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Szanowni Pa ństwo!

4 czerwca 1989 roku pokonali śmy komunizm. 4 czerwca 2014 roku minie ćwier ć wieku od tamtego niezwyk łego dnia. Ju ż dziś zacznijmy przygotowania do uroczystego,
jubileuszowego, obywatelskiego Świ ęta Wolno ści.

4 czerwca 1989 roku to tryumf solidarno ści i odwagi nad zw ątpieniem i politycznym osamotnieniem.4 czerwca 1989 roku to pocz ątek udanej, wielkiej zmiany ustroju. 4
czerwca 1989 roku to powrót nadziei na suwerenno ść państw Europy Środkowej i Wschodniej, to początek drogi ku jedno ści Europy.

Byli śmy wtedy razem. Życie obywatelskie i patriotyczne w Polsce nie usta ło – mimo cenzury, represji i żelaznej kurtyny. Ludzie Solidarno ści wspierali si ę. Wspólnie
opłakiwali ofiary masakry w kopalni „Wujek ”. Razem szli za trumnami ksi ędza Jerzego Popiełuszki i Grzegorza Przemyka. Postulaty sierpniowe wyra żały potrzeb ę
przywrócenia godno ści ludzkiej pracy – potrzebę, któr ą czuły miliony Polaków. 4 czerwca 1989 roku razem zaufali śmy pragnieniu wolno ści.

Wybory 4 czerwca, cho ć tylko cz ęściowo demokratyczne, by ły wolne naprawd ę: niesfa łszowane, nieokupione represjami. Ich wynik ujawni ł realny uk ład sił w społeczeństwie.
Doprowadził do głębokich zmian. Zwyci ęży ła solidarna decyzja milionów Polaków. Zwyci ęży ła wspólnota. Dlatego b ądźmy razem tak że w przysz łym roku. Zorganizujmy
świ ęto razem!

Do wspólnego świ ętowania polskiej wolno ści 4 czerwca 1989 roku zapraszam Polaków na ca łym świecie i wszystkich naszych przyjació ł. Zach ęcam ju ż dziś do rozpoczęcia
przygotowa ń, by wydarzenie to mia ło charakter wielkiej, wspólnej, obywatelskiej uroczysto ści. Wolno ść nie ma granic. Nasze Świ ęto Wolności jest te ż świ ętem ca łego wolnego
świata.

Do organizowania wspólnych przedsi ęwzięć zapraszam wszystkich. Zapraszam osoby prywatne i instytucje, urz ędy pa ństwowe i organizacje pozarz ądowe, środowiska
przedsiębiorców, instytucje publiczne i samorz ądy. Zapraszam mieszka ńców wsi, ma łych miast i wielkich metropolii – równie ż za oceanem – w których żyj ą Polacy.
Chcia łbym, by świat mia ł szansę poznać nas tego dnia jako naród ludzi wolnych, ceni ących wolno ść własn ą i wspieraj ących innych b ędących na nie łatwej drodze ku wolno ści.

Zach ęcam ludzi kultury i sportowców, ludzi mediów i nauki, przedsi ębiorców i urz ędników. Mam nadziej ę na wspólne inicjatywy z przedstawicielami Ko ściołów. Chcia łbym,
by rola kap łanów we wspieraniu opozycji, w podtrzymywaniu nadziei i duchowym umacnianiu Polaków walcz ących o wolne pa ństwo została uwzgl ędniona i doceniona.
Zapraszam zarówno tych, którzy pami ętaj ą 4 czerwca 1989 roku, jak i tych, którzy si ę właśnie wtedy lub pó źniej urodzili. Zapraszam tych, którzy przy łą czyli si ę do
Komitetów Obywatelskich „Solidarno ści”, by podzielili si ę swoim doświadczeniem. Zapraszam artystów wielkich scen narodowych, estrady i artystów offowych – wszystkich,
którzy tworz ą w wolno ści i dzięki wolno ści. Proszę o zaanga żowanie ludzi nauki i kultury. Wolno ść wymaga, by mówi ć o niej na nowo, by wyja śnia ć jej znaczenie, by rzetelnie
wskazywa ć, co jej dziś zagra ża.

Wspólnym wysi łkiem zbudujmy jak najambitniejszy program obchodów. Wspólnie wype łnijmy ten projekt jak najatrakcyjniejszymi pomys łami. Potwierd źmy raz jeszcze, że
nie ma wolno ści bez solidarno ści. Że wolność i dzisiaj wymaga solidarno ści pomi ędzy nami.
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