Rezolucja Nr 36/XLIII/12

Rada Miasta Krakowa
zebrana na sesji w dniu 25 kwietnia 2012 r.
uchwala niniejszą
REZOLUCJĘ
skierowaną do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie ustanowienie 30. kwietnia Dniem Nowej Huty - Miasta Pracy i Walki Pamięci i Solidarności.
Rada Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa kieruje prośbę o ustanowienie
30. kwietnia Dniem Nowej Huty - Miasta Pracy i Walki - Pamięci i Solidarności.
60 lat dziejów tego niezwykłego miejsca - od odrębnego miasta po jedną z najmłodszych
części Krakowa stanowi alegorię najnowszej historii Polaków. Nowa Huta powstała na deskach
kreślarskich urbanistów jako eksperyment inżynierii społecznej, miała być „laboratorium nowego
człowieka". Wbrew intencjom władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej społeczność Nowej Huty
przez cały okres jej istnienia zachowała niezależność myślenia, umiłowanie wolności, wierność
narodowym tradycjom. W historii Polski nowohucianie zapisali się niezłomną walką w obronie
wiary ojców, śmiałymi czynami wymierzonymi w komunistyczną propagandę, budową jednej
z największych struktur „Solidarności”. W trudnych czasach hołdowali demokratycznym
wartościom, wykazali zdolności do spontanicznej, oddolnej samorganizacji. Nowa Huta była
jednym z istotnych ognisk kultury niezależnej - działał tu Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy,
liczne redakcje podziemnej prasy, odbywały się spotkania teatralne, samokształceniowe i wieczory
literackie.
W uznaniu zasług i odwagi mieszkańców młodszej siostry Krakowa jego radni, pochodzący
z różnych klubów przygotowali projekt uchwały o objęciu honorowym patronatem Rady Miasta
Krakowa projektu „Nowa Huta - Miasto Pracy i Walki - Pamięci i Solidarności”. Projekt ma na celu
dokumentację spuścizny nowohuckiej opozycji demokratycznej oraz szeroką edukację
mieszkańców i gości Krakowa, w tym zwłaszcza młodzieży szkolnej. Ustanowienie 30. kwietnia
Dniem Nowej Huty pozwoliłoby wesprzeć dotychczasowe starania wielu środowisk i osób
prywatnych o uczczenie i oddanie szacunku dla niezłomnej postawy trzech pokoleń mieszkańców
tej Dzielnicy.
Proponowana data nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych związanych
z działalnością opozycji w Nowej Hucie jakie miały miejsce w różnych latach na przełomie
kwietnia i maja. Były nimi: 27 kwietnia 1960 r. - obrona krzyża, 30. kwietnia 1982 - pierwszy
marsz milczenia w Nowej Hucie, 1 maja 1982 - wielka modlitwa oraz ofiarowanie Matce Bożej
Królowej Polski sztandarów nowohuckiej Solidarności w kościele Arka Pana, 26 kwietnia 1988 r.strajk kwietniowo - majowy.
Pozostajemy z nadzieją na przychylenie się do naszej prośby, która jest wyrazem woli wielu
mieszkańców Krakowa.
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