
 

 

 

 

Stanowisko Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 

przyjęte dnia 16 maja 2019 r. na posiedzeniu w Gdańsku 

w związku z 30. ROCZNICĄ ODZYSKANIA WOLNOŚCI 
 

Delegaci Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów pragną wyrazić radość  
i satysfakcję z faktu, że w przededniu 30. Rocznicy Odzyskania Wolności o sprawach 

ważnych dla sołectw i mieszkańców polskich wsi mogą rozmawiać  dziś w Gdańsku – 

kolebce Solidarności. Rocznica ta, związana z datą 4 czerwca 1989 roku – dniem pierwszych 

częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów do Senatu – stała się 
ważnym świętem  i symbolem wielkich przemian w dziejach naszej ojczyzny. To przejaw 

obranej przez Polaków drogi demokracji i praw człowieka, to symbol powrotu Polski do 

Europy, który umożliwił integrację z Unią oraz obecność w NATO, to oznaka przemian, które 

uwolniły naszą przedsiębiorczość, umożliwiły odbudowę samorządności oraz społeczeństwa 

obywatelskiego. 

Jesteśmy dumni, że powołane przed 25. laty Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów stając się 
beneficjentem tych przemian, mogło nie tylko wspierać liderów wsi, ale również aktywnie 

uczestniczyć w tworzeniu i upowszechnianiu nowych możliwości obywatelskiego 

współdziałania w całej Polsce.  Reprezentowane przez sołtysów  wiejskie wspólnoty stały się 
przestrzenią, w której wywalczona wolność mogła zaowocować wieloma przedsięwzięciami 

podejmowanymi dla dobra wspólnego, a ich dokonania pokazują skalę oraz siłę społecznego 

potencjału uruchomionego dzięki ludzkiej solidarności. 

Dlatego w przededniu Święta Wolności, tu w Gdańsku, składamy hołd oraz wyrazy 

podziękowania wszystkim tym, którzy walczyli o naszą wolność i bohatersko upominali się  
o prawa obywatelskie. Dzięki Nim dzień 4 czerwca pozostaje jedną z nielicznych dat  

w historii Polski tworzących prawdziwą okazję do radosnego wspólnego świętowania.  

Delegaci do Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenie Sołtysów zwracają się do wszystkich 

polskich sołtysów, do wiejskich wspólnot, do samorządów i organizacji społecznych z apelem 

o godne uczczenie Święta Wolności. Wykorzystajmy to święto do zademonstrowania, że 

jesteśmy świadomi wspólnych osiągnięć, że potrafimy się łączyć i współdziałać dla dobra 

naszej Ojczyzny. Spożytkujmy tę wyjątkową okazję do przekazywania młodym generacjom 

solidnej wiedzy o naszej wspólnej historii i o wartościach, które kierowały demokratycznym  

i suwerennym wyborem Polaków. Pamiętajmy o ludziach, którzy tę najnowszą historię 
tworzyli: działaczach Solidarności, animatorach komitetów obywatelskich, pierwszych 

radnych odrodzonego samorządu, liderach lokalnych wspólnot. To oni byli naszymi 

przewodnikami w pracy dla dobra wspólnego, to oni pomagali nam zmieniać Polskę. 
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Gdańsk, 16 maja 2019 r. 


