
Lech Wałęsa

Drogi Czytelniku,
Szanowni Państwo,

dzisiejszy świat stawia przed nami wiele nowych wyzwań. Na naszych 
oczach przechodzimy z ery opartej na przywiązaniu do pracy fizycznej, 
ziemi i granicach, do nowej rzeczywistości świata intelektu, globalizacji 
i internetu. Potrzebujemy nowych struktur i rozwiązań na nowe czasy. 
Na czym je oprzeć, jak je budować? Skąd czerpać wzorce? To pytania, któ-
re dziś przed nami stoją.

Według mnie niezwykle istotne jest, aby odpowiadając na rysujące się 
wyzwania, nie zapominać o tożsamości i historii, czyli o tym, co ukształ-
towało naszego ducha i postawę. Pamiętajmy, że naszą polską, narodową 
cechą było przez wieki pragnienie wolności, suwerenności i możliwości 
samostanowienia. Był nią swoisty Gen Wolności.

Nasze bogate doświadczenie ponadtysiącletniej państwowości po-
kazuje, jak z wolnością potrafiliśmy sobie pięknie radzić. Ale uczy nas 
również, do czego prowadzi jej nadużywanie i anarchia. Polska historia 
pokazuje, jak o wolność walczyliśmy oraz jak i dlaczego ta wolność była 
nam odbierana. Zastanówmy się nad tym sami, ale też i w rozmowie z ro-
dzicami, kolegami oraz nauczycielami. Pomyślmy, jakie wnioski z naszej 
historii możemy wyciągnąć.

Niech refleksja nad historią naszego kraju widzianą przez pryzmat hasła 
„wolność” pomoże nam w odpowiedzi na pytania stawiane dziś i w przy-
szłości.

Tego Państwu życzę.
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Szlachcice demokratycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów



husarz na koniu w zbroi, ze skrzydłami i kopią Król Stanisław August Poniatowski z Konstytucją 3 maja
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Potajemne lekcje języka polskiego w czasie zaborów 
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Żołnierz Księstwa Warszawskiego walczący o wolność u boku Napoleona Marszałek józef Piłsudski na Kasztance
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Kotwica – znak Polski Walczącej z czasów II wojny światowej Samolot Dywizjonu 303 walczącego w bitwie o Anglię
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Lech Wałęsa – historyczny przywódca Solidarności Wolna Polska w unii europejskiej
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FuNDACjA „INSTyTuT LeChA WAłęSy”

Fundacja jest apolityczną organizacją pozarządową typu non-
-profit ufundowaną przez Prezydenta Lecha Wałęsę w grudniu 
1995 roku, po zakończeniu sprawowania przez niego urzędu 
Prezydenta RP.  Jest pierwszą fundacją prezydencką w Polsce. 

 
W ramach swojej działalności kształtuje pozytywny obraz Pol-
ski i Polaków w kraju i za granicą, działa na rzecz ochrony dzie-
dzictwa narodowego, tradycji niepodległościowej i solidarno-
ściowej oraz na rzecz edukacji młodych pokoleń.
 
W oparciu o wartości, które legły u podstaw polskiego ruchu 
społecznego „Solidarność”, Fundacja wspiera tych, którzy wal-
czą o lepsze jutro, stąd jej działalność skupia się również na 
przeciwdziałaniu łamaniu praw człowieka i wspieraniu proce-
sów demokratyzacji społeczeństw oraz promocji dialogu mię-
dzykulturowego i międzyreligijnego.


