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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KIELCE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy "Świętego Jana Pawła II" rondu w Kielcach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami1)) Rada 

Miasta Kielce uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Rondu, położonemu w Kielcach, u zbiegu ulic Radomskiej, Dywizjonu 303 i Pilotów, nadaje się 

nazwę: Świętego Jana Pawła II. Zapis skrócony nazwy ronda: św. Jana Pawła II, zapis nazwy 

w systemie informatycznym: Świętego Jana Pawła II. 

2. Usytuowanie oraz przebieg ronda, o którym mowa w ust. 1, określa szkic sytuacyjny stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Kielce 
 
 

Jarosław Karyś 
 

 
1) Dz.U. z 2022 r. poz. 1561 
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Załącznik graficzny
do uchwały Rady Miasta Kielce
w sprawie nadania nazwy rondu w Kielcach

mapa, stan na 28.09.2022 r.

rondo
Świętego 

Jana Pawła II 
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Uzasadnienie: 
 

Z wnioskiem o nadanie rondu nazwy Świętego Jana Pawła II wystąpili mieszkańcy Kielc. 

Proponowana nazwa będzie uhonorowaniem wyjątkowego człowieka, Papieża Polaka, 

Świętego Kościoła katolickiego. 

Jan Paweł II, właśc. Karol Józef Wojtyła ur. 18 maja 1920 w Wadowicach – polski 

duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup 

metropolita krakowski (1964–1978), kardynał prezbiter (1967–1978), zastępca Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978). Dnia 16 października 1978 roku kardynał Karol 

Wojtyła został wybrany papieżem przyjmując imię Jan Paweł II. Jego wybór na Stolicę Piotrową 

bezpośrednio wpłynął na kształt Europy końca XX wieku. W trakcie trwającego 27 lat pontyfikatu 

odwiedził 135 krajów świata oraz odbył 142 podróże na terenie Włoch. Patriotyczna postawa 

i  wsparcie rodaków pozostających w kraju, homilie jakie wygłaszał oraz wizyty w ojczyźnie 

wniosły nieoceniony wkład w upadek żelaznej kurtyny, która przez tak długi czas sztucznie dzieliła 

nasz kontynent. Jan Paweł II znany był z podejmowania szeroko rozumianego dialogu 

międzyreligijnego i międzykulturowego, przekraczając wiele barier. To jego zasługą była poprawa 

relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą 

anglikańską 

Zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie. Był trzecim najdłużej urzędującym papieżem 

w historii, pierwszym papieżem z Polski oraz pierwszym spoza Włoch od czasów holenderskiego 

papieża Hadriana VI (1522–1523). W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 

państw, a w Polsce ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Proces kanonizacyjny 

rozpoczął się miesiąc po jego śmierci, z odstąpieniem od tradycyjnego pięcioletniego okresu 

oczekiwania. 19 grudnia 2009 został ogłoszony Czcigodnym Sługą Bożym przez swojego następcę 

Benedykta XVI i beatyfikowany 1 maja 2011 r. 27 kwietnia 2014 r. równocześnie z papieżem 

Janem XXIII został kanonizowany. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu 

ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego 

Franciszka i emerytowanego Benedykta XVI.  

Rondo u zbiegu ulic Radomskiej, Dywizjonu 303 i Pilotów położone jest na trasie, którą 

przebył Papież podczas pielgrzymki do ojczyzny, gdy odwiedzając Kielce 2 czerwca 1991 r., 

udawał się do Masłowa na spotkanie z ogromną rzeszą wiernych.  

Wniosek o nadanie nazwy Świętego Jana Pawła II został pozytywnie zaopiniowany przez 

Zespół do spraw nazewnictwa ulic i placów w mieście Kielce. 
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