Protokół nr 43/09
z obrad XLIII sesji Rady Miasta Józefowa - Sesja Uroczysta, jaka
odbyła 14 kwietnia 2010 roku w siedzibie Rady Miasta przy ulicy Kardynała S.
Wyszyńskiego 1.

O godzinie 16.00 przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski otworzył Uroczystą Sesję Rady
Miasta Józefowa, która odbyła się dla uczczenia pamięci o ofiarach katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem.
W obradach sesji uczestniczyło czternastu radnych oraz Burmistrz Miasta Józefowa S.
Kruszewski, Zastępca Burmistrza M. Banaszek, Sekretarz Miasta K. Wasilewska, Skarbnik
Miasta H. Siwek, Ks. Proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej K. Gniedziejko, Ks.
Proboszcz parafii Świętego Jana Chrzciciela M. Sędek, kierownicy referatów Urzędu Miasta
Józefowa, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji
społecznych działających w mieście a także przedstawiciele lokalnej prasy.
Zawiadomienie o Uroczystej Sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 43/10 z obrad
Uroczystej Sesji Rady Miasta Józefowa z 14.04.2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski powitał przybyłych na sesję Gości, po czym
zwrócił się do obecnych na sali obrad osób następującymi słowami:
,,Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego wraz z Małżonką oraz Członków Delegacji
udającej się na uroczystości związane z 70 rocznicą zbrodni katyńskiej.
10 kwietnia 2010 r. zapisze się jako najtragiczniejszy dzień w historii naszego narodu. W
katastrofie samolotu zginął kwiat polskiej polityki, duchowieństwa i wojskowości, a także osoby
towarzyszące. W obliczu tego nieszczęścia chciałoby się powiedzieć: vanitas vanitatum et omnia
vanitas - marność nad marnościami, wszystko marność.
Żadne bowiem słowa nie dadzą sobie rady z wyrażeniem smutku, żalu i współczucia dla tych,
którzy bez żadnej przyczyny i potrzeby oddali swoje życie zamierzając uczcić pamięć
wybitnych przedstawicieli narodu polskiego pomordowanych w Katyniu, w miejscu dla
naszego narodu przeklętym. Życie większości z nich było przecież nieustanną drogą do
Katynia. Dziś już tam są. Szkoda tylko, że nigdy z tej drogi już nie powrócą.
Gdyby smutek i żal mógł wskrzeszać, oni byliby teraz pośród nas.
Ksiądz Twardowski napisał :,, Tylko śmierć umie zbliżać ludzi do ludzi”. Jednakże łatwo jest
mówić dobrze o zmarłych, ale ileż wysiłku niesie za sobą bycie obiektywnym i sprawiedliwym
wobec żywych. Czasem musi kogoś zabraknąć by go docenić, poznać piękno jego duszy,
dobroć, wartość i znaczenie. Ciepłych słów słyszanych o tragicznie zmarłych słucha się później z
radością i nadzieją. Nadzieją, że przeciwnicy na scenie politycznej już nigdy nie staną się
wrogami. Ten głęboko ludzki humanistyczny wydźwięk ostatnich dni napawa na to nadzieją.
Chciałoby się tylko, aby już na zawsze pozostało w nas choć trochę tego spokoju, wyciszenia,
zrozumienia i wzajemnej życzliwość, jakiej teraz doświadczamy.
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Zróbmy więc wszystko, aby tej okazji nie zaprzepaścić. Oczekując zmian u innych, pamiętajmy
aby zacząć od poprawy siebie.
Łączymy się w bólu z rodzinami ofiar katastrofy. Cierpimy dzisiaj z cierpiącymi. Ocieramy łzy z
każdej zapłakanej twarzy. W tych trudnych dniach oddając cześć, chwałę i hołd tragicznie
odeszłym, jesteśmy razem, wyjątkowo blisko siebie jako naród i jako obywatele Józefowa. I
niechby już tak chciało pozostać”.
Następnie przewodniczący Rady Miasta
poprosił o zabranie głosu Ks. Proboszczów
józefowskich parafii.
Ks. Proboszcz parafii Św. Jana Chrzciciela M. Sędek odczytał fragment niewygłoszonego
przemówienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz fragment
niewygłoszonego przemówienia Ks. Biskupa T. Płoskiego, którzy polecieli do Katynia w celu
potwierdzenia ustawicznej pamięci o zbrodni katyńskiej.
Jak powiedział Ks. Proboszcz M. Sędek, bardzo drogo kosztowało to, że kłamstwo katyńskie
przestało być kłamstwem i stało się prawdą na arenie międzynarodowej, po czym Ks.
Proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej K. Gniedziejko wypowiedział słowa
modlitwy.
Po modlitwie za ofiary katastrofy, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił
projekt Stanowiska Rady Miasta w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku
przedstawicieli władz państwowych, kościelnych, wojskowych, kombatanckich i innych.
Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację.
Stanowi ono załącznik nr 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 2 do protokołu nr 43/10 z obrad
Uroczystej Sesji Rady Miasta Józefowa z 14.04.2010 r.

Kończąc obrady sesji przewodniczący Rady Miasta Józefowa podziękował Gościom z przybycie
i poprosił o przeniesienie 96 zapalonych zniczy pod pomnik Łączniczki jako symbolu pamięci o
ofiarach katastrofy.
Sesja została zamknięta o godzinie 16.50.

Protokołowała:
Renata Nosarzewska
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