
Stanowisko nr 3/XXXI/2019 

Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” 

z dnia 8 maja 2019 roku 

z okazji 40. rocznicy I pielgrzymki św. Jana Pawła II i 30. rocznicy wyborów  

4 czerwca 1989 r. 

 W czerwcu 2019 r. mija 40 lat od pamiętnej pielgrzymki naszego Wielkiego Rodaka, św. 

papieża Jana Pawła II. W dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r., w czasach panowania 

zbrodniczego komunizmu, odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków , Kalwarię 

Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ. Obudził nowego ducha w naszym 

narodzie, pomógł „policzyć się” i uwierzyć w siebie. 

 Wszyscy pamiętamy doniosłe słowa wypowiedziane przez naszego Rodaka w dniu                 

2 czerwca na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie: „dzieje Ojczyzny, tworzone przez 

każdego jej syna i każdą córkę od tysiąca lat — i w tym pokoleniu, i w przyszłych — choćby 

to był człowiek bezimienny i nieznany, tak jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy (…) 

To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną 

Najświętszą Ofiarę Chrystusa na placu Zwycięstwa. I wołam, ja, syn polskiej ziemi,  a 

zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień 

święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi 

Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!” Z tego ducha zrodziła się wkrótce NSZZ 

„Solidarność”. Te słowa do dziś są aktualne, są naszym zadaniem i zobowiązaniem. Wciąż 

nie w pełni zrealizowanym.  

 Jednym z etapów odzyskiwania ducha narodu, odzyskiwania swojej tożsamości, 

zrzucenia jarzma komizmu były częściowo wolne wybory z 4 czerwca 1989 r. Polacy 

odrzucili wówczas powierzchownie wrogą ideologię, przywrócono podstawowe prawa i 

wolności. Jednak                  z perspektyw minionych 30 lat widzimy, że prawa zwykłych 

ludzi, zwykłych pracowników zostały zapomniane, nie zostały zabezpieczone. 

Dziś „Solidarność” wspomina te dwa doniosłe wydarzenia przypominając słowa św. Jana 

Pawła II: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej 

Ziemi!” Niech odnowi w duchu solidarności i miłości, w duchu uczciwości i godności 

pracownika, w duchu prawdy i dobra. 
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