
UCHWAŁA NR  LXXX/523/2023 
RADY MIEJSKIEJ W RYKACH 

z dnia 14 marca 2023 r. 

w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II 

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o     samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz.40) 
Rada Miejska w Rykach uchwala, co następuje: 

§ 1. Wobec pojawiających się w ostatnich tygodniach niesprawdzonych doniesień, które oparte są na 
nierzetelnych materiałach aparatu bezpieczeństwa PRL, Rada Miejska w Rykach wyraża swój zdecydowany 
sprzeciw, co do obrażania dobrego imienia św. Jana Pawła II. Nie możemy bezczynnie przyglądać się tej 
haniebnej, medialnej nagonce, która ma na celu atak na niespotykany w historii Polski autorytet Wielkiego 
Papieża – św. Jana Pawła II, a w konsekwencji uderzyć również w sam Kościół Katolicki. Należy przypomnieć 
słowa bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego „Kiedy przyjdą zniszczyć ten naród to zaczną od Kościoła, bo 
Kościół jest siłą tego narodu”. 

Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której imię naszego Wielkiego Rodaka, jest wykorzystywane do 
walki politycznej. Postawy tej nie da się wytłumaczyć żadnymi logicznymi względami, jak tylko chęcią 
bezwzględnego ataku na chrześcijańskie podwaliny wspólnoty narodów Europy. 

W tym miejscu należy jednoznacznie stwierdzić, że św. Jan Paweł II jest najwybitniejszym Polakiem 
w historii i jego osoba znajduje szczególne miejsce w sercach Polaków oraz mieszkańców naszej Gminy. Jak 
głosiła uchwała Sejmu ustanawiająca rok 2020 Rokiem Jana Pawła II, która została przyjęta zaledwie cztery 
lata temu przez praktycznie wszystkie siły polityczne: „Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce 
w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawo naszej Ojczyzny do wolności wśród 
narodów Europy, Jego praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły Ojca Świętego najważniejszym 
z ojców niepodległości Polski”. Święty Jan Paweł II jest symbolem walki uciśnionych narodów Europy 
z sowieckim komunizmem i przykładem niezłomności i najwyższego poświęcenia dla dobra wspólnoty. 

Podjęta przez Radę Miejską w Rykach uchwała powinna być czytelnym znakiem dla wszystkich, którzy 
zamierzają oczernić święty wizerunek naszego wybitnego Rodaka. Jan Paweł II był natchnieniem dla dążeń 
niepodległościowych oraz drogowskazem dla naszej moralności. Sprzeciwiamy się niszczeniu tego dziedzictwa 
poprzez posłużenie się materiałami sfabrykowanymi przez skompromitowany system komunistyczny. 

Z tych też względów Rada Miejska w Rykach pragnie złożyć raz jeszcze hołd świętemu Janowi 
Pawłowi II za Jego służbę dla Narodu i Kościoła. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Rykach 

Ryszard Bieńczyk 
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