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Jedni twierdzą, że na
dolnośląskich radnych
zstąpił Duch. Inni, że wręcz
przeciwnie. Po hołdzie dla
Czarnej Madonny honorową
obywatelką regionu rajcy
uczynili świętą Jadwigę. 

JACEK HARŁUKOWICZ

Jadwiga z Andechs, święta Kościoła
katolickiego, księżna wrocławska i żo-
na Henryka Brodatego, jest 22. Ho-
norową Obywatelką Dolnego Śląska.
Pierwszą świętą wśród polityków
(Lech Kaczyński, Kornel Morawiec-
ki, Władysław Frasyniuk), profeso-
rów (Leon Kieres, Jan Miodek) i lu-
dzi kultury (Waldemar Krzystek i Syl-
wester Chęciński). Dla niej samej Ci-
vi Honorario to kolejny na długiej li-
ście dzierżonych przez ostatnie osiem
stuleci tytułów. Była już hrabianką
Andechs i księżniczką Meranii. Po
mężu księżną śląską i krakowską.
A z woli Bożej patronką Piastów Ślą-
skich, samego Śląska, archidiecezji
wrocławskiej, diecezji z Görlitz, Ber-
lina, Krakowa, Trzebnicy pod Wro-
cławiem i Europy w ogóle. Przy oka-
zji patronką uchodźców, pojednania
polsko-niemieckiego i pokoju. 

Po co świętej 
laur klubu Tęcza? 
Gdy w 2009 roku radni szukali od-
powiedniego dla regionu patrona, pa-
dło właśnie na Jadwigę. Teraz poja-
wił się koncept, żeby patronka była
także obywatelką. 

Z inicjatywą nadania obywatel-
stwa Jadwidze wyszedł przewodni-
czący dolnośląskiego sejmiku Paweł
Wróblewski z rządzącego regionem
Dolnośląskiego Ruchu Samorządo-
wego (dawniej PiS). 

– Chciałem dobrze. Wydawało mi
się, że akurat ona będzie Dolnoślą-
zaków łączyć: bo przecież dla wie-
rzących to święta, a dla świeckich po-
stać historyczna. Wyszło nie bardzo
– mówi lekko skonfundowany. Bo sej-
mik co prawda Jadwigę honorową
obywatelką mianował, ale nie obyło
się przy tym bez protestów i żartów.
Powstał na przykład problem: komu
formalnie przekazać tytuł dla Ja-
dwigi? Ustala to regulamin: „W przy-
padku Civi Honorario nadanego po-
śmiertnie, wręczenia dokonuje się
osobom uprawnionym do repre-
zentowania zmarłego, na podstawie
odrębnych przepisów”.

Wróblewski: – Uznaliśmy, że akt
zostanie przekazany władzom koś -
cielnym podczas uroczystości 750-
-lecia kanonizacji Jadwigi. 

Wgłosowaniu nie wszyscy byli „za”.
– Choć uznaję zasługi Jadwigi, to jed-
nak honorować powinniśmy raczej
tych jeszcze żyjących. Anie osoby, któ-
re zeszły ztego świata blisko 800 lat te-
mu – tłumaczy „Wyborczej” Marek Dy-
duch z SLD (wstrzymał się od głosu). 

Podobnie zachował się członek za-
rządu województwa Jerzy Michalak.
Choć jest z tego samego co Wróblew-
ski klubu: – Jeśli ktoś jest mistrzem
olimpijskim, to po co mu jeszcze ty-
tuł najlepszego zawodnika klubu Tę-
cza? Przecież stwierdzona przez  Koś -
ciół świętość jest ostatecznym uzna-
niem jej zasług i przebija wszystkie
inne honorowe tytuły razem wzięte. 

„W Trzechsetną Rocznicę
Koronacji...”
Michalak nie miał za to problemu
z poparciem innej, przyjętej wcze-
śniej uchwały. Bo przed tym, jak uho-
norowali Jadwigę, radni wzięli się za
Czarną Madonnę z Jasnej Góry. 

„W Trzechsetną Rocznicę Koro-
nacji Obrazu Matki Bożej Często-
chowskiej Sejmik Województwa Dol-
nośląskiego [wielkie litery za orygi-
nałem] wyraża najgłębszy szacunek
dla roli i znaczenia Sanktuarium Ja-
snogórskiego. Jasna Góra, jako du-
chowa stolica, od wieków wpisuje się
w dzieje Narodu Polskiego. Jest miej-
scem kultu religijnego i jednym z fun-
damentalnych atrybutów tożsamości
narodowej, jest miejscem, które ode-
grało doniosłą rolę w momentach na-
szej historii” – napisali w rezolucji, któ-
rą następnie uroczyście przyjęli. 

Michalak: – To zupełnie inna spra-
wa niż z Jadwigą! Chodziło o wyra-
żenie szacunku dla miejsca i wyda-
rzenia ważnego w polskiej historii,
jakim była obrona klasztoru jasno-
górskiego przed Szwedami. 

Dyduch w tym wypadku głosował
„przeciw”. 

– Przecież to prosta droga do pań-
stwa wyznaniowego! Ja wiem, że obec-
nie rządzący za nic mają konstytucję,
ale ona jednak obowiązuje. Awniej stoi
zapis, że Polska jest krajem neutralnym
światopoglądowo, z formalnym roz-
działem spraw państwa i Kościoła. 

Przeciw był także Tomasz Pilaw-
ka z PSL, jak zastrzega, wierzący
i praktykujący: – Politycy nie powin-
ni zajmować się religią, a duchowni
polityką. A na dodatek Dolny Śląsk
zamieszkują osoby różnych wyznań
i ktoś mógłby się poczuć tą rezolucją
dotknięty. 

W odpowiedzi 
na reformację 
Autorem apelu jasnogórskiego byli
tym razem radni PiS. W pierwotnej
wersji (ostatecznie z tego zrezygno-

wano) nie tylko chcieli wyrazić swą
wdzięczność dla ikony, ale domaga-
li się jeszcze, by powiadomić o tym,
kogo trzeba, wysłać stosowne pisma,
„w szczególności Marszałkom Sejmu
i Senatu RP, dolnośląskim szkołom

i jednostkom oświaty, Biskupowi Ar-
chidiecezji Wrocławskiej oraz Prze-
orowi Klasztoru Jasnogórskiego”. Po
co? – zapytaliśmy radnego PiS Tade-
usza Lewandowskiego. Ten jednak
wytłumaczyć sprawy nie chciał. 

– A co to was obchodzi?! I co to
w ogóle za pytanie jest?! – rzucił tyl-
ko w słuchawkę i zerwał połączenie. 

W kuluarach sejmiku usłyszeć
można jednak, że rezolucja jasnogór-
ska to odpowiedź na ubiegłoroczną
decyzję sejmiku o uchwaleniu roku
2017 rokiem pamięci oreformacji. Rad-
ni PiS byli wówczas przeciw, zmieni-
li jednak zdanie, gdy inicjatywę po-
parła wrocławska kuria. Już wtedy za-
powiadali jednak podjęcie działań pod-
kreślających jednoznacznie rzym-
skokatolicki charakter Polski. Pomysł

podsunął Sejm, który w grudniu ub.r.
ustanowił rok 2017 Rokiem 300-lecia
Koronacji Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej, a w kwietniu przyjął
jeszcze uchwałę o uczczeniu 100. rocz-
nicy objawień fatimskich.

Prof. Magdalena Środa, publi-
cystka, nie ma wątpliwości, że za-
równo te sejmowe, jak i te podejmo-
wane przez lokalne parlamenty ini-
cjatywy parareligijne są niezgodne
z konstytucją. I de facto deformują
ustrój Polski: – Boimy się Państwa
 Islamskiego, a sami dążymy do kra-
ju fundamentalizmu religijnego. Wie-
lu polityków już ściga się wręcz
w podlizywaniu hierarchom Kościoła.

Coraz liczniejsi 
honorowi duchowni
Inicjatyw podobnych do tych z Wro-
cławia są setki. Rezolucję czczącą
świętość jasnogórskiego obrazu już
w sierpniu przyjął m.in. Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego. Honorowych
obywateli w sutannach, habitach i mi-
trach są w Polsce tysiące. Tylko Jan
Paweł II Święty jest Civi Honorario
około 400 polskich miast, gmin i wo-
jewództw: od Koszalina po Nowy Targ
i od Białegostoku po Wrocław. Mia-
sta honorują też duchownych niż-
szych rangą. Aż sześciu honorowych
obywateli z koloratką pod szyją wy-
brało Jasło na Podkarpaciu. Pięciu
– Strzelin na Dolnym Śląsku. Poło-
żony nieopodal Strzegom w lipcu te-
go roku tytuł honorowego obywate-
la przyznał proboszczowi lokalnej
parafii ks. Markowi Żmudzie.
W 2015 r. honorowym obywatelem
Radomia został ks. Hubert Czuma
(jezuita i opozycjonista w PRL dołą-
czył nie tylko do Jana Pawła II, ale
również m.in. do Józefa Piłsudskie-
go, Lecha Wałęsy i Mirosława Her-
maszewskiego). Również w 2015 r.
honorowym obywatelem gminy So-
kółka został abp Edward Ozorowski
(jest również honorowym obywate-
lem Białegostoku i Wasilikowa pod
Białymstokiem). Przyjaciółka Jana
Pawła II Wanda Półtawska jest oby-
watelką Limanowej i Zakopanego. Bi-
skup Andrzej Suski jest od marca te-
go roku honorowym malutkiej
Chełmży (kujawsko-pomorskie).

Nie tylko Polacy czczą w ten spo-
sób duchowieństwo. W maju ub. ro-
ku tytułem honorowego obywatela
brazylijskiego São Paulo miejscowi
radni uczynili obecnie rządzącego Ko-
ściołem papieża Franciszka. Jego po-
przednik na Piotrowym tronie Bene-
dykt XVI od 2006 roku jest honoro-
wym obywatelem niemieckiego mia-
sta Altötting, w którym urodził się je-
go starszy brat Georg Ratzinger.!

WSPÓŁPRACA MAGDALENA KOZIOŁ

Honorowych obywateli
w sutannach, habitach
i mitrach są w Polsce
tysiące. Aż sześciu
Civi Honorario
z koloratką pod szyją
wybrało Jasło
na Podkarpaciu. 
Pięciu – Strzelin na
Dolnym Śląsku

Jadwiga
– patronka
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