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Ad. 1 
 
Przewodniczący Rady Miasta AAAArtur Czernecki rtur Czernecki rtur Czernecki rtur Czernecki otworzył obrady LXXII Uroczystej Sesji 
Rady Królewskiego Miasta Nowego Sącza w dniu - 17 września 2010 r., o godz. 1200  

poświecone poświecone poświecone poświecone upamiętnieniu eksterminacji Narodu Polskiego na ziemiach Rzeczypospolitej upamiętnieniu eksterminacji Narodu Polskiego na ziemiach Rzeczypospolitej upamiętnieniu eksterminacji Narodu Polskiego na ziemiach Rzeczypospolitej upamiętnieniu eksterminacji Narodu Polskiego na ziemiach Rzeczypospolitej 
Polskiej, znajdujących się pod okupPolskiej, znajdujących się pod okupPolskiej, znajdujących się pod okupPolskiej, znajdujących się pod okupacją sowieckąacją sowieckąacją sowieckąacją sowiecką    popopopo    17 września 1939 r. 17 września 1939 r. 17 września 1939 r. 17 września 1939 r.     
 
Na wstępie przywitał dostojnych gości - Sybiraków, którym poświęcona jest dzisiejsza 
Sesja, w szczególności przywitał Pana Kazimierza Korczyńskiego Członka Zarządu 
Głównego Związku Sybiraków - Prezesa Związku w Nowym Sączu oraz  
Pana Jacka Dziubę Dyrektora Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych  
w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przywitał zaproszonych 
Gości oraz Radnych Miasta Nowego Sącza. 
 
Ad. 2 
 
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta ArArArArtura Czerneckiegotura Czerneckiegotura Czerneckiegotura Czerneckiego wprowadzony został 
poczet sztandarowy Rady Miasta Nowego Sącza, Związku Sybiraków oraz Zespołu Szkół 
nr 2 im. Sybiraków. 
 
Ad. 3 
 
Następnie, artyści Zespołu Wokalnego „AKORD” działającego przy Pałacu MłodzieŜy  
w Nowym Sączu pod opieką Pani Doroty Szymbary Kierownika Artystycznego Zespołu 
odśpiewali Hymn Sybiraków.  
 
Ad. 4 
 
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Artura Czerneckiego:Artura Czerneckiego:Artura Czerneckiego:Artura Czerneckiego: 
 
Wysoka Rado, 
Dostojni Goście, 
Szanowni Państwo, 
 Rok 2010 zapisze się w historii Polski w sposób szczególnie bolesny.  
To rok, w którym przyszło nam wspominać i czcić pamięć setek tysięcy ofiar sowieckiego 
ludobójstwa dokonanego na naszym narodzie. Ale to takŜe czas, w którym 
doświadczyliśmy niespotykanej od czasów radziecko - niemieckiej okupacji hekatomby.     
 Tragedia smoleńska była wstrząsem, jakiego nigdy nie doświadczyło Ŝadne 
współczesne państwo, w jednej chwili pozbawione znakomitej część swoich politycznych, 
intelektualnych i kulturalnych elit. Rotmistrz Józef Czapski powiedział kiedyś znamienne  
-  i jak pokazał czas prorocze słowa:  
„Wszyscy tworzymy ten łańcuch niewidzialny, którego ostatnim ogniwem jest Katyń”.„Wszyscy tworzymy ten łańcuch niewidzialny, którego ostatnim ogniwem jest Katyń”.„Wszyscy tworzymy ten łańcuch niewidzialny, którego ostatnim ogniwem jest Katyń”.„Wszyscy tworzymy ten łańcuch niewidzialny, którego ostatnim ogniwem jest Katyń”.    
 10 kwietnia 2010 roku historia wykuła jeszcze jedno ogniwo i zamknęła łańcuch. 
Bo tych, których zamordowano 70 lat temu i tych, którzy oddali swe Ŝycie w słuŜbie 
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Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, udając się z pielgrzymką na miejsce największej Ŝołnierskiej 
mogiły, łączyło jedno credo, jedno wyznanie: „Nic dla siebie, wszystko dla Polski”.„Nic dla siebie, wszystko dla Polski”.„Nic dla siebie, wszystko dla Polski”.„Nic dla siebie, wszystko dla Polski”.  
 Głęboko wierzę w to, Ŝe Pan Prezydent Lech Kaczyński, Pan Prezydent Ryszard 
Kaczorowski, gen. Franciszek Gągor i wszyscy pozostali uczestnicy tego tragicznego lotu 
odchodzili do Domu Pana pośród szpaleru ponad 21 tysięcy katyńskich oficerów, którzy 
oddawali im swój ostatni salut. Spełnili swe Ŝycie ofiarą, podobnie jak tamci oficerowie, 
którym wymarzyła się Polska silna, niezawisła, praworządna, a nader wszystko 
sprawiedliwa.  
 
Wysoka Rado 
Szanowni Państwo, 
 Przed chwilą uczestniczyliśmy w jakŜe doniosłym wydarzeniu odsłonięcia  
i poświęcenia kolejnych tablic upamiętniających nazwiska 124 oficerów polskich, 
zamordowanych na „nieludzkiej ziemi”, których koleje Ŝycia przeplatały się z dziejami 
Nowego Sącza i Sądecczyzny.  
 Dzięki niestrudzonemu i niezłomnemu w poszukiwaniu prawdy panu  
Jerzemu Gizie, cienie 224 polskich oficerów wyszły dziś z zasnutego mgłą kłamstwa  
i zapomnienia katyńskiego lasu.  
 
Szanowny Panie Jerzy Gizo,  
 W imieniu mieszkańców Królewskiego Miasta chylę przed Panem czoła i po stokroć 
dziękuję za trud, poświęcenie i wiarę, Ŝe właśnie tak trzeba i Ŝe było warto.  
Ufam, Ŝe Pański talent badacza i piewcy rodzimych dziejów, połączony z wirtuozerią 
słowa oraz wraŜliwością niepospolitego erudyty, zaowocuje jeszcze niejedną  
wartościową księgą.  
 Dziękuję teŜ obecnym tu kapłanom, w szczególności zaś księdzu prałatowi 
Stanisławowi Czachorowi oraz księdzu proboszczowi Janowi Siedlarzowi.  
To Wy sprawiliście, Ŝe kaplica szkolna pod wezwaniem św. Kazimierza przyjęła w swe 
matczyne ramiona sądeckich oficerów bestialsko zamordowanych wiosną 1940 roku.   
Pozwolę teŜ zwrócić się z apelem do wszystkich, w szczególności zaś do przedstawicieli 
młodego pokolenia Nowosądeczan:  
„Pilnujcie tego miejsca jak źrenicy wolności.  
Pilnujcie tego miejsca jak straŜnicy naszej narodowej toŜsamości. 
Nie pozwólcie jej sobie nigdy wydrzeć. 
Nie pozwólcie z niej szydzić, drwić i wystawiać na targowisko.  
Ona nigdy nie była na sprzedaŜ.  
Jest nasza i tylko nasza - uświęcona pracą i krwią wielu pokoleń Polaków.  
Nie pozwólcie, by święty ogień pamięci zgasł choć na moment.  
Ci, którzy oddali swe Ŝycie w Katyniu, Charkowie, Twerze, Miednoje i Bykowni zostali 
zgładzeni tylko dlatego, Ŝe byli Polakami i tej Polski, nawet w godzinie największej próby, 
nigdy się nie wyrzekli”.  
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Droga młodzieŜy!  
 Opowiedzcie swoim dzieciom, czego byliście dziś świadkami, a one niech to 
świadectwo przeniosą dalej ...„jak biało - czerwony proporzec, ocalony z wojennej 
zawieruchy”. 
 Kiedy w kwietniu 1940 roku ponad 21 tysięcy polskich jeńców z obozów i więzień 
NKWD prowadzonych było na miejsce kaźni, w tym samym czasie rodziny mordowanych 
jak i tysiące mieszkańców przedwojennych Kresów deportowane były w głąb  
Związku Sowieckiego. Ich niewypowiedziana udręka znaczyła drogę polskiej  
Golgoty Wschodu. Pośród setek tysięcy zesłańców były takŜe polskie dzieci. Co czuły, kiedy  
Armia Czerwona ładowała ich do bydlęcych wagonów?. Jakiej traumy doświadczały, gdy 
siłą wydzierano je matkom i osadzano w sowieckich sierocińcach?.  
Właśnie w sierocińcach!!! Bo wyrok na ich rodziców państwo sowieckie wydało juŜ 
zawczasu. Dzieląc exodus dorosłych miesiącami jechały w warunkach urągających 
człowieczeństwu - spragnione, głodne i zziębnięte. Te, które nie przeŜyły katorŜniczej męki, 
grzebano wzdłuŜ torów, nierzadko w lodowej skamielinie. Tamtą podróŜ w nieznane 
wyznaczał las małych krzyŜy i róŜaniec dziecięcego cierpienia.  
Reprezentantem najmłodszych zesłańców jest drugi obok Jerzego Gizy Gość Honorowy 
dzisiejszej Uroczystej Sesji Rady Miasta, niestrudzony propagator prawdy o Golgocie 
Wschodu pan Kazimierz Korczyński. 
 
Szanowny Panie Kazimierzu! 
 W imieniu własnym oraz całej Rady Miasta, którą mam zaszczyt reprezentować, 
pragnę podziękować Panu za misję pamięci, której się Pan podjął i z takim 
zaangaŜowaniem jako Prezes Związku Sybiraków oraz autor wielu cennych publikacji 
wypełnia Pan w naszej kulturalnej przestrzeni. 
 
Wysoka Rado 
Dostojni Goście 
Szanowni Państwo, 
 Najbardziej tragiczną stacją tej drogi „apokalipsy” był Katyń. Polskich oficerów, 
duchownych, urzędników, policjantów, funkcjonariuszy straŜy granicznej i słuŜby 
więziennej zgładzono bez procesów i wyroków. Byli ofiarami niewypowiedzianej wojny. 
Zostali zamordowani z pogwałceniem praw i konwencji cywilizowanego świata.  
Zdeptano ich godność jako Ŝołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć 
ciała pomordowanych i prawdę o tej strasznej zbrodni, o której świat miał się nigdy nie 
dowiedzieć. Rodzinom ofiar odebrano prawo do publicznej Ŝałoby, do opłakania i godnego 
upamiętnienia najbliŜszych, do wykrzyczenia swego bólu i rozpaczy. 
 W ten sposób dokonać się miało starcie z powierzchni ziemi niepokornego i dumnego 
narodu, tak bardzo znienawidzonego przez Stalina. Zaplanowana z zimną krwią polityka 
biologicznej i kulturowej eksterminacji doprowadzić miała do ostatecznej zagłady Polaków, 
a w konsekwencji  do rusyfikacji i sowietyzacji zagarniętych wespół z Hitlerem terytoriów 
II Rzeczypospolitej.  
 Ukrywanie prawdy o Katyniu stało się jednym z fundamentów polityki komunistów 
w powojennej Polsce - załoŜycielskim kłamstwem PRL.  
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 Katyń stał się bolesną raną polskiej historii, ale takŜe na długie dziesięciolecia 
zatruł relacje między Polakami i Rosjanami. W swym nigdy niewygłoszonym 
przemówieniu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński tymi słowami pragnął 
zwrócić się do nas na cmentarzu w Katyniu, 10 kwietnia 2010 roku:  
„Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie w pełni zagoić i zabliźnić. Jesteśmy juŜ na 
tej drodze. My, Polacy, doceniamy działania Rosjan z ostatnich lat. Tą drogą, która zbliŜa 
nasze narody, powinniśmy iść dalej, nie zatrzymując się na niej ani nie cofając.  
Oddajmy wspólnie hołd pomordowanym i pomódlmy się nad ich głowami.  
Chwała bohaterom! Cześć Ich pamięci”. 
 
Ad. 5 

    

Następnie, odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń i wyróŜnień. 

    
Wicewojewoda Małopolski Stanisław SorysStanisław SorysStanisław SorysStanisław Sorys zabrał głos, po czym wręczył wysokie 
odznaczenia państwowe na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
prof. Lecha Kaczyńskiego z dnia 26 lutego 2009 r., o nadaniu odznaczeń, w wyniku 
którego odznaczone Srebrnymi KrzyŜami Srebrnymi KrzyŜami Srebrnymi KrzyŜami Srebrnymi KrzyŜami ZasługiZasługiZasługiZasługi zostały Panie:  

� Aleksandra Potoczek, 

� Otylia Wojciukiewicz. 

 

Po czym, odbyło się uroczyste wręczenie przez Prezydium Rady Miasta Nowego Sącza: 
Przewodniczącego Rady Artura CzerneckiegoArtura CzerneckiegoArtura CzerneckiegoArtura Czerneckiego oraz Wiceprzewodniczących Rady  
Jerzego WituszyńskiegoJerzego WituszyńskiegoJerzego WituszyńskiegoJerzego Wituszyńskiego i Stefana ChomoncikaStefana ChomoncikaStefana ChomoncikaStefana Chomoncika    Tarcz Herbowych „ZasłuŜony dla Miasta 
Nowego Sącza” na podstawie Uchwał Rady Miasta Nowego Sącza podjętych podczas 
LXXI Sesji Rady w dniu 7 września 2010 r., dla Panów: 

� Kazimierza Korczyńskiego - Prezesa Związku Sybiraków Oddział  
w Nowym Sączu, 

� Jerzego Gizy - Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie. 

 
Dyrektor Departamentu Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych w Urzędzie do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jacek DziubaJacek DziubaJacek DziubaJacek Dziuba odczytał w imieniu  
Pana ministra Jana Ciechanowskiego Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych list okolicznościowy, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.  
Następnie, odczytał Decyzję Nr 1578 Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych z dnia 7 września 2010 roku: „Na podstawie decyzji z dnia  
25 stycznia 2005 r., w sprawie ustanowienia w sześćdziesiątą rocznicę zakończenia  
II wojny światowej odznaki okolicznościowej o nazwie Medal „Pro Memoria” celem 
uhonorowania uczestników walk na wszystkich frontach oraz osób fizycznych i prawnych 
szczególnie zasłuŜonych w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce  
o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, a takŜe regulaminu 
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nadawania tej odznaki na wniosek Związku Sybiraków - Oddział w Nowym Sączu 
wyróŜniono Medalem „Pro Memoria„Pro Memoria„Pro Memoria„Pro Memoria””””:        

� Sztandar Związku Sybiraków,  

� Janinę Brzozowską,     

� ks. Prałata Stanisława Czachora,  

� Artura Czerneckiego,  

� Stanisława Falińskiego,     

� Dorotę Pietruszka,     

� Renatę Skowron,     

� Roberta Sobola,  

� Marię Sowa,  

� Alicję Szofer,     

� Leszka Zegzdę. 

 

Prezes Związku Sybiraków Oddział w Nowym Sączu Pan Kazimierz KorczyńskiKazimierz KorczyńskiKazimierz KorczyńskiKazimierz Korczyński 
zakomunikował, Ŝe Uchwałą VI Zjazdu Związku Sybiraków, który odbywał się  
w maju tego roku dla Pani Antoniny DzikowskiejAntoniny DzikowskiejAntoniny DzikowskiejAntoniny Dzikowskiej został przyznany tytuł Honorowego Honorowego Honorowego Honorowego 
CzłonkCzłonkCzłonkCzłonka Związku Sybirakówa Związku Sybirakówa Związku Sybirakówa Związku Sybiraków. 

Następnie poinformował, iŜ postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków za szczególne zasługi dla Związku przyznano odznakę HonorowHonorowHonorowHonorowąąąą Sybiraka Sybiraka Sybiraka Sybiraka 
dla: 

� Stanisławy Gomulec,     

� Barbary Fyda,  

� Ryszarda Nowaka,  

� Anny Wenecko,  

� Jerzego Wituszyńskiego, 

� Leszka Zegzdy. 

 

Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  
w Krakowie Pan Jerzy GizaJerzy GizaJerzy GizaJerzy Giza w imieniu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa  
w Warszawie udekorował osoby zasłuŜone dla pamięci narodowej SrebrnySrebrnySrebrnySrebrnymmmm Medal Medal Medal Medalemememem    
„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”, wyróŜnieni to:::: 

� ks. Józef Babicz,     

� Alicja Wąsowicz,    

� Andrzej Piszczak,    

� Robert Sobol,     

� Artur Czernecki.    
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Prezes Związku Sybiraków Oddział w Nowym Sączu Pan Kazimierz KorczyńskiKazimierz KorczyńskiKazimierz KorczyńskiKazimierz Korczyński  
w imieniu Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Nowym Sączu wręczył cztery 
dyplomy uznania i podziękowania „Za wieloletnie zaangaŜowanie w prace społeczną na 
rzecz Związku, za inicjatywy zmierzające do zachowania i przekazywania młodym 
pokoleniom wiedzy o Syberyjskiej Golgocie” dla następujący osób:  

� Teresy Bartkowskiej, 

� Stanisławy Niedzielskiej, 

� Heleny Murczak, 

� Ireny Zabawa.  
 

Ad. 6 
 
Następnie, artyści Zespołu Wokalnego „AKORD” działającego przy Pałacu MłodzieŜy  
w Nowym Sączu wykonali pieśń pt.: „Nadzieja”. 
 
Ad. 7 
 
W swoim wystąpieniu Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak Ryszard Nowak Ryszard Nowak Ryszard Nowak stwierdził m.in::::    
 

„Łączą nas dzisiaj dwie rocznice: 71 rocznica wkroczenia Armii Czerwonej na 
ziemie polskie - którą obchodzimy jako Dzień Sybiraka i 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej, 
która po tragicznej katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem nabiera dla nas 
jeszcze bardziej szczególnego znaczenia. 

Są jeszcze wśród nas ludzie - sądeczanie, którzy przeŜyli gehennę na „nieludzkiej 
ziemi”. 

Dziś trudno uwierzyć, jak mogli oni przetrwać kilka, a nawet kilkanaście lat  
w łagrach, obozach pracy, więzieniach.  

Pamiętamy o ofiarach zdradzieckiej agresji Armii Czerwonej na ziemie kresowe  
II Rzeczypospolitej - faktycznego czwartego rozbioru Polski dokonanego na mocy tajnego 
porozumienia Ribbentropa i Mołotowa - w 1939 r., i późniejszych, powojennych 
wywózkach patriotów w głąb ZSRR. 

Pamiętamy o Zbrodni Katyńskiej. 
Nasze sądeckie ślady sybirackie i katyńskie są bardzo liczne. Pomnik Sybiraka na 

sądeckim cmentarzu, postawiony juŜ sporo lat temu dzięki zabiegom poprzedniego prezesa 
nowosądeckiego związku Sybiraków śp. doktora Zbigniewa JeŜowskiegoZbigniewa JeŜowskiegoZbigniewa JeŜowskiegoZbigniewa JeŜowskiego, kolejny pomnik 
przy moście przy ul. Tarnowskiej, a teraz poszerzone o nową listę nazwisk Tablice 
Katyńskie, nie są dla nas zwykłymi postumentami i pamiątkami, ale symbolicznymi grobami 
wszystkich tych, których kości pozostały na wschodzie. 

Nikt nad ich mogiłami wówczas nie zapłakał, nikt nie złoŜył kwiatów... 
Sądeczanie ginęli w łagrach i miejscach kaźni z rąk czerwonych katów. 

Dziesiątkowani w tajgach Syberii i stepach Kazachstanu, Katyńskim Lesie i kole 
podbiegunowym.  

Ci, którzy powrócili do kraju, szli róŜnymi drogami. Jedni z armią Andersa przez 
Monte Cassino, inni, w dywizji kościuszkowskiej”.  
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Ad. 8 
 
Następnie głos zabrał Honorowy Obywatel Miasta Nowego Sącza ksiądz Prałat 
SSSStanisław Czachortanisław Czachortanisław Czachortanisław Czachor.  
 
Ad. 9 
 
Głos zabrał równieŜ Pan Allen Greenberg  Allen Greenberg  Allen Greenberg  Allen Greenberg Konsul Generalny Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. 
 
Ad. 10 
    
Uczennica Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu Iwona Król  Iwona Król  Iwona Król  Iwona Król 
zarecytowała wiersz pt.: Katyń. 
 
Ad. 11 
 
Następnie, głos zabrał Kazimierz KorczyńskiKazimierz KorczyńskiKazimierz KorczyńskiKazimierz Korczyński - Prezes Związku Sybiraków Oddział  
w Nowym Sączu, który w swoim wystąpieniu w imieniu wszystkich Sybiraków wyraził 
słowa podziękowania, wdzięczności całej Radzie Miasta Nowego Sącza na czele  
z Przewodniczącym Rady Arturem Czerneckim.  
 
Ad. 12 
    
Uczennica Zespołu Szkół  Nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu Justyna BierytJustyna BierytJustyna BierytJustyna Bieryt        
zarecytowała wiersz. 
 
Ad. 13 
 
Następnie, głos zabrał Jerzy Giza - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Krakowie. 
 
Ad. 14 
 
W    wystąpieniach okolicznościowych zabrał głos: Sybirak z Gorlic Z.Z.Z.Z. Lewczykowski Lewczykowski Lewczykowski Lewczykowski. 
 
Ad. 15 
 
Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki Artur Czernecki Artur Czernecki Artur Czernecki poinformował, iŜ obrady Sesji uświetnia 
występ solistek zespołu „AKORD”. Poprosił o wysłuchanie utworu „Listy z Kołymy”   
w ich wykonaniu. 
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Ad. 16 
 
Na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Artura Czerneckiego Artura Czerneckiego Artura Czerneckiego Artura Czerneckiego wyprowadzane zostały 
poczty sztandarowe. 
 
Ad. 17 
 
Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki Artur Czernecki Artur Czernecki Artur Czernecki podziękował wszystkim obecnym za 
przyjęcie zaproszenia i udział w Sesji. 

    

Ad. 18 
 
Przewodniczący Rady Miasta Artur Czernecki Artur Czernecki Artur Czernecki Artur Czernecki zamknął posiedzenie LXX Uroczystej Sesji 
Rady Królewskiego Miasta Nowego Sącza o godz. 1325. 
 
Załącznikiem do Protokołu jest zapis foniczny Sesji przechowywany w plikach mp3. 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

(-) Artur Czernecki 
Protokół sporządziła 
(-) Agnieszka Michalik 

    


