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REZOLUCJĘ

W  25  rocznicę  podpisania  Porozumień  Gdańskich  oraz  powstania  NSZZ

„Solidarność” Rada Gminy Tarnów wyraża szacunek i uznanie dla wszystkich tych, którzy 

w  sierpniu  1980  roku  mieli  odwagę  przeciwstawić  się  komunistycznej  dyktaturze  oraz

obudzić w naszym społeczeństwie nadzieję przywrócenia wolnej i demokratycznej Polski. 

Niezłomna i  solidarna postawa w latach  terroru komunistycznego doprowadziła  do

tego,  iż  po  dziewięciu  latach  od  narodzin  „Solidarności”  upadło  wielkie  Imperium  Zła,

przynosząc wolność i niepodległość nie tylko Polsce, ale także innym zniewolonym narodom

Europy Wschodniej.  Odwaga  i  poświęcenie  dla  Ojczyzny  zadziwiło  świat  i  pokazało,  że

Polacy to naród dumny, nade wszystko ceniący honor, uczciwość i wolność.

Ciesząc się swobodami obywatelskimi oddajemy najwyższy hołd Temu, bez którego

nie byłoby Wolnej Polski. Słowa naszego Ojca Świętego Jana Pawła II, wypowiedziane na

Placu  Zwycięstwa  w  Warszawie  „Niech  zstąpi  Duch  Twój  i  odmieni  oblicze  Ziemi,  tej

Ziemi” były sygnałem by powstać z kolan. 

Pragniemy  także  przypomnieć  zasługi  ks.  Jerzego  Popiełuszki,  który  za  głoszenie

prawdy zapłacił najwyższą cenę oraz wielkiego Polaka – pułkownika Ryszarda Kuklińskiego,

który świadomy zagrożeń dla Polski, zdecydował się na heroiczny czyn. Dla Ojczyzny naraził

życie własne oraz swojej rodziny. 

Z całą stanowczością potępiamy równocześnie tych, którzy wówczas stali „po drugiej

stronie barykady”, posuwając się do czynów tak haniebnych, jak wysłanie na ulice czołgów

przeciwko Rodakom. Sprawiło to,  że w wielu polskich domach po 13 grudnia 1981 roku

panował smutek i płacz. Płacz dzieci, których ojców rozstrzelano w kopalni „Wujek”, płacz

dzieci, których rodzice ginęli pod czołgami na ulicach Lublina, płacz dzieci, których rodzice

trafili do więzień za swoje przywiązanie do Boga i  Ojczyzny. 



Jednocześnie apelujemy do osób piastujących wszelaką władzę społeczno-polityczną

w naszej Ojczyźnie, a odnoszących się publicznie do ideałów polskiego sierpnia o godne ich

reprezentowanie w życiu codziennym.   

Rada Gminy Tarnów składa hołd wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń, którzy

dzięki swojej bohaterskiej postawie stali się sprawcami wielkich, demokratycznych przemian

oraz wzorem dla innych narodów dążących do obalenia autorytarnych reżimów.  Jako wyraz

wdzięczności za Ich dzieło Rada Gminy Tarnów postanawia ufundować i wmurować tablicę

upamiętniającą 25 rocznicę narodzin „Solidarności”.
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