
STANOWISKO NR 5/2014
RADY GMINY LIPIE

z dnia 6 czerwca 2014 r.

w sprawie 25 rocznicy wyborów w dniu 4 czerwca 1989 roku

Na podstawie § 25 ust. 3 Statutu Gminy Lipie

Rada Gminy Lipie
przyjmuje stanowisko

4 czerwca przypada 25 rocznica wolnych wyborów w Polsce. Jest to symboliczne 25 lat wolności. 
Rada Gminy Lipie pragnie włączyć się w obchody tego ważnego dla historii naszego kraju wydarzenia.

4 czerwca jest szczególną datą dla Polski jako „suwerennego i demokratycznego państwa wolnych 
i świadomych swoich praw obywateli”. Wybory, które się wtedy odbyły, choć tylko częściowo 
demokratyczne umożliwiły ujawnienie realnego układu sił w polskim społeczeństwie. Został przez to 
zapoczątkowany proces przemian, który doprowadził do powołania pierwszego niekomunistycznego rządu 
w bloku radzieckim, obalenia muru berlińskiego i dołączenia Polski do rodziny państw demokratycznych. 
Polacy wybrali 460 posłów oraz 100 senatorów. Premierem został Tadeusz Mazowiecki. Wynik wyborów 
doprowadził do głębokich zmian. Zwyciężyła solidarna decyzja milionów Polaków. Głosowanie, które 
odbyło się 25 lat temu, przyniosło zwycięstwo solidarnościowej opozycji oraz porażkę komunistycznej 
władzy. 4 czerwca 1989 roku to tryumf solidarności i odwagi, początek udanej, wielkiej zmiany ustroju, 
powrót nadziei na suwerenność państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz początek drogi ku jedności 
Europy. Zgodnie z uchwałą demokratycznego już Sejmu, od 1 stycznia 1990 roku przestała obowiązywać 
dotychczasowa nazwa państwa – PRL. Państwu przywrócono jego tradycyjną nazwę – Rzeczpospolita 
Polska, a godłu koronę. Z punktu widzenia samorządu lokalnego istotne jest też to, że przemiany 
zapoczątkowane wyborami 4 czerwca 1989 r. doprowadziły w ciągu niespełna roku do odrodzenia się 
samorządu terytorialnego.

Rada Gminy Lipie, wyraża szacunek wszystkim zaangażowanym w polskie przemiany, których 
symbolem są wybory w dniu 4 czerwca 1989 r.

 

 Przewodnicząca Rady 
Gminy Lipie

Henryka Siejka
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