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Kraków – warto wiedzieć

Kalendarium obchodów 25-lecia wyborów do Sejmu  
i Senatu RP w 1989 roku omawiano podczas spotkań Mało
polskiego Komitetu Obywatelskiego „S”. Pierwsze odbyło się  
9 lutego br. w kapitularzu bazyliki oo. Dominikanów. Ostatnie:  
6 kwietnia w auli św. Szymona kościoła oo. Bernardynów  
– poświęcone było programowi obchodów 25lecia wybo
rów ’89, prowadził je prof. Andrzej Zoll. Szczegółowy program 
przedstawił Edward E. Nowak – prezes zarządu Stowarzy-
szenia „Sieć Solidarności”.

• 27 maja: otwarcie wystawy „Wybory 1989 – skreślenie 
systemu” – pl. Szczepański, Kraków.

• 1 czerwca: wystawa „Solidarni w drodze do Wolności” – 
Nowa Huta, kaplica na os. Szklane Domy.

• 4 czerwca: Pochód Rektorów wraz z młodzieżą z Colle-
gium Maius na Rynek Główny, a potem odsłonięcie przez  
prof. Zygmunta Kolendę tablicy pamiątkowej na ul. Sien
nej 5, gdzie znajdowała się siedziba Małopolskiego Komi-
tetu Obywatelskiego „Solidarność” ’89.

• 8 czerwca Kraków będzie gościł prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego. Odbędzie się uroczysta msza św.  
za Ojczyznę w katedrze na Wawelu, spotkanie prezy-
denta z posłami i senatorami wybranymi w 1989 roku 
oraz działaczami Małopolskiego Komitetu Obywatelskie-
go „Solidarność”. W Nowej Hucie zaplanowano złożenie 
kwiatów pod pomnikiem „Solidarności”, otwarcie wysta-
wy fotograficznej „Ludzie 4 czerwca”, spotkanie „Ludzi 
4 czerwca” wraz z wręczeniem przez Marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego medali „Dziękujemy za wolność”  
senatorom i posłom wybranym 4 czerwca 1989. Będą kon-
certy, festyny, zabawy sportowe.

• Na 30 sierpnia planowany jest koncert połączony z uro-
czystością wręczenia medali „Dziękujemy za wolność” 
ludziom Solidarności i opozycji.

Z kolei Polska Akademia Umiejętności zaprasza na se-
minaria poświęcone obchodom 25lecia wyborów 4 czerwca 
1989 roku.

• 24 maja, godz. 10.30: „Nasze 25lecie – Blaski i cienie 
oczami korespondentów prasy zagranicznej”. W dyskusji 
uczestniczyć będą redaktorzy: Krzysztof Bobiński – kore-
spondent „Financial Times”, Ekke Overbeek – korespon-
dent prasy holenderskiej, Peter Johansson – korespondent 
prasy szwedzkiej, Gabriele Lesser – korespondentka pra
sy niemieckiej, Mary Sibierski – agencja AFP. Spotkanie 
poprowadzą: red. Katarzyna KolendaZaleska i red. Adam 
Szostkiewicz.

• 30 maja, godz. 10.30: dyskusja zatytułowana „Czerwiec ’89”. 
Uczestnicy dyskusji: profesorowie Andrzej Friszke, o. Jan 
Andrzej Kłoczowski, Andrzej Paczkowski, Jerzy Stępień, 
Andrzej Zoll. Prowadzenie: prof. Andrzej Białas.

• 13 września o godz. 10.30 rozpocznie się spotkanie pt. 
„Transformacja ekonomiczna 1989 – w 25lecie powołania 
rządu Tadeusza Mazowieckiego”, z udziałem prof. Leszka 
Balcerowicza.

Seminaria odbywać się będą w auli Polskiej Akademii Umie-
jętności, ul. Sławkowska 17.

Przypomnijmy, iż organizatorami obchodów 25lecia 
wyborów do Sejmu i Senatu RP są: Wojewoda Małopolski  
– Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego –  
Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, 
Stowarzyszenie Sieć Solidarności – poseł I kadencji Edward 
Nowak oraz Małopolski Komitet Obywatelski „Solidarność”.

MARIAN NOWY

Członkowie Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „S” w auli św. Szymona kościoła oo. Bernardynów

Dziękując za wolność
„W 2014 roku mija 25 lat od wyborów do Sejmu i Senatu. Uczcijmy jubileusz pokojowego zwycięstwa polskiego 

społeczeństwa. Dzień 4 czerwca 1989 roku to jedna z najważniejszych dat naszej najnowszej historii, dzień, który 
przesądził o dalszych losach Polski. Komunizm w Polsce, nie bez walki, odszedł do historii. Za solidarnościo-
wym czynem poszły inne narody, zburzono mur berliński, wiele narodów odzyskało suwerenność. Jest naszym 
historycznym obowiązkiem, szczególnie ludzi pokolenia Solidarności, pokazać, że wieloletnia walka o wolność, 
niepodległość i demokrację miała sens. Powinniśmy przekazywać innym narodom i społecznościom, ale także 
uświadamiać samym sobie, co osiągnęliśmy w mijającym 25-leciu, z czego możemy być dumni, a czego dotąd  
nie zrobiliśmy, co wciąż przed nami.” To fragment apelu działaczy Solidarności do społeczności Małopolski.
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