STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim zbliżającej się 100. rocznicy
urodzin Świętego Jana Pawła II, patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Karol Wojtyła - papież Jan Paweł II, od 2014 roku święty Kościoła katolickiego urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego pontyfikat był przełomowy nie tylko
w dziejach papiestwa i historii Kościoła. To Jan Paweł II w znacznym stopniu przyczynił się
również do tego, że Polska, a jej śladem reszta, zniewolonych przez komunistów, państw
środkowoeuropejskich, odzyskała suwerenność.
Jan Paweł II nazywany jest papieżem-pielgrzymem, gdyż w ciągu 27 lat swojego
pontyfikatu, odwiedził 130 państw. Do Polski przybywał aż dziewięciokrotnie. 40 lat temu,
2 czerwca 1979 roku, podczas Eucharystii odprawionej w Warszawie, w czasie pierwszej
pielgrzymki do swojej ojczyzny, wypowiedział niezwykle ważne i często przypominane
słowa: Otóż nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej
wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas - bez Chrystusa. Jeślibyśmy
odrzucili ten klucz dla zrozumienia naszego narodu, narazilibyśmy się na zasadnicze
nieporozumienie. Nie rozumielibyśmy samych siebie. (…) I wołam, ja, syn polskiej ziemi,
a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień
święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!
Rok później „wybuchła” „Solidarność”. A po kolejnych 10 latach, czyli 30 lat temu,
rozpoczął się proces odzyskiwania przez Polskę suwerenności, co zapoczątkowało rozpad
sowieckiego imperium. Ważną, a zdaniem wielu nawet decydującą rolę, odegrał w tym
procesie papież Jana Paweł II. Dostrzegły to nie tylko głowy państw, dyplomaci, czy
historycy, ale także sami komuniści.
Nasz region papież Jan Paweł II odwiedził dwukrotnie. 6 i 7 czerwca 1991 roku,
przebywał we Włocławku, natomiast 7 czerwca 1999 roku nawiedził Bydgoszcz i Toruń.
Podczas pobytu Ojca Świętego w Toruniu doszło do wyjątkowego, i jedynego na taką skalę
podczas pielgrzymek papieskich do naszego kraju, spotkania papieża z przedstawicielami
świata polskiej nauki. To w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika papież wypowiedział
ważne słowa dotyczące relacji między rozumem i wiarą: Spotykamy się dzisiaj w Toruniu,
w mieście zwanym miastem Kopernika, na Uniwersytecie jego imienia. Odkrycie, jakiego
dokonał Kopernik, i jego znaczenie w kontekście historii nauki, przypominają nam stale żywy
spór, jaki toczy się pomiędzy rozumem i wiarą. Chociaż dla samego Kopernika jego odkrycie
stało się źródłem jeszcze większego podziwu dla Stwórcy i potęgi rozumu ludzkiego, to dla
wielu było powodem poróżnienia rozumu z wiarą. Jak jest naprawdę? Czy rozum i wiara to
dwie rzeczywistości, które wzajemnie muszą się wykluczać? W rozdźwięku pomiędzy rozumem
i wiarą wyraża się jeden z wielkich dramatów człowieka. Ma on wiele przyczyn. Zwłaszcza
począwszy od doby Oświecenia, przesadny i jednostronny racjonalizm doprowadził do
radykalizacji postaw na gruncie nauk przyrodniczych oraz na gruncie filozofii. Powstały
w ten sposób rozłam pomiędzy wiarą a rozumem wyrządził niepowetowane szkody nie tylko
religii, ale i kulturze. W ogniu ostrych polemik zapominano często, iż wiara nie lęka się
rozumu, ale szuka jego pomocy i pokłada w nim ufność. Jak łaska opiera się na naturze
i pozwala jej osiągnąć pełnię, tak wiara opiera się na rozumie i go doskonali. Wiara i rozum
to jakby dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Potrzebna
jest dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary i rozumu.

W tym roku przypada 20. rocznica tych wyjątkowych wydarzeń. Od 11 lat, co roku
7 czerwca, w kolejne rocznice pobytu papieża-Polaka na Kujawach i Pomorzu, obchodzimy
święto naszego województwa. Kujawsko-Pomorskie jest jedynym regionem na świecie,
którego oficjalnym patronem jest św. Jan Paweł II.
Decyzję Watykanu w tej sprawie oficjalnie ogłoszono podczas uroczystej mszy
świętej, która została odprawiona 7 czerwca 2017 roku w katedrze świętych Janów
w Toruniu. Eucharystii przewodniczył wtedy, pochodzący z Torunia, arcybiskup Jan Romeo
Pawłowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Podczas homilii, wspominając
znaczenie pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski, powiedział on między innymi: Jego
[tj. papieża Jana Pawła II] obecność tu, (…) stała się wezwaniem do jedności, do wspólnej
troski o dziedzictwo, któremu na imię Polska (…) Jakie to były dni! Duch Święty obficie wiał
swoją łaską przemieniając serca i oblicze, także tej kujawsko-pomorskiej ziemi.
Przypomnijmy, że z inicjatywą ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem naszego
regionu i ustanowienia 7 czerwca dniem patronalnym, wyszedł 15 lutego 2016 roku Sejmik
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stanowisko radnych poparli swoimi dekretami
metropolita gnieźnieński oraz biskupi: bydgoski, pelpliński, płocki, toruński i włocławski.
Jesienią 2016 roku ówczesny biskup toruński Andrzej Suski zwrócił się do Watykanu
z prośbą o ustanowienie św. Jana Pawła II patronem województwa. W marcu 2017 roku
ks. bp A. Suski poinformował radnych, że Stolica Apostolska wyraziła na to zgodę.
Dwa lata temu, 27 marca 2017 roku, Sejmik przyjął specjalne stanowisko w sprawie
otrzymanego patronatu. Czytamy w nim: Patronowanie Województwu przez Jana Pawła II to
odważne upominanie się o to, co buduje relacje między ludźmi w oparciu o trwałe wzorce,
sprawdzone i szanowane przez wszystkich, wierzących i niewierzących, i przyczyniające się
do rozwoju każdej osoby. To poszukiwanie wspólnego fundamentu, na którym można wznosić
wielkie przedsięwzięcia - ten fundament choć jest niewidzialny, gwarantuje pomyślność na
długie lata – również naszego Kujawsko-Pomorskiego Domu. Nasz Patron będzie więc dla
nas punktem odniesienia. Źródłem inspiracji, horyzontem wartości, na którym rozwija się
projekt życia mieszkańców. W kolejną dekadę nasze Województwo wejdzie z postawą
„czuwania”, czyli „dostrzegania drugiego, nie zamykania się w sobie w ciasnym podwórku
własnych interesów, czy też nawet własnych osądów. Czuwam – to znaczy miłość bliźniego –
to znaczy podstawowa międzyludzka solidarność”. Dla nas to wyzwanie do wspólnej troski
nad realizacją wzniosłych ideałów, kulturą szukania trwałych i ciągle wymagających
wartości.
Odwołując się do powyższych słów, a także do licznych dobrych doświadczeń
związanych z odniesieniem do naszego patrona, św. Jana Pawła II, chcemy nadal czerpać
z jego dziedzictwa. Mamy zamiar to czynić, w sposób szczególny, w nadchodzącym roku,
który chcemy nazwać Rokiem św. Jana Pawła II w województwie kujawsko-pomorskim,
rozpoczynając dnia 17 maja w przededniu 99. Jego urodzin a zwieńczyć wraz ze świętem
województwa 7 czerwca 2020 roku, roku setnej rocznicy urodzin naszego Patrona.
Rok ten, w naszym zamierzeniu, będzie się składał z wielu inicjatyw, które będziemy
kierować do wszystkich środowisk naszego województwa. Chcemy jednak,
w sposób szczególny trafić do młodego pokolenia, które nie doświadczyło już osobistego
spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Młodzi mają jednak szansę jego poznania przez
odkrywanie ogromnego dziedzictwa Ojca Świętego. I właśnie, szczególnie w tym
nadchodzącym roku, chcemy im to ułatwić. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że
dziedzictwo św. Jana Pawła II niesie ze sobą ideały, które są bliskie nie tylko osobom
wierzącym, ale każdemu, kto szuka i wybiera wartości, które stanowią fundament naszej
cywilizacji.

