
 
 

PROTOKÓŁ NR XX/2016 
z uroczystej sesji Rady Powiatu w Pińczowie  

i Rady Miejskiej w Pińczowie 
z dnia 11 listopada 2016 roku 

 
 
Program uroczystości 11 listopada 2016 r.: 
 
godz.840 

- złożenie wiązanki pod pomnikiem J.Piłsudskiego 
 
godz.900  
− otwarcie, 
− wprowadzenie na salę obrad pocztów sztandarowych i odegranie hymnu państwowego, 
− wystąpienia okolicznościowe, 
− część artystyczna w wykonaniu młodzieży z LO im. Hugona Kołłątaja  w Pińczowie, 
 
godz.1000  
− Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele św. Jana Apostoła i Ewangelisty, 
 
godz.1100 

− przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych i społeczeństwa pod pomnik  
Konstytucji 3 Maja, 

− ceremonia wciągnięcia flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego,  
− okolicznościowe przemówienia, 
− złożenie wieńcy i wiązanek przez delegacje samorządów, szkół, organizacji społecznych,  

zakładów pracy i  innych  pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, 
− defilada 
− zakończenie. 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Gołuszka otworzył uroczystą sesję Rady 
Powiatu Pińczowskiego, która odbyła się wspólnie z uroczystą sesją Rady Miejskiej  
w Pińczowie z  okazji 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Następnie powitał serdecznie wszystkich zebranych gości, po czym wygłosił krótkie 
przemówienie:  
 

„W dniu 11 listopada nasze myśli wybiegają ku sprawom wykraczającym poza 
codzienne problemy. Przypominając tak ważne dla naszego narodu wydarzenia sprzed 
dziewięćdziesięciu ośmiu lat, ogarniamy refleksją i próbujemy podjąć przesłanie przodków. 
To oni swoją wierną służbą ojczyźnie przyczynili się do odzyskania niepodległości, a później 
potrafili tę niepodległość zagospodarować. To, że po stu dwudziestu trzech latach rozbiorów 
powiodło się stworzenie z tak odmiennych części jednego organizmu państwowego, było 
ogromnym osiągnięciem tamtego pokolenia. Opór, który Polska stawiła później sowieckiemu  
i niemieckiemu najeźdźcy, a także konsekwentny sprzeciw wobec narzuconego nam po 
zakończeniu II wojny światowej systemowi  nie byłyby możliwe bez owego wielkiego dzieła 
odbudowy poczucia narodowej jedności, które dokonane zostało przez II Rzeczpospolitą. 

Entuzjazm 1918 roku okazała się główną twórczą energią, która umożliwiła 
przedwojennej Polsce budowę własnego porządku ustrojowego z silnymi strukturami 
samorządowymi. W październiku i listopadzie 1918 roku dokonywało się symboliczne  



 
 

i praktyczne przejmowanie władzy przez Polaków w gminach i miastach. W działaniach 
podejmowanych po odzyskaniu niepodległości znalazły wyraz wspaniałe tradycje ustrojowe 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i odwołujący się do nich etos patriotyczny.  

Niezmiernie istotne dla tych działań było przeświadczenie, że państwo nie może tłumić 
ludzkiej wolności i kreatywności. Odwoływano się do tradycji obywatelskich, zasad 
poszanowania człowieka, jego godności i praw. Ale Polska międzywojenna mogła także 
sięgnąć do przykładów patriotyzmu społeczeństwa, który wyrażał się w pragnieniu 
kształtowania powszednich losów narodu i lokalnych zbiorowości, w postawach 
społecznikowskich, w służbie pro publico bono. 

Dzieje uczą nas, że Rzeczpospolita była wtedy silna, gdy wszystkie jej części 
poczuwały się do odpowiedzialności za dobro wspólne. Jestem przekonany, że ta zasada 
obowiązuje także i dzisiaj i że jest kluczem do odniesienia przez nasz kraj sukcesu w XXI 
wieku. Współczesna, na powrót suwerenna i wolna Polska czerpie bowiem swą moc  
z aktywności wszystkich obywateli, począwszy od działań, jakie podejmują oni w swoich 
lokalnych społecznościach. 

Święto Niepodległości Rzeczypospolitej jest świętem zgody i pojednania na wspólnej 
drodze do wolności Jednoczymy się pod biało-czerwona flagą , wpinamy kokardy narodowe  
i razem , bez względu na różnice poglądów, które są wpisane w  istotę demokracji 
manifestujemy naszą suwerenność. 

Każde wydarzenie w historii współczesnej niepodległej Polski zapisuje się na jej 
kartach. Istotne jest , byśmy ponad podziałami umieli pokazać ,że naszą wspólną wartością  
jest Ojczyzna. Zobowiązaniem wobec niej i pięknym przywilejem wolnych obywateli jest 
włączenie się w obchody ważnych narodowych świąt i rocznic, przeżywanie ich w poczuciu 
wspólnoty radości i dumy. W jedności.” 

 
Przewodniczący Rady Powiatu pogratulował obecnym na sesji oraz mieszkańcom  

powiatu dotychczasowych osiągnięć i złożył życzenia wielu sukcesów w nadchodzących 
dniach, radosnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości w poczuciu dumy  
i przywiązania do ukochanej Ojczyzny. 

Na zakończenie wystąpienia powtórzył słowa bohatera tamtych dni marszałka Józefa 
Piłsudskiego: 

 
„Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu 

dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy 
cierpień „ 

 
Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za uwagę i zapytał czy ktoś  

z zaproszonych gości chce zabrać głos. 
Głos zabrał Pan Łukasz Łaganowski, który odczytał list Posłanki na Sejm RP Anny 

Krupki (w załączeniu do protokołu).  
 

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych Przewodniczący Rady zaprosił na krótki 
montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów L.O im H.Kołłątaja  przygotowany pod 
kierownictwem Pań: Wiesławy Michalskiej  - nauczyciela  j. polskiego i Marty  Nowak - 
nauczyciela historii, po  czym poinformował o Mszy św. w intencji Ojczyzny  i dalszej części 
uroczystości pod urzędem miasta. 
 

Przystępując do dalszej części uroczystości jej wszyscy uczestnicy wzięli udział we 
Mszy św. w intencji Ojczyzny. Po Maszy św. przemaszerowali na Plac Konstytucji 3-go 



 
 

Maja. Tam głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu, który przytoczył słowa Ignacego 
Krasickiego - „Hymn do miłości ojczyzny”:  

 
„ Święta miłości kochanej ojczyzny, 
Czują cię tylko umysły poczciwe! 
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny 
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.”  
 
Następnie poprosił Komendanta Uroczystości druha Tadeusza Szarka o wydanie 

stosownych komend w celu rozpoczęcia części oficjalnej uroczystości. Raport przyjął Starosta 
Pińczowski Zbigniew Kierkowski. 
 

Poczet flagowy wystawiła Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie i stanowili go: 
aspirant sztabowy - Tomasz Długosz, aspirant - Paweł Kumor, młodszy ogniomistrz - Paweł 
Bajor. 

Przy dźwiękach Hymnu Państwowego wciągnięto flagę na masz.  
 
Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z zabranych chce zabrać głos.  
Głos zabrał Poseł Na Sejm RP Czesław Siekierski. Następnie list Wojewody 

Świętokrzyskiego odczytała Pani Katarzyna Nowacka. Głos zabrał również Starosta 
Pińczowski Zbigniew Kierkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Radkiewicz.   

 
Zabierając głos Przewodniczący Rady Powiatu oznajmił, że żyjemy w czasach wolnej, 

niepodległej Rzeczypospolitej i możemy z dumą manifestować swoje przywiązanie do 
Ojczyzny obchodząc radosne Święto Niepodległości.  

 
Następnie licznie zebrane delegacje  złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod 

pomnikiem Konstytucji 3-go Maja.  
 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu dzisiejszym przedstawiciele 

władz samorządowych powiatu złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem bohatera tamtych 
dni marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie poprosił Panią Wioletę Usnarską Sekretarz 
Powiatu o poprowadzenie części uroczystości dotyczącej złożenia wieńcy i wiązanek 
kwiatów. 

 
Po złożeniu wieńców i wiązanek Przewodniczący Rady Powiatu zacytował:  
„Zrzucał uczeń portret cara, 
Ksiądz Ściegienny wznosił modły, 
Opatrywał wóz Drzymała, 
Dumne wiersze pisał Norwid. 
I kto szablę mógł utrzymać 
Ten formował legion, wojsko. 
Żeby Polska, żeby Polska była Polską .....” 

 
 
Przewodniczący Rady Powiatu wyraził swoją dumę jako mieszkaniec powiatu 

pińczowskiego z tego, że tak licznie obchodzone są uroczystości 98 rocznicy Odzyskania 
Niepodległości.  

Serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się i zaangażowali  
w organizację uroczystości. W głównej mierze zaproszonym gościom, pocztom 



 
 

sztandarowym, kombatantom, weteranom i osobom represjonowanym, żołnierzom, 
pracownikom Urzędu Miejskiego w Pińczowie i Starostwa Powiatowego w Pińczowie  
i jednostek organizacyjnych, druhom strażakom KPPSP i OSP, policjantom, służbie 
więziennej, Stowarzyszeniom, Dyrektorom szkół, Nauczycielom i uczniom oraz  licznym 
delegacjom składającym wieńce i wiązanki, mediom, instytucjom kultury, Radnym Rady 
Miejskiej i Rady Powiatu. 

Szczególne słowa podziękowania skierował dla księdza dziekana proboszcza Jana 
Staworzyńskiego, który odprawił Mszę św. w intencji Ojczyzny.  

Przewodniczący skierował słowa uznania dla plutonu Jednostki strzeleckiej 2131 
Związku Strzeleckiego „Strzelec” Pińczów i jej dowódcy Dariusza Grenia bez których 
uroczystość nie miałyby takiego blasku. 

Słowa podziękowania złożył również dla komendanta dzisiejszej  uroczystości druha 
Tadeusza Szarka  za prowadzenie pododdziałów, Dyrektorowi Iwonie Senderowskiej  
i pracownikom Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury za pomoc organizacyjną, 
orkiestrze dętej pińczowskiej szkoły muzycznej na czele z dyrygentem-Kapelmistrzem 
Tadeuszem Bartosem. Sekretarzowi Powiatu Wioletcie Usnarskiej i Sekretarzowi Miasta  
Marcinowi Kozłowskiemu oraz pracownikom Biura Rady Powiatu za pomoc w organizacji 
święta niepodległości. 

Ponadto słowa podziękowania złożył dyrekcjom i podopiecznym Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Pińczowie za wykonanie 
okolicznościowych kotylionów i kokard. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił komendanta uroczystości druha 

Tadeusza Szarka o przeprowadzenie defilady i o odprowadzenie pocztów sztandarowych. 
Natomiast wszystkich zaproszonych gości na czele ze Starostą o odebranie defilady, po czym 
podziękował za uwagę i zamknął uroczystą sesję Rady Powiatu i Rady Miejskiej. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu 

/-/ Ireneusz Gołuszka 
 
 


