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Sezon karczem piwnych 2018/2019 można uznać za zamknięty. Tradycyjnie jego zwieńczeniem była impreza zorganizowana
przez śląsko-dąbrowską Solidarność. W minioną sobotę Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zabrzu gościła ponad tysiąc osób, które wspólnie bawiły się podczas XXVI Regionalnej Karczmy Piwnej NSZZ Solidarność.
Wraz ze związkowcami w Zabrzu świętował prezydent Andrzej Duda, a także m.in. wiceministrowie energii i sprawiedliwości:
Grzegorz Tobiszowski i Michał Wójcik, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i szefowie spółek górniczych.
- Praca górników to służba dla całego społeczeństwa, w której trzeba być człowiekiem niezwykłej odwagi. (…) Jesteście specjalną
grupą, nie tylko społeczną, ale jesteście też specjalną grupą wśród polskich ludzi pracy. Wykonujecie zawód i służbę dla Polski
wyjątkową - mówił Andrzej Duda w swoim wystąpieniu. Poprzedziła je minuta ciszy dla upamiętnienia wszystkich górników, którzy
w minionym roku odeszli na wieczną szychtę. Prezydent wspomniał także tych, którzy w 1981 roku zginęli podczas pacyfikacji
kopalni „Wujek”.
- Te wasze wydarzenia, kiedy się tradycyjnie spotykacie, zaczynają się minutą ciszy. Wiadomo, że w każdym zawodzie ludzie
odchodzą, ale najczęściej odchodzą z przyczyn naturalnych, bo przychodzą kolejne pokolenia, a poprzednie po prostu umierają. W
waszym zawodzie w każdym roku jest tak, że giną górnicy pod ziemią, giną w czasie pracy, bo taka jest ta służba i taki jest ten
zawód - mówił prezydent.
- Górnicza Solidarność, ta, którą wy jesteście, jest jedną z najpotężniejszych Solidarności, jakie mamy w Polsce. To Solidarność
ludzi wielkiej odwagi, zdolnych do wielkich czynów i tych, którzy stali na czele marszu, który pokonał komunę, zaprowadził nas do
Polski, którą my dzisiaj mamy - Polski wolnej, niepodległej i prawdziwie suwerennej - podkreślił Andrzej Duda.
Jak przypomina Solidarność, tradycyjne spotkania górnicze, czyli tzw. karczmy piwne, organizowane są w Polsce od połowy
listopada do końca stycznia. Biorą w nich udział górnicy, ubrani obowiązkowo w galowe mundury, oraz osoby związane z branżą
górniczą.

