Drodzy przyjaciele, koleżanki i koledzy z dawnej „Solidarności” i opozycji
antykomunistycznej, pokolenie dzieci i wnuków starej opozycji,

Drodzy przyjaciele, koleżanki i koledzy z dawnej „Solidarności” i opozycji
antykomunistycznej, pokolenie dzieci i wnuków starej opozycji,

39 lat temu, 14 sierpnia 1980 roku, z niewielką grupą współpracowników rozpocząłem strajk w Stoczni Gdańskiej, który zaowocował powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, a po kilku latach walki przyniósł Polakom Wolność
i Niepodległość.
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Wtedy narzędziem walki były strajki. Ich siła i determinacja uczestników okazały się mocniejsze niż reżim komunistyczny.
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Cztery lata temu władzę zdobyła partia posługująca się kłamstwem,
łamiąca Konstytucję i niczym komuniści potrafiąca niszczyć wolność
słowa i demokratyczne podwaliny państwa prawa. Musimy temu złu
przeciwstawić się całą mocą. Znów stańmy w obronie Demokracji
i przynależności Polski do świata Zachodu.
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Dzisiejszym naszym narzędziem walki jest kartka wyborcza, dlatego wzywam wszystkich dawnych działaczy opozycji. Zacznijmy wzywać
Polaków do udziału w głosowaniu. Stańmy, tak jak wtedy, z ulotkami
czy plakatami i wezwijmy do pójścia na wybory i wybrania demokratycznej drogi rozwoju Polski. Inaczej zaprzepaścimy dorobek pokoleń
i skażemy kraj na katastrofę, nędzę i upadek. Niech każdy znów działa tak,
jakby wszystko zależało od niego.
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