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 Wydarzenia z grudnia 1981 r. do dziś stanowią jeden z najboleśniejszych 

momentów w dziejach polskiego społeczeństwa. Tamta decyzja wydana przeciwko 

dążeniu do wolności, przeciwko działaczom „Solidarności”, ludziom nauki i kultury, 

robotnikom i rolnikom, kapłanom, młodzieży szkolnej, studentom miała raz na 

zawsze zniszczyć marzenia o wolnej Polsce. Naprzeciwko czołgów, armatek 

wodnych i wojska stanęli ci, którzy „uzbrojeni” byli w wiarę i nadzieję na zmianę losu. 

Dzień 13 grudnia 1981 r. przekreślił wolnościowy zryw, a wprowadzony stan wojenny 

na kolejne lata utrzymał naszą Ojczyznę w zależności od Związku Sowieckiego.  

 „O tamtych czasach, czasach wielkiej próby sumień trzeba pamiętać”- 

powiedział Jan Paweł II. To był okres wielkiej międzyludzkiej solidarności, zarówno 

Polaków w objętej stanem wojennym Ojczyźnie, jak i Polonii, wspierania nas przez 

inne narody, rządy i zwykłych ludzi. Ale musimy pamiętać także o bezsilności,  

o wojsku, o ZOMO i o ogniskach na ulicach, o zabitych, o internowanych, o 

więzionych, o wyrzucanych z pracy, uczelni i szkół, o zniszczonych marzeniach i 

planach życiowych. Nie możemy zapomnieć o represjach, o nękaniu przez Służbę 

Bezpieczeństwa i zmuszaniu do współpracy, o łamaniu praw człowieka i milionach 

Polaków, którzy musieli wybrać emigrację.  

  Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje hołd wszystkim, którzy zapłacili 

najwyższą cenę – oddali życie, poświęcili zdrowie i przyszłość w latach stanu 

wojennego za Wolność, Niepodległość i Sprawiedliwość. W 38 rocznicę tamtych 

wydarzeń Radni Województwa Podkarpackiego deklarują solidarność i pragną uczcić 

pamięć ofiar stanu wojennego, wszystkich Represjonowanych i ich Rodzin, 

odznaczonych, docenionych i tych zapomnianych bohaterów, będących wśród nas  

i tych co już odeszli na zawsze.  

Wydarzenia 1981 roku były kolejnym ogniwem w drodze do Niepodległości. 

Jesteśmy dłużnikami tych, którzy w tamte grudniowe dni zachowali wiarę, że Polska 

może być wolna. Ta pamięć zobowiązuje nas i uświadamia, że wolność jest bardzo 

wymagającym zadaniem i nie jest dana raz na zawsze.  

 

 


