Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych

Tylko Polska sprawiedliwa, uczciwa i solidarna może się
rozwijać, tylko w takiej Polsce możemy wykorzystać
wszystko, co własnym wysiłkiem zdobyliśmy.
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Szanowni Państwo,

wielki ruch „Solidarności”, który wyrósł ze wspólnotowego sprzeciwu milionów
Polaków wobec komunistycznego reżimu stał się fundamentem dzisiejszej niepodległej
i suwerennej Rzeczypospolitej. Podpisane 38 lat temu Porozumienia Sierpniowe były
wielkim sukcesem w walce z władzami PRL i stanowiły ważny etap w pokonaniu
komunizmu, zrzuceniu sowieckiego jarzma i odzyskania niepodległości. To w wyniku
tych porozumień powstała „Solidarność”, która zmieniła historię Polski i Europy.
Polacy mieli odwagę przeciwstawić się komunistycznej, totalitarnej władzy
narzuconej siłą w wyniku II wojny światowej przez Związek Sowiecki i upomnieć się
o fundamentalne prawa człowieka, obywatela i pracownika. W Sierpniu 1980 roku
poczuliśmy, że marzenia o zmianie naszych trudnych, narodowych losów mogą stać się
rzeczywistością. Jestem dumny, że dane mi było wraz z moim pokoleniem uczestniczyć
w dziele tych wielkich przemian. Od wolności i demokracji dzieliło nas wprawdzie
jeszcze 10 lat i koszmar stanu wojennego, ale ostatecznie dzięki „Solidarności”
odzyskaliśmy niepodległe państwo.
Niestety przez wiele lat istnienia III Rzeczypospolitej, za czasów kolejnych rządów
ostatniego ćwierćwiecza ideały „Solidarności” były wypaczane przez pozostałości
i wpływy postkomunizmu oraz lansowanego przez ówczesne elity liberalizmu.
Wywoływało to poczucie zawodu wśród coraz większej części społeczeństwa i uderzało
w podstawowe interesy uczciwych Polaków oraz ich prawo do godnego życia w wolnej
i sprawiedliwej Ojczyźnie.
Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości nawiązuje do etosu tego największego
w dziejach pokojowego ruchu społecznego, po latach urzeczywistniając jego
niezrealizowane dotychczas cele i postulaty. Przywrócony został poprzedni wiek
emerytalny, podniesiony wbrew społeczeństwu przez koalicję PO-PSL. Rząd Prawa
i Sprawiedliwości respektując niezbywalne prawo pracowników do godnej pracy i płacy

wprowadził godzinową stawkę minimalną, podwyższył płace, wprowadził programy
społeczne służące młodym Polakom i polskim rodzinom - „500 plus” oraz „Dobry start”.
Przywracamy poczucie sprawiedliwości społecznej odbierając miliony złotych mafiom
i złodziejom i przekazując je dzieciom. Polska jest krajem bezpiecznym, budzącym coraz
większy szacunek na arenie międzynarodowej, w którym każdy może odnaleźć swoje
miejsce do życia.
W związku z dzisiejszą rocznicą pragnę przekazać wyrazy głębokiego uznania oraz
podziękować wszystkim, którzy działając w „Solidarności” i innych organizacjach
demokratycznej opozycji i antykomunistycznego podziemia lat 80., włożyli swoją cząstkę
w zwycięstwo nad komunizmem i odzyskanie upragnionej wolności. Dzięki walce
i odwadze ludzi „Solidarności” Rzeczpospolita jest dzisiaj niepodległym i suwerennym
państwem.
38. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „Solidarności”
zbiega się z jubileuszem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę,
byśmy mając na uwadze dokonania tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wolności,
poświęcili jeszcze bardziej niż do tej pory nasze serca, umysły i czyny bezpiecznej,
sprawiedliwej, liczącej się w świecie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Niech będzie to
nasze wspólne zobowiązanie wobec przyszłości.
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