczanie jesteśmy niezwykle 

szczęśliwi, że dzisiejszy dzień nastał. W imieniu Pani Wojewody, w imieniu 

własnym, w imieniu wszystkich pracowników Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego składam serdeczne gratulacje życząc dużo, dużo zdrowia, dużo 

radości, dużo satysfakcji i wszelkiego dobra. Wszystkiego najlepszego. 

 

Pan Poseł Lipiec Poseł na Sejm RP 

Gaude Mater Polonia, radujcie się Kielczanie, bo Wasz Pasterz, Biskup Kielecki 

zechciał przyjąć godność Honorowego Obywatela Kielc. 

Ekscelencjo, Dostojny Księże Biskupie 

Panie Przewodniczący 

Wysoka Rado, 

Czcigodni Księża, 

Panie Prezydencie, 

Panie i Panowie 

W imieniu Prawa i Sprawiedliwości, w imieniu obecnych tu 

parlamentarzystów: Pani Poseł Marii Zuby, Pana Senatora Krzysztofa Słonia, 

Pana Posła Andrzeja Bętkowskiego pragnę skierować słowo pod adresem Rady 

Miasta – wyrażam Wam ogromną wdzięczność za Waszą mądrość pokazaną tu. 

Za tę mądrość, która ukierunkowała Was, że dostrzegliście wielkie serce i wielki 

rozum u Pasterza Kościoła Kieleckiego. Kielcom gratuluję, że dostąpiły tego 

zaszczytu, że tak wielki człowiek, który na co dzień daje świadectwo, to które 
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pozostawił nam Jan Paweł II w słowach „nie lękajcie się”. To świadectwo 

dzisiaj w wolnej i niepodległej Polsce, o które tak nie jest łatwo, to tu, 

w Kielcach mamy to każdego dnia. 

Księże Biskupie pragnę Ci wyrazić tę wdzięczność za Twoje nauczanie, za to, 

że prowadzisz nas nie na skróty, ale próbujesz nas skierować na prostą drogę, za 

Twoje zatroskanie o ojczyznę, za to, że nam przypominasz, że wolna 

i niepodległa ojczyzna to nie tylko prawa, ale i obowiązki wobec niej, za to, że 

nas pouczasz w duchu nauczania Jana Pawła II, że demokracja bez wartości 

prowadzi donikąd. Tak, dzisiaj trzeba mieć odwagę o tym mówić. I za to Ci 

dziękujemy, bo tego słucha młode pokolenie. Ale dziękujemy Ci również za 

Twoje ręce, które błogosławią i dobrze błogosławią, bo Kielce zmieniają się 

z dnia na dzień w coraz piękniejsze miasto. I tym zasłużyłeś Sobie na ten godny 

tytuł. Serdecznie Ci dziękujemy, prowadź nas, nauczaj i błogosław.  

 

Pan Zdzisław Wrzałka Starosta Kielecki  

Ekscelencjo Księże Biskupie 

W imieniu własnym, w imieniu Rady Powiatu, reprezentowanej tutaj 

przez Panią Wiceprzewodniczącą Renatę Janik, pragniemy Jego Ekscelencji 

złożyć serdeczne gratulacje z okazji uzyskania tak wspaniałego zaszczytu. 

Pragniemy jednocześnie Jego Ekscelencji podziękować serdecznie, bo zawsze 

możemy na Jego Ekscelencje liczyć. Dziękujemy także za te wszystkie odważne 

słowa, które jakżeż często Jego Ekscelencja wypowiada. Pragnę także 

pogratulować Radzie Miasta za podjęcie takiej decyzji. Myślę, że była to 

decyzja historyczna. 

Ekscelencjo Księże Biskupie, życzę wszystkiego najlepszego, wszelkiej 

pomyślności, dużo zdrowia. 

 

Pan prof. Stanisław Adamczak Rektor Politechniki Świętokrzyskiej 

Ekscelencjo Księże Biskupie, Pasterzu Diecezji Kieleckiej, Profesorze 

Chciałbym serdecznie podziękować Radzie Miasta za ten tytuł. Politechnika 

Świętokrzyska jest dumna i szczęśliwa z tego powodu, bo tak się składa, że 

Ekscelencja był obecny na wszystkich inauguracjach roku akademickiego 

w Politechnice Świętokrzyskiej piastując funkcję Pasterza Diecezji Kieleckiej. 

W Swoich wystąpieniach zawsze padały słowa gorącej otuchy, wsparcia 

duchowego dla nauczycieli akademickich, dla pracowników i studentów 

Politechniki Świętokrzyskiej. Nie zapomnę tego słowa, kiedy Ksiądz powiedział 

„Pozdrawiam tę Politechnikę od Świętego Krzyża, bo Politechnika 
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Świętokrzyska ma piękną nazwę.” Jesteśmy dumni z tego powodu, że nasz 

Pasterz był nauczycielem akademickim, który przeszedł wszystkie szczeble 

kariery naukowej od magistra do doktora habilitowanego, przeszedł wszystkie 

funkcje, które się pełni na uniwersytecie czyli asystent, adiunkt, profesor 

nadzwyczajny, kierownik katedry. Była to dla nas wielka duma. Ale mój 

prezent, nie będzie się odnosił do związków akademickich, ale do miejsca 

urodzenia Ekscelencji. Przedwczoraj skontaktowałem się z artystami 

fotografikami przemyskimi i wczoraj przysłali zdjęcie, i Pracownia Andrzeja 

Borys przygotowała to zdjęcie: to Żurawica - potok, most i dwa kościoły. Na 

odwrocie pozwoliłem sobie własnoręcznie wykaligrafować dedykację od 

Rektora Politechniki Świętokrzyskiej. Proszę o przyjęcie tego symbolicznego 

prezentu. 

 

Pan prof. Jacek Semaniak rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

Towarzyszy mi Prof. Halina Julicka – Pawłowska 

Księże Biskupie  

Mam honor w imieniu całej społeczności naszego Uniwersytetu złożyć 

serdeczne gratulacje za uzyskanie w dniu dzisiejszym tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Kielce. Niemniej gorące gratulacje składam Miastu Kielce 

i jego Wysokiej Radzie, jego Prezydentowi za to, że wśród obywateli ma 

Obywatela Honorowego w osobie Księdza Biskupa Ordynariusza. 

Przychodzimy dzisiaj z pustą ręką, nie przychodzimy dzisiaj z prezentem. 

Przychodzimy z darem który przysługuje tylko nielicznym, bo tylko nieliczni 

dar takowy otrzymać mnogą. Pozwolę sobie odczytać tylko część dedykacji, 

którą opatrzyłem ten wyjątkowy dar, więcej na temat tego daru powie Pani 

Profesor, jako Redaktor Naczelny: „Wspólnota Akademicka w 20 Rocznicę 

objęcia Sakry Biskupiej Diecezji Kieleckiej ofiaruje dar szczególny, zbiorowe 

dzieło wielu uczonych nawiązujące do szczególniej bliskiej Jubilatowi 

problematyki socjologicznej. Stanowi to dowód uznania dla dokonań 

naukowych, ale i wierności prawdom ewangelicznych, a przede wszystkim dla 

umiejętności schodzenia z wyżyn Profesora, do pochylania się nad człowiekiem, 

który więzy wspólnoty poszukuje.” Do tego wyjątkowego daru mam też dar 

niewielki, acz symboliczny, to jest tylko jeden kwiat, ale chcieliśmy nawiązać 

do tego, co wynika z Ewangelii Mateuszowem, zachętę żeby popatrzeć na lilie 

polne jak rosną, że nawet Salomon w całym swoim przepychu nie jest odziany 

jak jedna z nich, więc tylko jedna. Pewnie innych będzie znacznie więcej, 

z życzeniami żeby mądry mądrością profesora pochylony nad wieloma ważnymi 
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sprawami ksiądz Biskup każdego dnia na nowo odczytywał piękno stworzenia 

w każdym jego wymiarze i żeby ono pomnażało i wiarę i nadzieję. Z takimi 

życzeniami od całej społeczności akademickiej przekazuję, a teraz jeszcze Pani 

Profesor, która dołożyła starań żeby ta książka dzisiaj znalazła się w dłoniach 

Księdza Biskupa. 

 

Pani prof. Halina Julicka – Pawłowska 

Księże Profesorze, Księże Biskupie 

Szanowni Państwo 

Reprezentuję Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzięki 

uprzejmości Pana Rektora mogę uroczyście przekazać ten dar Zespołu 

Socjologów Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. To właśnie ta 

sekcja Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, sekcja Socjologii Religii 

postanowiła darować i dedykować Księdzu Biskupowi, Księdzu Profesorowi, 

doktorowi habilitowanemu owoc dzieła naszego wspólnego. To była III 

Konferencja organizowana w Kielcach we wrześniu 2012 roku. Ksiądz Biskup 

gościł na sekcji Socjologii Religii, przyjmował z otwartymi ramionami 

i z wielką gościnnością. Jesteśmy wdzięczni, środowisko nauki jest wdzięczne 

za to poparcie i za tą możliwość, którą otrzymujemy, podzielenia się naszymi 

myślami. Wszyscy, 29 autorów tekstów, a tak naprawdę trochę więcej, bo są 

teksty, które mają dwóch autorów, wszyscy uczestnicy konferencji, pragną, 

upoważnili mnie do tego, złożyć naprawdę serdeczne podziękowania 

i dedykować swoją pracę, owoc pracy naukowej Księdzu Biskupowi. Tak, że ta 

Konferencja organizowana w rocznicę, jubileusz samodzielnej pracy naukowej 

Księdza Biskupa, a w 2012 roku była ta rocznica, dzisiaj znalazła odbicie w tej 

książce.  

 

Pan Waldemar Bartosz Przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 

SOLIDARNOŚĆ 

Ekscelencjo Księże Biskupie, Duszpasterzu polskiego świata pracy, całego 

świata pracy 

Dziś przede wszystkim chcieliśmy, jako SOLIDARNOŚĆ, podzielić się 

radością. Radością z tej chwili, którą przed chwilą przeżywaliśmy. I gratulując 

Radnym przede wszystkim za to, że to uczynili, odbieramy tę decyzję jako 

dostrzeżenie realizacji tego właśnie biskupiego wezwania, „in viculo 

communionis”, „w więzach wspólnoty”. To przecież Obywatel, Obywatel 
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Honorowy, to osoba w sposób szczególny związana jest ze wspólnotą dla 

realizacji dobra wspólnego.  

Ekscelencjo, to dobro wspólne to z pewnością solidarność, ale solidarność 

międzyludzka. O tym nie zapominamy, o tym pamiętamy. Ale również 

chcielibyśmy aby ta postawa Księdza Biskupa promieniowała znacznie szerzej 

i taka mam nadzieję. I jestem przekonany, że ten dzisiejszy dzień temu będzie 

służył. 

 

Do pkt. 8 

 

J.E. Ksiądz Biskup Ordynariusz Prof. Kazimierz Ryczan 

Panie Prezydencie Miasta Kielce 

Panie Przewodniczący’ 

Szanowna Rado Miasta Kielce 

Panie i Panowie 

 Jubileusze przychodzą same z latami, a te przynoszą różnorodne zadania. 

Opatrzność Boża przyprowadziła mnie 20 lat temu do Kielc, stolicy 

świętokrzyskiej krainy. Spotkałem tu urokliwy skrawek Ojczyzny. Chodzę po 

ziemi zroszonej krwią patriotów, bohaterów, obrońców niepodległości. 

Wczuwam się w cierpienia Kościoła kieleckiego doświadczonego represjami 

przez komunistyczny polsko- sowiecki reżim, których symbolem pozostaje 

Biskup Męczennik Czesław Kaczmarek. Ustanowiony przez Jana Pawła II 

Biskupem i „Pasterzem Kieleckiej Owczarni” zapragnąłem zjednoczyć 

wszystkich wierzących i niewierzących pod sztandarem Krzyża, by w jedności 

braci polaków budować piękno i ojczyźniany dom i wspólnie osiągnąć 

zbawienie. Tylko w więzach wspólnoty można zauważyć każdego mieszkańca. 

Zbratałem się z naszą ziemią, stałem się uczestnikiem jej zwycięstw 

i przegranych. Taki stoję przez Wami po 20 latach pasterskiej posługi. Dziękuję 

wszystkim, którzy wyruszyli ze mną na Chrystusowy Szlak przemiany 

człowieka i krainy naszej. Dziękuję przedstawicielom poszczególnych ekip 

rządzących w Kielcach. Jest mi miło, że z życzliwości obecnej Rady Miasta 

znalazłem się w szeregu Honorowych Obywateli Kielc, między innymi obok 

Błogosławionego Jana Pawła II, Józefa Piłsudskiego czy Prezydenta RP na 

uchodźctwie Pana Kaczorowskiego. Mam nadzieję, że Kielce będą miejscem 

mego oczekiwania na przyjście Pana. Zmienią się relacje hierarchicznej władzy, 

nie zmieni się serce i dusza, które poślubiły krainę świętokrzyską na zawsze. 

Wszystkich życzliwych i patrzących z dystansem na biskupstwo będę dalej 
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prowadził pod Krzyż na paciorkach różańca. Chciałbym abyśmy w cieniu 

Krzyża, w zasięgu macierzyńskich oczu Maryi tworzyli wspólnotę wierzących. 

W więzach wiary nie zdradzimy ani wartości, ani ojczyzny, ani ziemi 

świętokrzyskiej, ani najmniejszego człowieka. Dziękuję bardzo za wszystko. 

 

Do pkt. 9 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Zanim zamknę dzisiejszą Sesję, to poproszę aby Chór Seminaryjny 

przygotował się do ostatniego aktu tego dzisiejszego spotkania. Informuję 

Państwa, że na adres Księdza Biskupa Ordynariusza wpłynęły jeszcze dwa 

wystąpienia. Jedno w imieniu Archiwum Państwowego w Kielcach przekazała 

pani Dyrektor, i drugie od Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Genealogicznego 

Świętogen podpisane przez panią Kornelię Major Prezesa tego Stowarzyszenia. 

Te gratulacje też Księdzu Biskupowi przekazuję.  

 

Nastąpił występ Chóru Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach 

 

Pan Tomasz Bogucki Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego święta, tak 

można powiedzieć, w Kielcach, do tego, że ta sesja mogła się odbyć w tak 

zacnym gronie, w takich okolicznościach. A trzeba wszystkim wiedzieć, że 

Pałac Biskupów Krakowskich był pierwszą siedzibą Biskupa Kieleckiego i stąd 

wybór miejsca dzisiejszej uroczystości.  

Zapraszam wszystkich Państwa do sali obok na poczęstunek i wzniesienie toastu 

za naszego Jubilata. 

Zamykam Uroczystą Sesję Rady Miasta Kielce w dniu 14czerwca 2013 roku. 

 

 

 

               Przewodniczący Rady Miasta Kielce 

 

          Tomasz Bogucki 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Gała 


