
Szanowna Pani Przewodnicząca Rady Miasta, Wysoka Rado, panie i 

panowie Radni tej i poprzednich kadencji, zaproszeni goście, 

mieszkańcy Katowic, Przyjaciele 

To nasze dzisiejsze spotkanie i ta moja obecność na tym wyjątkowym 

wydarzeniu to dla mnie zaszczyt i wyróżnienie, nie wiem czy na nie 

zasłużyłem, czy na moim miejscu powinna stać inna osoba. Dziękuję 

jednak za to wyróżnienie Pani Przewodniczącej Krystynie Siejnej. To dla 

mnie wyjątkowa okazja aby podzielić się swoimi refleksami nad tym 

czasem który mija. To 25 lat znaczących zmian, korzystnych zmian 

naszych małych ojczyzn, to ich niebywały rozwój, to istotna poprawa 

warunków zamieszkiwania i komfortu życia mieszkańców miast i gmin. 

Kiedy w roku 1990 uchwalano ustawę o samorządzie terytorialnym, mało 

kto był świadomy tego, jak istotny krok w rozwoju polskiej samorządności 

nastąpi. Reforma administracji lokalnej odbywała się trochę w cieniu 

wielkich przemian społeczno-politycznych jakie nastąpiły w Polsce po 

roku 1989. Bardzo ciekawie odniósł się do tego śp. Prof. Jerzy Regulski 

pisząc ….(cytat). Zresztą jego należy wspominać przy każdej okazji 

mówiąc o polskim samorządzie terytorialnym, zresztą tak samo jak 

profesora Michała Kuleszę i profesora Waleriana Pańkę. To wyjątkowe 

postacie, postacie bez których nie narodził by się samorząd terytorialny 

w Polsce. Te dwie pierwsze  postacie były mi bardzo dobrze znane, 

spędziliśmy wspólnie wiele czasu pracując nad udoskonaleniem ustaw, 

które powstały w roku 1990 i 1998. 

Rok 1990 był rokiem wyjątkowym, rokiem pełnych nadziei. Przed 

społecznościami lokalnymi powstały nowe szanse. Początki nie były 

jednak łatwe, wszyscy uczyliśmy się funkcjonować w nowych realiach. 

To także dla mnie był wyjątkowy czas, do Rady Miasta nie dostałem na 

fali głównego nurtu jaki wtedy był, wszedłem do niej niejako bocznym 

wejściem. Jednak zaraz po objęciu mandatu przyłączyłem się do osób 

związanych z Komitetami Obywatelskimi. Przez pierwsze cztery lata 

uczyłem się samorządności, nie pełniłem żadnych istotnych funkcji w 

Radzie Miasta. Pewnymi wzorcami byli dla mnie pan Prezydent Jerzy 

Śmiałek oraz przewodniczący xxx prof. Jaskóła.  

Rok 1994 to znacząca zmiana w moim życiu. Pan Prezydent Henryk 

Dziewior zaproponował mi objęcie funkcji wiceprezydenta miasta, 

przyjąłem tę propozycje nie będąc w pełni świadomy tego przed jakimi 



wyzwaniami stanę. To czas wielkich problemów z wysypiskiem odpadów 

komunalnych, to czas wprowadzania poważnej reformy związanej z 

gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi. Była to dla mnie szkoła 

życia. Muszę przyznać, że wielkim wsparciem byli dla mnie pracownicy 

Urzędu Miasta oraz radni kadencji 1994 -1998, z tego miejsca im 

wszystkim dziękuję. Gdyby nie ich przychylność prawdopodobnie w roku 

1998 nie podjął bym się startowania w wyborach na prezydenta Miasta 

Katowice.  

Rok 1998 to czas uchwalenia i wprowadzania (rok 1999) drugiego etapu 

reformy administracji publicznej, powstawały wtedy powiaty i 

województwa. Rok 1998 to także czas rozpoczęcia wielkiej przebudowy 

układu komunikacyjnego naszego miasta. Dzięki wcześniej 

przygotowanym projektom oraz zapewnionym źródłom finansowania 

mogliśmy rozpocząć realizację ośmioletniego programu budowy dróg. 

Dzięki środkom budżetu państwa, miasta oraz uruchomionym kredytom 

realizacja tych zadań stała się możliwa. Warto jednak zaznaczyć, że 

zrozumienie, wsparcie Rady Miasta  co do kierunków rozwoju było 

najważniejsze. Po ośmiu latach mogliśmy powiedzieć, że dokonaliśmy 

istotnego rozwoju infrastruktury drogowej miasta, było to konieczne, 

byliśmy przecież stolicą regionu i centralnym miastem aglomeracji 

górnośląskiej. Moim zdaniem w tamtym czasie nie mogło być innych 

priorytetów. Często zarzucano nam, że nie przebudowujemy centrum. 

Być może było w tym coś racji ale też musieliśmy mieć świadomość, że 

nie wszystko można wykonywać w tym samym czasie.  

Nie jako po drodze w roku 2002 dokonano kolejnej istotnej zmiany 

ustawowej dotyczącej samorządu terytorialnego. Wprowadzono 

bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Z perspektywy 

czasu oceniam tą zmianę bardzo pozytywnie, pozwoliła na znacznie 

większą samodzielność organów wykonawczych gmin nie zmieniając 

zakresu kompetencji Rady i organu wykonawczego. Nie zawsze jednak 

było to oceniane pozytywnie przez osoby reprezentujące organ 

stanowiący. Myślę, że te ocenę musimy pozostawić historykom. 

Rok 1998 był również dla mnie bardzo ważnym okresem, i to nie tylko ze 

względu objęcie funkcji prezydenta miasta, to rozpoczęcie mojej 

działalności samorządowej na forum ogólnopolskim. Rok 1998 to objęcie 

funkcji prezesa Związku Miast Polskich, następnie w roku 2002 prezesa 



zarządu Unii Metropolii Polskich i wreszcie w roku 2003 funkcji 

współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, którą pełniłem nieprzerwanie do roku 2011. 

Podchodziłem do tych funkcji nie tylko przez pryzmat akceptacji mojej 

osoby na tych stanowiskach ale przede wszystkim jako zaznaczenie roli 

Katowic w całym procesie przemian samorządowych.      

W roku 2006 zakończyliśmy zasadniczą przebudowę układu 

komunikacyjnego Katowic, stanęliśmy przed kolejnym bardzo ważnym 

wyzwaniem, przebudową centrum miasta. Nie było tu mowy tylko o tzw. 

Rynku. Zamierzenia były znacznie śmielsze, chodziło o przebudowę 

kwartału miasta o powierzchni ponad 100 hektarów.  Mieliśmy zamiar 

doprowadzić do przebudowy dworca PKP i przede wszystkim do istotnej 

zmiany terenów po zamkniętej Kopalni Katowice. Pomysły, które się 

wtedy narodziły z perspektywy czasy oceniam jako mało realne, bardziej 

pomysły w sferze marzeń a nie praktycznego działania. Akceptacja tych 

pomysłów przez Radę Miasta, wsparcie wielu instytucji i osób 

doprowadziły do zrealizowania tej śmiałem wizji. O, przepraszam może 

się zbyt zagalopowałem, zawsze nas posądzały pewne środowiska  o 

brak wizji. No więc nazwijmy to planem działania, rzemieślniczą 

konsekwencją. Ów plan nazywam kolejną ośmiolatką w rozwoju Katowic. 

Szczęśliwie ten okres zakończył się oddaniem do użytku 

Międzynarodowego Centrum Kongresowego a w zasadzie zakończy się 

oddaniem do użytku przebudowanego obszaru Rondo – Rynek. 

Mówiąc o rozwoju miasta nie sposób pominąć osoby i instytucje 

publiczne i inwestorów prywatnych, którzy uwierzyli w to miasto, 

zaangażowali się jego rozwój, skutecznie zbiegali o środki finansowe. 

Dzięki im zaangażowaniu powstało wiele ciekawych obiektów w naszym 

mieście.  

Ale to nie tylko obiekty publiczne, w tych 25 latach powstało na terenie 

Katowic wiele obiektów komercyjnych; biurowców, hoteli, obiektów 

handlowych. Musimy mieć świadomość tego, że miasta są budowane nie 

tylko przez władze publiczne, są przede wszystkim budowane przez 

kapitał prywatny. Jeżeli władza publiczna tego nie rozumie to prędzej czy 

później nastąpi stagnacja w rozwoju miast. 



Poświęciłem wiele uwagi kwestiom materialnego rozwoju naszego 

miasta, to bardzo ważne, nie jest to jednak jedyny warunek właściwego, 

zrównoważonego rozwoju. Bez rozwoju sfery niematerialnej, tej 

kulturalnej, duchowej nigdy nie osiągnie się właściwego poziomu 

satysfakcji mieszkańców z miejsca ich zamieszkania.  Stąd też tak duże 

zaangażowanie samorządu katowickiego na przestrzeni tych 25 lat w 

rozwój życia kulturalnego.  

Kluczowym jednak momentem zmiany postrzegania siebie przez nas 

samych, ale również oceny nas przez innych było podjęcie starań o 

uzyskanie przez Katowice tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, to w moim 

przekonaniu stało się punktem zwrotnym w naszym rozwoju.                 

Na początku wiele osób odnosiło się do tego pomysłu sceptycznie a 

nawet ironicznie. Podejście zmieniło się zasadniczo po przejściu do 

drugiej tury walki o ten tytuł. Niestety nie było nam dane jego uzyskanie, 

tym niemniej zmiany jakie w tym czasie nastąpiły stały się czymś 

nieodwracalnym. Katowice zyskały nowe oblicze a ilość organizowanych 

wydarzeń zaczęła plasować nas w gronie miast, w których poziom życia 

jest na wysokim poziomie. Ale czyż mogło być inaczej skoro nasz Wielki 

Polak Ojciec Święty Jan Paweł II mówił:   

„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. (...) Kultura 

jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. (...) Kultura 

jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: 

bardziej jest. Naród bowiem jest tą wielką wspólnotą ludzi, którą łączą 

różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje „z 

kultury” i „dla kultury”. I dlatego właśnie jest ona tym znamienitym 

wychowawcą ku temu, aby bardziej być we wspólnocie, (…)”            

 Ta nasza katowicka wspólnota była budowana dzięki zaangażowaniu 

wielu osób, to Ta wspólnota zaakceptowała i zaangażowała się w 

budowę nowego oblicza Katowic. Jego takim namacalnym przykładem 

jest Strefa Kultury, miejsce wyjątkowe, miejsce w którym wyrysowana 

jest nasza poprzemysłowa tradycja, nasze dziedzictwo na bazie którego 

w przeszłości była budowana potęga naszego miasta. Ale to także 

zarazem – już teraz współcześnie – miejsce gdzie w sposób wyjątkowy 

rzec by można z perfekcją połączone są dwa światy kultury, ten 

materialny z tym niematerialnym. Dzięki temu połączeniu nie musimy 

mieć już kompleksów ale dumnie patrzeć w przyszłość.         



Radość nasza jest tym większa, że jest to nasze wspólne dzieło. Czyż 

bez zaangażowania Rady Miasta, instytucji rządowych, unijnych i 

wreszcie samych mieszkańców było by to możliwe ? Na pewno nie.   

Zresztą musimy mieć świadomość tego że:  „Miasto nie jest tworem 

jednego umysłu, jednego człowieka, jednego pomysłu. Miasto jest 

zawsze i nieuchronnie dziełem zbiorowym; to wynik wspólnoty, której 

działania w przestrzeni zespolone są z pewną etyką życia publicznego, a 

także z pewną polityką” jak mówił profesor Tadeusz Sławek w roku 

2010”. Bardzo żałuję, że nie ma już wśród nas naszych wspaniałych 

obywateli, którzy w sposób bardzo istotny przyczynili się do budowy 

nowego oblicza Katowic, mam tu na myśli mistrza Henryka Mikołaja 

Góreckiego, mistrza Wojciecha Kilara, panią Marszałek Senatu RP 

Krystynę Bochenek oraz biskupa Tadeusza Szurmana. Ich wkład w 

rozwój naszej małej ojczyzny był bezcenny   

W moim przekonaniu kończymy ten wyjątkowy okres 25-lecia samorządu 

terytorialnego, który w sposób naturalny łączy się ze 150-rocznicą 

nadania praw miejskich Katowicom - z pewną satysfakcją, że nie 

zmarnowaliśmy danego nam czasu, że nadrobiliśmy zapóźnienia 

cywilizacyjne, poniekąd zmieniliśmy oblicze naszej małej ojczyzny.         

W pewnym sensie czyniliśmy rzeczy wielkie. Po tych 25 latach 

uwarunkowania się zmieniają. Nie tylko Polsce ale i na świecie miasta 

stają się bardziej otwarte, bardziej zwrócone ku lokalnym potrzebom 

mieszkańców. W istocie to oni będą bezpośrednio decydować o tym jak 

miasta będą się rozwijać, jakie inwestycje będą realizowane. Być może 

już nie będzie to czas realizacji inwestycji, które budują wizerunek 

metropolitalny, mamy już tego przykłady chociażby poprzez brak zgody 

na realizację dużych wydarzeń sportowych, olimpiad.   Miał więc rację 

profesor Sławek mówiąc: „Dlatego doskonalenie istniejących, a przede 

wszystkim  budowanie nowych pomostów między instytucjami 

administracji miasta a twórczą mobilnością mieszkańców będzie jednym 

z głównych zadań stojących przed nami na najbliższe 6 lat”. W moim 

przekonaniu nie chodzi tylko o 6 lat. Myślę, że ten okres będzie znacznie 

dłuższy.    

Te mijające 25 lat to był także dla mnie osobiście wyjątkowy okres 

czasu, nigdy nie planowałem kariery samorządowej, raczej przeciwnie, 

byłem bardzo negatywnie ustosunkowany do całej administracji mając 



głównie doświadczenia z okresu komunistycznego. Życie czasem 

zaskakuje, i tak było w moim przypadku. Nie żałuję jednak takiego biegu 

losu. To był dla mnie fantastyczny czas, czas w którym Was poznałem, 

czas w którym mogliśmy współpracować i współdecydować o rozwoju 

naszych Katowic, czas  bardzo bliskich relacji z mieszkańcami jak i 

również osobami reprezentującymi różna instytucje rządowe i unijne.  

Z własnej woli po tych prawie 25 latach podjąłem decyzję o nie 

kandydowaniu na urząd prezydenta miasta. Wyszedłem z założenia, że 

czas oddać władzę młodszym. Niech się uczą, niech przejmują 

odpowiedzialność za naszą lokalną społeczność. Mimo tego, że była to 

moja osobista decyzje nie było łatwo stanąć przed publicznością – 

mieszkańcami naszego miasta w dniu 28 października ubiegłego roku      

i się pożegnać. Wtedy to kończąc w swojej wypowiedzi przytoczyłem  

słowa z utworu  Andrew Lloyda Webbera Amigos Para Siempre - 

Przyjaciele na zawsze. Brzmią one: „Kiedy na ciebie patrzę zastanawiam 

się, dlaczego musi nadejść dzień, w którym nasze pożegnanie będzie 

nieuniknione. Kiedy jesteśmy razem czuję, że żyję”. Ale tak to jest w 

naszym życiu, coś się zaczyna, coś się kończy bo życie to po prostu 

przemijanie. 

 

Piotr Uszok 

Prezydent Miasta Katowice w latach 1998 - 2014 

    

 


