
 
UCHWAŁA 

RADY POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 22 maja 2020 r. 

w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Papieża św. Jana Pawła II 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Powiatu w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu w Siedlcach, świadoma bogactwa wartości duchowych i kulturowych, które 
wniósł w nasze wspólne dziedzictwo chrześcijańskie pontyfikat Papieża św. Jana Pawła II, pragnie 
uczcić jubileusz 100-lecia urodzin Wielkiego Polaka oraz przypomnieć o zasługach dla naszego 
narodu, jak i całej społeczności chrześcijańskiej. 

§ 2. Rada Powiatu w Siedlcach pamiętając o dorobku, spuściźnie duchowej oraz zaangażowaniu 
w przemiany systemowe w naszym kraju, składa wyrazy uznania i wyraża głęboką wdzięczność Ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi II za zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności 
wśród krajów Europy. Wstawiennictwo i proklamowanie niepodległości Polski oraz wkład jaki 
wniosła pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do kraju w 1979 roku, która dała początek powstaniu 
ruchu społecznego „Solidarność”, to zapoczątkowany za orędownictwem Ojca Świętego proces 
wyzwalający nasz naród spod panowania komunizmu.  

Pamiętając nauki oraz przesłania kierowane do naszego narodu, że żadna wspólnota nie może 
przetrwać bez solidarności oraz budowania społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku, 
miłości, w poszanowaniu każdego życia ludzkiego, rodziny i naturalnej więzi międzyludzkiej 
wspominamy wspaniałe, jednoczące nasz naród chwile, jakie przeżywaliśmy w czasie pielgrzymek 
Papieża Polaka do Ojczyzny. 

Nauki Jana Pawła II uczyły nas wyrozumiałości i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, 
na których oparta jest Polska i Europa. Swój los i pontyfikat zawierzył Matce Bożej. Na drogę 
swego pontyfikatu wybrał dewizę „Totus Tuus” – odnoszącą się do Maryi, Matki Jezusa. To Jej 
zawierzył siebie samego, Kościół, Ojczyznę oraz cały świat. Podkreślał zawsze, że nabożeństwo do 
Matki Bożej jest nie tylko wyrazem miłości do Niej, ale przede wszystkim drogą do Chrystusa. 

Pamiętając dokonania Naszego Wielkiego Rodaka, niniejszą uchwałą wyrażamy wdzięczność 
oraz oddajemy hołd św. Janowi Pawłowi II. Niech nauka i dziedzictwo będące spuścizną Jego 
pontyfikatu będą nadal inspiracją do budowania naszego narodu jak i społeczności Powiatu 
Siedleckiego. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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