UCHWAŁA NR VI/17/1/2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2020 Rokiem św. Jana Sarkandra
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 roku, poz. 512 z późn. zm.) oraz § 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 6351 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się oświadczenie w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem św. Jana Sarkandra, stanowiące
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego
Jan Kawulok
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Załącznik do uchwały Nr VI/17/1/2020
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 13 stycznia 2020 r.
Podjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały ogłaszającej rok 2020 Rokiem Św. Jana
Sarkandra związane jest z czterechsetną rocznicą śmierci pochodzącego ze Skoczowa Kapłana
i Męczennika. Jan Sarkander zmarł w wyniku okrutnych tortur w Ołomuńcu 17 marca 1620 roku. Chcąc
uchronić parafię, której był proboszczem przed pacyfikującymi miejscowości Moraw Lisowczykami
wyszedł wraz z grupą parafian na przedmieścia Holeszowa niosąc monstrancję z Najświętszym
Sakramentem. Został niesłusznie posądzony o zdradę i współpracę z najeźdźcami. Stosując tortury chciano
go zmusić do ujawnienia tajemnicy spowiedzi hetmana Moraw, barona Lobkovica. Św. Jan Sarkander
nie uległ prześladowcom, pozostając wiernym swemu sumieniu. Papież Jan Paweł II, mówiąc o czasach
św. Jana Sarkandra scharakteryzował je w następujących słowach: „Żył w trudnym okresie
poreformacyjnym, kiedy społeczeństwa Europy rządziły się nieludzką zasadą: cuius regio eius religio,
w imię której to zasady panujący – gwałcąc podstawowe prawa sumienia – narzucali przemocą własne
przekonania religijne…” (Skoczów, 22 czerwca 1995 roku).
Osoba i przesłanie, jakie niesie z sobą życie św. Jana Sarkandra są wciąż żywe w świadomości
mieszkańców Śląska. Wydarzeniem, które w trwały sposób wpisało się w historię naszego regionu była
wizyta papieża Jana Pawła II w Bielsku-Białej, Skoczowie i w Żywcu. Miała ona miejsce przed dwudziestu
pięciu laty, w dniu 22 czerwca 1995 roku. Na wzgórzu Kaplicówka w Skoczowie, dokąd co roku udają się
wierni niosąc w procesji relikwie św. Jana Sarkandra, Papież Polak wygłosił homilię poświęconą wierności
sumieniu, wskazując na tę ponadczasową wartość w punkcie zwrotnym dziejów naszej Ojczyzny.
Ogłoszenie roku 2020 Rokiem Św. Jana Sarkandra i inicjatywy z tym związane przyczynią się
do promocji takich wartości, jak: poszanowanie godności każdego bez wyjątku człowieka, wierność
sumieniu, szacunek dla ludzkiej wolności, prawda i odpowiedzialność za słowo jako fundament życia
społecznego, docenienie poszanowania tajemnicy i wagi danego słowa. W związku z tym,
że czterechsetlecie śmierci Świętego będzie przeżywała również Archidiecezja Ołomuniecka, stanowiąca
miejsce jego pracy i męczeńskiej śmierci, Rok Św. Jana Sarkandra może stać się okazją do zacieśnienia
więzów i współpracy z naszymi południowymi Sąsiadami.
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