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30. rocznica wyborów kontraktowych.
Uroczystość przy ul. Siennej w Krakowie i koncert
w kościele Mariackim
4 czerwca 2019 r. pod tablica upamiętniającą siedzibę
Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego, założonego w 1989 r.,
odbyły się uroczystości z okazji 30. rocznicy wyborów
kontraktowych, które wygrała opozycja, rozpoczynając proces
odsuwania komunistów od władzy.
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Dawni opozycjoniści, wśród nich kilku pracowników Oddziału IPN w Krakowie, zostali
uhonorowani medalami 100-lecia odzyskania niepodległości. Wręczył je Szymon
Strzelichowski, dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Dyrektor krakowskiego IPN dr hab. Filip Musiał podkreślił w
swoim wystapieniu, że 4 czerwca 1989 r. zmienił bieg
historii. „Z tych dwóch stron, które zasiadły do Okrągłego
Stołu, ludzie Solidarności chcieli poszerzenia sfery wolności.
Ekipa Jaruzelskiego dążyła do tego, aby uratować czerwone
imperium. 4 czerwca Polacy pokazali, że nie są
zainteresowani koncesjonowanym udziałem w organach
przedstawicielskich w ramach PRL-u, że chcą wolności” –
powiedział dr Musiał.

Po południu w kościele Mariackim zabrzmiał uroczysty koncert. Muzycy (Michał Dworzyński,
dyrygent; Włodzimierz Siedlik, dyrygent; Sebastian Szumski, baryton; Chór Filharmoników
Krakowskich; Chór Passionart; Marcin Wróbel, przygotowanie chórów; Orkiestra
Symfoniczna Passionart) wykonali „Beatus vir” Henryka Mikołaja Góreckiego. Prawykonanie
tej kompozycji odbyło sie 40 lat temu, podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do
ojczyzny.
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