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Młodzi dla Kamerunu

W Nowohuckim Centrum Kultury
w ramach obchodów 25-lecia
odzyskania wolności Polski odbyło
się spotkanie „Ludzie 4 czerwca”.
„To jest nasza odpowiedzialność,
żeby dobra pamięć trwała – w
Polsce, Małopolsce i Nowej Hucie”
– mówił prezydent Polski,
Bronisław Komorowski, obecny na
uroczystościach w Krakowie.
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„Trudno ukryć, a nawet powiem, nie
trzeba kryć wzruszenia, jeśli jest ono
związane ze wspomnieniami sprzed
tylu lat, tej niełatwej drogi, która
wcale nie musiała zakończyć się

szczęśliwie” – przyznał Bronisław Komorowski.
Prezydent podkreślił, że nowohuckie uroczystości są bardzo istotnym elementów obchodów 25-lecia
wolności Polski. Uznał, że wspomnienie tego wydarzenia w tak szczególnym miejscu ma „wymiar,
który świadczy o autentyzmie przeżycia i radości”. „Nowa Huta jest symbolem i tego złego okresu,
budowania przeciw tradycji narodowej, budowania przeciw wartościom, które tworzyły naród, ale jest
także symbolem zwycięstwa. Trudnej walki i zwycięstwa!” – mówił. Wskazał, że miasto, które miało
być symbolem odrzucenia tradycji, obróciło się przeciwko swoim pomysłodawcom i projektantom.
„Dzisiaj to już jest wszystko razem jedna wspólna, wolna Polska. Także dzięki oporowi, dzięki walce
robotników z Nowej Huty. Dzięki bolesnym doświadczeniom, ale też i odwadze mieszkańców tego
miasta” – kontynuował prezydent.
Powiedział, że bardzo ważne było tegoroczne docenienie Polski i Polaków przez najpotężniejsze
postacie świata współczesnego jako ludzi, którzy wybili się na wolność i mądrze ją zagospodarowali.
„Ale jestem przekonany, że równie wielką radością są wszelkie przejawy satysfakcji i docenienia na
gruncie rodzin, na gruncie społeczności lokalnych, na każdym gruncie, w którym funkcjonujemy w życiu
codziennym” – zaznaczył.
Bronisław Komorowski zaproponował, aby tradycja 4 czerwca została ugruntowana – na kanwie
uznania i podziwu świata oraz uznania miejsca Polski w procesie odzyskiwania wolności przez Europy
Wschodniej. „Żeby móc skutecznie ugruntować przekonanie i pamięć o tym, że wolność zaczęła się w
Polsce, musimy najpierw zbudować w samych sobie, u nas w Polsce, w naszych sercach, naszych
głowach, przekonanie, że to było coś wielkiego, co potrafiliśmy nie popsuć, ale wykorzystać na rzecz
całej Polski!” – zaapelował.
„Chcę prosić serdecznie, aby ta rocznica, ten moment wspomnień i dumy z 4 czerwca były obchodzone
na gruncie regionów, miast, na gruncie gmin i poszczególnych środowisk. Bo jest się czym cieszyć!” –
podsumował Bronisław Komorowski.
W ramach wizyty w Krakowie prezydent Bronisław Komorowski uczestniczył w uroczystości posadzenia
"Dębu Wolności", złożył kwiaty przed pomnikiem Solidarności oraz obejrzał plenerową wystawę
„Dziękujemy za Wolność – ludzie 4 czerwca 89”. Wręczył także odznaczenia państwowe, a sam
otrzymał honorowe odznaczenie – medal „Dziękujemy za wolność”.
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