
UCHWAŁA NR XIX/416/2020 
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie upamiętnienia 25-lecia wizyty Świętego Jana Pawła II w Bielsku-Białej 

Na podstawie § 16 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, stanowiącego załącznik nr 1 do 
Statutu Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 6556), 

Rada Miejska 
p o s t a n a w i a: 

§ 1. Przyjąć stanowisko w sprawie upamiętnienia jubileuszu 25-lecia wizyty Świętego Jana Pawła II 
w Bielsku-Białej, która była współorganizowana przez władze samorządowe w dniu 22 maja 1995 roku, 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wyrazić tym samym pamięć i szacunek wobec Świętego Jana Pawła II – Honorowego Obywatela 
Bielska-Białej w 100. rocznicę Jego urodzin. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Janusz Okrzesik 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/416/2020 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 

z dnia 26 maja 2020 r. 

 
STANOWISKO RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ 

W SPRAWIE UPAMIĘTNIENIA 25 ROCZNICY WIZYTY 
JANA PAWŁA II W BIELSKU-BIAŁEJ 

W roku dwóch ważnych jubileuszy związanych z osobą Świętego Jana Pawła II tj. 100-lecia urodzin oraz 
25 rocznicy wizyty w Bielsku-Białej Rada Miejska chce podkreślić zasługi tego Wielkiego Polaka dla 
duchowego rozwoju społeczności naszego miasta i regionu. 

Wizyta Jana Pawła II w Bielsku-Białej – choć bardzo krótka – była jednym z najważniejszych wydarzeń 
w najnowszej historii naszego miasta. W jej trakcie przedstawiciele bielskiego samorządu przekazali polskiemu 
papieżowi kopię Uchwały Rady Miejskiej z dnia 11 kwietnia 1995 roku nadającej Mu honorowe obywatelstwo 
Bielska-Białej. 

Ze względu na szczególne związki Jana Pawła II ze stolicą Podbeskidzia chcemy dziś poprzez nasze 
stanowisko upamiętnić to ważne wydarzenie i podkreślić jego wagę. 

Ojciec Święty był związany z naszym regionem poprzez swojego ojca, który urodził się w Białej, a także 
starszego brata Edmunda – lekarza Bielskiego Szpitala Miejskiego. 

Jako Metropolita Krakowski wielokrotnie wizytował należące obecnie do diecezji bielsko-żywieckiej 
parafie. Ostatnia taka wizytacja miała miejsce w 1978 roku. Kardynał odwiedził wówczas parafię św. Józefa na 
Osiedlu Złote Łany. Niemal wprost stamtąd udał się do Rzymu na konklawe, które wyniosło go na Stolicę 
Piotrową. 

Świadomi roli jaką odegrał Jan Paweł II w dziejach naszego miasta, kraju i całego świata chcemy dziś 
wyrazić wdzięczność za wszystkie Jego nauki, a szczególnie za słowa skierowane bezpośrednio do nas – 
bielszczan podczas Jego pobytu w naszym mieście. 

Niech to stanowisko będzie dowodem tej wdzięczności.
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