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O?wiadczenie Burmistrza w sprawie ceremonii wr?czenia
Nagród im. Benedykta Polaka
Tegoroczna ceremonia wr?czenia Nagród im. Benedykta Polaka odb?dzie si? w Warszawie. W
zwi?zku z tym Burmistrz Miasta ??czyca Pawe? Kulesza wyda? o?wiadczenie, w którym
przedstawia genez? organizacji poprzednich ceremonii, a tak?e odnosi si? do zaistnia?ej sytuacji.
Tre?? o?wiadczenia poni?ej:

Ciekawo?? ?wiata, a co za tym idzie, ch?? jego eksplorowania, towarzyszy cz?owiekowi niemal od
zawsze. Pragnienie zrozumienia w jakim otoczeniu egzystujemy doprowadzi?o nas do tego, ?e w
dzisiejszych czasach ludzko?? wysy?a sondy kosmiczne celem zbadania wszech?wiata. Dawniej
jednak, ze wzgl?du na ograniczenia technologiczne, ciekawo?? cz?owieka zaspokaja?o
odkrywanie nieznanych l?dów lub nieznanych cywilizacji.
Gdyby?my mieli wymieni? z pami?ci znanych podró?ników, prawdopodobnie skupiliby?my si? na
takich postaciach jak Marco Polo, Ferdynand Magellan, czy Amerigo Vespucci. Niekoniecznie
?wiadczy?oby to o naszym braku poszanowania polskiej historii. Te postacie s? po prostu w
sposób sukcesywny kultywowane.
Naszym zadaniem jest piel?gnowanie pami?ci o wybitnych rodakach, dlatego posta? Benedykta
Polaka nie mo?e zosta? zapomniana, wr?cz przeciwnie. Polski franciszkanin, a zarazem pierwszy
podró?nik, który wzi?? udzia? w wyprawie do imperium mongolskiego to posta? istotna. Z tej
w?a?nie podró?y odbytej w latach 1245-1247 zda? sprawozdanie pt. „De Itinere Fratrum Minorum
ad Tartaros”.
Wyprawa by?a poselstwem papie?a Innocentego IV na dwór chana mongolskiego Gujuka. Celem
wyprawy by?o zawarcie sojuszu z Mongo?ami przeciwko muzu?manom, którzy zaj?li Ziemi?
?wi?t?. Warto wspomnie?, i? dla XIII-wiecznego Europejczyka wschodnie kra?ce ?wiata
znajdowa?y si? na wybrze?ach Morza Kaspijskiego i Bliskim Wschodzie. Dalej (na wschód)
rozci?ga? si? nieznany, inny ?wiat – Azja – a szczególnie jej cz??? centralna i pó?nocna.
Dla miasta ??czyca posta? Benedykta Polaka przybiera podwójnego znaczenia. Tutaj bowiem,
ksi??? ??czycki Konrad Mazowiecki wyposa?y? misjonarza jego i wspó?podró?nika – legata
papieskiego w dary dla chana i sfinansowa? wypraw?.
Przez lata osoba franciszkanina by?a upami?tniana na ró?ne sposoby. W 1977 roku imi?
Benedykta Polaka nadano jednej z ulic na warszawskim Ursynowie, a w 2004 roku na ?cianie
wroc?awskiego ko?cio?a ?w. Wincentego ods?oni?to tablic? po?wi?con? pierwszemu polskiemu
podró?nikowi. W ??czycy organizowane by?y Jarmarki Benedykta Polaka.
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Dnia 28 maja 2014 roku nawi?zano porozumienie o ustanowieniu i realizacji Nagrody im.
Benedykta Polaka pomi?dzy Oddzia?em Polskim The Explorers Club, Urz?dem Miejskim w
??czycy, Starostwem Powiatowym w ??czycy oraz Towarzystwem Naukowym Warszawskim.
Cel porozumienia by? prosty – ustanowienie oraz przyznawanie podczas corocznej, uroczystej gali
nagrody dla wybitnych badaczy ziemi, g??bin morskich i kosmosu, a co za tym idzie, promocja
polskich dokona? eksploracyjnych, a zarazem przypomnienie historycznego znaczenia jakie nasz
kraj odegra? w dziedzinie kontaktów mi?dzykulturowych.
Nagrod? im. Benedykta Polaka przyznawa?a Kapitu?a sk?adaj?ca si? z 12 osób:
rekomendowanych przez Oddzia? Polski The Explorers Club (4 osoby), Towarzystwo Naukowe
Warszawskie (4 osoby) oraz przez w?adze miasta ??czyca i Powiatu ??czyckiego (4 osoby).
W porozumieniu wyró?niono tak?e miejsce dorocznej ceremonii wr?czenia Nagrody i by?a nim
??czyca i Tum pod ??czyc? jako miejsca historycznie zwi?zane z misj? Benedykta Polaka i
Giovanniego da Pian del Carpine. W?adze miasta ??czyca i Powiatu ??czyckiego zobowi?za?y si?
zabezpieczy? stron? techniczno-organizacyjn? ceremonii.
Podpisane porozumienie obowi?zywa?o przez 4 lata i ulega?o automatycznemu przed?u?eniu o
kolejne 4 lata, chyba, ?e która? ze stron zg?osi?aby na pi?mie ch?? od jego odst?pienia. Tak si?
nie sta?o, wi?c porozumienie zosta?o przed?u?one i jego tre?? równie?.
Dzi?ki podj?ciu wspólnych wysi?ków, sukcesywnie uda?o przeprowadzi? si? cztery edycje
ceremonii wr?czenia Nagród im. Benedykta Polaka. W tym roku przypada pi?ta edycja, któr?, z
zachowaniem odpowiedniego dystansu, mo?na nazwa? ma?ym jubileuszem. Daje to oczywi?cie
powody do rado?ci, poniewa? ?wiadczy? to mo?e o tym, ?e ceremonia sta?a si? bliska sercu
cz?onkom Kapitu?y i nie tylko.
Przypomnienie tre?ci porozumienia, a zw?aszcza zapisu o tym, gdzie zlokalizowana b?dzie
ceremonia jest istotne, gdy?, z okazji w?a?nie zbli?aj?cej si? pi?tej edycji, postanowiono bez
konsultacji z w?adzami miasta ??czyca i Starostwa Powiatowego, ?e odb?dzie si? ona na Zamku
Królewskim w Warszawie.
Lokalizacja u?wietniaj?ca pi?t? edycj? jest bardzo dostojna, jednak ze wzgl?du na obowi?zuj?ce,
restrykcyjne przepisy dla samorz?du w zakresie finansowania, nie jeste?my w stanie sfinansowa?
organizacji ceremonii. Uwa?amy natomiast, ?e wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie
podczas pi?tej edycji wr?czenia nagród im. Benedykta Polaka przedstawiaj?ca histori?
dotychczasowych edycji, przys?u?y si? celom promocyjnym miasta ??czyca i Powiatu ??czyckiego,
dlatego te? wspólnie ze Starostwem jeste?my w stanie sfinansowa? wystaw? w ??cznej wysoko?ci
6 tys. z?.
Nasze stanowisko w sprawie zawartego porozumienia, jak i przysz?ych edycji ceremonii wr?czenia
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Nagród im. Benedykta Polaka jest jasne i niezmienne. Chcemy kultywowa? pami?? o wybitnym
podró?niku i jeste?my otwarci na dalsz? wspó?prac?, z zastrze?eniem wzajemnego poszanowania
przez wszystkie strony podpisane pod porozumieniem.
Burmistrz Miasta ??czyca
Pawe? Kulesza
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