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STENOGRAM 

z XXIV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO 

PRZY UDZIALE GMIN WCHODZĄCYCH W SKŁAD POWIATU  

w dniu 6 czerwca  2021 r. 

 

XXIV ZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU TATRZAŃSKIEGO  

o charakterze uroczystym  

 

w dniu  6 czerwca 2021 r. 

 

odbyła się  w trybie stacjonarnym w Hotelu  Grand Nosalowy Dwór , ul. Balzera 21d, 

Zakopane 

i trwała od godz. 12.30 – 15.30 

Sesja rozpoczęła się fragmentem filmu dokumentalnego z Mszy Świętej celebrowanej przez 

Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 6 czerwca 1997 r. na stadionie Wielkiej Skoczni pod 

Krokwią.    

 

Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski – Metropolita Krakowski: A teraz proszę pokornie  

o przyjęcie hołdu Polskich Górali. Niech oni sami powiedzą co ich serca myślą,  co ich serca 

czują. 

Ceremoniarz – do Papieża podchodzą przedstawiciele Burmistrzów, Wójtów Gmin, Miast  

z Podhala, Spisza, Orawy, Ziemi Żywieckiej i Sądeckiej. Podchodzą trzy pokolenia rodów 

góralskich, stare małżeństwa i młode dzieci. Są przedstawiciele Związku Podhalan, 



reprezentowane są wszystkie większe rody góralskie na czele z Bachledami  i Gąsienicami. 

Hołd w imieniu górali Polskich będzie składał  Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II Adam 

Bachleda Curuś, Burmistrz Zakopanego.  

 

Burmistrz Zakopanego Pan Adam Bachleda – Curuś – Hołd Górali Polskich: „Najukochańszy 

Ojcze Święty. Szczęśliwi i wdzięczni Bogu, w Trójcy Jedynemu, iż wejrzał łaskawie na niskość 

naszą a Naród Polski wydźwignął, wyniósł wielkim Synu gór naszych i zawołał do gór 

świętości niebieskich, pchnął na szlak zwycięstw nad złem, żeby grzechy, wady powypędzać, 

by zakwitło miłością rodzinne szczęście, oczy dzieci i młodzieży były ufne, czyste, a życie 

mężczyzn, kobiet i starców mężne, owocne, pogodne wiarą. Przeto dziękujemy, Ojcze Święty, 

żeś nas wydostał  z czerwonej niewoli, a teraz chcesz i uczysz jak dom ojczysty, a teraz  chcesz 

i uczyć jak dom ojczysty polski, wysprzątać  z tego co hańbi, rujnuje, zniewala, gubi. 

Dziękujemy za ojcowską i synowską troskę. Dziękujemy za modlitwy, ofiary i upomnienia 

Twoje, a w czym żeśmy Boga zdradzili i Ciebie zawiedli, zasmucili – przepraszamy. 

Przepraszamy za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru 

wolności. Przyrzekamy,  jak ten Krzyż na Giewoncie,  mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej 

przodków naszych, a Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego dochować. Jak ongiś Książę 

Mieszko u zarania dziejów naszych ziemie polskie poddał Stolicy Apostolskiej, tak my, górale 

polscy dzisiaj dnia 6 czerwca Roku Pańskiego 1997 u stóp Krzyża na Giewoncie składamy hołd 

– najukochańszemu Synowi gór, największemu z Rodu Polaków,  Papieżowi, Ojcu Świętemu 

Janowi Pawłowi II, zawierzając nasze rodziny, nas samych i te góry nasze, świadomi, że On 

nam przed Bogiem i ludźmi największej krasy dodaje swoim świętym pasterzowaniem. Pomóż 

nam, Ojcze Święty, swoim błogosławieństwem wydostać się z wszelkiej śmierci do życia 

miłością prawdziwą i tak przejść próg nadziei w nowe, trzecie Tysiąclecie. Panie Boże, 

prowadź”. 

Po złożeniu Hołdu została odśpiewana Rota: 



Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,  

Nie damy pogrześć mowy,  

Polski my naród, Polski lud,  

Królewski szczep Piastowy. 

Nie damy, by nas zgnębił wróg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

Tak nam dopomóż Bóg!  

 

Po filmie  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward 

Tybor – po tym króciutkim filmie który wprowadza nas  

w te dni, kiedy tu na Podhalu przebywał Jan Paweł II 

Święty przybliża do tych dobrych emocji które w tych 

dniach się odbywały. Realizujemy dalej porządek naszej 

sesji bardzo proszę Pana Pułkownika Łęckiego  o wydanie 

komend wprowadzenia sztandarów. 

 

 

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego ppłk. Andrzej Łęcki – Ekscelencjo, Księże 

Arcybiskupie, Szanowni Panie i Panowie Radni, Wielce Szanowni Goście proszę o powstanie. 

Baczność! Poczty sztandarowe wprowadzić. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – wprowadzane są sztandary 

Powiatu Tatrzańskiego, Gminy Poronin i Miasta Zakopane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztandar Powiatu Tatrzańskiego  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztandar Gminy Poronin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sztandar Miasta Zakopane  

 

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego ppłk. Andrzej Łęcki – Szanowni Państwo 

dziękuję, proszę spocząć. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – bardzo dziękuję Panu 

Pułkownikowi. Proszę Państwa,  obok naszej sesji równolegle będą prowadzone również sesje 

Gmin wchodzących w skład Powiatu Tatrzańskiego. Zapraszam serdecznie tutaj za stół 

prezydialny Przewodniczących Rad Gmin, poszczególnych naszych Gmin w kolejności 



alfabetycznej: Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec – Pan Andrzej Styczeń – zapraszam 

Pana Andrzeja, zapraszam również Przewodniczącego Rady Gmina Bukowina Tatrzańska Pana 

Władysława Piszczka, Przewodniczącego Rady Gminy Kościelisko Pana Artura Bukowskiego, 

Przewodniczącego Rady Gminy Poronin Pana Adama Pawlikowskiego oraz Przewodniczącego 

Rady Miasta Zakopane Pana Jana Gluca.  Panowie Przewodniczący zajmują miejsca. Bardzo 

dziękuje za to przybycie. W stosownym punkcie  Panowie poprowadzą obrady swoich sesji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanim rozpoczniemy oficjalnie sesję Rady Powiatu Tatrzańskiego bardzo proszę Pana 

Przewodniczącego Marcina Zubka, aby poprowadził Modlitwę za Ojczyznę. Bardzo proszę 

Panie Przewodniczący.  

 

Marcin Zubek – Modlitwa za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi. 

Boże, Rządco narodów,  

Z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 

A za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,  

Błogosław Ojczyźnie naszej, 

By tobie zawsze wierna,  

Chwałę przynosiła Imieniowi Twemu  

A syny swe wiodła ku szczęśliwości.  

 

 

Wszechmogący wieczny Boże,  

Spuść nam szeroką i głęboką  miłość 

Ku braciom i najmilszej Matce,  

Ojczyźnie naszej byśmy jej i ludowi Twemu 

Swoich pożytków zapomniawszy, 

Mogli służyć uczciwie.  

Ześlij Ducha Świętego 

Na sługi Twoje,  

Rządy kraju naszego sprawując, 

By wedle woli Twojej 

Ludem sobie powierzonym 

Mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.   

 

Bóg zapłać. 



Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – Bóg zapłać za prowadzenie 

modlitwy. Proszę Państwa w takim razie moją rolą jest również poprowadzenie dzisiaj tej 

uroczystej sesji, ona ma numer XXIV. Jeżeli ze strony Państwa Radnych obecnych – mówię  

o Radnych powiatowych – nie usłyszę głosu sprzeciwu stwierdzę, że sesja XXIV zostaje 

otwarta z przyjętym porządkiem obrad. Nie widzę głosu sprzeciwu, dziękuje bardzo.  

W takim razie poprosiłbym, aby pozostali Przewodniczący otworzyli również swoje sesje, 

alfabetycznie – Pan Andrzej Styczeń, Pan Władysław Piszczek, Artur Bukowski, Adam 

Pawlikowski i Jan Gluc.  Oddaje Panom głos.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec Pan Andrzej 

Styczeń – dzień dobry Państwu. Otwieram sesje Rady 

Gminy Biały Dunajec. Na początku zapytam czy ktoś  

z Państwa Radnych wnosi wnioski do porządku obrad? 

Jeżeli nie ma to dziękuje bardzo. Otwieram sesję Rady 

Gminy Biały Dunajec.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuje. Pan Władysław 

Piszczek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Pan 

Władysław Piszczek – otwieram sesję Rady Gminy 

Bukowina Tatrzańska. Witam serdecznie wszystkich 

gości. Stwierdzam quorum. XXXI sesję uważam za 

otwartą. Dziękuję.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Pan Artur 

Bukowski – Szanowni Państwo. Otwieram XXV sesję 

gminy Kościelisko, mamy quorum. W przypadku nie 

usłyszenia sprzeciwu co do porządku obrad uważam sesję 

Rady Gminy Kościelisko za otwartą. Dziękuję.   

 

 

 

 



 

 

Przewodniczący Rady Gminy Poronin Pan Adam 

Pawlikowski – Szanowni Państwo Radni. Otrzymaliście 

Państwo Radni porządek obrad w ustawowym terminie  

i jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, stwierdzę że Rada 

przyjęła porządek obrad. Tak więc otwieram XXXVIII 

Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin.  Jeżeli nie widzę 

głosów sprzeciwu, uważam że otwarta sesja, jest jak 

najbardziej przyjęta i quorum też mamy. Dziękuję. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Pan Jan Gluc – 

Dzień dobry Państwu. Otwieram XXIX Uroczystą Sesję 

Rady Miasta Zakopane, potwierdzam quorum. Proszę  

o przyjęcie porządku obrad przez aklamację.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor - dziękuje bardzo Panom 

Przewodniczącym. Proszę Państwa w ten oto sposób chcieliśmy również uczcić ten wielki 

dzień naszego Powiatu, aby oprócz sesji powiatowej również odbyły się sesje poszczególnych 

Gmin. Bardzo dziękuję. Pozwolicie Panowie, iż w imieniu nas wszystkich i również Rady 

Powiatu Tatrzańskiego oraz Zarządu przywitam zaproszonych gości. Myślę że po zakończeniu 

mojego przywitania wielkimi brawami potwierdzimy to, że ich obecność na naszej sesji to dla 

nas wielki zaszczyt. Witam jego Ekscelencję Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – 

Metropolitę Krakowskiego, witam Księdza Kanonika Grzegorza Kotalę, Kanclerza Kurii 

Metropolitalnej w Krakowie, witam również Księdza Bogusława Filipiaka – Dziekana 

Dekanatu Zakopane, Księdza Mariana Muchę – Kustosza Sanktuarium Narodowego Matki 

Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, Księdza Infułata Stanisława Olszówkę – Honorowego  

Obywatela Zakopanego oraz wszystkich księży proboszczów i duchowieństwo z obszaru 

Powiatu Tatrzańskiego. Obecni na naszej sesji są również Pani Anna Paluch – Poseł na Sejm 

RP – witam serdecznie Panią Poseł, Pan Andrzej Gut – Mostowy – Wiceminister Rozwoju, 

Pracy i Technologii. Witamy Pana Andrzeja. Jest obecny również Pan Jan Hamerski Senator 

Rzeczypospolitej Polskiej. Serdecznie witamy Pana Ryszarda Pagacza – Wicewojewodę 

Małopolskiego oraz Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego. 

Obecny jest również Jan Piczura – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Witamy 

serdecznie. Na naszej sesji gościmy również Pana Jerzego Jaworskiego  - Zastępcę 

Przewodniczącego i Skarbnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Witamy Delegację 

Powiatu Wadowickiego, na czele ze Starostą Wadowickim Panem Eugeniuszem Kurdasem 

oraz Delegacje Partnerskich Powiatów: Kartuskiego z Panem Starostą Bogdanem Łapą na 

czele, Hrubieszowskiego z Panem Wicestarostą Markiem Katą na czele, Łowickiego  

z Wiceprzewodniczącym Rady Panem Waldemarem Krajewskim na czele. Z zaprzyjaźnionego 

Powiatu Nowotarskiego witamy również Pana Przewodniczącego Rady Powiatu 

Nowotarskiego Tadeusza Rafacza oraz obecnego na naszej sesji Grzegorza Watychę – 

Burmistrza Miasta Nowy Targ.  Szczególnie witam wszystkich Radnych Rad Powiatu 



Tatrzańskiego, Gminy Biały Dunajec, Gminy Bukowina Tatrzańska, Gminy Kościelisko, 

Gminy Poronin, Gminy Miasta Zakopane na czele z Przewodniczącymi Rad. Witam również 

Burmistrza Miasta Zakopane wraz z zastępcami oraz Wójtów Gmin wchodzących w skład 

Powiatu Tatrzańskiego. Witam Komendantów i Kierowników służb, inspekcji i straży, 

Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zakopanem i innych urzędów, 

Dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji działających na terenie Powiatu 

Tatrzańskiego oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Powiatem Tatrzańskim. 

Witam również artystów, przedstawicieli mediów, oraz wszystkich przybyłych gości – 

przybijmy wielkie brawa.  Proszę Państwa zarówno Radni Powiatu Tatrzańskiego jak  

i poszczególnych Gmin przyjęli swoje porządki obrad, w takim razie poproszę o zabranie głosu 

Panią Annę Król – Józagę – Naczelnika Wydziału Edukacji. Bardzo proszę. Pani Naczelnik ma 

dla nas kilka ciekawych informacji. Zapraszam.  
 

 

Naczelnik Wydziału Edukacji – Pani Anna Król – 

Józaga. Szanowni Panowie Przewodniczący, 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Szanowne Panie, 

Szanowni Panowie. Pragnę Państwu przekazać 

informację dotyczącą dwóch wystaw, które towarzyszą 

dzisiejszej uroczystości. Przed salą konferencyjną foyer 

zaprezentowana jest wystana pod nazwą 

„Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” 

przygotowana z okazji 40 rocznicy śmierci Prymasa 

Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także 

nieco wcześniej 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na 

Papieża. Autorki wystawy Panie Anna Brojer i Aleksandra Kajper – Misztułowicz zagłębiły się 

w teksty obu wybitnych postaci, szukając nie tylko definicji  pojęć, ale i gradacji ich wag, 

kontekstów filozoficznych, moralnych, historycznych, na których opiera się jak to nazwał Karol 

Wojtyła „Gramatyka życia”. Szukały wreszcie wskazówek przestróg jakie Kardynał 

Wyszyński i Jan Paweł II pozostawili Polakom na czas wytyczania dalszej historii, już bez ich 

pomocy. Wystawa stanowi zestawienie zdjęć archiwalnych i cytatów, które pozwalają na 

refleksję i zachęcają do uzupełnienia osobistego katalogu wartości.  Została ona przygotowana 

przez Biuro Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Muzeum Jana 

Pawła II  i Prymasa Wyszyńskiego oraz Narodowe Centrum Kultury. Mamy również 

możliwość obejrzenia w dniu dzisiejszym wyjątkowej wystawy plastycznej. Tylko dzisiaj  

i tylko tutaj 30 artystów prezentuje 50 prac z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, 

tkaniny, oraz instrumentów lutniczych, które powstały z inspiracji postacią Świętego Jana 

Pawła II Papieża. Wystawa dedykowana jest dzisiejszej uroczystości, a biorą w niej udział 

uczniowie, absolwenci, pedagodzy najstarszej w Polsce 145-letniej Szkoły Plastycznej  

im. Antoniego Kenara w Zakopanem, a także twórcy szeroko rozumianego Podtatrza, uznani  

w kraju i za granicą. Wśród rzeźbiarzy swoje prace prezentują Stanisław Cukier, Antoni 

Grabowski, Czesław Jałowiecki, Janusz Jędrzejowski, Piotr Klamerus, Stanisław Kośmiński, 

Agnieszka Mastela,  Anna i Bogusław Popowicz, Ewa Rozbaczyńska, Tomasz Ross i Anna 

Zielińska. Z zakresu malarstwa, rysunku i grafiki Weronika Basisty, Dorota Bąk, Beata 

Cudzich, Karolina Dziatkowiec, Jerzy Jędrysiak, Sebastian Króliszewski, Katarzyna Piątek, 

Sebastian Pitoń, Agnieszka Rokicka, Monika Stanisławska – Pitoń, Paweł Stefaniak, Joanna 

Strączek – Bojda, Ireneusz Wrzesień i Arkadiusz Waloch. Swoje tkaniny kolażu udostępniła 

Pani Ewa Fortuna. Instrumenty lutnicze Stanisław Marduła, a dzięki uprzejmości rodziny  



i przyjaciół na wystawie mamy możliwość obejrzenia prac artystów już nieżyjących Pana Jacka 

Kogutka i Władysława Trebuni – Tutki. Wielu spośród wyżej wymienionych gościmy dzisiaj 

na uroczystości, serdecznie witamy i dziękujemy. Wystawę zorganizował Zespół Szkół 

Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, Kuratorem Wystawy jest Marek Król – 

Józaga, Dyrektor Szkoły. Po zakończeniu sesji jeśli czas pozwoli gorąco zapraszamy do jej 

obejrzenia, a media zachęcamy do utrwalenia tego wyjątkowego wydarzenia artystycznego. 

Dziękuję za uwagę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – bardzo dziękuje Pani 

Naczelnik, więc będzie okazja również oglądnąć tą przepiękną wystawę.  
 

/zał. Nr 1 – lista obecności Radnych /. 

/zał. Nr 2 – porządek obrad /. 



 

Ad.3.    Wystąpienie dr hab. Anny Mlekodaj prof. PPUZ w Nowym Targu –  

„Przesłanie Jana Pawła II do górali” 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – przechodzimy do punktu 

trzeciego porządku naszej sesji, punktu równie bardzo ważnego. W punkcie tym mamy 

wystąpienie Pani dr hab. Anny  Mlekodaj – Profesora Podhalańskiej Państwowej  Uczelni 

Zawodowej w Nowym Targu. Pani Profesor tytuł wykładu „Przesłanie Jana Pawła  II do 

górali”. Zapraszam Panią Profesor. 
 

Profesor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej  

w Nowym Targu  Pani Anna Mlekodaj – dziękuje bardzo. 

Szanowni, Dostojni Państwo. Jesteśmy w bardzo 

szczególnym dniu, w dniu w którym musimy na nowo 

zrozumieć słowo pozornie nie mające przed nami 

tajemnic. Jest to słowo patron. Każdy z nas rozumie, że  

w tradycji chrześcijańskiej przyjęło się iż pewnym 

świętym przypisuje się szczególną opiekę nad pewnymi 

dziedzinami naszego życia. I to jak gdyby zwalnia nas 

troszeczkę od głębszego rozumienia czy też potrzeby 

rozumienia głębszego tego słowa. Możemy jej nie 

odczuwać, ponieważ przywykliśmy, że święci patronowie 

nami się opiekują. Słowo to jednak wywodzi się z języka łacińskiego i bezpośrednim 

poprzednikiem tego słowa jest „pater” czyli „ojciec”. W łacinie termin „patron” był związany 

z sądownictwem. Patronem nazywano bogatego rzymianina, człowieka wolnego, patrycjusza, 

który miał opiekować się wyzwoleńcami bądź ludźmi z najniższych kręgów, ale ludźmi 

wolnymi. Ten człowiek, którym miał się opiekować rzymski patron nazywał się „klientem”. 

„Klient” bowiem wywodzi się od innego słowa oznaczającego „posłuszny”, a więc gdzie jest 

patron tam musi być także i klient. A więc ktoś kto jest posłuszny. Słowa zwykle prowadzą do 

pojęcia, ale są słabsze od pojęcia dlatego warto  szukać różnych znaczeń słów, ażeby zbliżyć 

się do pojęcia, aby je zgłębić, ażeby się nim pożywić, ażeby się nim wzmocnić. Także  

w malarstwie pojawia się słowo „patron”. I także wiele może nam ten termin objaśnić. Może 

rzucić światło na dzisiejszą uroczystość. Kiedy wchodzimy do naszych podhalańskich, 

drewnianych kościółków, które Jan Paweł II Święty Patron ogarniał swoim sercem, kiedy 

wzniesiemy wzrok ku powale to zwykle jeśli nie ma tam figuratywnego malarstwa, pojawiają 

się wzory, takie jak gdyby geometryczne. Te wzory zwane są „wzorami patronowymi”, 

ponieważ powstały w ten sposób, że artysta przynosił wycięty w kartonie wzór, przykładał do 

deski i malował. Odjął patrona i pojawiał się wzór idealny. Proszę zobaczyć jak różne konteksty 

wprowadzają nas głębiej w rozumienie słowa „patron”. Jak trzeba cały czas stawiać sobie sensy 

słów i dochodzić do ich głębi, żeby się nimi budować  odpowiednio. Święty Jan Paweł II jest 

Patronem zarówno Województwa Małopolskiego, ale także Patronem Powiatu Tatrzańskiego. 

Nikogo to prawdopodobnie nie dziwi dlatego, że wiemy doskonale, jak bardzo Święty Jan 

Paweł II utożsamiał się z naszym regionem. W 1984 roku przyjmując górali w Watykanie 

powiedział następujące słowa „Jestem wzruszony. Przynieśliście tu z sobą kawałek mojej 

Ojczyzny w tym najbliższym tego słowa znaczeniu. Bo chociaż moją Ojczyzną jest cała Polska 

i wszystko co jest  polskie, to jednak z tą częścią Ojczyzny skąd przychodzicie byłem 

szczególnie blisko związany. Bo tam się urodziłem, tam spędziłem prawie całe moje życie, tam 

zostałem powołany do kapłaństwa i biskupstwa i byłem waszym góralskim biskupem  



i góralskim kardynałem, a na końcu zostałem góralskim Papieżem”. Znamy te słowa nosimy je 

w sercu. Mało tego. Chyba nie ma takiego domu w naszym regionie, mówię o szeroko pojętym 

Podhalu, mówię o góralach, w którym  by nie byłoby pamiątek po spotkaniu z Janem Pawłem 

II. Na naszych ścianach są zdjęcia że Świętym, w naszych archiwach są zachowane bilety, 

karnety wejścia do sektorów z poszczególnych pielgrzymek. Przechowujemy to jak największe 

skarby. Patrzymy na Jana Pawła II i mówimy nasz góralski Papież. Ale czy my także jesteśmy 

klientami? Bo jeśli jest patron to musi być klient. Musi być posłuszny. Musi być ktoś kto  

w pełni zawierzył, kto pozwoli jakby ten wzorzec w sobie odmalować. Nie jest to łatwe kiedy 

kogoś się ma za bardzo bliską osobę, ponieważ trzeba w pewnym sensie zmienić patrzenie.  

I my patrzymy na Jana Pawła II Świętego jako na naszego bardzo bliskiego Świętego, bo był 

to bardzo bliski człowiek. Bardzo nam wszystkim bliski. Ale jest takie słowo które warto, taki 

zwrot który warto sobie dzisiaj i zawsze uświadamiać. Otóż w 1980 roku Święty Jan Paweł, 

wówczas Papież Jan Paweł II przyjmował pielgrzymkę z Zakopanego w Watykanie i zaczął 

mówić tak i zaczął swoje przemówienie w ten sposób: „kiedy patrzę na Was”. Dla mnie to są 

słowa klucze. „Kiedy patrzę na Was”. My jesteśmy przyzwyczajeni patrzeć w Jana Pawła II, 

ale spróbujmy odwrócić troszkę tę perspektywę i spojrzeć na siebie jego wzrokiem. „Kiedy 

patrzę na Was”. Nie ma bardziej zobowiązującego sformułowania dla bliskiej osoby, a tak 

czujemy że jesteśmy bliscy, że byliśmy bliscy Janowi Pawłowi II, bliscy po ludzku, rodzinnie 

serdecznie, bratersko. Ale dzisiaj trzeba nam obrócić tą perspektywę. Dzisiaj trzeba nam 

uświadomić sobie, że po pierwsze jesteśmy klientami, po drugie nasz patron patrzy na nas.  

„Kiedy patrzę na Was widzę właściwie jeden wielki Przybytek Pański, jedną wielką świątynię 

na której szczycie stoi krzyż umieszczony na Giewoncie. Ten krzyż na Giewoncie jest jak 

gdyby zwieńczeniem wielkiej Świątyni Tatr, Świątyni Podhala, a poniekąd to i świątyni całej 

naszej Ojczyzny. Ten krzyż i tę świątynię ja noszę w pamięci i w sercu. Nigdy już z pamięci  

i z serca nie stracę bom tak bardzo wrósł w tę ziemię, w te góry, i w tych ludzi”. Jan Paweł II 

tak powiedział do pielgrzymów przybywających do niego z Zakopanego. Składał takie 

deklaracje, a my dzisiaj jesteśmy zobowiązani w swoich sercach, w swoich postanowieniach 

składać deklaracje w jego stronę. Dzisiejszy dzień może być przełomowy właściwie. Przyjęcie 

takiego patrona musi zobowiązywać. Nie może to być jedna z wielu uroczystości. Widać 

zresztą po jej randze, po obecności Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa, widać że to nie są 

rzeczy, że to nie jest coś zwykłego. Że to coś wielkiego się dzieje. Niech to nie spłynie po nas 

z zewnątrz. Posłuchajmy, co Jan Paweł mówił do górali bo taki miałam temat. Oczywiście 

mówił o krzyżu, ale w czasie liturgii już padły te ważne słowa i myślę że zostały na nowo 

zaktualizowane. Ale mówił Święty Jan Paweł II do nas jeszcze tak: „Nade wszystko 

pozdrawiam serdecznie społeczeństwo, to jedyne w swoim rodzaju społeczeństwo, które nosi 

w sobie znamiona wielkiej polskiej tradycji, tak wielkiej że trzeba, aby ona trwała nadal, ażeby 

żaden obyczaj i żaden styl i moda współczesności tej wielkiej podhalańskiej tradycji nie 

zniszczyła i nie wyparła”. To są słowa które dzisiaj szczególnie powinny w nas zacząć nową 

pracę, nowy rozdział, żeby ta kultura trwała. O kulturze Jan Paweł II mówił bardzo wiele  

i podkreślał, jak ogromne znaczenie ma ona w budowaniu człowieka, ale człowiek żyje także 

w naturze. Jan Paweł II jeszcze jako Karol Wojtyła pielgrzymował w miejsca do naszych 

sanktuariów górskich i góralskich ale też przychodził z wycieczkami, przeszedł Tatry, 

przeszedł Gorce i Beskidy. Czuł, że to jest właśnie miejsce w którym jest najbardziej u siebie. 

I powiadał tak 23 czerwca 1983 roku po wycieczce na Polanie Chochołowskiej powiedział: „ 

Ja tu jeszcze do Was przyjadę w spokojniejszym czasie. Pilnujcie mi tych szlaków”. A te szlaki 

mają dwa wymiary. Jeden wymiar szlaków idzie przez naturę, drugi idzie przez kulturę,  

a obydwa mają budować naszego ducha. Żebyśmy się nie bali. Jan Paweł II w orędziu na 



Światowy Dzień Pokoju w 90 roku napisał: „Trzeba się nauczyć patrzeć na świat stworzony 

czystymi i pełnymi  zdumienia. Niestety czasami uchybia się szacunkowi jaki należy się dziełu 

stworzenia. Kiedy jednak  człowiek zamiast być stróżem, staje się tyranem natury wcześniej 

czy później buntuje się ona przeciwko jego niedbałości. Ilekroć mam możliwość udać się  

w góry i podziwiać górskie krajobrazy dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. 

Dziękuję mu za Jego własne piękno, którego wszechświat jest odbiciem zdolnym zachwycić 

wrażliwe umysły i pobudzać je do wielbienia Bożej wielkości”. A my możemy Bożą wielkość 

pobudzać przez kulturę którą tworzymy. Możemy ludzkie dusze formować słowem, pięknym 

obrazem, muzyką, naszą kulturą, w której musimy dopatrywać się, którą musimy traktować 

jako drogę do wartości. Nie jako towar, nie jako emblemat, ale jako wyraz. Święty Jan Paweł 

II mówił jeszcze, mówił wiele, mówił bardzo wiele. Naszym obowiązkiem jest zgłębiać jego 

nauczanie skoro to jest nasz patron, a my jesteśmy posłuszni. Ale miedzy innymi kiedy 

przyjmował kolędników góralskich powiedział odnośnie człowieka takie słowa, bo taka była 

tam scena że stary dziadek się potknął w ramach tych jasełek odgrywanych w auli i Jan Paweł 

II pilnie obserwował całe te jasełka,  bardzo się nimi cieszył, a na koniec powiedział: „Myślę 

ze jest posadzka marmurowa więc jeśli się nawet nie poślizgnęli tancerze, jeśli by się nawet 

poślizgnęli to nie na tyle żeby upaść z wyjątkiem jednego starego dziadka, który nie dlatego 

upadł, ze się poślizgnął ale dlatego  poślizgnął się że upadł. A upadł wtedy kiedy nadużył 

alkoholu”. To było powiedziane w taki serdeczny prosty sposób, ale w tym jest niezwykła, 

głęboka treść dla nas znowu zadana. Znowu dzisiaj  aktualizujemy te wszystkie treści. Musimy 

teraz więcej czasu chyba spędzić ze słowem Jana Pawła II, z jego przesłaniem, żebyśmy jako 

ludzie, nie upadali. Nie upadali dlatego żeśmy się poślizgnęli, tylko byśmy się nie poślizgnęli 

ze względu na to że upadniemy. I to proszę Państwa chyba na taką uroczystość w której jest tak 

bogaty program wszystko co przygotowałam dla Państwa właśnie w tym dniu kiedy Naszym 

Patronem staje się Święty Jan Paweł II, naszego dzieła, naszego społecznego dzieła 

samorządowego także, kiedy Państwo formują życie w którym dla innych, warunki tego życia. 

Więc myślę ze kiedy przyjdę do Burmistrzów, do Wójtów, do Marszałka i powiem proszę  

o godzinę na dziedzictwo żebyśmy dzieci w szkołach w dziedzictwo nasze wprowadzali to 

Święty Jan Paweł II Patron nie pozwoli się przeciwstawić. Dziękuje. Przepraszam. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – bardzo dziękuję Pani 

Profesor za to wystąpienie i za zwrócenie uwagi na sprawy ważne, które również  

i w wystąpieniach Jana Pawła II Świętego miały miejsce. Wyrazem tego podziękowania niech 

będą wręczone kwiaty przez Pana Starostę Piotra Bąka i Wicestarostę Władysława Filara. 

Dziękujemy jeszcze raz Pani Profesor.  

 

Ad.4.    Przedstawienie rezolucji i stanowisk Rad Gmin Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska,  

Kościelisko, Poronin,  Miasto Zakopane w związku z ustanowieniem Świętego Jana Pawła 

II, Papieża, Patronem Powiatu Tatrzańskiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor - w czwartym punkcie 

posiedzenia naszej sesji mamy  przedstawienie rezolucji i stanowisk Rad Gmin Biały Dunajec, 

Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin, Miasto Zakopane w związku z wnioskiem  

o ustanowienie Świętego Jana Pawła II, Papieża Patronem Powiatu Tatrzańskiego.   Oddaje 

głos Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Zakopane Panu Janowi Glucowi, proszę bardzo.  

Przewodniczący Rady Miast Zakopane Pan Jan Gluc - dziękuje Panie Przewodniczący.  

O głos poproszę teraz Burmistrza Miasta Zakopane  Pana Leszka Dorulę.  



 

Burmistrz Miasta Zakopane Pan Leszek Dorula – 

Panowie Przewodniczący, Wasza Ekscelencjo Księże 

Arcybiskupie, Księże Infułacie nasz Honorowy 

Obywatelu Miasta Zakopane, Księże Dziekanie, Księża 

Proboszczowie, Duchowni, Panie Ministrze, Pani Poseł, 

Senatorze, Panie Marszałku, Panie Wojewodo, 

Komendanci, Prezesi Związków Podhalan, tych 

głównych i tych oddziałów z Podhala, Szanowni Państwo, 

Drodzy Radni. Po tak pięknej Mszy i słowach Księdza 

Arcybiskupa, zarówno o wizycie jak i o góralach jak  

i o sytuacjach zarówno w Mieście jak i w naszym 

Powiecie jak i po tak pięknym wystąpieniu Pani Doktor 

ciężko znaleźć słowa które byśmy mogli w tym momencie jeszcze skierować dodatkowo. Ale 

pozwólcie, że zacznę od podziękowania, ponieważ nie byłby tej dzisiejszej sesji, tego 

wydarzenia jak by nie było tych wszystkich zdarzeń wcześniej, a przede wszystkim tego 

jednego zdarzenia – wizyty Ojca Świętego w Zakopanem, na Podhalu, wizyty która przecież 

nie była łatwa. W związku z tym chciałem podziękować wszystkim tym osobom, które do niej 

doprowadziły. A jest przecież z nami były Burmistrz Pan Adam Bachleda – Curuś, były 

Wiceburmistrz Pan Piotr Bąk, Ksiądz Infułat i wielu księży, wielu Radnych, Wójtów  

i pewnie wielu z Państwa. I to wszystko co przez szereg lat tutaj się działo na Podhalu, 

doprowadziło dzięki tej społeczności, dzięki tej wierze, dzięki temu działaniu  doprowadziło, 

że Jana Paweł II Ojciec Święty właśnie przyjechał tutaj do górali. Ta wizyta którą 

zorganizowało Zakopane, zorganizowały wszystkie Gminy, zorganizowali wszyscy górale tak 

naprawdę zjednoczyła wszystkich górali, nie tylko, nie tylko Górali Podhalańskich. To było 

wydarzenie kiedy wszyscy zamanifestowali swoją wiarę, kiedy wszyscy pokazali, że tak bardzo 

kochają Ojca Świętego i pewnie już takiego wydarzenia nie będzie. To było na pewno 

najważniejsze wydarzenie w historii Miasta Zakopane. I za to chciałem tym wszystkim osobom, 

tym wszystkim góralom i każdemu z osobna podziękować. Dzisiaj nadanie Patrona Powiatu 

Tatrzańskiemu to prawdziwy zaszczyt dla naszych Gmin: Gminy Biały Dunajec, Gminy 

Bukowiny, Gminy Poronin, Gminy Kościelisko, Miasta Zakopane. Bo my przecież jesteśmy 

taką jedną rodziną, jedną wspólnotą która nas łączy przede wszystkim wiara w Boga. A przecież 

wszystkie inne rzeczy również nas łączą. W związku z tym jest to takie naturalne, że właśnie 

ten Powiat i ta wizyta Ojca Świętego jest dzisiaj tym akcentem, że nasz Powiat bierze sobie za 

Patrona Świętego Jana Pawła II Wielkiego. Panie Starosto serdecznie Panu dziękuję za to,  

że nas Wójtów, Burmistrzów jednoczy Pan zawsze w tych najsłuszniejszych działaniach.  

Te działania jak widać są zauważalne, zauważalne przez Waszą Ekscelencję Arcybiskupa,  

zauważalne przez nas z naszych duchownych  i za to jesteśmy również Panu, Panie Starosto 

wdzięczni. Chciałbym powiedzieć Szanowni Państwo tak króciutko jeszcze, że czuję się tak jak 

pewnie wszyscy z was troszkę nawet dumny, że mieszkam na tym pięknym skrawku ziemi 

podhalańskiej. Że to właśnie nasi przodkowie postanowili tutaj zostać, tu budować swój 

potencjał, swój dom i swoje rodziny. To dzięki właśnie ich pracy, ale też i później Pan Bóg 

zesłał ich kapłanów, którzy ugruntowali wiarę i dzięki tej pracy, wspólnej pracy mogliśmy tak 

daleko dojść, aż do dnia dzisiejszego. Szanowni Państwo, mówimy tutaj że był piękny hołd. 

Ten hołd nie był tylko piękny, ale był też wielkim zobowiązaniem. I mam nadzieję że to, że my 

przekazujemy tą wiarę naszym dzieciom, ale też sami w porannym i wieczornym pacierzu 



klękamy i oddajemy hołd Bogu i wstawiamy się do Świętego Jana Pawła II o pomoc, to 

świadczy o tym, że próbujemy spełniać te zobowiązania i te przyrzeczenia. Daj Boże, żeby 

nasze kolejne pokolenia  nie pozwoliły, nie pozwoliły, aby w naszym podhalańskim, góralskim  

terenie, ale też i w całej Polsce, nie było innych działań, poza mocną wiarą w Boga i poza 

działaniem wspólnym w imię Boga. Panie Starosto, chciałem złożyć serdeczne gratulacje 

Powiatowi Tatrzańskiemu, a więc w zasadzie, zarówno miasto Zakopane Gminie Kościelisko, 

Poronin, Bukowina, Białemu Dunajcu serdeczne, gratulacje. I naszą taką małą pamiątką, którą 

chcieliśmy złożyć Panu Staroście jest oczywiście portret Świętego Jana Pawła II Wielkiego. 

Mam nadzieję, że znajdzie godne miejsce, aby mógł zawisnąć w Starostwie. Serdecznie jeszcze 

raz dziękuję. Serdecznie gratuluję.  

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję Panu 

Burmistrzowi Panu Leszkowi Doruli, również Przewodniczącemu Rady Miasta Janowi 

Glucowi. Pan Burmistrz szerzej omówił kontekst wspomagania samorządów naszych 

wchodzących skład Powiatu. Naszym działaniom które zmierzały ku temu aby objąć, Jan Paweł 

II Święty objął patronatem nas Powiat Tatrzański. Teraz oddam głos Panu Andrzejowi 

Styczniowi bardzo proszę.  

Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec Pan Andrzej Styczeń – dziękuję bardzo. Poproszę 

o zabranie głosu w imieniu Gminy Biały Dunajec Wójta Gminy Andrzeja Jacka Nowaka.  

 

 

Wójt Gminy Biały Dunajec Pan Andrzej Jacek Nowak – 

Szanowni  Państwo. Potwierdzam, że Gmina Biały Dunajec 

poprzez uchwałę podjętą przez Radę Gminy popiera 

ustanowienie Świętego Jana Pawła II Papieża Patronem 

Powiatu Tatrzańskiego. Dziękuję.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – bardzo dziękuję Panu 

Wójtowi. Pan Władysław Piszczek Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska, oddaję 

Panu głos. 

Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Pan Władysław Piszczek – w imieniu 

Gminy Bukowina Tatrzańska proszę o zabranie głosu Pana Andrzeja Pietrzyka Wójta Gminy. 

 



Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska Pan Andrzej Pietrzyk – 

Panowie Przewodniczący, Wasza Ekscelencjo, Pani Poseł, 

Panie Ministrze, Szanowni Radni, zaproszeni Goście. 

Szanowni Państwo za nami na zdjęciu Jan Paweł II Wielki, 

zdjęcie zrobione 5 czerwca 1997 roku nad Morskim Okiem 

w Gminie Bukowina Tatrzańska, w naszej Gminie, stąd też 

z wielką przyjemnością potwierdzam, że Rada Gminy  

w dniu 19 października 2019 roku rezolucją nr 3/ 2019   

w sprawie wystąpienia do Metropolity Krakowskiego 

poparła inicjatywę Rady Powiatu w sprawie ustanowienia 

Patronem Jana Pawła Wielkiego Powiatu Tatrzańskiego. 

Bardzo dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję Panu Wójtowi  

i Panu Przewodniczącemu, a teraz oddaję głos Panu Arturowi Bukowskiemu, aby również 

zaprosił na mównicę swojego Wójta. Bardzo proszę, oddaję Panu głos Panie Przewodniczący. 

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Pan Artur Bukowski – dziękuję za udzielenie głosu 

i w tym miejscu proszę Wójta Gminy Kościelisko Romana Krupę o przedstawienie  rezolucji 

Gminy Kościelisko. 

 

 

Wójt Gminy Kościelisko Pan Roman Krupa –  Panowie 

Przewodniczący, Księże Ekscelencjo, Szanowni 

Państwo. W imieniu społeczności Gminy Kościelisko  

w tym szczególnym dniu mam zaszczyt przekazać  

i potwierdzić, że Gmina Kościelisko jednogłośnie 

udzieliła poparcia o ustanowienie Świętego Jana Pawła 

II Wielkiego Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Dziękuję 

bardzo. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję Panu Wójtowi  

i  Panu Przewodniczącemu, a teraz oddaję głos Panu Adamowi Pawlikowskiemu. Bardzo 

proszę.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Poronin Pan Adam Pawlikowski – bardzo proszę o zabranie 

głosu Panią Wójt Anitę Żegleń - Wójta Gminy Poronin. Bardzo proszę. 

 

 



 

Wójt Gminy Poronin Pani Anita Żegleń – Panowie 

Przewodniczący, Dostojni Goście. Potwierdzam, że Rada 

Gminy Poronin rezolucją nr 1/2019 w sprawie poparcia 

wystąpienia do Metropolity Krakowskiego z wnioskiem  

o ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu 

Tatrzańskiego zobowiązała się do poparcia tego wystąpienia. 

Rezolucja została przyjęta jednogłośnie. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – bardzo dziękuję Panu 

Przewodniczącemu jak i Pani Wójt. Jeszcze króciutko chciał zabrać głos Przewodniczący Rady 

Miasta Jan Gluc, uzupełnić wypowiedzi Pana Burmistrza Leszka Doruli. Bardzo proszę Panie 

Przewodniczący. 

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane Pan Jan Gluc – Panie Przewodniczący, Szanowni 

Radni wszystkich naszych pięciu Gmin Powiatu Tatrzańskiego, Księże Arcybiskupie, Panie 

Marszałku, Panie Wojewodo, Komendanci Służb Mundurowych. Gmina Miasto Zakopane  

23 grudnia, a więc prawie 2 lata temu przyjęła rezolucję nr 4, która popierała starania Powiatu 

Tatrzańskiego o ustanowienie Patronem Jana Pawła II Wielkiego od dzisiaj jak Ksiądz 

Arcybiskup zauważył w Sanktuarium na Krzeptówkach. Jednogłośnie Rada Miasta poparła 

rezolucję. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor - bardzo dziękuję za te 

wystąpienia, które popierały działania Powiatu. I w ten oto sposób zrealizowaliśmy punkt 

czwarty. 

 

Ad.5.  Przekazanie zgody Stolicy Apostolskiej na ustanowienie Świętego  

Jana Pawła II, Papieża, Patronem   Powiatu Tatrzańskiego 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – natomiast punkt piąty, 

punkt najważniejszy naszej dzisiejszej sesji to jest przekazanie zgody Stolicy Apostolskiej na 

ustanowienie Świętego Jana Pawła II Papieża Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Zapraszam do 

zabrania głosu jego Ekscelencję Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolitę 

Krakowskiego i przekazanie zgody Stolicy Apostolskiej na ustanowienie Świętego Jana Pawła 

II Papieża Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Zapraszam Ekscelencję. 

 



 

Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek 

Jędraszewski – Panowie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo. Dzisiaj świętujemy dokładnie 24 rocznicę 

pobytu Ojca Świętego w Zakopanem, ale przecież 

wiemy że jako Papież był tutaj już trzydzieści osiem 

lat temu w Dolinie Chochołowskiej w 1983 roku. 

Spotkanie, które miało miejsce w schronisku 

zakończyło się jego krótkim spacerem do Doliny 

Jarząbczej. To co przeżywał tam,  przekazał nam po 

latach w swoich wspomnieniach Ksiądz Kardynał 

Nagi. Mówił o trudnościach i niezbyt przyjemnej, 

sympatycznej atmosferze, stworzonej wówczas 

przez służby bezpieczeństwa. Ale Papież niestrudzenie szedł w stronę gór, wzdłuż Potoku 

Jarząbczego, przeciwnie do jego biegu. W pewnym momencie poprosił, żeby nawet najbliższe 

jego otoczenie zostawił go samego. I przez dłuższy czas oddał się medytacji. Według Księdza 

Kardynała Nagiego to właśnie tam, w tym momencie, podczas tego rozważania zrodziła się 

idea którą poznaliśmy jako pierwszą część jego tryptyku Rzymskiego „Strumień”, gdzie jest 

mowa o tym żeby iść pod prąd, do źródła, tam gdzie bije najbardziej czysta wspaniała woda 

dające siłę. Oczywiście wielka metafora naszego życia. My musimy naprawdę iść pod prąd,  

a to co się dokonuje dzisiaj o czym mówiliśmy podczas Mszy Świętej, to tutaj także bardzo 

mocno wybrzmiało również w wypowiedzi Pani Profesor. Jesteśmy spadkobiercami  

i dłużnikami Świętego Jana Pawła II Wielkiego. Mieszkańcy Podhala, a zwłaszcza mieszkańcy 

Powiatu Tatrzańskiego noszą na swoich barkach i zaciągają szczególne zobowiązanie, aby iść 

pod prąd, do czystego źródła. Prawdę o człowieku, prawdę o człowieku która tutaj w górach 

wydaje się tak blisko Pana Boga, przemawia tak przepotężnie. Ja już kilkakrotnie mówiłem że 

kiedy dwadzieścia cztery lata temu w telewizji oglądałem to wielkie wydarzenie w Zakopanem 

łącznie z hołdem górali, tym pięknym śpiewem, z życzeniami by żył jak najdłużej, to myśmy 

tam, w centralnej Polsce płakali ze wzruszenia, bo czuliśmy prawdę tego, co mogliśmy oglądać 

dzisiaj na początku tej wspaniałej uroczystości. Pieśń Rotę, Rotę która zrodziła się  

w Wielkopolsce, tam gdzie Mieszko przyjmował chrzest, gdzie rodziła się polska 

państwowość, polski naród budowany na chrześcijaństwie wtedy przez Mieszka I i jego dwór 

przyjmowanym. Europa zapomina o swoim źródle. My nie możemy zapomnieć. I dlatego życzę 

wszystkim odpowiedzialnym za życie duchowe, nie tylko materialne ale i duchowe tej ziemi, 

życzę  tej odwagi kroczenia pod prąd po to, żeby inni mogli z mieszkańców tej Ziemi, z ich 

uporu w dążeniu do prawdy, do czystości brać dla siebie przykład, czerpać siłę. Proszę mi 

wierzyć, to dla wszystkich jest bardzo, bardzo potrzebne. Mówię to jako człowiek pochodzący 

z nizin, ale właśnie tam gdzie rodziła się Polska z Wielkiej Polski. Szczęść Boże Państwu na to 

wszystko, co nie tylko się kończy aktem nadania Patronatu Świętego Jana Pawła II Powiatowi 

Tatrzańskiemu, ale co przede wszystkim od tego momentu się zaczyna, a Księdza Kanclerza 

naszej Kurii Księdza Kanonika Grzegorza Kotalę proszę o odczytanie stosownego dokumentu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – wielkie Bóg zapłać za te 

słowa, natomiast Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie Ksiądz Kanonik Grzegorz Kotala 

odczyta akt zgody Stolicy Apostolskiej na ustanowienie Świętego Jana Pawła II, Papieża 

Patronem Powiatu Tatrzańskiego. 



 

Ksiądz Kanonik Grzegorz Kotala – w oryginale: 

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO 

ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM 

 

CRACOVIENSIS 

Sanctum Ioannem Paulum II, papam, qui apostolico vigore  

totum humanum genus invitavit ad aperiendas portas 

Redemptori eiusque divinam misericordiam accipiendam, 

clerus et christifideles provinciae v.d. Powiat Tatrzański 

peculiari cultu prosequuntur. 

 

Inde Excellentissimus Dominus Marcus Jędraszewski, Archiepiscopus Cracoviensis, 

communia excipiens vota, etiam auctoritatis civilis, electionem sancti Ioannis Pauli II, papae, 

in Patronum apud Deum illius provinciae rite approbavit. Idem vero, litteris die13 decembris 

2019 datis, enixe rogavit ut huiusmodi electio et approbatio, iuxta Normas de Patronis 

constituendis confirmarentur. 

Congregatio porro de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, vigore facultatum sibi  

a Summo Pontifice FRANCISCO tributarum, attentis expositis, cum electionem  

et approbationem ad iuris praescriptum peractas esse constet, precibus annuit atque 

SANCTUM IOANNEM PAULUM II, PAPAM, 

PATRONUM APUD DEUM  

PROVINCIAE v.d. POWIAT TATRZAŃSKI 

confirmat, omnibus cum iuribus et liturgicis privilegiis iuxta rubricas consequentibus. 

Contraris quibuslibet minime obstantibus. 

 

 Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die  

5 octobris 2020, in memoria sanctae Faustinae Kowalska, virginis.  

Robertus Card. Sarah Praefectus. 

Z KONGREGACJI KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW 

DO ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 

 

Kapłani i lud wierny Powiatu Tatrzańskiego otaczają wyjątkową czcią Świętego Jana Pawła II 

Papieża, który przez swój Apostolski zapał zaprosił cały rodzaj ludzki do otworzenia drzwi 

odkupicielowi i przyjęcia jego boskiego miłosierdzia. Dlatego najdostojniejszy Ksiądz 

Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski biorąc pod uwagę powszechne 

pragnienia i prośby władz cywilnych Powiatu uznał za słuszny wybór Świętego Jana Pawła II 

Papieża na Patrona przed Bogiem Powiatu Tatrzańskiego. Zatem listem z dnia 13 grudnia 2019 

roku usilnie prosił, aby tego rodzaju wybór i aprobata zostały zatwierdzone według przepisów 

dotyczących ustanawiania patronów. Ponieważ wiadomo, że dla zachowania prawa wymaga 

się wyboru i zgody, dlatego Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

na mocy władzy udzielonej jej przez Papieża Franciszka w odpowiedzi na przedłożoną sprawę 



przystała na prośby i potwierdza, że Święty Jan Paweł II Papież jest Patronem przed Bogiem 

Powiatu Tatrzańskiego, wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego prawami i przywilejami 

liturgicznymi zgodnie z przepisami, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.  

     W siedzibie kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  

dnia 5 października 2020 roku we wspomnienie Świętej Faustyny Kowalskiej dziewicy. 

 Robert Kardynał Sarah,  Prefekt. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – Bóg zapłać. Bardzo proszę 

w takim razie o odbiór oryginału Dekretu Pana Starostę Powiatu Tatrzańskiego Piotra Bąka 

oraz odebranie kopii tego dekretu, Wójtów i Burmistrza czyli przedstawicieli samorządów 

wchodzących w skład naszego Powiatu. Kopię odbierają Biały Dunajec – Wójt Gminy Pan 

Andrzej Jacek Nowak, bardzo proszę Pana Wójta. Bukowina Tatrzańska – Wójt Andrzej 

Pietrzyk, Wójt Kościeliska – Roman Krupa, Wójt Poronina - Pani Anita Żegleń i Zakopanego 

Burmistrz Leszek Dorula. Zapraszam również Pana Burmistrza do wspólnego zdjęcia. Bardzo 

proszę to ważny dzień, razem z Ekscelencją. Bardzo dziękuję, proszę o zajmowanie również  

w swoich miejsc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

/zał. Nr 3 – Congregatio de cultu divino et disciplina sacramentorum/. 

 



Ad. 6.   Przyjęcie uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego o ustanowieniu  

Świętego Jana Pawła II, Papieża, Patronem Powiatu Tatrzańskiego 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – proszę Państwa ponieważ 

Rada Powiatu ma zgodę, to przechodzimy do punktu szóstego. W punkcie tym mamy przyjęcie 

uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego o ustanowieniu Świętego Jana Pawła II Papieża 

Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Ponieważ ta Uroczysta Sesja ma również charakter formalny 

potwierdzam, że projekt uchwały, który za chwilę przedstawi Pan Starosta Tatrzański Piotr Bąk 

uzyskał akceptację pozytywną jednogłośnie Komisji Oświaty, Kultury Turystyki i Sportu Rady 

Powiatu. Panie Starosto zapraszam na mównicę, celem wprowadzenia do projektu tej uchwały. 

Starosta Tatrzański Pan Piotr Bąk – projekt uchwały Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia  

6 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II Papieża Patronem 

Powiatu Tatrzańskiego.  

Na podstawie art. 4 ust. 1pkt 7 i  art. 21 oraz art. 9 ust.1 z dnia 5 czerwca1998 roku  

o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Tatrzańskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Za zgodą Kongregacji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy 

Apostolskiej z dnia 5 października 2020 roku ustanawia się w Świętego Jana Pawła II, Papieża, 

Patronem Powiatu Tatrzańskiego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu. 

§  3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Zakopanem oraz na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin wchodzących w skład 

Powiatu. 

Uzasadnienie: 

Panowie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Rady Powiatu, Ekscelencjo Księże 

Arcybiskupie, Szanowne Panie, Szanowni Panowie. To wydarzenie które dzisiaj ma miejsce  

jest wielkim wydarzeniem. Dekret Stolicy Apostolskiej, który otrzymaliśmy to dla nas przede 

wszystkim honor i zaszczyt, ale nie tylko. Bo to przede wszystkim wielkie wyzwanie, zadanie 

i zobowiązanie, co było już tutaj wypowiedziane wielokrotnie. Ale jest to naprawdę wielki nasz 

cel na przyszłość. Myśl o tym, aby Powiat Tatrzański miał swojego Patrona, aby był to Święty 

Jan Paweł II Wielki pojawiła się wkrótce po tym, gdy taka możliwość w świetle przepisów 

kościelnych zaistniała. Trzeba tu przyznać, że sposób formalny taką inicjatywę w 2019 roku 

złożył Zarząd Oddziału Tatrzańskiego Związku Podhalan w Zakopanem, który w dniu  

8 kwietnia 2019 roku podjął stosowną uchwałę Zarządu miała ona numer 2/2019. Natomiast 

jeżeli chodzi o stronę samorządową uchwałą nr X/84/19 z 13 listopada 2020 roku, podjętą 

podczas uroczystości 20-lecia Powiatu Tatrzańskiego Rada Powiatu wyraziła zgodę na 

wystąpienie przez Starostę Tatrzańskiego do Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego z wnioskiem o ustanowienie Świętego Jana Pawła II Patronem Powiatu 

Tatrzańskiego. Wniosek Rady Powiatu uzyskał akceptację wszystkich Gmin tworzących 



Powiat.  5 października 2020 Kongregacja do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 

przy Stolicy Apostolskiej mocą swojej władzy potwierdziła, iż wobec Boga Święty Jan Paweł 

II Papież jest Patronem Powiatu Tatrzańskiego. W tej sytuacji nie ma już żadnych przeszkód, 

by Rada Powiatu przyjęła stosowną uchwałę. Uznanie Świętego Jana Pawła II Patronem 

Powiatu Tatrzańskiego ma wymiar historyczny. Zarówno w perspektywie przeszłości, jak 

i przyszłości. Jest więc nie tylko symbolicznym zwieńczeniem relacji, jakie łączyły Papieża 

Polaka z Tatrami i ich ludem, ale także, a nawet przede wszystkim deklaracją gotowości do 

wdrażania jego nauczania oraz podążania ścieżkami jego świętość w każdym wymiarze życia 

społecznego, który pozostaje w gestii samorządu. Pragniemy tym samym wypełnić prośbę 

Świętego Jana Pawła II wypowiedzianą 1979 roku na Krakowskich Błoniach „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”. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję bardzo Panu 

Staroście za wprowadzenie do projektu tej uchwały. Z racji funkcji, którą pełnię  poddam pod 

głosowanie projekt tej uchwały. Będzie to Uchwała Nr XXIV/194/21 Rady Powiatu 

Tatrzańskiego z dnia 6 czerwca 2021 roku w sprawie ustanowienia Świętego Jana Pawła II 

Papieżem, Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Głosowanie odbędzie się imiennie. Po wyczytaniu 

każdy z Radnych wstaje i deklaruje czy jest „za”, „przeciw”, lub „wstrzymuje się”. Odczytam 

teraz listę Radnych i proszę o oddawanie głosów.   

 

 

Pan Piotr Bąk – jestem „za” 

 

 

 

 

Pan Behounek Leszek – jestem „za”  

 

 

 

 

Pani Dudek Maria – jestem „za” 

 

 

 



 

 

Pan Dzierżęga Tomasz– jestem „za” 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Filar Władysław– jestem „za”. 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Gąsienica – Wawrytko Krystyna – jestem „za”. 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Gut - Kantek Andrzej – jestem „za”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego – Pan Edward Tybor - Pan Koperski Mariusz -  

nieobecny. 

 

 

 

 

Pani Kuchta Maria – jestem „za”  

 

 

 

 



 

 

 

 

Pan Lenard Wiesław– jestem „za” 

 

 

 

 

 

 

Pani Kubiniec - Nędza Marta – jestem „za” 

 

 

 

 

 

Pan Paweł Para  – jestem „za”  

 

 

 

 

 

Pan Pawlikowski Janusz – jestem „za” 

 

 

 

 

 

Pan Pitoń Bohdan – jestem „za”  

 

 

 

 

 

 



 

 

Pan Proszowski Zbigniew – jestem „za” 

 

 

 

 

Pan  Andrzej Skupień – jestem „za” 

 

 

 

 

Pan Józef Szwab – jestem „za” 

 

 

 

 

Pan Tybor Edward – jestem „za”  

 

 

 

 

Pan Zubek Marcin– jestem „za” 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego – Pan Edward Tybor - dziękuję. Stwierdzam, że 

Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną uchwałę. Wielkie brawa. Gratuluję.  

/zał. Nr 4 – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem/. 



Ad.7.        Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Powiatem Wadowickim  

i Powiatem Tatrzańskim 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor - dziękuję bardzo za to 

jednogłośne głosowanie i przechodzimy w takim razie do punktu siódmego. Punkt ten jest 

również ważny. Oczywiście jego ranga jest zupełnie inna, a mianowicie mamy podpisanie 

umowy o współpracy  pomiędzy Powiatem Wadowickim, a Powiatem Tatrzańskim. Zapraszam 

do podpisania umowy Pana Starostę Wadowickiego Eugeniusza Kurdasa, Wicestarostę Panią 

Beatę Smolec, Pana Starostę Tatrzańskiego Powiatu Pana Piotra Bąka i Wicestarostę Pana 

Władysława Filara. Zapraszam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – króciutko tylko przypomnę, 

iż uchwałą Nr XXII/180/21 Rada Powiatu Tatrzańskiego w dniu 6 maja 2021 roku podjęła 

uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Tatrzańskiego do Partnerskiej Współpracy  

z Powiatem Wadowickim. A celem współpracy jest pielęgnowanie pamięci o Świętym Janie 

Pawle II, promocja Powiatu Wadowickiego i Powiatu Tatrzańskiego, budowanie tożsamości 

regionalnej oraz umacnianie wspólnot samorządowych Powiatu Tatrzańskiego i Powiatu 

Wadowickiego. W paragrafie trzecim tejże uchwały mamy realizację celów, która odbędzie się 

poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć służących współpracy społeczności 

Powiatów Tatrzańskiego i Wadowickiego, udzielenie wsparcia jednostkom powiatowym, 

szkołą, stowarzyszeniom, instytucjom i podmiotom gospodarczym zainteresowanym 

wzajemnymi kontaktami. Wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i informacji w zakresie 

realizacji zadań samorządu terytorialnego oraz wspólne aplikowanie o środki pomocowe 



krajowe i zagraniczne na realizację celów współpracy. Następuje podpisanie tejże umowy. 

Powiat Wadowicki i teraz Powiat Tatrzański. Dziękuję bardzo. Podpisanie tej umowy to jest 

również element wspierania i pamiętania o tym czego dokonał Święty Jan Paweł II. Powolutku 

proszę Państwa zbliżamy się do końca naszej sesji, ale jest to też również moment w którym 

nasi goście mogliby zabrać głos i widzę, że zgłosił się Pan Andrzej Gut Mostowy – 

Wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii. Zapraszam Pana Ministra do zabrania głosu. 

 

Wiceminister Rozwoju Pracy i Technologii Pan Andrzej 

Gut – Mostowy - jego Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, 

czcigodni Księża, Pani Poseł, Panie Senatorze, Panie 

Marszałku, Panie Wojewodo i wszyscy zebrani goście.  

W pierwszych słowach wielkie podziękowanie dla 

samorządów Gmin Tatrzańskich, dla Powiatu 

Tatrzańskiego, że w sposób tak jednoznaczny, tak klarowny, 

wyraziło wolę górali. To że umiłowany Ojciec Święty Jan 

Paweł II Wielki będzie Patronem Podtatrza to jest 

potwierdzenie tego co czujemy, ale także potwierdzeniem 

tych chwil które 24 lata temu odbywały się pod Wielką 

Krokwią. Miałem zaszczyt wtedy wspólnie z Panem Burmistrzem Adamem Bachledą – 

Curusiem pracować w Zarządzie, także z Panem Starostą i przygotować tę wizytę.  

I widzieliśmy że jest to wielka chwila dla narodu Polskiego, dla Polski i że te słowa które wtedy 

usłyszeliśmy, który raczył Ksiądz Arcybiskup przypomnieć w czasie homilii  „Brońcie krzyża” 

będą dla nas przesłaniem na najbliższe dekady. I że jego słowa będą dla nas drogowskazem,  

a jego nauka przesłaniem dla nas i dla naszych rodzin. Ale to dzisiejsze wydarzenie jest, ma 

także pewien specjalny kontekst. Nie możemy abstrahować od wyzwań współczesnego świata. 

Te wydarzenia, które Ksiądz Arcybiskup w swojej homilii przedstawił w najbliższych 

tygodniach, które odbędą się w Unii Europejskiej, pokazują, że żyjemy w czasach, kiedy pewna 

walka kulturowa, walka wartości jest naprawdę wyzwaniem dla nas. I to świadectwo wiary, 

które dzisiaj my prezentujemy spod krzyża na Giewoncie musi być odczytane i w całym 

narodzie Polskim i w całej Europie bardzo jasno i wyraźnie. To jest świadectwo i przesłanie 

które pokazuje, że umiłowany Ojciec Jan Paweł II jest dla nas dalej przesłaniem  

i drogowskazem dla naszego życia, jego wartości są dla nas fundamentem. Nie możemy też 

zapomnieć o tych słowach, które kilka dni temu odpowiedział Ksiądz Kardynał Stanisław 

Dziwisz w czasie procesji Bożego Ciała w Krakowie. Ksiądz Kardynał, który ma w swoim 

herbie krzyż na Giewoncie zadał pytanie, czy wolno zgodzić się, aby nie szanowano osoby  

i świętości Jana Pawła II w tych czasach? To pytanie jest w jakże zasadne. I dzisiejsze 

patronowanie Jana Pawła II dla Powiatu Tatrzańskiego jest odpowiedzią na to właśnie pytanie. 

Ksiądz Kardynał zadał także bardzo ważne pytanie, czy naród Polski pamięta, że te wydarzenia 

które odbywały się na Placu Świętego Piotra i  ten zamach, czy Naród Polski pamięta, że to 

było przerwanie, próba przerwania procesu oswobodzenia Narodu Polskiego spod jarzma 

komunizmu ? O tych wszystkich słowach musimy pamiętać i przekazywać świadectwo, że Jan 

Paweł II jest dla nas dalej wielką wartością i przesłaniem dla nas i dla naszych pokoleń, dla  

następnych rodzin. Jeszcze wielkie słowa podziękowania dla Samorządu Powiatu 

Tatrzańskiego i osobiście dla Pana Starosty Piotra Bąka. Bóg zapłać. 



Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor -  dziękuję bardzo Panu 

Ministrowi i o głos prosił również Ryszard Pagacz – Wicewojewoda Małopolski. Bardzo proszę 

Panie Wojewodo.  

 

Wicewojewoda Małopolski Pan Ryszard Pagacz - Panowie 

Przewodniczący, Ekscelencjo, Pani Poseł, Panie Senatorze, 

Panie Ministrze, Panie Marszałku, Szanowni 

Samorządowcy, Szanowni Państwo. Niezwykła doprawdy 

uroczystość i cieszę się, że mogę w niej uczestniczyć, bo tak 

jak już to było wspomniane to jest sygnał dla całej Polski, że 

chcemy Boga w Polsce. I ten sygnał idzie spod Tatr, tak jak 

wtedy 24 lata temu. Jest to o tyle symboliczne, że  

w dzisiejszej Europie wobec powszechnego zalewu 

neopogaństwa, my Polacy mamy obowiązek przypominać  

o wierze w Boga, a wtedy Pan Bóg nam będzie błogosławił 

i nasza Ojczyzna będzie się rozwijać. Bardzo dziękuję za 

pomysł, za realizację i to, że dzisiaj możemy tutaj wspólnie uczestniczyć i świętować, ale  

i podpisywać się pod tym wszystkim, że my chcemy Boga w Polsce. Szanowni Państwo. Pan 

Łukasz Kmita, Wojewoda Małopolski, którego mam dzisiaj zaszczyt reprezentować, 

przygotował na ręce Pana Starosty Tatrzańskiego oraz Pana Przewodniczącego Rady Powiatu 

Tatrzańskiego list, który pozwolę sobie teraz odczytać: „Wielce Szanowny Panie Starosto. Tak 

wiele wspaniałych myśli o Świętym Janie Pawle II przelano już na karty papieru, że każde 

kolejne słowa wydają się być oczywistością. Niemniej jednak nasza ogromna wdzięczność za 

owoce życia i nieocenione zasługi tego wielkiego Polaka domaga się szczególnych wyrazów 

uznania i godnego upamiętnienia. Czujemy się zobowiązani do wspólnej troski o to bogate 

dziedzictwo z którego dane jest nam czerpać ożywcze  inspiracje. Niewątpliwie wymownym 

gestem wpisującym się w misje pielęgnowania pamięci jest ustanowienie Świętego Jana Pawła 

II Patronem Powiatu Tatrzańskiego. Nie trzeba nikogo przekonywać jak bliski sercu Papieża 

był ten malowniczy region. To tu odpoczywał, nabierał sił i wielokrotnie pielgrzymował.  

W homilii wygłoszonej podczas wizyty w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 

Krzeptówkach 7 czerwca 1997 roku życzył wszystkim turystom, aby bliższy kontakt  

z tatrzańską przyrodą stawał się okazją do modlitewnego obcowania z Bogiem. Dzisiejsza 

doniosła i wzruszająca uroczystość z pewnością zapadnie w pamięci Państwa Samorządowców 

i wszystkich mieszkańców Podhala. Gratuluję tej wspaniałej inicjatywy i zarazem życzę, aby 

przybranie Świętego Jana Pawła II za Patrona Powiatu Tatrzańskiego umocniło tożsamość tego 

pięknego regionu i przyniosło dobre owoce.  Z wyrazami szacunku Łukasz Kmita Wojewoda 

Małopolski. Kraków 6 czerwca 2021 roku”. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję  bardzo. Teraz głos 

zabierze Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego. Zapraszam. 

 

 

 

 



 

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold 

Kozłowski – Ekscelencjo, Najdroższy Księże Arcybiskupie, 

nasz Metropolito Krakowski, Przewielebni Czcigodni 

Księża,  Szanowni Panowie Przewodniczący,  Szanowny 

Panie Ministrze, Panie Senatorze, Szanowna Pani Poseł 

Panie Wojewodo, Szanowni Panowie Starostowie, 

Burmistrzowie, Wójtowie, Drogie Koleżanki i Koledzy 

Radni, Szanowni Państwo, wszyscy Dostojni Goście.  

5 października 2020 roku Watykańska Kongregacja do 

Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów  

w odpowiedzi na prośbę Metropolity Krakowskiego 

Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z dnia  

14 listopada 2019 roku  specjalnym dekretem potwierdziła, że Święty Jan Paweł II Wielki jest 

Patronem przed Bogiem Województwa Małopolskiego. To niewątpliwie wielkie historyczne  

i bardzo ważne, także dla mnie osobiście wydarzenie. Wybór Patrona był oczywisty. Bo 

przecież Jan Paweł II  bardzo kochał Małopolskę. Tutaj się urodził, tutaj wzrastał, uczył się, na 

małopolskiej ziemi kształtowało się również jego powołanie. Jan Paweł II kochał góry. Sam  

o sobie mówił – wspomniała o tym  Pani Profesor  Mlekodaj –  „Byłem góralskim biskupem, 

góralskim kardynałem, a na końcu zostałem góralskim papieżem”. My współcześni 

moglibyśmy jeszcze dodać „i góralskim świętym”.  Dzisiejsze wydarzenie bez wątpienia jest 

spełnieniem testamentu Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II Wielkiego Patrona Małopolski, 

od dziś także Patrona Powiatu Tatrzańskiego. 6 czerwca 2021 roku, a bardzo na to liczę, już na 

stałe wpisze się w historię naszego regionu. Ten dzień jest także kontynuacją tego co wydarzyło 

się w 1997 roku. Dokładnie 24 lata temu  było już o tym wspominane – Jan Paweł II pod 

Krokwią beatyfikował Matkę Bernadetę Jabłońską i Matkę Marię Karłowską. Wtedy 

usłyszeliśmy, użyłem świadomie liczby mnogiej ponieważ miałem okazję i otrzymałem ten 

wielki dar  uczestnictwa w tej doniosłej uroczystości. Cytuję: „Trzeba, ażeby cała Polska od 

Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę Krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum 

Corda”. Przed Państwem, a w zasadzie można powiedzieć przed nami wszystkimi wielkie 

wyzwanie, aby to, co dziś się rozpoczęło, a jest przecież owocem przeszłości było udziałem 

każdego mieszkańca Powiatu Tatrzańskiego i Małopolski. Musicie stać, w zasadzie musimy 

stać na straży realizacji tego  wielce ważnego zobowiązania. Szanowni i mili Państwo dostojni 

goście. W Starym Sączu podczas niedawno odbytych tegorocznych  Małopolskich Dni 

Samorządu Terytorialnego u stóp Pani Ziemi Sądeckiej Świętej Kingi, którą kanonizował 

Papież Polak mówiłem i powtórzę jeszcze raz dzisiaj: dziękuję za to, że swoją pracą 

potwierdzacie Państwo, że dobro jest w Małopolsce. Niech nasza Patronka, więcej – nasi  

Patronowie Święta Kinga, Patronka Samorządowców Polskich i Święty Jan Paweł II Wielki 

Patron Małopolski i Powiatu Tatrzańskiego będą przykładem troski o nasze wspólnoty,  

o mieszkańców naszego regionu, o mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego i Małopolski. 

Dziękuję państwu za uwagę. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – bardzo dziękuję. O głos 

prosi również nasi parlamentarzyści Pani Poseł Anna Paluch i Pan Senator Jan Hamerski. Może  

w tej kolejności. Bardzo proszę. 

 



 

Poseł na Sejm RP Pani Anna Paluch – Panowie 

Przewodniczący, Wielce Szanowny Ekscelencjo Księże 

Arcybiskupie, wszyscy zacni Księża, Koledzy 

Parlamentarzyści, Panie Marszałku, Panie Wojewodo, 

zacni Przedstawiciele Samorządów Lokalnych Powiatu 

Tatrzańskiego.  Po pierwsze chcę Wam  bardzo serdecznie 

podziękować, Panu Staroście za zaproszenie na tę 

uroczystość – piękną, godną. Godną prawdziwych 

honornych górali. Moi drodzy. Ja 24 lata temu 6 czerwca 

1997 roku, też w pienińskim stroju, w spiskiej zapasce 

stuletniej po mojej babci, stałam na tym placu pod 

Krokwią z drżeniem serca słuchałam słów Ojca Świętego, ze łzami w oczach śpiewałam tę Rotę 

i chyba żadnemu z nas którzyśmy wtedy byli nie przyszło do głowy, że te wartości, które są tak 

drogie, tak ważne dla każdego z nas, że one mogą być kwestionowane. I po tych 20 paru latach 

przychodzi pora dania świadectwa. Dlatego Panie Starosto, Pani Wójt, Panie Burmistrzu, 

Panowie Wójtowie Gmin Powiatu Tatrzańskiego, Białego Dunajca, Bukowiny, Kościeliska, 

Poronina, Zakopanego, z głębi serca wam dziękuję za tą dzisiejszą sesję symultaniczną 

wszystkich samorządów Powiatu Tatrzańskiego, za to, że dajecie świadectwo. Bo tak jak mówił 

poeta: „Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom i Prawdom kazać by za drzwiami stały”,  

a prawda jest jedna, Ojciec Święty Jan Paweł II – świadectwo jego życia i jego nauczania. To 

jest nasze bogactwo, to jest nasza siła i to jest nasza tożsamość. Dlatego moi drodzy bardzo 

wam za to dziękuję i jestem dumna że  Powiat Tatrzański mogę reprezentować w parlamencie. 

Na akcje, na ten napór pod którym się w tej chwili znajdujemy i każdy to czuje – mówił o tym 

Ksiądz Arcybiskup w czasie homilii – trzeba odpowiadać silną i dumną postawą. Bardzo 

dziękuję.  

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję Pani Poseł za te 

piękne słowa skierowane również do naszych samorządów, a teraz pan Jan Hamerski, Senator. 

Bardzo proszę Panie Janie. 

 

Senator Jan Hamerski – Szanowni Gospodarze, Panowie 

Przewodniczący z Panem Przewodniczącym Rady 

Powiatu Tatrzańskiego, Szanowni Goście z Ekscelencją  

Księdzem Arcybiskupem na czele, Panie i Panowie. 

Chciałbym również serdecznie władzom samorządowym 

Powiatu Tatrzańskiego podziękować za zaproszenie na tą 

podniosłą dzisiejszą uroczystość, którą rozpoczęliśmy 

Mszą Świętą na Krzeptówkach i kontynuujemy tutaj w tej 

sali poprzez przyjęcie przez Radnych Powiatu 

Nowotarskiego przepraszam Radnych Powiatu 

Tatrzańskiego w tej podniosłej uchwały. Zawsze 

mówimy: albo górale wspominają Ojca Świętego, albo 

Ojciec Święty mówi coś do górali. Często jak wdziywom portki łodziywom się po góralsku, to 

do torby biere ze sobą taką ksiąske, ftorom napisał jeden z ludzi związanych tutaj z tym 



regionem mianowicie „Jan Paweł II i górale”. Ale ponieważ dzisiaj to już wielokrotnie było 

cytowane wypowiedzi Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II Wielkiego o góralach o tym to 

co mówił do nas, to co wspominamy go we swoich często wypowiedziach, bo przecież 

większość z nas uczestniczyła w tym spotkaniu pod wielką Krokwią. I chciałem tylko 

powiedzieć moi drodzy, ponieważ zwracam się tu do społeczności góralskiej Powiatu 

Tatrzańskiego i zacytować wypowiedź człowieka, który patrzy na góralszczyznę i te relacje 

pomiędzy Ojcem Świętym, a góralami tak może trochę z boku. „Góral Pana Boga i Ojczyznę 

kocha szczerym sercem, całe życie kochać będzie, nie tylko wierność kościołowi i Ojczyźnie 

sprawia że Karol Wojtyła najpierw jako biskup, a potem jako Papież kochał i szanował górali 

przepadał wprost i za ich towarzystwem. Jan Paweł II był też pod urokiem ich gwary, którą 

zresztą chętnie się posługiwał, góralskiej muzyki poczucia humoru i życiowej mądrości ludzi 

gór. I vice versa.  Trudno mierzyć potęgę miłości, ale też trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś 

bardziej, jako zbiorowość kochał Papieża od górali. Kiedy zaraz po inauguracji Ojciec Święty 

wyrzucał delegacji z Podhala, że wypuścili swego biskupa do Rzymu hardo odrzekli, że 

owszem, puścili, a niechby się ino mu jakaś krzywda stała to zaraz przybędą na odsiecz”. Myślę, 

że ta wypowiedź nie jest przepojona takim subiektywizmem być może często jakim, o jakim 

my możemy w swoich wypowiedziach się kierować, mówiąc o Ojcu Świętym i odwrotnie. Moi 

drodzy chciałem jeszcze tylko gratulując władzom samorządowym Powiatu Nowotarskiego 

przepraszam Powiatu Tatrzańskiego, po raz ponownie faux-pas, ale wybaczcie mi. Wiecie, że 

byłem Starostą Powiatu Nowotarskiego i coś w tym we krwi i historii tego działania mi zostało. 

Chciałem pogratulować oczywiście wszystkich tych starań uwieńczonych takim olbrzymim 

sukcesem. I chciałbym jeszcze tylko króciutko nawiązać do hołdu górali. Jest na sali autor tego 

hołdu, bo w tych hołdzie padły słowa o sprzątaniu w Ojczyźnie. Moi drodzy, sprzątajmy. To 

jest przykład, zaczęliśmy sprzątać od siebie. Szczęść Boże i Bóg zapłać.  

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – Bóg zapłać Panu 

Senatorowi. Coś ten Powiat Nowotarski jednak zapadł Panu Senatorowi. No tak, ale przecież 

Pan Senator również spędził sporo czasu w Starostwie Nowotarskim. O głos prosi również Pan 

Jerzy Jaworski, Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. 

Zapraszam na mównicę. 

 

Zastępca Przewodniczącego i Skarbnik Komisji Krajowej 

NSZZ Solidarność Pan  Jerzy Jaworski – Szczęść Boże. 

Dziękuję ślicznie za zaproszenie Solidarności na tą 

dzisiejszą uroczystość. Padły tutaj tyle pięknych słów ale 

ostatnie wypowiedzi były takie bardzo osobiste i muszę 

powiedzieć, że też mi się to udzieliło. Jak oglądałem ten 

film, przypomniałem sobie jako pracownik Radia Kraków 

brałem udział i w tej słynnej Mszy tutaj pod Krokwią  

i w Wadowicach na spotkaniu z mieszkańcami i nigdy nie 

przypuszczałem, że los rzucił  mnie na drugi koniec Polski 

do Zarządzania Solidarnością. I tam na tej, już działając  

w Solidarności spotkałem Pana Starostę, Wicestarostę 

Powiatu Tatrzańskiego już nieżyjącego Jurka Zacharko, którzy podzieli nasz entuzjazm, żeby 

na północy Polski zaszczepić też te ideały wiary i przenieść to, co macie tutaj najcenniejszego, 

o czym Jan Paweł II mówił, czyli o krzyżu na Giewoncie. Starostwo, Starosta razem z Radą 



Powiatu Tatrzańskiego ufundowali, poświęcili przywieźli do Bazyliki Świętej Brygidy  

w Gdańsku replikę Krzyża z Giewontu. Ten krzyż jest zamontowany w Bursztynowym Ołtarzu. 

To jest Bazylika Solidarności. To jest kolejny dowód na to jak te ideały wiary, patriotyzmu  

z południa są zaszczepione na północy. Słowa Jana Pawła II które stały się też mottem  

40 – lecia Solidarności, że człowiek rodzi się i żyje wolnym, zawisły na siedzibie Komisji 

Krajowej Solidarność jako baner. Tak się złożyło że po kilku miesiącach Solidarność dostała 

pozew do sądu i olbrzymią karę za to, że ośmieliła się promować ten Jubileusz 40-lecia 

wolności słowami Jana Pawła II. Na pewno się nie poddamy, na pewno będziemy walczyć,  

a Powiatowi Tatrzańskiemu życzymy wszystkiego dobrego, dużo pięknych inicjatyw. 

Życzymy, żeby ten patriotyzm i wiara pozostała i chciałbym przekazać tutaj skromny dar od 

Solidarności, czyli to, co mamy najcenniejsze, czyli logo solidarności, które w ostatnich 

czasach też stara się wykorzystywać w różnych celach, ale myślę, że wspólnie będziemy bronili 

tej wiary i korzeni katolickich. Także dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Chciałem przekazać 

Panu Staroście. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor  - dziękujemy bardzo. 

Zapraszam również tutaj może na scenę Pana Bogdana Łapę, Starostę Powiatu Kartuskiego, 

Pana Marka Katę, Wicestarostę Powiatu Hrubieszowskiego oraz Pana Waldemara 

Krajewskiego Wiceprzewodniczącego Rady. Zapraszam  Panów – to są wszystko nasze 

powiaty partnerskie. 

 

Starosta Kartuski Pan Bogdan Łapa – Panowie 

Przewodniczący, Dostojni Goście. Według procedencji  

w imieniu mieszkańców Powiatu Kartuskiego, także  

w imieniu własnym dziękuję za zaproszenie na tak 

wyjątkową sesję, bo rzadko Rady Powiatu podejmują takie 

uchwały. Ustanowienie Patronem Świętego Jana Pawła II 

to wielkie wyróżnienie, zaszczyt ale także zobowiązanie. 

Jestem przekonany że nasz Wielki Rodak będzie dla was 

przykładem i sprostacie wyzwaniom głoszenia jego 

dogmatów i jego idei życia. Będziecie budowali żywy 

pomnik z serc tatrzańskich bo przecież o te serca zawsze 

zabiegał Jan Paweł II. To wielkie wyzwanie dla Powiatu, 

ale także zaszczyt, że możecie być dumni, że Papież, który kochał Polskę, ale szczególnie 

umiłował sobie Podhale. I myślę, że to dobry czas w czasach, gdy samorządy przeżywają swój 

rozkwit  i muszą sprostać tym wyzwaniom, które nas jeszcze czekają. W imieniu Powiatu 

Kartuskiego życzę dalej dynamicznego rozwoju dla Waszego Powiatu i oby Wasze działania 

były brane z wzoru życia Świętego Jana Pawła II Papieża. Chciałbym tutaj złożyć gratulacje,  

a pamiątką z tej okazji niech będzie ikona Matki Boskiej, która była za życia ziemskiego bardzo 

ważna w życiu Ojca Świętego. Dziękuję bardzo. 

 

 

 

 



 

Wicestarosta Hrubieszowski Pan Marek Kata – 

Szanowni, Czcigodni Goście. Powiat Tatrzański to 

skarbnica kultury góralskiej, to jest Powiat który słynie 

na całą Polskę. My jako Powiat Partnerski jesteśmy 

bardzo wdzięczni za zaproszenie i za możliwość wzięcia 

udziału w tak zacnej uroczystości. Jan Paweł II mówił: 

„Kocham Ojczyznę, kocham rodaków”, ale ukochał 

także górali. I tutaj w tym wszystkim niech ten patronat 

będzie przedsięwzięciem które będzie czuwało nad tym 

Powiatem Tatrzańskim i będzie wspierał działania przez 

Ducha Świętego. Niech Bóg Wam wszystkim 

błogosławi.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łowickiego Pan 

Waldemar Krajewski – Panowie  Przewodniczący, 

Księże Arcybiskupie, Szanowni i Drodzy Panie  

i Panowie. Jest mi niezmiernie miło i bardzo się 

cieszymy, że Powiat Łowicki ma tak zacnego partnera,  

i że możemy tutaj być razem. Razem z wami. Bardzo się 

cieszymy również z tego, że podjęliście dzisiaj tak 

piękną uchwałę mówiącą o Patronacie Świętego Jana 

Pawła II Polaka, człowieka, który odwiedził również 

Ziemię Łowicką w 1999 roku. Mieliśmy też okazję sami 

odczuć jego słowa osobiście i jego przesłania które, jak 

sami dobrze wiemy, są cały czas i nadal będą myślę, że 

wiele lat aktualne. Niech Święty Jan Paweł II, Patron od 

dzisiaj, Wasz Patron swoimi tymi dobrymi słowami, spod tego Krzyża pod Giewontem, niech 

spogląda na wszystkie samorządy Powiatu Tatrzańskiego, wszystkie Gminy, samorząd 

powiatowy. Życzymy wam tego serdecznie i niech te przesłania niosą same dobre rzeczy. Niech 

decyzje które podejmujecie będą mądre, przemyślane i z korzyścią dla wszystkich 

mieszkańców tego Powiatu. Panie Starosto na Pana ręce pozwoliłem sobie, pozwolę sobie 

przekazać tą ikonę Świętego Jana Pawła II. Niech ona przypomina nie tylko naszą przyjaźń 

między powiatami, ale również niech przypomina Wam to dzisiejsze spotkanie, że Powiat 

Łowicki tutaj był razem z Wami i mógł świętować. Szczęść Boże.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – mam informację również, 

że chcieli zabrać głos przedstawiciele Powiatu Nowotarskiego. A Witam, proszę bardzo Pana 

Przewodniczącego. 

 

 

 



Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Pan 

Tadeusz Rafacz - Szanowni Państwo. Już dwa razy Powiat 

Nowotarski został wywołany do tablicy. Nie wypada nic nie 

powiedzieć takim razie. Panowie Przewodniczący, 

Szanowni Państwo, organizatorzy, Szanowni, Szanowne 

Koleżanki i Koledzy samorządowcy, Czcigodni zaproszeni 

Goście. Jest mi niezmiernie miło reprezentować Powiat 

Nowotarski na dzisiejszej uroczystości. Dziękuję 

organizatorom za zaproszenie na tą uroczystą sesję. Myślę, 

że jestem wyrazicielem odczuć nie tylko swoich, ale całej 

Rady Powiatu Nowotarskiego, Zarządu Powiatu 

Nowotarskiego, a mianowicie, że cieszymy się  

i gratulujemy Państwu, a powiem więcej, nawet w pewnym 

sensie zazdrościmy tak Wielkiego Patrona, jakiego dzisiaj macie Państwo tutaj, w Powiecie 

Tatrzańskim. Myślę, że nie zdradzę tajemnicy poliszynela i pochwale się Państwu, że zeszłym 

roku Powiat Nowotarski przygotowywał się do podjęcia działań zmierzających do tego, aby 

Powiat Nowotarski również miał swojego patrona.  Pandemia koronawirusa pokrzyżowała te 

plany, mam nadzieję że w tym roku przystąpimy do tych  działań po to, aby Patronem Powiatu 

Nowotarskiego była Matka Boża Ludźmierska – Królowa Podhala. Szanowni Państwo. Mam 

ze sobą również okolicznościowy adres podpisane przez Pana Starostę Krzysztofa Fabera  

i moją skromną osobę, ale żeby nie przedłużać, przekaże go tylko Panu Staroście. Dziękuję 

bardzo. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – bardzo dziękuję. Czy 

jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na tej sesji? Pan Marcin Zubek, bardzo proszę. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Prezes Oddziału Związku Podhalan w Zakopanem. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Prezes Oddziału 

Związku Podhalan w Zakopanem Pan Marcin Zubek – 

dziękujemy  Bogu ze serca całego ze se łod dziś momy 

Patrona godnego. Księże Arcybiskupie bedziemy Wos 

wspierać za to w kozdym pocierzu za to, że siy nom to 

udało, chodź my byli niecierpliwi. Bo tego 8 kwietnia 

pamientnego 2019 roku, kiedy my to obchodzili 100-lecie 

Związku Podhalan i 115-lecie Związku Góroli wydłuzoł 

siy nom tyn cas.  Ale widno to syćko mo tak być za momy 

stoć przed tym Patronem jako ci klienci. I co nom trzeba 

robić w encyklikach pise, me Gorole Polscy mome 

wcielać w zycie. Momy co robić. Bóg zapłoć jesce roz 

Panie Starosto, dziękuję za to, ze my mogli z wami razem 

i myślę, ze trza wymienić Ksiyndza Mirosława Drozdka i Pana Jerzego Zacharkę, bo my som 

pokoleniem JP II a może juz z dzieciami JP II, pokolenia JP II, ale kieby nie Ksiondz Drozdek 

to wielu z nos by tu na tyj Sali dziś nie siedziało i moze by tak było, zeby Ojca Świętego pod 

Tatrami tyz niy było. Jesce roz apeluje do syćkich. Jest co robić ino się musimy zyjść  

i zadziałać. Panie Przewodniczący bardzo dziękuję. 



Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję bardzo. Dodam 

również, że wpłynęło pismo Pana Starosty Poznańskiego Jana Grabowskiego  

z gratulacjami. Pismo to będzie stanowiło załącznik do dzisiejszego, do protokołu z dzisiejszej 

naszej sesji. Dziękuję wszystkim, którzy wystąpili. O jeszcze mam jednego chętnego. Pan 

Andrzej Skupień, Członek Zarządu Powiatu. Bardzo proszę.  

/ zał. Nr 5 – treść listu /. 

 

Członek Zarządu Powiatu Pan Andrzej Skupień – 

Panowie Przewodniczący, jego Ekscelencjo, syćka 

Zacni Goście, syćka Radni. Wiym, ze cas jest 

przedłuzony, ale myślem, ze worce przybocyć dwie 

rzecy. Jedno to to, ze kiedy my się przygotowywali do 

beatyfikacji Ojca Świętego wtedy był pomysł Księdza 

Władysława Zarebczana, Księdza Doktora, wtedy był  

w Rzymie, w którym powstała opera o Ojcu Świętym. 

To włośnie z tym zwrócił się do piyrsego Starosty 

Andrzeja Gąsienicy Makowskiego i to Powiat 

Tatrzański podjął się tej koordynacji, a syćkie powiaty, 

dwóch powiatów włośnie wsparły, zeby ta opera mogła 

powstać. I prógowali my tu i przy współpracy  

z Księdzem Arcybiskupem za przyzwoleniem i przy współpracy z Panem Marszałkiem, ale 

pandemia nom troszecke pokrzyżowała. Nawet był plan, zeby w Wadowicach się, wystawić   

tą operę włośnie, jako drugi dziyń Zjazdu Podhalan. Tak sie piyknie  składo, ze do tyj inicjatywy 

mozemy dzisiok dołoncyć Powiat Wadowicki. Myślem, ze jesce ta opera wybrzmi i włośnie co 

by uczcić ten dzisiyjsy dziyń, a i tom nasom, to nase partnerstwo z Powiatem Wadowickim.  

I trza tyz przybocyć, dzisiok jest taki dziyń, ze Związek Podhalan pore razy przebacowany,  

a jest tu dziś śtyrech  Prezesów Związku Podhalan Głównych na sali,  tak samo mam 

wdziyncność wobec jego Ekscelencji za to, ze w nazwie Związku Podhalan moze być imie Jana 

Pawła II, a inicjatywa tyz poszła tu Zakopanego tak, ze to dobre miejsce, zeby to przybocyć  

i jesce roz serdecnie podziynkować. Bóg zapłoć. 

Ad.8.                                                      Zamknięcie sesji 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor -  dziękuję Panu Andrzejowi 

Skupniowi  za przypomnienie tych faktów. Proszę Państwa powoli przechodzimy do ostatniego 

naszego punktu - zamknięcie sesji. Bardzo bym prosił również, aby w sposób formalny 

Panowie Przewodniczący w kolejności alfabetycznej zakończyli swoje sesje, a później ja na 

końcu już też zamknął sesję Powiatu Tatrzańskiego. Bardzo proszę, Pan Przewodniczący 

Andrzej Styczeń, Biały Dunajec. 

 Przewodniczący Rady Gminy Biały Dunajec Pan Andrzej Styczeń - Szanowni Państwo. 

Zamykam sesji Rady Gminy Biały Dunajec. Jednocześnie korzystając z okazji chciałbym 

podziękować władzom Powiatu Tatrzańskiego w imieniu całej społeczności Gminy Biały 

Dunajec za ustanowienie Patronatu Jana Pawła II dla Powiatu Tatrzańskiego. Dziękuję również 

za umożliwienie nam udziału w tej uroczystej sesji. Dziękuję bardzo. 



Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor -   dziękuję bardzo. Proszę  

w takim razie Władysława Piszczka – Przewodniczącego Rady Gminy Bukowina Tatrzańska. 

Przewodniczący Rady Gminy Bukowina Tatrzańska Władysław Piszczek - XXXI sesję Rady 

Gminy Bukowina Tatrzańska uważam za zamkniętą. Dziękuję Radnym za przybycie  

i wszystkim życzę wszystkiego dobrego i miłego popołudnia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor -   dziękuję. Przewodniczący 

Rady Gminy Kościelisko Pan Artur Bukowski.  

Przewodniczący Rady Gminy Kościelisko Pan Artur Bukowski - Szanowni Państwo, dziękuję 

to był dla mnie zaszczyt i dla przedstawicieli Gminy Kościelisko móc uczestniczyć dzisiaj  

w tej wspólnej sesji, a zarazem gościć Was wszystkich tutaj. Dziękuję wszystkim za obecność. 

Kończąc sesje XXV Rady Gminy Kościelisko zwrócę się do nas samorządowców  

z Podhalańskiej ziemi. W swoim działaniu nie możemy zawieść naszego Patrona. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję. I Pan 

Przewodniczący Rady Gminy Poronin Pan Adam Pawlikowski. 

Przewodniczący Rady Gminy Poronin Pan Adam Pawlikowski – zamykam XXXVIII 

Zwyczajną Sesję Rady Gminy Poronin, można powiedzieć tak wspaniałą sesję jaka się odbyła 

dzisiaj. Dziękuję serdecznie, że mogliśmy brać udział w tym zacnym tutaj podpisaniu tego 

wszystkiego które się dzisiaj odbyło, także tej rezolucji. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – bardzo dziękuję również. 

W takim razie Przewodniczący Rada Rady Miasta Zakopane Pan Jan Gluc zabierze głos. 

Bardzo proszę Panie Przewodniczący.  

Przewodniczący Rada Rady Miasta Zakopane Pan Jan Gluc – wobec wyczerpania porządku 

obrad zamykam XXIX sesję Rady Miasta Zakopane. Dziękuję. 

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję serdecznie Panom 

Przewodniczącym za udział i prowadzenie swoich sesji. Proszę państwa ta sesja miała charakter 

uroczysty, ale obecność wszystkich Radnych która dopisała świadczy o tym, że była to sesja 

ważna i znajdzie swoje miejsce w historii zarówno Powiatu jak i Gmin, biorących dzisiaj udział 

w tym, w tej naszej uroczystości. Chciałem podziękować na zakończenie naszej sesji przede 

wszystkim jego Ekscelencji Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, oczywiście za 

obecność, ale przede wszystkim za wspieranie naszych starań o ustanowienie Świętego Patrona, 

szczególnie za wystosowanie stosownych próśb do Stolicy Apostolskiej. To wielki zaszczyt  

i zakończony dla nas takim sukcesem. Dziękuję wszystkim obecnym, którzy zechcieli przybyć 

na naszą sesję. Panom Przewodniczącym za wspaniały udział, wszystkim naszym 

parlamentarzystom i osobom które zechciały wesprzeć swoją obecnością tą uroczystość.  

I króciutkie dwa tematy i już takie techniczne, zanim wyprowadzimy sztandar. W swoim 

scenariuszu mam informację że upominek w formie książki będzie zaraz po obiedzie. Nie 

musimy płacić za parking, szlabany będą podniesione. Zapraszam na koncert Pani Hani Rybki, 

ale o tym opowie Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury Helena Buńda. 

Bardzo również chciałbym podziękować Pani Annie i Maciejowi Gąsienicy – Sieczka z firmy 

„Maciejka” za oprawę kwiatową w Kościele na Krzeptówkach  i tutaj na Sali. Wielkie 

podziękowania za to. I podziękowania również dla firmy nagłośnieniowej Marka 

Wacławskiego, który wykonał nagłośnienie zarówno tutaj, jak i pamiętnej historycznej Mszy  



w 1997 roku podczas wizyty Ojca Świętego pod Krokwią. Jak zwykle wysoki poziom. Dziękuję 

jeszcze raz za to, że daliśmy technicznie radę. Bardzo dziękuję. Również Panu Maciejowi 

Stasińskiemu. Formalnie w takim razie zamykam XXIV zwyczajną sesję Rady Powiatu 

Tatrzańskiego, a Państwa Radnych zapraszam na nasze kolejne sesje, już nie tak uroczyste. 

Dziękuję bardzo, zamykam sesję. Proszę Państwa zanim wyjdziemy, przecież sztandar nie 

mogą zostać, Panie Pułkowniku czyń Pan swoją powinność.  

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Pan pułkownik Andrzej Łęcki – poczty sztandarowe  

w lewo zwrot. Poczty sztandarowe wyprowadzić.  Dziękuję Państwu.  

Przewodniczący Rady Powiatu Tatrzańskiego Pan Edward Tybor – dziękuję Panu 

Pułkownikowi i proszę w takim razie Panią Dyrektor Helenę Buńdę, a Panów 

Przewodniczących już o opuszczenie stołu prezydialnego. 

 

Dyrektor Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury 

– Pani Helena Buńda - Szanowni Państwo,  nasi łostomili 

goście.  Pytom,  coby jesce nie uciekać, bo jo mom 

ogromnom przyjymność napytać Wos na koncert, ftory jest 

wyjontkowy, bo poświycony pamiynci nasego czcigodnego 

Patrona. Koncertu w wykonaniu artystki ftorom syćka 

dobrze znomy. Rodowito  górolka, Absolwentka Akademii 

Muzycznej w Katowicach, klasy śpiywu solowego. Artystka 

ftoro występowała juz mozno pedzieć wsyndyl. Śpiywała  

i w Europie i w Amaryce, między innymi w Nowym Jorku  

i w Hollywood, kany promowała nos jako góroli, ale przede 

wszystkim nasom kulture narodowom. Za swoją ciynzkom 

robote, za promocję nie ino u nos, ale het daleko została łodznacono przez Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego okolicznościowom nagrodom za wieloletnią działalność na niwie 

kultury i promowanie Podhola. Otrzymała brązowy medal zasłużony dlo kultury i złoty krzyż 

za zasługi. Koncertowała z wielgimi tego świata, między innymi ze słynnym saksofonistą 

jazzowym Benniem Moupinem i innymi wielkimi tu w kraju i na świecie. Znomy jom, bo 

swoim głosem uświetnio nie ino koncerty, ale syćkie woźniyjse urocystości tu na Podholu,  

w kraju, a i za granicom. A w tym syćkim pomogajom Jyj muzycy, ftoryk nie było i nie bedzie. 

A są nimi Andrzej Jarząbek, Paweł Trebunia i Robert Czech.  Moi kochani. Juz padło co to za 

artystka z imienia, z nazwiska - Hania Rybka – Stasińska z Poronina. Witomy ik barz piyknie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Już Janicek nie zyje,  

serce jego nie bije,  

hej ale jego imie  

hej nigdy nie zaginie na dolinie 

 

Idzie kupiec dolinom 

A zbójnicek brzezinom   

Hej oddaj piyniązki co niesies  

Kości w torbie poniesies  

Wtedy bedzies rozumioł  

 

 

 

 

Pani Hanna Rybka – Stasińska – jak wiecie gromy muzyke 

polskom. To jest taki mój obowiązek, nas obowiązek, zebymy 

pokazywali muzykę polską, promowali z róznyk stron nasego 

kraju, bo jest nienieznano, jest zapomniano. A jest telo 

piyknych przyśpiewek nie ino z Podhola, ale z Orawy,  

z Lubelszczyzny, z Rzeszowszczyzny i tak naprowde, te 

melodie, te nuty na całym świecie, kany wykonywali 

przodkowie nasi po pracy w polu, ciesyli się, umieli się 

spotkać i godać ale tom muzykom tyz i ciesyć.  

 

 

 

Paście się mi krowy na zielonyj łące  

Jo wos bede pasła jaze dwa miesiące  

Paście się mi krowy kie jo wos wygnała  

Dyć jo wom nie będę trowicki zbiyrała  

Kie jo se zaśpiywom pusce dolinom głos 

Usłysys mie chłopce, ale mnie nie poznos 

Kiedy jo se pasła krowy na polanie  

Chłodzili se ku mnie chłopcy Zubrzycanie  

Kiedy jo se pasła na Zubrzyckim dziole  

Usłysy mnie miyły choć na młynku miele 

Choć na młynku miele choć na młynku brusy 

Usłysy mnie miyły bo mo ciynkie usy  

 

Pani Hanna Rybka – Stasińska  – chłopy Bóg zapłoć.  Ale słuchają mnie. Ślubny tyz mie słucho 

bo to mi się udało, nie ukrywom.  Ale casem na scenie nie tak łatwo siy dogodać, a jesce  

z takimi fajnymi chłopami. Drodzy Państwo kolejny piękny utwór – Polski Oberek. Jak wiemy, 

ze oberka tak naprowde siy nie śpiywo, ale się tońcy, no ale znając nase polskie możliwości to 

sycko możemy zrobić. I tyz oczywiście tak naprowde jak mozno zwrócić uwagę, ze melodie 

ludowe godajom o samej miyłości i nie ma absolutnie zodnych wulgaryzmów, zodnych słów 

obraźliwych, sama miyłość, a  interpretacja jest dowolno. Tutok o zamążpójściu.  



Oberek. 

Łoj tańcowalibyśmy, ale ciasno izba  

Trzeba stoły powynosić będzie miejsca dosyć  

Łoj dolo moja dolo co mi sie spodobo  

Wolem śpiywac i tańcować  

Pukim  jesce młodo  

Łoj nie zalycoj mi się nawet obartusie  

Bo jo se jedynoczka u swojej matusie  

  

Pani Hanna Rybka -Stasińska – Drodzy Państwo, bo już cas na to coby siąść, pourodzać, ale 

proszę pozwolić nam zagrać utwór który jest dla nas, dlo Zakopanego wyjątkowy i potem 

wspólnie zaśpiywamy na końcu jesce jednom nute góralskom razem. Ale teroz modlitwa. 

Utwór kany juz chyba 18 roków temu, 20 lat temu grał z nami Marek Łabunowicz – Maja  

i zostoł specjalnie napisany ten utwór, te piykne słowa, bo ratowoł zycie innym, pomogoł  

i został powołany przez Nojwyzsego. Został w lawinie. Modlitwa.  

Ty, który na ziemi wyznaczasz nam dole  

O pozwól nam Boże zrozumieć Twą wolę.  

Bez Twojej to chęci włos z głowy nie spada, 

A runo jagnięcia wiatr miękko układa. 

Więc czemu o Panie wśród śniegu i zimy 

Zabrakło Ci w niebie aniołów rodziny  

Zabrakło wielkiego ludzkiego kochania  

Co życia dla innych zostawić nie wzbrania  

 

Pani Hanna Rybka -Stasińska – Bóg zapłoć wielki. Kochani, juz wos puscomy. Już za chwile 

dziynkujemy. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za zaproszenie, że mogliśmy dziś być, 

uczestniczyć w tym pięknym wyjątkowym dniu, święcie. Że można było usłyszeć Księże 

Arcybiskupie tak wiele pięknych słów. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy, ze Pan Bóg 

nom doł kogoś tak wyjątkowego. I pozwolimy se razem zaśpiewać tom nutę, bo znomy ją 

syćka, kany śpiewały dzieci pod Wielką Krokwią w 1997. „Syćka se Wom zycom to i łowo”. 

Pomożecie? Dawno sie tak pytali. Chwała Bogu te czasy już minyny. 

Syćka se Wom zycom to i łowo 

A my Wom zycymy scyńścio zdrowio   

Co by Wom Pon Jezus błogosławiył  

I na długie roki nom łostawiył  

 

Pani Hanna Rybka -Stasińska – Drodzy Państwo, kochani, Bóg zapłoć wielki. Jo bez tyk 

chłopów ani rus. To jest absolutnie nojlepsy skład na Podholu.  



 

 

Znakomity primos, prymista Andrzej Jarząbek,   

 

 

 

 

 

 

Po lewej przystojny, syćka zajęći  niestety, altowiolista, 

skrzypek, Paweł Trebunia - Tutka.  

 

 

 

 

Nojmłodsy w składzie ale tyz zyniaty -  Robert Czech.  

 

 

 

 

Jesce roz z całego serca bardzo dziękujemy za zaproszenie, bardzo dziękujemy, że mogliśmy 

być z wami wśród, tak zacnych, cudownych ludzi. Bóg zapłoć wielki. 

 

 

Na tym stenogram zakończono. 

 

Stenogram sporządziła      Sesji przewodniczył 

 

Maria Szozda-Kuchta           Edward Tybor 

 

Kierownik Biura Rady      Przewodniczący Rady 
 

 


