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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

 

 

Protokół  z  XXII  uroczystej  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  17 maja 2012 r. 

Miejsce sesji: Pałac Goldsteinów ( Sala Koncertowa)  przy pl. Wolności 12 a  

Godzina rozpoczęcia sesji:  11.00 

Godzina zakończenia sesji: 12.00 

Numery podjętych uchwał:  brak  

Prowadzący obrady:  Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha  

Sekretarze sesji: nie powołano 

Komisja Uchwał i Wniosków: nie powołano  

Protokolantka: Beata Musiał 

 

Załączniki do protokołu:  
Nr 1 List Marszałka Województwa Śląskiego   

 

W sesji uczestniczyło 26 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radni nieobecni: 

1/ Arkadiusz Godlewski  

2/ Daria Kosmala  
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Porządek obrad uroczystej sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 17 maja 2012 r. 

 

1. Otwarcie sesji, powitanie gości oraz wystąpienia Przewodniczącego Rady 

Miasta Katowice i Prezydenta Miasta Katowice. 

2. Wygłoszenie laudacji. 

3. Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta 

Katowice” Panu profesorowi Jerzemu Buzkowi. 

4. Wystąpienia okolicznościowe. 

5. Zamknięcie sesji.  

 

Punkt 1 Otwarcie sesji, powitanie gości oraz wystąpienia Przewodniczącego 

Rady Miasta Katowice i Prezydenta Miasta Katowice.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha otworzył  XXII  uroczystą  sesję 

Rady Miasta Katowice VI kadencji samorządu. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady sesji są prawomocne. 

Powitał przybyłych gości wg załącznika: 

 

Gościa  Honorowego 

Prof. JERZEGO BUZKA 

  

Gospodarza uroczystości  –  Prezydenta Miasta PIOTRA USZOKA 

  

Wicewojewodę Śląskiego  PIOTRA SPYRĘ  

   

Ks. Biskupa TADEUSZA SZURMANA 

 

Wiceprezydentów Miasta Katowice  

  

Prezydentów i Burmistrzów Miast  Województwa Śląskiego 

 

ZYGMUNT FRANKIEWICZ – Prezydent Miasta Gliwice 

ADAM RAMS - Prezydent Miasta Knurów 

EDWARD MANIURA - Burmistrz Miasta Lubliniec 

STANISŁAW KORFANTY – Prezydent Miasta Piekary Śląskie 

MIROSŁAW LENK – Prezydent Miasta Racibórz 

JANINA ŻAGAŃ – Burmistrz Miasta Skoczów 

MAŁGORZATA MAŃKA – SZULIK – Prezydent Miasta Zabrze 

EDWARD LASOK – Prezydent Miasta Mysłowice 

ANDRZEJ KOTALA – Prezydent Miasta Chorzów 

  

Radnych Rady Miasta Katowice 
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Rektorów Wyższych Śląskich Uczelni 

 

prof. UE dr hab. Jana  PYKĘ - rektora Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Katowicach 

 

prof. Wojciecha  ŚWITAŁĘ  w imieniu  rektora Akademii Muzycznej  

im. K. Szymanowskiego 

 

prof. dr hab. inż. Leszka  BLACHĘ  w imieniu rektora Politechniki 

Śląskiej w Gliwicach 

 

prof. dr hab. n. med. Jana  DUŁAWĘ  w imieniu  rektora  Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego 

  

oraz laudatora uroczystości prof. TADEUSZA SŁAWKA 

   

Rodzinę oraz pozostałych Gości  Prof. JERZEGO BUZKA 

 

Mirosława  Koźlakiewicza 

Witolda  Krochmala 

          Marka Kempskiego 

profesora  Grzegorza Opalę 

Joannę Wnuk-Nazarową- Dyrektora Generalnego Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 

Emila Wąsacza - Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady S.A. 

dr hab. inż. Krzysztofa Gosiewskiego – profesora Instytutu Inżynierii  

i Chemii PAN 

Andrzeja Buzka 

Przedstawicieli  Śląskich i Katowickich Instytucji  oraz mediów 

  

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha  przypomniał, że uchwałę 

przyznającą Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi tytuł „Honorowy Obywatel 

Miasta Katowice” Rada Miasta Katowice podjęła na sesji w dniu 29 lutego br. 

Wykonanie tej uchwały Rada powierzyła Prezydentowi Miasta Katowice oraz 

Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice. Dlatego też podczas dzisiejszej, 

uroczystej sesji w imieniu mieszkańców Katowic wręczony zostanie Panu 

Profesorowi pamiątkowy akt stwierdzający przyznanie tytułu, który jest 

wyrazem najwyższego uznania i uszanowania. 

Uzasadniając decyzje honorująca Osobę Pana Profesora Jerzego Buzka Rada 

Miasta Katowice podkreśliła, że jest On postacią zasłużoną zarówno dla naszego 

regionu, jak i dla jego stolicy Katowic.  Związki Pana Profesora z naszym 

miastem oparte są nie tylko na powiązaniach rodzinnych, ale przede wszystkim 
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na Jego zaangażowaniu na rzecz Katowic, szczególnie w zakresie rozwoju 

gospodarczego. Wśród licznych zasług należy przede wszystkim wymienić 

wysiłki przy pozyskiwaniu inwestorów, zaangażowanie w sprawy ochrony 

środowiska, a także organizację w Katowicach Europejskiego Kongresu 

Gospodarczego, który w ostatnich trzech latach stał się jednym  

z najważniejszych spotkań ekonomicznych naszego kontynentu.  

Prowadzący obrady stwierdził, że Pan Profesor od lat z oddaniem  wspiera 

Katowice podkreślając,  jak ważne są dla Niego sprawy Śląska. „To tu są 

Pańskie korzenie, dlatego dobro tej ziemi szczególnie leży Panu na sercu. Nie 

bez powodu nazywany jest Pan dziś następcą Wojciecha Korfantego, bo – tak 

jak on- jest Pan synonimem zaangażowania w sprawy Katowic i Śląska.”   

 

Prezydent Piotr Uszok przypomniał, czasy, kiedy miał przyjemność i zaszczyt 

poznać Pana Profesora. Był to koniec lat 90-tych, który obfitował w wiele 

reform, w tym samorządu terytorialnego, opieki zdrowotnej i edukacji. W tym 

czasie  kiedy Pan Profesor był Premierem RP, Pan Prezydent  był członkiem 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Gorące debaty nad 

wprowadzanymi zmianami, wielokrotne spotkania w Kancelarii Premiera, 

negocjacje, ustępstwa, a w tym wszystkim wola i chęć zrozumienia 

uwarunkowań polskiego samorządu terytorialnego. Bez wątpienia był to 

„najciekawszy okres w wymiarze dialogu rządu z samorządem”. Dowodem na 

rozumienie spraw samorządowych, chyba najlepiej z dotychczasowych 

Premierów,  jest fakt wyjątkowej sympatii i ciepła, z jakimi  odnoszą się do 

Pana Profesora samorządowcy - Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie.  

W świecie wielkiej polityki „nie jest to oczywiste”. „Wykraczał Pan poza 

kanony i uwarunkowania, a to budowało wielki autorytet”. Na relacje te nigdy 

nie miała wpływu pozycja i stanowisko piastowane przez Pana Profesora. 

Potem, gdy Pan Premier pełnił zaszczytne funkcje w Parlamencie Europejskim, 

pomimo wyjątkowego natłoku spraw, nigdy nie zapominał o Śląsku, w tym  

o Katowicach. Tymczasem pełnienie tak zaszczytnych funkcji nie zawsze 

dawało komfort zabiegania o sprawy regionalne czy lokalne. Wszystkie 

działania Pana Profesora łączyły się z wielką dyplomacją, a nawet dyskrecją. 

Można wskazać co najmniej kilkanaście przykładów na to, w jaki sposób 

działania Pana Profesora przyczyniały się do „rozwoju naszej małej ojczyzny”. 

Warto podkreślić, że bez zaangażowania Pana Premiera wiele wydarzeń nie 

odbyłoby się na Śląsku. Najbardziej dobitnym tego przykładem jest 

organizowany corocznie Międzynarodowy Kongres Gospodarczy. „To Pana 

zasługą jest tak liczne uczestnictwo w nim świata wielkiej polityki”. 

Przekazując na ręce Pana Profesora tytuł Honorowego Obywatela Miasta 

Katowice, miasto składa podziękowania za Pana  dotychczasowe działania, 

mając świadomość, że tytuł ten zobowiązuje nas do wdzięczności „za całe 

dobro, które Pan czynił  dla tej ziemi i dla tego miasta”.  

 

Punkt 2 Wygłoszenie laudacji.  
Laudację z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Katowice 
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wygłosił  Pan prof. Tadeusz Sławek.   

Profesor zauważył, że wyjątkowość nadania Panu Profesorowi Jerzemu 

Buzkowi tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice” polega także na 

wyjątkowej dacie podjęcia uchwały w tej sprawie ( 29 lutego). Jest to 

niecodzienna data, która podkreśla wyjątkowość osoby Pana Premiera.  

„Miasto, polityka, Europa”. 

„Miasto przyznając godność Honorowego Obywatela czyni tak nie tylko 

dlatego, aby uczcić dokonania wybitnej jednostki, ale daje także wyraz czemuś 

innemu. Czemuś, co wyznacza kierunek rozwoju pewnej kulturowej, 

topograficznej wspólnoty, a co można określić jedynie w najogólniejszych 

kategoriach, jako dobro. Zaszczytna godność oznaczona przymiotnikiem 

honorowy łączy obdarowaną nim jednostkę i miejsce, które jej ów tytuł nadało 

szczególnie mocnym węzłem wspólnych wartości. Znamienita jednostka, bo 

przecież mówimy o jednostce znamienitej,  przemawia na rzecz miasta, które 

daje wyraz temu, że jego polityka też dąży do tego, żeby być znamienita, czyli 

dąży do tego aby działania kształtujące decyzje dotyczące miasta i jego 

przyszłości nie były wyłącznie wypadkową zmiennych konfiguracji 

politycznych gier. Znamienitość polityki miasta przejawia się w tym, że pomimo 

nieuniknionej zmienności jaka panuje w świecie doraźnej polityki, miasto 

potrafi kształtować się w oparciu o to co stałe, a co najogólniej nazywamy 

dobrem. Gdy załamuje się to poczucie, miasto wpada w stan chaosu, gdy dobro 

jest już tylko dobrem pewnego interesu, gdy pojmuje się go już tylko jako 

zwycięstwo lub klęskę jakiejś partii lub ugrupowania, miasto przestaje  być 

miastem dobrym. To zaś oznacza, że żyje się w nim źle. Nadając godność 

Honorowego Obywatela, miasto przypomina o swoim trwałym fundamencie, 

jakim jest dobro jako zasada postępowania, zatem w konsekwencji dążenie do 

tego, aby obywatelom żyło się dobrze. Dlatego nie mylimy się, rozumując,  

iż godność Honorowego Obywatela łączy znamienitą jednostkę z miastem  

w sposób „nie jedynie”, lecz „aż symboliczny”. Nie osłabia to więzi,  

a przeciwnie, to co trwałe i podstawowe należy do świata przedpolitycznego,  

a zatem do świata sprzed wszelkiej walki o władzę. Honorowy Obywatel jest 

właśnie „honorowym”, to znaczy z autorytetem nie uwikłanym w doraźne 

konflikty i spory. Hannah Arendt  jedna z najwybitniejszych postaci życia 

politycznego i filozofii politycznej XX wieku, pisze przenikliwie, że  „dla osób 

cieszących się autorytetem najbardziej znamienne jest to, że nie mają one 

władzy, lecz nie osłabia to ich pozycji, tylko odwrotnie - wzmacnia”. To „jako 

człowiek bez władzy zyskał Pan Panie Premierze znakomity wynik w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego w 2004r.” To prawda, której na ogół nie 

rozumieją politycy. Autorytet władzy bierze się nie z samej władzy, ale z tego,  

z czego ta władza wyrasta i z czego czerpie inspiracje. Wszak „autorytet  

( kontynuuje Arendt) daje światu trwałość i stabilność, których ludzie potrzebują 

właśnie dlatego, że są istotami śmiertelnymi, czyli najbardziej niestałymi  

i kruchymi z wszystkich”. Godność, którą Katowice obdarzają dziś Pana 

Profesora  Jerzego Buzka przypomina więc o tej metafizycznej perspektywie, 

którą miasto mieć musi, czy tego chce, czy nie chce, aby podejmować mądre 
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decyzje. Wobec kruchości życia trzeba dołożyć wszelkich starań by to co 

czynimy znajdowało oparcie w tym co dobre, a nie w tym, co jedynie władcze. 

Kim jest zatem ten, kto nosi godność „Honorowego Obywatela”?  

Jest przede wszystkim „Obywatelem”, tzn. dołącza do wspólnoty tych, którzy 

nie tylko miasto zamieszkują w sensie administracyjnym, ale przede wszystkim 

mieszkają w nim w ten sposób, że swoim zamieszkiwaniem miasto to ciągle na 

nowo wznoszą i budują. Każdy obywatel, o ile traktować ideę obywatelstwa  

z należną jej powagą jest budowniczym, tzn. przykłada ręki do „tworzenia 

miasta”, a sposobów owego tworzenia jest nieskończenie wiele.  Każda rzetelna 

praca na rzecz wspólnoty jest jej „tworzeniem”. Tak rozumieli ideę demokracji 

obywatelskiej Grecy, od których wszyscy pochodzimy. W jednym  

z fundamentalnych tekstów, którego dzisiaj politycy nie pamiętają,  Platon mówi 

„Kiedy trzeba było decydować o zarządzaniu miastem widziano zbierających się 

bez różnicy po to, by udzielić rady, cieślę, szewca, hurtownika, armatora, 

bogacza i biedaka, osobę szlachetną i rabusia drogowego i nikt im nie 

przeszkadzał w zastanawianiu się nad udzielaniem rady. Nie pytano o jej źródło, 

nie pytano o jakiegokolwiek nauczyciela, było jasne, że nie jest to przedmiot do 

nauczenia”. Wynika z tego, że miasto rządzi się mądrością tych, którzy po 

pierwsze są mu oddani i którzy, po drugie, potrafią się ze sobą porozumieć, 

mimo dzielących ich różnic. „Znaleźć wspólny język cieśla z mędrcem (mówi 

Platon), biedak z bogaczem radzą nad losami miasta, czyli nad tym co dla 

miasta dobre”.  

Nim wyłonili się zawodowi politycy, ludzi łączyła wspólna sprawa. Wspólnota 

złączona węzłem przedpolitycznej ludzkiej odpowiedzialności jednego 

człowieka za drugiego, nazwijmy ją roboczo „relacją przyjaźni na rzecz miasta”, 

decydowała o sprawach politycznej natury, bowiem takie właśnie 

doświadczenie nie tylko zapoczątkowało, ale i ukształtowało publiczną 

działalność Pana Profesora Jerzego Buzka. To co w dialogu Platona, Pitagoras 

odnotowuje z takim uznaniem „porozumienie i wspólne działanie szewca  

i  intelektualisty, zamożnego armatora i żebraka, robotnika i profesora”,  

w polskiej najnowszej historii było niepowtarzalnym doświadczeniem pierwszej 

„Solidarności” ze schyłku lat 70-tych, aż po wielki przełom roku 1989. Gdy 

trzeba było odpowiedzieć na pytanie czym była  ówczesna „Solidarność” 

odpowiedziałbym następująco: „ Była próbą zbudowania polityki w oparciu 

 o to, co „przedpolityczne”. Gdy oficjalny system państwowy był politycznością 

w czystej postaci, tzn. dawał pierwszeństwo czynnikom  

i układom politycznym tzw. racji stanu, określanej położeniem i sytuacją 

geopolityczną, wyższość tych czynników nad etycznymi, „Solidarność” 

odwracała tę relację, a nikt nie uczynił tego dobitniej jak Ks. prof. Józef 

Tischner: „Niech polityka korzeni się w etyce”. Nieprzypadkowo bodaj 

najważniejsza publikacja oddziałująca na sposób myślenia pierwszej 

„Solidarności”  nosiła tytuł „Etyka Solidarności”. To, że nikt z  polityków 

dzisiaj nawet nie  wspomina o tej wybitnej książce jest wiele mówiącym  

i smutnym faktem. Honorując Pana Premiera Jerzego Buzka miasto czyni to 

dlatego, że pragnie  przypomnieć o prymacie etyki nad polityką. A zatem 
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godność „Honorowego Obywatela Miasta”  przyznaje dzisiaj temu, kogo 

publiczna działalność przypomina skąd wywodzi się polityka. Wywodzi się  

z tego co przedpolityczne, ze współdziałania „szewca i filozofa, profesora  

i robotnika” w imię godności. To zaś pokazuje dowodnie jak obecna polityka 

odeszła od swego pierwowzoru, którym było podejmowanie decyzji w duchu 

wspólnoty i po namyśle prowadzonym we wspólnym języku, co znaczy nie bez 

sporu oczywiście, ale w przeświadczeniu, że zanim pojawią się różnice 

naznaczone i skażone partyjną ideologią jest przedideologiczny związek 

człowieka z drugim człowiekiem i z miejscem, które wspólnie zamieszkują i za 

które są wspólnie odpowiedzialni. Polityczna praca Jerzego Buzka tu się 

zakorzenia, w tym co poprzedza wszelką politykę, a co sprawia, że ludzie są  

w stanie spojrzeć sobie w oczy. Miasto honoruje dzisiaj Tego, dla kogo polityka 

to przede wszystkim rzetelne życie, a nie show urządzane po to by w tani 

sposób, uwłaczający w istocie godności wyborców, zyskać ich poklask. 

Prawdziwą stawką polityki nie jest zwycięstwo, lecz zachowanie czegoś,  

co można nazwać „łagodnością i dobrą wiarą”. Do dziś pamiętamy Panie 

Premierze, Pańską godną reakcję na przegrane wybory  

w 2001r. Ci, którzy czynią ze zwycięstwa warunek swej działalności, którzy 

obiecują, „gdy my dojdziemy do władzy, wszystko odmienimy”, w istocie psują 

politykę, bowiem chodzi w tym nie o zmiany, nie o wartości, lecz o dojście do 

władzy właśnie. Łagodność, której istota polega na tym by postępować tak, by 

dążyć do celu z minimalnie możliwą szkodą bliźniego musi liczyć się  

z porażkami. Nie wszyscy obstają przy łagodności, jako cnocie niezbędnej  

do sprawowania funkcji publicznej. Nazbyt dobrze wiemy, że polityka oznacza 

dążenie do swego za wszelką cenę, nawet „po trupach”. Dyskurs polityczny już 

dawno wyzbył się wszelkiego taktu, tego pierwszego i podstawowego warunku 

uszanowania adwersarza. Bowiem sąsiad z sejmowej ławy nie jest już sąsiadem, 

czyli tym, z którym „dzielę świat”. Stał się tym, który stanowi przeszkodę  

w mojej drodze do „mojego, jedynie słusznego świata”. Nie jest sąsiadem, jest 

(rozpoznają Państwo cytaty, których autorów z miłosierdzia nie wymienię): 

„naćpaną hołotą”, kimś „wysnutym z marzeń Adolfa Hitlera” a w najlepszym 

razie, jak ma szczęście „pętakiem”. „Zawsze rzetelnie, nigdy zdradziecko” pisał 

Spinoza, czyniąc z tej zasady warunek wolności. „Zawsze rzetelnie, nigdy 

brutalnie” byłoby „buzkową wersją” tej spinozjańskiej  maksymy. Dzisiaj 

miasto honoruje więc człowieka, który nie utracił przekonania co do znaczenia 

łagodności i który nigdy nie praktykował działania publicznego w oparciu  

o przeświadczenie, że „cel uświęca środki”, a zatem tego kto był zawsze 

rzecznikiem wolności.  

Wolność jest niezbędna nie tylko jako prerogatywa każdego człowieka, ale jest 

niezbędna także dlatego, że tylko wolne jednostki mogą tworzyć świat,  

w którym społeczeństwo będzie prawdziwie obywatelskie. Nie tylko  

o łagodność tu chodzi, ale także o „dobrą wiarę”. Być człowiekiem „dobrej 

wiary” oznacza przynajmniej dwie rzeczy: po pierwsze - zbawienny dystans do 

samego siebie, który nie pozwala na zadufanie zdolne zaślepić przekonanie  

o własnej racji. Ten, kto jest dobrej wiary nie zakłada z góry, że  ktoś inny jest 
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automatycznie „wiary złej”, bowiem nie podziela jego racji i poglądów. Być 

„dobrej wiary”, to słuchać własnego sumienia, ale nie uznawać wyższości 

własnego sumienia nad sumieniem innych. Otwiera to przestrzeń do 

posłuchania, wysłuchania i porozumienia. Po drugie, ów dystans powoduje 

również  i to, że nigdy nie uważam się za człowieka kompletnego, skończonego, 

kto sądzi, że jest po prostu „profesorem, politykiem, szewcem”, ten zamyka się 

w jednej tylko funkcji i będzie podatny na wszelkiego rodzaju urazy, bowiem 

świat zawsze jest bogatszy od jego „profesorostwa, politykierstwa, szewstwa 

itd.”. Każdy kto zna Pana Profesora  Jerzego Buzka, kto spędził z nim choć 

jedną chwilę na wspólnej pracy wie, że Profesor „zostaje szybko odłożony na 

bok” i zostaje już „tylko” i  „aż” „Jerzy”, niezależnie czy jesteśmy  

w Parlamencie Europejskim,  którego Jerzy Buzek był Przewodniczącym, czy  

w chorzowskim teatrze gdzie był jednym z siedmiu krasnali, towarzyszących 

Królewnie Śnieżce. Człowiek dobrej wiary uzmysławia nam wielką prawdę 

ukrytą w polskim zwrocie frazeologicznym mówiącym o „dobrym imieniu”. 

Wszak nie bez racji lękamy się o swoje dobre imię, nie chcemy go wystawiać  

na szwank, nie chcemy by doznało uszczerbku. Imię, bo to imię, a nie nazwisko 

jest tym, co nazywa samą tkankę naszej egzystencji. Nieprzypadkowo imieniem 

właśnie, a nie nazwiskiem zwracamy się do przyjaciela. Być człowiekiem 

„dobrej wiary”, to być człowiekiem „dobrego imienia”, dlatego kładę akcent na 

to, że przyznajemy dzisiaj to wyróżnienie „Jerzemu” Buzkowi.  

I jeszcze jedna sprawa.  

Nie możemy zapomnieć o bogactwie świata. Jego różnorodność  

i wieloznaczność wszystkich jego kultur, która nas tak satysfakcjonuje, nasza 

przyszłość będzie zależała od tego jak bardzo potrafimy być różni, a nie od tego 

jacy będziemy tacy sami. Prawdę tę odnajdujemy w kolejach losu Jerzego 

Buzka. Urodzony na Zaolziu, wykształcony na Górnym Śląsku, drugi po 

Felicjanie Sławoju - Składkowskim polski Premier ewangelik, obywatel Europy. 

Spytajmy czym powinna być zatem polityka w takiej mozaikowej 

rzeczywistości. Kilka jej cech już znamy. Winna być przestrzenią wspólnej 

rady, dawania posłuchu innym i dawania do myślenia, winna być domeną 

łagodności. Teraz dopowiedzmy jeszcze, że powinna służyć rozpoznaniu  

i udostępnianiu owej różnorodności w ten sposób, by można było docenić 

bogactwo i piękno świata bez powoływania do życia nadmiaru biurokratycznych 

procedur, mających stworzyć rejestr sposobów poruszania się w tym świecie  

i jego podziwiania. Wspólna Europa opowiedziała się przeciw nacjonalizmom, 

lecz byłoby źle gdyby owym nacjonalizmom przeciwstawiła się tylko przy 

pomocy administracyjnych regulacji, dekretujących jeden powszechnie 

obowiązujący sposób doświadczania świata. Świat jest złożony, bogaty  

i różnorodny, ale świat nie jest zawiły, jak to niekiedy niestety sugeruje język 

brukselskich dyrektyw. Jeżeli ograniczymy Europę do tego rodzaju dyskursu, 

jeśli sprowadzimy ją wyłącznie do kwestii administracyjno - legislacyjnych lub 

ekonomicznych, przestanie Europa budzić ducha i przestanie inspirować. 

Pogrąży się w najlepszym razie w wygodnym samozadowoleniu lub  

w najgorszym w zimnej obojętności. Pięknej złożoności świata nie da się 
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przełożyć na skomplikowane i hermetyczne formuły biurokracji. Są one do 

pewnego stopnia zawsze niezbędne, oczywiste, ale to nie one otworzą 

przyszłość przed Europą. Uczyni to pewna wizja, może utopistyczna, ale silnie 

motywująca, o wielkiej mocy inspirowania działania. Jerzy Buzek jest tego 

rodzaju politykiem, który zapewne z racji fundamentu, z którego wywodzi się 

jego działanie publiczne, fundamentu, o którym cały czas tutaj mówiliśmy, owej 

wizjonerskiej Europy broni i do jej tworzenia zachęca. W ten sposób pełnił 

funkcję Przewodniczącego Parlamentu  Europejskiego w przekonaniu, że 

kompetencja w zakresie procedur i aktów legislacyjnych jest nieodzowna, lecz 

nie może być wartością samą w sobie, ani głównym celem działania polityka. 

To co stanowi administracyjno-prawną stronę polityki, to jedynie rama, której 

zadaniem jest nie ustalać cokolwiek raz na zawsze, lecz otworzyć możliwość 

dociekania tego czym jest „życie dobre”. Bo przecież „dobre życie” stanowiło, 

zdaniem filozofów, w ogóle cel uprawiania polityki. A zatem forma, lecz bez 

formalizmu, przepisy, lecz interpretowane tak, by nie zmuszać ludzi do 

wypełniania norm prawa wtedy gdy pozostają w sprzeczności z ich poczuciem 

tego, co etyczne, szeroka perspektywa globalna, lecz nie stojąca w sprzeczności 

z zasadą troski o najbliższe otoczenie. Polityka wyrastająca nie z poczucia 

zadowolenia z własnego programu, lecz ze wstrząsu  będącego refleksją nad 

obecnym stanem świata pełnego wciąż niesprawiedliwości. Nie próżno wybitny 

czeski filozof i dysydent Jan Patočka  pisał, że „jedyna prawdziwa solidarność 

to solidarność ludzi wstrząśniętych”. Tym, którym dokucza niesprawiedliwość  

i proporcjonalnie do tego stosunkowo własna, wygodna pozycja w świecie.  

O tym podstawowym znaczeniu ludzkich więzi określanej mianem solidarności 

pamiętamy dzisiaj wręczając Panu Premierowi i Panu Profesorowi Jerzemu 

Buzkowi, politykowi znamienitemu, godność Honorowego Obywatela Katowic, 

miasta solidarnego”.  

 

Punkt 3 Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu „Honorowy Obywatel 

Miasta Katowice” Panu profesorowi Jerzemu Buzkowi.  

 

Przewodniczący Rady wraz z Prezydentem Miasta wręczyli 

Panu prof. Jerzemu  Buzkowi  akt przyznania tytułu, symboliczny klucz do bram 

miasta i kwiaty.  

 

Punkt 4 Wystąpienia okolicznościowe.  

Prof. Jerzy Buzek podziękował za przyznane wyróżnienie. Przypomniał, że 

historia Katowic jest podobna do dziejów wielu innych miast tej części Europy. 

W  XIII, XIV i XV wieku na terenach dzisiejszych Katowic istniały wsie: Dąb, 

Bogucice, Roździeń, Szopienice, które traciły kontakt z ojczyzną.  Potem 

fundowano tu klasztory, w których przebywali mnisi z Polski.  Rządzili  tu 

nawet polscy Piastowie przez wiele stuleci. Jednak dopiero w XIX wieku  

w epoce Grundmannów, Wincklerów, którzy przywozili tu wielkie pieniądze, 

mieszkańcy tej ziemi, nie tylko Katowic:  Lompowie, Stalmachowie, 

Miarkowie, Ligoniowie, czy księża odkrywali, że mówią po polsku, tak jak 
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„Świętoszek”, bohater komedii Moliera, który odkrył, że „mówi prozą”. 

Jesteśmy w mieście, które reprezentuje ogromną aglomerację, ponad dwóch 

milionów ludzi, mieszkających blisko siebie, właściwie w jednym mieście. Od 

wieków miejsce to rozwijało się w taki właśnie sposób, tzn. bez centralnego 

ośrodka. W takim tyglu zmieniali się władcy, właściciele kopalń, hut, ale ludzie 

pozostali ci sami. Dzisiaj to miasto jednoczy nas wszystkich.  Profesor 

podkreślił wielką wagę  jaką mają dla niego Katowice, pomimo tego, że nigdy 

tu nie mieszkał. Tutaj pracował ojciec Pana Premiera, tutaj z  Chorzowa 

Starego, przez Wełnowiec,  Profesor  dojeżdżał kilka razy w tygodniu na 

rowerze na ulicę Stawową, przy której pracowała mama Pana Premiera. Potem 

mieszkała w Katowicach rodzina Pana Profesora, ale tutaj także działy się 

najważniejsze rzeczy w nowej historii Polski.  Pan Premier wspomniał 

dramatyczne wydarzenia na KWK „Wujek”. „Są takie kamienie milowe w 

historii każdego kraju, które znajdą się w kronikach historycznych za 200, 300 

lat”. Zapewne wspomniane  wydarzenia  z  Kopalni „Wujek” z 1981r. znajdą się 

na ich kartach.  Broniono tam „najważniejszych wartości”. Dziś Katowice są 

miastem kontrastów. Wówczas kiedy mieszkańcy tej ziemi mówili  

i myśleli po polsku lub po śląsku, a ci, którzy budowali wielkie fabryki  

i tworzyli podwaliny miast, mówili wyłącznie po niemiecku,  pozostawili 

kontrasty odczuwalne jeszcze dzisiaj. Jednak obecnie Katowice mogą być  także 

„miastem ogrodów”, pretendowały do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury”, 

czego jeszcze niedawno nikt nie podejrzewał. Pan Profesor pogratulował 

wszystkim zaangażowanym w ten projekt. „Prawdopodobnie  osiągnęliście  

największy sukces, niezależnie od ostatecznego wyniku”. Obecnie jest szansa na 

zdobycie przez Katowice  tytułu „Europejskiej Stolicy Młodzieży” w 2015r., 

czyli w 150 – lecie nadania miastu praw miejskich. Byłoby to piękne 

ukoronowanie historii Katowic. To co najważniejsze, to fakt, że miasto przez 

ostatnie 20 lat przeszło okres największej restrukturyzacji i zmian. Pan Premier 

pogratulował tego władzom miasta. Pan Profesor przypomniał, że Prezydent 

pełni swoją funkcję już cztery kadencję, w tym już trzykrotnie zwyciężył  w 

pierwszej turze w wyborach bezpośrednich. Wydaje się, że  współpraca z 

kolejnymi Radami Miasta, także z tą obecną, jest „źródłem Waszych wielkich 

sukcesów. Nie jest łatwo zgodzić się kiedy pochodzimy z nieco odmiennych 

konfiguracji politycznych. Czasem nawet kiedy mamy dla siebie wiele sympatii, 

to musimy zabiegać w różny sposób o pewne polityczne motywacje naszych 

działań”. Pan Profesor podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie. 

Wyraził wielki podziw dla Pana Profesora Tadeusza Sławka. „Tak pięknie 

potrafi Pan zamienić to wszystko, o czym myślimy, głęboko wierzymy w proste 

i przemawiające do przekonania słowa”. Pan Premier  stwierdził, że na wielkość 

tego miasta składa się praca całego regionu. Katowice są dziś z pewnością 

stolicą polskiej muzyki. Tu organizowane są festiwale, takie jak chociażby 

„Rawa Blues”, „Nowa Muzyka”, itd., dzięki którym miasto spełnia rolę 

„przewodnika regionu”. „Musimy stworzyć tutaj nową  jakość”. Europejski 

Kongres Gospodarczy jest pewną ideą, która podobnie jak Katowicka Specjalna 

Strefa Ekonomiczna, ma jednoczyć, pomóc przezwyciężyć trudności spotykane 
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na drodze. Pan Profesor zadeklarował, że będzie pracował dla Katowic, mając 

świadomość, iż pracuje także dla wszystkich pozostałych śląskich miast.  

Wyzwaniem jest rozwój tego regionu. Premier zacytował słowa laureatki 

Nagrody Nobla, pochodzącej ze Śląska, która odbierając tę zaszczytną nagrodę 

stwierdziła: „Zdobycie Nagrody Nobla jest tylko w połowie tak 

satysfakcjonujące, jak sama praca, która do niej prowadziła”. Profesor życzył 

aby praca, która jest przed nami była jeszcze bardziej satysfakcjonująca niż 

dobre wyniki, które z pewnością także się pojawią.  

 

Radna Barbara Wnęk w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Pana 

Adama Matusiewicza odczytała list gratulacyjny. 

/List gratulacyjny- zał. nr 1 do protokołu/ 

 

Wicewojewoda Śląski Pan Piotr Spyra  w imieniu Wojewody Śląskiego Pana 

Zygmunta Łukaszczyka złożył Panu Profesorowi Jerzemu Buzkowi gratulacje  

z okazji przyznania Mu zaszczytnego tytułu „Honorowego Obywatela Miasta 

Katowice”. To także wyróżnienie za wyjątkową działalność na Śląsku, 

kompetencji Pana Profesora, Jego pracowitości oraz serdeczność.  

„Swą codzienną, jakże odpowiedzialną pracą daje Pan dowód ogromnej wiedzy 

oraz zaangażowania w pracę publiczną. Jesteśmy dumni z Pana obecności  

w Parlamencie Europejskim jako naszego reprezentanta. Wyrażamy 

wdzięczność za promocję i rozpowszechnianie pozytywnego wizerunku Śląska  

i jego stolicy na arenie międzynarodowej. Dziękujemy za wspieranie 

katowickich inicjatyw, za wprowadzania tematyki czystych technologii 

węglowych, które było szczególnie ważne na terenie naszego województwa,  

a także za trwały i niepowtarzalny wkład w rozwój Katowic”.  

Wicewojewoda Spyra życzył Panu Profesorowi aby Jego pomysły i osiągnięcia 

były źródłem spełnienia oraz były zapałem do dalszego działania dla dobra 

stolicy Górnego Śląska i jej mieszkańców.  

Ponadto nawiązując do laudacji Pana Profesora Sławka, a konkretnie do nurtu 

metapolityki, Wicewojewoda podzielił się własną refleksją. W przeciwieństwie 

do platońskiego idealizmu, przywołał realizm Arystotelesa. Pan Profesor Buzek 

był zawsze wzorem traktowania polityki jako dobra wspólnego. Mamy dzisiaj 

niewątpliwie do czynienia z kryzysem przywództwa politycznego i kryzysem 

polityki, gdzie walka o różne interesy jest ponad dobrem wspólnym. To dobro 

wspólne, w znaczeniu, jak pisał o nim Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu, Panu 

Profesorowi zawsze przyświecało w uprawianiu polityki. Wicewojewoda 

stwierdził, że bardzo ceni udział Pana Profesora w debacie o Śląsku. „Dziś wielu 

Śląsk traktuje jako sztandar polityczny i wyrywają go, kto poniesie go  

w pierwszym szeregu”.  

 

Punkt 5 Zamknięcie sesji. 

Wiceprzewodniczący Rady Adam Warzecha stwierdził, że porządek dzienny 

obrad posiedzenia został wyczerpany. 
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Zamknął obrady XXII uroczystej sesji Rady Miasta Katowice VI kadencji 

samorządu. 

Zaprosił Wszystkich Gości na występ Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice 

„CAMERATA SILESIA” pod dyrekcją Pani Anny Szostak-Myrczek. 

                         

                                                             Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                     Wiceprzewodniczący  

                                                             Rady Miasta Katowice 

Beata Musiał                                 

                                                                 Adam Warzecha  

                                                                          

                                           


