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Warszawa, 11.03.2023 r. 

 

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Pan Prof. dr hab. Jan Tadeusz Duda 
 

P E T Y C J A 
 

Na podstawie art. 2 ustawy o petycjach z 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)  

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wnosi o przejęcie przez Sejmik Województwa 

Małopolskiego niżej wskazanej uchwały intencjonalnej w obronie dobrego imienia św. Jana 

Pawła II w oparciu o uchwałę Sejmu RP z dnia 9 marca 2023 r. w tej sprawie. 

 

PROJEKT TEKSTU UCHWAŁY INTENCJONALNEJ 

w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II 

 

Uchwała nr .......... / .......... / 2023 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia .......... .......... 2023 r. 

w sprawie przyjęcia  

uchwały intencjonalnej w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II 

 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 w związku z art. 14 ust. 1 pkt 1, pkt 4a i pkt 5 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2019 poz. 512 z późn. zm.) oraz § . . . . . . . . . . 

Statutu Województwa Małopolskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr . . . .  . . . . / . . . . . . . / 

. . . . Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia . . . .. . r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Województwa Małopolskiego (Dz. Urz.Woj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . poz. . . . . . . . . . . z późn. zm.) 

– uchwala się, co następuje:  

§ 1 

Przyjmuje się uchwałę intencjonalną w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PROJEKT 

 

 

Papież Jan Paweł II, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, wypowiedział w Warszawie 

historyczne słowa:  

„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój!  

I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!”  

 

Jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród 

polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego.  

 

Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, 

opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież – 



św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II 

materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści.  

 

„Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego 

zdecydowane upominanie się o prawo naszej ojczyzny do wolności wśród narodów Europy, Jego 

praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym z ojców 

niepodległości Polski” – głosi uchwała Sejmu ustanawiająca rok 2020 Rokiem Jana Pawła II 

przyjęta zaledwie cztery lata temu niemal jednogłośnie, ponad politycznymi podziałami.  

 

Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie 

kształtowania życia społecznego. „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia 

w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm”; te słowa Papieża Polaka, wypowiedziane w gmachu 

Sejmu w roku 1999, stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne.  

 

Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar 

zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę 

niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w 

swoich wystąpieniach światowi przywódcy. 

 

Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata. Niósł 

świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu.  

 

Sejmik Województwa Małopolskiego wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego 

wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jednocześnie Sejmik Województwa Małopolskiego uważa 

za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że Papież Polak był niestrudzonym 

orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał 

szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną.  

 

Jako radni Sejmiku Województwa Małopolskiego wyrażamy wdzięczność wobec 

wszystkich obywateli, którzy stanęli w obronie św. Jana Pawła II. Zrobili to zarówno ludzie dalecy 

od Kościoła, jak i ci, którzy do niego należą i od lat walczą o naprawienie błędów popełnianych po 

ujawnieniu nadużyć. Niech nasza postawa będzie świadectwem dla wszystkich, którzy próbują 

odebrać nam godność i wymazać pamięć. Jan Paweł II był wzorem nie tylko dla społeczeństwa, ale 

i dla całej klasy politycznej, w czasach gdy rodziła się nasza demokracja. Polacy i ich 

demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o Nim za 

pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał.  

 

Sejmik Województwa Małopolskiego, w uznaniu zasług Jana Pawła II dla obrony 

tożsamości, wolności i wspólnoty narodowej, składa wielkiemu rodakowi wyrazy uznania i 

wdzięczności. 

 

UZASADNIENIE 
 

Wyżej wskazany projekt uchwały intencjonalnej stanowi w zasadzie powtórzenie tekstu 

uchwały Sejmu RP z 9 marca br. Niemniej, wszystkie sejmiki wojewódzkie w roku 2022, w tym 

Sejmik Województwa Małopolskiego, postanowiły odrzucić petycje Zjednoczenia Chrześcijańskich 

Rodzin w sprawie wprowadzenia w danym województwie Karty Praw Rodziny Jana Pawła II. 

Udzielone wówczas faktyczne przyzwolenie na odrzucenie nauki społecznej naszego Wielkiego 

Rodaka stało się praprzyczyną obecnych ataków na najwybitniejszego Polaka XX wieku.  

 

Dajemy zatem szansę Sejmikowi Województwa Małopolskiego na naprawę błędu z roku 

2022 poprzez przyjęcie uchwały intencjonalnej w obronie Jana Pawła II. 



 

Widząc wielkie zagrożenie, którego doświadcza Kościół i jego wierni w postaci kolejnej 

odsłony neomarksizmu, zmierzającej do przebiegunowania świata wartości poprzez rewolucję 

obyczajową i światopoglądową, w 2002 roku kardynał Józef Ratzinger, ówczesny prefekt 

Kongregacji Nauki Wiary, opracował Notę doktrynalną dotyczącą pewnych kwestii związanych z 

udziałem i postawą katolików w życiu politycznym, którą zatwierdził papież Jan Paweł II. Wydanie 

tego rodzaju dokumentu, będącego swoistym drogowskazem dla wiernych świeckich, zwłaszcza 

polityków, było pilnym wymogiem naszych czasów. Nota w jasny sposób wskazała, w jaki sposób 

należy prezentować i bronić katolickich zasad i wartości w sferze publicznej, nie ulegając 

jednocześnie wszechobecnej poprawności politycznej. Przypomniała również o obowiązku udziału 

katolików w życiu politycznym, czyli wszędzie tam, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące 

wszystkich sfer życia obywateli i państwa. Ubolewać natomiast należy nad tym, że nota ta nadal 

pozostaje mało znana wiernym świeckim, a zwłaszcza politykom, identyfikującym się z Kościołem 

katolickim. 

 

W związku z powyższym, w imieniu Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, wnoszę o jej 

przyjęcie na najbliższej sesji Sejmiku. Wnoszę też o udzielenie w tej sprawie głosu naszemu 

przedstawicielowi przed przegłosowaniem naszej petycji. 

 

Z poważaniem 

 

 

 
 
 

Wyrażam zgodę na podanie moich pełnych danych osobowych oraz danych ZChR w Biuletynie Informacji Publicznej w związku z 
przetwarzaniem i publikacją niniejszej petycji. 

 
 
 

 
 


