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REKOMENDACJA 
 
 
Pragniemy wyrazić poparcie dla inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Zachowania 
Dziedzictwa Jana Pawła II „Pamięć i Wdzięczność” zmierzającego do wybudowania  
w Świdnicy pomnika błogosławionego Jana Pawła II. Inicjatywa jest tym bardziej 
cenna, gdyż podjęta została przez mieszkańców naszego miasta, którzy już od 2011 r.  
z dużym zaangażowaniem starają się ją zrealizować. Wybrano projekt pomnika oraz 
miejsce, gdzie zostanie on umieszczony – plac Jana Pawła II przy świdnickiej katedrze. 
Udało się także zebrać część środków finansowych, ale do finalizacji tego dzieła 
potrzeba znacznie więcej.  
 
Świdnica jest miastem z wielkimi tradycjami, w którego historię wpisała się nowa karta, 
jaką stało się uzyskanie w dniu 8 maja 2012 r. patronatu błogosławionego Jana        
Pawła II. Tym samym Świdnica stała się pierwszym polskim miastem, które otrzymało 
patronat w osobie największego Polaka. Warto przypomnieć także wydarzenia sprzed 
lat, kiedy to Jan Paweł II swoją decyzją o powołaniu Diecezji Świdnickiej na trwałe 
wpisał się w historię naszego miasta.  
 
Od tamtego czasu Świdnica bardzo się zmieniła, staliśmy się miastem dynamicznego 
rozwoju, miastem rozpoznawalnym w skali całego kraju, miastem wielu ciekawych 
wydarzeń. Jesteśmy przekonani, że wydarzenia sprzed lat dotyczące powołania Diecezji 
Świdnickiej i patronat Jana Pawła II to najlepsza droga do rzetelnego szukania 
odpowiedzi na pytanie: jakimi jesteśmy i jakimi ludźmi mamy stawać się my 
świdniczanie XXI wieku? Na drodze do poszukiwania odpowiedzi na to pytanie 
potrzebujemy orędownika i nauczyciela. Od 8 maja 2012 r. tę szczególną rolę, jeszcze 
bardziej niż do tej pory, pełni dla świdniczan – Jan Paweł II. Jego obecność ma moc 
przemiany, czynienia rzeczywistości bardziej ludzką. Jest to obecność wyzwalająca 
ludzkie pragnienia prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna.  
 
Pomnik Patrona Świdnicy będzie z pewnością świadectwem Jego obecności duchowej 
w Świdnicy, opieki a przede wszystkim pozostawionym dziedzictwem. Dlatego  
z pełnym przekonaniem rekomendujemy wszelkie wsparcie na rzecz realizacji dzieła 
budowy w naszym mieście pomnika błogosławionego Jana Pawła II – Patrona 
Świdnicy. 
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