
Protokół Nr XXXIII/05
z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego

w dniu 13 kwietnia 2005 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – poinformował, że jeszcze
2 tygodnie temu Ojciec Święty Jan Paweł II  ukazał się w oknie Pałacu
Apostolskiego i nam błogosławił. Dzisiaj my, w dniu jego cotygodniowych
audiencji  generalnych,  zebraliśmy się  tutaj,  aby uczcić  pamięć  naszego
Wielkiego Rodaka i oddać mu hołd. Papież zostawił nam swój Testament w
którym pośród wielu przemyśleń i podziękowań jest też prośba do nas:
„Po śmierci proszę o Mszę Świętą i modlitwy”. 

W związku z tym poprosił ks. Dziekana Bogusława Płonkę o poprowadzenie
modlitwy Regina Celi.

Później wystąpił Chór Mieszany „Jadwiga” z Wodzisławia Śląskiego, który
wprowadził  zgromadzonych  w nastrój  uroczystości  poprzez  następujące
utwory:  Gaude  Mater,  Pieśń  z  XVI  w.  „O  Matko  Miłościwa”,  Siostra
Bernarda Wilczek „Mój Jezu Ufam Tobie”, Jacop Acadelp „Ave Maria”, W.
A.  Mozart  „Aveverum  Korpus”,  J.H.  Filmowe  „Ogród  modlitwy”,  Jerzy
Wójcicki „Tak wiele lat Ci ufałem”, utwór gospel. Prezesem Chóru jest p.
Benedykt Rek , a dyrygentami p. Donat Miłowska i p. Ryszard Ucher.

Przewodniczący Rady Powiatu p.  E.  Wala -  podziękował za występ
chórowi „Jadwiga”. 
Ponadto powiedział, że Jan Paweł II swoje słowa kierował zawsze do ludzi.
Kierował,  je  do  całego  świata,  do  poszczególnych  państw,  do  grup
społecznych.  Wśród  wielu  słów,  które  wypowiedział  znalazły  się  te
skierowane do nas mówiące o wykonywaniu władzy, która „powinna być
ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych
czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego”.

Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 13 kwietnia
2005  roku  o  godz.  12.00.  Miejscem  obrad  była  sala  Urzędu  Stanu
Cywilnego przy ul. Kubsza 2 w Wodzisławiu Śląskim.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala przywitał  zebranych,
otworzył  sesję  i  na  podstawie  listy  obecności  stwierdził  wymagane
quorum.  W  sesji  uczestniczyło  24  radnych.  Lista  obecności  radnych
stanowi  załącznik nr 1 do protokołu z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego. 
Następnie  przywitał  zaproszonych gości:  przedstawicieli  duchowieństwa:
ks.  Prałatów,  Dziekanów  i  Proboszczów  sprawujących  opiekę
duszpasterską w parafiach znajdujących się  w Powiecie  Wodzisławskim,
Prokuratora  Rejonowego,  Komendantów  Powiatowych  Policji  i  Straży
Pożarnej, przewodniczących rad gmin i miast naszego Powiatu, Wójtów,
Burmistrzów  i  Prezydenta,  dyrektorów  szkół  dla  których  Powiat  jest
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organem prowadzącym, Dyrektora i uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w
Wodzisławiu  Śl.  noszącej  imię  Jana  Pawła  II,  przedstawicieli  Rady
Młodzieży Powiatu Wodzisławskiego i młodzież, naczelników i pracowników
Starostwa, przedstawicieli mediów.

Ad. 2
Dziekan Dekanatu Wodzisławskiego ks. B. Płonka  – powiedział, że
osoba Ojca Świętego jest tak Wielką, że mówienie o Niej to mówienie z
pokorą,  a  najlepszym  rozwiązaniem  byłoby  milczenie  i  zaduma  oraz
czytanie  tekstów jego pouczeń. Powiedział,  że  uświadamiamy sobie,  że
słowo jest nieraz niewystarczającym tworzywem i niedostatecznie oddaje
sprawę i nie zawsze mówi w sposób całościowy o człowieku. Przypomniał
notę biograficzna Ojca Świętego – Karola Wojtyły urodzonego w 18 maja
1921r. w Wadowicach. Od śmierci matki w 1929r. wychowuje go ojciec –
emerytowany oficer.  Jest  najlepszym uczniem w mieście,  sportowcem i
aktorem amatorem. Po przenosinach do Krakowa rozpoczyna studia na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przerywa je wybuch
wojny. Jest również aktorem tajnego teatru rapsodycznego, pracuje jako
robotnik  w  kamieniołomach  i  fabryce  chemicznej,  a  w  1942  –  1945
uczestniczy w tajnych kompletach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W dniu 01 11. 1946r. otrzymuje święcenia kapłańskie z
rąk  arcybiskupa  Adama  Sapiehy.  Studiuje  teologię  w  Rzymie,  a  po
powrocie  do  kraju  zostaje  wikariuszem w Niegowici  i  Krakowie,  potem
prefektem  i  duszpasterzem  akademickim.  W  1948r.  otrzymuje  stopień
doktora, a pięć lat później habilituje się. W 1954r. kiedy władza ludowa
zlikwidowała Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczyna
wykłady na Uniwersytecie Lubelskim z etyki. Dużo publikuje, debiutuje w
1949r.  na  łamach  Tygodnika  Powszechnego  tekstem  o  francuskich
księżach robotnikach. Publikuje min. Miłość i Odpowiedzialność, Osobę i
Czyn, dramaty – Brat naszego Boga, Przed sklepem jubilera, a także wiele
innych.  Publikuje pod pseudonimem Andrzej  Jawień,  gdyż ks.  Kardynał
Adam Sapieha uznał,  ze  księdzu  nie  przystoi  pisać  wierszy  pod swoim
nazwiskiem w 1958r. zostaje krakowskim biskupem pomocniczym, a 6 lat
później  arcybiskupem, uczestniczy w Soborze  Watykańskim II  w latach
1962  –  1965,  a  w  1967r.  otrzymuje  nominację  kardynalską  ale  nadal
zachowuje  się  niekonwencjonalnie  jeździ  na  nartach  pływa  kajakiem,
wakacje spędza ze świeckimi – studentami. W połowie lat 70 – tych zbliża
się  do  środowisk  opozycyjnych.  Kiedy  we  wrześniu  1978r.  umiera  Jan
Paweł I, W dniu 16.10.1978r. zostaje wybrany na Papieża i przybiera imię
Jana Pawła II, wbrew zwyczajowi przemawia do tłumu na Placu Świętego
Piotra  „w  naszym  włoskim  języku”.  Podczas  inauguracji  pontyfikatu
wygłasza słynne wołanie – nie lękajcie się otwórzcie drzwi Chrystusowi. W
marcu  1979r.  ogłasza  Redemptor  Hominis  –  encyklikę  o  Chrystusie
Odkupicielu,  pierwszą  w  dziejach  encyklikę  poświeconą  chrześcijańskiej
antropologii.  W  czerwcu  tego  roku  odbywa  pierwszą  pielgrzymkę  do
Ojczyzny,  która  ostatecznie  bez  użycia  przemocy  powoduje  upadek
imperium sowieckiego w środkowo – wschodniej Europie. W dniu 13 maja
1981r. Papież zostaje postrzelony przez tureckiego zamachowca Ali Akce i
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niemal cudem unika śmierci. Potem skomentuje to słowami – czyjaś ręka
strzelała,  ale  inna  ręka  prowadziła  kulę.  Dwa  lata  później  odwiedza
zamachowca w wiezieniu. W sierpniu 1985r. przemawia do 80 – tysięcy
młodych muzułmanów w Casablance. Rok później jako pierwszy w historii
zwierzchnik kościoła  katolickiego odwiedza  synagogę w Rzymie.  Z  jego
inicjatywy  odbywa  się  w  Asyżu  Światowy  Dzień  Modlitwy  o  Pokój  i
uczestniczą w nim przedstawiciele niemal wszystkich religii świata. Papież
usiłuje  zbliżyć  do  siebie  przedstawicieli  różnych  wyznań.  Spotyka się  z
Patriarchom Konstantynopola,  składa  wizytę  w Katedrze  Anglikańskiej  i
Rzymskim Zborze  Ewangelickim.  Apeluje  o  pokój  w Zatoce  Perskiej,  a
potem  na  Bałkanach.  1995r.  przemawia  w  siedzibie  ONZ  broni  praw
człowieka i wzywa Narody Zjednoczono aby podjęły ryzyko solidarności, a
tym samym ryzyko pokoju. W 1994r. ukazuje się książka – Przekroczyć
próg nadziei, a cztery lata później powstaje XIII Encyklika – wiara i rozum.
Odbywa następne historyczne pielgrzymki na Kubę i do Sarajewa, Rumuni.
Podczas wielkiego Jubileuszu roku 2000 Ojciec Święty dokonuje rachunku
sumienia  i  prosi  Boga  o  wybawienie  Jego  win.  Odbywa  też  podróż  do
Jordanii  Betlejem,  a  historyczną  jest  Jego  wizyta  w  Instytucie  Pamięci
Narodowej  oraz  przy  ścianie  płaczu.  W kwietniu  2002r.  odbywa  się  w
Watykanie  spotkanie  z  biskupami  USA  poświęcone  nadużyciom
seksualnym duchownych. Kilka miesięcy później na XVII Światowym Dniu
Młodzieży  –  prosi  młodzież  „kochajcie  kościół”.  W  2003r.  ma  miejsce
premiera jego  poematu Tryptyk Rzymski,  a w Wielki  Czwartek  ogłasza
Encyklikę – Eklezja Di Eucharystia. W czerwcu 2004r. ukazuje się książka
– Wstańcie  chodźmy o biskupim powołaniu. W dniu 1.02.2005r. Papież
trafia  do kliniki  z  powodu powikłań pogrypowych - przechodzi  terapię  i
leczenie.  W  czasie  Świąt  Wielkiej  Nocy  Ojciec  Święty  milczący  po  raz
ostatni – pośrednio prowadzi liturgię Wielkiego tygodnia. Do uczestników
drogi  Krzyżowej  w Koloseum napisze  –  w  moim ciele  dopełniam braki
udręki Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest kościół. Przez tyle lat
był świadkiem Nadziei. Ojciec Święty w ponad 26 letniej posłudze ogłosił
14 Encyklik. Papież pozostawił nam duchowy testament i obyśmy chcieli
do wypełnić w naszym życiu.

Ad. 3
Występ  młodzieży  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  w  Wodzisławiu
Śląskim z opiekunem p. Beatą Robakowską.

Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego o
uczczeniu  pamięci  Ojca  Świętego  Jana  Pawła  II  wraz  z  uzasadnieniem
stanowi  załącznik nr 2  do protokołu  z obrad XXXIII sesji Rady Powiatu
Wodzisławskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – przystąpiła do głosowania
projektu uchwały w sprawie oświadczenia Rady Powiatu Wodzisławskiego
o uczczeniu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.  W głosowaniu wzięło
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udział  24  radnych.  Za  przyjęciem  głosowało  24  radnych  bez  głosów
przeciwnych i wstrzymujących. 
Uchwała  Nr  XXXIII/374/2005  w  sprawie oświadczenia  Rady  Powiatu
Wodzisławskiego o uczczeniu pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II została
podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu z obrad XXXIII sesji Rady
Powiatu Wodzisławskiego.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  p.  E.  Wala –  powiedział  na
zakończenie,  ze  Papież  odjeżdżając  od  nas  wielokrotnie  słyszał
skandowane słowa: „zostań z nami”. Według niego został  z nami przez
głoszone przez siebie słowo. Jednak to my zdecydujemy, czy chcemy, aby
z nami był.

Ad. 5
Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala – zamknął obrady XXXIII
uroczystej sesji rady Powiatu Wodzisławskiego.

Protokołowała
Małgorzata Jezusek
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