Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stanowisko
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 15 lutego 2016 roku
w sprawie ustanowienia Świętego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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Radni Województwa wyrażają prośbę o ustanowienie Świętego
Jana Pawła II patronem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Prośbę
kierujemy
do
Biskupów
Diecezjalnych,
których
jurysdykcja obejmuje obszar diecezji znajdujący się w naszym
województwie.
Sejmik w 2008 roku ustalił na dzień 7 czerwca Święto
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ta data łączy mieszkańców
regionu pobytem Ojca Świętego Jana Pawła II – we Włocławku w
roku
1991
oraz
w
Bydgoszczy
i Toruniu w roku 1999.
Dekret Biskupa Diecezjalnego, ustanawiający 7 czerwca
dniem patronalnym Jana Pawła II na ziemi kujawsko-pomorskiej,
jeszcze mocniej zjednoczy wojewódzką wspólnotę samorządową.
Stała,
wciąż
pielęgnowana
i pogłębiana
obecność
w
zbiorowej świadomości nauczania Jana Pawła II, a także Jego
Święte
wstawiennictwo,
wzbogacą
współczesne
i
przyszłe
pokolenia, będąc źródłem nieprzemijających wartości, w dialogu
i wzajemnym poszanowaniu spajających społeczne relacje.
Patronalny dzień refleksji i modlitewnego spotkania
wszystkich jednocześnie mieszkańców województwa kujawskopomorskiego
byłby
istotnym
dopełnieniem
dotychczasowych
inicjatyw.

UZASADNIENIE
W województwie kujawsko-pomorskim więź pamięci z Janem
Pawłem II wyrażają liczne relacje, drukowane wspomnienia i
albumy, patronaty nadawane miejscowościom, gminom, szkołom i
instytucjom, a także formy materialne – różnorodne pomniki i
dęby (dokumentację tych śladów do roku 2014, sporządził
i opublikował profesor Waldemar Rozynkowski z UMK).
Dziedzictwo Jana Pawła II w regionie rozpocząć należy od
faktu powołania do istnienia dwóch nowych diecezji: toruńskiej
(1992) i bydgoskiej (2004).
Niezwykłym wydarzeniem stało się nadanie 22 czerwca 2004
roku przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Janowi
Pawłowi II godności doktora honoris causa. Wręczenie dyplomu
odbyło się 23 listopada tegoż roku w Watykanie, w Sali
Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego.
Dla uczczenia 10. rocznicy śmierci, rok 2015 był przez
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłoszony Rokiem Jana
Pawła II papieża rodziny, „pierwszego i podstawowego wyrazu
natury społecznej człowieka”.
Decyzję o nadaniu Janowi Pawłowi II honorowego
obywatelstwa podjęło
w Kujawsko-Pomorskiem 15 miast i 29 gmin.
Papieskie Imię patronuje także wielu placówkom edukacyjnym
i oświatowym na czele z dwoma centrami dialogu społecznego w
Toruniu i collegium nauk ekonomicznych UMK. Dla uczczenia
pobytu w Bydgoszczy wybudowano w tym mieście Zespół Szkół
Katolickich – Pomnik Jana Pawła II. Jan Paweł II jest też
patronem dwóch liceów ogólnokształcących (w Grudziądzu i
Toruniu), 25 gimnazjów, 23 szkół podstawowych, dziewięciu
zespołów szkół oraz dwóch przedszkoli.
W miastach i miejscowościach wiejskich spotkać można ponad
30 pomników, popiersi lub obelisków upamiętniających Ojca
Świętego z Polski. Jego miano noszą liczne ulice, place,
aleje, parki, skwery, a nawet osiedla (w Chełmnie, Chełmży
i Sępólnie Krajeńskim).
Na terenie województwa – trudno zliczyć w ilu miejscach –
rosną też tzw. dęby papieskie. Najstarsze drzewko zostało
posadzone w 2002 roku w Toruniu, w pobliżu Collegium Maximum
UMK przy placu Rapackiego na pamiątkę odwiedzin Jana Pawła II
w Bydgoszczy i Toruniu 7 czerwca 1999 roku oraz jako symbolu
przyjaźni obu miast.
Wymienione przykłady to dowody serdecznej pamięci i
obecności papieża Jana Pawła II w przestrzeni publicznej
naszego regionu. Mamy jednak świadomość, że formy te wzmacniać
powinna miłość społeczna, solidarność, a przede wszystkim

codzienna chrześcijańska praktyka życia. Ustanowiony patronat
Świętego Jana Pawła II to mocny impuls do takich czynów.

