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Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji 

Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych 

 13 grudnia 2021 r. mija 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. To jedno  

z najbardziej tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski, które miało ogromny wpływ na życie 

wielu Polaków. O północy na ulice miast wyprowadzono wojsko i milicję, wyłączono telefony, przejęto 

stacje radiowe i telewizyjne. Pierwszej nocy aresztowano i internowano ponad 3 tysiące działaczy 

„Solidarności” , w następnych miesiącach liczba uwięzionych wzrosła do niemal 10 tysięcy. Wszelkie 

próby oporu i protestu przeciw stanowi wojennemu były pacyfikowane często z użyciem czołgów  

i uzbrojonych oddziałów ZOMO. Symbolem oporu stała się kopalnia „Wujek” gdzie16 grudnia 1981 r. 

zamordowano dziewięciu strajkujących górników a dwudziestu jeden raniono. Do końca stanu 

wojennego liczba ofiar bardzo wzrosła, ofiary trudno dziś policzyć. 

 Stan wojenny, choć formalnie obowiązywał do lipca 1983r., to faktycznie trwał aż do przemian 

w 1989 r.  

 Dzisiejsza rocznica winna przywołać refleksję nad pamięcią wszystkich ofiar stanu wojennego  

w Polsce. Dla nas, Działaczy Opozycji Antykomunistycznej, jest to zobowiązanie, aby utrwalona została 

ona dla następnych pokoleń.  

 Wspominając te tragiczne wydarzenia z przed 40 lat nie sposób nie wspomnieć o wartościach 

które stały się fundamentem niepodległości III Rzeczypospolitej. Wolność i Solidarność, to dwa słowa, 

które wyznaczały cel i metody postępowania osób podejmujących działalność antykomunistyczną  

w latach „80” XX wieku w PRL-u. Były one kluczem, mottem dla wielu, którzy swym działaniem 

bezsprzecznie przyczynili się do upadku komunistycznego systemu. Były także hasłem i trwaniem tych 

którzy sięgając do tradycji, znajdując wsparcie kościoła katolickiego podejmowali trud walki  

o niepodległość Ojczyzny. Wolność i Solidarność, to słowa wypisane na krzyżu noszonym przez tych, 

którzy ponieśli zasługi dla niepodległości naszej Ojczyzny. 

Wezwanie wieszcza: „Jeśli zapomnę o Nich – Ty Boże na niebie zapomnij o mnie”  

(Adam Mickiewicz „Dziady”, część III) jest wciąż aktualnym przesłaniem.  
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