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Kolego Przewodniczący, 

w tym szczególnym roku, który na początku zapowiadał się jako rok 
optymistycznych i wielkich wydarzeń, takich jak wybory w NSZZ „Solidarność”, 30-lecie 
„Solidarności”, jednak, jak się okazało 10 kwietnia, w roku tragicznym dla Polski, a 
szczególnie dla związku, który stracił jedynego politycznego przyjaciela – ś.p. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, składam na Pana ręce podziękowanie. 

Dziękuję za okazywaną od 2002 roku pomoc materialną, organizacyjną, towarzysko 
– duchową, która pomaga mi znosić łagodniej chorobę. Szczególnie dziękuję za 
uhonorowanie mnie zaszczytnymi tytułami i odznaczeniami, których dostąpiłem w obecnej 
kadencji. Był to Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, wręczony mi przez Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, tytuł honorowego obywatela Miasta Gorzowa, książka o podziemnym radiu 
„Solidarność”, która opisuje kawałek mojego życiorysu. 

Co prawda do dziś nie zdradzono mi jakich to argumentów, forteli i dyplomacji 
użyto, bym tego doświadczył. Może nie dowiem się nigdy, ale za wszystkie te zaszczyty, dary 
i opiekę roztoczoną przez „Solidarność” nade mną DZIĘKUJĘ! 

Dziękuję członkom „Solidarności”, komisjom zakładowym, Zarządowi Regionu, 
Koledze Przewodniczącemu, Jarosławowi Porwichowi i członkom Prezydium Zarządu Regionu 
obecnej kadencji. 

Życzę wszystkim ludziom „Solidarności” pomyślności, zdrowia i sukcesów, a Koledze 
Przewodniczącemu życzę długiej kariery w związku. 

Za Twój sukces, Jarku uważam politykę historyczną o „Solidarności” w regionie 
gorzowskim i o wszystkich ruchach niepodległościowych związanych z „Solidarnością” w 
regionie gorzowskim. Być może dla niektórych wyda się to śmieszne, że uważam to za 
sukces, lecz jeżeli „Solidarność” nie będzie dbała o swoją historię i o niej zapomni, to wielkie 
jej dokonania i historyczne zasługi dla Rzeczpospolitej, Europy i całego świata przywłaszczą 



sobie inni. Po prostu tę naszą piękną historię nam ukradną. Dlatego musimy jej bronić i ją 
pielęgnować. 

Większość z nas należy do „Solidarności” od 1980 roku i dla nas nie ma pierwszej i 
drugiej „Solidarności”. My nie uznaliśmy stanu wojennego i nie utraciliśmy członkowstwa w 
„Solidarności” z powodu tego stanu. My, jesteśmy w „Solidarności” od 30 lat. Dlatego 
polityka historyczna o „Solidarności” jest tak ważna w działaniach władz związku, by pamięć 
o dokonaniach „Solidarności” nie była wypaczana, byśmy nie byli dzieleni na tych z pierwszej 
– lepszej, czy drugiej – gorszej „Solidarności”, bo to dzięki „Solidarności”, o czym się 
zapomina, Polska podniosła się z ekonomicznego bankructwa w 1989 roku. To my – 
„Solidarność” po odsunięciu od władzy komunistów, otoczyliśmy parasolem politycznym 
wszystkie rządy po 1989 roku, a za drastyczne reformy, a szczególnie za bezrobocie, 
zapłaciliśmy najwyższą cenę – częściową utratą zaufania społeczeństwa i szczególną 
nienawiścią największych beneficjentów naszego sukcesu, takich jak większość dziennikarzy, 
polityków, części środowisk naukowych i artystycznych. 

Kończąc jeszcze raz dziękuję za wszystko „Solidarności”. Życzę wszystkim Wam 
zdrowia, sukcesów i dumy z bycia członkiem „Solidarności”. 

 

Z poważaniem 

Bronisław Żurawiecki 
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Kolego Przewodniczący, 

w tym szczególnym roku, który na początku zapowiadał się jako rok 
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zapomina, Polska podniosła się z ekonomicznego bankructwa w 1989 roku. To my – 
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