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Rada Miasta Katowice 

 

 

 

Protokół  z  XXXII  sesji  VI  kadencji  samorządu. 

 

Data sesji:  10 stycznia 2013 r. 

Miejsce sesji: Pałac Goldsteinow w Katowicach ( pl. Wolności 12a) 

Godzina rozpoczęcia sesji:  12.00. 

Godzina zakończenia sesji: 13.00 

Numery podjętych uchwał: nie podjęto żadnych uchwał 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Rady Arkadiusz  Godlewski   

Protokolantka: Beata Musiał 

 

 

Załączniki do protokołu:  

Nr 1 Laudacja wygłoszona przez Panią Profesor Grażynę Szewczyk  

 

W sesji uczestniczyło 27 radnych ( na 28 ogółem ) 

Radna nieobecna – Daria Kosmala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg obrad  



 

 2 

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” Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi 

Szurmanowi.  

4. Wystąpienia okolicznościowe. 

5. Zamknięcie sesji.  

 

Punkt 1 Otwarcie sesji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski otworzył  obrady  XXXII sesji 

Rady Miasta Katowice VI kadencji samorządu. Powitał zaproszonych gości. 

 

Gościa  Honorowego 

 Księdza Biskupa Tadeusza Szurmana 

Biskupa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

wraz z Rodziną i Przyjaciółmi 

 

Profesora Jerzego Buzka 

Posła do Parlamentu Europejskiego 

Honorowego Obywatela Miasta Katowice 

 

Wojewodę Śląskiego  Zygmunta Łukaszczyka 

 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku 

Województwa Śląskiego  Henryka Mercika reprezentującego 

Marszałka Województwa Śląskiego   

 

Prezydenta Miasta  Piotra Uszoka 

 

Ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca Metropolitę Katowickiego 

 

Ks. Arcybiskupa Seniora Damiana Zimonia 

Honorowego Obywatela Miasta Katowice 

 

Przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,  innych kościołów i 

wyznań 

Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego 

Kościoła Zielonoświątkowego Zboru „Betania” 

Kościoła Chrześcijan Baptystów w Katowicach 

 

 Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach 

Przedstawiciela Śląskiej Ligi Muzułmańskiej 

 

Radnych Rady Miasta Katowice 
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Wiceprezydentów Miasta Katowice 

 

Byłych  Prezydentów Miasta Katowice 

 

Byłych Przewodniczących Rady Miasta  Katowice 

 

Rektorów Wyższych Śląskich Uczelni 

 

Honorowych Obywateli Katowic 

 

Dyrektorów oraz Przedstawicieli  Śląskich i Katowickich Instytucji 

Przedstawicieli i Redaktorów Naczelnych mediów  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miasta Katowice uchwalając 

uchwałę w sprawie przyznania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Katowice”  

w imieniu całej społeczności miasta Katowice wyraża podziękowanie za służbę 

publiczną ego Ekscelencji nie tylko dla Parafii Ewangelickiej w Katowicach, ale 

także  za promowanie wizerunku Katowic przez Księdza Biskupa.  

 

Prezydent Piotr Uszok  przypomniał  szerokie zasługi Księdza Biskupa,  

zarówno w działalności duszpasterskiej, ekumenicznej, charytatywnej, 

kulturalnej, społecznej. Prezydent przybliżył działalność i życiorys Jubilata. 

Biskup postrzegany jest jako „sprzymierzeniec naszego miasta”, zatroskany  

o rozwój Katowic. Można powiedzieć, „że bez obecności Biskupa  

w Katowicach nasze miasto byłoby o wiele uboższe”.  

 

Punkt 2 Wygłoszenie laudacji. 

Pani prof. Grażyna Szewczyk wygłosiła laudację.  

/Laudacja – zał. Nr 1 do protokołu/ 

 

Punkt 3  Uroczyste wręczenie aktu przyznania tytułu „Honorowy Obywatel 

Miasta Katowice” Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Tadeuszowi 

Szurmanowi.  

 

Przewodniczący Rady Miasta odczytał tekst aktu nadania,  

a następnie wraz z Prezydentem Miasta Katowice wręczył go  

Ks. Biskupowi,  przekazując także symboliczny klucz do miasta oraz kwiaty. 

 

Ks. Biskup Tadeusz Szurman podziękował za przyznane wyróżnienie: 

Wnioskodawcom,  Radnym  za  jego zatwierdzenie oraz tym, którzy przybyli na 

dzisiejszą uroczystość. Biskup stwierdził, że wyróżnienie jest dla Niego 

zobowiązaniem oraz „dowartościowaniem całego środowiska ewangelickiego, 

które przez lata – zwłaszcza po II wojnie światowej – nie mogło na takie 

docenienie liczyć”.    
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Zaakcentował, że w historii, ale i teraźniejszości Katowic, społeczność 

ewangelicka ma szczególne znaczenie. Przypomniał postać współzałożyciela 

miasta: właściciela dóbr na tym terenie Huberta von  Thiele - Wincklera, 

zarządcę Friedricha Grundmanna  i  pierwszego przewodniczącego Rady Miasta 

Richarda Holzego. To on wyznaczył główne arterie, które do dzisiaj stanowią 

centrum miasta.  W okresie międzywojennym wskazał m.in. na architekta 

Tadeusza Michejdę, a po wojnie – na kierującego Filharmonią Śląską Karola 

Stryję oraz założyciela i kierownika Zespołu „Śląsk” Stanisława Hadynę. 

Zaznaczył, że także dzisiaj do jego parafii należą osoby wybitne, obecne także 

na forum międzynarodowym. 

Bp. Szurman stwierdził, że pochodząc ze Śląska Cieszyńskiego jest Polakiem- 

jako, że ziemia ta walczyła o polskość, a równocześnie zawsze czuł się 

Górnoślązakiem. „Od kiedy zamieszkałem w Katowicach kocham to miasto  

i szanuje jego mieszkańców”. Życzył Katowicom aby stały się one w 

najbliższych latach prawdziwą metropolią. Zwracając się do obecnego na 

uroczystości Metropolity Katowickiego abp. Wiktora Skworca wskazał, że „to, 

co dzieje się w mieście, zależy od ludzi, w których staramy się wspólnie 

budować pewną duchowość, która wpływa na rodzaj życia”. Dziękując abp. 

Skworcowi za dobrą współpracę podkreślił, że stosunki między oboma 

wyznaniami w Katowicach zawsze układały się w bardzo dobry sposób.  

 
Punkt 4  Wystąpienia okolicznościowe.  

Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc pogratulował Jubilatowi wyróżnienia. 

Wspomniał, o wieloletniej współpracy i życzył wytrwałości na drodze 

budowania zarówno rzeczywistości duchowej,  jak i przestrzeni społecznej, 

która naprawdę zależy od nas wszystkich.   

 

Wojewoda Śląski Pan Zygmunt Łukaszczyk za filozofem stwierdził, że  

„wielcy mężowie stanu myślą o pokoleniach. Dobrze, jeżeli człowiek jest 

dumny z miejsca swojego pochodzenia, z ziemi, na której zamieszkał,  miasta,  

w którym przyszło mu żyć i pracować.  Jednak jeszcze piękniejsze jest, jeżeli ta 

ziemia, to miasto jest dumne z niego”. Tak jest w przypadku Jubilata z Ziemią 

Cieszyńską i Górnym Śląskiem. Wojewoda pogratulował Księdzu Biskupowi 

głębokiej wiary, wiary w drugiego człowieka, otwartości na tego człowieka, 

ekumenizmu, duszy społecznika, ale nade wszystko orędownika najlepszych, 

trwałych wartości Górnoślązaków, Ślązaków, Polaków.  

Wojewoda pogratulował Jego Ekscelencji patriotyzmu.  

Na koniec Wojewoda zacytował jednego z filozofów, który stwierdził, że 

„Ludziom do życia i szczęścia potrzebnych jest parę rzeczy: trochę wody, trochę 

chleba, głębokiej wiary i uznania”.  

Tego uznania w oczach Rajców Miejskich serdecznie Wojewoda pogratulował.  

 

Pan Henryk Mercik, Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury  

Sejmiku Województwa Śląskiego w imieniu Marszałka Województwa 
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Śląskiego, Zarządu Województwa oraz Radnych Sejmiku odczytał list z 

gratulacjami.  

W liście przypomniano, że Jego Ekscelencja jest inicjatorem m.in. remontu 

Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego - najstarszego budynku sakralnego  

w naszym mieście. Na najwyższy szacunek zasługuje także działalność 

Ekscelencji na niwie teologicznej, społecznej, historycznej oraz literackiej.  

Pan Mercik przekazał Jubilatowi gratulacje oraz życzenia zdrowia i bożej 

opieki.  

 
Punkt 5 Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący Rady Arkadiusz Godlewski  stwierdził, że porządek dzienny 

obrad dzisiejszego posiedzenia sesji został wyczerpany. 

O godz. 13.00 zamknął  obrady XXXII uroczystej sesji Rady Miasta Katowice 

VI kadencji samorządu.     

                                                                                                   

Prowadzący obrady zaprosił na krótki koncert  Zespołu  Śpiewaków Miasta 

Katowice „Camerata Silesia”, po którym złożone zostały gratulacji oraz 

wręczone kwiaty Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi. 

 

Po zakończeniu sesji gratulacje Księdzu Biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi 

złożył także Profesor Jerzy Buzek.  Zauważył, że „nam coraz dalej do siebie  

w Europie. Odwracamy się do siebie plecami. Dyskutujemy na wiele tematów, 

na które nie powinniśmy dyskutować. Tymczasem powinniśmy się łączyć”.  

Działalność Księdza Biskupa jest symbolem tego, że potrafimy się na siebie 

otwierać, współpracować niezależnie od drobnych różnic, szczególnie dzisiaj, 

kiedy jest tak wiele napięć, nie tylko w Europie, także poza nią.  Pan Profesor 

dodał, że „My chrześcijanie jesteśmy jednakowi, a niewielkie  różnice nadają  

jeszcze pewnego kolorytu w naszej wewnętrznej dyskusji i działaniu”. 

Honorowy Obywatel Miasta Katowice Ks. Biskup Tadeusz Szurman pokazuje, 

że współpraca i współdziałanie jest najważniejszą siłą, która może nam 

pozwolić na przezwyciężanie trudności, które są i zawsze będą. Profesor 

pogratulował Katowicom za dokonanie właściwego  wyboru  Honorowego 

Obywatela Miasta Katowice.  

 

                                                                                  Prowadzący obrady: 

Protokołowała:                                                               Przewodniczący                                                   

                                                                                   Rady Miasta Katowice                                                                                             

Beata Musiał                                 

                                                                                    Arkadiusz Godlewski                                                                                                                                          

 


