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STANOWISKO SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

 

w sprawie ustanowienia roku 2014 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Ludzi Wolności  

 

 

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, 

 nie zasługuje na szacunek teraźniejszości  

i nie ma prawa do przyszłości. 
Józef Piłsudski 

 

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dochowując staranności w obowiązku zachowania 

pamięci o życiu i działalności wielkich Polaków, a także czynnie uczestnicząc w krzewieniu 

patriotyzmu poprzez organizację obchodów szczególnych wydarzeń z historii  Polski, ustanawia rok 

2014 Rokiem Ludzi Wolności.  

 

Rok 2014 obfituje w wiele rocznic z życia i działalności godnych najwyższego szacunku żołnierzy walki 

zbrojnej, myślicieli i humanistów, społeczników i polityków, osób duchownych i świeckich. Przypadają 

również daty faktów ważnych dla państwa polskiego i narodu polskiego. To 100. rocznica wybuchu I 

wojny światowej, w wyniku której odrodziła się Polska, 70. rocznica zakończenia II wojny światowej 

poprzedzona Powstaniem Warszawskim, a także 25. rocznica wyborów do Sejmu i Senatu, 15. 

rocznica przystąpienia Polski do NATO oraz 10-lecie integracji Polski z Unią Europejską.  

 

Dnia 27 kwietnia 2014 r. przeżywać będziemy kanonizację Jana Pawła II, którego nauczanie społeczne 

jest integralnie związane z najnowszymi dziejami Polski i losem Polaków. Słuchaczami tego nauczania 

byli również mieszkańcy regionu kujawsko-pomorskiego, goszczący Jana Pawła II we Włocławku w 

1991 r. oraz 15 lat temu, 7 czerwca 1999 r. w Bydgoszczy i Toruniu. 

 



Dnia 4 czerwca 1989 r. odbyły się częściowo demokratyczne wybory do Sejmu i wolne wybory do 

Senatu, które zapoczątkowały reformy ustrojowe, gospodarcze i społeczne w naszym kraju. 

„Zwyciężyła solidarna decyzja milionów Polaków” – napisał prezydent Bronisław Komorowski, 

apelując o uczczenie tego dnia jako obywatelskiego Święta Wolności. 

 

Bohaterom wydarzeń z najnowszych dziejów Polski, którzy ofiarą życia lub służbą publiczną dowodzili 

prawa każdego człowieka do wolności, należy się najwyższe uznanie i godne przypomnienie. 

Powinnością nas, ludzi wolnych, jest kultywowanie pamięci o wybitnych postaciach i przełomowych 

wydarzeniach, a także propagowanie zasady suwerenności, konstytucjonalizmu i demokracji. 

Apelujemy do organizacji społecznych, samorządów lokalnych, środowisk kulturalnych, oświatowych i 

naukowych o włączenie się w organizację roku 2014 jako Roku Ludzi Wolności.  

 


