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Rada Miasta Katowice 
 
 
 
Protokół z XI sesji VIII kadencji samorządu. 
 
Data sesji: 11 września 2019r. 
Miejsce sesji: Sala  w Pałacu Goldsteinów przy pl. Wolności 12 a. 
Godzina rozpoczęcia sesji: 9:00 
Godzina zakończenia sesji: 11:00 
Numery podjętych uchwał: XI/224/19 – XI/227/19 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Miasta Katowice Pan Maciej Biskupski  
 
                              
Protokolantka: Beata Musiał 
 
 
W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem) 
Radny nieobecny – Dawid Durał. 
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Porządek obrad uroczystej sesji: 
1. Otwarcie sesji. 
2. Wystąpienia okolicznościowe.  
3. Wygłoszenie laudacji na cześć Pana Profesora Andrzeja Jasińskiego.  
4. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyznania Panu Profesorowi Andrzejowi 
Jasińskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” (DS-273/19)..  
5. Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” Panu 
Profesorowi Andrzejowi Jasińskiemu.  
6. Wygłoszenie laudacji dla Pani Krystyny Szaraniec.  
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Pani Krystynie Szaraniec tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” (DS- 274/19).  
8. Uroczyste wręczenie aktu przyznania Pani Krystynie Szaraniec tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Miasta Katowice”.  
9. Wygłoszenie laudacji dla Pana Andrzeja Lubiatowskiego.  
10. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyznania Panu Andrzejowi Lubiatowskiemu 
tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” (DS-275/19).  
11. Uroczyste wręczenie aktu przyznania Panu Andrzejowi Lubiatowskiemu tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.  
12. Wygłoszenie laudacji dla Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich.  
13. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyznania Oddziałowi Zagłębia Węglowego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice” 
(DS-276/19).  
14. Uroczyste wręczenie aktu przyznania Oddziałowi Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.  
15. Komunikaty. 
16. Zamknięcie sesji.  
 
Punkt 1 Otwarcie sesji. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady otworzył obrady XI uroczystej sesji Rady Miasta Katowice VIII kadencji 
samorządu, zwołanej w dniu święta miasta – 154. rocznicy nadania Katowicom praw 
miejskich.  
Stwierdził, że dzisiejsza sesja jest wyjątkowym wydarzeniem dla miasta i mieszkańców 
Katowic. Właśnie dziś, w dniu urodzin Katowic mamy wielki zaszczyt uhonorować osoby, 
których działalność wpisała się trwale w piękne karty historii naszego miasta. Tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta, a także tytułu „Zasłużony dla Miasta Katowice” są wyrazem 
symbolicznego podziękowania jakie Rada Miasta Katowice może przyznać osobistościom, 
których codzienna praca i talent wpływa na rozwój Katowic i kształtuje kolejne pokolenie 
katowiczan.  
 
W dniu dzisiejszym uhonorowane zostaną wybitne postaci świata kultury, samorządu oraz 
gospodarki. Każda z uhonorowanych postaci miała niebagatelny wpływ na kształt dzisiejszych 
Katowic, za co chcemy serdecznie podziękować.  
 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114291/Punkt%201%20sesji.asx


 

 3 

Wybitny pianista, nauczyciel akademicki, mistrz prof. Andrzej Jasiński dołączy w dniu 
dzisiejszym do grona 20 honorowych obywateli Katowic, wzbogacając tym samym grono 
wybitnych muzyków, którzy w przeszłości otrzymali tytuł Honorowego Obywatela Miasta. 
 
Wyrazy szczególnego uznania kierujemy do wieloletniej Dyrektor Teatru Śląskiego  
w Katowicach, Pani Krystyny Szaraniec, znakomitego menadżera kultury. 
 
Tytuł zasłużony dla Miasta Katowice otrzyma także Pan Andrzej Lubiatowski, jeden  
z inicjatorów powołania Unii Metropolii Polskich, która została ustanowiona w 1992 roku  
w Katowicach. 
 
Tytułem tym honorujemy także instytucję, Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, które w tym roku obchodzi 100 rocznicę powstania.  
 
To wielki zaszczyt, że wszyscy Państwo wyrazili zgodę na przyjęcie wyróżnień, które za chwilę 
wręczymy. 
 
Abraham Lincoln powiedział: „To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz 
jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.” 
 
Katowice są dumne ze swoich mieszkańców, a my jako Rada Miasta jesteśmy niezwykle 
wyróżnieni, że w ten symboliczny sposób możemy podziękować.  
 
Prowadzący obrady bardzo serdecznie powitał bohaterów dzisiejszej uroczystości: 
Pana Profesora zw. dr hab. Andrzeja Jasińskiego wraz z najbliższą rodziną i przyjaciółmi,  
Panią Krystynę Szaraniec wraz z mężem dr Lechem Szarańcem, rodziną i przyjaciółmi, 
Pana Andrzeja Lubiatowskiego, 
Pana profesora Jerzego Barglika Prezesa Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich wraz z Członkami Zarządu Oddziału Zagłębia Węglowego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także Pana Piotra Szymczaka głównego Prezesa 
Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
 
Prowadzący obrady powitał Pana Marcina Krupę -  Prezydenta Miasta Katowice. 
 
Szczególnie gorąco powitał pozostałych czcigodnych gości oraz laudatorów zaproszonych  
w związku z tym szczególnym dla historii miasta wydarzeniem: 
- Jego Magnificencję profesora Władysława Szymańskiego Rektora Akademii Muzycznej  
w Katowicach 
- Panią profesor Wandę Palacz Prorektora ds. dydaktyki i nauki Akademii Muzycznej  
w Katowicach 
- Pana profesora Jacka Glenca Prorektora ds. studenckich i współpracy międzynarodowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach 
- Panią profesor Annę Górecką Kierownika Katedry Fortepianu Akademii Muzycznej  
w Katowicach 
- Pana Profesora Pawła Sowę Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej  
- Panią Katarzynę Pleśniak Kanclerza Akademii Muzycznej w Katowicach 
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- Pana Roberta Talarczyka Dyrektora Teatru Śląskiego w Katowicach wraz z pracownikami 
Teatru, 
- Pana Stanisława Więcka Przewodniczącego Rady Nadzorczej ENERGOINSTAL SA 
- Panią Danutę Kamińską Wiceprzewodniczącą Zarządu Górnośląsko -Zagłębiowskiej 
Metropolii. 

Powitał przedstawicieli posłów w osobie Posła na Sejm RP Pana Marka Wójcika. 

Szczególnie serdecznie powitał Pana Piotra Uszoka byłego Prezydenta Miasta Katowice oraz 
nie mniej serdecznie Pana Jerzego Forajtera byłego Przewodniczącego Rady Miasta 
Katowice. 

Powitał przybyłych na dzisiejszą sesję Wiceprezydentów Miasta Katowice, Panią Skarbnik 
Miasta Katowice i Pana Sekretarza Miasta Katowice. 

Powitał  Radnych Rady Miasta Katowice VIII kadencji samorządu. 
 
Ponadto powitał:  
Pana  Artura Ormana  Z-cę  Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach, 
Pana Arkadiusza Korzeniewskiego Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  
w Katowicach, Naczelników i pracowników Urzędu Miasta Katowice, przedstawicieli mediów, 
mieszkańców przybyłych na sesję oraz Internautów. 

 
Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady sesji są prawomocne. 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że porządek obrad XI sesji został radnym dostarczony 
przy zawiadomieniach o sesji.  
 
Punkt 2 Wystąpienia okolicznościowe. <zapis AV> 
 
Pan Prezydent Marcin Krupa przypomniał, że obchodzimy dzisiaj 154 rocznicę nadania praw 
miejskich Katowicom. 1846 to rok, który można uznać za początek miasta, wraz  
z pojawieniem się w mieście kolei żelaznej, łączącej Mysłowice z Wrocławiem, a później 
Warszawę z Wiedniem.  Ten czas, to dynamiczny rozwój miasta. Był w historii miasta czas 
secesji, moderny w architekturze oraz nadanie Katowicom rangi stolicy Górnego Śląska, który 
miał wówczas autonomię. Po II Wojnie Światowej powstały w Katowicach, charakterystyczne 
dla miasta Osiedla: Tysiąclecia, Gwiazdy, charakterystyczny budynek „Spodka”. Po 
przemianach politycznych kraju, powstaje Strefa kultury, zmienia się tym samym oblicze 
miasta, które przestaje się już kojarzyć jedynie z przemysłem ciężkim.  Powstają biurowce, 
związane z nowymi technologiami. Miasto staje się rozpoznawalne na mapie Europy i Świata. 
Ostatni rok, to czas wielkich inwestycji komunikacyjnych, które w znacznym stopniu rozwiążą 
problemy komunikacyjne miasta. Pojawiły się na mapie miasta, tzw. miejsca spotkań, w tym 
tężnia solankowa w Ligocie. Priorytetem działań miasta jest także walka ze smogiem. Czyste 
powietrze to przyszłość dla młodych pokoleń. Zrealizowano już pierwsze centrum 
przesiadkowe w Ligocie. Buduje się kolejne. Prezydent podpisał list intencyjny z Panem 
Premierem Mateuszem Morawieckim dotyczący budowy Centrum Nauki w Katowicach, 
uściślającego to, co w naszym regionie najważniejsze: medycyna rozwój elektroniki, 
informatyki, kultury i architektury wraz z  urbanistyką.  Planuje się także, wraz ze stroną 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114292/Punkt%202%20sesji.asx
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rządową, upamiętnić śp. Jerzego Kukuczkę, wybitnego polskiego himalaistę w postali 
Centrum Himalaizmu w Bogucicach. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie współpraca  
z mieszkańcami miasta.  
Prezydent zwrócił się do dzisiejszych honorowych gości, do Pana profesora Andrzeja 
Jasińskiego. Kunszt pedagoga i serce wkładane w swoją prace spowodowały wykształcenie 
wybitnych pianistów, na międzynarodowym poziomie.  
Do Pani Krystyny Szaraniec, wybitnego menadżera kultury. Dzięki Jej pracy Teatr Śląski zyskał 
renomę na scenach całego kraju. 
Do Pana Andrzeja Lubiatowskiego, który był pomysłodawcą Unii Metropolii Polskich. Jego 
działalność zdecydowanie skierowana była na nasze miasto, pomimo tego, że nie jest 
mieszkańcem Katowic. Z takich drobnych, namacalnych spraw, można wspomnieć chociażby, 
że  to za sprawa Pana Lubiatowskiego powstał w mieście mural Wojciecha Korfantego, 
człowieka wielce zasłużonego dla Śląska.   
Do Oddziałowi Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Elektryka to tylko 
jedna z ich działalności. Stowarzyszenie to liczy już 100 lat. Dbali i nadal dbają  o rozwój 
przemysłu, elektryki, byli odpowiedzialni za elektryfikację miasta.   
 
Punkt 3 Wygłoszenie laudacji na cześć Pana Profesora Andrzeja Jasińskiego. <zapis AV> 
 
Panią profesor Anna Górecka  wygłosiła  laudację.  
Pan Profesor Andrzej Jasiński to z urodzenia częstochowianin, jednak z wyboru, od 1952r. 
katowiczanin. Pozostał w nich do dzisiaj. W roku 1960r. jako student profesor Władysławy 
Markiewiczówny  zdobył zwycięstwo na Konkursie Pianistycznym w Barcelonie. Zatrudniony 
w 1961 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Tutaj rozwija się jego 
nieprzeciętny  talent pedagogiczny. Zaowocował on olbrzymią liczbą absolwentów 
katowickiej Alma Mater. Wśród nich nie można nie wspomnieć Krystiana Zimermana oraz 
pianistów z niemal całego świata, którzy korzystali z wiedzy i doświadczenia Pana Profesora 
na kursach muzycznych odbywających się na wszystkich kontynentach. Katowicka uczelnia 
nie była jedynym miejsce pracy pedagogicznej Pana Profesora. W latach 1979-1982 był 
Profesorem w Stuttgarcie, w Salzburgu, w Paryżu, w Imoli we Włoszech oraz podczas  
licznych kursów na całym świecie. Wiele z tych miejsc chciało zatrzymać Profesora u siebie. 
Przez wiele lat kierował Katedrą Fortepianu Katowickiej Akademii Muzycznej. 14 grudnia 
2016r. został  „Doctorem Honoris Causa” swojej macierzystej uczelni. Zasiadał i nadal to 
czyni w jury najważniejszych konkursów pianistycznych na całym świecie. Profesor otrzymał 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal  Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, Nagrody 
Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i dydaktyczno-
wychowawczej, nagrodę Rozgłośni Polskiego Radia Katowice za wybitne osiągnięcia 
artystyczne i pedagogiczne w dziedzinie pianistyki oraz popularyzację najwyższych wartości 
artystycznych na antenie Polskiego Radia, nagrodę Prezydenta Miasta Katowice, nagrodę 
Prezydenta Miasta Częstochowa, nagrodę Walentego Roździeńskiego za dorobek artystyczny 
i upowszechnianie muzyki wśród społeczeństwa Katowic, Śląską nagrodę im. J. Ligonia za 
wychowanie wielu pokoleń pianistów znanych na całym świecie, nagrodę im. K. Miarki, 
srebrną statuetkę Nike w dziedzinie nauki, nagrodę kapituły nagrody Przyjaciół Śląska  
w Warszawie, nagrodę im. Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski, 
nagrodę  „Lux  ex Silesia” oraz doroczną nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za  rok 2019. W maju 2007 r. otrzymał tytuł  „Doctora Honoris Causa” Uniwersytetu  

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114293/Punkt%203%20sesji.asx
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Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, a w roku 2015 ten sam zaszczytny tytuł Lwowskiej 
Narodowej Akademii Muzycznej.  
Pani Profesor  Anna Górecka złożyła Panu Profesorowi gratulacje z okazji przyznania Mu 
tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Katowice”, jak również życzenia wielu dalszych 
szczęśliwych lat.       
 
Punkt 4 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyznania Panu Profesorowi 
Andrzejowi Jasińskiemu tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał Radnym, iż głosowanie uchwały odbędzie się drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem portalu radnych. Poprosił  o zalogowanie się do tego 
portalu.  
Państwo Radni otrzymali projekt uchwały  jako druk sesyjny nr DS-273/19.   
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XI/224/19/ 
 
Punkt 5 Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 
Katowice” Panu Profesorowi Andrzejowi Jasińskiemu. <zapis AV> 
 
Wyróżnienie wręczyli Pan Przewodniczący z Panem Prezydentem. Był to akt przyznania  
honorowego tytułu, symboliczny klucz do bram miasta oraz  kwiaty. 
 
Prof. Andrzej Jasiński podziękował za to zaszczytne wyróżnienie. Stwierdził, że to dla niego 
wielka radość. Jako człowiek skromy zadaje sobie pytanie „Czy ja na to zasługuję”. Zauważył, 
że zachowuje sentyment do swojego miasta urodzenia, czyli Częstochowy, ale bardzo 
wcześnie Katowice stały się „nowym domem”, w którym spełniły się wszystkie najważniejsze 
plany życiowe, zawodowe i osobiste. Profesor ma dwoje dzieci, pięcioro wnuków i sześcioro 
prawnuków. Z Katowic jest dumny. Wielokrotnie podróżuje po świecie i za każdym razem, 
ludzie wyrażają wielkie uznanie w stosunku do miasta, które ciągle się rozwija i w znaczący 
sposób dba o kulturę, sztukę i muzykę. Pan Profesor stwierdził, że ilekroć wraca z miast 
całego świata do Katowic, na zamieszkałe przez siebie Osiedle Tysiąclecia, czuje się „jak na 
wczasach”. Pogratulował miastu za to, co do tej pory uczyniło. Wyraził przekonanie, że 
miasto pójdzie w dalszym ciągu w tym kierunku, że będzie jednym z najważniejszych miast  
w dziedzinie kultury na świecie.  
 
Punkt 6 Wygłoszenie laudacji dla Pani Krystyny Szaraniec. <zapis AV> 
 
Pan Dyrektor Robert Talarczyk wygłosił laudację.  
„Gdyby Krystyna Szaraniec nie istniała, to trzeba by było ją wymyślić”. Wieloletnia dyrektor 
zrobiła tyle dla Śląskiego Teatru, co mogłoby się stać dorobkiem całej rzeszy ludzi. Są 
jednostki, które inspirują miliony. To taka osoba. W bieżącym roku nasz Teatr obchodzi 112 
urodziny, w tym ponad jedna trzecia z tego okresu czasu jest związana z działalnością Pani 
Krystyny Szaraniec, która 16 czerwca br. obchodziła jubileusz 40.lecia pracy w Teatrze 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114294/Punkt%204%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=114273&menu=660
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114295/Punkt%205%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114296/Punkt%206%20sesji.asx
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Śląskim. W całej Polsce znane są Jej prekursorskie inicjatywy w prowadzeniu, w sposób 
nowoczesny, instytucji artystycznej. Skupiła wokół teatru wybitnych przedstawicieli 
gospodarki, przemysłu i finansów, tworząc w 1996r. Radę Gospodarczą, która z biegiem lat 
przekształciła się w Radę Mecenasów Teatru. Kontakt z tym środowiskiem przynosi 
konkretny, finansowy wymiar i pozwala realizować wiele przedsięwzięć teatralnych, 
fundowanych przez wspomnianą Radę. Poprzez współpracę z mediami, skutecznie 
promowała wszelkie działania od repertuaru,  po edukację teatralną realizowaną w szkołach 
i innych środowiskach. Współpraca Teatru Śląskiego z Telewizją Polską zaowocowała tym,  
że kilkanaście spektakli teatru zostało wyemitowanych w telewizji publicznej, zyskując rzesze 
nowych sympatyków. Organizowała akcje społeczne, z udziałem radia, telewizji i prasy, 
aukcje dzieł sztuki, jubileusze, urodziny teatru. Znana jest w całej Polsce  
z niekonwencjonalnych pomysłów, których celem była promocja teatru. Ze śp. Krystyną 
Bochenek skupiła się początkowo na imieninach, najpierw Śląsko-Zagłębiowskich Krystyn. 
Obecnie jest to święto  o charakterze ogólnopolskim.  Była pomysłodawczynią  
i organizatorką  Międzynarodowy Kontaktów Teatralnych. To dzięki niej Teatr Śląski gościł na 
scenach: Czech, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Węgier, Rosji i Rumunii. Przeprowadziła remont 
generalny Teatru Śląskiego, za co została uhonorowana przez kolegium redakcyjne „Trybuny 
Śląskiej” miejscem w loży liderów. Pozyskała hojnych mecenasów i przeprowadziła remont 
elewacji, dachu, gmachu głównego Teatru oraz gmachu Sceny Kameralnej. Jej wielkim 
dziełem jest nowoczesna „Scena w Malarni”. Otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym 
m.in.:  nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr 
kultury, „Narcyza”, nagrodę dla aktywnych kobiet przyznaną przez Izbę Przemysłowo-
Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, nagrodę Prezydenta Miasta Katowice  
w dziedzinie kultury za kreowanie nowych sposobów prowadzenia instytucji artystycznych, 
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach  
w kategorii twórców  kultury,  w ogólnopolskim miesięczniku „Pani”,  znalazła się na liście 
100 Polek, a w „Dzienniku Zachodnim” w gronie 50 najważniejszych kobiet na Śląsku. Została 
uhonorowana Złotym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” i Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.  
Pan Dyrektor współpracuje z Panią Krystyną Szaraniec od wielu lat. Wie Ona, jak sprawić, 
żeby nie tylko widzowie wychodzili z teatru zadowoleni, ale również pracownicy odczuwali 
satysfakcję ze swojej pracy i nie chodzi tu tylko o aktorów, dla których naturalnym 
środowiskiem jest scena i stały kontakt z widzem, ale także o każdego teatralnego 
„rzemieślnika”, poczynając od scenicznych montażystów, po krawcowe i tapicerów. Każda 
osoba pracująca w Teatrze Śląskim za czasów Pani Krystyny Szaraniec wiedziała, że jest 
nieodzownym elementem ekipy teatralnej. Potrafiła zjednywać ludzi, budzi szacunek  
i sympatię. Pan Dyrektor stwierdził, że wiele się od niej nauczył.  
Na koniec, Pan Robert Talarczyk życzył aby wszyscy artyści mieli takich opiekunów, zaś 
widzowie, takich dyrektorów teatrów, jak Pani Krystyna Szaraniec.  
 
Punkt 7 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Pani Krystynie Szaraniec 
tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały  jako druk sesyjny nr 
DS-274/19.   
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114297/Punkt%207%20sesji.asx
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Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XI/225/19/ 
 
Punkt 8 Uroczyste wręczenie aktu przyznania Pani Krystynie Szaraniec tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Miasta Katowice”. <zapis AV> 
 
Wyróżnienie wręczyli Pan Przewodniczący z Panem Prezydentem. Był to honorowy dyplom  
i legitymacja. Ponadto wręczono kwiaty.  
 
Pani Krystyna Szaraniec stwierdziła, że teatr jest Jej pasją. Przypomniała, że podczas 
studiów, otrzymała propozycję pracy w Archiwum Państwowym. Podziękowała jednak  
twierdząc, że to nie jest dla Niej. Najpierw była nauczycielem, potem dyrektorem w szkole 
podstawowej, później w X Liceum Ogólnokształcącym. Pracując w Liceum bywała na 
wszystkich premierach teatralnych w Katowicach. „Kocham teatr i bez niego nie wiem, jak 
mogłabym żyć”. Kiedy Pani Krystynie Szaraniec zaproponowano stanowisko Z-cy Dyrektora 
Teatru Śląskiego, obok wielkiego artysty Michała Pawlickiego, ówczesnego dyrektora, to było 
wielkie wyzwanie. Współpracowała z wielkimi artystami. Obecny tutaj dyrektor Pan Robert 
Talarczyk, nasycił ten teatr muzyką. Teatr to bowiem nie tylko słowo, ale także muzyka. Teatr 
Śląski wypełniony jest po brzegi, już od wielu lat. To niezwykle cieszy. Jednak jego początki  
to była „bieda”, z małym zapleczem, przestarzałymi urządzeniami. Pani Krystyna Szaraniec 
zaczęła szukać pomocy. „Prosiła o pomoc i dziękowała za pomoc”. Współpracowała m.in.  
z Panem Prezydentem Piotrem Uszokiem,  potem z Prezydentem Marcinem Krupą. Stworzyła 
wielki klan Krystyn, z całej Polski, klan kulturalny i patriotyczny. Krystyny poznają swój kraj, 
co roku w innym wielkim mieście. Jednym z tych miast były Katowice. Miasto wówczas 
zachwyciło. Wiele lat temu, zastała Katowice pogrążone w biedzie. Obecnie, kultura Katowic 
to potęga, m.in. dzięki Panu Profesorowi Andrzejowi Jasińskiemu, śp. Profesorowi  
Mikołajowi Góreckiemu, Wojciechowi  Kilarowi. Miasto, to jednak nie tylko muzyka, to także 
sztuka wizualna, teatralna. Budzi to szacunek i podziw.  
Na koniec Pani Krystyna Szaraniec życzyła Katowicom dalszego rozwoju, a Teatrowi 
Śląskiemu, wspaniałych lat i wielkich dokonań artystycznych.  
 
Punkt 9 Wygłoszenie laudacji dla Pana Andrzeja Lubiatowskiego. <zapis AV> 
 
Pani Danuta Kamińska wygłosiła laudację.  
Pan Andrzej Lubiatowski, to przede wszystkim wspaniały, dobry i pełen pokory człowiek. Jest 
Wielkopolaninem, urodził się w czasie II Wojny Światowej. Obecnie mieszka w Warszawie. 
Po studiach, na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, jego działalność zawsze 
koncentrowała się na mieście. Miasto to, jak sam pisze : „jest prześwitem pomiędzy niebem, 
a ziemią”. Zostawiamy w nim „ślad naszego pobytu”. W 1986r. założył i kierował Pracownią 
Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie. W dalszych latach wypracował ideę 
utworzenia Krajowej Szkoły Urbanistyki. Opracował, przyjęty przez 12 ogólnopolskich 
organizacji samorządów terytorialnych i zawodowych „Kanon Architektury Prawa 
Przestrzennego  Rzeczpospolitej Polskiej”, który może być podstawą stopniowego 
naprawiania  prawa  przestrzennego i  budowlanego. Od początku swojej kariery zawodowej, 
wyjątkową estymą darzył miasto Katowice, niejednokrotnie był naszym ambasadorem. 

https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=114274&menu=660
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114298/Punkt%208%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114299/Punkt%209%20sesji.asx
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Katowice, stosunkowo młode, były dla niego przykładem budowy nowych przestrzeni 
miejskich. Pan Andrzej Lubiatowski uważa, że aby być dobrym urbanistą, należy pogłębiać 
przy tym wiedzę historyczną, znaleźć jego DNA, genezę. Jak mało kto, zna On historię miasta 
Katowice. Po odrodzeniu się idei samorządów, stał się jednym z animatorów i architektów 
samorządu terytorialnego. W 1989r. zorganizował poradnię obywatelską, pomagając  
w przygotowaniu i przeprowadzeniu pierwszych wyborów samorządowych. Opracował 
poradnik „Jak formułować obywatelskie programy lokalne”. Był on niejako „biblią” dla 
tworzących się komitetów obywatelskich na terenie całej Polski. Zainicjował i zorganizował 
Unię Metropolii Polskich, która została zarejestrowana w mieście Katowice, jako fundacja.   
W kolejnych latach zaproponował powstanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, której był 
członkiem, a następnie  jednym z głównych konsultantów. Pan Andrzej Lubiatowski w Unii 
Metropolii Polskich był dyrektorem przez 25 lat. Wniósł tam wiele pracy, wiedzy, energii oraz 
umiejętności interpersonalnych. Ma dar ciągłego wymyślania, lubi dzielić się swoją wiedzą. 
Zawsze działa w kategoriach dobra wspólnego. Potrafi wypracować kompromis i konsensus, 
nie wdając się w partyjne polemiki. Z istotnym, a często dominującym udziałem Pana 
Andrzeja Lubiatowskiego udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, które służą 
samorządom, w tym m.in. wdrożenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, czy „złotej” reguły 
wydatkowej. Te inicjatywy zrodziły się właśnie w Katowicach. Wychodząc z założenia, że 
wszędzie, w Europie i na świecie, metropolie są głównym nośnikiem postępu rozwoju, działał 
na ich rzecz. Był inicjatorem i głównym współautorem opracowań metropolitalnych. 
Popularyzatorem powstania naszej metropolii. Już w 1991r. opracował memoriał Unii 
Metropolii do ówczesnego Premiera w sprawie ratowanie głównych miast Polski, z żądaniem 
pilnego opracowania i realizacji rządowego programu interwencyjnego dla Aglomeracji  
Katowickiej i Łódzkiej. Pan Andrzej Lubiatowski jest autorytetem dla wielu. Doradzał 
Prezydentom miasta Katowice, począwszy od śp. Jerzego Śmiałka. Jasno formułuje cele, do 
których realizacji konsekwentnie dąży. W świecie samorządów, to „człowiek instytucja”. 
Wierny swoim wartościom, oddany sprawom publicznym. Ustawia się zawsze w roli doradcy, 
refleksyjnego mędrca, a decyzje pozostawia politykom. Człowiek myślący obrazami. Otwarty 
na poglądy innych. Słyszy się z Jego ust stwierdzenia: „tyle państwa, ile miasta”., „dać się 
związać, czy się związać”, „myśl lokalnie, działaj globalnie”, „gospodarka się metropolizuje,  
a nie globalizuje”. Nie przywiązuje wagi do dóbr doczesnych. Lubi muzykę klasyczną.  
W części spełniło się Jego marzenie, bo właśnie w Katowicach powstała pierwsza polska 
metropolia.  Dziękujemy  Panu Andrzejowi Lubiatowskiemu za wszystkie dotychczasowe  
dokonania i prosimy o dalszą  pomoc przy budowaniu przyszłości Katowic, metropolii  
i samorządów.  
 
Punkt 10 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyznania Panu Andrzejowi 
Lubiatowskiemu tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały  jako druk sesyjny nr 
DS-275/19.   
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XI/226/19/ 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114300/Punkt%2010%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=114275&menu=660
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Punkt 11 Uroczyste wręczenie aktu przyznania Panu Andrzejowi Lubiatowskiemu tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”. <zapis AV> 
 
Honorowe wyróżnienie, podobnie, jak poprzednio, wręczyli Pan Przewodniczący z Panem 
Prezydentem.  
 
Pan Andrzej Lubiatowski zacytował żydowską definicję miasta. Ona jest stosowna do 
Katowic: „miasto to jest taka osada, w której co najmniej dziesięciu nie pracuje, tylko myśli 
dla dobra pozostałych, dla dobra ogółu i dla dobra wspólnoty”. Założyciele miasta to byli 
naprawdę „myślący” ludzie. Podobnie, Wojciech Korfanty, który widział miasto Katowice 
jako  stolicę  Górnośląskiego  Okręgu Przemysłowego pomimo, że w 1910r. Katowice liczyło 
zaledwie  40 tys. mieszkańców, podczas, gdy Gliwice, czy Bytom miały po 70 tys.,  
a Sosnowiec 100 tys. mieszkańców. Podkreślał bowiem, że właśnie tutaj koncentrują się 
wszystkie sieci: gospodarcze, handlowe i kulturalne. Czyli już wówczas, Katowice z założenia 
to była nie tylko stacja kolejowa, ale od początku były miastem „myślącym”. Miasto ma 
szczęście do mądrych ludzi, w tym do Pana Piotra Uszoka, który pozostawił po sobie wielkie 
dzieło. Pan Andrzej Lubiatowski docenił także Panią Danutę Kamińską, z którą przez wiele lat 
współpracował, Pana Janusza Waląga Sekretarza Miasta i wiele innych osób. Pani Profesor 
Lucyna Frąckiewicz z Uniwersytetu Śląskiego to osoba, od której uczył się socjologii miasta. 
Katowice są przykładem młodego miasta kapitalistycznego. Posiadało, jako pierwsze  
w Polsce plan urbanistyczny. 
Pan Andrzej Lubiatowski podziękował wszystkim, ale i Katowicom, że to, że nauczył się na 
jego przykładzie urbanistyki.  
 
Punkt 12 Wygłoszenie laudacji dla Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. <zapis AV> 
 
Pan profesor Paweł Sowa wygłosił laudację.  
100 lat działalności Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich to 
piękny jubileusz. Jest jednym z sześciu Oddziałów, wówczas kół założycielskich 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Oddział jest niezwykle zasłużony dla Katowic, instytucji, 
firm, mieszkańców. W trudnych dla Katowic latach 1919-1921, podczas III Powstań  
i Plebiscytu, członkowie koła elektryków udzielali pomocy powstańcom i uchodźcom. W 
1920r. wielu członków koła wstąpiło w szeregi wojska polskiego, aby bronić niepodległości. 
Po uroczystym wkroczeniu wojsk polskich do Katowic, działalność  koła  elektrotechników 
objęła cały obszar ówczesnego Województwa Śląskiego. Koło zajmowało się w tym czasie 
opracowywaniem memoriału dla władz państwowych na temat elektryfikacji polskiego 
zagłębia węglowego. Uczestniczono w tworzeniu norm, przepisów dotyczących eksploatacji 
urządzeń elektrycznych, prowadzono, głównie w Katowicach odczyty, szkolenia. Nawiązano 
współpracę z katowickim Kołem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Województwa 
Śląskiego. Z początkiem lat 30-tych ubiegłego wieku powołano Oddział Zagłębia Węglowego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jednym z prezesów tego Oddziału był późniejszy 
Profesor Politechniki Śląskiej Jan Obrąpalski,  patron jednej z katowickich ulic. Zespół, pod 
przewodnictwem Pana Profesora Obrąpalskiego opracował w latach 1941-1943, działając  
w warunkach konspiracji, program elektryfikacji Polski na okres od 1960-1965r., w którym 
proroczo przewidział zachodnią granice Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. W styczniu 1945r. 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114301/Punkt%2011%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114302/Punkt%2012%20sesji.asx
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w Katowicach pojawił się członek Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich Józef Michejda. Dzięki wysiłkom zorganizowanej przez niego grupy członków 
Stowarzyszenia  Elektryków  Polskich  z oddziałów, w Katowicach przywrócono w ciągu 
trzech dni zasilanie w energię elektryczną, uruchomiono wodociągi, tramwaje, linie 
kolejowe. Pierwszym powojennym prezesem został inż. Lucjan Nehrebecki, późniejszy 
profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. W elektrowniach i innych zakładach 
przemysłowych Katowic i województwa  zaczęły powstawać koła zakładowe Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. Prowadzono działalność szkoleniową, rzeczoznawczą i rekomendacyjną. 
W 1995r. zostały zorganizowane pierwsze Katowickie Dni Elektryki, wielodniowa, cykliczna 
impreza naukowo-techniczna i popularyzatorska, skierowana do firm, uczniów, studentów 
oraz mieszkańców Katowic. Prezentem dla miasta z okazji tego wydarzenia było oświetlenie 
ulicy Podgórnej. Od tego czasu zorganizowano dziewięć edycji tej imprezy. Dni te 
charakteryzują się olbrzymią różnorodnością. Stowarzyszenie dba także o rozwój młodego 
pokolenia. Funduje stypendia przyznawane wyróżniającym się uczniom średnich szkół 
technicznych, a także prowadzi zbiórki darów dla podopiecznych domów dziecka  
w Katowicach. Oddział wzorowo i twórczo realizuje dewizę Stanisława Staszica: „Być 
narodowi użytecznym”.  Użytecznym dla polskiej elektryki, dla swoich członków, dla firm 
elektrycznych regionu, dla mieszkańców Katowic i władz miasta.  
Pan Profesor Paweł Sowa w pełni poparł wniosek Rady Miasta Katowice o nadanie 
Oddziałowi Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich honorowego 
odznaczenia „Zasłużony dla miasta Katowice”.  
 
Punkt 13 Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie przyznania Oddziałowi Zagłębia 
Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta 
Katowice”. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady przypomniał, że Radni otrzymali projekt uchwały  jako druk sesyjny nr 
DS-276/19.   
Komisja Organizacyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.  
 
Wobec braku uwag oraz zgłoszeń ze strony Radnych, Prowadzący obrady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  
Uchwałę podjęto jednogłośnie, przy 27 głosach „za”.  

/Uchwała nr XI/227/19/ 
 

Punkt 14 Uroczyste wręczenie aktu przyznania Oddziałowi Zagłębia Węglowego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Katowice”.  
<zapis AV> 
 
Wyróżnienie, analogicznie jak poprzednio, wręczyli Pan Przewodniczący z Panem 
Prezydentem. Odebrał je Panowie Prezesi Jerzy Barglik oraz Piotr Szymczak. 
 
Pan Profesor Jerzy Barglik podziękował za przyznane Oddziałowi wyróżnienie. Czasami 
ludzie zadają pytanie skąd ta nazwa: Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich. Dlaczego trzyma się tej tradycyjnej nazwy, obowiązującej od samego 
początku. Koło Elektrotechników powstało w Sosnowcu, gdyż legalna działalność elektryków 
na terenie Katowic nie była możliwa. Obecnie uhonorowany wyróżnieniem  Oddział 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114303/Punkt%2013%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/RadaMiasta/Uchwaly/dokument.aspx?idr=114276&menu=660
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114304/Punkt%2014%20sesji.asx


 

 12 

„przyszedł” z Zagłębia do Katowic. Można więc powiedzieć, że jest to niejako prekursor 
Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.  Pan Profesor Jerzy Barglik  podziękował za wyróżnienie. 
Jest to zachęta do dalszej współpracy, do nowych form poszukiwań, nowych działań.   
 
Pan Piotr Szymczak przedstawił się jako Szczecinianin. Zauważył, że Katowice każdego roku 
pięknieją. Jest pełen podziwu dla tych osiągnięć. Ludzie wrażliwi, kompetentni, 
zaangażowani, tak właśnie buduje i szuka rozwiązania problemów. Pan Piotr Szymczak złożył 
urodzinowe życzenia miastu. Wyraził radość, że jeden z Oddziałów stowarzyszenia,  został 
tak wysoko wyróżniony.  Autorami sukcesu dla stwarzania warunków do działalności 
Oddziału są dwaj Prezydenci: Pan Piotr Uszok i Pan Marcin Krupa. W uznaniu ich wkładu  
w działalność statutową Stowarzyszenia Elektryków Polskich i w podziękowaniu za 
dotychczasową współpracę przygotowano dla Nich Medale Stulecia Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich.  
Dodał, że współpraca z władzami miasta przebiega znakomicie. 
Pan Piotr Szymczak życzył wszystkim sukcesów. 
 
Panowie Prezesi: Jerzy Barglik oraz Piotr Szymczak wręczyli  Medale Stulecia Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich Panu Piotrowi Uszokowi i Panu Marcinowi Krupie. 
 
Punkt 15 Komunikaty. <zapis AV> 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że przed sesją zwrócił się z wnioskiem Poseł na Sejm 
RP Pan Marek Wójcik z prośbą o możliwość zabrania głosu.  
Pan Marek Wójcik Poseł na Sejm RP pogratulował wszystkim Nagrodzonym. Zwrócił się do 
Pana Andrzeja Lubiatowskiego. Kiedy kilka lat temu, Pan Poseł, wraz z grupą innych posłów  
i ekspertów, pracował nad projektem ustawy metropolitalnej, niewiele osób w nią wierzyło. 
Wówczas to Pan Andrzej Lubiatowski, zawsze służył radą i pomocą. Zadanie, które wykonał 
było fantastyczne. W imieniu Komisji Wspólnej Rządu we wrześniu 2015r. podpisał w imieniu 
strony samorządowej porozumienie z ówczesnym Ministrem Andrzejem Halickim dotyczące 
kształtu ustroju przyszłej metropolii. Stało się ono podstawą ustawy metropolitalnej. Dziś 
funkcjonująca Metropolia opiera się właśnie o tamte rozwiązania i finansowe. Pan 
Lubiatowski ma więc wielkie zasługi w postaniu tego bytu. „My tutaj na Śląsku, w Metropolii, 
w mieście Katowice  pamiętamy o wszystkim co dobre, co nas z Pana strony spotkało”.  
 
Przewodniczący Rady Pan Maciej Biskupski odczytał list gratulacyjny przekazany przez Panią 
Bożenę Borys-Szopę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skierowany do Rady 
Miasta Katowice w związku z dzisiejszą uroczystą sesją  .  
 
Po zakończeniu sesji, Przewodniczący Rady Maciej Biskupski zaprosił  Honorowego 
Obywatela Miasta Katowice i Zasłużonych dla Miasta Katowice na pamiątkowe zdjęcie,  
a następnie w imieniu Pana Prezydenta zaprosił na krótkie spotkanie w tym gronie. 
 
W porozumieniu z Panem Prezydentem zaprosił także na poczęstunek i urodzinowy tort  
w sali na piętrze. 
 
Punkt 16 Zamknięcie sesji. <zapis AV> 

https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114305/Punkt%2015%20sesji.asx
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/114306/Punkt%2016%20sesji.asx
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Pan Maciej Biskupski 
zamknął obrady XI uroczystej sesji Rady miasta Katowice  
o godz. 11.00. 
 
Protokołowała:                                              Prowadzący obrady: 
                                                                            Przewodniczący  
                                                                        Rady Miasta Katowice  
Beata Musiał 
                                                                            Maciej Biskupski  


