
 

UCHWAŁA NR IV/37/2019 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia Rezolucji dotyczącej ustanowienia w Województwie Opolskim roku 

2019 Rokiem Wolności i 15-lecia w Unii Europejskiej 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 

(t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Województwa Opolskiego 

(Dziennik Urzędowy Woj. Op. z 2014 r., poz.2201) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Rezolucję dotyczącą ustanowienia w Województwie Opolskim roku 2019 Rokiem 

Wolności i 15-lecia w Unii Europejskiej, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Rezolucję, o której mowa w § 1 przekazuje się: 
− Prezydentowi RP, 
− Prezesowi Rady Ministrów, 
− Marszałkowi Sejmu RP, 
− Marszałkowi Senatu RP, 
− posłom i senatorom województwa opolskiego, 
− Wojewodzie Opolskiemu, 
− Związkowi Województw RP, 
− starostom, 
− wójtom/burmistrzom/prezydentom miast, 
− mieszkańcom województwa opolskiego - za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Opolskiego. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik do uchwały nr IV/37/2019 
Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 26 lutego 2019 r. 

  

 

REZOLUCJA 

Rok 2019 to czas rocznic wydarzeń, mających fundamentalne znaczenie dla naszego kraju. 

Wydarzeń, które zmieniły bieg historii nie tylko Polski, ale też Europy i świata. Rocznic oraz stojących 

za nimi okoliczności, które wciąż mają niebagatelne znaczenie dla bieżącej sytuacji naszego regionu, 

kraju, oraz pozycji Polski w świecie. 

1 września upłynie 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej – najbardziej dramatycznego 

i straszliwego okresu w dziejach świata. Polska i Polacy stali się pierwszymi ofiarami hitlerowskiego i 

sowieckiego agresora, płacąc w tym światowym konflikcie ogromną cenę milionów ofiar i bezkresu 

zniszczeń, a po zakończeniu działań wojennych, tracąc na prawie pół wieku pełnię wolności i 

suwerenności. Naszym obowiązkiem jest przypominanie o praprzyczynach tej ogromnej wojennej 

tragedii – pogardzie i nienawiści oraz apelowanie o refleksję i pamięć. 

4 czerwca 1989 roku to jeden z tych dni w historii naszego kraju, który udowadnia,  

że jesteśmy narodem silnym, niezależnym i wolnym z natury. Narodem, który po raz kolejny potrafił 

podnieść się i odrodzić, a przy tym, zamiast siły i rozlewu krwi, wybrał drogę pokojowych przemian. 

Zorganizowane 4 czerwca 1989 roku wybory były decydującym krokiem  

do naszej pełnej wolności i suwerenności. Pamiętamy, że były one efektem kilku dekad dążeń polskich 

obywateli, do wyzwolenia spod władzy komunistycznego hegemona, konsekwencją strajków 

i protestów, okupionych ofiarami śmiertelnymi i tysiącami więźniów politycznych. Marzeń ówczesnych 

bohaterów o wolności nie zgasił nawet stan wojenny, będący jednym z najbardziej dramatycznych 

momentów w naszej współczesnej historii, a ich nieustępliwość i determinacja spowodowały,                          

że  obywatele Rzeczypospolitej mogli się  cieszyć historycznymi, częściowo wolnymi wyborami. 

Wyborami, które stały się polską bramą do wolności. Wyborami, które udowodniły, że prawdziwa 

Solidarność to wielka siła, a głos każdego z nas decyduje o tym, jak powinna wyglądać przyszłość nasza 

i naszego kraju!. Mieszkańcy województwa Opolskiego w tych przemianach uczestniczyli angażując się 

w wielki ruch Solidarności. Zwrócenie się ku wolności i demokratycznym wartościom zgodnie                                

z deklaracjami tego ruchu zaowocowało także wolnością dla mniejszości narodowych a w tym 

społeczności obywateli polskich niemieckiej narodowości tak licznie zamieszkujących nasz region.   

Pełni dumy pamiętamy znamienne słowa Papieża Polaka – Świętego Jana Pawła II: „Niech 

zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Także dzięki Jego pontyfikatowi, zaangażowaniu                               

i aktywności, takie wydarzenia lat 80-tych w Polsce, których ukoronowaniem był 4 czerwca 1989, 

zainicjowały prodemokratyczne zmiany w całej Europie Środkowo-Wschodniej – symboliczny upadek 

Muru Berlińskiego i rozpad sowieckiego imperium. 



 

Mamy świadomość doniosłości tamtych wydarzeń i czerwcowych wyborów. To one skutkują 

bezprecedensowym sukcesem naszego kraju ale i samego województwa opolskiego w ostatnim 

trzydziestoleciu. To dzięki wówczas wytyczonej drodze, przyjętym wartościom – poszanowaniu 

wolności, demokracji i praw człowieka, praw mniejszości narodowych i etnicznych, niezgodzie na 

bezprawie, pogardę i nienawiść do drugiego człowieka możemy w tym roku świętować kolejne rocznice 

kluczowych dla polskiej racji stanu i bezpieczeństwa naszego kraju wydarzeń: 20-lecie wejścia Polski do 

NATO i 15-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Jubileusz obecności Polski w Unii Europejskiej jest 

też  okazja do przypomnienia, iż to właśnie w województwie opolskim poparcie dla akcesu Polski do 

tych struktur było najwyższe w kraju (84,88%). Unia Europejska była i jest wielką historyczną i pokojową 

odpowiedzią na wszystkie niepokoje i zawirowania wojenne z jakimi mieliśmy do czynienia w Europie 

XX wieku. 

Pragnąc godnie i z należytym szacunkiem uhonorować te ważne, przypadające w roku 2019 

rocznice, Sejmik Województwa Opolskiego postanawia ogłosić rok 2019 Opolskim Rokiem Wolności 

oraz Rokiem 15-lecia obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej. Równocześnie, 

uwzględniając szczególną doniosłość i znaczenie rocznic, Sejmik zwraca się do wszystkich mieszkańców 

Opolszczyzny, samorządów oraz instytucji i stowarzyszeń o włączenie się w liczne obchody tych rocznic 

oraz czynne obywatelskie uczestnictwo w życiu społecznym. Państwa świadoma i powszechna 

aktywność obywatelska może być bez wątpienia najlepszym i najszczerszym podziękowaniem dla tych, 

którzy w minionych dziesięcioleciach wywalczyli naszą wolność, niejednokrotnie narażając własne 

życie i zdrowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa 

należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem 

województwa. Natomiast na podstawie § 20 ust. 1 i § 21 pkt 3 Statutu Województwa 

Opolskiego, grupa co najmniej pięciu radnych może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały. 

Korzystając z tego prawa wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji 

dotyczącej ustanowienia w województwie opolskim rok 2019 Rokiem Wolności i 15-lecia                        

w Unii Europejskiej, która stanowi  załącznik do niniejszej uchwały.  

Sejmik Województwa ma świadomość doniosłości wydarzeń opisanych w treści 

rezolucji, które skutkują bezprecedensowym sukcesem naszego kraju w ostatnim 

trzydziestoleciu. Możemy w tym roku również świętować kolejne rocznice kluczowych dla 

polskiej racji stanu i bezpieczeństwa naszego kraju wydarzeń: 20-lecie wejścia Polski do NATO 

i 15-lecie przystąpienia do Unii Europejskiej. Pragnąc godnie i z należytym szacunkiem 

uhonorować te ważne, przypadające w roku 2019 rocznice, Sejmik Województwa Opolskiego 

postanawia ogłosić rok 2019 Opolskim Rokiem Wolności oraz Rokiem 15-lecia obecności Polski 

w Unii Europejskiej. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


