
                                          
UCHWAŁA NR XXIII/373/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 25 maja 2020 r. 
 

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II 

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu 

Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.  

Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1445, z 2019 r., 

poz. 2676),  

  

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 

100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II pn. „Dziedzictwo, któremu na 

imię Polska” – perspektywa Samorządu Województwa Podkarpackiego, stanowiące 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II  

 
„Dziedzictwo, któremu na imię Polska” – perspektywa Samorządu 

Województwa Podkarpackiego 

 „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, 

któremu na imię «Polska», raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, 

jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie 

znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których 

wyrastamy…” Przywołując na wstępie naszej uchwały słowa Św. Jana Pawła II 

wypowiedziane na krakowskich Błoniach 10 czerwca 1979 roku, bezpośrednio po 

dokonaniu historycznego aktu „Bierzmowania Dziejów Polski”, uznajemy je za 

swoisty testament Ojca Świętego. Już wtedy bowiem – na zakończenie pierwszej 

pielgrzymki do Polski – określił On swój stosunek do Ojczyzny, jako dziedzictwa, 

którego sam uznał się depozytariuszem. Równocześnie wskazał na troskę o Polskę 

jako zadanie, które postawił – zarówno przed ówczesnym, jak i każdym następnym 

pokoleniem Polaków. 

W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz mieszkańców 

naszego regionu, chcemy z okazji setnej rocznicy urodzin Św. Jana Pawła Wielkiego 

wyrazić naszą wdzięczność za Jego modlitwę, nauczanie i bezgraniczną wierność 

Kościołowi oraz Ojczyźnie. Niezmiennie jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za troskę 

o człowieka i prawa człowieka, za zaangażowanie w dzieło odzyskania i odbudowy 

naszej narodowej niepodległości. Chcemy także w duchu miłości i solidarności 

odpowiedzieć na to wielkie wołanie Świętego Papieża o potrzebę patriotyzmu oraz 

naszej narodowej odpowiedzialności za „dziedzictwo, któremu na imię Polska”. 

Pragniemy, aby nasza odpowiedź miała wymiar czynu – rzeczywistej pracy, według 

tych wartości, na które wskazywał Św. Jan Paweł II oraz działań podejmowanych 

w sferze samorządowej, które sprawią, że „Wojtyłowe Dziedzictwo” – dziś już tak 

mocno wpisane w tradycję naszego Narodu i Państwa, będzie dla nas zarówno 

zobowiązaniem, jak i fundamentem służby mieszkańcom – ludziom i wspólnotom 

tworzącym nasz Region – Województwo Podkarpackie.  

Ziemia Podkarpacka została hojnie obdarowana przez historię wydarzeniami, 

w których osobiście brał udział Karol Wojtyła, najpierw jako biskup i kardynał, 

a następnie jako pielgrzym – Następca Św. Piotra. Już jako Ojciec Święty odwiedził 

kilka ważnych miejsc w naszym regionie, zawsze pozostawiając niezwykłe 



przesłanie, osobiste refleksje, dowody wierności tradycji, a nade wszystko dając 

świadectwo zawierzenia Bogu. Jest to zatem dla nas, ale także dla przyszłych 

mieszkańców regionu wciąż zbyt mało uświadamiany depozyt Jego duszpasterskiej 

działalności. Troska o każdą osobę, ale także o kształt naszego życia zbiorowego, 

o kondycję wspólnoty, w której żyjemy, wzrastamy i w której się rozwijamy była 

zawsze w centrum Jego uwagi i stanowiła trwały motyw Jego nauczania oraz 

niezwykle głębokiej, zakorzenionej w chrześcijańskiej spuściźnie myśli społecznej.  

Czerpiąc z tego dziedzictwa, które zostawił dla nas Ojciec Święty Jan Paweł II 

uznajemy, że najistotniejszym wyrazem polityki na rzecz rozwoju społecznego 

i gospodarczego – w wymiarze, w jakim odpowiada za nią samorząd regionalny – 

powinno być działanie na rzecz człowieka, jego osobowego i społecznego rozwoju. 

Jako regionalny samorząd chcemy z okazji setnej rocznicy urodzin „Największego 

z Rodu Polaków” zadeklarować podjęcie działań, które poprzez inwestycje oraz nowe 

inicjatywy przyczynią się do realizacji tych wartości i idei, o które upominał się – także 

w naszym imieniu – Św. Jan Paweł II. Mamy na myśli szczególnie edukację 

i wychowanie młodego pokolenia, w tym mieszkańców naszego regionu w duchu 

odpowiedzialności za pomyślność obecnych i przyszłych pokoleń.  

Wezwani przez ten jakże znaczący jubileusz: 100 lat od dnia narodzin Karola 

Wojtyły – Św. Jana Pawła II, pragniemy, aby nasze starania, łącząc poszanowanie 

tradycji i myślenie o przyszłości, stanowiły sięgające do nauczania Ojca Św. 

najgłębsze źródło rozwoju cywilizacyjnego oraz myślenia o Ojczyźnie jako dobru 

wspólnym wszystkich Polaków. Wyrażamy nadzieję, że staną się one ogniwem pracy 

pokoleń, poprzez którą możemy czuć się wierni pamięci Św. Jana Pawła II, solidarni 

z Nim, ale także z tymi wszystkimi, którzy poprzedzali Go w historii, a których On 

sam uważał za swoich mistrzów i wychowawców. Wśród nich poczesne miejsce 

zajmuje kapłan i obywatel Rzeczypospolitej, urodzony na podkarpackiej ziemi – 

w Krasiczynie, Książę Adam Stefan Kardynał Sapieha oraz ksiądz Prymas Stefan 

Wyszyński, który na tym terenie sformułował dzieło wielkiej odnowy Narodu, jakim 

stały się Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego. Jednocześnie pragniemy, aby 

twórcza praca nad wielowymiarową spuścizną Św. Jana Pawła II  – także w sferze 

działań samorządowych – odbywała się na niwie dziedzictwa, które wyznaczają 

biografie i dzieła świętych Kościoła związanych z naszym regionem, w szczególności 

Św. Józefa Sebastiana Pelczara, Św. Jana z Dukli, Św. Zygmunta Gorazdowskiego 

czy Św. Andrzeja Boboli. Niech ta praca będzie zobowiązaniem i odpowiedzią na to 



papieskie wołanie – „z głębi Dziejów” – o przyjęcie przez nas dziś na nowo 

„Dziedzictwa, któremu na imię Polska”.   

 

 


