
UCHWAŁA NR 314/XXXII/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie nadania odznaki honorowej – „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Księdzu Stefanowi Tokarzowi

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 Stefanowi Tokarzowi.

§ 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

Ksiądz Kanonik Stefan Tokarz otrzymał święcenia kapłańskie w 1958 roku. W roku 2018 –
w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – obchodzi piękny jubileusz 60 lat posługi kapłańskiej. Dla
wszystkich, którzy znają Księdza Kanonika zbieżność tych dat jest niezwykle znamienna. Jest on bowiem
wielkim patriotą, służącym i oddanym ojczyźnie przez całe życie. O umiłowaniu wolności naszego kraju,
świadczy fakt, iż co roku angażował się we współorganizację obchodów Święta Niepodległości.

Swoją posługę rozpoczynał w parafii Narodzenia NMP w Tymbarku, następnie jako wikariusz pracował
w parafii Narodzenia NMP w Piwnicznej. W latach następnych objął probostwo najpierw w parafii św. Michała
Archanioła w Wierchomli Wielkiej, później w parafii św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach.

Ksiądz Kanonik Stefan Tokarz to zdecydowany przeciwnik systemu komunistycznego. Podczas posługi
kapłańskiej w wymienionych parafiach dał się poznać jako patriotyczny kaznodzieja – podczas głoszonych
kazań obrazował wiernym aktualną sytuację polityczną. Kategoryczny przeciwnik władz PRL-u, nie bał się
głośno wypowiedzieć prawdy, niejednokrotnie z ambony rozbrzmiewała dobitna krytyka komunistycznej
rzeczywistości. Służby bezpieczeństwa oraz lokalni funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej wielokrotnie groziły
mu aresztowaniem. Ksiądz Kanonik nie pozwolił się zastraszyć, przemawiając do wiernych w dalszym ciągu
przedstawiał przestępcze działania władzy ludowej. Pragnieniem Księdza Kanonika było pozostawienie
namacalnego śladu jego walki z władzą ludową. Determinacja spowodowała, że udało mu się to zrealizować.
Był fundatorem i organizatorem budowy pomnika Ofiar Faszyzmu i Komunizmu w Gołkowicach,

Religijno-patriotyczna postawa księdza Stefana Tokarza zasługuje na ogromny szacunek, świadczy o harcie
ducha oraz przywiązaniu do najwyższych wartości, jakimi są Bóg i Ojczyzna. Jej wyróżnienie jest szczególnie
istotne zwłaszcza w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jako kapłana zawsze charakteryzowało
go oddanie i bezinteresowna służba bliźniemu, z ogromną wrażliwością troszcząc się o każdy aspekt życia
wspólnoty. 

Wniosek o przyznanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”
Księdza Kanonika Stefana Tokarza został złożony przez Posła na Sejm RP Jana Dudę.
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