
UCHWAŁA NR 232/XXIII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Księdzu Biskupowi Seniorowi Władysławowi Bobowskiemu

Na podstawie Uchwały Nr 371/XXXVII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2010 r., w sprawie 
ustanowienia i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”, Rada Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Powiatu Nowosądeckiego nadaje się odznakę honorową – 
„Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” Księdzu Biskupowi Seniorowi Władysławowi Bobowskiemu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Uzasadnienie

Ks. bp dr Władysław Bobowski urodził się 19 marca 1932 r. w Tropiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął po ukończeniu
studiów filozoficzno-teologicznych w dniu 23 czerwca 1957 r. Jako wikariusz pracował w Parafii Ryglice, był
także katechetą przy katedrze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie (1961-1962). Następnie podjął
studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (gdzie otrzymał tytuł doktora teologii) oraz na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Przez lata opiekował się młodym pokoleniem
seminarzystów, pełniąc najpierw funkcję prefekta, a później ojca duchownego w Wyższym Seminarium
Duchownym w Tarnowie (1969-75), gdzie prowadził zajęcia z teologii życia wewnętrznego (1969-99).

Mianowany biskupem pomocniczym, przyjął sakrę biskupią w katedrze tarnowskiej w dniu
2 lutego 1975 r. z rąk ówczesnego biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza. Jako biskup troszczył się o stałą
formację duchową kapłanów oraz osób konsekrowanych, koordynował pracę Duszpasterstwa Rodzin oraz
nieprzerwanie przez 30 lat pełnił obowiązki wikariusza generalnego. Dla ks. bpa Władysława Bobowskiego
najważniejszy jest nieustający kontakt z wiernymi, dlatego równie mocno, jak w życie Kościoła, angażuje się
w działalność społeczną całej diecezji. Był animatorem rozwoju duchowego młodych, zainicjował organizację
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, zwanego „Wakacjami z Bogiem”. Dzięki Niemu w diecezji
tarnowskiej powstała także i rozwinęła się – szeroko dziś rozpowszechniona – Dziewczęca Służba Maryjna.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił różne funkcję, w tym Przewodniczącego Komisji
Duszpasterstwa Młodzieży (1983-94), vice Przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Turystycznego, członka
Komisji ds. Zakonnych, członka Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
20 października 2009 papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa pomocniczego
diecezji tarnowskiej.

Ks. bp Władysław Bobowski w swych licznych obowiązkach nigdy nie zapominał o rodzinnej
Sądecczyźnie. Podejmowane przez niego inicjatywy wzbogacają i rozsławiają walory Ziemi Sądeckiej. Mimo
ogromnych osiągnięć, ks. biskup to człowiek z “sercem na dłoni”, nader skromny i pozostający w cieniu swych
zasług. Jest nie tylko ogromną dumą dla swoich krajan, ale również – i przede wszystkim – wzorem dla
wszystkich wiernych i opiekunem najbardziej potrzebujących.

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej” był rekomendowany przez
Kapitułę w dniu 27 kwietnia 2017 r.
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