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Szanowni Goście, 

Drogie Koleżanki i Koledzy! 

Dziękując za zaproszenie na WZD Waszego Regionu wyrażam wielki żal, że 

nie będę w stanie z niego skorzystać. Bardzo chciałbym osobiście złożyć na Wasze 

ręce serdeczne podziękowania za ciężką pracę w upływającej kadencji i pogratulować 

wyboru na nową.  

W przeddzień 30 rocznicy urodzin, w roku Niezależnego Samorządnego 

Związku Zawodowego „Solidarność” dziękuję tym wszystkim, którzy dochowali 

wierności ideałom „Solidarności”, podpisanej deklaracji i przysiędze – często 

składanym blisko 30 lat temu. Wasza postawa zasługuje na wielkie uznanie.  

Słowa wdzięczności kieruję do wszystkich, którzy w dniach żałoby po 

smoleńskiej tragedii, swoim licznym uczestnictwem w uroczystościach, okazali swoją 

solidarność z rodzinami ofiar. Ta tragedia, o której dowiedziałem się będąc w 

Watykanie, gdzie uczestniczyliśmy wspólnie z pielgrzymką Gorzowskiej 

„Solidarności” we Mszy świętej, której przewodniczył Kardynał Grocholewski, 

objawiła nam wszystkim jak silna jest wśród Polaków potrzeba solidarności, poczucie 

wspólnoty i patriotyzmu. Również w młodym pokoleniu. Atmosfera tamtych dni 

sprawiła, że podnieśliśmy głowy i przypomnieliśmy sobie, że być w „Solidarności” to 

honor i zobowiązanie.  

Po tygodniach żałoby rozpoczął się dramat powodzi. Wielu Polaków utraciło 

dorobek swojego życia. To kolejna próba dla społeczeństwa i dla państwa.  

Z początkiem czerwca obok smutku i rozpaczy w naszych sercach zagościła 

radość. Dobry Bóg wysłuchał naszych modlitw i spełnił gorące prośby o wyniesienie 

na ołtarze ks. Jerzego Popiełuszki. Beatyfikacja kapelana „Solidarności”, to wielkie 

święto dla całej naszej Ojczyzny, dla polskiego Kościoła, dla naszego Związku. 

Beatyfikacja ks. Jerzego - w przeddzień 30-tej rocznicy urodzin „Solidarności” to 

wielki dar, którego nie wolno nam zmarnować.  

Aby ofiara naszego Kapelana ciągle wydawała dobre owoce, Polsce potrzebny 

jest wielki zbiorowy rachunek sumienia, czy jesteśmy wierni ideałom „Solidarności”, 

czy wierni nauczaniu ks. Jerzego staramy się „zmieniać świat na lepsze”. 



Nie mówią prawdy o „Solidarności” ci, którzy doceniając wielki dar wolności 

naszej Ojczyzny, przemilczają wymiar społeczny sierpnia. To zakłamywanie tego, 

czym była i jest „Solidarność”.  

Ojciec Święty Jan Paweł II uczył nas, że wolności nie można tylko posiadać, że 

trzeba ją stale zdobywać, robiąc z niej dobry użytek. Kierował do nas pytanie: czy 

kiedy pracodawcy nie płacą za pracę, odmawiają prawa do wypoczynku lub opieki 

zdrowotnej, a nawet do macierzyństwa – nie oznacza to ograniczania wolności, o którą 

walczyła „Solidarność”? 

Polska jako zielona wyspa rozwoju na morzu recesji, to zwykła półprawda. 

Polska jest także czarną wyspą w Europie: 

 wyspą ubóstwa i niedożywienia dzieci, 

 wyspą rozwarstwienia dochodów (10 proc. najlepiej wynagradzanych zarabia 

średnio ponad 13 razy więcej od 10 proc. zarabiających najmniej) najgorszy 

wskaźnik w Europie, 

 rekordzistką w uciekaniu od stosunku pracy, od zatrudniania na etat! 

Pracownikom odbiera się poczucie bezpieczeństwa, konieczne nam wszystkim, 

zwłaszcza do założenia rodziny. Nie ma  naukowej prawdy, która by usprawiedliwiała 

takie zjawiska.  

Ks. Jerzy uczył, że milczenie, gdy dzieje się krzywda, to przyzwolenie na zło! 

Ludzie „Solidarności”, ludzie sumienia w dzisiejszej Polsce, wierni nauczaniu naszego 

patrona muszą stawać w obronie prawdy, godności człowieka, reagować na kłamstwo, 

na biedę i niesprawiedliwość. Zwyciężać dobrem, to zachować wierność prawdzie. 

Dochowujmy wierności prawdzie. 

Ci, którzy zamykają oczy na tę czarną część polskiej rzeczywistości, którzy 

udają – że jej nie ma – niech nie powołują się na solidarnościowy rodowód.  

 

Niech naszego głosu nie zabraknie nigdzie, gdzie dzieje się krzywda. Dla 

obrony prawdy musimy być silni! Musimy być razem!  

Silni wiarą w Boga, silni miłością Ojczyzny budujmy pracowniczą wspólnotę. 

Potrzebna jest „Solidarność”! Zorganizowani mają lepiej !!! 

 

Szczęść Boże Wam wszystkim, Szczęść Boże Gorzowskiej „Solidarności”, 

Szczęść Boże Polsce. 
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