
 
  

UCHWAŁA NR ……/……/19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

 
z dnia 24 czerwca 2019 r. 

 
w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyborów parlamentarnych  
z czerwca 1989 roku   

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999r.  
Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);  
  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się stanowisko w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyborów 
parlamentarnych z czerwca 1989 roku, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 

 

 



Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
 

My Radni Województwa Podkarpackiego, 
W 30. rocznicę odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

i częściowo wolnych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
wyrażamy uznanie i szacunek wszystkim tym, których mądrość i wytrwałość  

doprowadziła do zainicjowania przemian ustrojowych,  
rozpoczynając tym samym marsz ku w pełni wolnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wspominając ów dzień, gdy Papież Polak Jan Paweł II  
w homilii wygłoszonej 40 lat temu w Warszawie wołał do Boga: 

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” uznajemy, że 
słowa te były iskrą, która rozpaliła ogień dążeń do przemian.  

Polacy zainspirowani słowami swojego Wielkiego Rodaka odnaleźli siłę, 
by wbrew przemocy i kłamstwu budować sferę wolności  

w ofiarnej działalności opozycji demokratycznej  
oraz w ramach wielkiego ruchu „Solidarność”.  

Hasło „Nie ma wolności bez Solidarności” budziło nadzieję,  
choć nadzieja wydawała się wówczas jedynym na co można sobie było pozwolić. 

Realizacja tego hasła stała się możliwa,  
gdy poczynając od Polski zaczęły kruszyć się podstawy komunistycznego systemu. 

Przemiany zainicjowane w naszym kraju stały się inspiracją  
dla kolejnych państw bloku komunistycznego.  

Symboliczne runięcie muru berlińskiego stało się przypieczętowaniem  
początku drogi ku demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej. 

W pierwszych dniach czerwca 1989 roku, Polacy mogli po raz pierwszy, potwierdzić 
swoje niepodległościowe aspiracje w akcie wyborczym.  

Obóz zjednoczony wokół „Solidarności” odniósł spektakularne zwycięstwo  
w wolnych wyborach do Senatu, a w kontraktowych wyborach do Sejmu zdobył  

wszystkie możliwe mandaty, których dotyczyła autentyczna rywalizacja. 

Podkreślając wagę wydarzeń sprzed trzydziestu lat,  
uznajemy, że zainicjowały one proces, dzięki któremu  

żyjemy obecnie w demokracji, wiedząc,  
że wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni.  

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Minęło 30 lat od częściowo wolnych wyborów do Sejmu i wolnych wyboru do Senatu, 

które odbyły się w  czerwcu 1989 roku. Radni Województwa Podkarpackiego uznają 

za właściwe zachowanie w pamięci tego wydarzenia, dlatego uzasadnione jest 

podjęcie stosownej uchwały (w formie stanowiska), która realizowała by tę potrzebę. 

 

 


