
Projekt Uchwały nr …./…./2020 

Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 maja 2020 r. 

 

w kwestii przyjęcia Rezolucji Rady Miasta Oświęcim w sprawie budowy pomnika św. Jana 

Pawła II w Oświęcimiu w roku tj. setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Ojca Świętego 

Jana Pawła II 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym 

(Dz.U. 2020 poz. 713) – Rada Miasta Oświęcim postanawia: 

§ 1. Przyjąć rezolucję Rady Miasta Oświęcim, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr …./…./2020 

Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 maja 2020 r. 

 

Rezolucja Rady Miasta Oświęcim w sprawie budowy pomnika św. Jana Pawła 

II w Oświęcimiu w miesiącu setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Ojca 

Świętego Jana Pawła II. 

 

W miesiącu maju 2020 r., w miesiącu setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Ojca 

Świętego Jana Pawła II, Rada Miasta w Oświęcimiu wyraża intencję budowy pomnika  

św. Jana Pawła II w Oświęcimiu – Mieście Pokoju. Naszym obowiązkiem jest przekazać 

następnym pokoleniom Polaków nauki św. Jana Pawła II zgodnie z Jego słowami: „..I dlatego 

– zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię 

„Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus 

na chrzcie świętym, – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, – abyście nie 

podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. 

Pomnik św. Jana Pawła II stanie się symbolem Naszej miłości do Ojczyzny  

i przywiązania do nauk i dorobku św. Jana Pawła II, Syna Naszej Małopolski. Papieża, który jako 

pielgrzym przybył w czerwcu 1979 r. do Ziemi Oświęcimskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie: 

Niniejsza rezolucja wpisuje się w wydarzenia związane z obchodzonym w Oświęcimiu, zgodnie 

z decyzją Rady Miasta, Rokiem św. Jana Pawła II. Z uwagi na szczególną rolę św. Jana Pawła II 

w historii Polski, miejsce lokalizacji pomnika powinien stanowić jeden z centralnych miejsc w 

naszym mieście jak Rynek lub jego okolicę. Ostateczna decyzja będzie uzależniona od 

otrzymania stosownych zgód władz kościelnych i administracyjnych i przyjętej koncepcji 

upamiętnienia Papieża – Polaka, zgodnie z później przyjętymi uchwałami Rady Miasta 

Oświęcim.  

Zdając sobie sprawę z konieczności zapewnienia sfinansowania budowy pomnika i w związku 

z obecną sytuacją związana z pandemią koronawirusa, przedmiotowe działania mogą zostać 

przyjęte przy ewentualnych nowelizacjach budżetu na rok 2020 r. lub przyjęte w projekcie 

budżetu na rok 2021 r.  

Intencja Rady Miasta w sprawie budowy pomnika Jana Pawła II w Oświęcimiu, jak  

w podobnych sytuacjach, może spotkać się także ze społeczną inicjatywą lub wielorakim, 

społecznym wsparciem, ale muszą one zostać uzgodnione z władzami samorządowymi Miasta 

Oświęcim. 

Budowa pomnika Wielkiego Polaka z pewnością podkreśli silne więzi łączące Jana Pawła II  

z naszym miastem i jego mieszkańcami.  

Jednocześnie warto również przypomnieć, że Jan Paweł II, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w 

Oświęcimiu z 1999 roku, jest jedynym do tej pory Honorowym Obywatelem Ziemi 

Oświęcimskiej. 

 


