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Protokół nr XXI z XXI Uroczystej Sesji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, 
która odbyła się w dniu 9 kwietnia 2016 r. 

w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa 18 
 
 

 
 

I. Otwarcie sesji 
 
O godz. 12.00 Przewodniczący RM G. Smoliński ogłosił otwarcie sesji i przedstawił jej porządek: 
 
I. Otwarcie sesji. 
II. Powitanie gości. 

III. Wystąpienie Burmistrza Miasta,  Artura Tusińskiego. 
IV. Wystąpienie Grzegorza Dąbrowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Teresy  

i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej. 
V. Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna 

Włodkowi Pawlikowi. 
VI. Zamknięcie sesji.          

 

II. Powitanie gości 

 

Przewodniczący RM G. Smoliński powitał zebranych gości, m.in. przedstawicieli władz 
samorządowych (władze miasta, powiatu i sąsiednich gmin), jednostek organizacyjnych, organizacji 
pozarządowych, mieszkańców, a także Honorowego Obywatela Miasta – Ogrodu p. Włodka Pawlika 
oraz jego małżonkę p. Jolantę Pawlik, po czym przekazał głos Burmistrzowi Miasta. 
 

III. Wystąpienie Burmistrza Miasta, Artura Tusińskiego  

 

Burmistrz Miasta A. Tusiński powiedział, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta – Ogrodu Podkowa 
Leśna jest zaszczytnym dowodem uznania dla osób o autorytecie moralnym, osób o trwałym  
i niepowtarzalnym wkładzie w politykę, naukę i kulturę, osób współpracujących i promujących miasto. 
Burmistrz przypomniał, że godność tą do tej pory otrzymali:  
- w 1991 r. ks. Leon Kantorski, 
- w 1994 r. p. Akos Engelmayer i p. Thibor Pakh, 
- w 2005 r. p. Jan Jarco i p. Bohdan Skaradziński,  
- w 2007 r. prof. Kazimierz Gierżod, 
- w 2010 r. p. Maria Iwaszkiewicz-Wojdowska, p. Teresa Markowska z d. Iwaszkiewicz, p. Krystyna 
Michałowska z d. Baniewicz i prof. Jerzy Regulski, 
- w 2011 r. pp. Justyna i Władysław Gołąbowie, 
a 3 września 2015 r., decyzją Rady Miasta, tytuł ten został przyznany p. Włodkowi Pawlikowi.  
Burmistrz dodał, że dzień dzisiejszej  uroczystości (9 kwietnia) jest szczególny dla miasta i termin na 
wręczenie honorowego obywatelstwa nie został wybrany przypadkowo. Wspomniał o historii Podkowy 
Leśnej i wyjaśnił, że data 9 kwietnia 1925 r. jest przyjmowana jako dzień powstania miasta.  
Burmistrz podkreślił, że w Podkowie Leśnej nie ma kapituły przyznającej tytuł honorowego 
obywatelstwa – z inicjatywą tą wychodzą mieszkańcy. W tym wypadku tytuł został przyznany na 
wniosek p. Hanny Jarco i p. Grzegorza Dąbrowskiego, któremu Burmistrz przekazał głos. 
 
IV. Wystąpienie Grzegorza Dąbrowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Teresy  
i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima G. Dąbrowski, powiedział, że 
Honorowi Obywatele Miasta to osoby, dzięki którym nazwa miasta jest znana i popularyzowana na 
całym świecie,  którzy swoim życiem i swoją działalnością świadczą o Polsce i o Podkowie Leśnej. 
Podkreślił, że są oni skarbami miasta. 
Następnie dyrektor G. Dąbrowski, wykorzystując zdjęcia ze zbiorów prywatnych artysty, w formie 
luźnej rozmowy (wywiadu) z p. Włodkiem Pawlikiem, przedstawił zebranym postać Honorowego 
Obywatela Miasta.  
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Pan Włodek Pawlik w barwny, ciepły, czasem żartobliwy, a jednocześnie pełny artystycznej 
wrażliwości sposób, opowiedział o swoim życiu (prywatnym i zawodowym), o rodzinie, muzyce  
i o miłości do Podkowy Leśnej.   
 

Rozdawany przed sesją życiorys artysty stanowi załącznik nr 1 do protokołu z sesji. 

 

V. Wręczenie aktu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna 
Włodkowi Pawlikowi 
 

Przewodniczący RM G. Smoliński podziękował dyrektorowi G. Dąbrowskiemu za przeprowadzenie  
wywiadu z Honorowym Obywatelem Miasta. Następnie powiedział, że w dniu dzisiejszym zostały 
połączone dwie ważne dla miasta uroczystości: święto miasta (przed rozpoczęciem sesji zostały 
złożone kwiaty pod Figurą Matki Bożej stojącej w miejscu wmurowania kamienia węgielnego Podkowy 
Leśnej) oraz wręczenie tytułu honorowego obywatelstwa.  
Przewodniczący RM poinformował, że Rada Miasta na wniosek mieszkańców miasta, w dowód 
uznania dla aktywnej postawy i zaangażowania na rzecz podkowiańskiej społeczności oraz wniesienia 
szczególnie cennego wkładu kulturowego, w dniu 3 września 2015 r. podjęła uchwałę Nr 57/XII/2015 
nadającą p. Włodkowi Palikowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna. 
 
Następnie Przewodniczący RM, prosząc o udział Burmistrza Miasta, radnych oraz wnioskodawców 
przyznania tytułu honorowego obywatelstwa, wręczył p. Włodkowi Pawlikowi Akt nadania tytułu 
Honorowego Obywatelstwa Miasta - Ogrodu Podkowa Leśna (załącznik Nr 2 do protokołu z sesji). 
 
Pan Włodek Pawlik podziękował za wyróżnienie, które -jak określił- dodaje mu wiatru w żagle.  
 
Dyrektor CKiIO A. Witkowska złożyła podziękowania p. Włodkowi Pawlikowi za umożliwienie 
podkowiańskiej publiczności obcowania z muzyką na najwyższym poziomie, za dotychczasową 
współpracę z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz za umożliwienie zaproszenia do 
Podkowy Leśnej muzyków światowej sławy. 
 
Swoje podziękowania p. Włodkowi Pawlikowi za trwanie przy wartościach chrześcijańskich złożył 
także ks. proboszcz W. Osial. 
 
Zgodnie z opinią, że muzyka najlepiej oddaje emocje, na zakończenie uroczystości p. Włodek Pawlik 
zagrał krótki koncert fortepianowy.  
 
VI. Zamknięcie sesji 
 
Ok. godz. 13.30 Przewodniczący RM G. Smoliński podziękował wszystkim ze udział w spotkaniu  
i zamknął XXI Uroczystą Sesję Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji, a Burmistrz Miasta  
A. Tusiński zaprosił gości do udziału w pozostałych wydarzeniach związanych z obchodami Święta 
Miasta. 
 

 
Nagranie przebiegu obrad oraz dokumentacja sesji przechowywane są w biurze Rady Miasta.  
 
 
Sesji przewodniczył: Przewodniczący RM Grzegorz Smoliński 
 
Protokołowała: Beata Krupa  
 
 
Wyjaśnienie skrótów: 
CKiIO - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
 
Załączniki: 

1. Życiorys Włodka Pawlika 
2. Akt nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna Panu Włodkowi 

Pawlikowi 
3. Lista obecności radnych na sesji 
 


