UCHWAŁA NR XVIII/238/08
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Zielona Góra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.1) oraz uchwały XXX/227/96 Rady Miejskiej
w Zielonej Górze z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie zasad nadawania Honorowego Obywatelstwa
Zielonej Góry oraz przywilejów i uprawnień honorowych obywateli uchwala się, co następuje:

§ 1. W uznaniu zasług dla miasta nadaje się tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zielona Góra
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi dr Adamowi Dyczkowskiemu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Urbani ak
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Adam Dyczkowski pochodzi z ziemi wadowickiej z Kęt.
Urodził się 17 listopada 1932 r. jako dziecko Feliksa Dyczkowskiego i Julii z domu Jurasz. Wraz z
siostrą Marią wychowywał z się w rodzinie katolickiej odznaczającej się szczerą pobożnością. Ojciec
Feliks był nauczycielem matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Kętach, a matka Julia
prowadziła dom. Podczas inwazji hitlerowskiej w 1939 r. ojciec Feliks walczący w randze kapitana
został wzięty do niewoli, a cały ciężar wychowania dzieci i utrzymania domu podczas okupacji wzięła
na swoje barki matka Julia.
W 1952 r. dwudziestoletni Adam Dyczkowski wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1957 r. z rąk J E Ks.
Arcybiskupa Bolesława Kominka. Jako młody kapłan rozpoczął dalsze studia na wydziale
filozoficznym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1962 r. ukończył studia uniwersyteckie ze
stopniem magistra filozofii przyrody i został mianowany duszpasterzem akademickim we Wrocławiu.
Po roku pracy duszpasterskiej powrócił na uczelnię lubelską, by kontynuować studia doktoranckie z
zakresu filozofii przyrody, które ukończył w 1964 r. Pełen zapału absolwent KUL-u przez osiem lat
pełnił równocześnie obowiązki wikariusza katedralnego, duszpasterza młodzieży akademickiej i
wykładowcy filozofii w Seminarium Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Dopiero w 1974 r., z powodu
licznych obowiązków w środowisku akademickim, został zwolniony z obowiązków wikariusza.
Pracował nie tylko we wrocławskim duszpasterstwie akademickim i w seminarium, ale również wśród
inteligencji, pełniąc między innymi obowiązki kapelana Klubu Inteligencji Katolickiej.
Mianowany 21 września 1978 r. biskupem pomocniczym dla arcybiskupa wrocławskiego,
święcenia biskupie otrzymał w katedrze wrocławskiej 26 listopada 1978 r. z rąk J E Ks. Arcybiskupa
Henryka Gulbinowicza. Jako biskup pomocniczy pełnił funkcję wikariusza generalnego. Był
odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie, duszpasterstwo inteligencji, nauczycieli, harcerzy i
innych środowisk zawodowych. Pełnił też funkcję Przewodniczącego Przyjaciół Ossolineum. Na forum
ogólnopolskim pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Episkopatu do Spraw Duszpasterstwa
Akademickiego, członka Komisji Episkopatu do Spraw Trzeźwości, członka Komisji Episkopatu do
Spraw Zakonnych, członka Komisji Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego i przewodniczącego
Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Wyjeżdżał do Kanady, Stanów Zjednoczonych i do
Anglii, by wygłaszać rekolekcje dla Polonii, zwłaszcza dla młodzieży akademickiej.
Z dniem 25 marca 1993 r. został przeniesiony do nowo powstałej Diecezji Legnickiej w roli
biskupa pomocniczego, gdzie wraz z Biskupem Diecezjalnym Tadeuszem Rybakiem tworzył zręby
nowej diecezji.
17 lipca 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Biskupa Dyczkowskiego Biskupem
Diecezjalnym Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Dnia 19 lipca 1993 r. Biskup Adam Dyczkowski
przejął kierowanie Diecezją. Uroczysty ingres do katedry w Gorzowie Wlkp. odbył się w niedzielę
5 września 1993 r., a do Konkatedry w Zielonej Górze - 12 września 1993 r.
W okresie czternastoletniego kierowania Diecezją Zielonogórsko - Gorzowską odbyły się
znaczące dla jej życia wydarzenia zainicjowane przez Księdza Biskupa Adama Dyczkowskiego. Na
szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie przez Niego I Diecezjalnego Kongresu Rodziny pod
hasłem „Rodzina Bogiem silna, kraj silny rodziną" w dniach 12-14 maja 1994 r. Kongres odbył się
równocześnie w trzech ośrodkach Diecezji - w Gorzowie Wlkp, Głogowie i Zielonej Górze. Rok
Rodziny był okazją do powołania na terenie całej Diecezji Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
(Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Ks. Bp. Adam Dyczkowski erygował dekretem M7 -24/93).
Nadzieję na przyszłość budzi powołana w dniu 25 sierpnia 1994 r. Diecezjalna Komisja ds. Rodziny
jako owoc I Diecezjalnego Kongresu Rodziny, której zadaniem jest kontynuacja działań
zapoczątkowanych przez Kongres. Również owocem Kongresu stały się Diecezjalne Dni Rodziny,
które odbyły się 2 - 4 czerwca 1995 r. w ośrodkach centralnych, dekanalnych i parafialnych. Celem
było podjęcie tematyki obrony życia, a także nawiązanie do bieżących potrzeb, np. przygotowanie
młodzieży do życia w rodzinie. Ks. Bp. Adam Dyczkowski powołał z dniem 1 lipca 1995 r. Komisję
Kwalifikacyjną dla Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp. Zadaniem
Komisji Kwalifikacyjnej jest podejmowanie decyzji w sprawie kwalifikacji kandydatów na rodziców
adopcyjnych i rodziców zastępczych.
W trosce o wychowanie dzieci i młodzieży Ksiądz Biskup w swojej posłudze zwraca uwagę na
rozwijanie się istniejących form życia wspólnotowego, ruchów odnowy Kościoła oraz form
organizacyjnych. Dlatego z dniem 22 lipca 1994 r. zainicjował w diecezji Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży. Dnia 27 listopada 1994 r., w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Zielonej Górze, w obecności kilkuosobowej grupy przedstawicieli różnych grup formacyjnych
i stowarzyszeń, zainicjowano działalność Akcji Katolickiej w Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej.
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W trosce o młodzież wiejską Ks. Bp. Adam Dyczkowski powołał Uniwersytety Ludowe w
Mirosławicach Dolnych i Kalsku. Dla skuteczniejszej opieki duszpasterskiej nad młodzieżą
akademicką powstały Ośrodki Duszpasterstwa Akademickiego przy katedrze w Gorzowie Wlkp.,
konkatedrze w Zielonej Górze, a także przy parafii Św. Józefa. Ksiądz Biskup powołał również do
życia Duszpasterstwo Harcerzy. Natomiast na podstawie umowy z rektorem Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Zielonej Górze powstała sekcja muzyki religijnej i śpiewu liturgicznego przy wydziale
tej uczelni. W roku 1995 zostało powołane Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich. Z wielkim wysiłkiem
finansowym udało się odbudować ruiny domu przy kurii, stanowiącego obecnie zaplecze dla pracy
duszpasterskiej.
Pragnąc wspomóc dzieci i młodzież Ks. Bp Adam Dyczkowski utworzył jesienią 2003 r. dla dzieci
i młodzieży z rodzin wielodzietnych Diecezjalny Fundusz Stypendialny. Środki finansowe, z których
fundowane są stypendia, pochodzą ze zbiórki przeprowadzonej w Dniu Papieskim - 12 października
przy kościołach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, z ofiar księży pracujących w Diecezji oraz z
darowizn od osób fizycznych i prawnych. Celem Funduszu jest wspieranie szczególnie zdolnych
uczniów, którzy nie mogą rozwijać talentów z powodu trudnej sytuacji materialnej. W trosce o rodziny
najbiedniejsze Ks. Bp. powoływał do życia Parafialne Zespoły Caritas. Z jego inicjatywy przy parafiach
powstały świetlice profilaktyczno wychowawcze dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wspierał również
Dom Samotnej Matki.
Ks. Bp. Adam Dyczkowski jest członkiem: Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej
(od 1981 r.), Związku Sybiraków (od 1993 r.), Światowego Związku Żołnierzy AK (od 1991 r.),
Dolnośląskiego Towarzystwa Społ.-Kult. (od 1996 r.). Za wieloletnią pracę w duszpasterstwie
akademickim i w środowisku naukowym Wrocławia otrzymał Nagrodę Kolegium Rektorów Wyższych
Uczelni Wrocławia. Za swą działalność społeczną w okresie piastowania urzędu ordynariusza diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej został nagrodzony odznaczeniem „Zasłużony dla szkolnictwa
zielonogórskiego” oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.
17 listopada 2007 r. Ks. Bp. Adam Dyczkowski skończył 75 lat i złożył rezygnację z urzędu
Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
29 grudnia 2007 r. Papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację.
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