
  

- Koncertem zatytułowa- 
nym XX lat polskiej demo-
kracji chcemy włączyć się 
w obchody rocznicy prze-
łomu inicjującego trans-
formację ustrojową w Pol-
sce, która przyczyniła się 
do budowy społeczeństwa 
obywatelskiego.

Dokładnie 20 lat temu 
Dom Muzyki i Tańca był 
miejscem niezwykłego  
spotkania mieszkańców 
regionu z osobowościami 
tworzącymi etos „Solidar-
ności”. 

Nawiązując do tego hi-
storycznego wydarzenia 
zaprosiliśmy do Zabrza 
prezydenta Lecha Wałę-
sę, liderów ówczesnej 
demokratycznej opozycji, 

parlamentarzystów oraz 
autorytety polskiego życia 
publicznego.

W koncercie wystąpi – po-
dobnie jak 20 lat temu 
– Stanisław Sojka z zespo-
łem, a także Krystyna Jan-
da i Bogusław Sobczuk.

Dwadzieœcia lat temu, na dwa tygodnie przed pamiêtnymi wy-
borami  przed Domem Muzyki i Tañca startuj¹cy z list Komite-
tu Obywatelskiego  „Solidarnoœæ” dzia³acze opozycji spotkali 
siê z mieszkañcami regionu. 

Byli wśród nich ubiegający się o poselski mandat Janusz 
Steinhoff oraz Elżbieta Seferowicz, a także kandydujący do 
Senatu:  Andrzej Wielowieyski, Leszek Piotrowski i August 
Chełkowski.  Rodzącą się w Polsce demokrację wspierał wiel-
ki francuski aktor i pieśniarz Yves Montand, który również 
przyjechał do Zabrza. Spotkanie zakończył recitalem Stanisław 
Soyka z zespołem.

Choæ PZPR i jej przybudówki, dziêki zawartym w ordynacji 
wyborczej gwarancjom zdoby³y wiêkszoœæ miejsc w Sejmie, 
to bezapelacyjnym zwyciêzc¹ czerwcowych wyborów okaza³a 
siê  „Solidarnoœæ”. Jej kandydaci,  okreœlani popularnie jako 
„dru¿yna Wa³êsy”, zdobyli wszystkie, oprócz jednego, manda-
ty, o które mogli siê wówczas ubiegaæ. Nowymi parlamentarzy-
stami zostali goszcz¹cy wczeœniej w Zabrzu opozycjoniœci. 

Uroczystoœci, które odbêd¹ siê 15 maja w Zabrzu, bêd¹ 
pierwsz¹, po latach okazj¹ do spotkania ludzi, których poli-
tyczne losy potoczy³y siê po 1989 roku bardzo ró¿nie. 
W  Domu Muzyki i Tañca, podobnie jak 20 lat temu, wyst¹pi 
Stanis³aw Soyka. Na scenie pojawi siê  Krystyna Janda               
i Bogus³aw Sobczuk, bohaterowie „Cz³owieka z ¿elaza”.         
Swój przyjazd zapowiedzia³ równie¿ Lech Wa³êsa. 

Koncertowi towarzyszyæ bêdzie wystawa plakatów wyborczych 
ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Bêdzie j¹ mo¿na 
ogl¹daæ w holu DMiT.  
Wa¿nym punktem uroczystoœci bêdzie nadanie parkowi miej-
skiemu imienia Jacka Kuronia. Specjalna tablica pami¹tkowa 
zostanie ods³oniêta przed koncertem, na terenie Domu Muzy-
ki i Tañca. 

Bilety w cenie 30 z³otych do nabycia w kasie DMiT. 

uroczysty koncert w Domu Muzyki i Tañca
Lech Wa³êsa oraz parlamentarzyœci wybrani w wyborach 4 czerwca 1989 roku z list 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarnoœæ” bêd¹ uczestniczyæ w uroczystym koncercie 
z okazji 20 rocznicy pierwszych, wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP. 
Do udzia³u w nim zapraszaj¹ Jerzy Buzek, pose³ do parlamentu Europejskiego, Krystyna 
Bochenek, wicemarsza³ek Senatu RP oraz pomys³odawczyni koncertu Ma³gorzata Mañka 
– Szulik, prezydent Zabrza. 

17.00 
Ods³oniêcie tablicy 
pami¹tkowej poœwiê- 
conej Jackowi Kuro- 
niowi, nowemu pa-
tronowi parku. 
Na jego terenie znaj-
duje siê Dom Muzyki 
i Tañca. 

18.00 
Koncert z udzia³em 
Krystyny Jandy, Bo- 
gus³awa Sobczuka  
i Stanis³awa Soyki      
z zespo³em.

„XX lat polskiej demokracji”
Spotkanie po 20 latach

Wystawa plakatów wyborczych i pierwszych 
egzemplarzy „Gazety Wyborczej” ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego w Zabrzu (Hol Domu Muzyki 
i Tańca w Zabrzu).

Yves Montand przez wiele 
lat wspierał czynnie 
Solidarność

Program 
uroczystoœci

Plakat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Plakat ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Zabrzu

Małgorzata Mańka – Szulik, 
prezydent Zabrza, 
pomysłodawczyni koncertu


