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 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

ws. ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka 

 

 

Rok 1918 to jedna z najistotniejszych dat w historii narodu polskiego, który po latach 

niewoli i zaborczej udręki odzyskał niepodległość. W tym samym czasie dziejowych 

rozstrzygnięć przyszedł na świat Ignacy Tokarczuk. Życiowa droga późniejszego 

arcybiskupa w sposób symboliczny przypomina XX-wieczną historię Polski: 

dorastanie w odrodzonej Ojczyźnie, doświadczenie wojny i dwóch okupacji, starcie z 

komunistycznym reżimem. Siła osobowości i charakteru, a przede wszystkim dar 

Opatrzności, pozwoliły arcybiskupowi Tokarczukowi stać się dla swoich Rodaków 

jednym z przywódców w czasie ponownej walki o odzyskanie wolności. 

Radni Województwa Podkarpackiego doceniając rolę i dokonania wiernego 

wyznawcy Chrystusa i gorącego patrioty ustanawiają rok 2018 Rokiem Arcybiskupa 

Ignacego Tokarczuka. Niech rok wielkich obchodów historycznych, w obliczu 100. 

rocznicy urodzin pasterza Kościoła Katolickiego i duchowego przewodnika 

mieszkańców regionu, będzie zarazem czasem szczególnego wspomnienia jego 

bezcennego dziedzictwa.  

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 roku w kresowych Łubiankach 

Wyższych. Uczęszczał do gimnazjum w Zbarażu, by wstąpić następnie do 

Seminarium Duchownego we Lwowie. Zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron 

trafił przez Katowice do Lublina, gdzie podjął studia zakończone uzyskaniem tytułu 

doktora. Mianowany w 1965 roku przez Prymasa Stefa Wyszyńskiego biskupem 

przemyskim, pozostał jej ordynariuszem do 1993 roku. Za wszystkie dzieła swojego 

życia Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył Księdza Arcybiskupa orderem Orła 

Białego.  



 

Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka powinien być dla całej wspólnoty 

województwa podkarpackiego czasem głębokiej refleksji nad istotą działań 

niezłomnego duszpasterza i patrioty. Tę istotę wskazywał wyraźnie papież Jan Paweł 

II, który widział Arcybiskupa Tokarczuka jako nieustraszonego świadka prawdy i 

rzecznika narodu w jego zmaganiach z opresyjnych systemem. Głos 

zdecydowanego, silnego i świadomego swej misji sługi Kościoła i narodu był 

słyszalny nie tylko w regionie podkarpackim, ale i całej Ojczyźnie. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje hołd Ignacemu Tokarczukowi, który w 

niezwykle trudnych warunkach usłał Podkarpacie setkami nowych świątyń, ale i 

pozostawił znacznie trwalszy ślad w ludzkich duszach i sercach. Skracał polską 

drogę do wolności, ale zarazem tworzył ponadczasowe drogowskazy życia i rozwoju 

wspólnoty. 

Niech obchodzona w 2018 roku 100. rocznica urodzin Arcybiskupa Ignacego 

Tokarczuka, będzie obok jubileuszu odzyskania Niepodległości, duchowym 

natchnieniem mieszkańców województwa, by w oparciu o testament Księcia 

Kościoła, siłę wiary i patriotyzmu podejmować nowe wyzwania.  

 

 

 

 

 

 

 


