
Protokół Nr LIII/2013 

z uroczystej sesji Rady Miasta Kielce, 

która odbyła się w dniu 2013 roku, w godz. 12.00-13.15 

w Muzeum Historii Kielc, ul. Św. Leonarda 4. 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 20 Radnych. 

 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Powitanie Gości.  

3. Przedstawienie przedmiotu i porządku Sesji.  

4. Prezentacja archiwaliów i zabytków pozyskanych po Prezydencie Stefanie 

Artwińskim.  

5. Uroczyste – symboliczne przekazanie pamiątek po Prezydencie Stefanie 

Artwińskim i jego Rodzinie.  

6. Uroczyste przekazanie odznaczenia państwowego wraz ze zdjęciem 

portretowym dla Muzeum Historii Kielc.  

7. Przekazanie Biogramu Prezydenta Stefana Artwińskiego.  

8. Podziękowania za pomoc w odzyskaniu zbiorów archiwalnych.  

9. Wystąpienia zaproszonych Gości.  

10. Zaroszenie do zwiedzania archiwaliów po Stefanie Artwińskim. 

11. Zamknięcie Sesji. 

 

Do pkt. 1 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Otwieram uroczystą Sesję Rady Miasta Kielce w dniu 29 listopada 2013 roku, 

zwołaną w trybie określonym w paragrafie 40, w związku z paragrafem 35 ustęp 

1, punkt 3 Statutu Miasta Kielce. Dzisiejsza sesja zwołana została według 

wszystkich wymogów ustawowych, na cześć Stefana Artwińskiego, byłego 

Prezydenta Kielc.  

Przypomnę, że w tym roku minęła 150 rocznica urodzin pana Prezydenta, 

a w tym miesiącu minęła także kolejna rocznica zamordowania go przez 

gestapowców niemieckich. Dokładnie w dniu dzisiejszym przeżywamy 183 

rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego. Mając to na uwadze bardzo 

proszę wszystkich państwa o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć 

poległych powstańców, a także pamięć bohatera dzisiejszej sesji, bohaterskiego 

Prezydenta Kielc, Stefana Artwińskiego, w bestialski sposób zamordowanego 

w listopadzie 1939 roku.  

 

(Zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć powstańców oraz Stefana Artwińskiego) 

 

Dziękuję. 

 



 

 

Do pkt. 2 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Szanowni zebrani, z uwagi na to, że praktycznie wszystkich przybyłych na 

dzisiejszą sesję przywitałem osobiście, oficjalne powitanie zaproszonych gości 

zastąpię odczytaniem listy osób, które odpowiedziały na nasze zaproszenie. Są 

to: 

Pan Krzysztof Słoń - Senator Rzeczpospolitej Polskiej, 

Profesor Jacek Semaniak - Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 

Pan Bogdan Antoszewski – Prorektor Politechniki Świętokrzyskiej, 

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Adam Massalski, 

Pan Bogusław Ciesielski – były Prezydent Kielc, 

Pan Jerzy Szmajdel – były Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej 

i jednocześnie Prezydent Kielc,  

Ksiądz doktor Andrzej Kwaśniewski – Dyrektor Archiwum Diecezji 

Kieleckiej, 

Pani Kornelia Major – Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Towarzystwa 

Genealogicznego „Świętogen”, 

Pani Anna Smorąg w imieniu Wiesławy Rutkowskiej – Dyrektorki Archiwum 

Państwowego w Kielcach, 

Pan Stanisław Szrek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego w Kielcach, 

Pani Bożena Śliwa – Prezes Zarządu Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 

Pani Wiesława Ciszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kielcach, wraz 

z nauczycielami i młodzieżą,  

Pan Piotr Wójcik – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. 

 

Witam wszystkich Radnych, pana Andrzeja Syguta Zastępcę Prezydenta 

Miasta Kielce, pana Janusza Kozę, Sekretarza Miasta Kielce i panią Ewę Łęk – 

Nocula Dyrektor Biura Rady Miasta. Witam bardzo serdecznie media, które 

dopisały i również odpowiedziały na nasze zaproszenie.  

Szanowni państwo, stwierdzam, że quorum zostało osiągnięte i stwierdzam 

prawomocność dzisiejszej sesji, oraz zdolność do podejmowania uchwał. 

 

Do pkt. 3 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Przedmiotem dzisiejszego spotkania, jak państwo już słyszeli, jest chęć 

uczczenia Prezydenta Stefana Artwińskiego oraz związane z tym symboliczne 

przekazanie pamiątek po Prezydencie oraz jego rodzinie, a także przekazanie 

odznaczenia państwowego wraz z portretowym zdjęciem dla Muzeum Historii 



Kielc. Ponadto przekazanie biogramu Prezydenta Stefana Artwińskiego, 

podziękowanie za pomoc w odzyskaniu zbiorów archiwalnych, wystąpienia 

zaproszonych gości. Tak, mniej więcej przedstawia się porządek dzisiejszej 

sesji. Informuję państwa, że o godzinie 11.00 miało miejsce złożenie kwiatów 

i zapalenie zniczy przez delegację Miasta Kielce w miejscach pamięci 

narodowej poświęconych Prezydentowi Stefanowi Artwińskiemu. Były to: 

Cmentarz Partyzancki gdzie jest grób Stefana Artwińskiego, Cmentarz Stary 

gdzie znajduje się grób rodziców Stefana Artwińskiego, tablica pamięci przy 

ulicy Sienkiewicza, róg ulicy Wesołej oraz tablica pamięci, epitafium 

w Urzędzie Miasta.  

 

Do pkt. 4 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Poproszę Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Pana Krzysztofa Słonia 

o przedstawienie sylwetki Stefana Artwińskiego. 

 

Pan Krzysztofa Słonia Senatora Rzeczpospolitej Polskiej 

Prezydent Kielc Stefan Artwiński - urodził się w 11 sierpnia 1863 roku we wsi 

Igołomia (powiat Miechowski). Syn szlachcica Tomasza Artwińskiego i Marii 

z Piotrkowskich. Wychowany był w tradycji popowstaniowej i w duchu 

patriotyzmu. W 1873 roku rozpoczął edukację w gimnazjum w Pińczowie, skąd 

został relegowany z tzw. „wilczym biletem” za pobicie carskiego urzędnika, 

który miał urazić jego uczucia narodowe. Mimo to udało mu się zdać maturę 

i rozpocząć studia na wydziale farmacji Uniwersytetu Warszawskiego, które 

ukończył w 1890 roku uzyskując tytuł prowizora farmacji. Po studiach 

rozpoczął pracę zawodową w wyuczonej profesji, początkowo prowadził 

drogerię w Kielcach, a następnie aptekę w Busku Zdroju i Łopusznie. W 1901 

roku powrócił do Kielc. W tym czasie jego syn Eugeniusz, jako uczeń 

kieleckiego gimnazjum, zaangażował się w działalność konspiracyjną. Gdy 

władze szkolne i policja wpadły na trop gimnazjalnego związku, aby uniknąć 

aresztowania syna, zdecydował o przeniesieniu rodziny do Krakowa, co miało 

miejsce w 1909 roku. Gdy został sam w Kielcach zaangażował się w działalność 

niepodległościową. W 1912 roku wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej.  

Po wybuchu I wojny światowej i zajęciu Kielc przez Austriaków 1915 roku, był 

jednym z organizatorów schroniska dla legionistów. Aktywnie działał 

w Polskiej Organizacji Wojskowej, dla której zbierał pieniądze poprzez Radę 

Okręgową Ziemi Kieleckiej, gdzie był skarbnikiem. Pełnił także funkcję 

radnego Rady Miejskiej. Brał udział w spotkaniu delegacji kielczan z Józefem 

Piłsudskim w Krakowie. W 1917 roku objął funkcję prezesa Kieleckiego 

Oddziału Towarzystwa „Piechur”, które było legalną przykrywką dla 

działalności POW. W 1918 roku brał udział w rozbrajaniu wojska austriackiego. 



Działał także w Związku Strzeleckim, gdzie do 1923 roku pełnił funkcję 

prezesa.  

17 września 1919 roku otrzymał koncesję i otworzył własną aptekę na rogu 

ul. Konstantego (obecna ul. Sienkiewicza) i ul. Dużej. W tym samym roku 

ugrupowania lewicowe przedstawiły go jako kandydata na urząd prezydenta 

Kielc. Nie udało mu się objąć tego stanowiska, został jednak wybrany na 

członka delegacji, która pojechała do Warszawy, aby z pozytywnym skutkiem 

walczyć o utworzenie w Kielcach województwa. Porażka w walce o fotel 

prezydenta Kielc i ogólne zmęczenie dotychczasową aktywnością spowodowały 

wycofanie się z życia politycznego i poświęcenie się pracy zawodowej.  

W 1929 roku powrócił do działalności politycznej i społecznej obejmując 

ponownie stanowisko prezesa Związku Strzeleckiego, którym pozostał aż do 

wybuchu II wojny światowej. Działał także w Federacji Polskich Związków 

Obrońców Ojczyzny oraz politycznie związał się z Bezpartyjnym Blokiem 

Współpracy z Rządem. W listopadzie 1934 roku został wybrany na urząd 

prezydenta Kielc, a rok później został senatorem. Do jego zasług w okresie 

kadencji prezydenckiej należy zaliczyć: budowę szkół przy ul. Piramowicza, 

ul. Chęcińskiej i ul. Warszawskiej, rozbudowę szkoły na Baranówku, 

uruchomienie na Pakoszu jednej z nowocześniejszych w Polsce oczyszczalni 

ścieków, ukończenie rozbudowy wieży ciśnień przy ul. Żeromskiego, budowę 

Fabryki Świec Lotniczych. 

We wrześniu 1939 roku nie opuścił swojego stanowiska i nie uciekł z Kielc, 

mimo że nakłaniał go do tego wojewoda Władysław Dziadosz, który opuszczał 

miasto. Odmówił mu także wydania kasy miejskiej, którą przeznaczył na 

potrzeby zdrowotne i socjalne. Stanął na czele Obywatelskiego Komitetu 

Obrony Kielc, gdzie kierował aprowizacją, pomocą żywnościową 

i organizowaniem pozycji obronnych. Po zajęciu miasta przez Niemców nadal 

pełnił funkcję prezydenta. Mimo niebezpieczeństwa pomagał ludności, wydając 

kartki żywnościowe oraz likwidując dokumenty wojskowe znajdujące się 

w magistracie, co uchroniło wielu mieszkańców przed aresztowaniami. 

20 października otrzymał od Niemców zakaz sprawowania urzędu. Był już 

wówczas przewodniczącym tajnej organizacji „Orzeł Biały” (pierwsza 

konspiracyjna organizacja na Kielecczyźnie) i posługiwał się pseudonimem 

„Stary”. 27 października 1939 roku został aresztowany przez Gestapo w swojej 

aptece. O jego losie nikt nie wiedział. 6 listopada 1939 roku znaleziono jego 

zwłoki zakopane w lesie koło Wiśniówki. Początkowo sądzono, że to Żyd, 

i postanowiono przekazać ciało gminie żydowskiej. Po rozpoznaniu 

w zamordowanym prezydenta Stefana Artwińskiego przewieziono zwłoki do 

Kielc i oddano je krewnym. Pochowano go w tajemnicy w grobowcu rodziny 

Borchólskich na Cmentarzu Nowym. Po 50 latach 28 września 1989 roku 

szczątki prezydenta Artwińskiego uroczyście złożono w mogile na Cmentarzu 

Partyzanckim w Kielcach. 

 



Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

W tej chwili, chciałbym, posługując się nieco tekstem pani Doroty 

Kosierkiewicz, przybliżyć to, co było później. To, co było w jakimś zakresie 

mocą sprawczą samorządu Kielc i Krakowa. Nie przypadkowo w Prezydium, po 

mojej prawej stronie zasiada Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego 

w Kielcach pani Daria Dyktyńska, a po mojej lewej stronie Dyrektor Muzeum 

Historii Kielc pan Jan Główka. Pani dyrektor jest przedstawicielem instytucji 

przekazującej archiwalia, a pan dyrektor jest przyjmującym tego skarbu, który 

leżał przez ponad 10 lat w magazynach Muzeum Narodowego, również 

w Kielcach. Z oglądu wszystkich pamiątek, które po Stefanie Artwińskim 

otrzymaliśmy w darze, trzeba powiedzieć przez te dziesięć lat musiały być 

profesjonalnie przechowywane, bo inaczej nie mielibyśmy czego oglądać. 

Na inicjatywę miał wpływ syn Stefana Artwińskiego – Eugeniusz. Eugeniusza 

Artwińskiego w Krakowie wszyscy dobrze znali, dlatego, że był profesorem 

psychiatrii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz profesorem na Uniwersytecie 

Jana Kazimierza we Lwowie. Rozmawiając o Cmentarzy Łyczakowskim 

w Krakowie, w rozmowie doszło do wymiany zdań właśnie na temat 

Eugeniusza Artwińskiego i możliwości znalezienia jego grobu. Okazało się, że 

jest to syn Stefana Artwińskiego, który był Prezydentem Kielc. W rozmowie 

wyszło, że są pamiątki po Stefanie Artwińskim, które zostały przekazane przez 

córkę Stefana Artwińskiego Danutę antykwariuszowi krakowskiemu. Ten 

antykwariusz zmarł bezpotomnie, zostawiając cały spadek po Danucie 

Artwińśkiej. W rezultacie, przeszedł on w depozyt sądowy. Decyzją 

krakowskiego sądu, zostało to przekazane do depozytu Muzeum Narodowego 

w Kielcach. Po dziesięciu latach, wiedząc o tym, że możemy już wystąpić o ten 

depozyt, równolegle Muzeum Narodowe w Kielcach, właściwie Miasto Kielce, 

wystąpiło z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego, który był decydentem 

tego gdzie zbiór ma trafić, z wnioskiem o przekazanie. W trakcie starań okazało 

się, że nowe przepisy wydane przez Ministerstwo Finansów nie pozwalają na 

przekazanie depozytu wprost do Miasta. Przekazanie jest możliwe wprost jeżeli 

są to zabytki, jeżeli nie to trzeba zrobić licytację. Na wysokości zadania stanął tu 

pan Janusz Cedro, Wojewódzki Konserwator Zabytków, który wydał 

odpowiednią opinię dla II Urzędu Skarbowego, który był egzekutorem 

postanowienia sądowego. Później sporawy potoczyły się bardzo szybko. 

Publicznie chcę powiedzieć, że równolegle z nami wniosek złożyło Muzeum 

Narodowe w Kielcach, przez pana Dyrektora Roberta Kotowskiego. Jemu 

również chcę podziękować, że nie oprotestował tej decyzji i mogliśmy w płynny 

sposób pozyskać te archiwalia przy udziale komornika skarbowego. Ani ze 

strony Muzeum Narodowego w Kielcach, ani ze strony Muzeum Historii Kielc 

nie było żadnych zacięć, tylko merytoryczna praca, żeby to przejąć. Dziś jest 

czas na to, żeby w sposób uroczysty przekazać zbiory z Muzeum do Muzeum. 

Zanim to nastąpi, chciałbym poprosić o korektę życiorysu pana doktora Pawła 

Wolańczyka oraz o przedstawienie zbiorów. 



 

Pan Paweł Wolańczyk  

Skoncentruję się na prezentacji materiałów, które do nas trafiły, a przy okazji, 

omawiając je, na pewno uda się kilka szczegółów, dotyczących życia 

Artwińskiego wyjaśnić. Mówiąc ogólnie, materiały, które otrzymaliśmy można 

podzielić na kilka części. Postaram się scharakteryzować każdą z nich w kilku 

słowach. Chciałbym też opisać bliżej kilkanaście obiektów, które wydają mi się 

najciekawsze, najbardziej reprezentatywne. 

Pierwsza grupa obiektów, są one związane bezpośrednio związane ze Stefanem 

Artwińskim. Są to różnego rodzaju dokumenty związane z jego pracą społeczną 

i urzędową. Są to także dokumenty osobiste jak dowód osobisty, paszporty. Są 

jego fotografie, odznaczenia, a także prywatne pamiątki. Z tej grupy materiałów 

można wyróżnić album podarowany w 1933 roku Artwińskiemu przez Związek 

Strzelecki.  

 

 
Okładka albumu podarowanego w 1933 roku Artwińskiemu przez Związek Strzelecki 

 

Związek Strzelecki przed wojną, to była organizacja paramilitarna, której 

głównym celem była praca z młodzieżą. Ta praca polegała na kształtowaniu 

postawy obywatelskiej, chodziło także o ogólną poprawę kondycji fizycznej 

młodzieży. Artwiński przez większą część dwudziestolecia międzywojennego 

był Prezesem Związku Strzeleckiego na Okręg Kielecki. Na okładce jest 

odznaka Strzelecka i dedykacja. W środku prawie 140 zdjęć o tematyce 

strzeleckiej. Kilka z nich: 



 
Zarząd Okręgu Związku Strzeleckiego. (S Artwiński w centrum) 

 

 
Święto powiatowe Związku Strzeleckiego, plac Wolności. 

 

O wartości Albumu nie świadczy tylko to, że można w nim znaleźć zdjęcia na 

których widać Stefana Artwińskiego, ale też to, że przedstawia całokształt 

działania Związku Strzeleckiego w Kielcach. Jest tam na przykład seria zdjęć 

z organizacji i przebiegu Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, który był 

najważniejszym wydarzeniem, najważniejszą imprezą organizowaną przez 

Związek Strzelecki przed wojną.  

 



 
Stefan Artwiński przyjmuje meldunek w dniu Marszu. 

 
Uczestnicy marszu. 

 
Meta marszu, która znajdowała się na obecnej ulicy Jana Pawła II. 

 

Na powyższym zdjęciu widać jaki rozmach miało to wydarzenie. Setki osób, 

które witały uczestników. Wielka brama wjazdowa, kwiaty na ulicach.  



 

 
Marszowa drużyna kobieca w maskach przeciwgazowych. 

 

W albumie znajdują się zdjęcia z pobytu Prezydenta Mościckiego w Kielcach, 

a także zdjęcia, które przedstawiają poszczególne oddziały Związku 

Strzeleckiego w miastach regionu, Sandomierzu, Jędrzejowie, Pińczowie 

i innych miejscowościach. Dla osób które interesują się tym tematem, ten album 

jest nieocenionym źródłem nowej wiedzy, ponieważ większość z tych zdjęć nie 

była nigdy publikowana. Oprócz albumu mamy kilkadziesiąt zdjęć luzem, które 

są związane ze Stefanem Artwińskim. 

 

 
Zdjęcie z 1916 roku, na dziedzińcu Hotelu Bristol. Przedstawia 

kieleckich działaczy niepodległościowych zgrupowanych 

w Radzie Okręgowej Ziemi Kieleckiej. W centrum Franciszek 

Loeffler. (S. Artwiński czwarty od lewej) 



 

Powyższe zdjęcie jest interesujące, ponieważ został w nim uchwycony moment, 

kiedy Artwiński był już jednym z aktywniejszych i wybijającym się politykiem 

na gruncie kieleckim, ale jednak jednym z wielu. Byli jeszcze ważniejsi od 

niego. Później, w latach trzydziestych już na zdjęciach oficjalnych to Artwiński 

był w centrum.  

 

 
Lata trzydzieste, S. Artwiński na mównicy. 

 

 
Komplet odznaczeń Stefana Artwińskiego. (między nimi: 

Polonia Restituta, Krzyż Niepodległości, Krzyż 

Walecznych, Krzyż Zasługi) 

 



Dzięki tym zdjęciom z lat pierwszej wojny światowej, dzięki odznaczeniom, 

można wyraźnie pokazać, czemu Stefan Artwiński został Prezydentem. Został 

Prezydentem w wieku 71 lat, a było to uwieńczenie długiej drogi, długiej pracy 

społecznej i wielostronnej aktywności, od działalności niepodległościowej 

w czasie pierwszej wojny światowej, później po wieloletnią prezesurę 

w Związku Strzeleckim. Za tą działalność był wielokrotnie nagradzany. 

Większość tych medali dostał przed 34 rokiem, zanim został Prezydentem.  

 

 
Regulamin obrad Rady Miejskiej. Egzemplarz Prezydenta. 

 

 
Regulamin obrad Rady Miejskiej 



 

 
Regulamin obrad Rady Miejskiej 

 

Kolejne zdjęcia przedstawiają Prezydenta Artwińskiego nadzorującego budowę 

wodociągów w Kielcach, najważniejszej inwestycji dwudziestolecia 

międzywojennego w mieście. Rozpoczęto ją w 1929 roku, kiedy pierwsze domy 

zostały podłączone do sieci. Kontynuowana była właściwie do wybuchu wojny. 

 

 
Prezydent Artwiński nadzorujący budowę wodociągów w Kielcach. 

 



 
Prezydent Artwiński nadzorujący budowę wodociągów w Kielcach. 

 

 
Prezydent Artwiński nadzorujący budowę wodociągów w Kielcach. 

 

 
Prezydent Artwiński nadzorujący budowę wodociągów w Kielcach. 

 



 
Prezydent Artwiński nadzorujący budowę wodociągów w Kielcach. 

 
Dowód osobisty. Na zdjęciu S. Artwiński bez swojej charakterystycznej brody. 

 

 
Legitymacja Związku Strzeleckiego. 

 



 
Legitymacja Związku Polskich Towarzystw Turystycznych. 

 

Z powyższych legitymacji wynika, że przed wojną były luźniejsze zasady, jeśli 

chodzi o zdjęcia legitymacyjne. Można było wkleić do legitymacji zdjęcie 

z papierosem w ręku. 

 

Drugą część materiałów stanowi ponad 750 listów, należących do Stefana 

Artwińskiego i do jego rodziny. Pierwsze z nich pochodzą jeszcze z lat 

siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku. Ostatnie to lata siedemdziesiąte 

dwudziestego wieku. W tych listach jest zawarte sto lat życia rodziny. Wiele 

informacji o rodzinie Artwińskich. Większość z nich została wysłana, bądź 

otrzymała je, jedna z córek Stefana Danuta. Danuta Artwińska mieszkała 

w Krakowie i uczyła tam gry na fortepianie. Można wydzielić też część listów 

pisanych przez Stefana Artwińskiego, albo listów, które zawierają informacje 

o nim.  

 

 
List S. Artwińskiego do córki Danuty. 

 



 
List z grudnia 1939 roku pisany przez żonę S. 

Artwińskiego, pisany w miesiąc po zamordowaniu 

Prezydenta. 

 

Z listu wynika, że żona czuła się winna tego że Artwiński pozostał w mieście, 

że powinna zmusić go do wyjazdu do Krakowa. Listy te z pewnością przyniosą 

wiele nowych, ciekawych informacji na temat życia rodzinnego, życia 

prywatnego Stefana Artwińskiego.  

Trzecia grupa  materiałów to dokumenty, różnego rodzaju pamiątki związane 

z rodziną Stefana Artwińskiego.  

 

 
Eugeniusz Artwiński, zdjęcie z lat szkolnych 

 



 
Danuta Artwińska 

 

To właśnie Danuta Artwińska przechowywała przez wiele lat te wszystkie 

materiały po ojcu i rodzinie.  

 

 
Żona Stefana Artwińskiego. 

 

Ostatnią grupą materiałów, są dokumenty i zdjęcia związane z prowadzeniem 

i funkcjonowaniem apteki Artwińskiego. Z różnymi sprawami spadkowymi. Są 



to także wycinki z gazet, całe gazety, w których można znaleźć informacje 

dotyczące rodziny Artwińskich. W tej grupie jest także ponad dwieście zdjęć, 

które są w większości do zidentyfikowania. Na niektórych zdjęciach widać 

Artwińskiego w czasie nieoficjalnych, półprywatnych spotkań, uroczystości.  

 

 

 

 
Stefan Artwiński podczas przemowy. 

 

 
Stefan Artwiński podczas przyjęcia. 

 



 
Stefan Artwiński. 

 

Przedstawiłem tylko ułamek materiałów. Już teraz mogę zaprosić do Muzeum 

w miesiącu marcu, kiedy to planujemy otworzyć dużą wystawę czasową 

i przedstawić wszystkie materiały, które do nas trafiły. Jest ich bardzo wiele 

i dzięki nim będzie można pokazać jak wyglądało życie Artwińskiego, jak 

wyglądała jego droga do prezydentury, jak przebiegała jego prezydentura, jak 

wyglądało jego życie rodzinne.  

 

Do pkt. 5 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Proszę Państwa, zastanawiałem się, jak w sposób uroczysty, symboliczny, 

przekazać pamiątki po Prezydencie Artwińskim i uznałem, że poproszę pana 

Dyrektora Jana Główkę, niegdyś pracownika Muzeum Narodowego w Kielcach, 

żeby podziękował dyrektorowi Muzeum Narodowego w Kielcach za to, że mógł 

się zapisać w historii jako ten, który fizycznie przejmował depozyt, a dzisiaj 

fizycznie przejął pamiątki po Prezydencie Artwińskim.  

 

Dyrektor Muzeum Historii Kielc pan Jan Główka. 

To taki niezwykły dzień dla Muzeum Historii Kielc. Oczywiście w wymiarze 

szerszym to bardzo ważne wydarzenie dla naszego Miasta, bo te pamiątki po 

Prezydencie Artwińskim wzbogacają wiedzę o samym Prezydencie, o jego 

rodzinie ale także o życiu Kielc w okresie międzywojennym. Dlatego jest mi 

szczególnie miło podziękować panu doktorowi Robertowi Kotowskiemu i tu 

składam podziękowanie na ręce pani dyrektor Darii Dyktyńskiej, za to, że 

możemy dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości i za to, że te zbiory były przez 

tyle lat przechowywane w depozycie Muzeum Narodowego w Kielcach. 

Chciałbym powiedzieć, że w pewnym momencie, już historycznym bo było to 

ponad dziesięć lat temu, brałem udział w przejmowaniu tych wszystkich 



materiałów z Krakowa, w mieszkaniu, w którym niegdyś mieszkała pani Danuta 

Artwińska, córka Prezydenta Stefana Artwińskiego. Jestem trochę do tych 

materiałów osobiście przywiązany. Jeszcze raz dziękuję uprzejmie, proszę 

przekazać podziękowania panu Dyrektorowi. Dziękuję bardzo. 

 

Zastępca Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach pani Daria 

Dyktyńska 

Pan Dyrektor powiedział, że składa na ręce Dyrektora Kotowskiego 

podziękowanie, za to, że nie oprotestował tej decyzji. Ja powiem, że nawet 

o tym nie myśleliśmy, dlatego, że wydawało nam się, że te pamiątki powinny 

znaleźć się w Muzeum Historii Kielc. Aczkolwiek, kiedy pracowaliśmy nad 

nimi, bo muszę dodać, że państwo otrzymali sporo dobrej pracy, archiwalia były 

posegregowane, Dział Historii Muzeum Narodowego w Kielcach sumiennie 

ostatnie miesiące poświęcał na to, aby podzielić te listy, fotografie, żeby to 

wszystko wyglądało jak należy. Kiedy pracowaliśmy nad tym, to myśleliśmy, że 

jeśli się tak zdarzy, że te pamiątki zostaną u nas, to na pewno lwia część będzie 

w jakiś sposób przekazana do Muzeum Historii Kielc. Cieszę się, że zostają 

w Kielcach i myślę, że to jest generalnie rzecz najważniejsza.  

 

Do pkt. 6 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Po drodze historia dopisała rozdział, który miał miejsce w 2009 roku, 

mianowicie Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Lech Kaczyński, 

pośmiertnie odznaczył Prezydenta Artwińskiego i to odznaczenie zostało 

przekazane Prezydentowi Wojciechowi Lubawskiemu. To odznaczenie 

państwowe przechowywaliśmy skrzętnie do dnia dzisiejszego i podjęliśmy taką 

decyzję, że najlepszym miejscem, żeby było wyeksponowane, żeby wszyscy 

o tym wiedzieli, jest Muzeum Historii Kielc. Jest to taka kropka nad „i” 

wszystkich odznaczeń, jak widać licznych i bardzo wysokich, w życiorysie 

Stefana Artwińskiego. Wtedy, Przewodniczącym Rady był Krzysztof Słoń i on, 

jest zapisany przy tym odznaczeniu, dlatego nie przypadkowa jest jego 

dzisiejsza obecność. Proszę wobec tego pana Senatora o słowo przekazujące 

odznaczenie Dyrektorowi Muzeum, wraz z oryginalnym foto portretem Stefana 

Artwińskiego. 

 

Pan Krzysztofa Słonia Senatora Rzeczpospolitej Polskiej 

Cztery lata temu, miałem honor zwołać, na dzień 10 listopada, w 70 rocznicę 

konspiracyjnego pogrzebu Prezydenta Stefana Artwińskiego, uroczystą sesję 

Rady Miasta. Podczas tej sesji, zostało przekazane Prezydentowi Kielc, panu 

Wojciechowi Lubawskiemu odznaczenie, nadane pośmiertnie, Prezydentowi 

Stefanowi Artwińskiemu. Był to Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 

Odrodzenia Polski. Dzień ten był szczególnym dniem w historii Kielc. Została 



odsłonięta pamiątkowa tablica na kamienicy, w której mieszkał Prezydent 

Stefan Artwiński, również wtedy sali obrad Rady Miasta została nadana nazwa. 

Od tego momentu ta sala nosi imię Prezydenta Stefana Artwińskiego. Zarówno 

Prezydent Lech Kaczyński jak i Minister, szef jego kancelarii Władysław 

Stasiak, dokładnie w pięć miesięcy po tym wydarzeniu zginęli w katastrofie pod 

Smoleńskiem. Dzień 10 listopada 2009 roku przejdzie do historii naszego 

Miasta, jako kolejny etap w życiu Prezydenta Stefana Artwińskiego. Podkreślam 

„w życiu” bo Prezydent Stefan Artwiński żyje i dzięki takim wydarzeniom jak 

dzisiejsze, pamięć o nim przetrwa na następne pokolenia. Bardzo jestem 

wdzięczny za decyzję o tym, żeby to odznaczenie, również portret zostało 

przekazane Muzeum Historii Kielc i uzupełniło te niezwykle cenne i bogate 

zbiory, jakie również dzisiaj Muzeum Narodowe przekazało. W pełni tą decyzję 

autoryzuję i jestem z niej niezmiernie dumny. Panie Dyrektorze, proszę 

w sposób symboliczny przyjąć te niezwykle cenne pamiątki po Prezydencie 

Stefanie Artwińskim. 

 

Do pkt. 7 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Kolejną rzecz, którą na tej sesji chcemy zapisać w historii, to to, żeby w miejscu 

gdzie Stefan Artwiński jest upamiętniony imieniem ulicy został zainstalowany 

biogram, żeby wszyscy, którzy przyjeżdżają do Kielc i znajdują się przy tej 

ulicy, a przypomnę że znajdują się tam szpitale, żeby wiedzieli kim był Stefan 

Artwiński. Poproszę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, pana Piotra Wójcika, 

o to, żeby zrobił coś dobrego z tą płytą. Ten biogram zostanie zainstalowany 

przy ulicy Artwińskiego samodzielnie albo na budynku dawnego Kieleckiego 

Zarządu Aptek. 

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg pan Piotr Wójcik (z sali) 

Mamy już pewne pomysły. Myślę, że będzie to samodzielna instalacja, żeby 

była lepiej widoczna. Konstrukcja i sposób wyeksponowania będzie godna 

postaci patrona. 

 

Do pkt. 8 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Chyba najprzyjemniejszy moment w tej sesji, przynajmniej dla mnie, bo jest 

okazja, żeby podziękować wszystkim tym, którzy dali nam szansę na to, 

żebyśmy się dzisiaj wzbogacili o taki wspaniały skarb, jaki został przekazany do 

Muzeum Miasta Kielce. Zastanawiałem się, kogo w pierwszej kolejności 

wyróżnić. Poza wszelkimi sprawami ciśnie mi się na usta takie stwierdzenie, że 

jedna osoba z tych dziesięciu, które powinny być tu wyróżnione, to jest osoba, 

o której można powiedzieć że jest buszująca w archiwach, osoba, która 



naprowadzała nas na wszelkie powiązania i dokumenty związane ze Stefanem 

Artwińskim. Jest ich ogromna ilość. Muszę powiedzieć, że w archiwach 

parafialnych i w Archiwum Państwowym przejrzane były dokumenty, które 

świadczą bądź o zgonie, bądź o chrzcie, bądź o urodzeniu, bądź o innych 

wydarzeniach z życia Artwińskich. Kierowała, inspirowała całym tym 

przedsięwzięciem. Dlatego w pierwszej kolejności chciałbym podziękować pani 

Ewie Łęk – Nocula – dyrektor Biura Rady Miasta. 

 

(Przewodniczący Rady Miasta wręczył okolicznościowy grawerton) 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Chciałem nawiązać historycznie do tego czasu, kiedy nasi poprzednicy trudzili 

się i hołubili cześć Stefana Artwińskiego i dlatego chcieliśmy okolicznościowy 

grawerton wręczyć panu Bogusławowi Ciesielskiemu. 

 

(Przewodniczący Rady Miasta wręczył okolicznościowy grawerton) 

 

Okolicznościowymi grawertonami zostali uhonorowani ponadto: 

Robert Kotowski dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach 

Janusz Cedro Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach 

Jolanta Piwowarczyk – Cedro p.o. Naczelnika II Urzędu Skarbowego 

w Kielcach 

Michał Kletowski Komornik Skarbowy II Urzędu Skarbowego w Kielcach 

Stanisław Szrek Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego w Kielcach 

Paweł Wolańczyk pracownik Muzeum Historii Kielc 
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Pan Bogusław Ciesielski 

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Chciałem na 

wstępie serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na dzisiejszą uroczystą 

sesję, poświęconą pamięci Stefana Artwińskiego oraz wyróżnienie mnie 

grawertonem za wkład, jaki miałem przyjemność wnieść w pamięć pana 

Prezydenta. 24 lata temu, w 50 rocznicę pierwszego pochówku pana Prezydenta 

Stefana Artwińskiego dokonaliśmy i było nam dane zorganizować uroczystości 

pogrzebowe. 28 września, uroczysty kondukt ruszył spod Ratusza ulicami Kielc 

na Cmentarz Partyzancki. Przypominaliśmy dziś w kuluarach tamten dzień. 

Strasznie lało, a mimo to dużo kielczan, szczególnie młodzieży przybyło na 

uroczystości pogrzebowe. Był to pogrzeb, w moim przekonaniu, jak sięgam 

pamięcią, szczególny. Bez łez ale w zadumie, bowiem mieszkańcy Kielc od 

pierwszych dni powojennych czynili starania, by przenieść prochy Stefana 

Artwińskiego w uroczyste miejsce. Udało się. Właśnie w dniu 28 września, 



dokonała się historyczna chwila i Prezydent Stefan Artwiński spoczął 

w należnym mu grobie. Mieszkańcy Kielc, którzy zgromadzili się na tej 

uroczystości z zadumą patrzyli na tę chwilę. Chwilę spóźnioną o pięćdziesiąt lat, 

bowiem tyle czasu zawierucha historii robiła swoje. Dzisiaj, po kolejnych latach 

mam przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu, które już na wieki upamiętni 

postać Stefana Artwińskiego. Zgromadzono pamiątki w jednym miejscu, 

a kielczanie będą zawsze pamiętać tę uroczystość, która odbyła się 24 lata temu 

i tą dzisiejszą. 

 

Prof. zw. dr hab. Adam Massalski 

Proszę państwa, w życiorysie Stefana Artwińskiego, który tu usłyszeliśmy były 

dwie nieścisłości. Mianowicie, pierwsza to że nie był Senatorem. Rzeczywiście, 

kiedy pan Paweł zaczynał pisać pracę magisterską o Artwińskim sprawdzałem 

w Senacie i byłem pewien że będzie teczka, będą akta i okazało się, że nie ma, 

że nie był Senatorem. Później było to jeszcze wielokrotnie potwierdzane. Drugie 

to to, że nie miał apteki w Łopusznie, z tego co mnie się wydaje. On nie miał 

apteki w Łopusznie i było tu jakieś przekłamanie na ten temat. Myślę, że to też 

wymaga jeszcze sprostowania. Na szczęście pan Paweł pracuje nadal nad tym 

tematem i będzie mógł dokładnie to wszystko jeszcze zweryfikować, sprawdzić 

i na pewno będzie to jakimś kolejnym stwierdzeniem w życiorysie. Tym 

bardziej, że był to bardzo krótki okres, podczas gdy przenosił się z Buska do 

Kielc i nie bardzo wiadomo jak to wyglądało. Tym bardziej, że bardzo wiele 

było przekłamań w życiorysie Artwińskiego i kiedy pisaliśmy z panią Karolczyk 

pierwszą książkę Epitafium Stefana Artwińskiego, która byłą wydana 

równolegle do czasu gdy odbywała się uroczystość ekshumacji, to w tym 

życiorysie jest sporo nieścisłości. Później pan Paweł zweryfikował je, uzupełnił 

i teraz ma dalszą szansę aby to zrobić, tym bardziej, że pisze pracę doktorską na 

temat Prezydentów Kielc. Myślę więc, że niebawem będzie piękna książka. 

Chciałbym jeszcze podać tylko jedną informację, mianowicie wtedy miałem 

przyjemność pracować w komitecie obchodów, którym kierował pan Prezydent 

Ciesielski i kiedy odbywała się ekshumacja, to również w zakładzie 

patomorfologii dokonywaliśmy sprawdzenia tego, co zawiera trumna. Mnie 

poproszono, żebym razem z lekarzami obejrzał to, co zostało wewnątrz. Chcę 

państwu powiedzieć, że te odznaczenia, które tu pan Paweł pokazywał podczas 

pokazu, gdzie był Krzyż Polonia Restituta, Krzyż Niepodległości i Krzyż 

Zasługi, miniatury tych krzyży leżały na dnie trumny. Patomorfolodzy mogli 

stwierdzić ile ran było zadanych. Na kościach zachowały się ślady ran kłutych 

i rana postrzałowa w głowę. Wiemy więc w jaki sposób zginął. Miniatury tych 

krzyży znajdowały się na dnie trumny. Znana z okresu okupacji pielęgniarka 

pani Klamczyńska była przy przygotowaniu zwłok do pogrzebu i wtedy wpięto 

w klapę miniaturki tych odznaczeń. To było jednym z elementów 

potwierdzających jego tożsamość. Chciałbym przywołać jeszcze jedną osobę, 

o której nie było mowy, a która miała ogromne zasługi przy upamiętnianiu 



Stefana Artwińskiego, mianowicie Zdzisława Sabata. Zdzisław Sabat był 

człowiekiem, który poświęcił bardzo wiele energii, sił, czasu, aby pamięć 

o Artwińskim nie zaginęła. Był on jednym z organizatorów. Trzeba też 

przypomnieć o panu Jerzym Pfadt, Prezesie Cefarmu, który także zabiegał o to, 

żeby pamięć o Artwińskim nie zaginęła. Pamiętam kilka spotkań w gronie 

aptekarzy, kiedy jeszcze nie było jeszcze atmosfery, żeby mówić o Artwińskim, 

to wtedy właśnie w Cefarmie odbywały się spotkania, na których mówiliśmy 

o Artwińskim. 

 

Zastępca Prezydenta pan Andrzej Sygut 

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Historia 

podarowała nam piękną postać, jaką był Stefan Artwiński. Wielki wzór dla 

wszystkich kielczan. Wzór patriotyzmu, wzór obywatelskiej postawy. Dla 

młodych, dla starych, także dla samorządowców. Wierności Miastu do końca. 

Wyrażam ogromną nadzieję, że pan Paweł, pan Dyrektor i cała ta instytucja, 

w której się znajdujemy zrobi wszystko, aby w tym dziele budowy wielkiego, 

pięknego mitu, legendy, która stanowi niezwykle ważny element budowy 

tożsamości Miasta Kielc i obywatela Kielc. Jest nam to niezmiernie potrzebne, 

nam wszystkim ze względu na cały szereg uwarunkowań, o których w tej chwili 

nie miejsce mówić, ale taka postać z takim życiowym dziełem, taki człowiek 

czynu, jest nam wszystkim bardzo potrzebny. Dlatego składam ogromne 

podziękowania wszystkim tym osobom, poczynając od pana profesora 

Massalskiego, pana Zdzisława Sabata, poprzez pana Prezydenta Ciesielskiego, 

na panu Przewodniczącym i jego wysiłkach kończąc, za to, że to piękne dzieło 

robicie. Mam przekonanie, panie dyrektorze, że kielczanie, w ogromnej liczbie, 

z ogromną ochotą będą tu przychodzić i że będzie to wystawa. Ja bardzo proszę 

żeby temu towarzyszyły takie rzeczy dawania. Trzeba się tego życiorysu po 

prostu uczyć. Bardzo pięknie dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Do podziękowań chcę dorzucić jeszcze swoje podziękowania dla pani Kornelii 

Major, która nas ukierunkowywała jako specjalista od spraw genealogicznych. 

Gdy trzeba było szukać, to pokazywała jak i gdzie.  

Dla dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 imienia Stefana Artwińskiego za 

obecność i za obecność delegacji młodzieży z tej szkoły. To też jest element 

przekazywania pewnej wiedzy, pewnej historii i również element 

wychowawczy. 

Dyrektor Archiwum Państwowego. W Archiwum Państwowym został 

znaleziony nekrolog Eugeniusza Artwińskiego i z tego nekrologu, 

zorientowaliśmy się gdzie i kiedy został pochowany Eugeniusz. 

To są rzeczy, które składają się, element po elemencie, na pewną całość. Bez  

życzliwości ludzi, którzy z nami współpracują, i bez takiego palca Bożego, do 

wielu rzeczy byśmy nie doszli. Na przykład to, że Eugeniusz Artwiński, jest 



autorem podręcznika do psychiatrii, na którym uczą się do dzisiejszego dnia 

lekarze psychiatrzy, tego nikt nie wiedział, a myśmy się o tym dowiedzieli. Też 

bardzo przypadkowo, bo akurat lekarz psychiatra był Przewodniczącym Rady 

Miasta w Lublinie i gdy rozmawialiśmy o Stefanie Artwińskim, to on 

powiedział, że Eugeniusz Artwiński jest autorem podręcznika do psychiatrii 

i rzeczywiście do dnia dzisiejszego na tym podręczniku uczą się psychiatrzy. To 

są szczegóły, my wszystkich nie potrafimy teraz przekazać, ale one na pewno 

zostaną spisane i pan Paweł Wolańczyk spróbuje to jakoś ubrać w rozszerzoną 

biografię i historię nie tylko o samym Artwińskim ale i o rodzinie Atwińskiego, 

czego sobie i wszystkim życzę. 

 

Do pkt. 10 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Na zakończenie zapraszam wszystkich do zwiedzania Muzeum Historii Kielc. 

Pan dyrektor zaprasza by nie tylko zobaczyć to co zostało przekazane o Stefanie 

Artwińskim ale również to, co jest w tej chwili eksponowane w Muzeum. 

Dziękuję również dziennikarzom. Powiem, że od dłuższego czasu doczekałem 

się pierwszy raz w jednej i drugiej gazecie, pozytywnej publikacji, gdzie nikt nie 

zginął, nikt nie został zamordowany, tylko pisali państwo bardzo ładnie 

o Stefanie Artwińskim. 

 

Do pkt. 11 

 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce Pan Tomasz Bogucki 

Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam LIII uroczystą sesję Rady Miasta 

Kielce w dniu 29 listopada 2013 roku.  

 

 

Protokołował 

 

Zbigniew Brelski 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

Tomasz Bogucki 

 

 


