
UCHWAŁA NR XLI/245/2023 
RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 17 marca 2023 r. 

w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II 

Na podstawie §7 ust. 1 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Rady 
Powiatu w Siedlcach z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Siedleckiego 
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2021 r. poz. 3916) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wobec bezprecedensowego ataku na Osobę Świętego Jana Pawła II, poprzez wysuwanie 
niepotwierdzonych zarzutów, domaganie się przez niektóre środowiska odebrania św. Janowi 
Pawłowi tytułów honorowego obywatelstwa, zmianę nazw ulic, parków czy szkół, które zostały 
nadane na Jego cześć, Rada Powiatu w Siedlcach stanowczo i zdecydowanie sprzeciwia się takim 
niegodnym i przede wszystkim niesprawiedliwym oraz krzywdzącym działaniom wobec Wielkiego 
Syna Narodu Polskiego jakim był Papież Polak. Te haniebne działania uderzając w Osobę Ojca 
Świętego, jednocześnie są wymierzone przeciwko naszej Ojczyźnie i niezwykle szkodliwe dla 
wizerunku i pozycji Rzeczypospolitej Polskiej. 

W czasie pontyfikatu Święty Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki międzynarodowe, w tym 8 do 
Ojczyzny, podczas których przemawiał do milionów ludzi, a każde spotkanie z Nim pobudzało do 
refleksji i pogłębienia istoty człowieczeństwa. Pamiętne słowa Ojca Świętego wypowiedziane 
podczas pierwszej pielgrzymki do Polski: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej 
ziemi!”, stanowiły wyzwanie rzucone całemu systemowi komunistycznemu i walnie przyczyniły się  
do jego obalenia w Polsce i wielu krajach Europy Środkowowschodniej. Papież przemawiał w imieniu 
grup, społeczności i wszystkich, którym z powodów politycznych, rasowych i społecznych odbierano 
głos. Ojciec Święty przypominał nam Polakom, że zło należy zwyciężać dobrem. Jego nauka, oparta 
na prawdach Pisma Świętego dowodzi, że zawsze i wszędzie był ważnym promotorem idei wolności 
ludzi i narodów, dlatego często określany był mianem „papieża praw człowieka”. 

Był duchowym przewodnikiem narodu polskiego w okresie „Solidarności” oraz stanu wojennego. 
Święty Jan Paweł II w krytycznych momentach pojawiał się w różnych zakątkach Świata, aby 
przeprowadzić społeczeństwa ku wolności, ku demokracji. 

Stając, podczas pielgrzymki do Polski, 10 czerwca 1999 roku na Ziemi Siedleckiej, Jan Paweł II po 
raz kolejny zasiewał w naszych sercach i umysłach chrześcijańską ideę pojednania ludzi, religii, 
narodów. Jego przesłanie wygłoszone na Siedleckich Błoniach staje się dziś nawet bardziej aktualne 
i ważne niż ponad 20 lat temu. 

Rada Powiatu w Siedlcach postuluje o zaprzestanie rozpowszechniania niemających żadnych 
podstaw oskarżeń kierowanych pod Jego adresem, jednocześnie wskazując, że oczernianie Papieża, to 
dobitny dowód braku szacunku dla najjaśniejszych kart we współczesnej historii Polski. Lista zasług  
św. Jana Pawła II jest niewyczerpana i wszyscy jesteśmy Mu winni wdzięczność za Jego nieustającą 
odwagę, mądrość i niestrudzoną walkę o wolność i godność ludzi w Rzeczypospolitej i na całym 
Świecie. 
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§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

 
 

Marek Gorzała 
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