Protokół Nr XLVIII/18
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 4 stycznia 2018 r.

XLVIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbyła się w dniu 4
stycznia 2018 roku w Sali Kameralnej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 14.05.
Ksiądz Biskup Jan Wątroba poprowadził Modlitwę za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Jerzy Cypryś otworzył
obrady sesji.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Sejmiku stwierdził, że na sali jest
wymagane quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować
prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Sejmiku powitał licznie zgromadzonych gości, szczególnie
Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Arcybiskupa Adama Szala, biskupa Jana
Wątrobę, licznie zgromadzonych parlamentarzystów Województwa Podkarpackiego,
Wojewodę Podkarpackiego, przedstawicieli służb mundurowych, radnych I,II,III ,IV i
V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz przedstawicieli prasy, radia
i telewizji.
Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś odczytał zebranym skierowany na jego
ręce list od Marszałka Sejmu RP – Marka Kuchcińskiego wyrażający gratulacje dla
Jego ekscelencji Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.
Niniejsze pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Wręczenie Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu
Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
Przewodniczący Sejmiku przytoczył zebranym uchwałę w sprawie nadania
odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Arcybiskupowi
Mieczysławowi Mokrzyckiemu.
Marszałek Władysław Ortyl wygłosił laudację na cześć Arcybiskupa Mieczysława
Mokrzyckiego. Podkreślił, że przypadł mu w udziale zaszczyt i przyjemność
wygłoszenia laudacji na cześć Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Mieczysława
Mokrzyckiego. Zaznaczył, że postać arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego,
sekretarza św. Jana Pawła II i Benedykta XVI, metropolity lwowskiego jest Polakom
doskonale znana. Z wielkim oddaniem służył dwóm papieżom jako ich sekretarz i
powiernik wielu spraw. Jest świadkiem prawdy o heroicznym życiu Papieża Polaka i
jako jego wierny uczeń, wypełnia duchowy testament wielkiego świętego.
Marszałek przytoczył wypowiedź papieża Benedykta XVI, z książki „Sekretarz
dwóch papieży”, która jest wywiadem z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim:
„Prałat Mietek - tak go nazywaliśmy, był bardzo oddanym współpracownikiem;
zawsze gotowym do pomocy, dyspozycyjnym. Miał w sobie wiele pokory w
sprawowaniu obowiązków drugiego sekretarza, pozostając prawie niewidocznym
dla ludzi" Papież Benedykt w swych słowach podkreślał także, iż arcybiskup jest
osobą, która ma w sobie wiele pokory, jednocześnie będąc człowiekiem, który
potrafi zarządzać i podejmować decyzje - „człowiekiem odwagi w kwestiach
zasadniczych”. I właśnie ten „człowiek odwagi w kwestiach zasadniczych”, troskliwy
pasterz diecezji lwowskiej staje się zasłużonym obywatelem województwa
podkarpackiego, zasłużonym obywatelem ziemi podkarpackiej. Ks. Abp Mieczysław
Mokrzycki urodził się w 1961 r. w Majdanie Lipowieckim. Do szkoły uczęszczał w
Łukawcu i Cieszanowie, a później Oleszycach. Formację kapłańską zdobywał w
seminarium przemyskim, a później na uniwersytecie w Lublinie. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1987 roku z rąk biskupa Mariana Jaworskiego, ówczesnego
arcybiskupa diecezjalnego lwowskiego z siedzibą w Lubaczowie także zasłużonego
dla Województwa Podkarpackiego. Po święceniach pracował jako wikariusz
parafialny w Bełżcu, a następnie przez rok był osobistym sekretarzem biskupa
Mariana Jaworskiego. To właśnie arcybiskup wysłał księdza Mokrzyckiego do
Rzymu, gdzie w 1991 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Angelicum. Ukończył
je 5 lat później, uzyskując stopień doktora. Po studiach pracował w Kongregacji ds.
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W 1996 r. został powołany na stanowisko
osobistego sekretarza ówczesnego papieża, a dziś świętego Jana Pawła II. Po
śmierci wielkiego Papieża 2005 r. został sekretarzem papieża Benedykta XVI. 16
lipca 2007 r. ksiądz arcybiskup rozpoczął nowy etap kapłańskiej posługi. Został
mianowany arcybiskupem koadiutorem Archidiecezji Lwowskiej. Święcenia biskupie
przyjął 29 września 2007 r. w Watykanie z rąk papieża Benedykta XVI, zaś
współkonsekratorami byli kardynałowie Tarcisio Bertone i Marian Jaworski.
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W związku z przyjęciem przez Benedykta XVI rezygnacji Mariana Jaworskiego z
urzędu arcybiskupa archidiecezji lwowskiej, przejął on jego obowiązki 21
października 2008. Ingres do katedry we Lwowie odbył się 22 listopada 2008 roku.
Swoją pracą na Ukrainie, gdzie religia rzymskokatolicka jest mniejszością,
arcybiskup Mokrzycki stara się jednoczyć Polaków i Ukraińców w obszarze
religijnym, kulturowym i mentalnym. Jako duszpasterz archidiecezji lwowskiej
nieustannie szuka porozumienia na płaszczyźnie polsko – ukraińskiej. Stara się
budować porozumienie poprzez dialog i pojednanie, znosząc przy tym wszelkie
podziały. Nie boi się przy tym mówić o sprawach trudnych dla naszej wspólnej
polsko – ukraińskiej przeszłości. Swą postawą zasłużył sobie już na miano jednego
z „książąt niezłomnych”, współczesnego kościoła. Ogromnym wkładem arcybiskupa
Mieczysława Mokrzyckiego w szerzenie o polskości na Ukrainie jest odbudowa
zabytków sakralnych, które dzięki Jego staraniom odzyskują dawny blask. Swoją
działalnością integruje Polaków we Lwowie, pomagając im finansowo i materialnie
oraz wspierając duchowo. Dba także o organizowanie spotkań i zajęć dla dzieci i
młodzieży na terenie Ukrainy i Polski. Abp Mieczysław Mokrzycki przy swych wielu
dokonaniach jest dla nas jednocześnie naocznym świadkiem prawdy o życiu
Papieża Polaka. Jest także Jego wiernym uczniem, który wypełnia duchowy
testament świętego Jana Pawła II. To właśnie dzięki Jego staraniom wierni Kościoła
rzymskokatolickiego na Podkarpaciu mogą modlić się do relikwii św. Jana Pawła II
oraz krzyża, który Jan Paweł II dzierżył podczas swojej ostatniej Drogi Krzyżowej w
rzymskim Coloseum. Ks. Abp Mieczysław Mokrzycki znany jest jako człowiek
wielkiej pobożności, a jednocześnie wielkiej skromności. Swoją postawą i życiem
każdego dnia stara się dawać przykład pokory wobec Boga i miłości dla bliźnich.
Ksiądz Arcybiskup zawsze podkreśla, że wychował się w małej wiosce, Łukawcu, w
południowo – wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim. Podkreśla
również, że to rodzina, poszczególne etapy życia i trudna historia tego regionu
ukształtowały jego kapłaństwo, z którego wierni mogą czerpać wiedzę, odwagę i
pokorę. Dzięki jego staraniom w muzeach oraz kościołach Podkarpacia znajdują
się pamiątki oraz relikwie Św. Jana Pawła II, które są świadectwem szacunku
i przywiązania do „swoich korzeni”. Za swe dokonania został Arcybiskup
odznaczony między innymi Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „Za
wybitne zasługi dla Polonii na świecie, za promowanie Polski oraz działalność na
rzecz krzewienia tradycji i kultury”. Pan Marszałek podziękował za niezwykłą
osobowość, intelekt i bycie niekwestionowanym autorytetem moralnym, za
ukazywanie i promowanie chrześcijańskich wartości, za budowanie duchowego
oblicza Polski i Europy, za 30 lat posługi kapłańskiej oraz 10 lat sakry biskupiej, za
niesienie w codzienne życie Kościoła posłannictwa świętego Jana Pawła II, za
piękny przykład religijności i pobożności, wierności Bogu i ideałom, oddania ludziom
i swej duszpasterskiej misji. W imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego
prosił o przyjęcie tytułu honorowego Zasłużony dla Województwa . Życzył wielu lat
w zdrowiu, wypełnionych - wypraszanymi u Chrystusa łaskami, niestrudzonych sił
do sprawowania dalszej duchowej posługi w służbie Kościołowi oraz radości z
3

owoców swej misji. Podziękował za wszelkie dobro ze strony Ekscelencji życząc
obfitości Łask Bożych.
Przewodniczący Sejmiku poprosił członków Zarządu na czele z Marszałkiem oraz
Komisję Główną Sejmiku Województwa Podkarpackiego na scenę celem wręczenia
Księdzu Arcybiskupowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa
Podkarpackiego, legitymacji oraz pamiątkowego grawertonu. Przewodniczący
Sejmiku podkreślił, że wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego o nadanie
odznaki honorowej dla Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego cieszył się aprobatą
szerokiego grona Sejmiku.
Wojewoda Podkarpacki – pani Ewa Leniart podkreśliła, że wielkim zaszczytem
jest dla niej iż wspólnie z zebranymi może uczcić wręczenie odznaki honorowej
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Postać Jego Ekscelencji w dobie
kryzysu wartości jest przykładem pięknego życia na chwałę Bogu i ludzi.
Ogromnym wkładem Arcybiskupa jest odbudowa i renowacja polskich zabytków,
budowanie relacji polsko – ukraińskich i wiele innych. Pani Wojewoda podkreśliła,
ze Arcybiskup był świadkiem świętości dwóch papieży. Złożyła podziękowania za
zasługi i niestrudzoną pracę, mądrość i ważny głos w relacjach polsko –
ukraińskich.
Pan Jarosław Wróbel – Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa podkreślił, że
wyróżnieniem dla niego jest iż mógł być świadkiem tak ważnego wydarzenia, jakim
jest wręczenie odznaki honorowej dla Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego.
Zaznaczył, że postawa Arcybiskupa jest bardzo ważna, istotny jest jego wkład w
próbę pojednania narodów Polski i Ukrainy. Podkreślił, że jako sekretarz dwóch
papieży oraz Metropolita Lwowski jest ambasadorem spraw Polski na arenie
międzynarodowej. Jego postawa pokazuje, że można, warto i trzeba przez pracę u
podstaw budować relacje ekonomiczne i gospodarcze w Polsce i na świecie.
polsko – ukraińskie. Pan Prezes złożył gratulacje Arcybiskupowi i deklarował
wsparcie przedsięwzięć społecznych, kulturalnych, charytatywnych
oraz
gospodarczych zamieszkałych na Ukrainie Polaków.
Pani Poseł Krystyna Wróblewska zabrała na scenę obecnych na sali
parlamentarzystów i zabrała w ich imieniu głos. Podkreśliła, że jest jej niezmiernie
miło iż może przekazać wyrazy uznania za trud walki o polskość. Zaznaczyła, że
miał wielkie szczęście być sekretarzem dwóch papieży. Podziękowała za trud,
szczerość i życzyła aby parlamentarzyści służyli zawsze Arcybiskupowi pomocą
materialną i duchową.
Pan Henryk Wolicki w imieniu Prezydenta Miasta Rzeszowa przekazał
gratulacje i wyrazy szacunku JE Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu.
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Gratulacje niniejsze zawarte w piśmie Prezydenta Miasta Rzeszowa stanowią
załącznik nr 5 do protokołu.
Radny Andrzej Nepelski – kiedy wielcy tego świata w 1945 roku dokonał podziału
Polski Ziemia Lubaczowska została w granicach Polski. 13 sierpnia 1946 roku
Metropolita Lwowski Eugeniusz Baziak zamieszkał w Lubaczowie i nikt wtedy nie
przewidywał, że na tron biskupów lwowskich kiedykolwiek wróci metropolita.
Lubaczów stał się domem metropolitów lwowskich. Nikt wtedy nie przewidywał, że
mieszkaniec Ziemi Lubaczowskiej zasiądzie na tronie biskupów lwowskich. Radny
podkreślił, że dla niego jako mieszkańca Ziemi Lubaczowskiej oraz radnego
Województwa Podkarpackiego wielkim zaszczytem jest składanie Arcybiskupowi
gratulacji. Mieszkańcy Lubaczowa i Ziemi Lubaczowskiej są i byli z niego dumni,
będąc u boku Papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI sprawił, że papież stał się im
tak bliski i jechali do Watykanu jak do domu. Dzisiaj sprawując tak ważną misję dba
o budowanie poprawnych relacji pomiędzy Polską i Ukrainą. Kończąc swoje
wystąpienie radny złożył w imieniu mieszkańców Powiatu Lubaczowskiego
gratulacje z powodu przyznania mu odznaki honorowej „Zasłużony dla
Województwa Podkarpackiego”.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podziękował za pamięć i wyróżnienie go
odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. Dziękując za
odznaczenie, mówił o swojej pracy na Ukrainie i o wsparciu, jakie otrzymuje z
Podkarpacia. Podkreślił, że Ziemia Podkarpacka jest mu bardzo bliska, ponieważ
tutaj urodził się i spędził dzieciństwo oraz kształtowało się życie duchowe, religijne i
intelektualne. Zaznaczył, że nie osiągnąłby tak wiele gdyby nie kościół, jego
poprzednicy w stolicy arcybiskupiej a przede wszystkim Ojciec Święty Jan Paweł II.
Arcybiskup podziękował za stałą pomoc duchową i materialną płynącą z Polski.
Poinformował, że obecnie Archidiecezja Lwowska ma 150 swoich kapłanów i 50 z
Polski, 112 parafii i wszystko to dzięki pomocy kościoła katolickiego w Polsce
przede wszystkim z sąsiadujących diecezji. Nie bez znaczenia jest również pomoc
ludzi dobrej woli, wśród których są wierni kościoła oraz poszczególne organizacje i
oraz osoby indywidualne, pomoc ta działa na wielu płaszczyznach, zarówno
gospodarczych, kulturalnych, jak i zdrowotnych. Wiele życzliwości doznaje się
również od służb mundurowych, cieszą także deklaracje wsparcia oferowane przez
Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa. Dzięki temu na Ukrainie jest 7 diecezji
rzymskokatolickich, 3 seminaria duchowne, 3 instytuty teologiczne, powstają nowe
kościoły i wspólnoty, przy których są siostry zakonne prowadzące przedszkola,
świetlice i można objąć troską rodaków, którzy tam pozostali. Działalność kulturalna
rozwija się dzięki powstającym świetlicom. W ostatnich latach udało się
odrestaurować we Lwowie dawną rezydencję Arcybiskupów Lwowskich, co ma
znaczenie symboliczne. Ważną decyzja było ogłoszenie w ubiegłym roku 25 grudnia
dniem wolnym od pracy, co miało również duże znaczenie dla Polaków
zamieszkałych na Ukrainie. Metropolita Lwowski zaznaczył, że osobą która łączyła
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Lwów z Podkarpaciem jest Święty Jan z Dukli – patron miasta Lwowa i wręczył na
ręce Przewodniczącego Sejmiku okolicznościowy medal wydany z okazji jego
jubileuszu.
Przewodniczący Sejmiku podziękował za medal oraz złożył Metropolicie
Lwowskiemu najserdeczniejsze życzenia Imieninowe wręczając z tej okazji
upominki.

Występ artystyczny Alicji Regi – reprezentantki Polski w Eurowizji Junior –
Tbilisi 2017.
Alicja Rega - reprezentantka Polski w Eurowizji Junior Tibilisi 2017 wystąpiła przed
zebranymi na wykonując m.in. utwór „Mój dom” oraz kolędy.
Następnie Przewodniczący Sejmiku poprosił Arcybiskupa Adama Szala o
pobłogosławienie opłatków.
Ksiądz Arcybiskup Adam Szal pobłogosławił opłatki. Przybliżył dwa wydarzenia
związane z osobą Arcybiskupa Mokrzyckiego. Pierwsze z nich miało miejsce po
Mszy Świętej z Ojcem Świętym, po której powiedział on do delegacji przemyskiej –
„czy Wy przyznajecie się do Miecia? - bo on się do Was przyznaje”. Jest to dowód
na to, że Ksiądz Arcybiskup przyznaje się do Podkarpacia, z którego wyszedł i
wiernie służy kościołowi katolickiemu. Drugi epizod miał miejsce w dniu 6 stycznia
2001 roku, kiedy po posiłku u Ojca Świętego, obecny Arcybiskup na pamiątkę
przyniósł mu krzyż a niedawno kiedy został Metropolitą przyniósł mu pierścień.
Ksiądz Arcybiskup
podziękował za otwarcie się na Podkarpacie. Życzył zebranym otwartego serca,
przede wszystkim na słowo Boże ale także na drugiego człowieka. Podkreślił, ze
należy służyć pięknemu Podkarpaciu, za które jesteśmy odpowiedzialni.
Po rozdaniu opłatków zebrani przystąpili do składania życzeń noworocznych.

Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Radni nie złożyli interpelacji i zapytań oraz wniosków i oświadczeń radnych.
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Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku – Jerzy
Cypryś zamknął obrady XLVIII sesji Sejmiku. Sesja zakończyła się o godzinie 15.30.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Jerzy Cypryś

Protokołowała:
Iwona Kiełbasa
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