Znak: BRM.0053-54/09
Rada Miasta
Nowego Sącza

Protokół Nr LIV/2009
LIV/2009
z posiedzenia LIV Uroczystej Sesji Rady
Królewskiego Miasta Nowego Sącza
zwołanej na dzień 9 listopada 2009 r.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki otworzył obrady LIV Uroczystej Sesji Rady
Królewskiego Miasta Nowego Sącza w dniu - 9 listopada 2009 r., o godz. 1400 poświeconej
wręczeniu aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza
Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Panu Lechowi
Lechowi Kaczyńskiemu.
Na wstępie przywitał wszystkich przybyłych zaproszonych gości oraz radnych.
Szczególnie przywitał gościa honorowego - Jego Ekscelencję Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pana prof. Lecha Kaczyńskiego.
Ad. 2
Na wniosek Przewodniczący Rady Miasta Artura Czerneckiego
Czerneckiego wprowadzony został
poczet sztandarowy Rady Miasta Nowego Sącza.
Ad. 3
Następnie, Chór Kameralny Parafii św. Małgorzaty odśpiewał hymn państwowy „Mazurek
Dąbrowskiego”.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki wygłosił Laudację na cześć
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana prof. Lecha Kaczyńskiego.
„Ekscelencjo Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,
Szanowni Panowie ministrowie,
Szanowni Państwo Parlamentarzyści,
Eminencjo, KsięŜe Biskupie nominacie,
Panie Prezydencie Nowego Sącza,
Szanowni Radni,
Szanowni Goście!
Ogromny to dla mnie honor, zaszczyt i wyróŜnienie, Ŝe mogę Państwu przybliŜyć
sylwetkę głównego bohatera dzisiejszej uroczystości. W laudacjach obowiązuje wzniosły
styl, który z figur retorycznych i stylistycznych ozdobników, buduje wypowiedź
okolicznościową, ku chwale osoby laudacją uhonorowanej. W przypadku polityka tej klasy
co Lech Kaczyński, konieczny jest dobrze rozumiany umiar i powściągliwość, by nie
powiedzieć o słowo za mało, lub o słowo za duŜo.
Szanowni Państwo,
Wbrew pozorom mam niezwykle łatwe zadanie. Wystarczającym bowiem argumentem dla
podjęcia przez nas decyzji o uhonorowaniu Ekscelencji Prezydenta RP najwyŜszym
wyróŜnieniem jakim dysponujemy było zaufanie, którym obdarzyli wyborcy
Lecha Kaczyńskiego desygnując Go na najwyŜszy urząd w państwie.
Szukając podsumowania drogi i Ŝyciorysu Lecha Kaczyńskiego natknąłem się na
słowa Jana Pawła II wypowiedziane w homilii na Westerplatte w 1987 roku:
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„KaŜdy z was (…) znajduje teŜ w Ŝyciu jakieś swoje «Westerplatte»”. Jakiś wymiar zadań,
które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie moŜna nie walczyć.
Jakiś obowiązek, powinność, od której nie moŜna się uchylić. Nie moŜna „zdezerterować”.
Szanowni Państwo,
W moim odczuciu ten cytat celnie oddaje postawę naszego Gościa Honorowego.
Słuszna sprawa, obowiązek, powinność - to pojęcia, z którymi spotykamy się na co dzień
i w ich imię musimy podejmować decyzje, oczywiście, na miarę sprawowanych ról i zadań,
jakie przychodzi nam wypełniać. Pan Prezydent od przeszło trzech dekad jest nie tylko
w centrum najwaŜniejszych wydarzeń dla Polski i dla kaŜdego z nas, ale - a moŜe przede
wszystkim jest współkreatorem zdarzeń, które zaowocowały odzyskaniem przez Polskę
suwerenności i niepodległości oraz przywróciły Polakom godność i szacunek.
Przypomnijmy pokrótce.
Lech Kaczyński przez całe Ŝycie był związany z opozycją demokratyczną
i antykomunistyczną. Od grudnia 1976 roku współpracował z Biurem Interwencji
Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Od 1978 roku działał w wolnych związkach
zawodowych. W sierpniu 1980 roku był doradcą Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Jako prawnik jest autorem części zapisu porozumień
sierpniowych. Był szefem Biura Interwencyjnego, kierownikiem Biura Analiz BieŜących
MKZ. W 1981 roku został delegatem gdańskiego NSZZ „Solidarność” na pierwszy Zjazd
Krajowy Delegatów NSZZ Solidarność, na którym został wybrany członkiem Komisji
Programowej. Przewodniczył zespołowi do spraw uregulowania stosunków z PZPR.
W stanie wojennym internowany w Strzebielinku od grudnia 1981 do października
1982 roku. Od 1983 brał udział w posiedzeniach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej,
a od stycznia 1986 roku był jej członkiem i członkiem Regionalnej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W latach 1987-1989 był sekretarzem Krajowej Komisji
Wykonawczej NSZZ „Solidarność”. We wrześniu 1988 roku brał udział w rozmowach
opozycji z przedstawicielami władz w Magdalence pod Warszawą. Wszedł w skład
powołanej przez Krajową Komisję Wykonawczą tzw. „szóstki”, czyli kierownictwa
„Solidarności” do rozmów przy Okrągłym Stole. Od grudnia 1988 roku został członkiem
Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Od lutego do kwietnia 1989 roku
uczestniczył w obradach okrągłego stołu w zespole do spraw pluralizmu związkowego.
Od kwietnia do lipca 1989 roku - członek tzw. „Komisji Porozumiewawczej” pomiędzy
rządem a „Solidarnością”. W tym samym czasie został równieŜ członkiem Prezydium
Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, zastępującym przewodniczącego.
W maju 1990 roku został pierwszym wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność”
praktycznie kierując związkiem w czasie kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy i po jego
wyborze na urząd prezydenta RP. Lech Kaczyński był senatorem pierwszej kadencji
w latach 1989-1991 i członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Posłem na Sejm
w latach 1991-1993 z listy Porozumienia Centrum z okręgu nowosądeckiego.
Od marca do października 1991 r., piastował urząd ministra stanu do spraw
bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy nadzorując pracę Biura
Bezpieczeństwa Narodowego. Aktywnie działał w czterech komisjach, zajmując się
sprawami związanymi z legislacją i polityką społeczną. Od listopada 1991 r., był
Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od lutego 1992 r., do
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czerwca 1995 r., pełnił funkcję prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli. W czerwcu 2000 roku
zastąpił Hannę Suchocką na stanowisku ministra sprawiedliwości w rządzie
Jerzego Buzka oraz prokuratora generalnego. Dał się poznać jako rzecznik surowych kar
wobec przestępców, co przyczyniło się do wzrostu jego popularności w społeczeństwie.
W 2001 roku Lech Kaczyński stanął na czele Prawa i Sprawiedliwości, nowej partii
prawicowej, powstałej na bazie dawnego Porozumienia Centrum i Akcji Wyborczej
Solidarność, którą współtworzył wraz z bratem Jarosławem Kaczyńskim. Wystąpił
z partii podczas drugiego Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, swoją decyzję uzasadniając
tym, Ŝe „jako Prezydent Rzeczypospolitej musi odrzucić wszelki partykularyzm”, dodając Ŝe
„rezygnuje z członkostwa w partii, ale nie z idei, która zwolenników PiS połączyła.
23 października 2005 roku, po otrzymaniu ponad 54 procent głosów wygrał wybory
prezydenckie. Urząd objął 23 grudnia 2005 roku, składając przysięgę przed Zgromadzeniem
Narodowym.
Szanowni Państwo,
Są Ŝyciorysy, które nie wymagają komentarzy i nie budzą wątpliwości. Do takich naleŜy
zawodowa i społeczna droga Lecha Kaczyńskiego. Tytuł honorowy nadawany przez
Radę Miasta Nowego Sącza jest wyrazem najwyŜszego szacunku i uznania dla
Jego Ekscelencji Lecha Kaczyńskiego wynikającego nie tylko z tytułu sprawowanej funkcji
Pierwszego Obywatela Rzeczypospolitej. Jest równieŜ oddaniem honoru za znaczące
zasługi i osiągnięcia w Ŝyciu społecznym i politycznym naszego kraju, zwłaszcza za
niezłomność i konsekwencję w walce o niepodległą Polskę i wdraŜanie w Ŝycie kanonu
zasad i wartości patriotycznych. To równieŜ podziękowanie za podtrzymywanie więzów
jakie łączą Ekscelencję Lecha Kaczyńskiego z Nowym Sączem od czasu, gdy został tu
wybrany posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na początku lat dziewięćdziesiątych
minionego stulecia. Pierwszy Obywatel Rzeczypospolitej, Jego Ekscelencja urzędujący
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, w poczcie Honorowych Obywateli
Miasta Nowego Sącza będzie zawsze zajmował poczesne miejsce.
Ekscelencjo Prezydencie,
Proszę przyjąć od nas to najwyŜsze wyróŜnienie Rady Miasta - tytuł Honorowego
Obywatela Królewskiego miasta Nowego Sącza”.
Ad. 5
Następnie, Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki wraz z zastępcami
Stefanem Chomoncikiem i Jerzym Wituszyńskim wręczyli Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu okolicznościowy dyplom i statuetkę - przyznawaną
Honorowym Obywatelom Miasta Nowego Sącza.
Ad. 6
Prezydent Lech Kaczyński złoŜył serdeczne podziękowania za przyznanie tak
zaczytanego wyróŜnienia, jakim jest tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Nowego
Sącza”. „Jest mi po ludzku bardzo miło. Lubię tu przebywać, bo tu jest głębokie
przywiązanie do tradycji, głębokie przywiązanie do ojcowizny”. Ponadto, powiedział:
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„Poza wszystkim z Nowym Sączem łączą mnie miłe wspomnienia i sympatyczne
znajomości. Mam tu przyjaciół z okresu działalności opozycyjnej oraz pierwszych lat
wolności, gdyŜ z Sądecczyzny zyskałem mandat poselski. Miałem tu biuro parlamentarne
i często bywałem w tym regionie”. Słowa prezydenta przyjęte zostały z owacją.
Ad. 7
Wystąpienie Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda
Ryszarda Nowaka
Nowaka:
„Ekscelencjo!
Szanowny Panie Prezydencie.
Wysoka Rado, Dostojni Goście, Drodzy Sądeczanie.
Przed chwilą Królewskie Wolne Miasto Nowy Sącz, legitymujące się 717-letnią
historią dało wyraz uznania dla Pana działalności publicznej i patriotycznej postawy.
To takŜe nasz skromny sądecki wyraz wdzięczności za podtrzymywanie i kultywowanie
przez wiele lat ducha naszej niepodległości.
Ekscelencjo!
Jest Pan dla nas symbolem suwerennej Polski. Uosabia Pan i reprezentuje
niepodległościowe tradycje, najwyŜsze wartości i aspiracje narodu i państwa polskiego.
Jako Prezydent Miasta Nowego Sącza pragnę złoŜyć Panu z tej okazji jak
najserdeczniejsze i najszczersze gratulacje i Ŝyczenia. Ośmielę się zauwaŜyć, Ŝe dzisiejsza
uroczystość daje takŜe satysfakcję Nowemu Sączowi, rzeszy sądeczan. Proszę przyjąć moje
osobiste wyrazy wdzięczności za przyjęcie najwyŜszego sądeckiego wyróŜnienia, którym
w przeszłości nasi mieszkańcy obdarzyli m.in. Józefa Piłsudskiego i ostatniego
Prezydenta RP na Uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. Dziękuję Panu za przyjazd do
Nowego Sącza, za świadectwo przyjaźni i przywiązania do naszej małej Sądeckiej
Ojczyzny.
Panie Prezydencie, Szanowni Goście!
My, sądeczanie, moŜemy pochwalić się bogatą historią. Do wciąŜ jednoczącej się
i reformującej Europy wnosimy swój zawodowy i społeczny dorobek, swoją toŜsamość,
ukształtowaną właśnie na tej, sądeckiej ziemi, przez naszych rodziców, wychowawców,
i nauczycieli. Wnosimy do wspólnego europejskiego wiana naszą piękną tradycję i kulturę,
naszą wielobarwność i niemałe umiejętności. Mamy się czym pochwalić i czym poszczycić,
równieŜ w sensie gospodarczym. Mogę powiedzieć, Ŝe miasto nasze - swoją historią
i dokonaniami - zasłuŜyło na takiego honorowego obywatela jak Pan. To mieszkańców
naszego miasta dąŜący do zjednoczenia Królestwa Polskiego Władysław Łokietek określił
mianem: „wiernych sądeczan”. Sądeczanie jako pierwsi - w 1655 r., wyzwolili swoje miasto
spod potopu szwedzkiego, 13 dni wcześniej przed uwolnieniem Jasnej Góry.
Z 30 na 31 października 1918 roku - m.in. za sprawą sądeckich kolejarzy - nasze miasto
zrzuciło zaborcze okowy monarchii habsburskiej wyprzedzając na drodze do niepodległości
Kraków, Tarnów i inne miasta Polski. Podczas okupacji niemieckiej Nowy Sącz z uwagi na
duŜą aktywność konspiracyjną i kurierską został uznany przez Niemców za miasto karne.
Sądeczanie zapłacili wysoką cenę za opór przeciwko zbrodniczemu okupantowi.
W styczniu 1981 roku, w ratuszu, w którym teraz się znajdujemy, doszło do pierwszego
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w Polsce strajku okupacyjnego budynku uŜyteczności publicznej w proteście przeciwko
naduŜyciom ówczesnych władz. Świadkowie i uczestnicy tamtych wydarzeń są wśród nas.
Dziś nie potrzeba nam zrywów z bronią w ręku, ani strajków okupacyjnych. Nasz sądecki
patriotyzm wyraŜamy w codziennym działaniu. śyczmy sobie wzajemnie zgody narodowej,
solidarnej współpracy na rzecz nowoczesnego rozwoju. Dla dobra naszych dzieci
i wnuków.
A na zakończenie:
śyczę, aby kolejne lata przyniosły Panu Prezydentowi wiele sukcesów w działalności
polityczno-patriotycznej. śyczę wszelkiej pomyślności w Ŝyciu osobistym. Będzie Pan
w Nowym Sączu zawsze mile widzianym juŜ nie gościem a obywatelem. Jest Pan juŜ na
zawsze połączony z Nowym Sączem nierozerwalnymi więzami”.
Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak wraz z zastępcami BoŜeną Jawor
i Jerzym GwiŜdŜem wręczyli prezydentowi replikę aktu lokacyjnego, wydanego przez króla
Wacława II Czeskiego w 1292 r.
Ad. 8
Gratulacje w związku z otrzymaniem tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Nowego
Sącza” Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu złoŜyli:
Ks. prałat Stanisław Czachor Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza: „Dziękujemy
za to, Ŝe jesteś z narodem przeŜywającym lęk przed demontaŜem wartości”.
Prezydent WSB-NLU dr Krzysztof Pawłowski Honorowy Obywatel Miasta Nowego
Sącza: „Otrzymujesz honor, który Ci się naprawdę naleŜy i to od tej części Polski, która jest
najbardziej tradycyjna i zakorzeniona w polskości”.
Biskup Nominat ks. dr Andrzej JeŜ:
JeŜ „Sądeczanie mają bardzo mocne intuicje. Wiemy, Ŝe nie
mylimy się w tych intuicjach. Dzisiaj dla nas, w Nowym Sączu nastał wielki dzień”.
Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki poinformował, iŜ na jego ręce wpłynął list
od Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego - Honorowego Obywatela Miasta Nowego
Sącza, w którym czytamy:
„Będę wielce zobowiązany Panu Przewodniczącemu za przekazanie Panu Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu, najserdeczniejszych gratulacji oraz
gorących Ŝyczeń zdrowia i wytrwałości w dalszej pracy na rzecz Kraju i Narodu Polskiego.
Łączę wyrazy szczególnego szacunku dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
składając na ręce Pana Przewodniczącego wyrazy uznania dla Rady Miasta Nowego Sącza
za ten piękny i godny wybór nowego Honorowego Obywatela Naszego Miasta".
Ad. 9
Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki poinformował, iŜ obrady Sesji uświetniał
Chór Kameralny parafii św. Małgorzaty pod dyrekcją Pani Renaty Jonkowskiej Olszowskiej. Poprosił o wysłuchanie kolejnych utworów w jego wykonaniu.
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Ad. 10
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Artura Czerneckiego
Czerneckiego wyprowadzany został
poczet sztandarowy Rady Miasta Nowego Sącza.
Ad. 11
Następnie, Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki podziękował wszystkim
obecnym za przyjęcie zaproszenia i udział w Sesji oraz zamknął posiedzenie
LIV Uroczystej Sesji Rady Królewskiego Miasta Nowego Sącza o godz. 15.20.
Załącznikiem do Protokołu jest zapis foniczny Sesji przechowywany w plikach mp3.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki
Protokół sporządziła
(-) Agnieszka Michalik
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