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W 2008 ro ku mi nę ło 25 lat od chwi li, gdy Ko mi tet No blow ski przy znał Po ko jo wą Na gro dę No bla w uzna niu dzia łal no ści

„So li dar no ści” i jej przy wód cy na rzecz wol no ści i de mo kra cji w Pol sce. Był to szcze gól ny mo ment w na szej no wo żyt nej hi -

sto rii i za słu gi wał na god ne uczcze nie. 

29 wrze śnia 2008 ro ku, w Zam ku Kró lew skim w War sza wie, mia ła miej sce uro czy sta se sja upa mięt nia ją ca to wy da rze nie,

uwień czo na kon cer tem ga lo wym w Te atrze Wiel kim – Ope rze Na ro do wej pt. „No bel 1983 Pro Me mo ria”, przy po mi na ją cym

pro test song lat 80. 

W dniach 5 i 6 grud nia 2008 roku, w Gdań sku od by ła się Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja „So li dar ność dla Przy szło ści”,

w trak cie któ rej przy by li go ście za sta na wia li się nad wy zwa nia mi, przed któ ry mi stoi wciąż zmie nia ją ca się Eu ro pa i świat. Or -

ga ni za cję kon fe ren cji wspar ło wie le zna mie ni tych in sty tu cji. 

W imie niu wła snym oraz w imie niu Fun da cji In sty tut Le cha Wa łę sy pra gnę ser decz nie po dzię ko wać współ go spo da rzom

i współ or ga ni za to rom tych uro czy stych ob cho dów: Wła dzom Mia sta Sto łecz ne go War sza wy na cze le z Pa nią Pre zy dent 

Han ną Gron kie wi cz-Waltz oraz Mia sta Gdań ska z Pa nem Pre zy den tem Paw łem Ada mo wi czem, za wspar cie or ga ni za cyj ne

i cie płe przy ję cie na szych sza cow nych go ści i przy ja ciół. 

Dzię ku ję Eu ro pej skie mu Cen trum So li dar no ści oraz Na ro do we mu Cen trum Kul tu ry – bez Wa sze go wspar cia oraz po mo cy

tak wiel ki suk ces, nie był by moż li wy do osią gnię cia. Dzię ku ję wszyst kim oso bom za an ga żo wa nym w or ga ni za cję rocz ni co -

wych ob cho dów: pre le gen tom, ar ty stom, wo lon ta riu szom i pra cow ni kom współ pra cu ją cych in sty tu cji. Dzię ku ję tym wszyst -

kim, któ rzy wspar li ma te rial nie ob cho dy. 

Dzię ki Wam, Pol ska i ha sło so li dar no ści zno wu zna la zły się na czo łów kach świa to wych me diów, mo gli śmy przy po mnieć,

czym by ła „So li dar ność” i ja kie war to ści Pol ska wno si w po ko jo we bu do wa nie XXI wie ku. 

Ser decz nie dzię ku ję 

Lech Wa łę sa
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So li dar ność dla Przy szło ści

W ro ku 2008 mi nę ło 25 lat od chwi li, gdy Ko mi tet No blow ski, w uzna niu dla dzia łal no ści ru chu spo łecz ne go „So li dar ność”

na rzecz wol no ści i de mo kra cji w Pol sce, przy znał Po ko jo wą Na gro dę No bla Le cho wi Wa łę sie. 

In sty tut Le cha Wa łę sy za ini cjo wał przy go to wa nie ob cho dów tej rocz ni cy, któ re słu żyć mia ły edu ka cji mło de go po ko le nia oraz

mia ły przy po mnieć mię dzy na ro do wej opi nii pu blicz nej, że sym bol po dzia łu Eu ro py – mur ber liń ski – zo stał zbu rzo ny dzię ki

po ko jo wej wal ce „So li dar no ści”, wspie ra nej przez sze ro kie krę gi mię dzy na ro do wej opi nii pu blicz nej. 

Ob cho dy po dzie lo ne zo sta ły na dwie czę ści – war szaw ską i gdań ską, łą czy ły się z rocz ni ca mi dwóch waż nych wy da rzeń:

ogło sze nia wy bo ru Ko mi te tu No blow skie go je sie nią 1983 roku oraz ode bra nia wy róż nie nia przez Da nu tę Wa łę sę w grud niu

1983 roku. 

29 wrze śnia br. w War sza wie od by ło się uro czy ste spo tka nie na Zam ku Kró lew skim, w któ rym wzię li udział przed sta wi cie -

le świa ta kul tu ry, na uki i po li ty ki. Je go or ga ni za to ra mi by ły Fun da cja In sty tut Le cha Wa łę sy oraz Wła dze Mia sta Stołecznego

War sza wy. Wie czo rem te go sa me go dnia w Te atrze Wiel kim – Ope rze Na ro do wej w War sza wie, pod czas ga lo we go kon cer tu

„No bel ’83 Pro Me mo ria”, przy po mnia na zo sta ła dro ga, ja ką prze szedł ruch „NSZZ So li dar ność” – je den z naj waż niej szych

ru chów spo łecz nych w hi sto rii Pol ski i Eu ro py oraz je go przy wód ca. 

Głów na część ob cho dów, mia ła miej sce w dniach 5-6 grud nia 2008 ro ku w Gdań sku. Uro czy sto ści zo sta ły przy go to wa ne

we współ pra cy z Eu ro pej skim Cen trum So li dar no ści, Na ro do wym Cen trum Kul tu ry oraz wła dza mi Mia sta Gdań ska. W dniu

5 grud nia w Fil har mo nii Bał tyc kiej od by ło się Fo rum Mło dych z udzia łem lau re atów Po ko jo wej Na gro dy No bla po prze dzo ne

warsz ta ta mi w „Eks pre sie So li dar no ści”, w któ rym stu den ci, mło dzi li de rzy i dzia ła cze or ga ni za cji po za rzą do wych ze świa ta

od wie dzi li miej sca sym bo li zu ją ce zma ga nia z to ta li ta ry zmem w Eu ro pie. Po dróż spe cjal nie ozna czo nym po cią giem wio dła

przez Kra ków, War sza wę i Gdańsk. Mło dzi lu dzie zo ba czy li mię dzy in ny mi hi tle row ski obóz kon cen tra cyj ny Au schwitz-Bir ke nau

– sym bol upad ku czło wie czeń stwa, Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go – po mnik pol skiej wal ki o wol ność oraz Stocz nię

Gdań ską – miej sce zwy cię stwa So li dar no ści. Warsz ta ty obej mo wa ły wy kła dy, spo tka nia oraz dys ku sje na te mat głów ne go

prze sła nia So li dar no ści – wol no ści i god no ści w bu do wa niu po ko jo we go ła du na świe cie. 

6 grud nia od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja „So li dar ność dla Przy szło ści”, za in au gu ro wa na dzień wcze śniej ga lo wą

ko la cją wy da ną w bu dyn ku Mu zeum Mor skie go w Gdań sku.
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W trak cie konferencji wy bit ni przed sta wi cie le świa ta po li ty ki, biz ne su oraz kul tu ry za sta na wia li się nad wy zwa nia mi, przed

któ ry mi stoi świat w do bie glo ba li za cji i wciąż zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści. 

Pro jekt „So li dar ność dla Przy szło ści”, któ ry zo stał za in au gu ro wa ny gdań ską kon fe ren cją jest w swo ich za ło że niach wie lo let -

nim pro gra mem, któ ry po zwo li na sze reg dys ku sji o Eu ro pie, o świe cie, o po ko ju i o tym, czym by ła dla Pol ski „So li dar ność”. 

Ma on na ce lu słu żyć edu ka cji mło de go po ko le nia i przy po mi na niu mię dzy na ro do wej opi nii pu blicz nej, o ro li, ja ką ode gra -

ła „So li dar ność” w wal ce o wol ność i nie za leż ność jak rów nież pro mo wać idee przy świe ca ją ce jej twór com wśród świa to wych

elit po li tycz nych. Głę bo ko wie rzy my, że ide ały „So li dar no ści” – spo sób do cho dze nia do re zul ta tów w dzia ła niu, ja ki re pre zen -

to wał ten ruch po ko jo wy w la tach 80. – są na dal ak tu al ne i mo gą stać się in spi ra cją i środ kiem do roz wią za nia wie lu bie żą -

cych pro ble mów. 

Piotr Gul czyń ski

Pre zes Za rzą du

Fun da cji In sty tut Le cha Wa łę sy
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Rys bio gra ficz ny

Lech Wa łę sa uro dził się 29 wrze śnia 1943 roku w Po po wie, ko ło Lip na na Zie mi Do brzyń skiej. Oj ciec, Bo le sław, z za wo du cie śla cie szył się sza -

cun kiem i po wa ża niem spo łecz no ści lo kal nej. Za uchy la nie się od pra cy na rzecz oku pan tów w trak cie II woj ny świa to wej zo stał wy sła ny do obo -

zu pra cy, z któ re go po wró cił wy cień czo ny, wsku tek cze go w nie dłu gim cza sie za cho ro wał i zmarł. Mat ka, Fe lik sa Ka mień ska, po cho dzą ca ze sta rej

sza no wa nej ro dzi ny z tra dy cja mi, wy cho wy wa ła dzie ci w du chu pa trio ty zmu i po boż no ści. Ro dzi ną po śmier ci Bo le sła wa za opie ko wał się je go brat. 

Mło dy Lech Wa łę sa uczył się w po bli skim Cha li nie i Lip nie. Pra cę za wo do wą roz po czął w Pra cow ni czym Ośrod ku Ma szy no wym, ja ko elek tryk

me cha nik. Stam tąd tra fił do jed nost ki Woj sko wej w Ko sza li nie, gdzie od był za sad ni czą służ bę woj sko wą. Tam ujaw ni ły się je go ta len ty przy wód -

cze. Ja ko do wód ca dru ży ny woj sko wej był wy ma ga ją cy, ale po tra fił też świet nie roz wią zy wać pro ble my i mo ty wo wać in nych do pra cy. Służ bę za -

koń czył ze stop niem ka pra la. Czę sto póź niej w wy po wie dziach i żar tach na wią zy wał do te go roz dzia łu w swo im ży cio ry sie mó wiąc, że w trak cie

roz mów z ge ne ra ła mi je go woj sko we do świad cze nie bar dzo się przy da ło. 

Po po wro cie z woj ska, tak jak wie lu in nych mło dych lu dzi w tam tym cza sie, ru szył do Gdań ska w po szu ki wa niu lep szej pra cy i per spek tyw. Ja -

ko zdol ny fa cho wiec do stał pra cę w Stocz ni Gdań skiej im. „Le ni na”, gdzie za czął pra co wać na sta no wi sku elek try ka okrę to we go. Od te go cza su je -

go ży cie na sta łe zwią za ło się z Gdań skiem. Tu taj po znał Da nu tę Go łoś, któ rą po ślu bił 8 grud nia 1969 ro ku. 

Pierw sze wzmian ki zwią za ne z dzia łal no ścią opo zy cyj ną Le cha Wa łę sy się ga ją 1968 ro ku, kie dy to miał na ma wiać ko le gów w stocz ni do boj ko -

to wa nia ma só wek po tę pia ją cych straj ki stu den tów. Od tam te go cza su za czął co raz ak tyw niej an ga żo wać się w spra wy spo łecz ne. Pod czas straj ku

w grud niu 1970 ro ku brał ak tyw ny udział w pra cach Ko mi te tu Straj ko we go, po ja wi ła się na wet pro po zy cja, by zo stał je go sze fem. Po tra gicz nym

za koń cze niu straj ku w 1970 roku – śmier ci 39 ro bot ni ków – po przy siągł so bie, że ta ka sy tu acja już ni gdy nie mo że się po wtó rzyć. Ak tyw nie włą -

czył się w pra cę Wol nych Związ ków Za wo do wych. Or ga ni zo wał stocz niow ców, kol por to wał ulot ki, wraz z in ny mi dzia ła cza mi or ga ni zo wał spo tka -

nia do ty czą ce praw pra cow ni czych i sa mo kształ ce nia. Je go głów nym ce lem w tam tym cza sie by ło god ne upa mięt nie nie ofiar grud nia ’70. W stocz ni

zo stał wy bra ny de le ga tem do ra dy za kła do wej i za czął peł nić funk cję Spo łecz ne go In spek to ra Pra cy. Po ro ku jed nak zre zy gno wał z po now ne go kan -

dy do wa nia da jąc do zro zu mie nia, że funk cja ta jest tyl ko ilu zo rycz na, a wpro wa dze nie ja kich kol wiek zmian nie jest moż li we. W ko lej nych mie sią -

cach re pre sje za czę ły do ty kać lu dzi bio rą cych udział w straj ku w grud niu 1970 roku. Jed nym z nich był Lech Wa łę sa. Zo stał jed nak obro nio ny

przez sa mo rząd ro bot ni czy. Dal sza dzia łal ność Le cha Wa łę sy ma ją ca na ce lu upa mięt nie nie ofiar grud nia – co rocz ne ma ni fe sta cje i skła da nie wień -

ców pod bra mą, dzia ła nie w Wol nych Związ kach Za wo do wych, oraz nie po kor na po sta wa wo bec wła dzy do pro wa dzi ły do je go zwol nie nia ze stocz ni

w 1976 ro ku. Stam tąd tra fił do Za kła dów Me cha ni za cji Bu dow nic twa ZREMB, gdzie pra co wał ja ko elek tryk. Kon ty nu ując swo ją mi sję uświa da mia nia



pra cow ni ków o ich pra wach, cią gle dzia łał na rzecz Wol nych Związ ków Za wo do wych. Wkrót ce zo stał zwol nio ny z po wo dów po li tycz nych. W ma -

ju 1979 ro ku tra fił do przed się bior stwa Elek tro mon taż, ale pra co wał tam za le d wie do grud nia. Tym ra zem zo stał wy rzu co ny za udział w ob cho dach

rocz ni cy grudnia ’70. 

La ta 70. to okres nie zwy kle trud ny i bo le sny dla Le cha Wa łę sy i je go ro dzi ny. W tym cza sie żył pod sta łą kon tro lą i ob ser wa cją Służ by Bez pie -

czeń stwa. Je go dom i miej sce pra cy by ło „na pod słu chu”, sam Lech Wa łę sa był nie ustan nie śle dzo ny i re pre sjo no wa ny. 

Do roz po czę cia straj ku w sierp niu 1980 ro ku po zo sta wał bez pra cy. Był jed nym z głów nych ini cja to rów sierp nio we go pro te stu i gdy tyl ko stocz niow -

cy za czę li gro ma dzić się przed bu dyn kiem dy rek cji stocz ni, Lech Wa łę sa wy ko nał swój słyn ny „skok przez płot” i zna lazł się w ser cu wy da rzeń. To, co

sta ło się w sierp niu, wpły nę ło na na szą hi sto rię a tak że na hi sto rię Eu ro py i świa ta. Oso bi sta po sta wa Le cha Wa łę sy, nie ustę pli we ne go cja cje i wal ka

o po stu la ty, wspar cie i za ufa nie, ja kim go ob da rzy li lu dzie straj ku ją cy w ca łej Pol sce, przy czy ni ły się do two rze nia po czu cia so li dar no ści i wspól no ty Po -

la ków, cze go in sty tu cjo nal nym wy ni kiem by ło po wsta nie NSZZ „So li dar ność” i pierw sza bez kr wa wa wy gra na w na szej hi sto rii. Wte dy to oczy ca łe go

świa ta zwró ci ły się w stro nę Pol ski, Gdań ska i Le cha Wa łę sy, któ ry god nie re pre zen to wał ro da ków zy sku jąc po dziw i sza cu nek wol ne go świa ta. 

Re ak cją to ta li tar ne go pań stwa na ów cze sne wy da rze nia by ło wpro wa dze nie 13 grud nia 1981 ro ku sta nu wo jen ne go. Lech Wa łę sa był jed nym

z pierw szych in ter no wa nych. Tra fił do Chy lic, Otwoc ka, a na ko niec do Ar ła mo wa, gdzie był prze trzy my wa ny do li sto pa da 1982 ro ku. Rok póź niej wró -

cił do pra cy w Stocz ni Gdań skiej na sta no wi sko elek try ka, któ re for mal nie zaj mo wał do 1990 ro ku. 

Przez ciem ną noc sta nu wo jen ne go i trud ne la ta po de le ga li za cji NSZZ „So li dar ność”, kie dy zwią zek był roz bi ty i nie wie lu lu dzi mia ło jesz cze na dzie -

ję na zwy cię stwo, Lech Wa łę sa był tym, któ ry się nie pod dał. Był ży wym sym bo lem, rzecz ni kiem i orę dow ni kiem idei so li dar no ści. Po mi mo roz pusz -

cza nych plo tek na je go te mat i cią głych re pre sji ze stro ny or ga nów bez pie czeń stwa PRL, nie za ła mał się. Je go wal ka zo sta ła do ce nio na przez

spo łecz ność w Pol sce, jak i po za gra ni ca mi na sze go kra ju. W 1983 ro ku otrzy mał Po ko jo wą Na gro dę No bla. W oba wie przed za ka zem po wro tu do oj -

czy zny, Lech Wa łę sa nie zde cy do wał się na oso bi sty od biór te go wy róż nie nia. Na uro czy sto ści w Oslo god nie go za stą pi ła je go mał żon ka wraz z naj -

star szym sy nem Bog da nem. 

W koń cu lat osiem dzie sią tych Lech Wa łę sa za siadł do ro ko wań z wła dza mi ko mu ni stycz ny mi przy Okrą głym Sto le. Te po ko jo we prze mia ny,

okrzyk nię te bez kr wa wą re wo lu cją, by ły fe no me nem na ska lę świa to wą i przy kła dem dla in nych, w ja ki spo sób dojść do po ro zu mie nia i do ko nać

prze mian po li tycz nych. Zde cy do wa nie i od wa ga Le cha Wa łę sy, któ ry sta nął na cze le de le ga cji opo zy cji de mo kra tycz nej, do pro wa dzi ła do kom pro -

mi su ze sła bą, lecz na dal groź ną wła dzą ko mu ni stycz ną, cze go wy ni kiem by ły wy bo ry 4 czerw ca 1989 ro ku i utwo rze nie pierw sze go nie ko mu ni -

stycz ne go rzą du po wschod niej stro nie że la znej kur ty ny. 
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15 li sto pa da 1989 ro ku Lech Wa łę sa, ja ko trze ci w hi sto rii ob co kra jo wiec prze ma wiał przed po łą czo ny mi Izba mi Kon gre su Sta nów Zjed no czo -

nych, roz po czy na jąc swe wy stą pie nie od słyn nych słów: „My, Na ród!”.

Ko lej ne la ta dzia łal no ści Le cha Wa łę sy to wal ka o dal szą de mo kra ty za cję Pol ski i prze mia ny w stro nę go spo dar ki ryn ko wej. 

22 grud nia 1990 ro ku Lech Wa łę sa zo stał pierw szym, de mo kra tycz nie wy bra nym w wy bo rach po wszech nych Pre zy den tem Rze czy po spo li tej. La -

ta pre zy den tu ry to trud ne zmia ny go spo dar cze i wal ka o kształt sce ny po li tycz nej. Do je go wiel kich suk ce sów w tam tym cza sie na le ży wy pro wa dze -

nie wojsk ra dziec kich z Pol ski, znacz na re duk cja pol skie go za dłu że nia za gra nicz ne go, uzy ska nie do ku men tów do ty czą cych zbrod ni ka tyń skiej,

a tak że zor ga ni zo wa nie uro czy stych ob cho dów 50. rocz ni cy wy bu chu Po wsta nia War szaw skie go. W trak cie pre zy den tu ry nie za po mniał o swo ich

ko rze niach. Sta rał się wspie rać ro bot ni ków w trud nych dla nich cza sach prze mian go spo dar czych. Pro po no wał wła sne roz wią za nia i za wsze go to -

wy był roz ma wiać, dys ku to wać i me dio wać. Nigdy tak że nie uchy lał się od od po wie dzial no ści za swo je de cy zje i za przy ję cie trud nej i czę sto bo le -

snej dro gi do wol no ści oso bi stej i go spo dar czej, za co przy szło mu za pła cić prze gra ną w wy bo rach pre zy denc kich w 1995 ro ku. 

W trak cie swo jej pre zy den tu ry i po jej za koń cze niu Lech Wa łę sa po zo sta wał rzecz ni kiem Pol ski na are nie mię dzy na ro do wej. Dzia łał na rzecz przy -

ję cia na sze go kra ju do struk tur Pak tu Pół noc no atlan tyc kie go oraz do Unii Eu ro pej skiej. W ro ku 1995 ufun do wał In sty tut Le cha Wa łę sy, któ re go mi -

sją jest wspie ra nie de mo kra cji i sa mo rząd no ści w Pol sce i na świe cie. Dziś Lech Wa łę sa kon ty nu uje swą mi sję rzecz ni ka so li dar no ści. Po dró żu jąc

po ca łym świe cie, przy po mi na na sze pol skie do świad cze nia i bez kr wa wą wal kę o po kój i de mo kra cję. W ostat nim cza sie raz jesz cze zo stał do ce -

nio ny przez przy wód ców państw Unii Eu ro pej skiej, któ rzy za pro si li go do pra cy w Eu ro pej skiej Gru pie Re flek syj nej, ma ją cej na ce lu okre śle nie wy -

zwań, przed ja ki mi stoi wciąż zmie nia ją ca się Wspól no ta. 
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So li dar ny świat: No bel ’83

5 paź dzier ni ka 1983 ro ku nor we ski Ko mi tet No bla przy znał mi Na gro dę Po ko jo wą. Uza sad nie nie brzmia ło na stę pu ją co: „Ko mi tet No bla uznał, że wkład Le -

cha Wa łę sy ma klu czo we zna cze nie dla pra cy w ce lu utwier dze nia wol no ści or ga ni zo wa nia się we wszyst kich kra jach. I wła śnie tu taj na zwa „So li dar ność” ma

swą naj głęb szą wy mo wę i od gry wa naj bar dziej zna czą cą ro lę. Wkład Le cha Wa łę sy jest czymś wię cej niż we wnętrz ną spra wą pol ską. So li dar ność, któ rą gło -

si, bie rze się wła śnie z my śli, że czło wiek jest cząst ką ludz ko ści. (…) Kie dy dzi siaj wrę cza my Po ko jo wą Na gro dę No bla Le cho wi Wa łę sie, pra gnie my, aże by

by ła ona nie tyl ko uho no ro wa niem, lecz także wyra zem wdzięcz no ści za od wa gę wy bo ru dro gi po ko jo wej. To, że Lech Wa łę sa i ruch, któ re mu prze wo dzi, wy -

ra ża ją naj wyż sze ide ały, zo sta ło po twier dzo ne tak że przez bli ski zwią zek mię dzy „So li dar no ścią” i pol skim Ko ścio łem. Zwią zek ten opie ra się (…) na tym sa -

mym ro zu mie niu god no ści i praw czło wie ka. (…) Miej sce lau re ata Po ko jo wej Na gro dy No bla jest, nie ste ty, pu ste. (…) Ale czy Lech Wa łę sa dzi siaj rze czy wi ście

mil czy? Czy to napraw dę je go spra wa ponio sła klę skę? Wie lu po wie dzia ło by, że ni gdy nie osią gnął ty le, co wła śnie teraz. Elek tryk ze Stocz ni im. Le ni na, syn

cie śli z do li ny Wi sły, po tra fił wznieść sztan dar wol no ści i god no ści czło wie ka tak wy so ko, że stał się wi docz ny dla ca łe go świa ta”.

Co do Nagro dy No bla, to mu si my pa mię tać, że by li śmy wte dy roz bi ci, le że li śmy. Nie wie lu wie rzy ło, że wal ka ma sens. Stan wo jen ny prze trą cił nam krę go -

słup. „So li dar ność” ze szła do pod zie mia, dzia ła cze by li szy ka no wa ni al bo się ukry wa li. To by ła cięż ka pró ba wia ry i or ga ni za cji. A nie wie lu wie rzy ło. Ła pan ki,

pro ce sy, es be cja ści ga ła lu dzi. W Pol sce sta ły ob ce woj ska, ge ne ra ło wie trzy ma li wszyst kie asy na wet nie w rę ka wach, ale w rę kach. Wie dzie li śmy tyl ko, że

ma my ra cję, i to nas pod trzy my wa ło w tych la tach po ni że nia. Kie dy nad szedł rok 1982, do cho dzi ły do nas gło sy, że mo że coś bę dzie. Ale po szły w ruch fał -

szyw ki, mon to wa no pro wo ka cje prze ciw ko mnie, a ko le gom pod rzu ca no nie źle spre pa ro wa ne kwi ty świad czą ce na mo ją nie ko rzyść, „do wo dzą ce” mo jej rze -

ko mej agen tu ral no ści. Wie lu się na bra ło i uwie rzy ło. Zo sta łem ob rzu co ny bło tem, któ re go nie mo gę zmyć do dziś, tym bar dziej że na wet w wol nej Pol sce

sto su je się po dob ne me to dy i uży wa tych sa mych kwi tów. Lu dzie zwąt pi li. Mnie to bar dzo za bo la ło, że nie któ rzy wie rzy li im, nie mnie. Tak zo sta ło do dziś.

Sy tu acja by ła niecieka wa, ale dzia ła li śmy. Łą czy ła nas pa mięć Grud nia i suk ces Sierp nia. 

Dzień ogło sze nia wer dyk tu Ko mi te tu No blow skie go nie za po wia dał się ja koś szcze gól nie. Wpraw dzie w no cy za dzwo nił do mnie któ ryś z dzia łaczy i po wie -

dział, że jest Nobel, ale od burk ną łem mu tyl ko, że lu dziom spać nie da je. Ra no za dzwo nił ksiądz Jan kow ski i mó wi, że bym na grzy by nie je chał, bo mo że się

coś wy da rzyć. By łem już w sa mo cho dzie, więc się ja koś nie prze ją łem i ru szy li śmy do la su. Po ja kimś cza sie do je cha li śmy do wsi Ka szu ba, a za na mi sznur

sa mo cho dów, dzien ni ka rzy – al bo coś prze czu wa li, al bo pil no wa li mnie na wszel ki wy pa dek. Jak się tyl ko za trzy ma li śmy, to mnie do pa dli i py ta ją, co i jak.

Mó wię, że nic nie wiem, że na grzy bach je stem. Na gle bie gnie w mo ją stro nę Sła wek Ry bic ki i krzy czy: „No bel! No bel!”. Dowie dział się od dzien ni ka rza, zda -

je się nie miec kie go. No i zaraz py ta nia. Ale mnie ofi cjal nie nikt nie po wia do mił. Sam w to nie wie rzy łem. Na po lan ce ko ło le śni czów ki za im pro wi zo wa li śmy

ma łą kon fe ren cję. I mó wię, że nic jesz cze nie jest pew ne, że nie wie rzę. Za pa ko wa li śmy się do sa mo cho du i wraca my. Mie li śmy tro chę grzy bów, ryb nie by -

ło. Po dro dze słu cha my ra dia i mó wią, że jest dla mnie Nobel. Trze ba by ło się zasta no wić, jak to ro ze grać, prze wi dzieć, ja ka bę dzie re ak cja par tii. 
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Jak do je cha li śmy do Gdań ska, lu dzie już wie dzie li. Klak so ny, ge sty zwy cię stwa, ra dość. To wla ło tro chę cie pła do ser ca, ale co da lej? Jak to się roz wi nie?

Pol skie ra dia krę cą, jesz cze nie wie dzą, jak to prze ka zać, raz mó wią to, raz co in ne go. Byli za sko cze ni tak jak i my. 

W miesz ka niu za to groch z ka pu stą. Wszy scy tam by li. Dzie cia ki, dzia łacze, pra sa pol ska i za gra nicz na, lu dzie z gra tu la cja mi, wszy scy naraz. Wszy scy krzy -

czą, py tają, dzwo nią te le fo ny. Da nu ta też przez telef on się do wie dzia ła. Wcze śniej nie roz ma wia li śmy na ten temat. Wy star czy ło, że po noć mia łem otrzy mać

na gro dę rok wcze śniej, ale ko mu ni ści uda rem ni li. Te raz im się nie uda ło. Czu ło się du że pod nie ce nie. Wie czo rem pod do mem lu dzie, ze dwa ty sią ce, i wo ła -

ją, krzy czą. Mu sia łem coś po wie dzieć. To by ło trud ne, bo mu sia łem uwa żać, że by nie po wie dzieć za du żo, nie pod grze wać na stro jów, że by nie do szło do cze -

goś nie prze wi dzia ne go, pro wo ka cji. Że by nie doszło do nie szczę ścia. 

Po tem znów kon fe ren cje i py ta nia. Czy je stem szczę śli wy? Co to da Pol sce? Jak to się da lej po to czy? Co da lej? Czy za czy na my po li ty kę? Wie dzia łem, że jesz -

cze za wcze śnie. Mó wi łem, że je stem szczę śli wy, że to do brze, że to nie ja, ale my wszy scy, że to po wiew świe że go po wie trza. Za dzwo nił Zby szek Bu jak, któ -

ry wciąż się ukry wał. Nie przed sta wił się. Gra tu lo wał. Pod do mem zno wu tłum. Zno wu sto lat, znów pie śni, ra dość, eu fo ria. Po ja wi łem się w oknie,

po wie dzia łem pa rę słów, dzię ko wa łem za wspar cie. I tak kil ka na ście ra zy, aż stra ci łem głos. Do do mu i w je go oko li ce za czę li zjeż dżać się ko lej ni za gra nicz -

ni ko re spon den ci. Otrzy ma łem, jak po li czo no, kil ka na ście ty się cy li stów i te le gra mów gra tu la cyj nych z kra ju i ca łe go świa ta. Gra tu lo wał mi Pa pież, gło wy

państw, ko ro no wa ne gło wy, po li ty cy, związ kow cy i zwy kli lu dzie. Za bra kło je dy nie gra tu la cji od pol skich władz. 

Je rzy Urban, rzecz nik pra so wy rzą du, oświad czył, że Na gro da No bla to „za pła ta dla lu dzi, któ rzy dzia ła ją na szko dę kra ju”. Mó wił, że nic się nie sta ło, że

Za chód ude rza w Pol skę, że chce dzie lić lu dzi pra cy. Że rząd się tym nie przej mu je i ty le. Dzien ni ka rze do py tu ją, zwłasz cza zagra nicz ni, a on się wi je i wy -

krę ca. W dzien ni ku te le wi zyj nym po da no tę wia do mość tuż przed za koń cze niem pro gra mu, i to w to nie lek ce wa żą cym. In ne re żi mo we me dia też w tym du -

chu do no si ły: „Ju ry po ko jo wej Na gro dy No bla po sta no wi ło w tym ro ku okre ślić się ja ko na rzę dzie w kon fron ta cyj nej grze – tym ra zem prze ciw ko Pol sce,

prze ciw ko so cja li zmo wi” – ko men to wa ła de cy zję nor we skie go ko mi te tu par tyj na „Try bu na Lu du”. 

Do do mu do cie ra ły ko lej ne te le gra my, li sty od lu dzi z ca łe go świa ta. Znów ma my szan sę, je ste śmy na czo łów kach i w na głów kach. Jak to wyko rzy stać? A po

nie dzie li dzień jak co dzień. Znów do stocz ni. Ko le dzy zacze pia ją, py ta ją, jak się czu ję, co mam za miar zro bić. O wie le wię cej uśmie chu. Ja ro bię swo je, pra -

cu ję jak każ dy in ny, cho ciaż pod czuj nym, a mo że i czuj niej szym okiem bez pie ki. Mi mo to lu dzie za glą da ją, choć okna mia łem za ma lo wa ne. I od ra zu do -

oko ła wię cej sa mo cho dów się krę ci. Ube cja nie śpi. Wi dać ich, nie kry ją się. Od stra sza ją lu dzi. Wie dzia łem, że nie mo gę je chać za gra ni cę, bo by mnie pew nie

już z po wro tem nie wpu ści li. Wa łę sa za gra ni cą był wygod niej szy. Tra ci wpły wy i moż li wo ści. Zde cy do wa łem, wła ści wie od ra zu, że nie od bio rę na gro dy oso -

bi ście, w mo im imie niu zro bi to Da nu ta wraz z naj star szym sy nem Bog da nem. Po wie dzia łem wprost pod czas kon fe ren cji pra so wej na ple ba nii ko ścio ła św.

Bry gi dy w Gdań sku, że je śli moi ko le dzy, któ rzy cze kają na pro ce sy, któ rzy aku rat pro wa dzą gło dów kę w aresz cie czy w wię zie niu, nie mo gli by mi to wa rzy -

szyć, to ozna cza, że nie nad szedł jesz cze dla mnie czas świę to wa nia na gród, na wet tak wspa nia łych. 
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Do Oslo po le cia ła więc Da nu ta z sy nem. Ma zo wiec kie go wła dze nie pu ści ły: nie do stał pasz por tu. Ofi cjal ne prze mó wie nie pod czas kon fe ren cji po wrę cze -

niu na gro dy wy gło sił w mo im imie niu Boh dan Cy wiń ski, za stęp ca Ma zo wiec kie go na sta no wi sku re dak to ra na czel ne go „Ty go dni ka So li dar ność”, od wpro wa -

dze nia stanu wo jen ne go prze by wa ją cy na emi gra cji w Szwaj ca rii. W trak cie po by tu w Nor we gii Da nu ta zo sta ła przy ję ta na pry wat nej au dien cji przez kró la

Ola fa V. Głów nym wy da rze niem by ła ce re mo nia wrę cze nia na gro dy. Na ska lę do tąd nie no to wa ną sta wi ły się me dia nor we skie i świa to we. Wszyst ko prze bie -

ga ło pięk nie, god nie i w bar dzo ser decz nej at mos fe rze, a wy obraź ni i ho no ru za bra kło tyl ko pol skim wła dzom. Na uro czy sto ści nie przy był pol ski am ba sa dor,

któ re go kil ka dni wcze śniej pil nie we zwa no na kon sul ta cje do War sza wy. Wspa nia łe świa dec two da ła nor we ska uli ca. Człon ko wie or ga ni za cji „So li da ri tet 

Nor ge-Po len” zor ga ni zo wa li po chód po par cia dla „So li dar no ści”, do któ re go, mi mo 12-sto pni ow ego mro zu, przy łą czy ło się kil ka na ście ty się cy miesz kań ców

Oslo. Tak wiel ki od zew w cu dzej prze cież spra wie był czymś wy jąt ko wym i waż nym dla nas. W Oslo mie li śmy wiel ką fe tę wal czą cej o wol ność Pol ski. 

Dzie sią te go grud nia 1983 słu cha łem u księ dza Jan kow skiego re la cji w ra diu. Da nu ta do brze wy pa dła, do brze mó wi ła. Ści ska ło mi gar dło, ale trze ba by ło trzy -

mać fa son. Sta łem z rę ka mi zło żo ny mi na brzu chu. Wo kół by li re por te rzy i ka me ry. A ja sta łem tam sam. Wiel ki mo ment. Ale dro ga jesz cze dłu ga przed na -

mi. Tak so bie po my śla łem. A żo nie po po wro cie po wie dzia łem, jak zwy kle prze wrot nie – trzy z plu sem. Do dziś mi to wy po mi na. A prze cież wy pa dła pięk nie. 

Tak napraw dę to nie by ła na gro da tyl ko dla mnie, ale dla ru chu. Dlate go uwa ża łem, że nie mo gę jej za trzy mać dla sie bie. Ta na gro da po mo gła nam zwy -

cię żyć. Przy po mnia ła świa tu o na szej wal ce i ce lach, o któ re wal czymy. W tym sensie na pew no by ła spra wą po li tycz ną. Po ko jo wa Na gro da No bla by ła hoł -

dem dla ca łej 10-m ili on owej „So li dar no ści”. Wzmoc ni ła ona nasz opór i de ter mi na cję do dal szej wal ki. 12 grud nia 1983 zja wi li śmy się na Ja snej Gó rze, po

wie lu go dzi nach po dró ży. Te go dnia je cha łem z Gdań ska, naj pierw do War sza wy, żeby po wi tać żo nę po ode bra niu na gro dy. Wi ta na by ła w War sza wie też

przez kor do ny mi li cjan tów trzy ma ją cych pałki. Po po łu dniu ru szy li śmy do Czę stocho wy, gdzie od ra zu po sta no wi łem zło żyć me dal z wi ze run kiem Al fre da No -

bla oraz pa miąt ko wy dy plom. Pie nią dze od da łem na szpi tal stocz nio wy. 

Po dróż na sza w tam tą stro nę prze bie gła bez więk szych utrud nień, choć by li śmy śle dze ni przez SB. Taj nia cy chwi la mi pod jeż dża li do nas bli sko i za glą da li

do sa mo cho du. „Chy ba chcą zo ba czyć, jak wy glą da ten słyn ny me dal” – za żar to wa łem do Da nu ty. Uzna ny w 1983 ro ku za pry wat ne go oby wa te la Wa łę sę,

zło ży łem no blow ski me dal w ga blo cie obok pió ra Hen ry ka Sien kie wi cza. Od tam tej po ry wie le jesz cze ra zy wra ca łem na Ja sną Go rę ła do wać aku mu la to ry.

Z jej wy so kich wałów mo głem ob ser wo wać, jak co raz wię cej lu dzi przy no si tu trans pa ren ty „So li dar no ści”, jak ruch nasz od ra dza się, jak na bie ra my no wej

na dziei. Nie przy szło to jed nak ła two, tak jak nie prze bie ga ła ła two po dróż po wrot na z Ja snej Gó ry. Za trzy my wa no nas chy ba kil ka dzie siąt ra zy i nę ka no nie -

ustan nie. I był to ko lej ny poważ ny bo dziec do dal szej wal ki. Po wi zy cie Pa pie ża by ło to, w oce nie wie lu, dru gie naj waż niej sze wyda rzenie. Czu li śmy, że ktoś

dostrzegł na sze dą że nia i do ce nił je, znów uwie rzy li śmy, że zmia ny są moż li we, a wal ka wciąż ma sens. Znów świat nas zo ba czył…

Lech Wa łę sa, Dro ga do Praw dy, Świat Książ ki, War sza wa 2008
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Przemówienie Lecha Wałęsy

Odczytane przez Danutę Wałęsę

Wa sza Kró lew ska Wy so kość. Do stoj ni Przed sta wi cie le Na ro du Nor we skie go. Zna ne są Wam po wo dy, dla któ rych nie mo głem przy być do Wa szej sto li cy,

aby ode brać tę za szczyt ną na gro dę. W tym uro czy stym dniu mo je miej sce bę dzie wśród tych, spo mię dzy któ rych wy sze dłem i do któ rych na le żę – wśród

ro bot ni ków Gdań ska. 

Nie chaj te sło wa za nio są Wam ra dość i nie wy ga słą na dzie ję mi lio nów mo ich bra ci, mi lio nów lu dzi pra cy fi zycz nej j umy sło wej, zrze szo nych w Związ ku,

któ re go na zwa sa ma wy ra ża jed ną z naj szla chet niej szych idei ludz ko ści. To oni wszy scy czu ją się dziś po spo łu ze mną uczcze ni tą na gro dą. Z bó lem my -

ślę o tych, któ rzy wier ność „So li dar no ści” przy pła ci li ży ciem. O tych, któ rzy prze by wa ją w mu rach wię zień, o tych, któ rzy są przed mio tem re pre sji.

My ślę o wszyst kich, z któ ry mi szli śmy wspól ną dro gą i z któ ry mi ra zem prze by wa my trud ny czas pró by. 

Po raz pierw szy Po lak otrzy mu je na gro dę, któ rą Al fred No bel ufun do wał za dzia łal ność na rzecz zbli że nia mię dzy na ro da mi. Żar li wa na dzie ja mo -

ich ro da ków słu ży ła i słu żyć bę dzie te mu zbli że niu, na prze kór prze mo cy, okru cień stwom i bru tal no ści, ja ki mi ce chu ją się kon flik ty roz dzie ra ją ce

współ cze sny nam świat. 

Pra gnie my po ko ju – i dla te go nie chwy ta li śmy i nie chwy ta my za na rzę dzia si ły fi zycz nej. Łak nie my spra wie dli wo ści – i dla te go je ste śmy wy trwa li

w wal ce o na sze pra wa. Do ma ga my się wol no ści prze ko nań – i dla te go ni czy ich su mień nie znie wa la my i znie wa lać nie bę dzie my. Wal czy my o pra -

wo lu dzi pra cy do zrze sza nia się i o god ność pra cy. Sza nu je my god ność i pra wa każ de go czło wie ka i każ de go na ro du. Dro ga do ja śniej szej przy -

szło ści wie dzie przez uczci we go dze nie sprzecz nych in te re sów, nie przez nie na wiść i krew. Iść tą dro gą – to po mna żać mo ral ną si łę ogól no ludz kiej

idei so li dar no ści. Je stem szczę śli wy i dum ny z te go, że ta idea w ostat nich la tach zro sła się z imie niem mo jej Oj czy zny. 

W cza sie, kie dy mo jej Oj czy zny nie by ło na ma pie Eu ro py, Hen ryk Sien kie wicz, od bie ra jąc w ro ku 1905 na gro dę No bla, mó wił: – Gło szo no ją

umar łą – a oto je den z do wo dów, że ona ży je, gło szo no ją nie zdol ną do my śle nia i pra cy, a oto do wód, że ona dzia ła, gło szo no ją po bi tą, a oto do -

wód, że ona zwy cię ża. Dziś nikt Pol ski umar łą nie gło si. Ale sło wa te na bie ra ją no we go sen su. 

Wyrażam Wam, dostojni przedstawiciele narodu norweskiego, największą wdzięczność za ten dowód życia i siły naszej idei w postaci przyznania

przewodniczącemu „Solidarności” Pokojowej Nagrody Nobla.
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Wykład Le cha Wa łę sy

Lau re ata Po ko jo wej Na gro dy No bla

Pa nie, Pa no wie

Zwra cam się do Was ja ko lau re at Po ko jo wej Na gro dy No bla za rok 1983, pol ski ro bot nik ze Stocz ni Gdań skiej, je den z or ga ni za to rów nie za leż -

ne go ru chu związ ko we go w Pol sce. 

Naj ła twiej by ło by mi po wie dzieć, że nie je stem go dzien te go wy jąt ko we go wy róż nie nia. Kie dy jed nak wspo mi nam chwi lę, gdy wieść o na gro dzie

ro ze szła się po mo im kra ju, tę chwi lę wzru sze nia i po wszech nej ra do ści lu dzi czu ją cych, że w na gro dzie tej mo ral nie i du cho wo uczest ni czą, to mu -

szę po wie dzieć, że trak tu ję tę na gro dę ja ko wy raz uzna nia, że ruch, któ re mu od da łem wszyst kie swo je si ły, do brze słu żył ludz kiej wspól no cie. 

Przyj mu ję tę na gro dę z ca łym sza cun kiem dla jej ran gi i za ra zem z po czu ciem, że wy róż nia ona nie mnie oso bi ście, lecz jest na gro dą dla „So li -

dar no ści”, dla lu dzi i spraw, o któ re wal czy li śmy i wal czy my w du chu po ko ju i spra wie dli wo ści. 

Ni cze go też in ne go nie pra gnę, ani że li te go, by przy zna nie tej na gro dy słu żyć mo gło po ko jo wi i spra wie dli wo ści. Tak w mo jej oj czyź nie jak

i w świe cie. 

Pierw sze sło wa, ja ki mi chciał bym zwró cić się do Was, a za Wa szym po śred nic twem do wszyst kich lu dzi, są sło wa mi, któ re znam od dzie ciń stwa:

Po kój lu dziom do brej wo li. Wszę dzie i wszyst kim. Na Pół no cy i na Po łu dniu. Na Wscho dzie i na Za cho dzie. 

Na le żę do na ro du, któ re mu wiatr hi sto rii w cią gu ostat nich stu le ci czę sto wiał w oczy. Mil cze nie al bo współ czu cie to wa rzy szy ło spra wie pol skiej,

gdy pod na po rem ob cych wojsk pa da ły ba rie ry gra nicz ne, a prze moc od bie ra ła nam nie pod le głe pań stwo. Na sza hi sto ria na ro do wa wpa ja ła nam

nie raz po czu cie go ry czy i bez sil no ści. Ale przede wszyst kim by ła i po zo sta je wiel ką lek cją na dziei. Dzię ku jąc za przy zna nie na gro dy wy ra zić chcę

przede wszyst kim wdzięcz ność za to, że słu ży ona wzmoc nie niu pol skiej na dziei. Na dziei na ro du, któ ry przez ca ły XIX wiek nie chciał się po go dzić

z utra tą nie pod le gło ści i któ ry bił się o nią, wal cząc tak że o wol ność in nych na ro dów. Na dziei, któ rej po ry wy i klę ski w cią gu ostat nie go czter dzie -

sto le cia, na któ re przy pa da mo je wła sne ży cie, zna czy ły dra ma tycz ne da ty: 1944, 1956, 1976, 1980. 

Je że li po zwa lam so bie w tym miej scu i z tej oka zji od wo łać się do mo je go wła sne go ży cia, to dla te go wła śnie, że mam po czu cie, iż na gro da przy -

zna na mi zo sta ła ja ko jed ne mu z wie lu. 

Mo ja mło dość przy pa da na czas od bu do wy kra ju z ru in i zgliszcz po la tach woj ny, w któ rej na ród mój ni gdy się nie ugiął, pła cąc naj wyż szą ce nę.

Na le żę do po ko le nia ro bot ni ków, któ re wy szedł szy ze wsi mia ło moż ność uzy ska nia wy kształ ce nia i pra cy w prze my śle, zdo by wa jąc świa do mość 
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wła snych praw i zna cze nia. By ły to la ta roz bu dze nia aspi ra cji ro bot ni czych i chłop skich, ale tak że la ta ludz kiej krzyw dy, po ni że nia, stra co nych

złu dzeń. Mia łem 13 lat, gdy w czerw cu 1956 krwa wo stłu mio no roz pacz li wą wal kę ro bot ni ków Po zna nia o chleb i wol ność. Trzy na ście lat miał

chło piec, któ ry zgi nął wów czas w Po zna niu – na zy wał się Ro mek Strzał kow ski. To „So li dar ność” 25 lat póź niej upo mnia ła się o je go pa mięć.

W grud niu 1970, gdy pro test ro bot ni czy ogar nął mia sta Wy brze ża Bał tyc kie go, by łem już ro bot ni kiem Stocz ni Gdań skiej i zna la złem się w gro -

nie or ga ni za to rów straj ku. Pa mięć o mo ich ko le gach, któ rzy po nie śli wów czas śmierć, gorz ka pa mięć o prze mo cy i roz pa czy by ła i po zo sta je dla

mnie lek cją na ca łe ży cie. W kil ka lat póź niej, w czerw cu 1976, strajk ro bot ni ków Ra do mia i Ur su sa był no wym do świad cze niem, któ re nie tyl -

ko wzmac nia ło świa do mość słusz no ści żą dań i aspi ra cji ro bot ni czych, ale wska zy wa ło tak że na po trze bę so li dar no ści. Prze ko na nie to do pro wa -

dzi ło mnie la tem 1978 roku do Wol nych Związ ków Za wo do wych, jed nej z grup od waż nych i ofiar nych lu dzi, któ rzy wy stą pi li w obro nie pra wa

ro bot ni ków do god no ści.

W lip cu i sierp niu 1980 Pol skę ogar nę ła fa la straj ków. Cho dzi ło w nich o coś znacz nie wię cej niż o ma te rial ny byt. Mo ja do tych cza so wa dro ga

do pro wa dzi ła mnie wte dy, w chwi li wal ki, z po wro tem do mo jej stocz ni. Do Gdań ska i Szcze ci na przy łą czył się ca ły kraj. Pod pi sa li śmy po ro zu mie -

nia w Gdań sku, Szcze ci nie i Ja strzę biu: po wsta ła „So li dar ność”. 

Wiel kie straj ki pol skie, o któ rych tu mó wi łem, to wy da rze nia szcze gól ne go ro dza ju. Cha rak ter ich okre śla ły za rów no za gro że nia, w ja kich się od -

by wa ły, jak i ce le, któ re so bie sta wia ły. Ro bot ni cy pol scy wy stę po wa li w nich ja ko przed sta wi cie le na ro du. 

Gdy wspo mi nam wła sną dro gę ży cio wą, mu szę mó wić o prze mo cy, o nie na wi ści, o kłam stwie. Lek cją z tych do świad czeń by ło jed nak to, że tyl -

ko wte dy mo że my prze ciw sta wić się prze mo cy, gdy sa mi nie bę dzie my po nią się ga li. 

W dzie jach tych lat Po ro zu mie nie Gdań skie sta no wi wiel ką kar tę świa ta pra cy, któ rej nic prze kre ślić nie mo że. U źró deł po ro zu mień spo łecz nych

z 1980 ro ku le ży od wa ga, roz wa ga i so li dar ność lu dzi pra cy. Uzna no wte dy po obu stro nach, że trze ba się po ro zu mieć, aby już wię cej nie po la ła

się krew. Po ro zu mie nia te by ły i po zo sta ją wzo rem i me to dą po stę po wa nia, je dy ną, któ ra two rzy szan sę – w sy tu acji mię dzy prze mo cą a roz pacz -

li wą wal ką, bez wyj ścia, da je świa do mość, że pod ję li śmy słusz ną spra wę i że mu si my zna leźć dla niej po ko jo we roz wią za nie, da ła nam wte dy si -

łę i wy czu cie gra nic moż li wych do przy ję cia.

To, co wy da wa ło się do tąd nie moż li we, sta ło się rze czy wi sto ścią: wy wal czo ne zo sta ło pra wo do zrze sza nia się w nie za leż ne od wła dzy związ ki

za wo do we, two rzo ne i kształ to wa ne przez sa mych lu dzi pra cy. 

Zwią zek nasz – „So li dar ność” – stał się wiel kim ru chem mo ral ne go i spo łecz ne go wy zwo le nia. Lu dzie oswo bo dze ni z lę ku i bier no ści pra gnę li na -

pra wy. Pro wa dzi li śmy trud ną wal kę o ist nie nie. By ło to i na dal po zo sta je wiel ką szan są kra ju. My ślę, że tak że szan są pań stwa, któ re chcia ło by się

oprzeć na współ uczest nic twie oby wa te li. 

Część 1. Nobel dla Lecha Wałęsy

18



„So li dar ność” ja ko ruch za wo do wy nie się ga ła po wła dzę i nie zwra ca ła się prze ciw kon sty tu cyj ne mu po rząd ko wi. Przez pięt na ście mie się cy le -

gal ne go ist nie nia „So li dar no ści” nikt z na szej wi ny nie zo stał za bi ty ani ra nio ny. Ruch nasz roz wi jał się burz li wie.

O na sze pra wa i moż li wo ści dzia ła nia mu sie li śmy to czyć nie ustan ną wal kę, na rzu ca jąc so bie nie zbęd ne sa mo ogra ni cze nia. Pro gram na sze go ru -

chu wy ni ka z pod sta wo wych praw i na ka zów mo ral nych. Je go si ła – je dy na i za sad ni cza – to so li dar ność ro bot ni ków, in te li gen cji i chło pów, so li -

dar ność na ro du, so li dar ność lu dzi pra gną cych żyć w god no ści, w praw dzie, w wol no ści, we dle na ka zów su mie nia. 

Niech na tej sa li mil cze nie po kry je to, co na stą pi ło po tem. Mil cze nie też jest mo wą. 

W tym miej scu i z tej oka zji, ja ką jest Po ko jo wa Na gro da No bla, na le ży jed nak po wie dzieć jed no: spo łe czeń stwo pol skie ani nie da ło się zła mać,

ani nie we szło na dro gę gwał tu i bra to bój czej wal ki. 

Nie go dzi my się z prze mo cą. Nie po go dzi my się z ode bra niem nam wol no ści związ ko wej. Nie po go dzi my się z wię zie niem lu dzi za prze ko na nia.

Bra my wię zień mu szą się otwo rzyć: trze ba uwol nić lu dzi ska za nych za obro nę praw związ ko wych i oby wa tel skich. Przy go to wa ne pro ce sy je de na -

stu czo ło wych dzia ła czy na sze go ru chu nie po win ny się od być. Wszy scy wię zie ni – ska za ni czy aresz to wa ni za dzia łal ność związ ko wą lub swe prze -

ko na nia – po win ni po wró cić do swo ich ro dzin i mieć moż ność ży cia i pra cy w kra ju. 

Obro na na szych praw i na szej god no ści, a tak że obro na przed po grą ża niem się w nie na wi ści – ta ka jest dro ga, któ rą wy bra li śmy. 

Pol skie do świad cze nie, któ re na gro da No bla sta wia w peł nym świe tle, jest do świad cze niem trud nym, dra ma tycz nym. Wie rzę jed nak, że jest do -

świad cze niem skie ro wa nym w przy szłość. Te go, co się sta ło w ludz kiej świa do mo ści i co ukształ to wa ło po sta wy lu dzi, wy ma zać ani zła mać się nie

da. To trwa i to zo sta nie. 

Je ste śmy spad ko bier ca mi tych dą żeń na sze go na ro du, któ re spra wia ły, że ni gdy nie dał się on prze mie nić w bez wol ną ma sę. Chce my żyć w po -

czu ciu, że pra wo jest pra wem, a spra wie dli wość – spra wie dli wo ścią, że na sza cięż ka pra ca ma sens i nie jest mar no tra wio na, że na sza kul tu ra roz -

wi ja się w wol no ści. 

Ma my ja ko na ród pra wo do sta no wie nia o so bie, do kształ to wa nia swe go wła sne go ży cia. Ni ko mu to nie za gra ża. Je ste śmy na ro dem, któ ry ma

po czu cie od po wie dzial no ści za swój los w zło żo nej sy tu acji świa ta. 

Na dal – wbrew wszyst kie mu, wbrew te mu, co dzie je się w mo im kra ju od dwóch lat – uwa żam, że je ste śmy ska za ni na po ro zu mie nie i że trud -

ne pro ble my sy tu acji pol skiej mo gą zo stać roz wią za ne tyl ko na dro dze praw dzi we go dia lo gu wła dzy ze spo łe czeń stwem. 

Jan Pa weł II w cza sie swej ostat niej wi zy ty w oj czyź nie mó wił o tym w ta kich sło wach: 

„Dla cze go lu dzie pra cy w Pol sce – i zresz tą wszę dzie na świe cie – ma ją pra wo do ta kie go dia lo gu? Dla te go, po nie waż czło wiek pra cu ją cy jest nie
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tyl ko na rzę dziem pro duk cji, ale pod mio tem, któ ry w ca łym pro ce sie pro duk cji ma pierw szeń stwo przed ka pi ta łem. Czło wiek przez swo ją pra cę sta -

je się wła ści wym go spo da rzem warsz ta tu pra cy, pro ce su pra cy, wy two rów pra cy i po dzia łu. Go tów jest i na wy rze cze nia, gdy tyl ko czu je się praw -

dzi wym współ go spo da rzem i ma wpływ na spra wie dli wy po dział te go, co zdo ła no ra zem wy two rzyć”.

Wła śnie te go po czu cia nam brak. Na zmę cze niu, go ry czy, uczu ciu bez sil no ści nie moż na bu do wać. Kto raz po znał si łę so li dar no ści i ode tchnął

po wie trzem wol no ści, te go się nie zła mie. Dia log jest moż li wy i ma my do nie go pra wo. Mur zda rzeń, któ re na stą pi ły, nie mo że być prze szko dą nie -

prze kra czal ną. Mo ją naj głęb szą na dzie ją jest, że mój kraj od zy ska swą hi sto rycz ną szan sę po ko jo wej ewo lu cji, że wła śnie Pol ska po ka że świa tu, 

że to dia log a nie si ła roz wią zu je naj trud niej sze sy tu acje. 

Je ste śmy go to wi do dia lo gu. Je ste śmy też go to wi w każ dej chwi li przed sta wić na sze ra cje i na sze po stu la ty pod spo łecz ny osąd. Nie mam wąt -

pli wo ści, ja ki był by wer dykt na ro du. 

Uwa żam, że wszyst kie na ro dy świa ta ma ją pra wo do god ne go ży cia. Wie rzę, że pra wa jed no stek, ro dzin i grup spo łecz nych – wcze śniej czy póź -

niej – bę dą re spek to wa ne pod każ dą sze ro ko ścią. Po sza no wa nie praw czło wie ka i oby wa te la w Pol sce, po sza no wa nie na szej toż sa mo ści na ro do -

wej le ży w in te re sie Eu ro py. Bo wiem w in te re sie Eu ro py le ży Pol ska spo koj na, a pol skie aspi ra cje do wol no ści zni we czyć się nie da dzą. Dia log

w Pol sce jest je dy ną dro gą bu do wy po ko ju we wnętrz ne go i dla te go sta no wi nie zbęd ny ele ment po ko ju w Eu ro pie. 

Wiem o tym, że spra wa pol ska wzbu dza ła i na dal wzbu dza uczu cia sym pa tii i so li dar no ści na ca łym świe cie. Tym wszyst kim, któ rzy po ma ga ją Pol sce

i Po la kom wy ra żam z te go miej sca naj głęb szą wdzięcz ność. Niech też mi wol no bę dzie wy ra zić ży cze nie, aby na szą spra wę dia lo gu i po sza no wa nia praw

czło wie ka w Pol sce wspie ra ła myśl po zy tyw na. Kraj mój jest w sta nie ele men tar ne go za gro że nia eko no micz ne go. Z te go sta nu wy ni ka ją dra ma tycz ne kon -

se kwen cje dla by tu pol skich ro dzin. Trwa ły kry zys eko no micz ny w Pol sce mo że też mieć skut ki dla Eu ro py. Pol sce trze ba i war to po móc. 

Na świat współ cze sny pa trzę ocza mi ro bot ni ka, ro bot ni ka na le żą ce go do na ro du cięż ko do świad czo ne go przez woj nę. Mo im pra gnie niem jest, aby

świat, w któ rym ży ję, był wol ny od groź by za gła dy ato mo wej i od nie ustan nych zbro jeń. Mo im pra gnie niem jest, aby po ko ju nie odłą czać od wol -

no ści, któ ra każ de mu na ro do wi się na le ży. Te go pra gnę i o to się mo dlę. 

Mó wi łem po przed nio, że w Pol sce pod sta wo wą ko niecz no ścią jest po ro zu mie nie i dia log. My ślę, że to sa mo moż na od nieść do dzi siej sze go świa -

ta: trze ba roz ma wiać, nie za trza ski wać żad nych drzwi, nie czy nić ni cze go, co blo ko wa ło by moż li wo ści po ro zu mie nia. I pa mię tać, że tyl ko po kój bu -

do wa ny na spra wie dli wo ści i ła dzie mo ral nym jest trwa ły. 

W wie lu miej scach świa ta lu dzie szu ka ją dziś dro gi, któ ra łą czy ła by te dwie pod sta wo we war to ści: po kój i spra wie dli wość. Te dwie war to ści są

jak by chle bem i so lą w ży ciu spo łe czeństw. Każ dy na ród, każ de spo łe czeń stwo ma do nich pra wo. Nie moż na praw dzi wie roz wią zać kon flik tów,

je śli nie po dej mie się wy sił ku, aby pójść tą dro gą. Cza sy na sze wy ma ga ją zro zu mie nia tych dą żeń, któ re idą przez świat. 
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Na sza dro ga, na sze trud ne doświad cze nia od kry ły świa tu war tość ludz kiej so li dar no ści. Przyj mu jąc to za szczyt ne wy róż nie nie, ja kim jest Po ko jo -

wa Na gro da No bla, my ślę o tych, z któ ry mi czu ję się so li dar ny: 

– naj pierw o tych, któ rzy wal cząc o pra wa ro bot ni cze i pra wa oby wa tel skie w mo im kra ju, zło ży li ofia rę naj wyż szą – ofia rę ży cia; 

– o mo ich ko le gach, któ rzy wal kę w obro nie „So li dar no ści” opła ci li utra tą wol no ści, ska za ni zo sta li na wię zie nie lub ocze ku ją na pro ce sy; 

– o mo ich ro da kach, któ rzy w ru chu „So li dar no ści” do strze gli speł nie nie swo ich aspi ra cji pra cow ni czych i oby wa tel skich, któ rzy zno szą wy rze -

cze nia i upo ko rze nia, po tra fią łą czyć od wa gę i roz wa gę, o tych, któ rzy trwa ją w wier no ści dla spra wy, któ rą pod ję li śmy; 

– o wszyst kich, któ rzy na ca łym świe cie wal czą o pra wa ro bot ni cze i związ ko we, o god ność czło wie ka pra cy, o pra wa czło wie ka. 

Na po mni ku wznie sio nym przy Stocz ni Gdań skiej ku czci po le głych w grud niu 1970 ro ku umie ści li śmy sło wa Psal mu: „Pan da si łę swo je mu 

lu do wi, Pan da swo je mu lu do wi bło go sła wień stwo po ko ju”.

Niech te sło wa bę dą na szym prze sła niem bra ter stwa i na dziei.
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Na gro da Le cha Wa łę sy

Przy zna nie Po ko jo wej Na gro dy No bla Le cho wi Wa łę sie w 1983 ro ku by ło zna czą cym wy ra zem po par cia mię dzy na ro do wej opi nii pu blicz nej dla ru -

chu „So li dar no ści”. By ło to wy da rze nie, któ re sta no wi ło ele ment dro gi do wol no ści i nie pod le gło ści Pol ski. Na gro da No bla przy zna na Li de ro wi „So li dar -

no ści” by ła waż na dla zwy cię stwa nad ko mu ni zmem i pod trzy ma nia du cha wal ki z to ta li tar nym re żi mem. Zła ma ne wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go

pol skie spo łe czeń stwo ode bra ło ją ja ko znak na dziei i wspar cia. Ce re mo nia wrę cze nia Na gro dy w Oslo, prze sła nie skie ro wa ne, w imie niu po zo sta ją ce -

go w kra ju mę ża, przez Pa nią Da nu tę Wa łę sę by ło sym bo licz ne dla ca łe go Na ro du, po zwo li ło wie rzyć, że Po la cy w swych zma ga niach nie są sa mi i że

świat nie jest obo jęt ny wo bec dą żeń wol no ścio wych Po la ków. 

Kie ru jąc się tą my ślą i pra gnąc wy ra zić po dzię ko wa nie za wspar cie w 1983 ro ku, Lech Wa łę sa po sta no wił usta no wić na gro dę, któ rą pra gnie uho no -

ro wać lu dzi, dzia ła ją cych na rzecz po ro zu mie nia i so li dar nej współ pra cy na ro dów, wol no ści i pro mo cji war to ści, któ re sta no wi ły pod sta wę ru chu „So li -

dar no ści”. Na gro da ta jest sym bo licz nym wspar ciem dla tych, któ rzy ma ją od wa gę wal czyć o po ko jo wy roz wój świa ta, prze ciw sta wiać się ter ro ro wi oraz

po przez swo je dzia ła nie da ją na dzie ję oraz stwa rza ją szan sę na zmia ny po li tycz ne i spo łecz ne. Na gro da Le cha Wa łę sy jest wy ra zem so li dar no ści ze

zma ga ją cy mi się w wal ce o lep sze ju tro ich wła sne go spo łe czeń stwa oraz świa to wej spo łecz no ści. 

Te go rocz na, pierw sza Na gro da przy zna na zo sta ła przez Ka pi tu łę w skła dzie: Lech Wa łę sa, b. Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej, Vac lav Ha vel, b.

Pre zy dent Cze cho sło wa cji i Re pu bli ki Cze skiej, Sta ni sław Szusz kie wicz, b. Prze wod ni czą cy Ra dy Naj wyż szej Bia ło ru si, Jan Krzysz tof Bie lec ki, b. Pre -

zes Ra dy Mi ni strów Rze czy po spo li tej Pol skiej, Ber nard Ko uch ner, Mi ni ster Spraw Za gra nicz nych Re pu bli ki Fran cu skiej, Wła dy sław Bar to szew ski, b. Mi -

ni ster Spraw Za gra nicz nych Rze czy po spo li tej Pol skiej. 

Zgod ną de cy zją Ka pi tu ły w ro ku 2008 Na gro da Le cha Wa łę sy przy zna na zo sta ła w uzna niu oso bi stych za sług na rzecz dia lo gu mię dzy r el igi jn ego,

pro mo cji to le ran cji i wza jem ne go zro zu mie nia kul tur i cy wi li za cji, a tak że po ko ju i współ pra cy mię dzy na ro do wej oraz sze ro ko za kro jo nej dzia łal no ści do -

bro czyn nej, Je go Kró lew skiej Mo ści, Straż ni ko wi Dwóch Świę tych Me cze tów, Kró lo wi Ab dul la ho wi Bin Ab du la zi zo wi Al Sau do wi. 

Ce re mo nia wrę cze nia Na gro dy Le cha Wa łę sy od by ła się w Gdań sku, pod czas ob rad kon fe ren cji „So li dar ność dla Przy szło ści”, 6 grud nia 2008 ro ku

w gma chu Fil har mo nii Bał tyc kiej. W imie niu Lau re ata, Na gro dę ode brał je go syn Je go Kró lew ska Wy so kość Ksią żę Ab du l A ziz bin Ab dul lah 

Al Saud. 

W ko lej nych la tach uro czy stość wrę cze nia Na gro dy Le cha Wa łę sy pla no wa na jest w dniu 29 wrze śnia. Na Na gro dę skła da się Ozdob na Pla kie ta, dy -

plom oraz czek opie wa ją cy na su mę 100 000 eu ro, z prze zna cze niem na wspar cie dzia łal no ści Lau re ata. Na gro da Le cha Wa łę sy usta no wio na jest

w imie niu Le cha Wa łę sy przez Fun da cję „In sty tut Le cha Wa łę sy”. Wy łącz nym Part ne rem Fun da cji w re ali za cji pro jek tu „Nagroda Lecha Wałęsy” jest

Bank PE KAO S.A.
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Spotkanie na Zamku Królewskim w Warszawie



Prof. An drzej Rot ter mund

Pa nie Pre zy den cie, Czci god ny Ju bi la cie, Sza now na Pa ni Pre zy den to wo. 

Jest dla mnie wiel kim za szczy tem przy wi tać w Zam ku Kró lew skim w War sza wie Pa na Pre zy den ta wraz z Mał żon ką, na uro czy stym spo tka niu

z oka zji 25. rocz ni cy przy zna nia Pa nu Pre zy den to wi Po ko jo wej Na gro dy No bla. Wi tam bar dzo ser decz nie wszyst kich ze bra nych. 

Ten ju bi le usz przy wo łu je w pa mię ci licz ne Pa na wi zy ty w tym miej scu. Był Pan, Pa nie Pre zy den cie wie lo krot nie ho no ro wym go ściem Zam ku Kró -

lew skie go w War sza wie. Był też Pan, ja ko gło wa na sze go pań stwa, go spo da rzem od by wa ją cych się tu taj uro czy sto ści. Tu taj, 22 grud nia 1990 ro ku

przy jął Pan z rąk Pre zy den ta Rze czy po spo li tej Pol skiej na uchodź stwie, Pa na Ry szar da Ka czo row skie go in sy gnia pre zy denc kie. Tu taj, w czerw cu 1991

ro ku przyj mo wał Pan Oj ca Świę te go, Ja na Paw ła II. 

Tu taj spo ty kał się Pan z gło wa mi wie lu państw w trak cie ich ofi cjal nych wi zyt w Pol sce. Tu taj też, za szczy cał Pan swo ją obec no ścią naj waż niej -

sze mię dzy na ro do we i kra jo we kon fe ren cje i spo tka nia. Był też Pan na szym czę stym go ściem w ostat nich la tach. Go ściem za wsze ocze ki wa nym,

któ re go każ da wi zy ta w Zam ku by ła dla nas ogrom nym prze ży ciem i wy da rze niem. Dla te go też, je ste śmy Pa nu wdzięcz ni, że w dniu tak waż nej

dla Pa na i dla Pol ski rocz ni cy ze chciał Pan, spo tkać się z na mi w tym sym bo licz nym miej scu. 

W imie niu swo im i pra cow ni ków Zam ku, skła dam Pa nu naj ser decz niej sze ży cze nia, by si ły i zdro wie po zwa la ły Pa nu zno sić wszyst kie tru dy, bo

wte dy i my bę dzie my czuć się moc niej si. Dzię ku ję bar dzo. 

Piotr Gul czyń ski 

W imie niu or ga ni za to rów dzi siej sze go spo tka nia – In sty tu tu Le cha Wa łę sy i Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, pra gnę ser decz nie po wi tać Pa na Pre -

zy den ta wraz z Mał żon ką. Pra gnę po wi tać Pa na Mar szał ka Sej mu Rzecz ypo spo li tej, człon ków rzą du, Pa nie i Pa nów Po słów i Se na to rów, Eks ce -

len cje Księ ży Bi sku pów, Pa nów Pre mie rów, sza now nych lau da to rów, któ rzy pod czas dzi siej sze go spo tka nia mó wić bę dą o na szej wspa nia łej

rocz ni cy. Pra gnę po wi tać wszyst kich go ści. 

Jest dla nas wiel kim za szczy tem, że ja ko fun da cja po wo ła na przez Pa na Pre zy den ta w 1995 ro ku, mo że my po przez te ko lej ne la ta pro mo wać

do ro bek Le cha Wa łę sy, mó wić o „So li dar no ści”, mó wić o war to ściach, któ re „So li dar ność” nio sła ze so bą i któ re sta no wi tak że dzi siaj. Cie szy my

się bar dzo, że tu taj, w tej wspa nia łej sa li Zam ku Kró lew skie go ma my oka zję go ścić gro no tak zna mie ni tych go ści, aby wspól nie mó wić, czym by -

ła „So li dar ność”, czym by ła Na gro da No bla przy zna na Le cho wi Wa łę sie, a ode bra na przez Pa nią Pre zy den to wą w Oslo, w 1983 ro ku, czym by ła
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so li dar ność mię dzy na ro do wa oka za na Po la kom w tam tych trud nych la tach sta nu wo jen ne go. Ser decz nie dzię ku ję za przy ję cie na sze go za pro sze -

nia. 

Szcze gól nie po zwo lę so bie po dzię ko wać Pa nu Pro fe so ro wi Szusz kie wi czo wi, któ re go na ród prze ży wa w tej chwi li pro ble my, któ re po rów ny wal ne

są z pro ble ma mi, ja kie w la tach 80. prze ży wał na ród pol ski. Ma my na dzie ję, że przy kład „So li dar no ści”, tak jak wte dy był si łą na ro du pol skie go,

tak te raz bę dzie si łą za rów no dla Bia ło ru si nów, Ku bań czy ków jak i wie lu in nych przed sta wi cie li na ro dów, któ re na dal wal czą o wol ność, de mo kra -

cję i go dzi we ży cie. 

Po zwo lę so bie po pro sić współ or ga ni za to ra spo tka nia Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza wy, Pa nią Han nę Gron kie wicz -Waltz o za bra nie gło su

i wy gło sze nie pierw szej lau da cji. Dzię ku ję bar dzo. 

Han na Gron kie wicz -Waltz

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie, Sza now na Pa ni Pre zy den to wo, Pa nie Mar szał ku, Do stoj ni Go ście, Sza now ni Pań stwo. Ćwierć wie ku, ja kie mi nę ło

od przy zna nia Le cho wi Wa łę sie Po ko jo wej Na gro dy No bla, to szmat cza su. W Pol sce uro dzi ło się no we po ko le nie, któ re wol ność Pol ski trak tu je ja -

ko naj bar dziej na tu ral ny i oczy wi sty fakt, i nie za wsze ma czas na re flek sję nad tym, jak trud no by ło ją wy wal czyć. Czas kru szy ludz ką pa mięć, my li

fak ty i da ty, dla te go świad ko wie ma ją obo wią zek nie do pu ścić do zbio ro wej nie pa mię ci. 

Ruch „So li dar no ści” był ka mie niem mi lo wym na dro dze do od zy ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści i zbio ro wym dzie łem ty się cy lu dzi – bez i mien -

nych bo ha te rów i tych, któ rych na zwi ska pa mię ta my do dziś. Każ dy zryw, któ ry przy no si wol ność ca łe mu na ro do wi po trze bu je przy wód cy, sym bo -

lu, ko goś, kto bę dzie wska zy wał cel, usta lał waż ność spraw, do da wał sił. Ta kim dro go wska zem i przy wód cą był Pan, Pa nie Pre zy den cie. W tam tych

cięż kich cza sach oczy wszyst kich Po la ków i oczy ca łe go świa ta by ły zwró co ne na Pa na. 

Ko mi tet No blow ski usta mi swe go prze wod ni czą ce go na zwał spra wę tak, ja ką by ła ona w rze czy wi sto ści mó wiąc, że w wal ce o wol ność i pra wa

czło wie ka to Lech Wa łę sa po niósł po chod nię do wal ki bez bron nych. Środ ka mi je go wal ki by ło sło wo, myśl i tak jak w in nych przy pad kach, wal ka

je go mu sia ła to czyć się z ogrom nym oso bi stym po świę ce niem. Wie le słów, ja kie pa dły wte dy w paź dzier ni ku i grud niu 1983 ro ku, jest ak tu al nych

do dziś. Mó wił Pan wte dy: Mo ją naj głęb szą na dzie ją jest, że wła śnie Pol ska po ka że świa tu, że to dia log, a nie si ła, roz wią zu je naj trud niej sze sy -
tu acje. To się spraw dzi ło. Wie le kra jów wy bi ja jąc się na nie pod le głość, po szło na szą, pol ską dro gą. 

Dzień, kie dy świat obie gła wia do mość o przy zna niu Pa nu Po ko jo wej Na gro dy No bla, był dla Po la ków dniem nie zwy kłym, dniem try um fu wo li nad

dyk ta tem to ta li ta ry zmu. Wieść prze ka zy wa na wprost na uli cy z ust do ust pod nio sła Po la ków z ko lan, przy nio sła na dzie ję, do da ła sił. Po la cy wie -

dzie li, że choć „So li dar ność” zo sta ła zde le ga li zo wa na, a na ród znie wo lo ny przez stan wo jen ny, wal ka nie zo sta ła za koń czo na, że mo że prze gry wa my
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bi twy, lecz wy gra my woj nę. Woj nę bez prze mo cy, któ rej to wła śnie Pan był ge ne ra łem, choć jak czę sto Pan mó wi z hu mo rem, w stop niu ka pra la.

W burz li wych la tach 90., wte dy gdy do pie ro wy ku wa ła się wol na Pol ska, gdy wie le spraw w na szym kra ju trze ba by ło wy pro sto wać, czy wręcz

stwo rzyć, oka zał się Pan tym, któ re mu po wie rzo no mi sję. Pol ska po trze bo wa ła wte dy mię dzy na ro do we go wspar cia. Kto mógł je za pew nić, jak nie

Pan – sza no wa ny i zna ny na ca łym świe cie? Nie wia do mo, czy dziś Pol ska by ła by w tym sa mym miej scu: ja ko czło nek NA TO i Unii Eu ro pej skiej,

gdy by nie Lech Wa łę sa. My o tym nie za po mnie li śmy i nie za po mniał świat. 

Pa na na zwi sko, Pa nie Pre zy den cie zna ne jest w naj od le glej szych za kąt kach glo bu. Świat li czy się z Pa na sło wa mi. Pod czas zi mo wej olim pia dy

w 2002 ro ku set ki mi lio nów lu dzi oglą da ło Pa na, kie dy na proś bę or ga ni za to rów stał się Pan cho rą żym olim pij skiej fla gi – sym bo lu po ko ju i jed -

no ści wszyst kich kon ty nen tów. Świat wi dział Pa na rów nież w cza sie Po ma rań czo wej Re wo lu cji na Ukra inie. Przy to czę po now nie sło wa Prze wod -

ni czą ce go Ko mi te tu No blow skie go, któ ry po wie dział, że wy brał Pan dro gę, któ ra nie jest ani ła twa, ani tym bar dziej krót ka. Ja do dam, że tak że

dro gę, któ ra nie jest jesz cze za koń czo na. Pol ska na dal li czy na Pa na pra cę i żad ne ma ni pu la cje hi sto rią nie zmie nią ani Pa na prze szłych do ko nań,

ani ro li ja ką peł ni Pan obec nie. 

Dwu dzie sta pią ta rocz ni ca Na gro dy No bla przy pa da w chwi li, gdy fe no men nie pa mię ci ma swo je pięć mi nut – za własz cza się cu dze do ko na nia,

prze ina cza fak ty hi sto rycz ne. W swo jej książ ce „Dro ga na dziei”, na pi sał Pan, Pa nie Pre zy den cie, że ta na gro da ob my ła nas tro chę z bło ta, w któ re

nas chcie li ob le pić. Tym bar dziej nie daj my się ob le pić bło tem te raz po 25 la tach. 

Piotr Gul czyń ski

Bar dzo dzię ku ję Pa ni Pre zy dent za te wspa nia łe sło wa i dzię ku je my rów nież za czy ny po przez któ re udo wad nia Pa ni, że ca ły czas wal czy my. 

Chciał bym po pro sić o za bra nie gło su Pa na Mar szał ka Bro ni sła wa Ko mo row skie go i po zwo lę so bie przy tej oka zji, Pa nie Mar szał ku, wspo mnieć

o czymś, co by ło jed nym z wzru sza ją cych dla mnie mo men tów. Dla mnie, mło de go czło wie ka, któ ry od wie lu lat miał szan sę współ pra co wać z Pa -

nem Pre zy den tem, ale spo tkać mię dzy in ny mi Pa na, wte dy na Maj da nie, na Ukra inie, kie dy by łem peł nią ra do ści, prze peł nio ny po czu ciem, że speł -

nia my swo ją mi sję, że nie sie my prze sła nie „So li dar no ści”, po ma ga my na szym bra ciom Ukra iń com. Dzię ku ję, że jest Pan tu dzi siaj z na mi tu taj

i po pro szę o za bra nie gło su. 
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Bro ni sław Ko mo row ski

Pa nie Pre zy den cie, Pa ni Pre zy den to wo, Eks ce len cje, Emi nen cje, Dro dzy Go ście, Przy ja cie le. Chciał bym za cząć tak że od wspo mnie nia wzru szeń,

któ rych źró dłem był Lech Wa łę sa al bo po czu cie wspól no ty nas – lu dzi „So li dar no ści”, nas – lu dzi wol no ści. Wzru szeń, któ re by ły od cza sów Stocz -

ni Gdań skiej aż po Maj dan w Ki jo wie. To dla mnie rów nież by ło wiel kie prze ży cie sły szeć, jak ty sięcz ne tłu my Ukra iń ców zna ją i skan du ją na zwi -

sko Le cha Wa łę sy ja ko na zwi sko pol skie go Pre zy den ta, pol skie go przy wód cy, przy wód cy pol skie go mar szu ku wol no ści. To tak że wspo mi nam

z wiel kim roz rzew nie niem i ra do ścią. 

Sły sza łem dzi siaj Pa na Pre zy den ta w ra dio. Za py ta ny przez dzien ni ka rzy: ja kie mo men ty w Je go ży ciu uznał by za naj cen niej sze i naj waż niej sze,

od po wie dział chy ba sza le nie po ludz ku, że wszyst kie chwi le. Że każ dy dzień był waż ny na in ny spo sób, bo wszyst kie te dni skła da ją się prze cież

na na szą ca łość – na na sze do ko na nia, roz ter ki, tak że na na sze błę dy. Kie dyś przy cho dzi ta ki mo ment, że świat py ta, cza sa mi wa ży wa gą ap te kar -

ską za słu gi, błę dy. Cza sa mi jest tak, że sa mi po dej mu je my pró bę oce ny sa me go sie bie. Nie wiem, jak Pan Pre zy dent. Nie chcę tu wy po mi nać rocz -

ni cy uro dzin, ale cza sa mi sam już też czę sto spo glą dam wstecz. Spo glą dam i my ślę: co moż na by ło ina czej, co moż na by ło le piej, co uda ło się

zro bić, co uda ło się osią gnąć, co by ło szczę ściem a co nie szczę ściem. Co raz czę ściej pa trzę wstecz i roz wa żam. 

My ślę, że Pan Pre zy dent nie tyl ko przy oka zji 65 rocz ni cy uro dzin, tak że oce nia we wła snym ser cu, w umy śle, na szą wspól ną dro gę. Słu cha jąc

te go wy wia du po my śla łem, że jed nak ja – czło wiek „So li dar no ści”, czło wiek opo zy cji an ty ko mu ni stycz nej, mam pra wo po wie dzieć tro chę ina czej

niż Pan Pre zy dent. Mam pra wo po wie dzieć, któ re z dni, któ re z mo men tów dzia łal no ści Le cha Wa łę sy by ły dla mnie waż ne al bo naj waż niej sze.

Zro bi łem so bie szyb ko ta ki ra chu nek i wy szło mi, że by ło to pięć mo men tów – nie li cząc Maj da nu, któ ry był bar dziej oso bi stym ze wspo mnień,

wzru sze niem oso bi stej na tu ry. 

Dla mnie pierw szym ta kim waż nym mo men tem, jest wi dok bra my stocz nio wej ude ko ro wa nej kwia ta mi, ob ra za mi Mat ki Bo skiej, z Le chem Wa -

łę są, któ ry stoi na gó rze i prze ma wia. Prze ma wia i jest uoso bie niem na szych pol skich ma rzeń o wol no ści i o jed no ści. Bo prze cież dla wie lu z nas

– wi dzę, że jest z na mi mię dzy in ny mi Pan Pro fe sor Sam so no wicz – dla wie lu z nas by ło ży we wspo mnie nie dra ma tu pol skie go z mar ca 1968 ro -

ku, kie dy prze ciw sta wio no w spo sób sku tecz ny, po mark si stow sku, in te li gen cję i ro bot ni ków. Kie dy wal ka klas, wy my ślo na ku zgu bie spo łe czeństw,

dzia ła ła! Pa trząc wte dy na Le cha Wa łę sę my śla łem: ko niec z Mark sem, ko niec wal ki klas. Po czą tek wiel kiej so li dar no ści na ro do wej w pol skich ma -

rze niach o wol no ści. Da wa ło to po czu cie si ły. Da wa ło tak że prze ko na nie, że je że li jest za na mi tak że wiel ka rze sza Po la ków, ro bot ni ków, lu dzi z róż -

nych śro do wisk, to są nas mi lio ny. To da wa ło po czu cie si ły, więc tak że i wia rę. 

Dru gi mo ment, któ ry był dla mnie waż ny, gdzie Lech Wa łę sa od gry wał naj waż niej szą ro lę, to był mo ment pod pi sa nia Po ro zu mień Sierp nio wych.

To tak że by ło źró dło wiel kiej na dziei i źró dło wiel kiej mą dro ści. Nie bę dę uda wał, ukry wał, sam by łem po li tycz nym ra dy ka łem. Ma rzy łem o ko lej nym
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po wsta niu, al bo o ko lej nych kon spi ra cjach, tak by łem wy cho wa ny w tra dy cji do mo wej, w tra dy cji ro dzin nej. A tam, pol ski ro bot nik pod pi su je mą -

dre po ro zu mie nie, opar te o mą dry kom pro mis, opar te tak że o po czu cie re al no ści, co jest moż li we w ra mach lo gi ki, sen su i mą dro ści eta pu po li tycz -

ne go. Dzi siaj, jak pa trzę na tę sce nę już oczy ma wy obraź ni, czę sto my ślę, że to, co by ło naj waż niej sze, ten kom pro mis, to mą dre po ro zu mie nie,

by ło pod pi sy wa ne w zgo dzie ze świa tem war to ści, w któ rych by ła i wal ka o wol ność, o spra wie dli wość, o so li dar ność. 

My ślę, Pa nie Pre zy den cie, że na wet ten słyn ny, wiel ki dłu go pis, z wi ze run kiem Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej, któ ry pew nie ra ził nie któ re uczu -

cia es te tycz ne – on był jak naj bar dziej na miej scu. Bo on wła śnie po ka zy wał, że ten kom pro mis jest w zgo dzie z war to ścia mi i tro chę przy bło go -

sła wień stwie Bo żym, a przy naj mniej nie któ rych bi sku pów. 

Trze cia sce na, to jest No bel, ten mo ment, w któ rym Pa ni Da nu ta od bie ra ła Na gro dę No bla w imie niu nie tyl ko mę ża, ale tak że nas wszyst kich.

To był mo ment wzru sze nia, w któ rym czu łem się przy na leż ny do wiel kie go na ro du, mą dre go tak że na ro du – bo by ła to na gro da po ko jo wa! Po ko -

jo wa Na gro da No bla! To był ten mo ment, w któ rym trze ba by ło my śleć o pew nej mą dro ści, na któ rą się zdo by li śmy wszy scy ra zem. Aby wy brać

dro gę kom pro mi su, dro gę ewo lu cji, a nie re wo lu cji. To gdzieś się łą czy ło ze wspo mnie niem słyn ne go zda nia Jac ka Ku ro nia, któ ry mó wił o tym, 

że ko mi te ty trze ba za kła dać, a nie pa lić. Pach nia ło to pol skim do świad cze niem bun tów ro bot ni czych, krwi prze la nej w grud niu na Wy brze żu,

w grud niu w Gdań sku, w Szcze ci nie, w El blą gu. To był ten mo ment, w któ rym po twier dza ła się w tej Na gro dzie No bla słusz ność dro gi wy zna czo -

nej przez wspa nia łe sło wa: zło do brem zwy cię żaj. Nie si łą, nie re wan żem, zło do brem zwy cię żaj! 

Czwar ta sce na, to słyn na mo wa w kon gre sie Sta nów Zjed no czo nych. Był to ta ki mo ment, kie dy chy ba każ dy czuł się dum ny, że w cen trum świa -

ta, w cen trum po tę gi po li tycz nej, go spo dar czej, mi li tar nej świa ta, ale tak że i w cen trum, któ re za wsze po dej rze wa li śmy, że jest bar dziej wier ne za -

sa dom wal ki o wol ność – cu dzą i wła sną – że w tym miej scu pa dły sło wa, któ re po bu dzi ły wy obraź nię Ame ry ka nów, któ re obu dzi ły ser ca tak że

Po la ków i by ły mó wio ne z ta ką si łą, jak Pan Pre zy dent za czął: My, Na ród! Czu łem się wte dy też Le chem Wa łę są, któ ry prze ma wia, mó wi o wiel -

ko ści pol skie go do świad cze nia i pol skie go ma rze nia o wol no ści. 

Pią ta sce na, mo że tro chę mniej pa te tycz na, ale bar dzo pa su ją ca do Pa na Pre zy den ta Le cha Wa łę sy. To jest ten Lech Wa łę sa, któ ry wy cho dzi

przed ka me ry te le wi zyj ne i z lek ko iro nicz nym, tro chę ta kim prze wrot nym uśmie chem mó wi coś o swo jej roz mo wie z Pre zy den tem Jel cy nem. Mó -

wi o me to dzie, któ rą za sto so wał, aby sku tecz nie roz bro ić ro syj skie wąt pli wo ści co do pol skie go człon ko stwa w NA TO. Wte dy też my śla łem, że moż -

na pol skim spo so bem, tro chę mo że i ro syj skim, się gać po rze czy naj waż niej sze. Po my śla łem so bie, że tyl ko Lech Wa łę sa był zdol ny do pod ję cia

ta kiej pró by i był zdol ny do te go, że by tą me to dą osią gnąć suk ces dla nas wszyst kich. 

Te wszyst kie wiel kie chwi le, wspo mnie nia róż nych, waż nych mo men tów do ty czą cych Le cha Wa łę sy, mu szą pro wa dzić do re flek sji, do my śli o pol -

skim sto sun ku do wiel ko ści. Mu szą pro wa dzić do py ta nia: jak to wy glą da, jak to jest, jak się ma – pol ska wiel kość do pol skiej ma ło ści? Jak Po la -

cy re ago wa li, re agu ją i bę dą re ago wać w przy szło ści na wiel kość lu dzi, na wiel kość do ko nań, wiel kość za dań i ce lów osią gnię tych? To nie jest
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pro blem te raź niej szo ści, to nie jest pro blem tyl ko Le cha Wa łę sy. To jest nie sły cha nie waż ny pro blem. Po czu cia wdzięcz no ści za to, co los, opatrz -

ność, hi sto ria przy nio sły nam wszyst kim. To py ta nie do ty czy tak że zdol no ści do pod trzy ma nia wia ry, że nie je ste śmy zbio ro wym kar łem, a że je ste -

śmy zbio ro wą wiel ko ścią. 

Chciał bym za cy to wać Pań stwu sło wa Mar szał ka Pił sud skie go, któ ry od cho dząc w cień Su le jów ka – nie na dłu go – mó wił w ten spo sób: Był cień,
któ ry biegł ko ło mnie – to wy prze dzał mnie, to zo sta wał w ty le. Cie niów ta kich by ło mnó stwo, cie nie te ota cza ły mnie za wsze, cie nie nie od stęp ne,
cho dzą ce krok w krok, śle dzą ce mnie i prze drzeź nia ją ce. Czy na po lu bi tew, czy w spo koj nej pra cy w Bel we de rze, czy w piesz czo tach dziec ka –
cień ten nie od stęp ny ko ło mnie ści gał mnie i prze śla do wał. Za plu ty, po twor ny ka rzeł na krzy wych nóż kach, wy plu wa ją cy swo ją brud ną du szę,
oplu wa ją cy mnie ze wsząd, nie szczę dzą cy ni cze go, co szczę dzić trze ba – ro dzi ny, sto sun ków, bli skich mi lu dzi, śle dzą cy mo je kro ki, ro bią cy mał -
pie gry ma sy, prze kształ ca ją cy każ dą myśl od wrot nie – ten po twor ny ka rzeł peł zał za mną jak nie od łącz ny druh, ubra ny w cho rą giew ki róż nych ty -
pów i ko lo rów – to ob ce go, to swe go pań stwa, krzy czą cy fra ze sy, wy krzy wia ją cy po twor ną gę bę, wy my śla ją cy ja kieś nie sły cha ne hi sto rie. Ten ka rzeł
był mo im nie od stęp nym dru hem, nie od stęp nym to wa rzy szem do li i nie do li, szczę ścia i nie szczę ścia, zwy cię stwa i klę ski. Mó wił to Mar sza łek Pił -

sud ski nie da le ko stąd, w Sa li Ma li no wej Ho te lu Bri stol. Mó wił to pod wpły wem wła snych do świad czeń, ale my ślę, że tak że pod wpły wem re flek sji

o tym, jak my – Po la cy, trak tu je my wiel kość pol ską. Jak my – Po la cy, trak tu je my pol skich przy wód ców. Jak my – Po la cy, nie po tra fi my do ce nić

i być wdzięcz ni za to, co nam los dał w po sta ci wiel ko ści lu dzi i wiel ko ści wspól nych do ko nań. 

Ta kich cy ta tów moż na by przy to czyć wię cej, zresz tą nie tyl ko z Pił sud skie go. Cy prian Ka mil Nor wid py tał dra ma tycz nie: Coś ty Ate nom zro bił,
So kra te sie, że ci ze zło ta sta tuę lud nie sie, Otruw szy pier wej.... To jest sta ry pol ski pro blem. Róż nie so bie z tym Po la cy ra dzi li. Nie tyl ko w po li ty -

ce jest ten pro blem wiel ko ści. To jest pro blem tak że i w kul tu rze, na wet w po ezji. 

W związ ku z tym, że Pan Pre zy dent był ro bot ni kiem, Pan Pre zy dent był ka pra lem, ja by łem Mi ni strem Obro ny, to pro szę wy ba czyć, lek ko nie pa -

su ją cy do te go oto cze nia cy tat, ale nie wąt pli wie z li te ra tu ry, li czę na pew ną wy ro zu mia łość, a cy tat ten jest nie zbęd ny, aby w spo sób roz sąd ny za -

koń czyć to wy stą pie nie. Otóż, Pro szę Pań stwa, swe go cza su zna na by ła bar dzo dzia łal ność jed ne go z kry ty ków li te rac kich, któ ry na ła mach

„Try bu ny” wte dy chło stał, sma gał, tę pił wy bit ne go czło wie ka, czy wy bit nych lu dzi kul tu ry. Wte dy ktoś wy my ślił – trwa spór czy był to Tu wim, Sło -

nim ski, czy mo że Min kie wicz – ta ki lek ki wier szyk, któ ry tak brzmiał (a ten pan się na zy wał Jaszcz, a przy naj mniej ta ki był je go pseu do nim. Obec -

ny tu taj Adam Mich nik pew nie do sko na le już to ko ja rzy): Tu le ży Jaszcz, prze chod niu naszcz. Tu le ży wieszcz, prze chod niu – nie szcz. 

Tak so bie my ślę, że w ten spo sób, po upły wie dłu gie go cza su i tak się oka zu je, kto jest wiel ki, kto jest dziel ny, a kto nik czem ny i ma ło wart. Nie -

je den ta ki Jaszcz znaj dzie się dziś w Pol sce. W związ ku z tym, nie pre ten du ję do te go Pa nie Pre zy den cie, że by za stę po wać tu Tu wi ma, czy Sło -

nim skie go, chcia łem Pa nu za de dy ko wać Pa nu ta ki krót ki wier szyk: Lech Wa łę sa zuch, star czy na tych dwóch. A gdy by te go by ło ma ło, Pa nie

Pre zy den cie, to mo że być ina czej: Tu taj stoi Lech, star czy i na trzech. 
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Piotr Gul czyń ski

Bar dzo dzię ku ję Pa nu Mar szał ko wi. Oba wia li śmy się tro chę, że dzi siej sza uro czy stość bę dzie po waż na, smut na, na to miast oka za ło się ina czej.

Dzię ku je my, ura to wał Pan nas. 

Nie by ło by „So li dar no ści”, gdy by nie ko ściół ka to lic ki. Nie by ło by ta kie go Gdań ska – mia sta „So li dar no ści”, mia sta to le ran cji, bu du ją ce go no wą

Pol skę z głę bo ką re flek sją in te lek tu al ną na te mat te go, jak ona po win na wy glą dać i jak przy kład „So li dar no ści” po wi nien oświe tlać na szą dro gę. Po -

pro szę o za bra nie gło su Je go Eks ce len cję Księ dza Ar cy bi sku pa Ta de usza Go cłow skie go. 

Ar cy bi skup Ta de usz Go cłow ski 

Pa nie Pre zy den cie, Pa ni Da nu siu. Ja ko die ce zja nin, kie dyś bi skup gdań ski mo gę chy ba, tak de li kat nie do Pa ni się zwró cić. Dro dzy Pań stwo, sło -

wa Pa na Mar szał ka wpro wa dzi ły nas w zna ko mi ty na strój i my ślę, że każ de ze słów, ja kie tu pa da ją, są chy ba do peł nie niem. Nie chciał bym, aby

to, co po wiem, od dzie la ło się od tych zna ko mi tych wy po wie dzi, któ re przed chwi lą wy two rzy ły ten pięk ny, chcia ło by się po wie dzieć – ro dzin ny –

ale i głę bo ko pa trio tycz ny na strój na sze go spo tka nia na Zam ku Kró lew skim w War sza wie. 

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie, po zwo li Pan, że mo je sło wo stresz czę w jed nym zda niu: od wa ga wy ni ka ją ca z wo li zwy cię stwa w słusz nej spra wie. 

Je stem prze ko na ny, że trze ba mieć to na uwa dze za każ dym ra zem, kie dy spo ty ka my się z wiel ko ścią, któ ra re ali zo wa ła pro gra my w trud nym,

kto wie, czy nie naj trud niej szym cza sie. Po zwól cie Pań stwo na pew ną re flek sję do ty czą cą wy da rzeń, ja kie mia ły miej sce w Pol sce przed ośmiu la -

ty. Epi sko pat Pol ski pod jął de cy zję, by co rocz nie prze ży wać w Pol sce Dzień Pa pie ski. Zbli ża się wła śnie ten Dzień Pa pie ski. Przez czte ry la ta był

z na mi w tym dniu Jan Pa weł II. 

Pierw szy Dzień Pa pie ski, w 2001 ro ku ob cho dzi li śmy pod ha słem: „Jan Pa weł II – pon ty fi kat cza su prze ło mów”. My ślę, że nasz czas jest rze czy -

wi ście cza sem prze ło mu. Hi sto ry cy nie prze sa dza ją, gdy chcą łą czyć ko niec II woj ny świa to wej z 1989 ro kiem. O tym wła śnie ro ku pi sał Jan Pa -

weł II w en cy kli ce „Cen te si mus An nus”: Nie moż na za po mi nać, że za sad ni czy kry zys ustro jów, któ re chcą ucho dzić za for mę rzą dów czy wręcz
za dyk ta tu rę ro bot ni ków, roz po czął się wiel ką ak cją pro te stu, pod ję tą w Pol sce w imię so li dar no ści. 

Za słu gu je na pod kre śle nie fakt, że do upad ku te go blo ku czy im pe rium, do pro wa dza pra wie wszę dzie wal ka po ko jo wa, któ ra po słu gu je się je -
dy nie bro nią praw dy i spra wie dli wo ści. Pod czas gdy mark sizm uwa żał, że je dy nie za ostrza jąc sprzecz no ści spo łecz ne, moż na je roz wią zać przez
gwał tow ne star cie, to wal ka, któ ra do pro wa dzi ła do upad ku mark si zmu, po szu ku je wy trwa le wszel kich dróg per trak ta cji i dia lo gu, da je świa dec -
two praw dzie, od wo łu je się do su mień prze ciw ni ka i pró bu je roz bu dzić w nim po czu cie wspól nej, ludz kiej god no ści.
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Pa nie Pre zy den cie, nie wiem, czy Pa pież ko rzy stał – o czym za chwi lę wspo mni my – z Pań skiej wi zji wal ki, z tym nie ludz kim sys te mem, ale wy -

da je się, że w tym tek ście pa pie skim jest jak gdy by stresz cze nie ca łej idei, któ rą Pan pod jął i re ali zo wał w swo im ży ciu. 

Czas prze ło mu, ow szem, czas wspa nia łe go wspo mnia ne go Pa pie ża, któ ry po cho dził z Pol ski i miał do świad cze nie ca łe go dra ma tu na sze go po ko -

le nia. Pi sał ja ko Pa pież, ale pi sał rów nież z wła sne go do świad cze nia, bo do znał dra ma tu sys te mu, któ ry wy gasł, ale któ ry na dal wy ga sa, nie tyl ko ja -

ko pakt po li tycz ny – bo ten mo że wy gasł, ale wy ga sa – bo po zo sta je w ludz kim do świad cze niu, w ludz kiej psy chi ce, na wet w psy chi ce mło de go

po ko le nia, któ re uro dzi ło się po 1989 ro ku, a to ze wzglę du na kli mat pa nu ją cy w śro do wi skach w któ rych to po ko le nie ży je. Dla te go obec ność Pa -

na, Pa nie Pre zy den cie i Pań skiej idei, któ rą pie lę gnu je my wszy scy, któ rzy je ste śmy tu obec ni, jest wiel ką spra wą, by wni kać nie ustan nie w nie bez -

pie czeń stwo tam te go sys te mu, a rów no cze śnie w me to dę pra cy. Nie wal ki. Pra cy! By po móc czło wie ko wi, rów nież te mu uro dzo ne mu po 1989 ro ku,

w po szu ki wa niu i od na le zie niu wła ści wych li nii dzia ła nia. 

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie, Pan Mar sza łek od wa żył się, więc ja też to po wiem. Pa na 65 lat ży cia i prze pra szam mo je 77 lat, wpi su ją się w je -

den z naj trud niej szych okre sów współ cze snej hi sto rii. Ale wpi su ją się rów nież w naj bar dziej opatrz no ścio wy czas. Bo kie dy przy cho dzi łeś na świat

– w 1943 ro ku – wy da wa ło się, że koń czy się hi sto ria cy wi li zo wa ne go świa ta. Kie dy wcho dzi łeś w do ro słe ży cie wy da wa ło się, że sys tem to ta li tar -

ne go ko mu ni zmu i roz bi cie ist nie ją ce w ów cze snym świe cie, mo że za koń czyć się je dy nie po przez nu kle ar ny kon flikt, któ ry otrze się o glo bal ną ka -

ta stro fę. To bar dzo zna czą ce da ty. A dziś, Pa nie Pre zy den cie, mó wisz nie ustan nie o ko niecz no ści po rząd ko wa nia te go zglo ba li zo wa ne go,

plu ra li stycz ne go świa ta. Czy jest więc prze sa dą, że rów nież je steś czło wie kiem prze ło mu w tej czę ści eu ro pej skie go kon ty nen tu, a mo że na wet le -

piej po wie dzieć – rów nież te go prze ło mu twór cą? 

Nie prze rwa nie – pro szę po zwo lić mi na pew ne oso bi ste stwier dze nie – miesz ka my w tym sa mym mie ście od 25 lat. Mo je wi zy ty w Pań skim do -

mu, w do mu Pa na Mał żon ki, Pa na Ro dzi ny, moż na by po li czyć na pal cach jed nej rę ki. Dla cze go to mó wię? Mó wię to dla te go, że je stem zde cy do -

wa nym zwo len ni kiem te go, by za cho wać pięk ną i waż ną au to no mię. Że sy tu acja po li ty ki, go spo dar ki i sy tu acja służ by ko ścio ła, służ by bi sku pa, nie

po win ny się bez po śred nio na kła dać. Nie moż na więc po są dzić mnie o po chleb stwo. Wy da je mi się jed nak, że mam pra wo do obiek ty wi zmu w wi -

dze niu Pań skiej, Pa nie Pre zy den cie, ro li w świe cie, w któ rym ży je my. 

W tych dniach (tro chę się mo że na ra żę, ale trud no) prze czy ta łem w „No wym Pań stwie”, a więc w cza so pi śmie, któ re za pew ne nie na le ży do Pa -

na śro do wi ska, wspo mnie nie pió ra ad op to wa ne go sy na Pre zy den ta Ro nal da Re aga na – pa na re dak to ra Mi cha ela Re aga na – któ ry tak pi sał w swo -

jej pierw szej wy po wie dzi dla pol skiej pra sy: Re agan utrzy my wał ści sły kon takt z Pa pie żem Ja nem Paw łem II, któ ry ode grał ol brzy mią ro lę
w roz bi ciu ko mu ni zmu. Kon tak to wał się tak że z Le chem Wa łę są. Krót kie stwier dze nie, ale bar dzo jed no znacz ne i nie zwy kle waż ne, te go czło wie -

ka, któ ry był bli sko swo je go oj ca i wy da je się, ma pra wo do pew nych stwier dzeń. Ale ten że Mi cha el Re agan wspo mi na jąc oj ca oraz je go za ufa ne -

go współ pra cow ni ka Wil lia ma Cler ca za uwa żył: po wsta nie ru chu „So li dar no ści” w 1980 ro ku od czy ta li ja ko dzia ła nie opatrz no ści. 
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Pan za wsze po wo ły wał się na to źró dło mo cy. Ni gdy Pan od te go nie od stę po wał. Po słu gi wał się Pan po ję cia mi, któ re by ły od czy ta niem sy tu acji

po li tycz nej, go spo dar czej, ale za wsze był Pan bli sko te go źró dła, bez któ re go nie uda ło by się pod jąć tam tej wal ki, któ rej efek ty do strze ga li ci, któ -

rzy Pa nu przy zna wa li przed 25 la ty Po ko jo wą Na gro dę No bla. Ta sa ma opatrz ność po zwo li ła mi na uczest ni cze nie w co naj mniej czte rech dłu gich

spo tka niach Pa na, Pa nie Pre zy den cie, z Ja nem Paw łem II: w Do li nie Cho cho łow skiej, w Oli wie, w Ca stel Gan dol fo i w Wa ty ka nie. By ły to spo tka -

nia dwóch Po la ków cza su prze ło mu, a mo że twór ców te go prze ło mu. Ich roz mo wy, dłu gie roz mo wy, któ re uza sad nia ją mo ją oce nę nie tyl ko ja ko

bi sku pa, któ ry dziś ma za szczyt o tym mó wić. Wi dzę w tym wszyst kim dzie ło Bo żej Opatrz no ści, któ re do pro wa dzi ło do te go, co dzi siaj jest na szym

udzia łem, a tak że udzia łem eu ro pej skie go kon ty nen tu, wli cza jąc do be ne fi cjen tów tam te go dzia ła nia, nie tyl ko zjed no czo ną Eu ro pę, ale rów nież kra -

je, któ re nie gdyś wcho dzi ły do, nie ist nie ją ce go dziś na szczę ście, Związ ku Ra dziec kie go. 

Pa nie Pre zy den cie, Pa nie i Pa no wie, dzię ku ję dziś na sze mu ju bi la to wi w dniu pięk nych je go rocz nic za to, co zro bił dla Pol ski, co zro bił dla Eu -

ro py. Bo ha te ro wie cza su prze ło mów nie ma ją ła two. Nie masz ła two, Pa nie Pre zy den cie. Pro szę więc ro zu mieć ludz ką psy chi kę, jej za gma twa ne

me an dry, po li tycz ne za wi ro wa nia, ko niunk tu ral ne ukła dy. Ludz kie dzia ła nia za wsze bę dą wy zwa lać róż ne re ak cje i pro szę po zwo lić mi, że nie bę -

dę już po słu gi wać się dal szy mi przy miot ni ka mi. Sło wem, któ rym dość czę sto Pan się po słu gu je, jest „sy ner gia”. Nie jest to ła twa spra wa. Słow nik

wy ra zów ob cych, po któ ry cza sem się ga my, tak wy ja śnia treść te go wy ra zu po cho dze nia grec kie go: sy ner gia – to współ dzia ła nie kil ku grup mię -
śnio wych, przy wy ko ny wa niu czyn no ści zło żo nej. To wy ja śnie nie do ty czy ra czej fi zjo lo gii. Treść te go sło wa do peł nia brzmie nie „sy ner gizm”, któ re

au tor słow ni ka tłu ma czy tak: sy ner gizm – jest to po gląd re li gij ny, któ ry za kła da, że do zba wie nia czło wie ka lub je go mo ral nej na pra wy, ko niecz ne
jest współ dzia ła nie ła ski Bo ga i wo li ludz kiej, a żad na z nich nie wy star cza z osob na. Pan, Pa nie Pre zy den cie do sko na le to ro zu miał i wcie lał w ży -

cie. Co wię cej, Pan to prze ka zy wał swo je mu po ko le niu, nam. 

Pa nie Pre zy den cie, i pierw sze i dru gie ro zu mie nie sy ner gii wy ma ga ogrom ne go tru du. Tak to Pan za wsze ro zu miał. To współ dzia ła nie, po szu ki -

wa nie spraw, któ re trze ba zro zu mieć i lu dzi, któ rych trze ba łą czyć. Trze ba kon ty nu ować, bo czas prze ło mów trwa, a Pan od gry wa w tym cza sie

istot ną ro lę, tak waż ną dla Pol ski, dla Eu ro py, a my ślę że i dla świa ta. Szczęść Bo że Pa nie Pre zy den cie w dal szym re ali zo wa niu tych pla nów. 

Piotr Gul czyń ski

Ser decz nie dzię ku ję Je go Eks ce len cji Księ dzu Ar cy bi sku po wi. 

Na po cząt ku lat 90. na ro dzi ła się wy jąt ko wa przy jaźń. Na ro dzi ła się przy jaźń dwóch lu dzi, któ rzy chcie li zmie niać swo je kra je, któ rzy chcie li osta -

tecz nie za mknąć okres ko mu ni zmu nie tyl ko w re la cjach Pol ski i Związ ku Ra dziec kie go, ale też sze rzej. Oby dwaj wal czy li o wol ność i nie za leż ność
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swo je go kra ju. Mam na dzie ję, że mo że my po wi tać grom ki mi bra wa mi Pa na Pro fe so ra Sta ni sła wa Szusz kie wi cza, któ ry na dal wal czy o wol ność

i god ność swo je go kra ju. 

Prof. Sta ni sław Szusz kie wicz

Pa nie Pre zy den cie, Pa ni Pre zy den to wo, Sza now ni Go ście. Z za gra ni cy ina czej pa trzą na to, co dzie je się w kra ju i czę sto jest nie zro zu mia łe, ja -

ka jest po zy cja Pa na Pre zy den ta Le cha Wa łę sy. Na Bia ło ru si, w Ro sji i na róż nych świa to wych uczel niach mu szę opo wia dać, co zro bił Lech Wa -

łę sa i za co mu przy zna no Po ko jo wą Na gro dę No bla. Wy da je mi się, że od po wiedź, iż ura to wał wie le ty się cy lu dzi od śmier ci w wal ce

z ko mu ni zmem, jest jed no znacz na. To jest je go naj więk szą za słu gą. Od szu kał bez błęd ny szlak do wol no ści. Ten szlak nie był po dob ny do te go, co

dzia ło się do tej po ry. Za rów no z mo je go punk tu wi dze nia, jak i tych, któ rzy uro dzi li się w Związ ku Ra dziec kim, do ko nał te go czło wiek, któ ry był

pod da wa ny przez ca łe ży cie tej sa mej pro pa gan dzie i był przed sta wi cie lem kla sy ro bot ni czej. To kla sa ro bot ni cza zna la zła ta kie wyj ście z tej sy tu -

acji. Wcze śniej lu dzie zwy czaj nie mó wi li, że je śli kla sa ro bot ni cza, to trze ba wziąć ka mień i rzu cać w te go, kto jest wy zy ski wa czem, a tu po ja wi ła

się zu peł nie in na dro ga. To naj więk sza mą drość czło wie ka, któ ry od na lazł ta ki szlak. 

Pol ska na prze ło mie tych ty siąc le ci wy da ła du żo po sta ci zna nych ca łe mu świa tu. Ale dwie są naj więk sze, pierw sza – to Ka rol Woj ty ła, wy po wie -

dzi któ re go słu cha łem w 1974 ro ku w Kra ko wie, kie dy by łem tam na go ścin nych wy kła dach na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Mia łem wte dy ta kie

so wiec kie ro zu mie nie: co się tu dzie je, ten czło wiek mó wi ta kie rze czy, któ rych nie wol no mó wić, cho ciaż ro zu miem że mó wi bar dzo do brze, to ja

je stem przy zwy cza jo ny, że te go mó wić nie wol no, że za to wsa dzą cię do wię zie nia, że za to stra cisz ży cie. A ten czło wiek to mó wi i go słu cha ją,

i nie ma żad nej moż li wo ści, że by się wtrą cić z te go po wo du, bo ci lu dzie na pla cu w Kra ko wie od da dzą za nie go ży cie. Dru gi czło wiek to Lech Wa -

łę sa. To nie czło wiek ja kie goś naj wyż sze go wy kształ ce nia, to czło wiek z tej sa mej kla sy ro bot ni czej. Przed sta wi cie le tej kla sy ro bot ni czej gi nę li w Bu -

da pesz cie, w Pra dze, w No wo czer kaw sku i w Słuc ku bia ło ru skim dla te go, że szli in ną dro gą. By ła to naj czyst sza myśl: jak uwol nić świat od te go

ko mu ni zmu. To Lech Wa łę sa od na lazł ta ką dro gę i za to otrzy mał Po ko jo wą Na gro dę No bla 25 lat te mu. Je stem szczę śli wym czło wie kiem, że mam

za szczyt tu po wie dzieć: „dzię ki Bo gu, że to się sta ło”. 

Pa nie Pre zy den cie, Pan nie wie, że za to, co zro bił Pan, czę sto dzię ku ją mnie. Kie dy idę obok ka te dry w Miń sku, to ka to li cy, któ rzy idą tam,

aby się po mo dlić, dzię ku ją bar dzo, że przy wró ci łem im tę ka te drę. Pan Pre zy dent nie wie, jak to się sta ło. Kie dy za po wie dzia no ofi cjal ną wi zy -

tę Pa na Pre zy den ta na Bia ło ru si to ka te dra by ła sa lą spor to wą związ ków za wo do wych. Zwo ła łem rząd i po wie dzia łem, że je dzie do nas Pre zy -

dent Pol ski, a on nie po je dzie do kra ju, gdzie nie bę dzie ko ścio ła obok je go re zy den cji, i trze ba zro bić, że by ten ko ściół był. Tak od ro dzi ła się

ka te dra w Miń sku. 
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Dla mnie jest wie le waż nych po sta ci, praw dzi wych chrze ści jan, praw dzi wych ka to li ków – przede wszyst kim mo ja bab cia, ale ona by ła czło wie -

kiem pro stym i daw no zmar ła. W mo ich cza sach, wia ra w Bo ga by ła prze stęp stwem. A tu, przed sta wi ciel kla sy ro bot ni czej, ka to lik, któ ry opie ra się

na ko ście le, któ re go nie uda ło się w Pol sce ni ko mu znisz czyć. Chciał bym, aby Sza now ni Pań stwo so bie uświa do mi li: bar dzo cięż ko nam te raz pra -

co wać na Bia ło ru si, aby zro bić to, co moż na by ło by zro bić na po do bień stwo Pol ski. My znacz nie dłu żej by li śmy pod na ci skiem ko mu ni stycz nym.

W kra ju pa nu je wiel ka bie da. Od daw na nie ma my wol nych me diów, pod czas gdy w Pol sce ma ją na wet zbyt du żą swo bo dę, bo mó wią o czło wie -

ku rze czy, któ rych w przy zwo itym pań stwie nie wol no mó wić. Od cza su do cza su czy tam pra sę i je stem bar dzo za do wo lo ny, że Pań ska od po wiedź,

Pa nie Pre zy den cie, by ła ta ka, jak na le ży. Dzię ku ję Pa nu. 

Nie mam mo ral ne go pra wa, by oce niać sy tu ację we wnętrz ną. Mó wię wprost, że Lech Wa łę sa po zo sta je ta kim sa mym czło wie kiem, ja kim był: pro -

stym, ja snym, i nie sto su je żad nych sztu czek, aby ukryć swo je po glą dy na świat, Pol skę i na to co się w Pol sce dzie je. Mam wiel ką na dzie ję, że mój

kraj – Bia ło ruś – uro dzi swo je go Le cha Wa łę sę. Je stem bar dzo wdzięcz ny wszyst kim si łom po li tycz nym Pol ski, że mło dzież bia ło ru ska, któ ra jest cie -

mię żo na przez re żim, któ ra jest wy rzu ca na z uczel ni, uczy się w Pol sce. Je stem bar dzo za do wo lo ny z te go, że Pan Pre zy dent dzia ła w ta ki spo sób –

nie je den raz by łem u nie go w biu rze w Gdań sku i wiem, że on za wsze pra cu je, i pra cu je też na ko rzyść Bia ło ru si. Mam na dzie ję, że gdy Bia ło ruś bę -

dzie wol nym kra jem, to spo tka my się w wol nej Bia ło ru si tak, jak spo ty ka li śmy się pod czas ofi cjal nej wi zy ty Pa na na Bia ło ru si. Dzię ku ję bar dzo. 

Piotr Gul czyń ski 

Dzię ku ję bar dzo Pa nu Pro fe so ro wi. 

Ja ko mło dy Po lak po wiem, że kie dyś w Pol sce by ło tak, że hi sto ria mia ła nas uczyć, czym jest po li ty ka. Dzi siaj po li ty ka nas uczy te go, ja ka jest

hi sto ria i czym jest hi sto ria. Pro szę o za bra nie gło su zna ko mi te go bry tyj skie go hi sto ry ka, któ ry ma my na dzie ję po wie nam kil ka słów na te mat na -

szej hi sto rii, Pa na Pre zy den ta i tej na gro dy, któ rą ma my dzi siaj na sce nie. Pan Pro fe sor Nor man Da vies – za pra szam. 

Prof. Nor man Da vies 

Zło śli wa mi to lo gia roz sze rza się le piej niż so lid na hi sto rio gra fia, a lu dzie czę sto ro bią z dzie jów to, co im się po do ba. Tak by ło z mar szał kiem Pił -

sud skim i tak jest z Pre zy den tem Le chem Wa łę są. 

We dług norm na uko wych sło wa hi sto ry ka ma ją być wy wa żo ne. Kon wen cja wy ma ga, że by na uko wiec pa trzył spo koj nie na oby dwie stro ny te -

ma tu, roz wa żał plu sy i mi nu sy, i przed sta wiał neu tral ną, obiek tyw ną oce nę rze czy. Ty po wa na uko wa kon klu zja brzmi mniej wię cej tak:
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„Je stem za i na wet prze ciw”. Za da nie lau da to ra na to miast, jest cał ko wi cie od wrot ne. Lau da tor ma chwa lić. Mo je sło wa dzi siaj bę dą więc wy -

bit nie nie wy wa żo ne. 

Dwa dzie ścia pięć lat te mu, w 1983 ro ku, miesz ka łem i pra co wa łem w Ja po nii, gdzie spo tka ło mnie ży we za in te re so wa nie sy tu acją w Pol sce.

Ma ło kto wie, że i Ja poń czy cy, i Chiń czy cy pil nie śle dzą spra wy w Pol sce. W tam tym cza sie sza lał w Pol sce stan wo jen ny. Ca ły świat, wstrzy mu -

jąc od dech, cze kał, czy wej dą, tak jak kie dyś po wie dział Pre zy dent Wa łę sa: „Tu ry ści woj sko wi So wie ci”. 

W ta kiej sy tu acji za pro szo no mnie w ob jazd po Ja po nii z wy kła dem o „So li dar no ści”. Po ko na łem bar dzo dłu gą tra sę, od wie dza jąc każ de więk sze

mia sto ja poń skie od Sap po ro na pół no cy po To kio, Ko be, Kio to, Hi ro szi mę, Osa kę i Na ga sa ki. Na każ dym eta pie sły sza łem te sa me ha sła, te sa -

me na zwy: „Po ran do” (Pol ska), „Pa pa” (Pa pież), i „Va re sa -san” (Pan Wa łę sa). Po dob nie by ło na każ dym kon ty nen cie te go świa ta. 

Świa to wa sła wa na tu ral nie do pro wa dzi ła go do Po ko jo wej Na gro dy No bla. Lech Wa łę sa jest je dy nym w na szych cza sach Po la kiem, któ ry do szedł tak wy -

so ko i stoi przy ta kich na zwi skach jak mat ka Te re sa, Nel son Man de la lub Da laj la ma. Na gro da ta by ła wiel kim uzna niem dla ca łe go na ro du wal czą ce go. 

Pod czas te go po by tu w Ja po nii po zna łem ku rio zal ne zja wi sko, któ re na zy wam „bzi ko wa tą in ter pre ta cją hi sto rii”. Zja wi ska te go nie na le ży za li czać do

nor mal nych ka te go rii hi sto rii tra dy cyj nej, re wi zjo ni stycz nej, al ter na tyw nej, spe ku la cyj nej. Ta hi sto ria, za czy na jąc od fał szy we go za ło że nia, kon se kwent nie

bu du je struk tu ry my śle nia od no szą ce się do ab sur du. Chy ba w Kio to, na wiel kim uni wer sy te cie po zna łem no bli we go pro fe so ra, spe cja li stę od hi sto rii Pol -

ski, któ ry wy my ślił so bie, że klu czo wą ro lę w jej dzie jach od gry wa sól. Dla nie go naj waż niej szym miej scem w Pol sce jest oczy wi ście Wie licz ka. Roz bio ry

Pol ski tłu ma czył przez fakt, że aku rat Wie licz ka prze szła w rę ce Au stria ków. Wiel kość „So li dar no ści” wy ni ka ła z na zwy, któ rej po cho dze nie wziął od „da -

ru so li”, czy li „so li dar – ność”. Sło wo ho no ru. Po tra fił on mó wić o tym go dzi na mi. Dla nie go żu py kra kow skie to: żu rek, krup nik i ogór ko wa. 

Po dob ne ku rio zum spo tka łem kie dyś w dzie dzi nie hi sto rii na po le oń skiej. We dług pew ne go ko ła sfru stro wa nych Fran cu zów wiel ki Bo na par te miał

być kre atu rą wy wia du bry tyj skie go. Ta kim „TW”, któ ry od sa me go po cząt ku ka rie ry tyl ko uda wał wiel kie zwy cię stwa, aby po dzie lić po woj nach owo -

ce osta tecz nej klę ski. Au ster litz? – to tyl ko skok w bok, aby znisz czyć ro syj skich i au striac kich kon ku ren tów An glii. So mo sier ra? Nie zna czą ca prze -

py chan ka, aby otwo rzyć w Hisz pa nii miej sce dla Wel ling to na. Ko zie tul ski? Toż to fra jer wy strych nię ty na dud ka, itd., itd. „Sza ta ni” an giel scy na wet

trzy ma li się obiet ni cy, że Na po le on bę dzie „im pe ra to rem wysp”. Tyl ko ni ko mu nie po wie dzie li, że cho dzi o El bę i św. He le nę. 

Po za tym, zdra dli wa pro pa gan da an giel ska roz sia ła dez in for ma cję, ja ko by Na po le on Bo na par te miał śmiesz nie ni ski wzrost. Na zwa li go „ma łym

ka pra lem”, po da jąc je go wzrost na 5 stóp i 2,5 ca la. Nie po in for mo wa li na to miast, że przed re wo lu cyj ny fran cu ski cal był ciut więk szy od im pe rial -

ne go ca la bry tyj skie go. W rze czy wi sto ści Na po le on mie rzył w sys te mie me trycz nym 167-168 cen ty me trów, do kład nie ty le sa mo, co pre zy dent Lech

Wa łę sa i pro fe sor Nor man Da vies. 

Wszy scy wie my, że krą żą po Pol sce hi sto rie te go ka li bru w spra wie „So li dar no ści” i Okrą głe go Sto łu. Trze ba po wie dzieć ja sno: są to śmiesz ne,

sek ciar skie gry rów no le głe, po dob ne do teo rii, że ku la ziem ska jest pła ską ta cą na ra mio nach wiel kie go sło nia. 
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Ana li zu jąc ruch „So li dar no ści”, chciał bym przed sta wić kil ka uwag. Ro la jed nost ki jest waż na, ale nie naj waż niej sza. Lech Wa łę sa słu żył ja ko prze -

wod ni czą cy dzie się cio mi lio no we go ru chu i nie miał żad ne go waż ne go kon ku ren ta. Te mi lio ny da ły mu au to ry tet i si łę. One są głów nym zbio ro wym

bo ha te rem te go okre su. Ow szem, był kie dyś Lech młod szy i był Pre zy dent star szy. Ale ma ło kto za prze cza, że to wła śnie ten na czel nik w la tach

80. słu żył „So li dar no ści” dziel nie, ho no ro wo i spraw nie. 

„So li dar ność”, ja ko ma so wy ruch, by ła pa ra so lem dla wie lu nur tów po li tycz nych, i le wi co wych i pra wi co wych. Po zwy cię stwie nad PRL -em bo -

le sny roz pad ta kie go ru chu był nie unik nio ny. „So li dar ność” z Wa łę są na cze le wy bra ła dro gę bez prze mo cy. Uru cho mi ła po wsta nie o cha rak te rze

nie zbroj nym, to czy ła wal kę, ale bez krwi i bez ofiar. Ro bi ła to bar dziej we dług eto su Gan dhie go niż tra dy cyj nie pol skie go, czy li po wsta nia. Aku rat

to by ło zgod ne z li nią my śle nia Oj ca Świę te go. Ko niecz ną kon se kwen cją te go wy bo ru, któ ry omi jał gi lo ty ny, ter ror i mor dy in nych re wo lu cji, był fakt,

że zwy cię stwo mia ło for mę kom pro mi su, współ pra cy z daw ny mi wro ga mi, po jed na nia lu dzi z róż nych obo zów. Nie mo gło być ina czej. Trze cia RP

jest two rem nie do sko na łym, a mi mo wszyst ko lep szym od wszyst kich in nych. 

Nie ste ty, zło śli wa mi to lo gia roz sze rza się le piej niż so lid na hi sto rio gra fia, a lu dzie czę sto ro bią z dzie jów to, co im się po do ba. Tak by ło z mar szał -

kiem Pił sud skim i tak jest z Pre zy den tem Le chem Wa łę są. 

Na koń cu swo jej wy po wie dzi do Ko mi te tu No bla prze sła nej z in ter no wa nia Lech Wa łę sa na pi sał: Po kój i Spra wie dli wość: te war to ści są jak by
chle bem i so lą w ży ciu spo łe czeństw. Po wta rzam: Po kój i Spra wie dli wość. Lech Wa łę sa w oczach wszyst kich uczci wych jest czło wie kiem po ko ju

i spra wie dli wo ści, na dziei i wol no ści. 

Piotr Gul czyń ski

Dzię ku ję bar dzo Pa nu Pro fe so ro wi. 

Sza now ni Pań stwo, po 25 la tach, w dniu swo ich 65 uro dzin, Pan Pre zy dent po raz pierw szy jest na pięk nej sa li Zam ku Kró lew skie go w sto li cy

eu ro pej skie go kra ju, ra zem z Na gro dą No bla. Wcze śniej, w Oslo, nie by ło to da ne. Ten me dal i ten dy plom przy wio zła do Pol ski Mał żon ka Le cha

Wa łę sy, wspól nie z sy nem Bog da nem. Szy ka no wa ni przez mi li cję, za trzy my wa ni, fo to gra fo wa ni przy wieź li go do Czę sto cho wy. W Sank tu arium Czę -

sto chow skim na Ja snej Gó rze me dal ten znaj do wał się nie prze rwa nie do piąt ku (26 wrze śnia 2008 r.). Za zgo dą Oj ców Pau li nów zo stał prze wie -

zio ny, ukry ty w sej fach Pa ni Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go War sza wy i jest dzi siaj z na mi. Bar dzo się cie szę, że dwie oso by, któ re mo gły ten me dal

wte dy do Pol ski przy wieźć – Pa ni Da nu ta i Pan Bog dan – są dzi siaj z na mi, i że Pan Pre zy dent obok te go me da lu sto jąc, mo że do tak zna ko mi -

tych go ści dzi siaj prze mó wić. Za pra szam Pa nie Pre zy den cie. 
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Lech Wa łę sa 

Pa nie i Pa no wie, Sza now ni Pań stwo. Cie szę się, że mo że my się cie szyć, dla te go że na sze mu po ko le niu uda ła się rzecz nie praw do po dob na. Nikt

nie wie rzył – ze mną włącz nie – że w ogó le jest moż li we, by ode słać do hi sto rii ustrój tak krwio żer czy i tak okrop ny, ja kim był ko mu nizm. Wie le

ra zy sły sze li Pań stwo ode mnie, kie dy w la tach 70. i na po cząt ku 80. pró bo wa li śmy wal czyć, py ta łem o to wiel kich te go świa ta: pre zy den tów, pre -

mie rów, kró lów, kanc le rzy. Nikt nie da wał nam szan sy. A jed nak po tra fi li śmy. Dla te go też ciesz my się, że to się skoń czy ło, a za sta na wiaj my się,

jak te raz te moż li wo ści do brze wy ko rzy stać. Wie le ra zy sły sza łem, na wet tu taj, na tej sa li, w tych pięk nych prze mó wie niach, ja kieś wąt pli wo ści

w sto sun ku do na szych po przed ni ków i do nas. 

Ja ro bot nik, mu szę Pań stwu po wie dzieć, że nie dzi wię się na szym hi sto rycz nym i obec nym za cho wa niom. Wa run ki, w ja kich przy cho dzi ło nam

kie dyś dzia łać – Pił sud skie mu, czy nam – te wa run ki nie da wa ły szan sy na to, aby to wszyst ko się zda rzy ło. To, że zwy cię ży li śmy, to jed nak trze -

ba pa mię tać, że zwy cię ży li śmy kom pro mi sem, a kom pro mis za wsze moż na pod wa żyć. Ci, któ rzy nie po tra fią się po zy tyw nie umiej sco wić mu szą

pod wa żać, do pa try wać się spi sków i wy my ślać ta kie rze czy, że by ist nieć. Tak by ło za Pił sud skie go i wcze śniej, tak jest też i te raz, że trud no ści,

wiel kość zmian, te wszyst kie kło po ty po wo du ją, że nie któ rzy lu dzie są nie za do wo le ni, moż na ich zor ga ni zo wać i cza sa mi się to uda je. 

Wró cę tro chę do hi sto rii „So li dar no ści”, ja ko Prze wod ni czą cy. Sza now ni Pań stwo, od po cząt ku wi dzia łem na sze po ko le nie w trzech roz dzia łach.

Tyl ko nikt nie chciał w to wie rzyć. Tyl ko pierw szy roz dział był ta ki pięk ny – bu do wa nie mo no po lu, wszy scy ra zem. Uda ło nam się przy po mo cy Oj -

ca Świę te go, bo ko mu ni ści ro bi li wszyst ko, aby śmy ni gdy się nie zjed no czy li. Za słu ga Oj ca Świę te go po le ga ła na tym, że nas zjed no czył, że na spo -

tka niach z Oj cem Świę tym by ły mi lio ny, pra wie ca ły na ród. A my – szcząt ko we or ga ni za cje – prze ję li śmy to zor ga ni zo wa nie i sło wa, któ re Oj ciec

Świę ty mó wił do nas, po tra fi li śmy w cia ło za mie nić. Ktoś mo że po wie dzieć: no do brze, ale Oj ciec Świę ty mą drze mó wił na Ku bie, a jed nak nic tam

się nie sta ło. Jest to do wód na to, by nie prze sa dzać – ani w jed ną, ani w dru gą stro nę. Mu szą zło żyć się dwa ele men ty, zgod nie z Pi smem Świę -

tym: sło wo i umie jęt ność, by w cia ło je za mie nić. My po tra fi li śmy. 

Ciesz my się, pa mię taj my jed nak, że roz po czę li śmy czas nie zwy kłych prze mian. Za mknę li śmy epo kę po dzia łu, blo ków i gra nic. Uda ło się to na -

sze mu po ko le niu. Za to trze ba dzię ko wać. Trze ba jed nak pa mię tać, że roz po czę li śmy epo kę wol no ści dla wszyst kich znie wo lo nych na ro dów, przy

oka zji do szło do zjed no cze nia Nie miec, po ja wi ła się jed ność kon ty nen tu, a na ho ry zon cie glo ba li za cja. 

Je śli chce my, aby na sze po ko le nie zo sta ło za pa mię ta ne na wie ki i aby na sze dzia ła nie przy nio sło rze czy wi ście do bre efek ty – mu si my szyb ko

wziąć udział w dys ku sji nad tym, jak te raz to ma wy glą dać. Czy wy cią gnę li śmy wnio ski z na szych do świad czeń? Przy po mnia łem Pań stwu na po -

cząt ku, że nikt nie da wał nam szans. Wszy scy się po my li li. A my, co wte dy li czy li śmy? Czoł gi, ra kie ty, do la ry? W tych ka te go riach rze czy wi ście nie

by ło żad nych szans. Dzi siaj mo że my wpi sać do kom pu te ra da ne, a od po wiedź bę dzie ta ka sa ma. Tyl ko woj na nu kle ar na mo gła zmie nić tam ten
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świat. Za po mnie li śmy wów czas, o czym i dzi siaj za po mi na my: o war to ściach, o Du chu, o Pa nu Bo gu. Wy star czył tyl ko Oj ciec Świę ty, jak pre zent

z nie ba, a resz ta, wszyst kie czoł gi po szły i uda ło nam się to wszyst ko za koń czyć. 

Te raz ma my świet ne po ko le nie do bu do wa nia, je śli jed nak bę dzie my znów pa trzeć tyl ko na ma te ria le war to ści, to nie zbu du je my do bre go świa -

ta. Ja dzi siaj dzię ku ję, dzię ku jąc Wam, przede wszyst kim, ale też dzię ku jąc tym dzie się ciu mi lio nom. Ni gdy nie umia łem dzię ko wać, bo je stem re -

wo lu cjo ni stą. Dzi siaj dzię ku ję, ale za coś in ne go, co nie by ło wspo mnia ne – otóż za to, że słu cha no mnie i nas, że te dzie sięć mi lio nów da ło się

po pro wa dzić przez straj ki, przez pro te sty, po tem przez kiep skie kom pro mi sy; że uwie rzy ło w to i wie dzia ło, że po pra wi my sy tu ację. 

Koń cząc straj ki mó wi łem: a resz tę osią gnie my. Pa mię ta cie? I osią gnę li śmy. Osią gnę li śmy jed nak ko niec pew nej epo ki, i uczest ni czy li śmy w otwar -

ciu no wej, któ ra nie by ła i nie jest zbu do wa na. Po ję cia: glo ba li za cja, jed ność, są pu ste! Wszyst ko za le ży od te go, co w nie wpi sze my. Je że li wy cią -

gnie my od po wied nie wnio ski, bę dzie szan sa na ży cie w świe cie mo że nie ide al nym, ale upo rząd ko wa nym, na ży cie w po ko ju i do bro by cie. Po raz

pierw szy, tak so lid nie, dzię ku ję tym dzie się ciu mi lio nom za to, że słu cha li Oj ca Świę te go, za to, że da li się po pro wa dzić przez ten bój, dzię ki któ -

re mu od nie śli śmy zwy cię stwo. 

Wra cam do cza sów „So li dar no ści”, ja ki był dru gi roz dział? Kie dy już wi dzie li śmy zwy cię stwo, a prze cież nie po to po wsta li śmy, aby je den mo no -

pol dru gim za stą pić, choć by ład nie się na zy wał – „So li dar ność”. Ten mo no pol trze ba by ło za mie nić, czy chcie li śmy te go czy nie, na plu ra lizm, de -

mo kra cję i na ka pi ta lizm. Ka pi ta li zmu do dziś nie lu bi my, to nie do bry sys tem, ale czy by ła in na dro ga? Tam ten sys tem się roz sy pał, po zo stał nam

więc ka pi ta lizm. Jak jed nak bu do wać ka pi ta lizm z pro le ta ria tem, na któ re go cze le sta łem? Naj więk sze za kła dy, ze stocz nią włącz nie, pra co wa ły dla

Związ ku Ra dziec kie go, a my go roz wią za li śmy. Kto dziś po zwo lił by w tych du żych za kła dach sam się roz wią zać? Za pro po nuj cie dzi siaj Mer ce de so -

wi, czy ko muś in ne mu, aby za mknąć je go za kład. Zo ba czy cie co zro bią – ca łe mia sto spa lą. A my by li śmy w 80 pro cen tach pod po rząd ko wa ni sta -

re mu ukła do wi eko no micz ne mu. 

My śli cie, że bez kłót ni, bez po dzia łów, by ło by moż li we do ko nać te go, co zro bi li śmy? Nie są dzę, że na tej sa li jest ktoś, kto by uwie rzył, że moż -

na by ło „So li dar ność” po zo sta wić i na tym mo no po lu co kol wiek zbu do wać. Nie. Pła kać mi się chcia ło, kie dy mu sia łem opo wie dzieć się za po dzia -

ła mi, ale po to, by wy ko nać ro bo tę, któ rej efek ty dzi siaj ob ser wu je my. Być mo że, moż na by ło tro chę le piej, ale nie zbyt wie le, to mu sia ło tak

wy glą dać. 

Dwo ma pierw szy mi roz dzia ła mi kie ro wa łem zde cy do wa nie ja, niech nikt nie przy kle ja się do kie ro wa nia. Ale tyl ko ty mi dwo ma. Trze ci roz -

dział, to już ten, w któ rym te raz je ste śmy. Raz jesz cze się zbie ra my, ale już nie w mo no pol, tyl ko w eko no micz ne gru py – ka pi ta li ści do obro -

ny swo ich in te re sów, po li ty cy do bu do wa nia par tii po li tycz nych, a związ ki za wo do we mię dzy tym wszyst kim. To co ma my dzi siaj, nie za leż nie

od na szej kon dy cji, nie za leż nie od ce ny ja ką za pła ci li śmy, to jest naj bar dziej pra wi dło wa bu dow la i nic mą drzej sze go nie moż na by ło zro bić,

niż to, cze go do ko na li śmy. 
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Sta raj my się dzi siaj, kie dy ma my moż li wo ści, gdy mo że my wy bie rać – wy bie raj my mą drze, wy bie raj my spra wie dli wie, a wte dy przyj dą więk sze

efek ty, w któ re na praw dę bar dzo wie rzę. To, po ko le nie jest w sta nie te go do ko nać. Tak, jak zwy cię ża ło, dziś jest w sta nie upo rząd ko wać Pol skę,

Eu ro pę i świat. Je śli jed nak nie za po mni my o tym, na ja kich za sa dach zwy cię ża li śmy i co przy czy ni ło się do zwy cię stwa. Dzię ku ję bar dzo, dzię ku -

ję, że bra li ście udział. 

Sza now ni Pań stwo, za wsze za po mi nam po dzię ko wać mo jej ko cha nej żo nie. Tym ra zem, na praw dę dzię ku ję! 

Piotr Gul czyń ski

Dzię ku ję bar dzo Pa nu Pre zy den to wi. Dzię ku ję ser decz nie Pań stwu, że w tej epo ce mą dre go łą cze nia mo gli śmy się dzi siaj spo tkać, mo gli śmy oka -

zać so li dar ność i po kło nić się tej „So li dar no ści” lat 80., za któ rą, wie lu z Pań stwa dzi siaj dzię ku ję. Gdy by nie „So li dar ność”, ja, mło dy czło wiek, żył -

bym dzi siaj w zu peł nie in nym kra ju, gdy by nie Pań stwo i gdy by ście Pań stwo nie po zwo li li się pro wa dzić Pa nu Pre zy den to wi. Za to ser decz nie

dzię ku ję. 
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Ka mil Dur czok

Wa sza Świą to bli wość, Eks ce len cje, Pa no wie Pre zy den to wie, Pa nie i Pa no wie. Jest to dla mnie wiel ki przy wi lej, że mo gę Pań stwa przy wi tać 

w Gdań sku. W mie ście, któ re by ło świad kiem wy da rzeń, któ re zmie ni ły wi ze ru nek tej czę ści świa ta. Chciał bym za de dy ko wać to dwóm hi sto ry kom

eu ro pej skim – wy da rzeń, któ re spo wo do wa ły upa dek mu ru roz dzie la ją ce go Eu ro pej czy ków i Eu ro pę. Dwa dzie ścia pięć lat te mu pe wien mło dy pra -

cow nik stocz ni pod pi sał tu taj umo wę z wła dza mi. Umo wę, któ ra za koń czy ła strajk w stocz ni, ale był to po czą tek cze goś o wie le bar dziej zna czą -

ce go, cze goś in ne go, cze goś hi sto rycz ne go. 

Od te go mo men tu sło wo „so li dar ność” na bra ło zu peł nie in ne go wy mia ru i no we go zna cze nia. Dzi siaj, po 28 la tach bę dzie my roz ma wiać o so li -

dar no ści. Z ol brzy mią przy jem no ścią chciał bym przed sta wić na szych go ści. Lau re aci Po ko jo wej Na gro dy No bla. Przy je cha li tu taj na za pro sze nie

Pre zy den ta Le cha Wa łę sy: Je go Świą to bli wość XIV Da laj la ma, Shi rin Eba di z Ira nu, Pre zy dent Fre de rik Wil lem de Klerk z Re pu bli ki Po łu dnio wej

Afry ki, Pan Adol fo Pérez Esqu ivel z Ar gen ty ny. Wi tam go spo da rza dzi siej szej ce re mo nii Pa na Pre zy den ta Le cha Wa łę sę. 

Chciał bym za pro sić oj ca Ma cie ja Zię bę, pre ze sa Eu ro pej skie go Cen trum So li dar no ści, któ ra to in sty tu cja jest współ or ga ni za to rem te go spo tka nia,

aby ofi cjal nie otwo rzył Fo rum Mło dych. 

Oj ciec Ma ciej Zię ba

W imie niu mo je go cen trum i In sty tu tu Le cha Wa łę sy, wi tam w Gdań sku. Je ste śmy nie zwy kle uho no ro wa ni i szczę śli wi, że mo że my Was tu taj go -

ścić i mo że my być go spo da rza mi tak wspa nia łej de ba ty. Was, któ rzy przy by li ście z ca łej Pol ski na tę de ba tę, a szcze gól nie lu dzi, z któ ry mi już od

ty go dnia pra wie po dró żu je my po Pol sce. Człon ków „Eks pre su So li dar no ści”, dwie ście osób z czter dzie stu pa ru kra jów świa ta, któ rzy ra zem uczą się

bu do wać so li dar ność i dziś bę dzie my wła śnie o tym roz ma wia li. 

Wi tam i cie szę się bar dzo, że ma my tak nie zwy kłych go ści. Lu dzi z róż nych kra jów i kon ty nen tów, róż nych ge ne ra cji, któ rzy wy zna ją róż ne re li gie, ale łą -

czy ich to, że swo je ży cie od da li spra wie po ko ju, że zro bi li wie le, aby ten świat uczy nić lep szym. Dla te go je ste śmy tu z ni mi i chce my się od nich te go uczyć. 

Je ste śmy w miej scu nie zwy kłym, w Gdań sku. Kie dy nie daw no spo tka li śmy się z kil ko ma wy bit ny mi ar chi tek ta mi w spra wie bu do wy Cen trum So -

li dar no ści, je den z nich, Sir Geo r ge Fer gu son, po wie dział – ma cie tu pięk ny żu raw nad Mo tła wą. Śre dnio wiecz ny pięk ny żu raw, ale war to ścią Gdań -

ska są te nie zwy kłe dźwi gi por to we, ten kra jo braz żu ra wi por to wych stocz ni Gdań skiej zna ca ły świat. Świat no si w so bie ten ob raz. To jest ob raz

nie zwy kły, stąd też ten pre zent w po sta ci ka len da rza z gdań ski mi żu ra wia mi, któ re przy po mi na ją o wiel kim zwy cię stwie wol no ści i ludz kiej god no ści,

któ re roz po czę ło się w Stocz ni Gdań skiej. Ma my też jesz cze i czas nie zwy kły, bo ju bi le usz – ra do sny ju bi le usz 25- le cia, od mo men tu, kie dy 
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Lech Wa łę sa zo stał uho no ro wa ny, a wraz z nim ruch „So li dar ność”, Po ko jo wą Na gro dą No bla. Tak więc, nie zwy kli lu dzie, nie zwy kłe miej sce i nie -

zwy kły czas. Po ra za cząć na szą de ba tę. 

Ka mil Dur czok

Pierw sze py ta nie do Wa szej Świą to bli wo ści. Pa mię tam let nie mie sią ce, kie dy na sta dio nach, are nach i bież niach w Chi nach, ry wa li zo wa li ze so bą

naj lep si spor tow cy ca łe go świa ta. Na wie lu pol skich do mach, w wie lu pol skich oknach, na bal ko nach, by ły wy wie szo ne ty be tań skie fla gi. To był znak

na szej so li dar no ści z na ro dem Wa szej Świą to bli wo ści. Czy Wa sza Świą to bli wość czu ła ten ro dzaj so li dar no ści czę ści świa ta z Ty be tań czy ka mi?

Je go Świą to bli wość XIV Da laj la ma

To ostat nie py ta nie nie by ło do koń ca ja sne – Czy Wa sza Świą to bli wość od czu wał tę so li dar ność, któ rą pol ski na ród prze ka zy wał na ro do wi Ty be -

tań skie mu? Z pew no ścią tak. Dla te go, że na ród pol ski w XX wie ku prze szedł, mo im zda niem, bar dzo cięż kie cza sy. I w tych cza sach, na ród pol ski

ni gdy nie wy rzekł się na dziei i de ter mi na cji. Pod prze wod nic twem Le cha Wa łę sy, po wstał ruch „So li dar no ści”, któ ry do pro wa dził do wol no ści. My

rów nież prze cho dzi my cięż ką pró bę, za wsze za tem szu ka my bra ci i sióstr, któ rzy mie li po dob ne do świad cze nia i któ rzy wy ka za li się de ter mi na cją. 

Ruch „So li dar no ści” roz po czął się w Pol sce, wła śnie tu taj w Gdań sku. Wcze śniej nie sły sza łem o Gdań sku, nie wie dzia łem, gdzie le ży Gdańsk, ale póź niej

to sło wo sta ło mi się bar dzo bli skie, po dob nie jak na zwi sko Wa łę sa. Od wie lu lat, za tem li czę na to i od daw na chcia łem przy je chać i zo ba czyć to miej sce,

gdzie roz po czął się ten pęd do wol no ści. Tu taj w Pol sce, dzi siaj, mo je ma rze nie się speł ni ło, cho ciaż wie lo krot nie mia łem oka zję spo tkać się z wiel kim bo ha -

te rem, ja kim jest Lech Wa łę sa, ale dzi siaj mam ten za szczyt i cie szę się, że mo gę z Pa nem się spo tkać tu taj, gdzie roz po czę ło się Pań skie wiel kie dzie ło. 

Ist nie ją za tem po do bień stwa i moż li wość, oka zja po zna nia du cha in ne go na ro du, du cha i uczy my się. Za uwa żam rów nież, że wie lu Po la ków

spon ta nicz nie wy ka zu je so li dar ność. Mo gę po dać przy kład – Oj ciec Świę ty – po za tym, że był Pa pie żem, to był rów nież Po la kiem. Gdy spo tka li śmy

się po raz pierw szy, to od ra zu na wią za ła się mię dzy na mi nić du cho we go po ro zu mie nia, ta kie bra ter stwo. 

Nie któ rzy z Was, mło dzi lu dzie obec ni tu taj, mo że nie wie dzą, że w 1959 ro ku, kie dy zna leź li śmy się na uchodź stwie w In diach, wspie ra ło nas dwo -

je Po la ków – pew na Pa ni i pe wien Pan. Dwo je star szych lu dzi, Pan któ ry wy glą dał na dość sła bo wi te go, ale je go umysł był nie zwy kle ży wy, czło wiek

wy bit ne go umy słu. Otóż do ra dza li nam, po ma ga li przy stwo rze niu do mu dziec ka, do mu dla dzie ci ty be tań skich, któ re zna la zły się na uchodź stwie. Te -

raz, po upły wie nie mal że 50 lat, wy da je się, że to by ło nie daw no, te do my, ośrod ki, dzia ła ją bar dzo sku tecz nie, kwit ną. Przez te pla ców ki prze szło 

dzie sięć ty się cy dzie ci, a nikt te go nie pla no wał. Sta ło się tak w wy ni ku dzia ła nia jed ne go Po la ka, ten po mysł zro dził się w gło wie jed ne go Po la ka. 
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Ta Po lka, o któ rej wspo mi na łem, rów nież wiel ce nam po mo gła w dzia le ucze nia mło dych Ty be tań czy ków. Ży ła wte dy jesz cze mo ja mat ka bio lo -

gicz na, ale ta Po lka by ła mi nie mal że przy bra ną mat ką. Do ra dza ła mi w spra wach żyw no ści, mó wi ła że bym uwa żał, po stę po wał ostroż nie, roz waż -

nie, zwłasz cza w po ło wie lat 60. Prze sze dłem wte dy na we ge ta ria nizm, ta Po lka by ła ści słą we ge ta rian ką i do ra dza ła mi w spra wach die ty wła śnie,

jak za cho wać si ły. Oso bi ście więc, w ja kiś spo sób, rów nież od czu wam ja kąś więź – pro szę, dwo je Po la ków, ni stąd ni zo wąd, sta ło się mo imi bli -

ski mi przy ja ciół mi w 1959 ro ku. 

Ka mil Dur czok

Bę dzie my pró bo wa li się łą czyć z Ar cy bi sku pem Bel lo, przez Sky pe. Wcze śniej skie ru je my py ta nie do Pa ni Shi rin Eba di. Kie dy otrzy ma ła Pa ni Po -

ko jo wą Na gro dę No bla, to po wie dzia ła Pa ni, że to jest na gro da, któ ra nie na le ży do Pa ni, ona na le ży do wszyst kich lu dzi, któ rzy wal czą o pra wa

czło wie ka w Ira nie. Po prze czy ta niu tych słów sko ja rze nie jest ta kie, że Pan Pre zy dent Wa łę sa, kie dy do sta wał Na gro dę No bla w 1983 ro ku, po -

wie dział coś bar dzo po dob ne go, po wie dział, że to nie jest na gro da, któ ra wy róż nia mnie, ale na gro da, któ ra wy róż nia ca ły ruch „So li dar no ści”. Czy

w związ ku z tym my śli Pa ni, że mo że my dziś mó wić o ja kimś uni wer sal nym, po nadna ro do wym, glo bal nym po czu ciu so li dar no ści?

Shi rin Eba di

Po pierw sze mu szę po wie dzieć, w cza sie, gdy Pan Lech Wa łę sa dzia łał ja ko twór ca i przy wód ca ru chu „So li dar no ści” w Pol sce, my z

ogrom ną uwa gą śle dzi li śmy prze mia ny za cho dzą ce w Pol sce. Kie dy „So li dar ność” zwy cię ży ła wszy scy w na szych do mach krzy cze li śmy „hur -

ra” Le cho wi Wa łę sie i „So li dar no ści”. Zwy cię stwo „So li dar no ści” w Pol sce by ło dla nas nie tyl ko zwy cię stwem jed ne go na ro du, ozna cza ło

zwy cię stwo wol no ści nad to ta li ta ry zmem. Uwa ża li śmy i cie szy li śmy się, że na ród pol ski zdo łał w spo sób po ko jo wy osią gnąć to, co chciał,

cze go pra gnął. 

Pro wa dze nie wal ki w spo sób po ko jo wy za wsze by ło spra wą, na któ rą zwra ca li śmy du żą uwa gę. To, cze go na uczy li śmy się od Le cha Wa łę sy, to

by ło wła śnie to, że nie na le ży pro wa dzić spo rów, walk i wa śni, że nie na le ży co fać spo łe czeń stwa za po mo cą roz le wu krwi, wszyst kie pro ble my na -

le ży roz wią zać w spo sób po ko jo wy. By ła to dla nas lek cja, któ rej na uczy li śmy się w mło do ści jesz cze od „So li dar no ści”. Cie szę się dzi siaj, że znaj -

du ję się w miej scu, w któ rym na ro dził się ruch „So li dar no ści” i jest to coś, co da je i mnie, i na ro do wi irań skie mu du żą si łę. 

So li dar ność mu si trwać za wsze, na wet po zwy cię stwie. Nie cho dzi o to, że by tyl ko wte dy, kie dy wal czy my z dyk ta to rem, al bo ma my do prze zwy cię -

że nia trud no ści, że by śmy tyl ko wte dy się so li da ry zo wa li. Rów nież i wte dy, gdy osią gnę li śmy zwy cię stwo, mu si my za cho wać swo ją so li dar ność. W ja ki
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spo sób moż na za cho wać so li dar ność? Mo im zda niem naj waż niej szą spra wą, któ ra po zwy cię stwie za gra ża so li dar no ści jest fa na tyzm. Je śli bę dzie my

my śleć swo bod nie, do pusz czać swo bo dę my śli, to bę dzie my mo gli za cho wać so li dar ność i mię dzy so bą, i ze wszyst ki mi na ro da mi świa ta. 

W tej chwi li mo gę po dać przy kład, wi dzi cie, ja kie woj ny to czą się na świe cie z po wo dów re li gij nych al bo kul tu ro wych, ja ka jest te go przy czy na?

Je dy ną przy czy na jest fa na tyzm. Gdy by każ dy miał my śleć, że tyl ko on ma ra cję i tyl ko on ma pra wo do my śle nia te go, co my śli wów czas so li dar -

ność roz pad nie się i doj dzie do wy da rzeń, do któ rych nie ste ty do szło w wie lu kra jach, kie dy to brat sta je się wro giem bra ta, są siad za bi ja swo je go

są sia da, tyl ko i wy łącz nie ze wzglę du na fa na tyzm, bo my ślą oni, że tyl ko oni ma ją ra cję. Dla te go też, nie tyl ko pod czas wal ki ze wspól ny mi wro -

ga mi po trze bu je my so li dar no ści, lecz tę so li dar ność po win ni śmy za wsze utrzy my wać, tak że i po zwy cię stwie. 

Ka mil Dur czok

Dzię ku ję. Uda ło nam się po łą czyć przez Sky pe z Ar cy bi sku pem Car lo sem Be lo, Lau re atem Po ko jo wej Na gro dy No bla z Ti mo ru Wschod nie go. Eks -

ce len cjo, roz ma wia my o so li dar no ści. 

Ar cy bi skup Car los Be lo

Na sze gra tu la cje dla wszyst kich człon ków „So li dar no ści”. Je ste ście nam bar dzo bli scy, po nie waż my w Ti mo rze Wschod nim rów nież po dą ża li śmy

Wa szym przy kła dem. Wszy scy na wsi, w mia stach dzie li my ra dość z po wo du wol no ści i nie pod le gło ści, wraz ze wspar ciem wszyst kich ko ścio łów

oraz spo łecz no ści mię dzy na ro do wej. Na szej wiel kie gra tu la cje. 

Chciał bym po wie dzieć, że świat ten, bar dzo zglo ba li zo wa ny, wciąż ma wie le kon flik tów i mu si my pra co wać dla do bra po ko ju, aby wy ko rze nić nę -

dzę, nie spra wie dli wość spo łecz ną, a przede wszyst kim ak ty ter ro ru, bo ter ro ryzm jest ogrom nym za gro że niem w tym na szym zglo ba li zo wa nym świe -

cie. Mu si my du żo pra co wać po to, aby ca ły świat, wszy scy lu dzie, a przede wszyst kim mło dzież, pra co wa li dla do bra edu ka cji mło dych ge ne ra cji,

aby śmy zmie ni li na szą men tal ność, na sze ser ca, aby śmy na by li kul tu ry po ko ju na sta wio nej, ukie run ko wa nej na pra wa czło wie ka. Bez wąt pie nia

mło dzież, nie tyl ko z Pol ski i nie tyl ko z Eu ro py, ale z ca łe go świa ta, je śli chcą lep sze go, bra ter skie go świa ta, to mu si pa trzeć i po strze gać „So li dar -

ność”, któ ra wy ło ni ła się w Pol sce. Je że li chce my wal czyć o to bra ter stwo, to mu si my pra co wać, ja ko rzecz ni cy po ko ju na na szym świe cie. Bar dzo

dzię ku ję i raz jesz cze chciał bym po gra tu lo wać i po dzię ko wać za uwa gę. 
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Ka mil Dur czok

Pan Pre zy dent Fre de rik Wil lem de Klerk. Pa nie Pre zy den cie, naj pierw, po zwo li Pan, krót ka re flek sja, kil ka lat te mu, wstyd się przy znać, do wie -

dzia łem się, że w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki jest zwią zek za wo do wy, któ ry na zy wa się „So li dar ność”, czy się my lę? Nie my lę się? Pa nie Pre zy -

den cie, Pań skie im pre sje, wra że nia, wy obra że nia o sło wie so li dar ność i je śli mo gę pro sić, w Pań skim prze mó wie niu, o kil ka słów na te mat

so li dar no ści z Nel so nem Man de lą, al bo o współ pra cy, je śli ta ka by ła?

Fre de rik Wil lem de Klerk

Chciał bym za cząć od te go, że ma my rze czy wi ście zwią zek za wo do wy „So li dar ność” w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki. Nie jest to zwią zek z tra dy -

cją, kie dy za czę ły się na sze no we zmia ny po li tycz ne i kie dy Afry kań ski Kon gres Na ro do wy zdo był więk szość ab so lut ną w ostat nich wy bo rach, roz -

po czę li śmy po li ty kę, by ło to ko niecz ne. By ły to ak cje afir ma cyj ne i czar na si ła eko no micz na, jest to za pi sa ne w na szej kon sty tu cji, ja rów nież

pod pi sa łem tę kon sty tu cję, po trze bu je my swe go ro dza ju re pa ra cji za szko dy wy rzą dzo ne w prze szło ści. 

Nie mniej jed nak, nie ste ty, je że li te go ty pu po li ty ka jest wdro żo na w spo sób nie zrów no wa żo ny, to po wo du je ona no wą for mę dys kry mi na cji, na

ba zie ra sy czy ko lo ru skó ry. „So li dar ność” w Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki zo sta ła za ini cjo wa na, aby w pe wien spo sób re pre zen to wać pra cow ni -

ków, prze ciw ko któ rym two rzy się dys kry mi na cja w związ ku z tą no wą za sa dą. Po dej ście jed nak jest ko ope ra cyj ne, współ pra cy z sys te mem po ko -

jo we go po wstrzy my wa nia, i w ten spo sób my ślę, że są pew ne wspól ne punk ty po mię dzy „So li dar no ścią” pol ską a po łu dnio wo afry kań ską. 

Py ta nie o Nel so na Man de lę – tak, rze czy wi ście stwo rzy li śmy so li dar ność w cza sach, od kie dy wy pusz czo no go z wię zie nia. Był to dla mnie ol -

brzy mi ho nor, kie dy mo głem ogło sić dru gie go lu te go 1990 ro ku no we za sa dy rzą dzą ce Po łu dnio wą Afry ką. Po mysł był ta ki, że by wy rów nać bo isko

po li tycz ne, że by wy ne go cjo wać za sa dy no wej kon sty tu cji, któ re bę dą mia ły u pod staw wspól ne war to ści i da dzą Po łu dnio wo -Afry kań czy kom so li -

dar ność. W Re pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki, któ ra ma 11 ofi cjal nych ję zy ków, nie jest to kraj, któ ry jest czar no -bia ły. Jest w nim dzie więć afry kań -

skich ję zy ków, dzie więć ro dzin kró lew skich. 

Po my śle li śmy, że mu si my stwo rzyć so li dar ność w tej ol brzy miej róż no rod no ści lu dzi za miesz ku ją cych Po łu dnio wą Afry kę. Pierw szym kro kiem,

aby dojść do te go pro ce su ne go cja cji by ło wy pusz cze nie wszyst kich więź niów po li tycz nych. Spro wa dze nie do kra ju wszyst kich wy gna nych, za -

pew nie nie, że nie bę dą oni ka ra ni, i że bę dą mie li moż li wość brać udział w tych ne go cja cjach. Tak, więc 11 lu te go 1990 ro ku Nel son Man de la

zo stał wy pusz czo ny z wię zie nia, i tu ta ka aneg dot ka dla mło dzie ży: Kie dy za pro si łem go do swo je go biu ra, to był przy pro wa dzo ny pro sto z wię -

zie nia. Mó wi łem mu, że bę dzie wy pusz czo ny, on od po wie dział – Nie, nie chcę że by ście wy pusz cza li mnie je de na ste go lu te go, to zbyt wcze śnie.
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Od po wie dzia łem – by łeś tam dwa dzie ścia sie dem lat, chy ba chcesz być wy pusz czo ny? Bę dzie my ne go cjo wać wie le spraw, ale te go nie bę dzie -

my dys ku to wać. 

Od te go pierw sze go mo men tu, mu szę przy znać, że by ło swe go ro dza ju zro zu mie nie, za rów no u mnie jak u nie go, że tyl ko i wy łącz nie wte dy, je -

że li my dwaj, ja ko prze wod ni czą cy dwóch głów nych ru chów, dwóch głów nych sił w kra ju, ja ja ko szef rzą du – ma ją cy za so bą ca łą moc rzą du,

a on – prze wod ni czą cy naj sil niej szej gru py po li tycz nej, któ ra w spo sób oczy wi sty mia ła więk szość, je śli cho dzi o po pu la cję, stwier dzi li śmy, że je że li

my dwaj nie bę dzie my ze so bą do brze współ pra co wać, to wszyst ko mo że się po psuć. Tak więc so li dar ność, któ ra po wsta ła mię dzy na mi, zo sta ła

zbu do wa na na tej pod sta wie, że mu si my wy ne go cjo wać swe go ro dza ju roz wią za nie, mu si my w ja kiś spo sób wyjść so bie na prze ciw, mu si my zro -

zu mieć wza jem ne stra chy, wza jem ne lę ki i aspi ra cje, i chciał bym to pod kre ślić, moż na osią gnąć po kój tyl ko przez ne go cja cje. Je że li nie wy cho dzi

to, je że li na koń cu ne go cja cji jed na gru pa wy cho dzi mó wiąc – osią gnę li śmy wszyst ko, co chcie li śmy – a dru ga wy cho dzi i mó wi – do sta li śmy tyl -

ko reszt ki – to nie za dzia ła. 

Moż na osią gnąć suk ces w ne go cja cjach tyl ko i wy łącz nie wte dy, je że li wyj dzie się na prze ciw wza jem nym po trze bom, lę kom i aspi ra cjom. Trze -

ba wejść w ro lę tej dru giej stro ny i zro zu mieć jak oni to wi dzą. Nie chciał bym być aro ganc ki, ale chciał bym po wie dzieć, że Nel son Man de la i ja,

że my we dwóch zro bi li śmy wła śnie to, zro zu mie li śmy się na wza jem. Dzię ki te mu wła śnie osią gnę li śmy suk ces w ne go cja cjach. By ły jed nak mo -

men ty, kie dy na sza so li dar ność pod le ga ła ol brzy mim na ci skom i Nel son Man de la był zmu szo ny do te go, że by ata ko wać mnie pu blicz nie. Zro bił to

na wet w przed dzień te go dnia, kie dy otrzy mał Na gro dę No bla. Wy ni ka ło to z te go, że by li śmy jed no cze śnie prze ciw ni ka mi po li tycz ny mi. Dla te go,

że część je go zwo len ni ków i mo ich zwo len ni ków, nie by ła przy go to wa na na to, że by osią gać po ro zu mie nie w ta ki spo sób. Oni chcie li osią gać swo -

je ce le po przez dzia ła nia agre syw ne, co jest prze ciw ko mo im za sa dom i za sa dom Nel so na Man de li. 

Na szczę ście na sze po dej ście prze trwa ło te go ro dza ju na pię cia, któ re się po ja wia ły od cza su do cza su. W dłu gim pro ce sie ne go cja cyj nym, na si

głów ni ne go cja to rzy przy cho dzi li do nas, sie dzie li śmy wszy scy w jed nym po miesz cze niu i mó wi li nam – na dal ma my dzie więć czy dzie sięć punk -

tów, gdzie nie mo że my osią gnąć żad ne go po ro zu mie nia, nie mo że my osią gnąć roz wią za nia. Prze ka za li nam li stę i w tym po ko ju, my wraz z  na -

szy mi do rad ca mi opra co wa li śmy roz wią za nia, któ re po zwo li ły nam po dać so bie pra wi cę i osią gnąć zgo dę. 

Tak, więc, kie dy po wy bo rach uda ło nam się osią gnąć współ pra cę w no wym rzą dzie ta so li dar ność, na wet do dzi siaj dzia ła. Co wię cej, prze kształ -

ci ła się w przy jaźń, któ ra trwa do dziś. Czę sto do sie bie dzwo ni my, pa ra fra zu jąc Je go Świą to bli wość Da laj la mę, na dal jest to czło wiek, któ ry ma

bar dzo sil ny umysł po mi mo osła bie nia cia ła. We dług mnie so li dar ność mu si być opar ta na wspól nych war to ściach. So li dar ność po win na być opar -

ta na ta kich war to ściach jak zro zu mie nie po trzeb praw czło wie ka. Po win na być opar ta na ta kich fun da men tach jak zro zu mie nie, jak waż ne jest za -

pew nie nie praw wszyst kich mniej szo ści w da nym kra ju, mu si być opar te na ide ach ta kich jak to le ran cja wo bec róż no rod no ści wszel kie go ro dza ju,

czy lin gwi stycz na czy kul tu ral na, czy re li gij na. Mu si być zro zu mie nie i wyj ście na prze ciw swo im po trze bom. 
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W tym glo ba li zu ją cym się świe cie po trze bu je my so li dar no ści. So li dar no ści rów nież mię dzy bo ga ty mi, roz wi nię ty mi kra ja mi świa ta jak i roz wi ja ją cy mi

się, aspi ru ją cy mi kra ja mi i kra ja mi zbyt sła bo roz wi nię ty mi. O ile nie stwo rzy my glo ba li za cji ta kiej, któ ra tra fi do wszyst kich, mo że stać się ona ne ga tyw -

nym pro ce sem, mu si my stwo rzyć so li dar ność mię dzy Unią Eu ro pej ską, Ame ry ka mi, G7, G8, kon ty nen tem Afry kań skim, kra ja mi w Ame ry ce Ła ciń skiej,

w Azji Po łu dnio wo Wschod niej itd. Tak, więc so li dar ność, o któ rej dzi siaj sta ram się mó wić wszyst kim, jest to so li dar ność mię dzy bo ga ty mi a bied ny mi,

so li dar ność mię dzy róż ny mi re li gia mi i so li dar ność, któ ra pro wa dzi do to le ran cji, zro zu mie nia i wza jem nej po mo cy tym, któ rzy te go po trze bu ją.

Ka mil Dur czok

Po wie dział Pan Pa nie Pre zy den cie, że od so li dar no ści do przy jaź ni dro ga jest krót ka, dzię ku je my bar dzo. Adol fo Pérez Esqu ivel – lau re at Po ko jo -

wej Na gro dy No bla z 1980 ro ku. Ro zu miem, że sło wo so li dar ność, a wła ści wie ruch „So li dar no ści” w tym pol skim zna cze niu, ru chu spo łecz ne go

z lat 80., to jest coś, co jest dla Pa na waż ne. Był Pan był jed ną z osób, któ re zgło si ły Le cha Wa łę sę, ja ko kan dy da ta do Po ko jo wej Na gro dy No -

bla. Dziś Pań ska opi nia o „So li dar no ści”, jest zu peł nie in na. Po wie dział Pan ta kie moc no in try gu ją ce zda nie, po wie dział Pan tak, że my Po la cy, za -

mie ni li śmy je den, zły sys tem po li tycz ny na in ny, zły sys tem po li tycz ny, czy li so cja lizm na ka pi ta lizm. Czy to ozna cza we dług Pa na, że „So li dar ność”

w Pol sce, by ła błę dem?

Adol fo Pérez Esqu ivel

Nie, to nie był błąd. Dla nas, po cho dzą cych z Ame ry ki Ła ciń skiej, ka pi ta lizm spo wo do wał wie le szkód, zwięk szył bie dę, mar gi na li za cję. Wy da je

mi się, że ka pi ta lizm znaj du je się w kry zy sie, wie my to, wi dzi my na ska lę świa to wą. Mu si my zmie nić ten sys tem eko no micz ny, któ ry jest po pro -

stu prze wrot ny. A więc zmia na jed ne go zła na in ne zło, no cóż, no ma my do czy nie nia z dwo ma, róż ny mi ro dza ja mi zła, ale brak roz wią za nia. 

Dla te go jest to też wy zwa nie dla spo so bu ro zu mie nia, jest to wy zwa nie dla wy obraź ni na ro dów, wi dzi my, co dzie je się dzi siaj, kie dy z ra por tu

FAO wy ni ka, że dzien nie umie ra z gło du po nad 35 ty się cy dzie ci! To za ostrze nie ubó stwa na świe cie pro wa dzi do te go po waż ne go kry zy su toż sa -

mo ści. My ślę, że ma my tu dwa ele men ty, któ ry mi mu si my się po dzie lić, za wsze mó wię o tym, że mu si my dzie lić się chle bem, któ ry od ży wia na -

sze cia ło, ale też chle bem, któ ry od ży wia na sze go du cha. Nie mo że my ogra ni czyć się tyl ko do cia ła, ale dziś jest tak, że wie lu nie po zwa la na to,

aby śmy mo gli od ży wić, już choć by, na sze cia ło. 

Ko lej ne wy zwa nie, któ re stoi przed na mi, to jest wol ność. Głę bo kie uczu cie wol no ści, po nie waż bez wol no ści nie mo że my ko chać. Ja kież by to

by ło strasz ne ży cie, po trze bu je my te go głę bo kie go uczu cia mi ło ści, do na szych bliź nich, do na sze go na ro du, do na ro dów świa ta. Są sło wa, któ re
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mi się nie po do ba ją, jed nym z ta kich słów, któ rych nie lu bię jest glo ba li za cja. Wcze śniej mó wi li śmy w Ame ry ce Ła ciń skiej o in te gra cji, dziś kie dy

wi dzi my jak wy glą da glo ba li za cja, to tak na praw dę glo ba li za cji pod le ga do mi na cja na świ ecie, a więc to, że w nie licz nych dło niach gro ma dzi się

bo gac two a więk szość jest ubo ga. 

Ma my więc po pro stu róż ne do świad cze nia, tu taj wal ka do ty czy ła ko mu ni zmu, a my w Ame ry ce Ła ciń skiej wal czy li śmy i wal czy my z ka pi ta li -

zmem. Kie dy wi dzi my, że dzie ci umie ra ją z gło du, kie dy wi dzi my jak In dia nom, chło pom od bie ra na jest zie mia, jak nie zwy kle wzra sta ubó stwo, to

mu si my po szu ki wać roz wią zań, ana li zy. Stąd dla nas so li dar ność, to dzie le nie się tym chle bem i wol no ścią. Pa mię taj my, że chleb ma od ży wiać na -

sze cia ło, ale ma też być po ży wie niem dla du cha, dla wol no ści. Nie chce my być nie wol ni ka mi żad ne go sys te mu, któ ry bę dzie nad na mi do mi no -

wać. Dziś wi dzi my, co się dzie je, woj nę w Ira ku. By łem przez 12 dni w Ira ku. Wi dzia łem te wszyst kie okrop no ści woj ny, prze jeż dża jąc z Jor da nii

do Bag da du z Ma ire ad Cor ri gan, Lau re at ką Na gro dy No bla z Ko rei. To wszyst ko mia ło się dziać w imie niu de mo kra cji. Nie – to by ło w imie niu in -

te re sów po li tycz nych i go spo dar czych Sta nów Zjed no czo nych i ich so jusz ni ków. 

My ślę, że mu si my mieć ta ką kry tycz ną świa do mość, mu si my mieć war to ści, po to by móc po wie dzieć ja sno, o czym tak na praw dę roz ma wia my.

Wie rzę w so li dar ność mię dzy wszyst ki mi na ro da mi świa ta i mu si to ist nieć rów nież w Ame ry ce Ła ciń skiej. Ma my tam wszę dzie for mal ne de mo kra -

cje, a mu si my wal czyć o de mo kra cję uczest ni czą cą, mu si my two rzyć bar dziej spra wie dli we, bar dziej ludz kie spo łe czeń stwa dla wszyst kich, a nie

dla nie licz nych.

Ka mil Dur czok

Wiem, że Pre zy dent Lech Wa łę sa bę dzie chciał się od nieść do tej czę ści wy stą pie nia. Chciał bym wcze śniej za py tać, czy „So li dar ność” by ła do bra

tyl ko na ten czas wal ki, ja ko ta ran, a te raz gdy ma my ba nal ne cza sy, ma my wol ność, ma my ka pi ta lizm, to już nic po niej?

Lech Wa łę sa

Sza now ni Pań stwo, ja ko go spo darz nie chciał bym za du żo mó wić, niech go ście mó wią, bo rzad ko ich ma my. Nie chciał bym też po wie dzieć nic,

co by ura zi ło mo je go przy ja cie la, star sze go o trzy la ta w No blu, ja trzy la ta póź niej otrzy ma łem. Mu szę jed nak od nieść się do te go, co po wie dział,

że za mie ni li śmy je den nie do bry sys tem na dru gi nie do bry. Wte dy do brze wie dzie li śmy, a dzi siaj po twier dzi ło się, że rze czy wi ście nie do bry to sys -

tem, ten ka pi ta lizm, tyl ko Sza now ny Pa nie Pérez Esqu ivel, tam ten sys tem się wy ło żył i nie by ło trze ciej dro gi, do dziś nie ma, co mie li śmy zro bić?

Anar chia? Trze ba by ło z ko niecz no ści, z bó lu, jed nak coś przy jąć. Coś, co jest ste ro wal ne, co na zy wa się sys te mem. Tak więc z ko niecz no ści 
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przy ję li śmy je dy ny sys tem, któ ry był, któ ry moż na by ło wpro wa dzać, li cząc, że kie dy już to za sto su je my, kie dy nie bę dzie ko mu ni zmu, to uda się

coś po pra wić, bo chy ba trze ciej dro gi nie znaj dzie my. 

Od cho dząc od tej po le mi ki, chciał bym zwró cić Pań stwa uwa gę na fakt, że wal ka, któ rą na wet tu to czy li śmy, ona za wsze jest w in nych wa run -

kach, za wsze są in ne do świad cze nia, mi mo, że to ta li ta ry zmy po dob ne, ale one są tro chę in ne. 

Pol ska wy szła z woj ny z tym na rzu co nym sys te mem, oni nam na rzu ci li, ni gdy się z nim nie zgo dzi li śmy. By ła więc pró ba jak się uwol nić? Na za -

sa dzie prób i błę dów do szli śmy do po my słu i go zre ali zo wa li śmy. Nie za po mi naj my jed nak, że w la tach za raz po woj nie wal czy li śmy z bro nią w rę -

ku, ale przy so wiec kiej po mo cy roz trza ska no ten opór. Póź niej przy szły la ta 60., 70. Wal czy li śmy straj ka mi i wy cho dzi li śmy na uli ce. Oka za ło się,

że też nas roz bi to. 

Pró bo wa ła mło dzież, stu den ci, nie da li ra dy. Pró bo wa li ro bot ni cy, nie da li ra dy. Cho dzi ło więc o to, by zna leźć po mysł na to jak się zjed no czyć.

Jak zbu do wać mo no pol na tę wal kę? Nam się uda ło, bo Pol ska to na ród ka to lic ki, my wła ści wie wy mo dli li śmy po moc, bo nie moż na by ło zna leźć

roz wią za nia. My ja ko na ród ka to lic ki, na ko niec dru gie go ty siąc le cia chrze ści jań stwa, wy mo dli li śmy pre zent z nie ba w po sta ci Oj ca Świę te go. Ten

Oj ciec Świę ty dał sło wo, tyl ko sło wo, któ re po tra fi li śmy w cia ło za mie nić, zgod nie z Pi smem Świę tym na szej wia ry. Ale Oj ciec Świę ty dał ta kie sa -

mo sło wo na Ku bie, i co? Nie po tra fio no go tam w cia ło za mie nić. 

Za sta na wiam się, gdy bym dzi siaj był w Chi nach, też bym wal czył, ale za sta na wiam się jak bym pro wa dził do zwy cię stwa, lecz nie mo gę te go pu -

blicz nie po wie dzieć. Na praw dę jest szan sa, bo nie ma ta kiej sy tu acji, gdzie nie ma szans, tyl ko trze ba do bie rać si ły i środ ki do te go, by w od po -

wied nim mo men cie, no wła śnie, po prze su wać sce nę po li tycz ną. 

Dla te go pry wat nie, bę dę sta rał się po wie dzieć, jak bym wal czył, ale pu blicz nie te go nie zro bię, bo ży czę na ro do wi ty be tań skie mu wol no ści. Dla -

cze go jest nam to po trzeb ne? Sza now ni Pań stwo, ten wiel ki na ród, w dru gim ru chu, kie dy zbu du je my jed ność eu ro pej ską, bę dzie my na praw dę

zmu sze ni do bu do wa nia glo ba li za cji. Glo ba li za cja nie jest ani do bra ani zła, to za le ży, ja kie wpi sze my w nią tre ści pro gra mo we i struk tu ral ne, i czy

bę dzie my tam so li dar ni. 

Na ra zie za bra li się za bu do wę so li dar no ści ci, któ rzy wła śnie nie po win ni się za to za bie rać, a więc ci, któ rzy łu pi li nas wcze śniej, któ rzy nas

oszu ki wa li, to te raz mó wią o so li dar no ści. Na ro dy to wi dzą, że ktoś znów chce na nas za ro bić, znów chce nas oszu kać. To dla te go nie ma na ra -

zie so li dar no ści, nie ma glo ba li za cji, nie ma biu ra, któ re by mó wi ło – tu szu ka my po my słów na glo ba li za cję, na par la ment glo bal ny. Nie ma biu ra,

gdzie mo gli by śmy rzą dze nie glo bal ne dys ku to wać, zna leźć po my sły. Nie ma biu ra do obro ny glo bal nej, że by kom bi no wać przed czym trze ba się

bro nić tu i te raz, ja kie są nie bez pie czeń stwa. Nie mo że my więc mó wić o glo ba li za cji, bo jest to jak do tych czas cha otycz na dys ku sja i czę sto z udzia -

łem nie tych co trze ba. 
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Wra ca jąc do mło dych lu dzi, bo więk szość z Was jest tu w szta fe cie po ko leń – to Wy za chwi lę przej mie cie ste ro wa nie świa tem. Mo je po ko le nie

przej mo wa ło świat po na szych ro dzi cach. Świat po dzie lo ny – gra ni ce, blo ki, kon fron ta cje, bar dzo nie do bry układ i na sze mu po ko le niu uda ło się

wie le tych po dzia łów, tych nie do brych pro po zy cji ode słać do hi sto rii. Otwo rzy li śmy po ję cie glo ba li za cji. Wy star czy spoj rzeć co się dzie je w Eu ro pie.

Czę sto po wta rzam, że gdy by mój oj ciec wstał z gro bu, a ja bym mu za mel do wał: Ta to w Eu ro pie ro bi my jed no Pań stwo! Ta to, mię dzy na mi a Niem -
ca mi nie ma gra ni cy! Nie ma żoł nie rzy! Padł by na tych miast na za wał ser ca! 

Dla tam te go po ko le nia to, co zro bi li śmy jest nie praw do po dob ne, a jed nak, krót ko od cza su „So li dar no ści”, osią gnę li śmy wie le. Dla te go uwierz cie,

że na stęp ne zmia ny też są moż li we. Cho dzi tyl ko o to, że w swo im po ko le niu mu si cie zna leźć od po wie dzi na kil ka py tań. Pierw sze py ta nie, któ re

bar dzo Pa na Adol fo Pérez Esqu ivel, iry tu je, ja ki sys tem dla zjed no czo nej Eu ro py i glo ba li za cji? Zga dzam się, że ten sys tem eko no micz ny nie na da -

je się dla glo ba li za cji. Kie dy dzie sięć pro cent ludz ko ści ma w kie sze niach ma ją tek, a 90 pro cent ludz ko ści nie ma nic, to jest nie do utrzy ma nia, to

jest nie moż li we. Za bie rać re wo lu cją jed nak nie bę dzie my, nikt nie chce re wo lu cji. Mu si my, a wła ści wie to Wy mu si cie wy my ślić sys tem, aby by ło

wię cej ka pi ta li stów. W tym stu le ciu mu si być trzy ra zy wię cej wła ści cie li, aby nie pod da li się oni de ma go gii, po pu li zmo wi, by po pra wi li sys tem; aby

przez to po więk sze nie te go tor tu by ło wię cej spra wie dli wo ści. 

To jest pierw sza kwe stia – sys tem eko no micz ny, któ ry spo wo du je po pra wie nie krzywd i ope ra tyw no ści eko no micz nej. Dru gie py ta nie do ty czy sys -

te mu de mo kra tycz ne go.

Chy ba za uwa ża cie, że sys tem de mo kra tycz ny nie pa su je do glo ba li za cji. Ob ser wo wa li ście dys ku sję o trak ta cie eu ro pej skim. Pra wie wszyst kie kra -

je sta rej de mo kra cji ba ły się swo ich na ro dów, oba wia ły się ogło sić re fe ren dum. Ba ły się, bo wie dzia ły, że na ro dy po wie dzą ina czej i nie bę dzie trak -

ta tu! A prze cież w tam tej de mo kra cji re fe ren dum to naj waż niej sza rzecz! Pa mię ta cie mo że wcze śniej szą dys ku sję, kie dy pra co wa li śmy nad

kon sty tu cją? Ile by ło kłót ni, ko mu, ile gło sów się na le ży? Ile Fran cja ma mieć gło sów w par la men cie, ile Niem cy, ile Pol ska? Ja koś to do ga da li śmy,

ale tak nie do koń ca. Jesz cze bę dzie my się kłó cić, bo nie wie my – kto, ile ma mieć gło sów. 

Nikt jed nak nie za uwa żył, że za chwi lę do wie lu or ga ni za cji eu ro pej skich bę dą do łą czać się Chi ny, i jak im da my te sa me gło sy, co so bie wzię li -

śmy? W pro por cji do kra jów, ja kie re fe ren dum wy gra Eu ro pa prze ciw ko Chi nom? Wszyst ko ma my prze gra ne. W pew nym mo men cie Chi ny po wie -

dzą – słu chaj cie, je ste śmy de mo kra ta mi, tak? Od po wie my, że tak. No to, da je my wnio sek pod gło so wa nie, by przy łą czyć Eu ro pę do Chin

i prze gło su ją, w re fe ren dum i Eu ro pa bę dzie w Chi nach! No tak! Tak więc z tą de mo kra cją, z glo ba li za cją Wa sze po ko le nie mu si coś zro bić. Jest

dru gie wyj ście, mu si cie się wziąć moc no do ro bo ty, w ka żdym do mu mu si być mi ni mum trzy dzie ścio ro dzie ci, wte dy ja kieś re fe ren dum wy gra cie! 

Sza now ni Pań stwo, jed nak naj waż niej sze py ta nie, któ re po win no być pierw sze, brzmi: na czym my w ogó le chce my bu do wać? Na ja kim fun da -

men cie? Do tej po ry fun da men ty by ły róż ne – re li gij ne, eko no micz ne.  Je śli jed nak mó wi my o glo ba li za cji, o jed no ści eu ro pej skiej, to po trzeb ny jest

fun da ment. Jed ni pro po nu ją by fun da men tem by ły wol no ści – wszy scy lu dzie są wol ni, mo gą or ga ni zo wać się w róż ne sto wa rzy sze nia, or ga ni za -

cje. Wol ny ry nek re gu lu je wszyst ko, kwe stie war to ści czy wy zna nia, są na pry wat ny uży tek. Ta ka kon cep cja ma dzi siaj lek ką prze wa gę.
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In na zaś kon cep cja mó wi – nie, pro szę Pań stwa, nie da się. Ten fun da ment nie utrzy ma zjed no czo nej Eu ro py i glo ba li za cji, po trzeb ny jest fun -

da ment wy pro wa dzo ny z uzgod nio nych war to ści. War to ści re li gij nych, po nad re li gij nych, ale uzgod nio nych, któ re bę dą naj waż niej sze. Na tym bę -

dzie my bu do wać po li ty kę, eko no mię i spra wy spo łecz ne. Mó wił o tym Oj ciec Świę ty – wy cho waj my czło wie ka su mie nia i do pie ro na tym oprzyj my

wszyst ko in ne, wte dy nam się uda. 

Do pó ki nie od po wie cie na te py ta nia, bę dzie pa no wał cha os, przy pa dek i nie wia do mo bę dzie za czym się opo wia dać. Ja – re wo lu cjo ni sta – nie

wie rzę, aby jed ność eu ro pej ska i glo ba li za cja uda ły się bez upo rząd ko wa nia war to ści. Je śli te go nie zro bi my, to ju tro bę dzie my mie li wiel ki kon flikt

z Chi na mi, dla te go że ich war to ści, ich pra wa i struk tu ry są tak da le ko in ne, że nie uda się unik nąć kon flik tu. Stąd, tak bar dzo pod świa do mie to

czu jąc, po pie ra my na sze go go ścia, Je go Świą to bli wość Da laj la mę. Czu je my, że on chce po rząd ko wać świat od wo łu jąc się do war to ści, pra gnie, by

war to ści wszę dzie zwy cię ża ły, i aby dzię ki nim moż li we by ło po ro zu mie nie. Dla te go chce my po móc, by zwy cię żał. To jest wiel ki na ród chiń ski, po -

trzeb ny wszyst kim, ale kie dy on bę dzie miał in ne mia ry, in ne wa gi, in ne pra wa to prze cież po ro zu mie nie bę dzie nie moż li we. Mo że za uwa ża cie in -

ne stro ny, by nie kon fron to wać się z Chi na mi, by ich nie po ko ny wać, ale że by spa so wać się z ni mi, by był moż li wy roz wój świa ta przy po dob nych

wa gach, mia rach itd. 

Dla te go pro szę Was mło dzie ży, aby ście za sta no wi li się nad tym po rząd ko wa niem. Za uważ cie, że Wa sze po ko le nie ma naj więk szą szan sę. Ni gdy

coś po dob ne go się nie zda rzy ło, jak Wa sze mu po ko le niu – do bro byt, po kój, roz wój. Po trze ba tyl ko upo rząd ko wać pro gra my i struk tu ry. Je śli Wam

się to uda, bę dzie my rze czy wi ście żyć w lep szym świe cie, bo gat szym i bez piecz niej szym. Ta kie go świa ta Wam ży czę, bo wte dy na sze zwy cię stwa

bę dą rze czy wi ście mia ły sens. Je śli Wam się nie uda, to na sze zwy cię stwa bę dą upa dać, zo sta ną znisz czo ne, a ja bym chciał być ostat nim re wo -

lu cjo ni stą, bo wte dy po sta wią mi du żo po mni ków. 

Ka mil Dur czok

Pa nie Pre zy den cie, nie po wie Pan nic wię cej na te mat te go po my słu?

Lech Wa łę sa 

Wal ki? Nie. Dla te go, że ten po mysł mu si mieć w so bie ele ment za sko cze nia, oni ma ją pod słu chy, ma ją agen tów i wciąż bę dą roz kła dać…
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Ka mil Dur czok

Czy w naj bliż szym cza sie wy bie ra się Pan do Chin na dłu żej?

Lech Wa łę sa

O, te raz to na pew no mnie nie wpusz czą!

Ka mil Dur czok

Dzię ku je my bar dzo. 

Wa sza Świą to bli wość, Pa no wie Pre zy den ci, Pa nie i Pa no wie, kil ku set mło dych lu dzi spę dzi ło ubie gły ty dzień w po dró ży po Pol sce. Oglą da li miej -

sca waż ne dla nas, Po la ków i chy ba tak że waż ne dla świa to wej, eu ro pej skiej hi sto rii. Roz ma wia li o „So li dar no ści”, roz ma wia li ze so bą. Je ste śmy

ogrom nie cie ka wi, ja kie są efek ty tych roz mów. Ja kie prze my śle nia, ja kie py ta nia do na szych go ści, ma ją na si mło dzi przy ja cie le?

Py ta nie z sali

Py ta nie do go ścia z Ar gen ty ny. Mó wił Pan, że wal czy cie z ka pi ta li zmem. W ta kim ra zie, jak oce nia Pan co raz bar dziej ak tyw ną po li ty kę Ro sji w

Ame ry ce Po łu dnio wej? 

Adol fo Pérez Esqu ivel 

Ro sja się zmie ni ła. Zmie ni ła rów nież sys tem. Ro sja jest kra jem ka pi ta li stycz nym i do te go peł nym pro ble mów we wnętrz nych. My ślę, że wte dy,

kie dy od no si łem się do wal ki z ka pi ta li zmem, to ra czej mia łem na my śli nie rów no ści, wal kę z nie rów no ścia mi. Ka pi tał jest ko niecz ny i ten sys tem

eko no micz ny jest ko niecz ny dla roz wo ju ży cia spo łe czeństw, ale sys tem ka pi ta li stycz ny na ro bił wie le krzywd i w dal szym cią gu krzyw dzi lu dzi. Mu -

si my wo bec te go zna leźć i to jest wy zwa nie, przed któ rym sto imy, mu si my zna leźć no wą umo wę spo łecz ną, no wy po rzą dek go spo dar czo -spo łecz ny,

aby śmy mo gli to upo rząd ko wać w in ny spo sób. 
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Są ta kie or ga ni za cje jak na przy kład Mię dzy na ro do wy Fun dusz Wa lu to wy, któ ry jest or ga ni za cją szko dli wą. Nie po ma gał, tyl ko prze szka dzał w

swo bod nym roz wo ju, rów nież eko no micz nym, wie lu na ro dów. Tym nie mniej jest to or ga nizm, któ ry zo stał utwo rzo ny z my ślą o po mo cy dla naj -

bar dziej po trze bu ją cych na ro dów. Nie zro bił te go. 

Ro sja – mniej wię cej ta sa ma sy tu acja, ogrom na kon cen tra cja ka pi ta łu w rę kach nie wie lu. Chi ny też idą tą dro gą, wkra cza ją na dro gę ka pi ta li zmu, mi -

mo, że uwa ża ją, że ma ją rząd so cja li stycz ny, ko mu ni stycz ny, ale ca ła struk tu ra go spo dar cza jest co raz bar dziej ka pi ta li stycz na. Wo bec te go, cho dzi tu o po -

now ne prze my śle nie sy tu acji świa ta, o re flek sje nad tym kry zy sem świa to wym, kry zy sem go spo dar czym, fi nan so wym. Nie któ rzy twier dzą, że to nie jest

kry zys, ja ra czej uwa żam, że jest to kry zys, głów nie war to ści i toż sa mo ści. To na le ży zmie nić. To jest wiel kie wy zwa nie, wszyst kie na ro dy przez nim sto ją.

Py ta nie z sali

Py ta nie do Je go Świą to bli wo ści Da laj la my. Wie rzę, że Je go Świą to bli wość wie rzy, że w przy szło ści Ty bet bę dzie wol ny. Jed nak że, czy aby Ty bet

był wol ny, po trzeb ny jest upa dek ko mu ni zmu w Chi nach? Tak jak to, co się wy da rzy ło w Pol sce? Kie dy, we dług Je go Świą to bli wo ści, bę dzie moż -

li wość, że Ty bet sta nie się wol ny? Co jest ko niecz ne dla wol no ści Ty be tu?

Je go Świą to bli wość XIV Da laj la ma

W dość oczy wi sty spo sób, kie dy Chi ny sta ną się bar dziej de mo kra tycz ne, kie dy po ja wi się wol ność sło wa, kie dy po ja wi się pra wo i osta tecz nie

wol ność pra sy, wte dy rze czy wi stość sta nie się ja sna dla opi nii pu blicz nej w Chi nach. Tak, więc w mo men cie, kie dy Chi ny sta ną się bar dziej otwar -

tym spo łe czeń stwem, wte dy kwe stia Ty be tu, w cią gu do słow nie pa ru dni zmie ni się, to jest pew ne. 

Nie mniej jed nak sys tem to ta li tar ny nie ste ty tam po zo sta je. Je że li przy wód cy Chin my śle li by w spo sób re ali stycz ny, mie li ludz kie po dej ście, wte -

dy by ła by moż li wość zna le zie nia roz wią za nia, doj ścia do ja kie goś po ro zu mie nia. Jed nak w obec nej chwi li, po nie waż ma my kry zys we wnątrz Ty be -

tu na ob sza rze, któ ry jest po za au to no micz ną Re pu bli ką Ty be tu, wszyst kie gru py et nicz ne za czy na ją wy ra żać swo je nie za do wo le nie. Tak więc, 

w za sa dzie, gdy by przy wód cy Chin my śle li w spo sób lo gicz ny mu sie li by wy cho dzić na prze ciw Ty be tań czy kom, po win ni słu chać wszyst kich lu dzi,

po win ni słu chać nie tyl ko mni chów, po win ni słu chać mło dych lu dzi, są rów nież ty be tań scy ko mu ni ści, ci lu dzie w tej chwi li wy ra ża ją swo je nie za -

do wo le nie. Ten kon flikt trwa już prak tycz nie 60 lat i z po ko le nia na po ko le nie prze ka zy wa ne są te sa me ża le. 

Dzi siej si de mon stra to rzy, szcze gól nie mło dzi lu dzie, to jest już czwar ta ge ne ra cja, któ ra wy ra ża te sa me pra gnie nia i ża le. Mó wi li o tym ich ro dzi -

ce, ich dziad ko wie i pra dzia do wie. Za wsze mie li śmy na dzie ję, że chiń ski rząd wresz cie przej rzy na oczy i zo ba czy rze czy wi stość, za cznie pod cho dzić
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do nas w spo sób bar dziej re ali stycz ny, nie ste ty nie mia ło to miej sca. Nie mniej wśród spo łe czeń stwa Chin, od kry zy su mar co we go, o ile mi wia do -

mo, po ja wi ło się pra wie 200 ar ty ku łów na pi sa nych przez dzien ni ka rzy i pi sa rzy chiń skich, któ rzy pi sa li w spo sób bar dzo sprzy ja ją cy Ty be tań czy -

kom i kry ty ko wa li dzia ła nia rzą du. Po ja wia się więc tu taj na dzie ja. 

Co się ty czy dru giej czę ści Pań skie go py ta nia – kie dy ma się po ja wić au to no mia? Nie mam po ję cia, nie jest to w na szych rę kach. Nie mam moż li wo -

ści w tej chwi li ja sno zo ba czyć przy szło ści. Nie je stem ja sno wi dzem, mam tyl ko na dzie ję i de ter mi na cję. Co do jed nej rze czy jed nak je stem pe wien. Od

cza su re wo lu cji bol sze wic kiej, kie dy po ja wi ły się pań stwa ko mu ni stycz ne, w tym sa mym wie ku, przy naj mniej na kon ty nen cie eu ro pej skim, ten sys tem

się za wa lił. Dzi siaj w Chi nach wie lu lu dzi opi su je Chi ny nie ja ko kraj so cja li stycz ny, lecz ka pi ta li stycz ny, w któ rym rzą dzi re żim to ta li tar ny. We wcze -

snych la tach 50. i 60. sys tem to ta li tar ny wią zał się z pew ną ide olo gią, te raz to zni kło. W tej chwi li waż na jest si ła mi li tar na, nie ma żad ne go wspar cia

spo łecz ne go, nie ma pod staw ide olo gicz nych, to jest wszyst ko bar dzo trud ne, osta tecz nie, za tem, na pew no po ja wi się bar dziej ludz ka twarz te go to ta -

li ta ry zmu. Pó ki to nie na stą pi, za wsze mó wię lu dziom, że Chiń czy cy, któ rzy są naj bar dziej lud nym kra jem świa ta i w tym spo łe czeń stwie przy jaźń jest

bar dzo waż ną spra wą, jed no cze śnie bar dzo waż ne jest na ucza nie na szych chiń skich bra ci i sióstr, aby nie po peł nia li tych sa mych błę dów. 

Jest ta kie ty be tań skie po wie dze nie: je śli je steś praw dzi wym przy ja cie lem i je że li przy jaźń jest praw dzi wa, po wi nie neś bar dzo ja sno wy ka zy wać

błę dy two je go przy ja cie la. Je że li wi dzisz, że twój przy ja ciel po peł nia błę dy, to za miast fał szy wie go wspie rać, po wi nie neś go kry ty ko wać. Błę dy osta -

tecz nie bę dą zwra ca ły się prze ciw ko nim i trze ba to im ja sno wy ja śnić. Bar dzo wie lu lu dzi wa ha się, aby wy ka zy wać błę dy swo ich przy ja ciół, my -

ślę, że Wy je ste ście wy jąt ka mi, pa mię taj cie, bar dzo ja sno wy ka zuj cie błę dy swo ich przy ja ciół, to jest nie zwy kle waż ne. 

Roz ma wia my tu taj na te mat ka pi ta li zmu i so cja li zmu, oczy wi ście je stem igno ran tem w szcze gó łach tych kwe stii po li tycz nych, nic o tym nie wiem,

ale po raz pierw szy do ów cze snej Cze cho sło wa cji, obec nie do Czech, do Pol ski, na Wę gry i do re pu blik nad bał tyc kich przy je cha łem w mo men cie,

kie dy świe żo zdo by ły one wol ność. Wte dy stwier dzi łem, że ma cie szan sę na stwo rze nie no we go sys te mu eko no micz ne go. Jest to ja kieś do bre odej -

ście od so cja li zmu, jest to swe go ro dza ju dy na mi ka, jest to rzecz dy na micz na, dy na micz ne przej ście w ka pi ta lizm i mó wi łem – pró buj cie syn te ty -

zo wać te dwa ru chy. Ma cie przed so bą moż li wość stwo rze nia no we go sys te mu eko no micz ne go, wte dy wy ra ża łem ta ką myśl, oczy wi ście bę dąc

igno ran tem w szcze gó łach te go te ma tu. 

W tej chwi li ma my przed so bą po waż ny kry zys, któ ry przy cho dzi ze Sta nów Zjed no czo nych i je go wpływ wi dać na ca łym świe cie. Jak mój ko le -

ga Lech Wa łę sa stwier dził, Wy mło dzi je ste ście przy szło ścią ludz ko ści. Ja za zwy czaj opi su ję swo ją ge ne ra cję, swo je po ko le nie, wszyst kich nas, ja -

ko lu dzi XX wie ku. Wiek XX w pew nym sen sie był to wiek, któ ry wi dział wie le pro ble mów, wy na laz ków, wie le po stę pów w kwe stii tech no lo gii,

w kwe stii po li ty ki. Ten wiek jed nak, nie ste ty stał się wie kiem prze le wu krwi, stał się wie kiem zbrod ni i prze mo cy. 

Wiek XXI też nie jest ide al ny, ale w po rów na niu wy da je się być o wie le bar dziej po zy tyw ny. Nie ma już te go po dzia łu na blok wschod ni i blok za -

chod ni. Wia do mo, że w pew nych miej scach ma my na dal prze moc, ale w po rów na niu jest to wiek już lep szy i bez piecz niej szy. Po przed ni wiek stał się

sy no ni mem roz le wu krwi, sy no ni mem prze mo cy. Ten wiek jed nak po wi nien być wie kiem po ko ju, wie kiem uni ka nia prze mo cy i wie kiem dia lo gu. 
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Po kój dla mnie ozna cza brak kon flik tów i pro ble mów, co nie ozna cza bra ku pro ble mów i kon flik tów, bo za wsze bę dą pro ble my, ale z pro ble mem

trze ba dać so bie ra dę, po przez zro zu mie nie, by cie czło wie kiem, re spekt dla dru gie go czło wie ka i je go in te re sów i po przez pró bę wza jem ne go do sto -

so wa nia. Trze ba wię cej my śleć o wspól nym dzia ła niu i wspól nych in te re sach, tak jak to ro bi ła „So li dar ność”, jest to moż li wa dro ga. Wszy scy lu dzie

są ta cy sa mi, je ste śmy człon ka mi tej sa mej ludz kiej ro dzi ny, jak rów nież glo bal nej go spo dar ki, wszel kich pro ble mów glo bal nych i no wych czyn ni ków. 

Dla te go wszy scy mu si my dzia łać ja ko jed na spo łecz ność. My ślę, że duch so li dar no ści po wi nien być osią gnię ty przez ca łą lud ność świa ta i mu si -

my dzia łać, ja ko jed na spo łecz ność, któ ra ma wspól ne ce le, i tą my ślą chcia łem po dzie lić się z Wa mi. My star si lu dzie je ste śmy go to wi już, że by

się po że gnać, te raz nad szedł Wasz czas. Te raz Wy po win ni ście po nieść da lej od po wie dzial ność za lep szy świat i za ten no wy wiek. 

Z te go miej sca chciał bym po dzie lić się swo ją pod sta wo wą wia rą, że po czu cie od po wie dzial no ści, któ re na zy wam po czu ciem od po wie dzial no ści

glo bal nej jest tym dla cze go po trze bu je my zro zu mie nia dru giej oso by. Trze ba pa mię tać, że in ni lu dzie rów nież są czę ścią mo je go świa ta. Zgod nie

z my ślą chrze ści jań ską nie ma już po dzia łu na „nas – ich”. Wszyst ko mu si cie przyj mo wać, ja ko część swo je go świa ta. Nie mo że cie przyj mo wać in -

nych lu dzi, ja ko od dziel nych jed no stek, mu si cie zgod nie pa mię tać, że znisz cze nie swo je go są sia da, na wet swo je go wro ga jest znisz cze niem sa me -

go sie bie, dla te go trze ba dzia łać, ja ko jed na spo łecz ność. 

Je śli wziąć pod uwa gę mo ją wal kę prze ciw ko rzą do wi chiń skie mu, nie dą żę do ich znisz cze nia. Mo im zda niem po win ni śmy żyć obok sie bie. Je -

dy ne, cze go pra gnę, to jest pew na do za wol no ści, po nie waż my, Ty be tań czy cy, ma my wła sną kul tu rę, wła sną tra dy cję, dla te go też na wet chiń ska

kon sty tu cja po sia da za pis o pew nej ro li, któ rą po win ny grać róż ne gru py et nicz ne. To wszyst ko, jak wi dać po wo li się zmie nia. Mu si my żyć obok

sie bie, dla te go też da się od czuć co raz więk szy, ro sną cy duch so li dar no ści, swe go ro dza ju uni kal ne po czu cie wspól no ty. Chcę przez to po wie dzieć,

że idea róż no rod no ści kul tu ro wej jest jed no znacz na, jak naj bar dziej zga dza się z ideą jed no ści świa ta. Dzię ku ję bar dzo. 

Py ta nie z sali

Sza now ni No bli ści, je ste ście tak wiel cy, jak wiel kie są Wa sze sło wa i czy ny. Chcę za py tać jed nak, czy oby wszyst kie te sło wa, któ re przez ostat nie 20 lat

zo sta ły po wie dzia ne, są tyl ko i wy łącz nie kon cer tem ży czeń? Gdzie są dzia ła nia? Czy tych dzia łań jest za ma ło, czy wy star cza ją co? Czy trze ba zmie niać ja kieś

struk tu ry w ra mach ONZ, w ra mach Unii Eu ro pej skiej? Że by od słów przejść do czy nów. Chciał bym za dać to py ta nie  Pa nu Pre zy den to wi Le cho wi Wa łę sie.

Lech Wa łę sa 

Od po wiedź jest bar dzo pro sta – jed no i dru gie. Mó wi łem Pań stwu o tym, że struk tu ry, w tym i ONZ, któ re wy two rzy ły się w okre sie po dzia łów,

wo jen, gra nic, róż nych in te re sów pań stwo wych by ły in ne. ONZ do dziś nie zdą ży ła wy dać re zo lu cji w spra wie Gru zji. 
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A więc struk tu ry. Z dru giej stro ny, pro wo ku je my Was i za chę ca my do or ga ni zo wa na się, do gło so wa nia, do two rze nia twór czych pro gra mów. Na -

sze spo tka nia te mu słu żą i po win ni ście wy cią gnąć z nich wnio ski. Nie mó wi my wca le, że ma my ra cję, ale ma my swo je po glą dy i do świad cze nia.

Od da je my je Wam, a Wa sze po ko le nie po win no wy chwy ty wać to, co Wam jest po trzeb ne. Po win ni ście czer pać z na szych do świad czeń i su ge stii

jak wi dzi my przy szłość kra ju, Eu ro py i świa ta. Aby ście mo gli zro bić ka rie ry, żyć bez piecz niej, aby by ło wię cej szczę ścia. 

Czy moż na wię cej zro bić? Gdy bym był w Ty be cie, to bym ro bił. Gdy bym był po wiedz my w Sta nach, też bym ro bił, ale ina czej. Wszę dzie, każ dy

z Was, w in nym miej scu po wi nien ro bić in ne rze czy. 

Kie dy za czy na li śmy na szą re wo lu cję, to by ło nas bar dzo ma ło. Gdy zro dzi ła się „So li dar ność” stocz nię do wal ki po de rwa ły dwie , trzy oso by. Je den

uczest nik te go zry wu sie dzi na prze ciw ko mnie – Ju rek Bo row czak – on po de rwał, ja po tem to po pro wa dzi łem da lej. Tak i z Wa mi bę dzie. Po de rwie cie. 

Tak więc na dzi siaj po trzeb na jest struk tu ra, ma łe biu ro, gdzie po szu ki wać bę dzie my roz wią zań i pro po zy cji par la men tu glo bal ne go. Dru gie biu ro – po -

szu ki wać bę dzie roz wią zań rzą dze nia glo bal ne go. Trze cie biu ro, ma lu sień kie – po szu ki wać win no roz wią zań dla obro ny glo bal nej. Niech lu dzie sa mi się

zgła sza ją. Trze ba to zor ga ni zo wać tak, by to dzia ła nie nie ogra ni czy ło wol no ści, a rze czy wi ście pcha ło spra wy nas wszyst kich, Wa sze go po ko le nia, do

przo du. Jest to moż li we. 

Gdy by ktoś mi po wie dział, że kie dyś bę dę prze ma wiał do ta kich świet nych lu dzi i w ta kim to wa rzy stwie, to nie uwie rzył bym. Gdy by ktoś mi po -

wie dział, że do ży ję ta kich cza sów, w mo jej Oj czyź nie, w Eu ro pie i świe cie, nie uwie rzył bym. Ale kie dy już prze szli śmy tę dro gę, kie dy pa trzę ile ze -

psu li śmy, a ile moż na by ło wię cej osią gnąć, to nie je stem za do wo lo ny. Z dru giej stro ny, czu ję się naj szczę śliw szym czło wie kiem w ca łej ga lak ty ce,

po nie waż to, co ma my dzi siaj prze ka zu je my Wam, ja ko mło de mu po ko le niu. Tak więc czę sto ja i Wy bę dzie cie „za” a na wet „prze ciw”. 

Py ta nie z sali

Py ta nie do Pa na Pre zy den ta Wa łę sy. Ma się uka zać no wa książ ka na pi sa na na pod sta wie do ku men tów służb za cza sów ko mu ny, oskar ża ją ca Pa na

o do no sze nie na swo ich współ to wa rzy szy. Ja ko by ły Pre zy dent, ja ko bo ha ter – wszy scy tak Pa na spo strze ga my – jak Pan się do te go usto sun ku je? Je -

śli wol no, jesz cze dru gie py ta nie – czy uwa ża Pan, że tar cza prze ciw ra kie to wa za gwa ran tu je Pol sce bez pie czeń stwo w przy szło ści? 

Lech Wa łę sa

Za cznę od dru gie go py ta nia, czy li od tar czy. Od sa me go po cząt ku od po wia da łem tak sa mo na to py ta nie i po wtó rzę to po raz set ny. Otóż, jak wie -

cie, po ten cjał ja ki zgro ma dzi li śmy w ma ga zy nach mo że znisz czyć dzie się cio krot nie na sze ży cie na zie mi. W ogó le ży cie na zie mi! Nie któ rzy sprze -

cza ją się na wet o to, czy 11 raz był by moż li wy! Je śli nas wszyst kich dzie sięć ra zy wy mor du ją, to po co nam 11 raz?! 
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Wszel kie więc wy my sły wi dzia ne z tej per spek ty wy nie ma ją więk sze go sen su. Ma ją jed nak z in ne go punk tu wi dze nia. Każ dy chciał by mieć bo -

ga tych Ame ry ka nów za są sia dów, aby dzie li li się z na mi tro ska mi, nie bez pie czeń stwa mi. Aby się ba li, tak jak my się bo imy, So wie tów czy ko go -

kol wiek. Tak więc w Pol sce bę dzie lep szy kom fort jak bę dzie tar cza, a jed no cze śnie Ame ry ka nie tro chę zgu bią do la rów, a my na tym za ro bi my. 

Te raz wró cę do opi sów mnie. Sza now ni Pań stwo, spójrz cie ina czej, o ma łych lu dziach w ogó le się nie pi sze. W Pol sce jest ta kie przy sło wie: Pan

Bóg da je krzyż, cię ża ry wszel kie, na mia rę wiel ko ści. Ja do sta łem wiel ki krzyż, ale go nio sę. 

Opi sy wa ny bę dę jesz cze wie le ra zy, po nie waż w mo jej wal ce zda rzy ły się róż ne rze czy, czę sto dys ku syj ne. Bez do świad czeń lat 70. i otar cia się

na wet o służ by spe cjal ne, nie był bym w sta nie po ko nać ko mu ni zmu i tak pięk nie wy grać w 1980 ro ku. Ni gdy na to miast nie by łem po stro nie ko -

mu ni stycz nej i ni gdy nie za mie rza łem w ni czym kol wiek im po ma gać. Nie wierz cie w te bzdu ry. Wy ssa łem an ty ko mu nizm z pier si mat ki! Oczy wi -

ście pró bo wa łem jed nak róż nych form wal ki. Wal czy łem wszę dzie, gdzie się da ło, aż do pro wa dzi li śmy do znik nię cia ko mu ni zmu ze sce ny

po li tycz nej. Je śli sa mi ko mu ni ści te go do ko na li, ze swo im agen tem Wa łę są, to zro bi li kiep ski in te res. Nie wierz cie w ta kie bzdu ry. Każ dy z Was

dzia ła czy, jak moc no i ak tyw nie bę dzie dzia łał, tak że tu i ów dzie zo sta nie agen tem. 

Ka mil Dur czok

Pro szę Pań stwa, to by ła od po wiedź na ostat nie, nie ste ty, py ta nie od na szych Mło dych. Po pro szę te raz o pod su mo wa nie. Pan Pre zy dent Wa łę sa

mó wił o tym, że pew nie dłu go bę dą to czy ły się dys ku sje nad tym, na ja kiej pod sta wie, na ja kich war to ściach bę dzie my bu do wa li ten no wy ład i no -

wą świa to wą so li dar ność. Nie wiem, na ja kich war to ściach ją zbu du je my, ale mam pro po zy cję, pod ja kim sztan da rem moż na ją prze pro wa dzić.

Ten sztan dar zna ny jest na ca łym świe cie. Nie wiem, czy Pan Pre zy dent my śli, że to jest do bry po mysł? 

Lech Wa łę sa

Sza now ni Pań stwo, naj kró cej mó wiąc – so li dar ność jest to dzia ła nie wspól ne – je śli nie mo żesz pod nieść ja kie goś cię ża ru, do proś ko goś, aby go

ra zem z to bą pod niósł. 

Ja kie cię ża ry wi dzi my na świe cie? Cię ża ry ro dzin ne, pań stwo we, kra jo we. Ma my cię ża ry eu ro pej skie a na wet glo bal ne. Tak więc so li dar ność wszę -

dzie jest po trzeb na, tyl ko tro chę in na. Na sza, tam ta „So li dar ność”, to by ło bu do wa nie mo no po lu prze ciw ko ko mu ni zmo wi. Mia ła trzy roz dzia ły:

pierw szy – bu do wa nie mo no po lu, kie dy na ho ry zon cie by ło zwy cię stwo, po tem uciecz ka od mo no po lu i za mia na je go na de mo kra cję, plu ra lizm

i na ka pi ta lizm. Czy my śli cie, że so li dar no ścią moż na zbu do wać ka pi ta lizm? Nie wierz cie w to, ale my nie mie li śmy wy bo ru, wszyst ko się kła dło!

Głód nam gro ził, śmierć gło do wa, więc mu sie li śmy. Dla te go też, to był dru gi roz dział – po dział na te czyn ni ki, a trze ci, po tym wiel kim po dzia le,

znów za czy na li śmy się jed no czyć, ale już nie w mo no pol, a każ dy w obro nie swo ich in te re sów – ka pi ta li ści, po li ty cy, związ kow cy. 
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Po dru gim roz dzia le na le ża ło jed nak czas tam tej „So li dar no ści” za mknąć – zwi nąć sztan da ry i scho wać zwy cię stwo, bo być mo że jesz cze nie raz

bę dzie po trzeb ne. Nie uda ło się te go zro bić i dla te go zo sta li śmy te raz w ta kiej trud nej sy tu acji. „So li dar ność” zo sta wi ła więc sztan da ry, tam tą chwa -

łę i jest dziś na wet lep szym związ kiem za wo do wym, jak był mój. Ty le tyl ko, że li czy dziś 500 ty się cy człon ków, a tam ten miał po nad 10 mi lio nów!

To tro chę dziś nam utrud nia. Kie dy dziś mo gli by śmy znów od wo łać się do „So li dar no ści”? I do ja kiej „So li dar no ści” – do idei, czy do związ ku? Do

cze go ma my się od wo ły wać? 

Za łóż cie więc w Wa szych kra jach, w Eu ro pie „So li dar ność”, tyl ko naj pierw prze my śl cie, do ja kich te ma tów bę dzie to Wam jest po trzeb ne. Nie do

wszyst kich, tyl ko do tych, gdzie nie moż na pod nieść ja kie goś cię ża ru i trze ba do pro sić ko goś, by wspól nie go pod nieść.

Ka mil Dur czok

Dzię ku ję bar dzo. Ko rzy sta jąc z obec no ści zna ko mi tych go ści, za pra szam na sce nę Pa na Pre zy den ta Mia sta Gdańsk, Paw ła Ada mo wi cza. Wśród

nie zwy kłych go ści zo sta ną wrę czo ne nie zwy kłe na gro dy.

Pa weł Ada mo wicz

Do stoj ni No bli ści, Dro dzy Pań stwo. Pią te go grud nia ob cho dzi my Mię dzy na ro do wy Dzień Wo lon ta ria tu. 

Mó wi li śmy dzi siaj du żo o so li dar no ści i wol no ści. Oj ciec Świę ty, Jan Pa weł II, w Gdań sku na Za spie mó wił: Nie ma wol no ści bez so li dar no ści.
Póź niej uzu peł nił to prze sła nie, mó wiąc że nie ma so li dar no ści bez mi ło ści. O tym, mó wi li dzi siaj Je go Świą to bli wość Da laj la ma i wszy scy po zo -

sta li mów cy – że mi łość jest isto tą ży cia na każ dym kon ty nen cie, w każ dym spo łe czeń stwie, w każ dej re li gii. Mi łość, to da wa nie z sie bie in ne mu,

po ma ga nie, tak jak mó wił Świę ty Pa weł: Je den dru gie go brze mio na no ście. 

Wo lon ta riu sze to ci, któ rzy po świę ca ją swój pry wat ny czas i sie bie, dla in nych, nie ocze ku jąc ni cze go w za mian. Da jąc sie bie in nym, dzi siej sza

współ cze sna so li dar ność jest przed każ dym z nas, ja ko za da nie. To my ją wszy scy two rzy my, tu taj na tej sa li i na ca łym glo bie. 

Przed sta wi my za chwi lę pię ciu lau re atów, wo lon ta riu szy 2008 ro ku, na gro dzo nych przez re gio nal ny Ośro dek Wo lon ta ria tu w Gdań sku. Bę dzie to

pięk na chwi la, bo wiem zo sta ną oni na gro dze ni w Wa szej obec no ści. Wy by li ście wo lon ta riu sza mi przez ca łe ży cie i je ste ście ni mi na dal. Te raz ci

wo lon ta riu sze z Gdań ska sym bo licz nie przej mą jak gdy by od Was pa łecz kę. My ślę, że wszy scy, z tych czter dzie stu kil ku kra jów, je ste ście wo lon ta -

riu sza mi w swo ich mia stach, w swo ich re gio nach, że wła śnie dzie li cie się so bą z in ny mi. W ten spo sób Ty bet od zy ska swo ją wol ność, w ten spo -

sób Chi ny bę dą na ro dem wol nych oby wa te li, ludź mi su mie nia, otwar ty mi na in ne kra je i na ro dy. To jest na sze prze sła nie, któ re pły nie z Gdań ska,

pły nie z Pol ski, czy li so li dar ność dla przy szło ści. 

Część 5. Konferencja „Solidarność dla Przyszłości”, Gdańsk, 5-6 grudnia 2008 r.

66



Bar dzo pro szę, te raz przed sta wi my lau re atów te go rocz nej edy cji Nie stru dzo nych.

Pa ni Bar ba ra Nie ma szek - jest oso bą, któ ra czter dzie sto let nią pra cę za wo do wą za wsze łą czy ła z pra cą na rzecz in nych. Z gru pą lu dzi ko cha ją -

cych pięk no przy ro dy i cie ka wych świa ta za ło ży ła 25 lat te mu w Gdań sku To wa rzy stwo Przy jaź ni Pol sko -Nor we skiej. Od sied miu lat peł ni dy żur 

w Gdań skim te le fo nie za ufa nia „Ano ni mo wy Przy ja ciel”, gdzie dzie li się swo im cza sem i do świad cze niem ży cio wym z ludź mi po trze bu ją cy mi wy -

słu cha nia i wspar cia. Pa ni Bar ba ra, speł nia się tak że ja ko żo na, mat ka i bab cia. Po dą ża za swym po wo ła niem – służ by bliź nie mu. Gra tu lu je my. 

Ko lej nym lau re atem jest Szkol ne Ko ło Wo lon ta ria tu Gim na zjum nr 29. 

Pro si my na sce nę przed sta wi cie la wo lon ta riu szy Pa na Hen ry ka Kno spę. Szkol ne Ko ło Wo lon ta ria tu dzia ła nie prze rwa nie od 2002 ro ku. Po wsta ło z po -

trze by nie sie nia po mo cy bez dom nym psom, kie dy schro ni sko, w któ rym prze by wa ły zo sta ło pod pa lo ne. Mia ło wów czas miej sce po spo li te ru sze nie i gru -

pa za pa leń ców z cza sem prze ro dzi ła się w rze szę en tu zja stów go to wych po ma gać tym, któ rzy tej po mo cy ocze ku ją. Obec nie Ko ło two rzy 58 wo lon ta riu szy,

któ rzy or ga ni zu ją ró żne ak cje cha ry ta tyw ne, zbiór ki da rów oraz po go to wie na uko we dla uczniów ma ją cych trud no ści w na uce. Gra tu lu je my.

Te raz na sce nę za pro si my li der kę gru py „Ko ali cja na Rzecz Bi sku piej Gór ki”, za pra sza my Pa nią Li dię Li siń ską. 

Ko ali cja, to gru pa lu dzi, któ rych po łą czy ła idea wspól ne go dzia ła nia dla in nych. Two rzą ją oso by re pre zen tu ją ce róż ne in sty tu cje dzia ła ją ce na te -

re nie dziel ni cy. Po mi mo róż no rod nych in te re sów i ce lów pra gną zmie nić, choć tro chę, rze czy wi stość w bli skiej ich ser cu dziel ni cy. Gra tu lu je my.

Ko lej ny mi lau re ata mi są Wo lon ta riu sze Te atru In te gra cyj ne go „Ra zem”. Pro si my ich przed sta wi ciel kę, Pa nią Na ta lię Niem kie wicz. 

Te atr po wstał w 2005 ro ku na ba zie Pol skie go Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym oraz In te gra cyj ne go Klu bu Ar ty stycz -

ne go „Win da”. Od po cząt ku je go ist nie nia two rzą go wo lon ta riu sze i pod opiecz ni pro gra mu „Star szy Brat Star sza Sio stra”. Dzia łal ność te atru opie ra

się na part ner stwie mię dzy ak to ra mi nie peł no spraw ny mi i peł no spraw ny mi. Obok pol skich wo lon ta riu szy od dwóch lat do Te atru do łą cza ją tak że

wo lon ta riu sze za gra nicz ni. W ta kich wa run kach moż li we jest wspól ne sta wia nie py tań: Kim je stem? Cze go pra gnę? Co się dla mnie li czy? Jak szu -

kać i zna leźć po ro zu mie nie? Jak po łą czyć od ręb ne z po zo ru świa ty? Z od po wie dzią przy cho dzi Te atr. Gra tu lu je my. 

Za pra sza my na sce nę ostat nich lau re atów, są to wo lon ta riu sze Fun da cji „Dok tor”. Za pra sza my Pa nią Do ro tę Ba dyń ską oraz Pa nią Mag da le nę Ma -

daj czyk. 

Fun da cja pro wa dzi dzia łal ność do bro czyn ną, wraz ze swo imi psa mi, po ma ga jąc i edu ku jąc naj młod szych w ten nie ty po wy spo sób. Dzia łal ność

Fun da cji ma wie le po ży tecz nych aspek tów, wo lon ta riu sze wraz ze swo imi pu pi la mi od wie dza ją dzie ci nie peł no spraw ne in te lek tu al nie oraz ru cho -

wo. Za ba wy i ćwi cze nia z pro fe sjo nal nie prze szko lo ny mi psa mi do sko na le wpły wa ją na roz wój dzie ci, któ re o wie le chęt niej współ pra cu ją. 

Pro szę Pań stwa, lau re aci Nie stru dzo nych 2008 – Wo lon ta riu sze Fun da cji „Dok tor”, Wo lon ta riu sze Te atru In te gra cyj ne go „Ra zem”, „Ko ali cja Osób

na Rzecz Bi sku piej Gór ki”, Szkol ny Klub Wo lon ta riu szy Gim na zjum nr 29 oraz Bar ba ra Nie ma szek. Gra tu lu je my. 
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Ka mil Dur czok

Dzię ku je my bar dzo. Gra tu lu je my na gro dzo nym. 

Pa nie i Pa no wie. Gdańsk, Wy brze że, Pol ska, my wszy scy mie li śmy oka zję spo tkać się z zu peł nie nie zwy kły mi go ść mi: Je go Świą to bli wość XIV

Da laj la ma, Pa ni Shi rin Eba di, Pre zy dent Fre de rik Wil lem de Klerk, Pan Adol fo Pérez Esqu ivel i Pan Pre zy den ta Lech Wa łę sa. Dzię ku je my bar dzo.
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Uroczysta kolacja inaugurująca obrady konferencji



Piotr Gulczyński

Szanowni Państwo, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska oraz Instytutu Lecha Wałęsy pragnę serdecznie powitać na kolacji inaugurującej obrady

Konferencji „Solidarność dla Przyszłości”. Projekt „Solidarność dla Przyszłości” związany jest z naszym patrzeniem w przyszłość, o czym wielokrotnie

wspominał Lech Wałęsa. Polska „Solidarność” może dzisiaj stać się żywym przykładem dla tych, którzy nadal walczą o wolność, demokrację i prawa

człowieka. Chcielibyśmy potrafić użyć słowa „solidarność”, jako uniwersalnego klucza do zmiany na świecie. Do zmiany w takich miejscach, gdzie

czasami jest to bardzo trudne. Niekiedy dokonuje się tego w sposób oddolny, czasami odgórny. Mamy nadzieję, że również podczas tej konferencji

zgodzicie się Państwo z tym, że metoda, którą Pan Prezydent przyjął, aby traktować solidarność, jako klucz by docenić tych, którzy zmieniają świat,

może być właśnie traktowana w taki uniwersalny sposób. Oficjalną część naszego wieczoru rozpocznie Prezydent Miasta Gdańsk.

Paweł Adamowicz

Witam Państwa w Gdańsku, mieście wolności i „Solidarności”. Cieszę się, że przedstawiciele wolnych narodów, miłujących pokój, są dziś z nami.

W imieniu gdańszczan witam wszystkich dostojnych gości. 

W szczególności witam czcigodnych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, tych, którzy wyznaczają kierunek pokoju i wolności w świecie. Witam

serdecznie Jego Wysokość, Ekscelencje, Panów Premierów, Prezydentów, Ministrów. Witam naszego szczególnego gospodarza i gościa. Witam

elektryka, gdańszczanina, laureata Pokojowej Nagrody Nobla i pierwszego Prezydenta Niepodległej Rzeczypospolitej Pana Lecha Wałęsę wraz z

małżonką Danutą. 

Szanowni Państwo, 25 lat temu nie mogliśmy się spotkać. Pamiętamy, że wtedy Europa i świat były przedzielone żelazną kurtyną. W imieniu

Lecha Wałęsy 25 lat temu, w Oslo, Pokojową Nagrodę Nobla odbierała jego małżonka Danuta. Przemawiała w jego imieniu, a przede wszystkim

w imieniu wszystkich Polaków miłujących wolność, wszystkich narodów Europy Środkowej i Wschodniej, żyjących wtedy pod jarzmem sowieckim.

Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy była także nagrodą dla Polaków, ale i niejako dla wszystkich ludów i narodów Europy Środkowej i Wschodniej,

które walczyły o wolność. 

Pamiętamy jak „Solidarność”, ruch, który się narodził w Gdańsku, uchwalił odezwę do narodów Europy Wschodniej. Ta odezwa wstrząsnęła

murami ówczesnej władzy sowieckiej i odbiła się dużym echem w Związku Sowieckim i we wszystkich barakach ówczesnego obozu radzieckiego.

Barak polski był najbardziej wesoły i niesforny. To tutaj w Gdańsku narodził się ruch obywatelski, który w sposób pokojowy i bezkrwawy

przeprowadził naród polski ku wolności. „Solidarność” przebiła również mur berliński, otworzyła bramy więzień i przyspieszyła proces

demokratyzacji w tej części świata.
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Szanowni Państwo, w europejskiej, chrześcijańskiej tradycji szóstego dnia grudnia do wszystkich grzecznych, dorosłych i dzieci, przybywa Święty

Mikołaj. Dzisiaj jest Wigilia Świętego Mikołaja, chciałbym w imieniu wszystkich gdańszczan, naszemu dostojnemu jubilatowi, Lechowi Wałęsie

wręczyć talary Gdańskie. Monety złota, srebrna i miedziane, wybite specjalnie na tę okoliczność z certyfikatem numer 1. 

Wręczamy także jubilatowi przewodnik „Gdańsk według Lecha Wałęsy”. Opisane są w nim miejsca, w których Lech Wałęsa mieszkał. Od Stogów,

poprzez Suchaninok, poprzez wszystkie dzielnice Gdańska. Także to, gdzie spędził noc poślubną z Danutą, gdzie pierwszy ich syn, Bogdan, się

urodził, wszystko jest opisane w tym przewodniku. Przygotowaliśmy go także w wersji angielskiej i otrzymają ją także nasi wszyscy dostojni goście. 

Panie Lechu, dziękujemy za to, co uczyniłeś dla Gdańska, dla Polski, dla świata. Niech przesłanie wolności i solidarności, które było wygłaszane

przez dostojnych laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, jutro odbije się echem we wszystkich tych krajach, w których jeszcze nie ma wolności, 

w których prawa człowieka są nadal łamane. Niech posłanie z Gdańska będzie słyszalne we wszystkich krajach łaknących wolności, łaknących

sprawiedliwości. 

Piotr Gulczyński

Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi. Jest z nami dzisiaj architekt Wolnych Związków Zawodowych, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej. Bardzo

proszę Pana Marszałka Bogdana Borusewicza o zabranie głosu.

Bogdan Borusewicz

Panie Prezydencie, Drogi Lechu, masz jednak olbrzymią siłę przyciągania. Siłę, którą ma także Polska, bo to jest święto nie tylko Twoje, ale święto

całego kraju. Cieszę się, że mogę w nim wziąć udział. 

Cieszę się, że już minęło 25 lat, a my jeszcze żyjemy. Rozmawiałem niedawno z jednym ze znaczących polityków, Prezydentem, który w latach

60. rozpoczynał swoją walkę, bardzo trudną i zakończoną zwycięstwem. Zapytał, czy nie mam wrażenia, że mamy drugie życie? Świat się tak

zmienił i nasze kraje też, że to tak jakbyśmy mieli drugie życie. Myślę, że warto marzyć. Warto działać. Warto też pamiętać o innych, którym nie

poszczęściło się tak jak nam. Nam bowiem w tej części Europy się poszczęściło. Nasza działalność i walka były wspólne i musimy też pamiętać 

o tych, którzy odeszli w poczuciu klęski, ale dzięki nim – my zwy cię żyliśmy. 

W tym spotkaniu bierze udział tak wielu laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Każdy z nich może być przykładem. Można o nich napisać traktat

na temat: jak jednostka może wpłynąć na dzieje własnego kraju, a także na dzieje świata. Każdy z obecnych tutaj Noblistów miał taki wpływ. 

Księga Uroczystości 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

71



W dys ku sji o de ter mi ni zmie w dzie jach, w dys ku sji o fi lo zo fii hi sto rii, lu dzie ci są przy kła dem, na to, że teo ria de ter mi ni zmu nie jest praw dzi wa.

Ina czej bo wiem by śmy się nie spo tka li tu taj w tym gro nie. Lech Wa łę sa nie do stał by Na gro dy No bla, my nie by li by śmy w Pol sce su we ren nej i de -

mo kra tycz nej. War to więc nie ule gać de ter mi ni stom i pa trzeć w przy szłość. 

Kiedy Lech Wałęsa otrzymał Nagrodę Nobla, Polska była w trudnym położeniu. Minęły dwa lata bardzo ciężkiej walki, w którą zaangażowane

były setki tysięcy ludzi. Istniało całe rozbudowane podziemie, działające na rzecz zmian w Polsce. To był ewenement na skalę europejską. Sześć

lat później mieliśmy w Polsce pierwsze wolne wybory. W 1983 roku Pokojowa Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy była wsparciem dla jego

działalności, ale była także wsparciem dla nas wszystkich, którzy działaliśmy w podziemiu. To było niezmiernie ważne. 

Lech Wałęsa, którego określano, jako osobę prywatną, stał się osobą publiczną. Nie tylko w Polsce, ale osobą publiczną dla całej Europy i dla

świata. Chciano, aby Lech Wałęsa był osobą prywatną, chciano, aby problemy polskie i stan wojenny były sprawami jedynie tego systemu.

Wydawało się wówczas, że system jest na tyle silny, że pokona tendencje wolnościowe, że pokona nas w tej bardzo trudnej i cię żkiej wal ce. Na -

gro da No bla po ka zy wa ła zaś, że to nie jest tyl ko pro blem Pol ski. „So li dar ność” oka za ła się nie tyl ko spra wą sys te mu ko mu ni stycz ne go – sta ła się

spra wą ogól no świa to wą. To po par cie by ło dla nas tak wa żne. Do brze więc, że mo że my o tym przy po mnieć. 

Pamiętając o tej Nagrodzie Nobla, pamiętajmy również o tym, że na tego typu wsparcia oczekują od nas inni. Jeżeli nie będziemy o tym pamiętać,

to będziemy także odpowiedzialni za to, co się dzieje poza Europą i poza Polską. Za łamanie praw człowieka, agresje i wojny, i za to, że znaczna

część mieszkańców naszego globu nadal cierpi niedożywienie. Jestem pewien, że świat się zmienia na lepsze, dzięki takim ludziom jak Lech Wałęsa

i jego goście, laureaci Pokojowej Nagrody Nobla.

Piotr Gulczyński 

Dziękuję bardzo Panu Marszałkowi. Polska i Litwa budowały w XIV i XV wieku silną Europę. Teraz mamy nadzieję, że Polska i Litwa będą

budowały silną Unią Europejską. Jest dzisiaj z nami Premier Litwy Pan Gediminas Kirkilas, którego poproszę o zabranie głosu.

Gediminas Kirkilas

Panie Prezydencie, Wasze Ekscelencje, Szanowni Państwo. Jest dla mnie olbrzymią przyjemnością, że mogę przed Państwem tutaj występować,

w tej niezwykłej sytuacji. Prezydent Lech Wałęsa jest jakby symbolem walki Europy o wolność i pokój. Najważniejsze są zmiany, które miały miejsce

w latach 90., które stworzyły wolną Europę i wolność, którą do dzisiaj cieszą się wszystkie kraje europejskie.
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Ruch rozpoczął się w latach 80. Jego przywódcą był Lech Wałęsa, a celem była walka o wolność. Ta walka została przejęta następnie przez kraje

bałtyckie, przez wszystkie kraje byłego Związku Radzieckiego. Pamiętam ten czas, miałem wtedy 28-29 lat, w Litwie podówczas bardzo ważne

były wtedy słowa: „Lato z Radiem”, Lech Wałęsa i „Solidarność”. Były to nośne hasła na Litwie wtedy. 

Szanowni Państwo, w tym roku obchodzimy 20 rocznicę współpracy pomiędzy ruchem litewskim „Sajudis” a „Solidarnością”. Wiele nauczyliśmy

się od Polski wówczas. Prowadziliśmy wspólną walkę o wolność, a wspólna walka musi być prowadzona, jeżeli Europa ma być bezpieczna i

zjednoczona. Trudno wyobrazić sobie Europę i cały świat, trudno wyobrazić sobie jak wyglądałyby, gdyby nie doszło do tych wydarzeń. 

Wspomniano o 600 latach naszej wspólnej tradycji. Przez sześć stuleci Polska i Litwa stanowiły przykład tego, jak można budować stosunki

dobrosąsiedzkie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy wydarzenia basenu Morza Bałtyckiego zmieniły bieg historii. Kilka stuleci temu to Rzeczpospolita

Obojga Narodów, w tej Rzeczypospolitej powstała pierwsza konstytucja w Europie i wizja integracji regionalnej, która została wyrażona przez

wielkiego syna tej ziemi, tego regionu, papieża Jana Pawła II. Wstąpienie do Unii Europejskiej przez Polskę i Litwę zostało podsumowane przez

Papieża – jako od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. 

Sza now ni Pań stwo, chciał bym szcze gól nie po dzię ko wać pre zy den to wi Wa łę sie za je go oso bi sty wkład, współ pra cę mię dzy Pol ską a Li twą. 

24 kwiet nia 1994 ro ku, pod pi sał Pan po ro zu mie nie mię dzy Re pu bli ką Li twy a Rzecz po spo li tą Pol ską o do bro są siedz kich sto sun kach i o współ pra -

cy, któ re mo żna by ło uznać za prze ło mo wy mo ment w na szych re la cjach, aby pod kre ślić hi sto rycz ne zna cze nie tej chwi li. Roz po czął Pan swo je

prze mó wie nie, mó wiąc: dzi siaj Pol ska i Li twa wy cią ga ją do sie bie rę ce, po da ją so bie dłoń. Pod pi su jąc to po ro zu mie nie wy ra ził Pan prze ko na nie,

że Pol ska jest na tu ral nym so jusz ni kiem kra jów nad bał tyc kich na dro dze do zjed no czo nej Eu ro py. Wy ra ził Pan prze ko na nie, że po więk szo ny so jusz

pół noc no atlan tyc ki przy czy ni się do sta bil no ści w tym re gio nie. Wy ra ża jąc po par cie dla tak zwa nej po li ty ki otwar tych drzwi, Pol ska za wsze opo wia -

da ła się za eu ro pej ski mi aspi ra cja mi Li twy. Człon ko stwo w NA TO i Unii Eu ro pej skiej otwo rzy ło no wy roz dział dla na szej współ pra cy, da jąc nam no -

we szan se współ pra cy, za rów no dwu jak i wie lo stron nej na are nie mię dzy na ro do wej. 

Wierzę, że dla wielu Polaków, Litwa jest krajem bardzo bliskim, podobnie jak dla Litwinów, Polska jest krajem bliskim. Szanowni Państwo,

tworzymy Unię Europejską Solidarności, która jest w stanie przemawiać jednym głosem wobec partnerów zewnętrznych, popiera dążenia do

integracji europejskiej innych krajów i wnosi swój wkład w tworzenie silnego sojuszu atlantyckiego, który jest w stanie poradzić sobie z nowymi

wyznaniami w zakresie bezpieczeństwa. 

Na sza współ pra ca re gio nal na roz wi ja ła się w wy ni ku na szych wspól nych wy sił ków i ostat nio na bie ra tem pa. Wie my, że Eu ro pa mu si prze jąć od -

po wie dzial ność tak, aby od gry wać wa żniej szą ro lę na sce nie świa to wej. Sta ra my się do pro wa dzić do te go, aby kra je Eu ro py środ ko wow schod niej,

któ re mia ły po dob ną hi sto rię, rów nież mia ły de mo kra cję. Wspie ra my aspi ra cje eu ro pej skie Gru zji, opo wia da my się za ści ślej szą współ pra cą z Azer -

bej dża nem, Moł da wią i Bia ło ru sią. Wspól nie prze ma wia my w imie niu no wych kra jów człon kow skich i nasz głos jest sły szal ny w Eu ro pie. 
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Zasoby energetyczne, ochrona środowiska oraz realizacja projektów strategicznych, na przykład nowa elektrownia jądrowa oraz regionalna

infrastruktura transportowa, to wymaga współpracy naszych krajów. Jestem przekonany, że dzięki poparciu dla tych inicjatyw będziemy w stanie

przyczynić się do naszego wzajemnego rozwoju, pozostając wiernymi podstawowym zasadom. Musimy wybrać między prawdziwymi wartościami

a krótkoterminowymi interesami i to pomoże nam poradzić sobie z nowymi wyzwaniami, które pojawiają się dla naszych krajów oraz w całej

Europie. Pan był jest i będzie symbolem demokracji na świecie i w Europie. Dziękuję bardzo. 

Piotr Gulczyński 

Dziękujemy bardzo Panu Premierowi. Powinien odwołać się do Pańskich ostatnich słów i powiedzieć „Pan był, jest i będzie”. 

Pan Bernard Kouchner wspierał „Solidarność” w latach 80. Dzisiaj jest tutaj z nami jako Minister Spraw Zagranicznych Francji i liczymy, że to

właśnie pokazuje, czym jest prawdziwa solidarność, „Solidarność dla przyszłości”. Zapraszam do zabrania głosu.

Bernard Kouchner 

Panie Prezydencie, Wasza Wysokość, Panie Premierze, Drodzy Przyjaciele, Czcigodni Laureaci Nagrody Nobla. Jestem bardzo wzruszony.

Dwadzieścia pięć lat po wręczeniu Lechowi Wałęsie Nagrody Nobla, jestem bardzo wzruszony, ponieważ mówiąc o nim, mówimy też o nas samych.

Oczywiście, bardzo wygodne jest mówić o sobie, ponieważ on reprezentuje, dobrze go widzę, nie zmienił się! Ma ciągle te same wąsy, tę samą

siłę. Ten robotnik ze Stoczni Gdańskiej pokazał nam drogę! 

To on wiele lat temu pozwolił nam odkryć, że za tym, co nazywaliśmy żelazną kurtyną, było bardzo wiele nieszczęścia, opresji. Nawet ci, którzy

wierzyli, i którzy pracowali, poświęcali się socjalizmowi, zaczynali rozumieć, że rzeczywistość była bardzo trudna do zniesienia i bardzo daleka od

naszych marzeń. Dlatego w imieniu Prezydencji Unii Europejskiej, chciałbym Wam wszystkim i czcigodnym gościom tego wieczoru powiedzieć, że

jesteśmy bardzo dumni, wszyscy Europejczycy, 27 krajów członkowskich. Unia zaczęła się od sześciu, potem było 9, 12, 15 a teraz nas jest 27! 

Pan Premier powiedział, że są nadzieje. Oczywiście będą jeszcze nowe rozszerzenia. Kilka dni temu zaledwie byliśmy w Gruzji i jest prawdą, 

że pozostaje jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Ale jaka wspaniała droga, dzięki Panu, jaka wspaniała droga, pełna brawury, odwagi, determinacji.

Wszyscy byliśmy solidarni, wszyscy byliśmy „Solidarnością” mieliśmy tę nadzieję. Przyjeżdżaliśmy ciężarówkami, przywożąc sprzęt, byliśmy też

lekarzami, myślę oczywiście o organizacji „Lekarze bez granic”, która też otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w 1999 roku. Wierzyliśmy,

używaliśmy tego pretekstu medycznego, żeby spotykać naszego przyjaciela. 
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Często był więziony, nie mogliśmy się z nim spotkać, ale to był nasz model, to był nasz przykład i nie wchodząc tutaj w nasze osobiste życia,

które toczyły się wokół tej awantury politycznej, tej przygody politycznej, ludzkiej, humanitarnej, wydaje mi się, że wszyscy przyjaciele, którzy byli

razem z Panem, chciałbym tu wspomnieć jednego z nich, Bronisława Geremka, ponieważ nie ma go już wśród nas. Możemy wspomnieć jeszcze

wielu innych, to byli nasi przyjaciele, nawet dalecy przyjaciele. Dziękuję, że nas Pan poprowadził na drodze do tej Europy, którą odnaleźliśmy. 

Odnaleźliśmy nową rzeczywistość, przezwyciężyliśmy nasz egoizm, my, inne kraje. Przezwyciężyliśmy tę granicę żelaznej kurtyny i mogliśmy

pozwolić na to, żeby sytuacja uległa zmianie. Dzisiaj już tak nie jest. Dzisiaj jesteśmy w gronie 27 krajów, będzie nas więcej i chciałbym zakończyć

dziękując Lechowi Wałęsie – za nas, za walkę z opresją, za określenie tych związków zawodowych pełnych walki – Solidarność – jakie piękne

słowo! Piękny rysunek, to słowo na czerwono narysowane na wszystkich murach! Chciałbym powiedzieć też, że nie skończyliśmy jeszcze. Jest nie

tylko Europa. 

Dziękuję za to, Panie Prezydencie, że Pan powiedział o tym, że w tej chwili na świecie jest wiele miejsc, gdzie powinniśmy być, gdzie nie ma

solidarności, gdzie brakuje solidarności. Myślę o Somalii, Kongu, Darfurze, myślę o tych wielu miejscach na świecie, ale jesteśmy wszyscy za

Prezydentem, jeżeli chce teraz, to możemy udać się gdzieś indziej! Dalej! Brawo! Dziękuję, nie skończyliśmy jeszcze naszego dzieła! 

Piotr Gulczyński 

Dziękuję bardzo Ministrowi. Niestety nie wszyscy dzisiaj mogli dotrzeć na to spotkanie. Pan Guido de Marco, były Prezydent Malty, wielki

przyjaciel Polski, niestety pozostał w szpitalu na swojej wyspie, przesyła Panu Prezydentowi krótki list. 

Guido de Marco

Lech Wałęsa jest żyjącą legendą. Jest zwykłym człowiekiem, który dokonał niezwykłych rzeczy. Jest zwykłym robotnikiem, który stał na czele

ruchu inspirującego ludzi na całym świecie. Miał powołanie, aby uwolnić swój kraj od dyktatury komunistycznej. Miał strategię – ruch, który

nazywał się „Solidarność”. Znał swoje ograniczenia jako człowieka, lecz wierzył w Boga, który jest wszechmocny. 

Dzisiaj święcimy rocznicę, jesteśmy blisko niego, ponieważ dla nas pozostaje symbolem pokoju i wolności. Pomogło mu miliony robotników,

bardzo blisko niego był drugi Polak, który również miał za sobą okrucieństwo nazistowskiej okupacji, a potem, jako syn kościoła stał się Papieżem

Janem Pawłem II. 

Księga Uroczystości 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

75



Tych dwóch Polaków wierzyło w swoją misję, że Polska będzie wolna i widzieli Europę Zjednoczoną. Osiągnęli to dla swojej generacji i dla

przyszłych pokoleń. Możemy jedynie pokłonić się skromnie przed ich osiągnięciami. Wszyscy mamy wobec Pana dług, Panie Prezydencie. Niech

Bóg Pana błogosławi, niech Bóg błogosławi Polskę. 

Podpisano Guido de Marco – były Prezydent Malty.

Piotr Gulczyński

Panie i Panowie, jest dzisiaj z nami i wierzymy, że zawsze będzie, ktoś, kto całe swoje życie poświęcił Polsce. Ktoś, kto od najmłodszych lat, jako

swój patriotyczny obowiązek widział służbę swojemu krajowi, walczył z nazizmem, walczył z komunizmem i swoją mądrością oraz olbrzymią

energią pomógł tak „Solidarności” jak i potem wolnej Polsce – Pan Profesor Władysław Bartoszewski.

Prof. Władysław Bartoszewski

Wielce Szanowni Goście, Drodzy Przyjaciele.

Przy drzwiach do tej sali stali oczywiście dziennikarze. Wypełniając swój obowiązek usiłowali ode mnie wydobyć pewne informacje, poglądy, ocenę tego

wydarzenia. Nie tylko tego dzisiejszego spotkania, ale raczej tego co wydarzyło się 25 lat temu. Nie wiem, czy to, co im powiedziałem trafi do telewidzów

i słuchaczy, ale na pytanie, jakie wrażenie zrobiło na mnie przyznanie Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, jaką to rolę odrywało

i jaką rolę odgrywa dziś – odpowiedziałem bez namysłu – byłem wówczas profesorem gościnnym w Niemczech. Kiedy przyszła ta wiadomość, to było dla

mnie tchnienie nadziei i poczucie wielkiej dumy. Podobne poczuciu dumy i radości w 1978 roku, kiedy Polak został dostrzeżony przez cały katolicki świat

i został Papieżem. Podobnie, gdy 1980 roku mogłem uczestniczyć, jako jeden z sygnatariuszy listu ludzi pióra do robotników, który przywieźli Mazowiecki

i Geremek. Byłem na tej liście, przez to skromne, pośrednie uczestniczenie w tym wielkim dziele. Nie miałem wątpliwości, że jest to początek nowego etapu

w dziejach Polski, nie miałem tej wątpliwości, kiedy znalazłem się w ośrodku internowania. Potem wyjechałem za granicę i wtedy przyszła ta wiadomość.

To jest początek nowego etapu w dziejach Polski – powiedziałem wtedy dziennikarzom niemieckim, i pomyślałem – początek nowego etapu 

w naszej historii, ale i w historii waszej, czego wy nie rozumiecie, ale my rozumiemy. Tegoż wieczora ściągnięto mnie do telewizji w Kolonii. 

W jednym z głównych kanałów telewizyjnych, wraz z kilkoma niemieckimi politykami, mówiłem o tym wydarzeniu na świeżo. Nie miałem żadnych

wiadomości z Polski! Skąd wtedy, w 1983 roku w Niemczech? Nie miałem gazet! Nie słuchałem nawet radio. Z serca i z głowy mówiłem.

Powiedziałem wtedy – pamiętajcie o tym, że Polacy uchodzą niekiedy za nieobliczalnych. Polacy, jeżeli są nieobliczalni, to są planowo nieobliczalni

i to uosabia się właśnie między innymi w tych ludziach, którzy się pojawiają na polskiej ziemi, a takim człowiekiem dziś jest Lech Wałęsa.
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Odpowiadając dziś na pytania prasy, jak ja to widzę po 25 latach, mówię tak – ja wtedy nie mogłem przypuszczać i sam Lech Wałęsa nie mógł

przypuszczać, co będzie za 25 lat. To, że ja – człowiek stary, osiemdziesięciosiedmioletni i on człowiek w wieku prawie mojego syna, że możemy

razem tutaj świętować, to jest wielki dar Boży! 

Ale nie musiało tak być. Stało się tak dzięki sile solidarnego, wspólnego, braterskiego działania. Nie poprzez nienawiść, nie przez obrażanie się

na kogokolwiek, nie w wyniku tylko okrzyków. Ale w wyniku silnej woli. Od pewnego minimum w obronie naszej godności i naszej wolności nie

odstąpimy! 

I nie ma drogi do stanu rzeczy sprzed 1978 roku, sprzed roku 1980, i nie będzie drogi do stanu rzeczy sprzed przyznania Nagrody Nobla Lechowi

Wałęsie. Pokojową Nagrodę Nobla przyznawano wielu godnym ludziom. Niektórzy z nich są także tutaj. To oni wpłynęli na losy świata. Jednak to

wydarzenie w Europie Środkowowschodniej wpłynęło na losy przynajmniej stu milionów, albo więcej, obywateli narodów ujarzmionych w tej części

Europy. Dzisiaj uważam, że odchodząc w wymiernym czasie z tego świata i kończąc działalność publiczną, odejdę w głębokim przekonaniu, że

było mi dane być świadkiem rzeczy wielkich. Do rzędu tych rzeczy wielkich należy Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy. Należy też to piękne,

wzruszające wystąpienie Pani Danuty Wałęsowej, którego wysłuchałem w niemieckiej transmisji z Oslo. Do tego fenomenu rzeczy wielkich należy

też to, że wspaniali laureaci Nobla, którzy w kilku częściach świata odegrali ogromną rolę, dzisiaj tutaj towarzyszą Lechowi Wałęsie. Nie ma więc

sposobu, aby wytrzeć z polskiej świadomości te wydarzenia. 

Ci, którzy chcą pisać historię wybiórczo, nie piszą historii a bzdurzą. Historii wybiórczej nie ma. Lech Wałęsa i jego nazwisko pozostanie w rzędzie

tych Polaków, z których dumni będą nasi synowie, nasze córki, nasze wnuki. Nie może tego nikt przesądzić, kto, z kogo będzie dumny, ale

wiadomo, że ludzie nie będą dumni ze złoczyńców, nienawistników, krętaczy, obłudników, fałszerzy, a będą dumni z wielkich Polaków, do tych

wielkich należy Lech Wałęsa. 

Od wo łam się do oso bi stych do świad czeń – to Lech Wa łę sa na gle mi za ufał i ku mo je mu naj więk sze mu zdu mie niu kre ował mnie Mi ni strem Spraw

Za gra nicz nych. W do dat ku w tak zna ko mi tym to wa rzy stwie, jak Mi ni stra An drze ja Mil cza now skie go, któ re go lu bi łem, sza no wa łem i ce ni łem i to

z la ta mi tyl ko uro sło a nie zma la ło, bo oka zał się w ka żdej pró bie nie za wod ny. Bę dąc Mi ni strem Spraw Za gra nicz nych z wo li Le cha Wa łę sy, ro bi -

łem, co umia łem, on ni cze go mi pal cem nie wska zy wał. Ale to przy Le chu Wa łę sie po raz pierw szy Mi ni ster Spraw Za gra nicz nych Pol ski, z wo li

Pre zy den ta Rzeczy po spo li tej i w je go imie niu wy stą pił w Par la men cie Nie miec kim, w Bun de sta gu i przez go dzi nę mó wił do Niem ców. Te le wi zyj ną

trans mi sję te go wy stą pie nia obej rza ło 20 mi lio nów od bior ców te le wi zji nie miec kiej. Wie le prawd gorz kich i trud nych, za Le cha Wa łę sy, to by ło mo -

żli we. Hel mut Kohl przy je chał po now nie do War sza wy la tem 1995 ro ku i wie le in nych fak tów szcze gó ło wych mo żna by wy li czać. Le cha Wa łę sa

bo wiem za ufał pew nym lu dziom, umiał oce nić co jest wa żne i umiał od sie wać – co wa żne, a co nie wa żne. Ja z tych mo ich do świad czeń ze współ -

pra cy z Le chem Wa łę są za czerp ną łem wie le do brych przy kła dów me tod współ pra cy z in ny mi ludź mi, na śla du ję to i za to mu też dzię ku ję, bo oka -

zu je się, że i młod szy star sze go też na uczyć mo że.

Księga Uroczystości 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

77



Piotr Gulczyński

Bardzo dziękuję Panu Profesorowi. Szanowni Państwo, chciałbym poprosić o zabranie głosu gospodarza tego spotkania. 

Panie i Panowie – Pan Lech Wałęsa – zapraszam.

Lech Wałęsa 

Szanowni Państwo, mam tak dużo do powiedzenia, że nie wiem, co powiedzieć. Wiele razy pytano mnie, dlaczego to Polska? Dlaczego z Polski?

I ja zastanawiałem się, dlaczego to z Polski wychodziły i wychodzą jakieś dobre pomysły? Przecież wszyscy wiedzą o tym, że nikt na świecie, nie

dawał nam najmniejszej szansy na zwycięstwo. Nikt, a pytałem o to wszystkich wielkich. A jednak wyczuliśmy, że jest taka szansa. To bierze się

stąd, o czym wielu nie zdaje sobie sprawy, że my przez wieki byliśmy bardzo doświadczani. I przez te wieki nauczyliśmy się wyczuwać.

Podświadomie wyczuwamy szansę i zagrożenia. Przecież starsi pamiętają, mój przedmówca, profesor Bartoszewski, troszeczkę starszy ode mnie

pamięta, że Polska przewidywała wojnę światową i ostrzegała świat, ale nikt nie chciał nas słuchać. Dopiero jak wojna doszła do Londynu, do

Paryża, dopiero zorientowano się, że Polska miała rację. A jak było na koniec wojny? Tak samo ostrzegaliśmy i co z nami zrobiono? Zerwano

stosunki dyplomatyczne z legalnym rządem i nawiązano z rządem przez Stalina powołanym. 

To, co dzisiaj z tego miejsca mówimy, jest ważne. Otóż mówimy, że właśnie my, jesteśmy pokoleniem szczególnym. Za naszego życia kończyły

się nie tylko stulecia i tysiąclecia, ale właściwie zmieniły się epoki. Z epoki podziałów, wojen, granic, konfrontacji, dzięki walce, dzięki wyczuciu,

że jest taka szansa, weszliśmy w epokę intelektu, informacji i globalizacji. 

Ale to tylko szanse – i to też wielu mówi z tego miejsca – one wymagają innych struktur, innych programów. To, co się wytworzyło w tamtej

epoce granic, podziałów, nie pasuje do naszych czasów. I jeśli to szczególne pokolenie poprzez dyskusje i spotkania nie zauważy różnic, i nie

poprawi tych systemów, to chyba powiemy w pewnym momencie, że chyba nie było warto.

Z jednego supermocarstwa sowieckiego, które kontrolowało broń nuklearną, zobaczcie ile innych państw ją ma. W innych miejscach świata jest

nawet bardziej niebezpiecznie. Z tego, co wiem to do tej pory ONZ w sprawie Gruzji nie wydała żadnego oświadczenia, aby rozwiązać ten problem.

To jest jeszcze jeden dowód, że jesteśmy źle zorganizowani, że dziś są inne wyzwania. 

Często mówię o tym, więc tylko powtórzę, że dzisiaj, jako rewolucjonista, któremu się udało razem z Wami coś zrobić, chcę ponownie postawić

kilka pytań. Może nie mam na nie odpowiedzi, ale bez odpowiedzi na te pytania, naprawdę trudno będzie rozwiązywać problemy. 
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Pierwsze pytanie jest wielkie – co z ekonomią w zjednoczonej Europie i w czasach globalizacji? Przecież nikt nie wierzy, że ten obecny system

ekonomiczny jest do utrzymania, nawet w tym stuleciu. Drugie ważne pytanie dotyczy demokracji, ale w ślad za tym pojawia się pytanie o wartości

i właściwie ono powinno być pierwsze. Otóż kraje, państwa, miały swoje systemy wartości, różne religie i to się trzymało na różny sposób. Jeśli

teraz zdejmujemy granice, te naturalne zabezpieczenia, to musimy wprowadzić jakieś inne. Jakie zabezpieczenia? Jak mówiłem w różnych krajach

każdy miał swoje wartości, swoje religie, dziś zaś jeśli chcemy zwiększyć stopień zorganizowania, to musimy znaleźć, to co nas łączy. Tym

fundamentem są wartości. Jestem całkowicie przekonany, że nie zbudujemy jedności europejskiej, a w żadnym wypadku globalizacji, w ogóle się

nie porozumiemy z Chinami. Musimy ponadreligijnie dokonać wyboru wartości i uznać je za fundament. Ojciec Święty mówił, że musimy wychować

człowieka sumienia. Musimy mieć podstawowe wartości, na których postawimy wszystko inne! Wówczas utrzymamy całość. Jednym z punktów

będzie oczywiście solidarność. Jednak, gdy weźmiemy solidarność – to ustalimy w jakiej sprawie, bo wszystkiego w solidarność nie włożymy.

Uzgadniając i utrzymując wartości rzeczywiście zbudujemy piękniejszy świat i bezpieczniejsze jutro. Ja w to głęboko wierzę. Oddając cześć tamtym

pięknym naszym zwycięstwom, pomyślcie o tym przy takich spotkaniach. Jeśli tego nie zrobimy, to będą nam zarzucać i podważać nasze naprawdę

heroiczne, wielkie zmagania, ale też i zwycięstwo. Chciałbym, aby nasze dzieci mówiły o nas i o pięknym zwycięstwie dobrze.

Na koniec jeszcze jedno ostrzeżenie, otóż świat się zmienia skokowo i płynnie. Skoki to rewolucje i wojny. „Solidarność” to też był skok. Teraz,

przez 50 najbliższych lat nie przewiduję żadnych skoków ludzkości. Bo nie ma dokąd. Do komunizmu? Nie bardzo. O czym będą więc powstawać

doktoraty i rozprawy? No właśnie, o naszych zachowaniach. Nikomu z działających nie uda się wymigać, wszystko zostanie dokładnie opi sa ne 

– co po wo do wał, dla cze go tak się sta ło, skąd ten błąd itd. Nie da dzą więc wszyst kim spo ko ju, szcze gól nie Wam tu taj ze bra nym, bo jesteście

zamieszani w różne rzeczy wielkie, jesteście elitą. Długie dziesięciolecia, Waszych zachowań, naszych zachowań, wszystko nam wyliczą. 

Bardzo uważajmy na nasze działania, aby nasze rodziny za bardzo nie cierpiały. Życzymy dobrze naszym następcom, dzieciom i wnukom.

Chciałbym wznieść toast, w podziękowaniu za to, że chcieliście przyjąć zaproszenie. W podziękowaniu, że wspólnie walczyliśmy, bo każdy z Was

miał tu swój wkład, że doczekaliśmy szansy na pokój, na rozwój Europy i świata. 

Piotr Gulczyński

Serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi, dziękuję mówcom dzisiejszego wieczoru. Tą sesją zainaugurowaliśmy obrady konferencji „Solidarność

dla Przyszłości”.
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Piotr Gulczyński 

Szanowni Państwo. Mam ogromy zaszczyt powitać Państwa w Filharmonii Bałtyckiej. Miasto Gdańsk i Instytut Lecha Wałęsy zorganizowały

konferencję pod hasłem „Solidarność dla Przyszłości”. Chcemy aby to, co przyniosło Lechowi Wałęsie i Polakom walczącym o wolność 25 lat temu

Nagrodę Nobla, stało się pozytywnym i uniwersalnym przesłaniem, które Polacy będą mogli nieść przez kolejne lata, dziesięciolecia i czym będą

mogli ubogacać świat i Europę. Mamy nadzieję, że Solidarność będzie wartością, na której będziemy mogli zbudować lepszy, pokojowy świat. 

O powitanie gości konferencji poproszę Prezydenta Miasta Gdańska.

Paweł Adamowicz 

Jego Świątobliwość, Wasza Królewska Mość, Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej, Panowie Prezydenci, Panie Premierze Rządu Polskiego,

Panowie Ministrowie, Ekscelencje, Księża Arcybiskupi, Szanowne Panie i Panowie, witam Państwa w Gdańsku, mieście wolności i Solidarności.

To tutaj, 69 lat temu na Westerplatte, nie opodal tego miejsca w którym się znajdujemy, Polska, jako pierwszy kraj Europy i świata sprzeciwiła

się agresji hitlerowskiej. Polska, jako pierwszy kraj stanęła w obronie wolności i prawa do niepodległego samostanowienia. 

To tutaj, 28 lat temu, w 1980 roku, nie opodal tego miejsca, w Stoczni Gdańskiej, narodził się dziesięciomilionowy ruch obywatelski. Ruch

wolnych obywateli, ruch łączący robotników, intelektualistów, ruch łączący ludzi wierzących i niewierzących, ludzi wszystkich warstw społecznych,

wszystkich grup wiekowych, ruch, w którym działali również członkowie partii komunistycznej. Ten ruch, pod wodzą Lecha Wałęsy, był pierwszym

ruchem w Europie i na świecie, który nie postawił gilotyny na placach miast, który nikogo nie skazywał, nikogo nie oskarżał. Ruch pokojowy, który

bezkrwawą rewolucją, a nawet bez rewolucji, dokonał czegoś, czego przedtem nie udało się innym narodom. Dokonał zmiany sumień, charakterów

ludzkich, wyrwał pierwsze cegły z muru berlińskiego, otworzył więzienia, dał podwaliny samorządnej Rzeczypospolitej, demokracji lokalnej. Uznał,

że fundamentem każdego ładu społecznego jest wolność, prawa człowieka, prawo do samostanowienia, do stowarzyszania się. 

Szanowni Państwo, słowa wypowiedziane w Gdańsku mają moc sprawczą. Ostrzegam, że wypowiedziane tu w Gdańsku słowa do narodów

Europy, zatrzęsły imperium sowieckim, doprowadziły do jesieni ludów w 1989 roku. Mam nadzieję, że słowa wypowiedziane dzisiaj, tu w Gdańsku,

dojdą i zostaną usłyszane przez wszystkie narody, małe i duże, które do tej pory są pozbawione praw człowieka, które do tej pory łakną wolności.

Tych narodów jest jeszcze wiele na świecie. Gdańsk, Polska, Europa powinny o tych narodach pamiętać. Jestem przekonany, że „Solidarność dla

przyszłości” to wielkie przesłanie dla tych narodów XXI wieku. Jesteśmy z nimi, pamiętamy o nich i wspierajmy je. 

Panie Prezydencie, my gdańszczanie, my Polacy jesteśmy dumni, że właśnie Pan skupił, wokół siebie tak zróżnicowane polskie społeczeństwo,

zjednoczył je i pokazał jak drogą pokojową można walczyć o wolność i o prawa człowieka. Jestem przekonany, że dzisiejszy świat XXI wieku i te
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narody ujarzmione potrzebują takich Lechów Wałęsów! Mam nadzieję, że w każdym z tych narodów są tacy obywatele, tacy ludzie jak Pan. Może

jeszcze ich nie znamy, ale każdy z nas może być Lechem Wałęsą. Każdy z nas powinien kroczyć drogą wolności i solidarności. 

Piotr Gulczyński 

Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi. Mamy nadzieję, że projekt „Solidarność dla Przyszłości”, który inaugurujemy dzisiejszą konferencją, będzie

projektem wieloletnim. Mamy nadzieję, że pozwoli nam na szereg interesujących dyskusji o świecie, Europie, pokoju i o tym, czym dla Polski była

„Solidarność”. Bardzo proszę, aby przewodniczenie dzisiejszej konferencji przejął Pan Premier, Profesor Jerzy Buzek, którzy zgodził się przyjąć

zaproszenie Instytutu Lecha Wałęsy. Proszę bardzo Panie Premierze.

Prof. Jerzy Buzek  

Wielce Szanowny, Drogi Panie Prezydencie Lechu Wałęso, Wielce Szanowni, Dostojni Goście, Drodzy Państwo. Mam wielki zaszczyt otworzyć

pierwszą konferencję „Solidarność ku Przyszłości”. Jej oczywistym celem jest zastanowienie się nad tym, co nas czeka i jak możemy pomóc 

w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów na świecie. 

Spotykamy się w pięknym Gdańsku, w niezwykłej scenerii Filharmonii Bałtyckiej. Myślę, że warto sięgnąć do korzeni, zastanowić się przez chwilę,

jak się to stało, że jesteśmy w takiej Polsce, że jesteśmy w takiej Europie.  

Aby sięgnąć do korzeni, warto mieć jakąś prawdę materialną w ręce. Mam taką prawdę materialną – jest to broszura, która ukazała się 25 lat temu.

To jest prawdziwa historia. Takich broszur w Polsce było tysiące, wydawali je nieznani nikomu, niezależni od siebie, nie wiedzący o sobie – publicyści,

drukarze, kolporterzy. Kiedy przejrzymy tę broszurę, możemy poczuć atmosferę tamtych dni. Znajdziemy w niej takie słowa, jak zapis: Jeśli Polacy
nie tańczyli na ulicach to tylko, dlatego że takie tańce, bez zezwolenia, uznano by za działalność antypaństwową, karaną grzywną lub aresztem. 

Ale jest również poważna uwaga: Jedną z głównych obaw, jakie targają Polakami jest uczucie, że są zapomniani przez zachód. W takich
okolicznościach Pokojowa Nagroda Nobla dla człowieka, który jest symbolem polskiej walki i cichej wytrwałości była jak najbardziej pożądana.
Czekaliśmy na nią wszyscy z utęsknieniem. 

I następny fragment z tej broszury – są tu listy od więźniów politycznych z Łęczycy, od włókniarek, od ludzi nauki. Licealistki podpisały się,

czterdzieści parę nazwisk, jest tylko adnotacja, że są nieczytelne, wiemy, dlaczego. Jest też taka uwaga od doktora ekonomii, który kończy swój list
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do redakcji w taki sposób: Chciałbym mu – Panu Lechowi Wałęsie, laureatowi – przekazać uścisk ręki, nie żadne kwiaty, te raczej zaniósłbym
pod pomnik, on jest prostym robotnikiem, więc zrozumie to wyciągnięcie ręki bez słów. Ta broszura pełna jest tego rodzaju słów. Opisany jest

również wspaniały powrót Lecha Wałęsy z łowienia ryb i fragment wyciągania Pana Prezydenta, wówczas jeszcze nie Prezydenta, z samochodu,

brawa, oklaski, wzruszenia. Cała Polska się wówczas cieszyła. 

Odnajdziemy jednak w tej broszurze także nastrój przygnębienia, którego może już dzisiaj nie pamiętamy. Warto pamiętać, że myśleliśmy to samo,

ale byliśmy rozproszeni. Świat był bardzo daleko i wydawał nam się taki trudny do osiągnięcia Wszystko, co mieliśmy w ręku, to wzajemne

porozumiewanie się, otwartość na siebie i siłę naszych charakterów, jeśli się na nią zdobyliśmy, a nie było łatwo. 

Po 25 latach, warto wrócić do tych korzeni. Tym bardziej, że  nasza konferencja ma odpowiedzieć bardzo konkretnie na potrzeby jutra, analizując

to, co jest dzisiaj. Przed nami trzy części naszej konferencji. W pierwszej będziemy się zastanawiali nad możliwością globalizacji pokoju, czy jest

on możliwy. Jest to pytanie nadzwyczaj zasadne. W drugiej części będziemy rozważać pytanie o przyszłość naszego europejskiego kontynentu. Czy

może być nadal źródłem siły i nadziei, jak było to często w przeszłości? I wreszcie trzecie pytanie, bardzo aktualne, o rozwój ekonomiczny świata,

który jest podstawą naszych sukcesów, wiemy o tym doskonale. Każda z tych części musi być przepojona i będzie przepojona pewną ideą, światem

wartości i tym, w co wierzymy, bo w każdym z tych punktów jest to najważniejszy wskaźnik i drogowskaz naszej drogi. 

Jako motto naszej dzisiejszej konferencji, chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment, z telegramu gratulacyjnego Stolicy Apostolskiej: Została
w ten sposób nagrodzona wola i wysiłki podejmowane z myślą o rozwiązaniu trudnych spraw, by idea ta, głęboko zakorzeniona w ewangelicznym
prawie miłości, a tak bardzo bliska świadomości naszego narodu i wszystkich ludzi miłujących pokój, stała się skuteczną drogą dla wszystkich
społeczeństw i całej współczesności, całej ludzkości, w podejmowaniu i rozwiązywaniu rodzących się napięć, o to się modlę, na to czekam. 

Są to słowa Jana Pawła II. W jakimś sensie o tym będziemy chcieli mówić, w jaki sposób rozszerzyć tę ideę. Zanim jednak przystąpimy do obrad

i wysłuchania dostojnych gości naszej konferencji, jeszcze przeczytam, co Lech Wałęsa powiedział do nas wszystkich, wtedy w podziemiu,

czytaliśmy te słowa w różnych zapisach: Uważam, że ta nagroda to nasza wspólna, wspólne uznanie, uznanie dla nas wszystkich, którzy chcemy
iść do prawdy pokojową drogą, przez porozumienie, uważam, że skoro inni nas rozumieją, ludzie mądrzy, może mądrzejsi od nas, to zostaniemy
też uznani, wcześniej czy później i we własnym kraju, gdzie na razie nam się odbiera to, na cośmy zasłużyli, wierzę, że zasiądziemy do stołu i
porozumiemy się dla dobra Polski. Dziesiątki reporterów wyszło na ulice i pytało o tę nagrodę. Wszyscy, bez wyjątku, odpowiadający, powiedzieli,

że bohaterem tego dnia, bohaterem nagrody jest Pan Prezydent Lech Wałęsa, powtarzam, wówczas jeszcze nie Prezydent oczywiście. Myślę, że do

dzisiaj pozostało to aktualne. Panie Prezydencie, prosimy o wystąpienie, to jest Pańska konferencja.
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Lech Wałęsa 

Szanowni Państwo, w zdaniu, które Pan Premier odczytał, powiedziałem, że wierzę, że usiądziemy do stołu, a w zamyśle – wierzę, że

zwyciężymy. Dzisiaj przyświeca nam tytuł „Solidarność dla Przyszłości”, ale muszę powiedzieć Państwu rzecz, która mi się nie podoba. Może się

mylę, chciałbym się mylić, ale jeśli będziemy tak postępować jak postępujemy, to z przykrością stwierdzam – nie wierzę, że nie sprzeniewierzymy

się tamtemu zwycięstwu, nie wierzę, że rzeczywiście zbudujemy dużo lepszy świat. Dlaczego? 

Otóż dla te go, że w tam tym cza sie zro zu mie li śmy jak ma my zwy cię żać. Przy po mnę Pań stwu, że w sa mej Pol sce wte dy sta cjo no wa ło po nad 

200 ty się cy żoł nie rzy so wiec kich, któ rzy nas pil no wa li. Do oko ła Pol ski by ło roz lo ko wa nych po nad mi lion żoł nie rzy so wiec kich i po ci chu si lo sy z bro -

nią nu kle ar ną. Ka żdy, kto pa trzył na te re alia do cho dził do wnio sku, że nie ma tu żad nej szan sy na ko niec ko mu ni zmu. Wie lu z nas jed nak mó wi -

ło – nie, mu si być ja kaś szan sa. 

W tamtym czasie, w końcu lat 70., początek 80., przy spotkaniach, a spotykałem już wielkich tego świata, prawie wprost pytałem – czy jest jakaś

szansa zakończyć ten utopijny system? Czy jest szansa wyrwać polskie i inne narody z tego systemu? Mówiłem już Państwu wiele razy – nie spotkałem

ani jednego z wielkich ludzi tamtych czasów, prezydentów, premierów, królów, kanclerzy, który dałby nam szansę na to, że w najbliższej przyszłości

skończymy z komunizmem. 

Liczyliśmy czołgi, rakiety, żołnierzy, interesy i rzeczywiście nie było w tym żadnej szansy na zmianę realiów. Przypominam o tym dlatego, że jeśli

dziś mamy takie piękne hasła i chcemy budować lepszy świat, musimy wrócić do tego momentu, gdzie popełniliśmy wszyscy błąd. Wszyscy

popełniliśmy, ja też, chociaż może najmniejszy, bo ja wierzyłem. Gdzie był ten błąd? Mówiłem o tym wiele razy na wielu spotkaniach i powtórzę –

otóż w kategoriach materialnych, nawet dzisiaj, pójdźcie i wstawcie to do komputerów, najnowszej generacji, tamte realia i tamte dążenia, nawet

dziś będziecie mieli odpowiedź, nie ma najmniejszych szans! 

Tak więc pomyłka nasza polegała na tym, że zapomnieliśmy i dziś zapominamy o odwołaniu się do większej siły, do wartości, do Pana Boga, na

kolana w trudnych sytuacjach. My, i nie tylko my, to zrobiliśmy. Kończyło się drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, a my dostaliśmy prezent z nieba

w postaci Ojca Świętego. Po roku Ojciec Święty przyjechał do Polski, pamiętacie? Cały świat zwrócił oczy na Polskę – co się w tym komunistycznym

Państwie dzieje? Pięćdziesiąt lat komunizmu, a prawie cały naród bierze udział w spotkaniach z Ojcem Świętym! Pamiętacie? Komuniści, policja

polityczna też poddali się emocjom, nauczyli się robić znak krzyża świętego, słów chyba nie. Ale my patrząc na nich, dochodziliśmy do wniosku,

że jacy to komuniści? To rzodkiewki tylko! Na wierzchu czerwone, a w środku wcale nie takie czerwone. Sowieci przyglądając się temu wszystkiemu,

wpadli w panikę, pamiętacie? Ktoś próbował zabić Ojca Świętego, jak pamiętacie też, w tamtym czasie okazał się nieśmiertelny. Panika powstała

jeszcze większa i wtedy, tam w Związku Sowieckim, ktoś sobie przypomniał, że jest taki człowiek na północy, który przy kielichu, bo po trzeźwemu

to by się chyba bał, mówi o tym, że w tym stanie rzeczy, z tym prezentem, jaki Polacy mają, to jedynym wyjściem jest reformować komunizm.
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Przywieźli go do Moskwy, okrzyknęli Pierwszym Sekretarzem i on podjął próbę reform. My z tego miejsca i nie tylko my, zachęcaliśmy żeby

reformował, bo dobrze wiedzieliśmy, że to jest nie reformowalne. Wiedzieliśmy, że jeśli wyjmie się jedną z cegieł, to wszystko się przewróci i tak

się stało. I chwała, że nic mu się nie udało, że nie wyremontował komunizmu, Związku Radzieckiego ani Układu Warszawskiego, kompletna klapa. 

Po co Państwu mówię o klapie? O nie rozwiązywaniu problemów? Bo dzisiaj też nie rozwiązujemy. Mówię dlatego, żebyście się nie przejmowali

tym, bo jeśli klęska jest w dobrym kierunku, to i Nobla można za nią dostać. Jeśli więc w naszym pokoleniu z tego naszego przykładu, nie

wyciągniemy wniosków, to nasza budowla w nic się nie obróci. Nie ma najmniejszych szans dobrej budowy jedności europejskiej ani globalizacji,

dopóki nie zrozumiemy tych prostych praw, że nie tylko ekonomia, nie żołnierze, nie rakiety, a duch jest ważniejszy i on jest silniejszy! Dlatego

proszę Was, wyciągnijcie wnioski, co zrobić, aby nie zgubić tamtego zwycięstwa i tego przykładu, za naszego pokolenia i jak zwyciężać mamy.

Często to powtarzam, bo w to wierzę – że jeśli nie wyciągniemy wartości, jako fundamentu pod budowę jedności europejskiej i globalizacji, wartości

w świecie sprawdzonych, a najwięcej tych wartości jest w religii, jeśli na tych uzgodnionych wartościach nie zbudujemy fundamentu i nie będziemy

na tym budować dalej, to nasza budowla w nic się obróci. 

Ja mogę uwierzyć w tę „Solidarność dla przyszłości” i mogę ciężko pracować, by tak się stało. Natomiast w inne rzeczy, w te, które dzisiaj robimy

nie wierzę i nie daję im najmniejszych szans. Tak jak wtedy zwyciężałem, bo to zauważyłem – ja, naród polski i inne narody zauważyliśmy – tak

chciałbym dalej z Państwem zwyciężać. Właściwie, chciałbym zostać ostatnim rewolucjonistą, wtedy będę miał dużo pomników. A jeśli nie, to będą

następne rewolucje, przypadkowe albo inne, i będziemy właśnie potrzebować jeszcze raz takiej wielkiej nauczki i może wtedy, gdy znów odwołamy

się do wartości, znów padniemy na kolana, to może wtedy zaczniemy rzeczywiście wznosić budowle zgodnie z tym, czego już doświadczaliśmy,

zgodnie z tymi przykładami, które już przerabialiśmy. 

Prof. Jerzy Buzek

Panie Prezydencie, trochę inaczej to wygląda niż 25 lat temu, ale też entuzjastycznie. Proszę zauważyć, także nasze dusze się nie zmieniają,

myślimy i czujemy tak samo. Wtedy byliśmy oddzieleni murami, teraz jesteśmy blisko siebie. Teraz świat przyjechał do Polski. Wtedy byliśmy

zupełnie oddzieleni od świata. To były właśnie te nasze pytania, takie bardzo proste – jak siłą własnych przekonań wygrać wielką batalię o zmianę.

Zmianę w tej części Europy, zmianę w naszym kraju. Teraz chodzi o przezwyciężenie zagrożeń. 

Proszę Państwa, odwołam się znów do cytowanej broszury i przytoczę Państwu kolejne życzenia. Te nadeszły z Portugalii, do Pana Lecha Wałęsy:

Jako Wicepremier Rządu Portugalskiego i przywódca Partii Socjaldemokratycznej z przyjemnością gratuluję sprawiedliwego przyznania Pokojowej
Nagrody Nobla. Pokój jest możliwy z poszanowaniem wolności i godności człowieka. Carlos Mota Pinto.
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Młody Donald Tusk prawdopodobnie nie wiedział, że będzie Premierem Polski. Do Gdańska nadchodziły telegramy od premierów i prezydentów

z całego świata. To bardzo odległe czasy dla tak młodego człowieka jak Pan Premier. Był dopiero co po studiach, organizował życie i czasami życie

kieruje nas tak właśnie, że dzisiaj Panu Premierowi przypadło w udziale wyrazić to, co my wszyscy Polacy czujemy. Czujemy wielkie uznanie dla

Prezydenta Lecha Wałęsy, ale także wiemy, że ciąży na nas wielka odpowiedzialność, jako członków Unii Europejskiej, jako członków Wspólnoty

Północnoatlantyckiej. Te wielkie wyzwania są także przed naszym krajem, ale dzisiaj nie jesteśmy już otoczeni murami, które byłyby dla nas groźne,

to są przyjazne granice. Większość z nas przyjechała tutaj nie pokazując paszportów ani dowodów osobistych. To tylko świadczy o tym, jak wiele

się zmieniło dokoła. Pan Premier Donald Tusk, bardzo proszę.

Donald Tusk

Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Jubilacie, Dostojni Goście. My gdańszczanie mamy szczęście, bo możemy spotkać się dzisiaj w mieście, którego

miało nie być. Ci z Państwa, którzy przyjeżdżali do tego miejsca z szeroko otwartymi oczami, musieli zauważyć jeszcze, o krok stąd, ruiny wyspy

spichrzów. Mamy szczęście, bo to miasto powstało niczym Feniks z popiołów, wbrew wyrokom historii, wbrew działaniom dwóch imperiów zła. 

My gdańszczanie mamy też szczęście, bo i przed tym dramatem i po tym dramacie, w tym miejscu, od czasu do czasu działy się rzeczy wielkie.

Od czasu do czasu można było spotkać ludzi wielkich. Dzisiaj wszyscy gospodarze tego spotkania, mieszkańcy tego miasta, przeżywają kolejne

szczęście publiczne, bo mają u siebie, w swoim domu ludzi, którzy bez jednego wystrzału zmienili naszą cywilizację. Mamy tu gości, od których

cała ludzkość stała się lepsza. Gości, którzy ze słowa „pokój” uczynili treść naszej cywilizacji a nie pusty slogan. To naprawdę dla nas – gdańszczan

– wielkie szczęście. 

Jest też szczęściem dla nas to doświadczenie szczególne, wyjątkowe i fenomenalne dla tego miejsca, doświadczenie „Solidarności”. Fenomen

„Solidarności” polega między innymi na tym, że gdy pod przywództwem Lecha Wałęsy, Polacy, właśnie tutaj w Gdańsku, zdecydowali się na wielki

wolnościowy zryw, to między innymi właśnie dzięki temu przywództwu, wezwanie do wolności nie zamieniło się w kolejną opresję. To tutaj, wspólnie,

pod przywództwem Lecha Wałęsy, odkryliśmy klucz do tego jak uczłowieczyć wolność. Pamiętamy z historii ilu wodzów i przywódców, w imię różnych

wartości, także w imię wolności, wzniecało powstania i rewolucje a później z tej wolności pozostawała tylko wątła nadzieja. Pamiętamy również o tej

gorzkiej lekcji wolności, o której pisał lata temu nasz kapelan, ksiądz Tischner, kiedy pisał o tym nieznośnym darze, jakim bywa wolność. 

Fenomen „Solidarności”, która tu w Gdańsku się narodziła, polega właśnie na tym, że odnaleziono klucz, który wspólnotę i wolność potrafił

połączyć w jedną wartość. Dzięki „Solidarności” wolność staje się wartością do zniesienia. Dzięki „Solidarności” bez przymusu i opresji ludzie

w warunkach wolności mogą czuć się bezpiecznie. To szczęście gdańszczan polegało na tym, że taki właśnie był nasz przywódca. Mieliśmy też

szczęście do wielkiego duchowego patrona tego ruchu, naszego Papieża i on nie przypadkiem, właśnie tutaj, już po zwycięstwie, powiedział nam,
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że nie ma solidarności bez miłości. Myśmy z Lechem Wałęsą krzyczeli: Nie ma wolności bez „Solidarności”. Papież przypomniał nam, że nie ma

„Solidarności” bez miłości. Nawet największe zwycięstwa tracą swój elementarny sens, kiedy brakuje miłości. 

Nie przy pad kiem, ta kże dzi siaj, tu w Gdań sku, bę dzie my roz ma wia li o tym no wo cze snym wy mia rze „So li dar no ści”. Bę dzie my roz ma wia li z Pre -

mie ra mi państw eu ro pej skich, sze fem Pre zy den cji Eu ro pej skiej, o tym jak so li dar nie po dzie lić cię ża ry bio rąc na sie bie od po wie dzial ność za przy -

szłość zie mi, za przy szłość glo bu, śro do wi ska na tu ral ne go, ochro nę kli ma tu. Wów czas nie my śle li śmy, że „So li dar ność” mo że mieć aż tak glo bal ny

wy miar, w kon tek ście prak tycz nych dzia łań. Chcę dzi siaj tu pod kre ślić, że Gdańsk to jest naj lep sze miej sce na zie mi, aby o współ od po wie dzial no -

ści za na szą cy wi li za cję mó wić wła śnie w du chu so li dar no ści. Bo so li dar ność to prze cież ta kże od po wie dzial ność za tych słab szych. So li dar ność,

w co głę bo ko wie rzę, to w Unii Eu ro pej skiej ta kże peł ne zro zu mie nie, że wszy scy, bied ni i bo ga ci, sil ni i sła bi, bio rą na sie bie ca łą od po wie dzial -

ność, a da je ka żdy ty le ile mo że i ile pra gnie, a nie ty le ile mu si. To jest praw dzi wa so li dar ność i głę bo ko w to wie rzę, że ta kże o tych glo bal nych

spra wach, bę dzie my po tra fi li mó wić ję zy kiem gdańsz czan z 1980 ro ku. Ję zy kiem Le cha Wa łę sy z 1980 ro ku. 

Solidarność znaczy też, te najprostsze słowa, które znamy od dziecka: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. W historii częściej bywa, że

ten „jeden” jest gotów zrobić coś za wszystkich, o wiele rzadziej ci „wszyscy” są gotowi zrobić coś dla tego „jednego”. Lech Wałęsa prawie całe

swoje życie był tym „jednym”, który był gotów zrobić wszystko dla „wszystkich”. I przychodzą czasami takie chwile, kiedy ten „jeden” potrzebuje

jednak wsparcia, szczególnie wtedy, kiedy jest już po zwycięstwie. 

Jesteśmy tutaj także po to, aby Lech Wałęsa nigdy nie był sam. Panie Prezydencie, Drogi Panie Lechu, chcę powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj tutaj z Panem

także dla własnego, dobrze pojętego interesu, bo naród, który zapomina o swoich bohaterach, o swoich mitach, traci nieuchronnie tożsamość, a w tych

mitach wielkie postaci są znakami najbardziej czytelnymi. Drogi Lechu, byłeś, jesteś i pozostaniesz legendą, wielkim bohaterem naszej narodowej legendy. 

Prof. Jerzy Buzek 

Pro szę Pań stwa, od czy tam na stęp ny te le gram gra tu la cyj ny. Pa mię taj my, że wte dy Unia Eu ro pej ska na zy wa ła się ina czej niż dzi siaj: Ko mi sja
Wspól no ty Eu ro pej skiej z przy jem no ścią do wie dzia ła się o przy zna niu Pa nu Po ko jo wej Na gro dy No bla, a uzna nie Pa na wy sił ku na rzecz sta łe go
dia lo gu w ra mach pol skie go spo łe czeń stwa jest dla nas wiel kim wy znacz ni kiem przy szło ści. Uzna nie Pań skich za sług w słu żbie po ko ju, do da
z pew no ścią zna cze nia Pań skie mu dzia ła niu na rzecz lep sze go świa ta. Wraz z in ny mi ko le ga mi z Ko mi sji Wspól no ty Eu ro pej skiej, pro szę o przy -
ję cia naj wy ższych gra tu la cji i za pew nień o na szym po par ciu. Ga ston Thorn – Ko mi sja Eu ro pej skiej Wspól no ty Go spo dar czej.

Jeśli ktoś z obecnych na tej sali Polaków 25 lat temu przypuszczał, że spotkamy się tutaj, że będą u nas przedstawiciele z całego świata i będzie

również przewodniczący Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, naszej Unii, naszej Wspólnoty, to proszę na przerwie zgłosić się do mnie, ufunduję

osobistą nagrodę. Tak postanowiłem.
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Nie wiem, czy Jose Manuel Durao Barroso 25 lat temu przypuszczał, że będzie Przewodniczącym Komisji Europejskiej. Wiemy natomiast, że był

bardzo krótko Premierem Portugalii. Gdy otrzymał bowiem propozycję niezwykłą, aby prowadzić ten Wielki Europejski Rząd, składający się 

z 27 reprezentantów wszystkich państw unijnych, to bez wahania zamienił rząd Portugalii na rząd Unii. To była niezwykła decyzja, bo każdy z nas

nosi głęboko w sercu największe przywiązanie do tego skąd pochodzi i gdzie są jego korzenie. Dlatego bardzo sobie cenimy tę decyzję, a także to,

że Pan Przewodniczący przyjechał do nas. Zaledwie parę miesięcy temu, jak byliśmy w Strassburgu, Pan Przewodniczący powiedział – jak mówię,

że przyjadę to przyjadę, i tak się stało. 

Jose Manuel Durao Barroso 

Dro gi Je rzy, Dro dzy Przy ja cie le, Pa nie Pre zy den cie, Pa nie Pre mie rze, Sza now ni Pań stwo, Wa sze Eks ce len cje. Je stem bar dzo wdzięcz ny In sty tu -

to wi Le cha Wa łę sy za za pro sze nie mnie do udzia łu w tej kon fe ren cji. To ogrom na przy jem ność móc od dać cześć głów ne mu bo ha te ro wi roz dzia łu

w dzie jach Pol ski, ale rów nież roz dzia łu w hi sto rii Eu ro py. Tu w Gdań sku, zmie ni li ście bieg hi sto rii Eu ro py, jak rów nież hi sto rii świa ta. Uczcze nie

dwu dzie sto pię cio le cia przy zna nia Po ko jo wej Na gro dy No bla Le cho wi Wa łę sie, sta no wi przy po mnie nie po wią za nia lo su jed nost ki z przy go dą zbio -

ro wo ści, któ re ce chu je naj wa żniej sze wy da rze nia hi sto rycz ne. 

„So li dar ność” słusz nie sta ła się na ca łym świe cie sym bo lem wol no ści oraz opo ru wo bec uci sku. Tu taj w Gdań sku to czo no wal kę o war to ści, ja -

ki mi są de mo kra cja, wol ność i so li dar ność. Pro wa dząc tę wal kę, Po la cy po now nie wzię li na sie bie brze mię obroń ców kul tu ral ne go, re li gij ne go i hu -

ma ni stycz ne go dzie dzic twa Eu ro py. Chciał bym sko rzy stać z tej oka zji, by od dać hołd pa mię ci in ne go wiel kie go sy na pol skiej zie mi – Ja na

Paw ła II oraz je go wkła du dla dzie ła ludz kiej god no ści i opo ru wo bec wszyst kich po sta ci to ta li ta ry zmu. Pa mię tam, wszyst kich tych w Pol sce, któ -

rzy tak wie le wnie śli do spra wy wol no ści na świe cie i w Eu ro pie. 

W przemówieniu z okazji przyznania Pokojowej Nagrody Nobla w 1983 roku, odczytanym przez Danutę Wałęsę, Lech Wałęsa napisał: Pragniemy
pokoju, dlatego też nigdy nie sięgamy do przemocy fizycznej, pragniemy sprawiedliwości, dlatego tak walczymy, z uporem walczymy o nasze prawa
a pragniemy wolności sumienia, dlatego też nigdy nie usiłowaliśmy zniewolić ludzkich sumień ani nigdy nie podejmiemy takiej próby. Pokój,

sprawiedliwość i wolność – trzy filary wspólnoty wartości rządów prawa, która również obecnie stanowi Unię Europejską. Tak, Unia Europejska jest

czymś więcej niż wspólnym rynkiem czy Unią czysto gospodarczą. Unia Europejska jest przede wszystkim wspólnotą wartości, jakimi są pokój,

sprawiedliwość, wolność, ale też wartość, jaką jest solidarność. 

Zaproszenie do udziału w tym spotkaniu traktuję jako wyraz uznania tego, że Unia Europejska również symbolizuje solidarność – solidarność

naszych regionów, krajów europejskich. Spójność regionalna, spójność terytorialna, gdzie najbardziej rozwinięte kraje pomagają krajom mniej
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rozwiniętym, fundusze strukturalne są przykładem przenoszenia, przekazywania środków z bogatszych części Europy do bardziej ubogich.

Kwestia bezpieczeństwa energetycznego – to także jeden z ważniejszych programów Unii Europejskiej – solidarność zmierzająca do

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Nie mówimy tylko o solidarności pomiędzy krajami, ale również o solidarności z obywatelami,

z najsłabszymi spośród nich – z robotnikami. Dlatego też Unia Europejska posiada tak ważne instrumenty jak fundusz socjalny, czy nowy

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, pozwalające pomagać robotnikom oraz osobom najsłabszym w naszych społeczeństwach.

Solidarność powinna również występować między pokoleniami. Mamy obowiązek nie tylko wobec najsłabszych spośród nas, ale wobec

potomności, wobec naszych dzieci.

Problem zmian klimatycznych zaś może być najważniejszym wyzwaniem perspektywicznym, wobec którego stajemy. Musimy ochronić tę planetę,

zachować ją dla naszych dzieci i dla przyszłych pokoleń, tak by mogły się nią cieszyć. 

Europa powinna być hojna. Powinniśmy wykazywać solidarność nie tylko wobec siebie i potomności, ale również wobec reszty świata, popierając

rozwój, walcząc z biedą, głodem, chorobami. Nie możemy traktować obecnego kryzysu finansowego jako pretekstu, żeby odkładać na później naszą

solidarność z najuboższymi na całym świecie. Czy dzisiejszy świat potrzebuje więcej solidarności? Oczywiście. Dlatego, że jest to świat powiązany,

wzajemnie zależny od siebie. Globalizacja jest takim zjawiskiem. Obecny kryzys finansowy jasno daje do zrozumienia, że albo wspólnie płyniemy

albo wspólnie toniemy. Potrzebujemy większego stopnia solidarności, również w Europie. Co możemy osiągnąć sami, na poziomie czysto krajowym,

w obliczu tych wyzwań, jakie niesie ze sobą globalizacja?  W coraz większym stopniu Europie potrzeba najsilniejszych więzi – więzi solidarności. 

Szanowni Państwo, Lech Wałęsa i „Solidarność” realizowali ambitną strategię, w wyniku czego powstał nowy świat. Chcę powiedzieć, 

że najprawdopodobniej bez działań tak wybitnych przywódców jak Lech Wałęsa oraz wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju

„Solidarności”, najprawdopodobniej upadek żelaznej kurtyny trwałby dłużej i najprawdopodobniej nie bylibyśmy zjednoczeni teraz w Europie, która

symbolizuje wolność i demokrację. 

Teraz, kiedy świat ponownie stoi w obliczu radykalnych zmian, bardziej niż kiedykolwiek odczuwamy potrzebę potwierdzenia znaczenia

solidarności. Solidarności, która pomoże nam zbudować wspólną przyszłość. Pokój, sprawiedliwość, wolność, so li dar ność – to cztery filary Europy. 

Prof. Jerzy Buzek 

Dwadzieścia pięć lat to sporo, to ćwierćwiecze. Także przy następnych rocznicach kogoś będzie brakowało wśród nas, tego nigdy nie zmienimy.

Ta wielka, wspaniała chrześcijańska tradycja karze nam myśleć i pamiętać o tych, którzy odeszli. Brakuje dzisiaj wśród nas takiej osoby – profesora

Bronisława Geremka. 
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Lata 70. – rodzący się sprzeciw wobec systemu. Rok 1980 – powstanie „Solidarności”. Rok 1981 – pierwszy zjazd Niezależnego Samorządnego

Związku Zawodowego „Solidarność” i program Samorządna Rzeczpospolita. Potem długie lata stanu wojennego i dawanie świadectwa w imieniu

nas wszystkich, Polaków zamkniętych tutaj w Polsce. Potem wolność, Okrągły Stół, wybory. Potem przez osiem lat Przewodniczący Komisji Spraw

Zagranicznych Parlamentu Polskiego. Potem Minister Spraw Zagranicznych. I to on odbiera ten największy dla nas wtedy honor i zaszczyt, radość

i świadomość, że jesteśmy w rodzinie Północnoatlantyckiej, że jesteśmy w sojuszu, o którym zawsze marzyliśmy. Potem Parlament Europejski,

poseł, nasz kolega z Parlamentu. Wielka wspaniała historia, znamy ją wszyscy. Warto w takim momencie jeszcze raz pomyśleć o tych, którzy mieli

tak wielki udział w naszym sukcesie. 

Proszę Państwa o powstanie z miejsc. Proszę o uczczenie minutą ciszy pamięci Pana Profesora Bronisława Geremka. 
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Uroczyste wręczenie Nagrody Lecha Wałęsy



Piotr Gul czyń ski 

Po ko jo wa Na gro da No bla dla Le cha Wa łę sy nie by ła za sko cze niem 25 lat te mu, po nie waż już rok wcze śniej mó wi ło się w Eu ro pie, na świe cie

o po trze bie na gro dze nia po ko jo we go ru chu „So li dar no ści”. Po 25 la tach Pan Pre zy dent po sta no wił przy znać swo ją na gro dę. Zde cy do wał bo wiem,

że cza sa mi w spo sób od waż ny, cza sa mi po przez do strze że nie pew nych cech i dzia łal no ści, któ ra na pierw szy rzut oka nie mo że wią zać się ze zmia -

ną w my śle niu ogó łu, ale w dal szej per spek ty wie ma szan sę re ali za cji, na le ży po dzię ko wać oso bie, ja ką uwa ża za tę, któ ra mo że do ko nać du żej

zmia ny i przy nieść po kój. 

Na gro da Le cha Wa łę sy, po cząw szy od 2008 ro ku bę dzie wrę cza na w Gdań sku. Po cząw szy od przy szłe go ro ku chce my, aby wrę cza na by ła

29 wrze śnia. Ma my na dzie ję, że mia sto Gdańsk przyj mie tę ini cja ty wę z za in te re so wa niem i bę dzie my mie li oka zję wie lo krot nie spo tkać się na uro -

czy stej ga li wrę cze nia Na gro dy Le cha Wa łę sy. „So li dar ność” to idea, mo gą ca wią zać się z po mo cą mi lio nom lu dzi, któ rzy wal czą o wol ność, wal -

czą o zmia nę po li tycz ną i spo łecz ną. Spójrz my rów nież na „So li dar ność”, ja ko na spo sób współ pra cy z wiel ki mi te go świa ta, któ rzy cza sa mi wbrew

ten den cjom pa nu ją cym we wła snym kra ju, po tra fią prze ciw sta wić się tra dy cji, pójść o krok, dwa kro ki do przo du, zmie niać swój kraj, zmie niać swój

re gion i dą żyć do po ko ju. 

Bar dzo pro szę Pre mie ra Ja na Krzysz to fa Bie lec kie go o wy gło sze nie lau da cji na cześć lau re ata Na gro dy Le cha Wa łę sy.

Jan Krzysz tof Bie lec ki

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie, Pa nie Pre mie rze, Eks ce len cje, Je go Kró lew ska Wy so kość, Do stoj ni Go ście, Pa nie i Pa no wie. Przy padł mi w udzia -

le ogrom ny za szczyt wy gło sze nia lau da cji na cześć pierw sze go lau re ata Na gro dy Le cha Wa łę sy – Je go Kró lew skiej Mo ści, Straż ni ka Dwóch Świę -

tych Me cze tów, Kró la Ara bii Sau dyj skiej Ab dul la ha bin Ab dul Aziz Al Sau da. 

Chciał bym roz po cząć od po wo ła nia się na sło wa dzi siej sze go lau re ata, któ re z pew no ścią moż na uznać za prze sła nie dzia łal no ści Je go Kró lew -

skiej Mo ści, Kró la Ab dul la ha i mi sję, ja ką wy zna cza so bie do wy peł nia nia: Czło wiek jest zdol ny znisz czyć wszyst ko na na szej pla ne cie, ale mo że
tak że zmie nić ją w oa zę po ko ju i bez pie czeń stwa, gdzie obok sie bie ko eg zy stu ją przed sta wi cie le róż nych re li gii, wy znań i fi lo zo fii oraz, gdzie lu dzie
mo gą ze so bą współ pra co wać w spo sób po ko jo wy i w du chu wza jem ne go sza cun ku. Za war ta w tych sło wach idea wia ry we wspól ny dla wszyst -
kich sys tem nad rzęd nych war to ści i prze ko na nie o po trze bie i moż li wo ści dia lo gu dla po ro zu mie nia, le gła tak że u pod staw hi sto rycz nych prze mian
w Pol sce, a po tem w ca łej Eu ro pie Wschod niej. Dia log, po szu ki wa nie cech wspól nych po nad po dzia ła mi i wza jem ny sza cu nek miał tak że na sztan -
da rach wiel ki ruch „So li dar no ści”. Jej przy wód ca i sym bol Lech Wa łę sa zo stał uho no ro wa ny Po ko jo wą Na gro dą No bla.
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Za cy to wa ne prze sła nie Król Ab dul lah skie ro wał do uczest ni ków Świa to wej Kon fe ren cji w Spra wie Dia lo gu. Od by ła się ona w lip cu 2008 ro ku

w Ma dry cie i by ła waż nym ogni wem „Wiel kie go dia lo gu”, idei, któ rą Król Ab dul lah re ali zu je z wiel ką de ter mi na cją. W Ma dry cie, obok sie bie za sie -

dli wy znaw cy is la mu, chrze ści ja nie, ży dzi i oso bi sto ści re pre zen tu ją ce naj więk sze re li gie wscho du. Po nad 300 naj wy bit niej szych przed sta wi cie li

naj więk szych re li gii mo no te istycz nych. De kla ra cja Ma dryc ka, bę dą ca efek tem kon fe ren cji, za po wia da roz wój dia lo gu mię dzy re li gia mi, a tak że mó -

wi o jej szer szej współ pra cy w in nych dzie dzi nach, ta kich jak wspól ne dzia ła nie na rzecz mię dzy na ro do wej ochro ny śro do wi ska. 

Pierw szym ogni wem by ła zwo ła na w Mek ce, z ini cja ty wy Je go Kró lew skiej Mo ści, Kon fe ren cja Li de rów z 50 kra jów, re pre zen tu ją cych róż ne odła -

my is la mu. Król Ab dul lah, ja ko Straż nik Dwóch Świę tych Me cze tów, za ape lo wał w tym wy jąt ko wym dla każ de go mu zuł ma ni na miej scu o szu ka -

nie po ro zu mie nia na wszyst kich płasz czy znach. O zmniej sza nie po dzia łów ist nie ją cych w ło nie sa me go is la mu, po raz ko lej ny da jąc do wód swej

wiel kiej od po wie dzial no ści, za dziś i ju tro. 

Bra cia, mu si my po wie dzieć świa tu, że róż ni ce nie mu szą pro wa dzić do kon flik tów i kon fron ta cji – mó wił Król Ab dul lah in au gu ru jąc Ma dryc ką

kon fe ren cję. Te sło wa zo sta ły przy ję te przez uczest ni ków owa cją na sto ją co. 

Prze sła nie to, Przy wód ca Ara bii Sau dyj skiej kon se kwent nie po wtó rzył bar dzo nie daw no, bo w li sto pa dzie 2008 ro ku, na naj szer szym mię dzy na -

ro do wym fo rum – Zgro ma dze niu Ogól nym Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych. By ła to trze cia z se rii wiel kich kon fe ren cji po Mek ce i Ma dry cie.

A od by wa ła się pod ha słem „Kul tu ra Po ko ju”. Jej suk ces wy so ko oce nił Ban Ki -mo on, Se kre tarz Ge ne ral ny ONZ, pod kre śla jąc, że ta ko lej na ini cja -

ty wa Kró la Ab dul la ha do szła do skut ku w cza sie, kie dy świat, jak ni gdy do tąd po trze bu je dia lo gu i po ro zu mie nia, a od po wie dzie li na nią po zy tyw -

nie lu dzie, któ rych do tej po ry trud no by ło spo tkać przy wspól nym sto le. 

Kon kret nym efek tem bę dzie po wo ła nie mię dzy na ro do we go i mię dzy re li gij ne go ko mi te tu, któ re go za da niem bę dzie kon ty nu acja tak po myśl nie roz -

po czę te go dia lo gu i po szu ki wa nie w róż nych re li giach i cy wi li za cjach wspól nych war to ści oraz te go, co łą czy a nie, co dzie li. 

Dziś, obok pro pa go wa nia dia lo gu mię dzy kul tu ra mi a re li gia mi oraz w wy mia rze in dy wi du al nym po chy le nia się nad lo sem czło wie ka ży ją -

ce go ty sią ce ki lo me trów od Ri ja du, za an ga żo wa nie Kró la Ab dul la ha na rzecz spo łecz no ści mię dzy na ro do wej na bie ra no we go wy mia ru. Ży je -

my, bo wiem w cza sach sta no wią cych wiel kie wy zwa nie dla wszyst kich cy wi li za cji i wszyst kich lu dzi na na szej pla ne cie. Sy tu acja, wy ni ka ją ca

z mię dzy na ro do we go kry zy su fi nan so we go i nad cho dzą ce go wiel ki mi kro ka mi kry zy su go spo dar cze go jest tak skom pli ko wa na, że nie wy star -

cza już do tych cza so we go do świad cze nia. Nie wy star cza ją sta re me to dy dzia ła nia, tra dy cyj ne in sty tu cje z ich uni wer sal ny mi do tąd re cep ta mi.

Nie ste ty, na wet wy bit ni lau re aci Na gro dy No bla w dzie dzi nie eko no mii nie mo gą zna leźć wspól nej, sku tecz nej re cep ty. Co po zo sta je w tej sy -

tu acji glo bal ne go za gro że nia? Wła śnie od no wie nie dia lo gu. Je śli bo wiem przed sta wi cie le róż nych kra jów, róż nych szkół, róż nych kul tur nie

za sią dą szyb ko do wspól nej de ba ty i nie po chy lą się w wspól nym in te re sie nad lo sa mi świa ta, to kon se kwen cje dla państw i oby wa te li mo gą

być bar dzo dra ma tycz ne. 
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Tak więc, szan są na uchro nie nie świa ta przed kon se kwen cja mi po wtó rze nia wiel kiej de pre sji z lat 30., na le ży wi dzieć w sze ro kim dia lo gu z włą -

cze niem wszyst kich, któ rzy chcie li by do nie go się włą czyć. Tak że w po dej mo wa niu sko or dy no wa nych, mię dzy na ro do wych, glo bal nych de cy zji. W tej

sy tu acji uzna nie wie lo bie gu no wo ści świa ta, go to wość do współ pra cy oraz od rzu ce nie wą skie go my śle nia, przy jed no cze snym, sta now czym za cho -

wa niu war to ści, czy li to wszyst ko, co skła da się na au to ry tet Kró la Ab dul la ha, jest dziś szcze gól nie po trzeb ne. 

Obro na świa ta przed skut ka mi kry zy su bę dzie ozna czać ko niecz ność stwo rze nia no wej ar chi tek tu ry świa ta i zde fi nio wa nia na no wo je go in sty tu -

cji, w tym Ban ku Świa to we go i Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go. W tym kon tek ście tra dy cyj ne, po li tycz ne prze sła nie „So li dar no ści” na -

bie ra no we go wy mia ru. 

Nie mam wąt pli wo ści, że Król Ab dul lah w two rze niu tej no wej ar chi tek tu ry bę dzie od gry wał jed ną z klu czo wych ról. Do wo dem na to, że już ak -

tyw nie za an ga żo wał się w ten pro ces, jest je go udział w nie daw nym spo tka niu Gru py G -20. Dla świa ta is lam skie go i dla glo bal nej spo łecz no ści nie

do prze ce nia nia jest fakt, że au to ry te tem i gło sem mi lio nów mu zuł ma nów w dia lo gu zbli że nia mię dzy kul tu ra mi, we wspól nym roz wią za niu pro ble -

mów państw i spo łe czeństw jest przy wód ca tej mia ry, co Król Ab dul lah. 

Sza now ni Pań stwo chciał bym po zwo lić so bie na oso bi sty ak cent. Pa mię tam do kład nie so bo tę 19 mar ca 2005 ro ku, kie dy mia łem oka zję bez po -

śred nie go spo tka nia z wów czas jesz cze księ ciem Ab dul la hem, na stęp cą tro nu i Pre mie rem. To wa rzy szy łem wte dy Pa nu Pre zy den to wi Le cho wi Wa -

łę sie w cza sie je go wi zy ty w Ri ja dzie. Naj więk sze wra że nie, któ re po zo sta je ży we do dziś, wra że nie, któ re pa mię ta my bar dzo do brze to prze ko na nie

przy szłe go mo nar chy o tym, że ist nie je wspól ny ka ta log war to ści obec ny we wszyst kich wiel kich re li giach. A po sza no wa nie tych war to ści jest naj -

lep szą dro gą dla po ko jo wej ko eg zy sten cji róż nych cy wi li za cji. 

Prze ja wia się to też w prak ty ce, w tym miej scu mu szę przy po mnieć go to wość księ cia Ab dul la ha do przyj ścia z po mo cą skrom nej ro dzi nie z da le -

kiej pol skiej miej sco wo ści, z Ja ni ko wa, w któ rej uro dzi ły się bliź niacz ki sy jam skie. Skom pli ko wa na i kosz tow na ope ra cja ich roz dzie le nia, mo gła się

od być w stycz niu 2005 ro ku w Kró lew skim Szpi ta lu w Cen trum Me dycz nym, imie nia Kró la Ab dul la ha bin Ab dul Azi za, wła śnie za spra wą Je go

Wy so ko ści. Je stem pe wien, że tak że miesz kań cy chiń skiej pro win cji Sy czu an, bę dą z wdzięcz no ścią wspo mi nać go to wość Je go Kró lew skiej Mo ści

do nie sie nia im po mo cy po tra gicz nym trzę sie niu zie mi. 

Dzia łal ność lau re ata Na gro dy Le cha Wa łę sy jest dla nas przy kła dem, że śmia łe wi zje przy szło ści i no wo cze sność nie mu szą stać w sprzecz no ści,

wręcz prze ciw nie, mo gą czer pać z pod sta wo wych war to ści wpi sa nych w re li gię. Świa do mość, że świat is la mu stoi przed wiel ki mi wy zwa nia mi i po -

trze bu je no wych wi zji spra wi ła, że pod au spi cja mi Kró la Ab dul la ha po wstał plan dzie się cio let nie go dzia ła nia („10 Year Ac tion Plan”). To wszech -

stron ny i bar dzo waż ny dla przy szło ści do ku ment. Po zwól cie Pań stwo, że w tym miej scu za cy tu ję tyl ko je go pod ty tuł: „No wa wi zja dla świa ta is la mu,

so li dar ność w ak cji”. Dzię ku ję bar dzo.
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Piotr Gul czyń ski  

Od czy tam sen ten cję z dy plo mu przy zna nia Na gro dy Le cha Wa łę sy: 

Na gro da imie nia Le cha Wa łę sy za rok 2008. 

Lech Wa łę sa, hi sto rycz ny przy wód ca ru chu „So li dar no ści”, ru chu spo łecz ne go, któ ry do pro wa dził do upad ku ko mu ni zmu, po raz pierw -
szy przy zna je Na gro dę swo je go imie nia. To na gro da za dzia ła nia na rzecz dia lo gu, po ro zu mie nia oraz współ pra cy i so li dar no ści, jak rów -
nież za pro mo cję war to ści, któ re le gły u pod staw ru chu „So li dar no ści”. 

Czło wie ko wi, ma ją ce mu od wa gę wal czyć o wol ność, o po ko jo wy roz wój świa ta, któ ry wal czy z ter ro ry zmem, Je go Kró lew skiej Mo ści,
Kró lo wi Ab dul la ho wi bin Ab dul Azi zo wi Al Sau do wi. 

Gdańsk, 06 grud nia 2008 r. 

Za pra szam Je go Kró lew ską Wy so kość Ab dul Azi za bin Ab dul la ha Al Sau da, by w imie niu Kró la Ab dul la ha ode brał Na gro dę. Wa sza Wy so kość. 

Ab dul Aziz bin Ab dul lah Al Saud

W imię Bo ga Ła ska we go i Wszech moc ne go, Wa sza Eks ce len cjo, Pa nie Pre zy den cie, Sza now ni Pań stwo, Przed sta wi cie le Ka pi tu ły przy zna ją cej

Na gro dę Le cha Wa łę sy, Sza now ni Pań stwo, Po zdra wiam Pań stwa. 

Straż nik Dwóch Świę tych Me cze tów, Król Ab dul lah bin Ab dul Aziz, niech Bóg ma go w opie ce, przy znał mi za szczyt ode bra nia tej Na gro dy w je go

imie niu. Na gro dy przy zna wa nej po raz pierw szy, ja ko wy raz uzna nia ze stro ny człon ków Ka pi tu ły dla wy sił ków Straż ni ka Dwóch Świę tych Me cze tów,

aby umoc nić za sa dy dia lo gu mię dzy wy znaw ca mi róż nych re li gii i aby przy wró cić sza cu nek dla ogól no ludz kich war to ści, war to ści nada nych nam przez

Bo ga, aby za pew nić bez pie czeń stwo i sta bil ność na świe cie, obok dzia łań i wy sił ków hu ma ni tar nych Je go Kró lew skiej Mo ści, zna nych Pań stwu. 

Je go Kró lew ska Mość, niech Bóg ma go w swo jej opie ce, pro sił bym prze ka zał Je go po dzię ko wa nia oraz wy ra zy wdzięcz no ści za de cy zję przy -

zna nia Je mu tej Na gro dy. Jest tak bar dzo dum ny, że otrzy mał tę Na gro dę, że do ce nio no Je go wy sił ki na rzecz ca łej ludz ko ści, że Je go wy sił ki zo -

sta ły do ce nio ne przez Sza cow ną Ka pi tu łę Na gro dy imie nia Le cha Wa łę sy. 

Wa sze Eks ce len cje, Sza now ni Pań stwo, Straż nik Dwóch Świę tych Me cze tów, Król Ab dul lah, niech Bóg ma go w opie ce, wie rzy, że lu dzi łą czy

wię cej niż ich dzie li. Wie rzy, że ła ska, mi ło sier dzie, to le ran cja i mi łość to coś, co każ dy ma w so bie, to wro dzo ne ce chy, że każ de dzia ła nie sprzecz ne
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z ty mi war to ścia mi jest dzia ła niem nie spra wie dli wym, nie god nym, na wet, je że li jest do ko ny wa ne w imię re li gii i wy cho dzi z te go prze ko na nia, któ -

re wy pły wa z kul tu ry arab skiej, kul tu ry is la mu. Dzia ła nia Kró la Ab dul la ha zmie rza ją wła śnie do umoc nie nia za sad dia lo gu po mię dzy róż ny mi re li -

giami – re li gia mi, któ re zo sta ły stwo rzo ne przez Bo ga dla do bra wszyst kich lu dzi, bez wy jąt ku. 

Sza now ni Pań stwo, być mo że po dzie la cie mo je prze ko na nie, że z pew no ścią nie ma kul tu ry, nie ma re li gii, któ re nie ma ją wspól nych cech.

Wszyst kie re li gie, mo im zda niem, dą żą do zgod no ści a nie do kon flik tu. Nie moż na jed nak trak to wać, po strze gać kul tur oraz re li gii w próż ni. My -

śli cie le, przy wód cy, na ukow cy, wszy scy ma my obo wią zek sprze ci wiać się pró bom sia nia za mę tu, wro go ści mię dzy na mi. Po win ni śmy ra czej dzia -

łać na rzecz bu do wa nia mi ło sier dzia i przy jaź ni po mię dzy na mi. Sza now ni Pań stwo, przy zna nie tej Na gro dy Straż ni ko wi Dwóch Świę tych Me cze tów

przez Człon ków Ka pi tu ły jest zna kiem do ce nie nia dzia łań lu dzi ho no ru, lu dzi do brej wo li, dzia łań, któ re zmie rza ją dla do bra i szczę ścia ludz ko ści.

Dzię ku ję, to wiel ki dla mnie za szczyt być tu taj.
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2255..  RROOCCZZNNIICCYY  PPRRZZYYZZNNAANNIIAA LLEECCHHOOWWII  WWAAŁŁĘĘSSIIEE

PPOOKKOOJJOOWWEEJJ  NNAAGGRROODDYY  NNOOBBLLAA  

Konferencja

Solidarność dla Przyszłości

GDAŃSK 2008



Sesja Inauguracyjna Konferencji - 6 grudnia 2008



Prezentacja i uroczyste wręczenie Nagrody Lecha Wałęsy - 6 grudnia 2008





Sesja 1 Czy globalny pokój jest możliwy? - 6 grudnia 2008



Konferencja Laureatów Nagrody Nobla - 6 grudnia 2008





Sesja 2 Europa - źródło stabilności czy zagrożeń dla pokojowego
rozwoju Świata w XXI wieku? - 6 grudnia 2008



Wystapienie Prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy - 6 grudnia 2008



Sesja 3 - Kierunki rozwoju Świata - Jak możemy stawić czoło kryzysowi? - 6 grudnia 2008



Zamknięcie Konferencji- 6 grudnia 2008



Kuluary- 6 grudnia 2008
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Sesja I

„Czy glo bal ny po kój jest moż li wy?”



Andrzej Olechowski 

Dzień do bry Pań stwu. Mam za szczyt po pro wa dzić pierw szą se sję na szej kon fe ren cji. Te mat tej se sji brzmi: „Czy glo bal ny po kój jest mo żli wy?”.

Z udzia łem uczest ni ków pa ne lu bę dę po szu ki wał w wy po wie dziach na szych mów ców od po wie dzi na dwa py ta nia w za sa dzie. Na pierw sze: „Czy

na sze po ko le nie jest bar dziej zdol ne i bar dziej go to we, aby do pro wa dzić do glo bal ne go po ko ju?”. 

Pokój był marzeniem, przedmiotem modlitw wszystkich pokoleń. Nikomu, żadnemu z tych pokoleń nie udało się wprowadzić pokoju na miarę

globalną. Czy nasze jest zdolniejsze? Czujemy, że wojna jest odleglejsza niż dawniej, ale to my czujemy w Europie. To prawda, wojna globalna jest

na pewno dzisiaj odleglejsza niż kiedyś, ale konflikty lokalne nie. Są z nami ludzie, którzy cierpią z powodu tych konfliktów lokalnych. 

Drugie pytanie, na które odpowiedzi będziemy poszukiwać: „Jakie wartości są kluczowe dla pokoju? Które wartości powinniśmy szczególnie promować

i szczególnie cenić?”. Mnie się wydaje, że kultywuję te same wartości, co moich rodziców i dziadków. A jednak, że za ich czasów były okropne wojny,

więc może nie takie są akcenty, może powinny być inaczej rozłożone. Tak więc, które wartości mają doprowadzić nas do trwałego pokoju? 

Jako pierwszego uczestnika panelu, proszę o zabranie głosu Pana Prezydenta Lecha Wałęsę.

Lech Wałęsa

Szanowni Państwo, jestem całkowicie przekonany, że pokój jest możliwy właśnie w globalizacji. Jeśli w pojęcie globalizacji wpiszemy nasze

doświadczenia, jeśli dojdziemy do porozumienia, że fundament tej budowli stanowić będą wartości i kiedy wychowamy człowieka sumienia, to

pokój jest możliwy. 

Ile krwi przelano w Europie! Były tu dwie wojny światowe, były rewolucje, podziały, granice, krzywdy. Gdyby dzisiaj udało mi się podnieść z grobu

na chwilę mojego ojca i gdybym mu zameldował: Tato, popatrz na Polskę, popatrz na Europę. Ty zginąłeś pod koniec drugiej wojny, czy wiesz
Tato, że Europa jest już prawie bez granic? Czy wiesz, że między Polską a Niemcami nie ma żołnierzy? Nie mógłbym chyba dokończyć, bo ojciec

znów zmarłby na zawał serca. Dla niego byłoby to nie do pomyślenia! Tak zwaśnione narody! A tu granic nie mają, żołnierze tego nie pilnują. 

Czy rzeczywiście jest bezpiecznie w Europie bez granic? To jest fakt, który nastąpił za życia tego pokolenia. Jesteśmy jednak na skrzyżowaniu

dróg, ciąg dalszy może nastąpić. Stąd rodzi się właśnie pytanie: jaką drogą pójdziemy dalej, na czym się oprzemy? Połowa świata, na różnych

spotkaniach proponuje – oprzyjmy sprawę na wolnościach. Każdy wolny obywatel może się organizować. Wolny rynek zaś niech to reguluje.

Wartości ducha, religie niech będą do prywatnego użytku. To jest jedna koncepcja, do której odwołuje się połowa obecnych pokoleń. Wydaje się

piękna. Kiedy jednak ktoś mi proponuje takie myślenie, to odpowiadam: Bracie, piękna idea, ale wtedy, gdy były granice, państw, bloków,
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systemów, kiedy było coś do pilnowania, to można było uprawiać takie myślenie. Każdy kraj to były inne wartości. Jak sąsiad był biedniejszy, to

nie było obawy, że napadnie, więc osłabiano sąsiada, a dzisiaj? 

Nie to będzie decydowało. Podam przykład biednego sąsiada: Stany Zjednoczone i Meksyk. Kiedy przejeżdżam przez tę granicę to obserwuję, 

że jest ona coraz wyższa, ten mur, jaki tam postawiono Ale widzę też, że Meksykanie coraz wyżej skaczą. A co będzie jak o tyczce zaczną skakać? 

Dlatego to wojowanie do końca XX wieku, ta epoka wojen, granic, była epoką ziemi i niskich potrzeb społecznych. W tej epoce można było

wybierać kąski lepsze, wojować, zabierać, nawet likwidować całe narody i to się działo. Jednak upadek komunizmu i rozwój Europy, doprowadziły

nas do epoki intelektu informacji i globalizacji a po drodze staliśmy się kupcami. Technika i rozwój podpowiadają nam, że wojowanie w tamtym

stylu jest nieopłacalne, bezsensowne, bo nie będzie ludzi, którzy kupią towary, które wyprodukowaliśmy. 

Jednocząca się Europa mówi, że można pokój wprowadzać mając to wszystko na uwadze. Niestety naszym dramatem jest to, że próbujemy

budować jedność europejską zwycięskim systemem zachodnim, opartym o te wolności, a próbujemy w innej sytuacji, w tej, w której się

znaleźliśmy. To było dobre, ale wtedy, kiedy każdy kraj mógł mieć inne wartości. Teraz, kiedy mówimy o państwie „Europa”, jeśli nie uzgodnimy

wartości, to będą i konflikty i nieporozumienia. Dlatego tak się upieram, aby to pokolenie, które dokonało nieprawdopodobnej rzeczy i teraz jednoczy

Europę, przedyskutowało i dokonało wspólnego wyboru fundamentu, na którym budować będzie Europę i globalizację. Na starym fundamencie nie

da się niestety tego zrobić. 

Mó wi łem już o tym, że tak jak kie dyś wie rzy łem i zwy cię ża łem, tak te raz nie wie rzę. Nikt mnie jesz cze nie prze ko nał, że jest szan sa tej bu dow -

li, nad któ rą te raz pra cu je my. Ma my sy tu ację gor szą niż miał Mo jżesz, kie dy wy pro wa dził Ży dów z egip skiej nie wo li. On tyl ko wy rwał ich z nie wo li

i przez 40 lat pro wa dzał po pu sty ni, bo nie wie rzył, że to po ko le nie bę dzie w sta nie, w in nych wa run kach od bu do wać wiel kość Izra ela. Na sze po -

ko le nie wy rwa ło się z ko mu ni zmu i li kwi du je gra ni ce. Nie ma my Mo jże sza, nie ma my pu sty ni, mu si my więc im pro wi zu jąc wy cią gnąć wnio ski z tej

lek cji, gdy zwy cię ży li śmy. 

Połączmy więc wszystkie walory ekonomiczne, militarne, siłowe z wartościami a wtedy pokój globalny stanie się możliwy. W dzisiejszych

warunkach rzeczywiście trudno myśleć o pokoju globalnym, ale ktoś musi wierzyć. Cieszę się więc, że Wy wierzycie. Jestem przekonany, że wierząc

znajdziecie rozwiązania, poprawiając systemy i programy ze starej epoki, dopasowując ją do wyzwań obecnych dni. 

Andrzej Olechowski 

Dzię ku ję Pa nie Pre zy den cie. Nie uwie rzy cie Pań stwo, Pan Pre zy dent mó wił o 15 se kund mniej niż miał cza su, ktoś to mu si od no to wać w kro ni -

kach. Te raz Je go Świą to bli wość XIV Da laj la ma, bar dzo pro szę o za bra nie gło su.
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Jego Świątobliwość XIV Dalajlama 

Szanowni, Drodzy Bracia i Siostry. Przemawiam jako prosty mnich buddyjski i mam okazję zwrócić się do tak licznie zgromadzonych tutaj osób.

Również mam okazję przebywać w obecności Lecha Wałęsy, którego ogromnie szanuję i podziwiam. Na tej sali są z nami także inni laureaci

Pokojowej Nagrody Nobla i jest to dla mnie wielki zaszczyt. 

Po pierwsze chciałem powiedzieć, że Polacy to naród, który doświadczył wielu trudnych okresów, ale bez względu na trudności i przeciwności,

Polacy zawsze zachowali ducha oraz determinację. Podziwiam naród polski od czasów II wojny światowej. Wszelkie okrucieństwa, wszelkie

trudności miały miejsce, a jednak nie zmusiły Polaków do poddania się, do utracenia determinacji. Potem pojawiła się „Solidarność” pod

przewodnictwem Lecha Wałęsy, która powstała w trudnych okolicznościach, ale działając z odwagą i determinacją, ludzie „Solidarności” w końcu

doprowadzili do wielkiej zmiany w tej części świata. Jest to zatem dla mnie zaszczyt, że mogę tu przebywać. 

Przechodząc do kwestii pokoju, przemoc czy wojna, skąd one się biorą? To ludzie wywołują wojny. Wojny nie występują wśród zwierząt czy

innych gatunków. Uważam jednak, że natura człowieka jest taka dlatego, że jesteśmy istotami społecznymi. Nasze przetrwanie zależy od

współpracy. Zatem wojna jest źródłem podziałów. Współczucie z kolei, łączy nas będąc istotami społecznymi. Najważniejsze dla nas, dla naszego

przetrwania, dla ludzi, jest współczucie. Rodzimy się, rodzą nas matki, obdarzają ogromną czułością, bez której nie bylibyśmy w stanie przeżyć.

Zawsze zatem mówię, że mam w sobie pewne współczucie, ale tego współczucia nauczyłem się od swojej matki. 

Współczucie jest wpisane w naszą naturę, jest ważną cechą. Cechą ludzkiej natury jest również strach, nienawiść oraz inne emocje, ale

najważniejsze jest jednak współczucie. Wojna, nie tylko dawniej, ale też obecnie ma miejsce, występuje również terroryzm. Sądzę, że mimo

fundamentalnego dobra ludzkiej natury, nasza inteligencja, nasza agresja czasami przeważają nad innymi cechami, dlatego że zaniedbujemy

głębsze wartości, to po pierwsze. 

Po drugie, nikt nie chce problemów. Wszyscy budzimy się rano mając nadzieję, że będzie mniej problemów danego dnia. Nikt nie wstaje rano

chcąc problemów, nikt nie wstaje nastawiony w duchu bojowym, ale problemy występują, zdarzają się. Dlaczego? Dlatego że sposób, w jaki

podchodzimy do życia, do naszej działalności często – w mo im mnie ma niu – jest nierealistyczny. Jeden z moich znajomych naukowców, starszy

człowiek, mający ponad 80 lat, bardzo doświadczony, powiedział  mi kiedyś, że kiedy w pełni rozwiniemy w sobie, gniew, podejrzliwość, nienawiść,

to co jest przedmiotem naszego gniewu, jawi się w negatywnych barwach, ale 90 procent tej „negatywności” to projekcja umysłowa, nie

rzeczywistość, ponieważ istnieją emocje, które przeszkadzają naszemu umysłowi dokonać prawidłowej analizy rzeczywistości. Kierujemy się zatem

emocjami w naszym działaniu. To prowadzi do problemów, stąd biorą się między innymi wojny. Przede wszystkim więc powinniśmy promować

głębsze wartości ogólnoludzkie: współczucie, poczucie wspólnoty, szacunek wobec innych, dbałość o dobrobyt innych istot.
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Prawda jest taka, że musimy współistnieć. Istnieją różne poglądy, różne interesy, ale w obecnych warunkach powinniśmy wypracować pewną

wspólnotę, tak żeby uznać sześć miliardów ludzi, zamieszkujących kulę ziemską, za jedną ludzką rodzinę. Interesy Polski w pełni zależą od Europy.

Interesy Europy właściwie zależą od reszty świata. Tak wygląda rzeczywistość i zgodnie z tą rzeczywistością, w tych warunkach, nie ma miejsca

na walkę, na przemoc. Musimy o siebie dbać, zatem edukacja – za sprawą edukacji być może zmieni się nasza postawa, nasze podejście i to jest

droga prowadząca do pokoju. 

Pod kre ślam, że aby do pro wa dzić do trwa łe go po ko ju na świe cie, po trze bu je my dwóch rze czy, po pierw sze ze wnętrz ne go roz bro je nia, stop nio we -

go. Po dej mo wa ne są już pew ne dzia ła nia na dro dze roz bro je nia ją dro we go, co na le ży od czy ty wać ja ko po zy tyw ne dzia ła nia. Za tem roz bro je nie, ale

oprócz te go roz bro je nia ko niecz nie jest roz bro je nie we wnętrz ne – roz bro ić tę nie na wiść, po dejrz li wość i lęk, któ re ma my w so bie. Praw dzi we roz -

bro je nie jest trud ne dla te go, że lęk, po dejrz li wość, na kła nia ją nas do za cho wa nia ar se na łów bro ni. Po kój ze wnętrz ny mu si za tem ro dzić się z po -

ko ju we wnętrz ne go. Jak po wie dział Lech Wa łę sa, w ubie głym stu le ciu wie le krwi prze la no, na dal wy stę pu je wie le pro ble mów. I sko ro woj ny nie

roz wią za ły na szych pro ble mów w wie ku ubie głym, obec ne stu le cie po win no być wie kiem dia lo gu. Ka żdy pro blem po wi nien być roz wią zy wa ny

na dro dze roz mów, twa rzą w twarz, z uwzględ nie niem in te re sów oraz praw in nych, wte dy bę dzie mo żli we osią gnię cie po ko ju. Zwłasz cza dla te go,

że ty le do świad czy li śmy. 

Dzisiaj, jeżeli spytamy zwykłego człowieka, to raczej wyrazi niechęć wobec przemocy. W minionym wieku przed I wojną światową, przed II wojną

światową, kiedy państwa ogłaszały wojny, wszyscy obywatele ochoczo wstępowali do wojska, wybierali się na front. Myślę, że to zjawisko już nie

występuje obecnie i jest to pozytywna zmiana. Populacja, ludzkość, musimy bardzo poważnie do tego podejść. Wiąże to się również z kwestiami

środowiska. Są to dwie bardzo ważne kwestie, o których też należy pamiętać. 

Andrzej Olechowski

Dziękujemy Wasza Świątobliwość. Chciałbym teraz prosić o wystąpienie Pana Profesora Ole de Mjøs.

Prof. Ole de Mjøs 

Dziękuję za zaproszenie mnie do Gdańska, na obchody 25 rocznicy przyznania Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Istnieje wielu laureatów

Pokojowej Nagrody Nobla, ale jest tylko jeden Lech Wałęsa. W imieniu Norweskiego Komitetu Noblowskiego, Drogi Lechu, najserdeczniejsze

gratulacje i podziękowania. Dziękujemy Ci za to, co zrobiłeś. Podziwiamy Cię, pozdrawiamy i życzymy Ci przyszłości pełnej nadziei, gratulujemy,

żyj nam sto lat!.
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Skła da my hołd wszyst kim lau re atom Po ko jo wej Na gro dy No bla, są to opty mi ści i re ali ści, i to oni zmie nia ją świat. Chciał bym w szcze gól no ści

zło żyć hołd tym, któ rzy są dzi siaj tu taj z na mi i po zdro wić ich. Rzecz ja sna kie ru ję te sło wa do wspo mnia ne go już prze ze mnie Le cha Wa łę sy, ale

ta kże do Je go Świą to bli wo ści XIV Da laj la my. Zwra ca jąc się do Je go Świą to bli wo ści, po dzi wia my Wa sze nie stru dzo ne wy sił ki, dzia łal ność po ko jo wą

na rzecz swo je go na ro du, na rzecz wol no ści Ty be tu. Po dzi wia my Pań skie po ko jo we dzia ła nia na rzecz po jed na nia, oraz Pań ską od wa gę. Pan do -

strze ga lu dzi, dzie ci, nie peł no spraw nych oraz ma Pan też fan ta stycz ne po czu cie hu mo ru, a po czu cie hu mo ru, jak są dzę, w trud nych oko licz no -

ściach jest bez cen ne. 

Zwracam się teraz do Frederika Willema de Klerka, dziękujemy Panu oraz Nelsonowi Mandeli za wszystko, co Panowie zrobili na rzecz

pokojowego rozmontowania apartheidu. Łącznie z Albertem Johnem Luthuli oraz Desmondem Mpilo Tutu – laureatami Pokojowej Nagrody Nobla

z RPA, obaj wielce się zasłużyli. 

Adolfo Perez Esquivel, dziękujemy za Pana nieustające wysiłki na rzecz praw człowieka oraz ogólnoludzkich wartości na całym świecie,

dziękujemy. 

I wreszcie jedyna laureatka w tym gro nie – Shi rin Ebadi z Iranu. Przyznano jej Pokojową Nagrodę Nobla w 2003 roku. Był to pierwszy rok, kiedy

by łem prze wod ni czą cym Ko mi sji No blow skiej, je stem z te go du my. Dzia ła nie na rzecz praw ko biet, praw dzie ci, na rzecz dia lo gu w Ira nie i na ca -

łym świe cie, Shi rin Eba di do ko nu je te go wszyst kie go w spo sób prze ko nu ją cy i sku tecz ny. Ja ko pierw sza mu zuł man ka otrzy ma ła Po ko jo wą Na gro -

dę No bla. Od da je my cześć Shi rin Eba di. Dzię ki niej ist nie ją więk sze szan se na to, że na świe cie za pa nu je po kój. Shirn Eba di jest oso bą bar dzo mi

bli ską. 

Rok póź niej Wan ga ri Ma athai z Ke nii do sta ła Po ko jo wą Na gro dę No bla za jej dzia ła nia eko lo gicz ne, ja ko pierw sza ko bie ta z Afry ki, któ rej przy -

zna no Po ko jo wą Na gro dę No bla. Od da je my jej cześć. Mam prze sła nie od Wan ga ri Ma athai, któ re chciał bym Pań stwu prze ka zać – ża łu je, że nie

mo że uczest ni czyć w tej uro czy sto ści, ale prze sy ła swo je po zdro wie nia. 

Czy po kój na świe cie jest mo żli wy? Tak, jest mo żli wy, je że li bę dzie my dzia łać wspól nie, wszy scy lu dzie i wszyst kie na ro dy do brej wo li. Czy po -

ko jo wa Na gro da No bla mo że do pro wa dzić do po ko ju? Nie, nie mo że, ale mo że przy czy nić się do tej spra wy, jak to by ło w przy pad ku Ti mo ru

Wschod nie go. Jak mó wił Al fred No bel, oso by za słu gu ją ce na Po ko jo wą Na gro dę No bla to oso by, któ re naj wię cej zro bi ły na rzecz bra ter stwa, re -

duk cji zbro jeń, kon fe ren cji po ko jo wych. Nor we ski Ko mi tet No blow ski roz sze rzył po ję cie po ko ju, ist nie je kil ka dróg pro wa dzą cych do po ko ju – pra -

ca na rzecz war to ści ogól no ludz kich, god no ści, de mo kra cji, zrów no wa żo ne go roz wo ju, wal ka z bie dą, tak dzia ła Muhammad Yu nus – bar dzo

cha ry zma tycz na i wa żna po stać. Wal ka z ocie ple niem śro do wi ska – to Al Go re i je go dzia łanie na rzecz ochrony środowiska oraz panel klimatyczny. 

Laureaci Nagrody Nobla, to też działania na rzecz pokoju oraz doprowadzenie do pokoju, działania mediacyjne, jak to było w przypadku Martti

Ahtisaariego – tegorocznego laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Musimy działać wspólnie, jeżeli mamy działać na rzecz trwałego pokoju, posługując
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się wszystkimi dostępnymi metodami. Istnieje kilka dróg prowadzących do pokoju, powinniśmy razem zmierzać wszystkimi tymi drogami. Młodzież

trzeba wychować dla pokoju, a nie wychowywać dla wojny. Zwracam się do młodzieży, młodzież jest przyszłością świata. Chcę też powiedzieć, że

edukacja dla pokoju powinna być obowiązkowym przedmiotem we wszystkich szkołach i na wszystkich uczelniach świata. Za mało uczymy pokoju

na uczelniach wyższych, powinniśmy uczyć wychowywać młodzież dla pokoju a nie dla wojny. Zwracam się teraz do wszystkich obecnych tutaj

młodych ludzi – wszyscy jesteście potencjalnymi laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Jeżeli będziecie działać w słusznej sprawie, być może ta

nagroda będzie Wam przyznana. 

Ape lu ję do wszyst kich jed no stek, do wszyst kich lu dów, do wszyst kich na ro dów świa ta, pra cuj my ra zem dla lep sze go świa ta, bu duj my po kój, nie

do pusz czaj my do woj ny. Niech świat bę dzie lep szym miej scem dla mło dych, dla sta rych, skup my się na ludz kiej uczci wo ści, na pra wach czło wie -

ka. Zwal czaj my bie dę oraz cho ro by, na przy kład AIDS. Zwal czaj my ocie ple nie śro do wi ska, chroń my śro do wi sko. Dzia łaj my na rzecz świa ta wol ne -

go od bro ni ato mo wej. Niech po kój oraz współ pra ca łą czy na ro dy oraz lu dy świa ta. 

Wszy scy ma my ma rze nia – ma rze nia dla na szych ro dzin, na szych kra jów i wszy scy ma rzy my o po ko ju na świe cie. Słyn ny nor we ski po eta, uro dzo ny

na pięk nych brze gach fior dów za chod niej Nor we gii, do któ rych skąd inąd Pań stwa za pra szam, słyn ny nor we ski po eta Olav Hau ge uro dzo ny sto lat te -

mu, rów nież miał ma rze nie. Na pi sał pięk ny wiersz „To Ma rze nie”, któ ry od czy tam na za koń cze nie mo je go wy stą pie nia: To na sze ukry te ma rze nie, że
zda rzy się coś wspa nia łe go, że coś ta kie go mu si się zda rzyć, że czas się otwo rzy, że ser ca się otwo rzą, że drzwi sta ną otwo rem, że gó ry sta ną otwo -
rem, że źró dła wy try sną, że ma rze nie sta nie otwo rem, że pew ne go ran ka za wi nie my do bez piecz nej przy sta ni, któ rej ist nie nia się nie spo dzie wa li śmy. 

W od po wie dzi na py ta nie „Czy po kój na świe cie jest mo żli wy?” – tak, jest mo żli wy, je że li bę dzie my dzia łać wspól nie. Na wią żę do te go, co mó wi

przy szły Pre zy dent Sta nów Zjed no czo nych Ba rack Oba ma – Mo żna to osią gnąć, tak, to mo żli we! I wspól nie po wiedz my – Yes, we can! (Tak,

możemy!) A na stęp nie po wta rzaj cie za mną: Yes, we can! Oto prze sła nie, któ re nie sie my mło dzie ży. Mło dzież jest na szą na dzie ją na po kój na świe -

cie, mło dzież to przy szłość świa ta. Amen, niech Bóg wszyst kich bło go sławi. 

Andrzej Olechowski

Dziękuję Panie Profesorze. Zapraszam teraz Panią Shrin Ebadi. 

Shirin Ebadi

Dobiegła kresu zimna wojna. Ale czy  zakończyły się wszystkie problemy świata? Runął mur berliński, komunizm zniknął z Europy, ale czy

Europejczycy stali się szczęśliwsi? Czy nie ma nikogo głodnego w Europie? Widzimy więc, że nie była to tylko kwestia komunizmu, żeby powiedzieć,
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że runął mur berliński i w tej chwili wszystko jest w porządku. Nie, nie wszystko jest w porządku. Dlaczego? Dlatego że zgodnie z danymi

statystycznymi ponad 85 procent bogactwa świata znajduje się w rękach jednego procenta jego mieszkańców. Żywność, wyrzucana w restauracjach

Europy i Stanów Zjednoczonych pozwoliłaby na zlikwidowanie głodu na kontynencie afrykańskim. W takim świecie nie możemy oczekiwać pokoju. 

By osiągnąć trwały pokój potrzebne jest poszanowanie dwóch wartości. Po pierwsze sprawiedliwość społeczna – bogactwo tego świata musi być

rozdzielane w bardziej sprawiedliwy sposób.  Nie mogą każdego roku umierać miliony ludzi nie mając wody pitnej czy lekarstw.  Po to, by zapewnić

większą sprawiedliwość społeczną proponuję jedną konkretną drogę. Niech każdy kraj zmniejszy swój budżet na cele militarne. Budżet militarny

żadnego kraju nie powinien być wyższy niż cały budżet na cele oświatowe i zdrowotne. Widzimy dziś, że w wielu krajach świata budżet

przeznaczany na zabijanie, na broń, jest wyższy niż budżet na leczenie czy też oświatę. W niektórych krajach świata liczba żołnierzy jest większa

niż liczba nauczycieli. W takim świecie mówienie o pokoju jest bezużyteczne. 

In ną war to ścią, wa żną dla trwa łe go po ko ju jest de mo kra cja, to zna czy, że lu dzie mu szą pa no wać nad swo im lo sem. Po zwól cie jed nak po wie -

dzieć, że kla sycz na de fi ni cja de mo kra cji to wła dza więk szo ści. Ale tę de fi ni cję trze ba zmie nić. Pa mię taj my, że wie lu dyk ta to rów na świe cie osią -

gnę ło wła dzę dzię ki de mo kra cji. Tak jak Hi tler. A więc zwy cię stwo w wy bo rach nie ozna cza de mo kra cji. De mo kra cja ma swo je ra my i tych ram

mu si my prze strze gać. Ra my de mo kra cji to pra wa czło wie ka. To zna czy więk szość, któ ra w wol nych wy bo rach zdo by wa wła dzę, mo że rzą dzić je -

dy nie w ra mach de mo kra cji, w ra mach za sad praw czło wie ka, nie po za ni mi. Na przy kład więk szość, któ ra zwy cię ża w wol nych wy bo rach nie mo -

że od bie rać lu dziom pra wa do wol no ści sło wa i prze ko nań, tak jak zda rza się to i zda rza ło w kra jach ko mu ni stycz nych. Tam nie ma wol no ści sło wa

– nie ma cie pra wa po sia dać in nych prze ko nań niż prze ko na nia ko mu ni stycz ne. 

Więk szość, któ ra zdo by wa wła dzę nie mo że pod pre tek stem ochro ny bez pie czeń stwa na ro do we go ogra ni czać praw i wol no ści jed nost ki. Tak jak

wy da rzy ło się to po 11 wrze śnia 2001 ro ku. Pod pre tek stem wal ki z ter ro ry zmem, pod pre tek stem wol no ści i ochro ny bez pie czeń stwa na ro do we go

zo sta ły ogra ni czo ne w Sta nach Zjed no czo nych pra wa jed nost ki. Tak być nie mo że. Więk szość, któ ra zdo by ła wła dzę mo że rzą dzić je dy nie w ra mach

praw czło wie ka. Al bo mó wiąc le piej – rzą dy nie uzy sku ją le gi ty ma cji tyl ko na pod sta wie licz by gło sów, któ re zo sta ły wrzu co ne do urn wy bor czych,

lecz dzię ki uzy ska nym gło som spo łe czeń stwa oraz re spek to wa niu praw czło wie ka. Tyl ko w ta kim wy pad ku po kój w spo łe czeń stwie mo że być po ko -

jem trwa łym. Tyl ko wte dy, kie dy w kra ju re ali zo wa na bę dzie de mo kra cja po łą czo na z re spek to wa niem praw czło wie ka. W ta kim kra ju rzą dy z pew -

no ścią nie bę dą prze zna czać do cho dów pań stwa na za kup bro ni i za bi ja nie lu dzi. Broń, któ rej za ku pów do ko nu ją rzą dy, słu ży za cho wa niu ich wła dzy

a nie szczę ściu spo łe czeń stwa. Dla te go też po wiedz my na szym wła dzom, na szym rzą dom, wszę dzie, na ca łym świe cie, po wiedz cie im – przy naj -

mniej o 10 pro cent zmniejsz cie wy dat ki na zbro je nia i prze znacz cie to na lecz nic two. Zo ba czy cie ile zmie ni się na świe cie. Ży czę po wo dze nia. 

Andrzej Olechowski

Dziękujemy Pani Shirin Ebadi. Poproszę o zabranie głosu Pana Prezydenta Frederika Willema de Klerka.
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Frederik Willem de Klerk

Pójdę za radą Jego Świątobliwości Dalajlamy i przyjmę podejście bardziej analityczne do pytania, które nam postawiono. Kiedy pytamy czy pokój

na świecie jest możliwy powinniśmy może rozpoznać obecną sytuację, jak to wygląda obecnie? Okazuje się, że nie najgorzej, tak naprawdę żyjemy

w jednej z najbardziej pokojowych epok w całych dziejach ludzkości. Zgodnie z badaniami szanowanej instytucji, jaką jest Sztokholmski Instytut

Badań Nad Pokojem, rok 2007 był czwartym rokiem z rzędu, w którym nie było wojen między państwami. Według tego instytutu, w 2007 roku

było 14 poważnych konfliktów zbrojnych, ale wszystkie toczyły się wewnątrz granicy jakiegoś kraju, zwykle były to waśnie, walki pomiędzy różnymi

wspólnotami etnicznymi, religijnymi bądź kulturowymi, a cztery z tych konfliktów nabrały charakteru międzynarodowego poprzez wysłanie na

miejsce wojsk zagranicznych, ale nie wyszły one poza granice jednego państwa. 

Jednocześnie, jak ostatnio widzieliśmy w Bombaju, świat nadal jest narażony na przerażające akty międzynarodowego terroryzmu. Z tego

wyłaniają się trzy oczywiste fakty, które zasługują na bliższą uwagę ze strony wszystkich, którym leży na sercu zachowanie pokoju. Po pierwsze,

mamy do czynienia z praktycznym zanikiem, przynajmniej jak na razie, wojen między państwami. Drugi czynnik to trwająca niezdolność niektórych

wspólnot, społeczności kulturowych, religijnych i etnicznych, by współistnieć w tych samych granicach. Trzecim czynnikiem jest zagrożenie płynące

ze strony międzynarodowego terroryzmu, które wynika z nierozstrzygniętych sporów kulturowych, religijnych i etnicznych. 

Musimy zadać sobie pytanie, jakie były powody zmniejszenia ilości konfliktów między państwami. Uważam, że na ten pomyślny obrót wydarzeń

złożyło się kilka przyczyn. Po pierwsze należy wskazać na szerzenie się demokracji. W 1950 roku tylko 22 kraje na świecie były demokracjami w

pełnym tego słowa znaczeniu. Teraz 120 spośród 193 krajów na świecie to kraje, w których panuje ustrój demokratyczny. Prosta prawda jest taka

– im więcej demokratycznych krajów, tym więcej pokoju. Globalizacja, rozwój kontaktów handlowych oraz zwiększanie się bogactwa narodowego,

to również kolejne czynniki, które przyczyniły się do wyeliminowania wojen między państwami. Wojna jest droga, szkodzi handlowi oraz tworzeniu

majątku. To, że media są na miejscu i na żywo relacjonują wszystkie konflikty, że uświadamiają nam, jakie są jej koszty, okrucieństwo, jakie jest

ohydne oblicze wojny, jakie cierpienia wywołuje, mobilizuje opinię publiczną na rzecz pokoju. 

Te wszystkie czynniki przyczyniły się do stworzenia atmosfery bardziej sprzyjającej pokojowi niż to, z czym mieliśmy do czynienia w ubiegłym

wieku. Utrzymanie obecnego poziomu pokoju między państwami, zostanie wzmocnione według mnie, jeżeli będą podejmowane działania

międzynarodowe oraz wewnątrz-narodowe na rzecz czterech celów. Po pierwsze, działania promujące i pogłębiające demokracje konstytucyjne na

całym świecie. Następnie, popieranie dalszej integracji międzynarodowej i handlu poprzez wielowymiarowe procesy globalizacji. Po trzecie

zapobieganie powstawaniu nowej ery wielobiegunowej rywalizacji o zasoby oraz rynki zbytu i po czwarte, należy wzmocnić międzynarodowe

instytucje oraz należy doprowadzić do ich reformy. Zreformować instytucje takie jak ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy 

i Światowe Forum Handlowe. 
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Jak już za zna czy łem to, że nie wy stę pu je woj na mię dzy pań stwa mi, nie zna czy, że za ni kły kon flik ty we wnątrz pań stwa. Na dal trwa ją za żar te kon -

flik ty w Ko lum bii, w Pe ru, Su da nie, So ma lii, Tur cji, Kasz mi rze, Bir mie i na Sri Lan ce. Klu czem do po ko ju w tym ob sza rze jest naj czę ściej po ło że -

nie kre su wro go ści po mię dzy wspól no ta mi kul tu ro wy mi, re li gij ny mi i et nicz ny mi. Po win ni śmy przed wszyst kim uwzględ nić na stę pu ją ce dzia ła nia

– pań stwa oraz spo łecz ność mię dzy na ro do wa po win ny do ło żyć wię cej sta rań, aby sza no wać pra wa wspól not mniej szo ścio wych, zwłasz cza, je że li

cho dzi o oświa tę, pra wa do uży wa nia ję zy ka i za pew nie nie im udzia łu w pro ce sach rzą dze nia. Ko niecz ne jest pod pi sa nie sil niej szych kon wen cji

mię dzy na ro do wych chro nią cych pra wa wspól not mniej szo ścio wych. Po win ni śmy sta wić czo ła sy tu acji, któ ra po wsta je w związ ku z ro sną cą fa lą imi -

gra cji, w związ ku z tym, że do tąd jed no li te kra je sta ją się bar dziej wie lo kul tu ro we. Mu si my dojść do po ro zu mie nia w spra wie klu czo wej kwe stii

– czy i w ja kich wa run kach wspól no ty kul tu ro we re li gij ne czy et nicz ne, któ re sta no wią więk szość na da nym te ry to rium geo gra ficz nym, w ja kim stop -

niu i w ja kich wa run kach te wspól no ty, spo łecz no ści po win ny mieć pra wo do se ce sji, do au to no mii, do wła sne go rzą du, do uzna nia ich pra wa

do sa mo sta no wie nia przez wspól no tę mię dzy na ro do wą. 

Je że li uda nam się, pro szę Pań stwa, roz strzy gnąć pro ble my mniej szo ści kul tu ro wych, re li gij nych i et nicz nych przy czy ni my się w znacz nym stop -

niu do zmniej sze nia za gro że nia ter ro ry zmem mię dzy na ro do wym. Ko rze nie Al -Ka idy w du żym stop niu tkwią w nie roz strzy gnię tych kon flik tach kul -

tu ro wych, et nicz nych i re li gij nych, po mię dzy Pa le sty ną a Izra elem. Tkwią rów nież w trwa ją cym wie lo aspek to wym kon flik cie w Ira ku

i w Afga ni sta nie. W tym za kre sie ko niecz ne bę dzie więk sze zro zu mie nie ró żnic re li gij nych i kul tu ro wych. Za chód mu si zro zu mieć, że je go li be ral -

ny, świec ki sys tem war to ści nie mo że być na rzu co ny na od le głe spo łecz no ści, ma ją ce in ne tra dy cje, in ne hi sto rie. Roz wią za nie kon flik tu izra el sko -

-pa le styń skie go w spo sób spra wie dli wy i trwa ły, na pod sta wie au ten tycz ne go przy ję cia roz wią za nia dwu-pań stwo we go [„two -sta te so lu tion”] przez

wszyst kie stro ny, po zwo li znacz nie zmniej szyć te za gro że nia dla po ko ju. 

Jednoznaczne odrzucenie terroryzmu, sprzeciwienie się terroryzmowi, w tym wielostronne działanie przeciwko państwom, które dają schronienie

bądź poparcie terrorystom, przyczyni się do pokoju. Ale w ramach tego procesu musimy unikać jednostronnych działań wojskowych, jest to coś,

wobec czego jestem bardzo krytycznie nastawiony. Powinniśmy też zmniejszyć wydatki na zbrojenia oraz dokonać postępu na drodze do

ostatecznego zniszczenia arsenałów broni jądrowej. 

Jeżeli podejmiemy te praktyczne działania, to jestem przekonany, że w tym pokoleniu uda nam się szerzyć oraz utrzymać pokój, którym już

obecnie się cieszymy. Zgadzam się z moim przyjacielem Lechem Wałęsą w tej mierze, wartości mają podstawowe znaczenie, jako kamień węgielny,

na którym możemy i powinniśmy budować trwały pokój. Te wartości, które nam będą potrzebne w tym działaniu to te, które leżą u podstaw

demokracji konstytucyjnych. Uwrażliwienie i zrozumienie różnorodności i stanowczość. Prawo międzynarodowe i zjednoczone, międzynarodowe

działania w obliczu i przeciw terroryzmowi oraz agresji. 

Sza now ni Pań stwo – świat nie jest ide al ny. Ni gdy nie bę dzie ide al ne go świa ta, ale zro bi li śmy po stę py i mo żna roz bro ić te kon flik ty, któ re na dal

wy stę pu ją w zbyt wie lu kra jach, po przez dia log, jak już pod kre ślo no, je że li uzna my pra wa wszyst kich grup, skła da ją cych się na da ne spo łe czeń stwo.
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Je że li bę dzie my wier ni to le ran cji, bę dzie my sze rzyć to le ran cję dro gą de mo kra ty za cji, je że li bę dzie my sza no wać pod sta wo we pra wa czło wie ka i przyj -

mie my, że rzą dy pra wa są ko niecz ne, je stem prze ko na ny, że zmie rza my ku po ko jo wi, któ ry bę dzie trwa ły. Na ko niec, po nie waż ostat ni raz za bie -

ram głos na tej kon fe ren cji, chciał bym od dać cześć, po dob nie, jak wie lu in nych, Le cho wi Wa łę sie, któ ry nas wszyst kich tu taj zgro ma dził. On,

w swo im cza sie, ja ko przy wód ca „So li dar no ści”, roz po czął pro ces, któ ry miał od dźwięk na ca łym świe cie. Uru cho mił pro ces, któ ry po ło żył pod wa -

li ny pod świa to wy ład, któ ry zmie rza ku po ko jo wi, więc Le chu, po zdra wiam Cię i chy lę przed To bą czo ła. 

Andrzej Olechowski

Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. 

Przy zna ją Pań stwo, że był to fa scy nu ją cy i bar dzo opty mi stycz ny pa nel. Je stem bar dzo wdzięcz ny wszyst kim je go uczest ni kom za wy po wie dzi.

My ślę, że je ste śmy bło go sła wio nym po ko le niem, czę ścio wo to na sza za słu ga, czę ścio wo to na szych ro dzi ców, ale przede wszyst kim ży je my w wa -

run kach de mo kra cji, tak jak Pre zy dent Fre de rik de Klerk nam przy po mniał, ży je my w świe cie, w któ rym jest zro zu mie nie i względ nie po wszech ne

po par cie dla praw czło wie ka, ży je my w świe cie, w któ rym po głę bia się zro zu mie nie ro li pra wa i rzą dów pra wa. 

Na to pytanie – czy możemy? Czy my możemy lepiej niż poprzednicy, odpowiedź brzmi – tak! Możemy, droga do globalnego pokoju jest bliższa.

Mamy też katalog wartości, wiemy, co powinniśmy kultywować żeby osiągnąć ten pokój. Była o tym mowa od początku konferencji – solidarność,

współczucie dla innych ludzi, szacunek dla drugiego człowieka i rozumienie rzeczywistości, nie fałszowanie jej ideologiami czy nadmiernymi

ambicjami. Zawsze to wiedzieliśmy w przeszłości, wiedzieli o tym nasi rodzice i dziadkowie, ale uprawiali to inaczej, szacunek dla człowieka tak,

ale nie wszyscy byli uznawani za ludzi. Rozpoznanie rzeczywistości tak, ale w bardzo wąskim zakresie. Dialog z innymi ludźmi tak, ale już nie poza

moim krajem, już nie z tymi konkretnie. Jesteśmy inni, jesteśmy bardziej zaawansowani w drodze do tego globalnego pokoju. I rzeczywiście na to

pytanie: „Can we do it?” (Czy możemy to zrobić/osiągnąć?) odpowiedź brzmi: „Yes, we can” (Tak, możemy). 

Dziękuję Państwu bardzo za obecność, za uwagę. Na zakończenie zapraszam do wysłuchania przesłania Pana Michaiła Gorbaczowa.

Michaił Gorbaczow

Jestem wysokiego mniemania o moim przyjacielu, Panu Wałęsie. Niedawno poznaliśmy się osobiście, ale w ogóle znam go od dawna. Jako

przywódca Związku Radzieckiego sporo zajmowałem się i interesowałem tym, co się dzieje w „Solidarności”, jaka jest jej rola i kim jest Wałęsa.

Uważam, że odegrał on znaczącą rolę w historii Polski. Miło mi teraz jest powiedzieć, że nasze poglądy są zbieżne.
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Również z Wojciechem Jaruzelskim mamy zbieżne poglądy. Wiem, od kogo pochodziła idea Okrągłego Stołu. Między innymi od Rakowskiego.

Przecież nie można było udawać i zachowywać się, jakby „Solidarność” nie istniała. Nie sposób było jej nie zauważyć. Wobec tego postępowanie

władz było słuszne i demokratyczne. Tak więc, w tej sprawie wiele przypisuje się mojemu przyjacielowi Jaruzelskiemu, wiele się o tym mówi. Muszę

powiedzieć, że dobrze się stało, że w owych trudnych chwilach przywódcą był Wojciech Jaruzelski, bo jest to człowiek honoru, człowiek

dotrzymujący słowa, człowiek o poglądach demokratycznych. Zdarza się, że demokraci niekiedy muszą stosować bardziej surowe środki. Teraz,

widzi się to inaczej. Niezmiennie jestem obrońcą Jaruzelskiego. 

Notabene, Wałęsa też jest wysokiego mniemania o Jaruzelskim, też to rozumiał. Myślę, że Wałęsa miał trudny los: ślusarz-mechanik, który musiał

stanąć na czele ogólnopolskiego ruchu, miał spełnić pragnienia ludu, doprowadzić do wyrzeczenia się systemu totalitarnego, wyjścia na inną drogę.

Kiedyś miałem dobre relacje z Papieżem, z Karolem Wojtyłą, często się spotykaliśmy i dużo rozmawialiśmy. Mieliśmy jednakowe zdanie i na temat

Wałęsy i Jaruzelskiego. Więc widzicie Państwo, mówiąc o Wałęsie, muszę też powiedzieć o Jaruzelskim. Gdyby sprawy potoczyły się inaczej, gdyby

Jaruzelski inaczej postąpił, nie wiem, co by się w Polsce stało. 

Poparłem pomysł Okrągłego Stołu i życzenie nawiązania dialogu oraz dyskusji o przemianach w Polsce. Jesteśmy przyjaciółmi z Wałęsą, często

wspólnie występujemy na konferencjach, konferencjach prasowych, współpracujemy, między innymi na forum Laureatów Pokojowej Nagrody

Nobla. 

Kończąc szkołę, napisałem wypracowanie, za które dostałem medal. Temat wybrałem sam – Stalin jest naszą chlubą bojową. Tak było za czasów

mojej młodości. Teraz poświęcam niemało wysiłków, by dokonać rozliczenia z reżimem, który spowodował tyle ofiar, ze spuścizną stalinizmu, więc

tak życie się nami rozporządza. Wałęsa, jak sądzę, byłby innym człowiekiem, gdyby nie pierestrojka. Doceniamy więc wkład Wałęsy w przebudowę,

przemiany demokratyczne, które dokonały się w Polsce. 
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Ja cek Sa ry usz -Wol ski 

Te ma tem tej se sji jest py ta nie: „Eu ro pa – źró dło sta bil no ści czy za gro żeń dla po ko jo we go roz wo ju świa ta w XXI wie ku?”. Moż na po wie dzieć – cóż

za pro wo ka cja! Prze cież wszy scy ko ja rzą Eu ro pę, ja ko miej sce, z któ re go ra czej wy cho dzą im pul sy po ko jo we. Wi dzą Eu ro pę ja ko tę prze strzeń, któ -

ra w od po wie dzi na tra ge die mi nio nych wo jen, tak się zor ga ni zo wa ła, że by nie by ło wo jen i za pa no wał po kój.

Je śli jed nak bli żej przyj rzeć te mu py ta niu, to wła ści wie mo że my w nim zna leźć dru gi sens. Jest to py ta nie o to, jak wie le Eu ro pa ma jesz cze do zro -

bie nia, je śli cho dzi o sta bil ność. Choć mó wiąc Eu ro pa trze ba do dać, czy my człon ko wie Unii Eu ro pej skiej nie je ste śmy zbyt aro ganc cy? My śli my, że

Eu ro pa się koń czy na Unii Eu ro pej skiej. To jest nie praw da, i do wo dem te go są uczest ni czą cy w tej kon fe ren cji przed sta wi cie le z Tur cji i z Bia ło ru si. 

Jed no cze śnie w py ta niu, wy zna cza ją cym te mat se sji, uży ty jest ter min „sta bil ność”. W tej czę ści Eu ro py, któ rą ja re pre zen tu ję i wie lu spo śród nas,

z któ rej wy pro wa dził nas Pre zy dent Lech Wa łę sa, „sta bil ność” dla nas ozna cza ła coś bar dzo złe go. By ła to sta bil ność mu rów wię zien nych. Kie dy

więc bę dzie my usi ło wa li od po wie dzieć na py ta nie – czy Eu ro pa mo że być źró dłem sta bil no ści czy, nie daj Bo że, za gro żeń dla po ko ju, to mu si my

so bie zde fi nio wać, o ja ką sta bil ność cho dzi. Czę sto mó wi my, że chce my że by Eu ro pa, Unia Eu ro pej ska, by ła tak zwa ną „nor ma ti ve po wer”, czy li

aby by ła ta ką ca ło ścią mię dzy na ro do wą, któ ra pro mie niu je na ze wnątrz pod sta wo wy mi war to ścia mi, praw czło wie ka, de mo kra cji, praw fun da men -

tal nych. Jed no cze śnie Eu ro pa nie ma czy ste go su mie nia. Nie ma, gdyż do pie ro od nie daw na uda je nam się wy pro wa dzać na po ko jo we, sta bil ne

wo dy Bał ka ny Za chod nie i pro ces nie jest za koń czo ny, a jest wśród nas Pre mier Ma ce do nii, Pan Ni co ła Gru jew ski. Jed no cze śnie ma my do czy nie -

nia, i to świe żo w pa mię ci, z uży ciem si ły w ob rę bie geo gra ficz nej Eu ro py. Mam na my śli in wa zję ro syj ską na Gru zję i wie le w na szym są siedz twie

miejsc, któ re nas bar dzo nie po ko ją. Na sze są siedz two jest i po łu dnio we z Bli skim Wscho dem, gdzie po ża ru nie uda je się nam do dzi siaj za ga sić,

co jest po raż ką Eu ro py i rów nież, w ja kimś sen sie, ca łej wspól no ty mię dzy na ro do wej. Ma my nie sta bil ność na wscho dzie, w tej chwi li mó wię o Kau -

ka zie. Ma my kra je na wschód od nas, któ re, al bo tak jak Tur cja aspi ru ją do przy łą cze nia się do te go głów ne go nur tu in te gra cji eu ro pej skiej, al bo

ta kie kra je jak Bia ło ruś, któ re chcą się wy zwo lić z pęt au to ry tar ne go re żi mu, któ re chcą do łą czyć do te go głów ne go nur tu in te gra cji eu ro pej skiej,

i ma ją do te go peł ne pra wo. 

Po wsta je więc py ta nie, o ja ką sta bil ność wal czy my? O pro mo wa nie, ja kich war to ści chce my za bie gać? Czy mo że nam się udać i ja kie są wa run -

ki po te mu? Co mu si zro bić Unia Eu ro pej ska że by być sku tecz na w tej ma te rii? Bo to na nią są skie ro wa ne oczy i od niej wszy scy wie le ocze ku ją,

że by dzia ła ła sku tecz nie, szyb ko, ra zem, wspól nie, mó wi ła jed nym gło sem. Cze go mo że my ocze ki wać od tych kra jów, któ re są na dzi siaj jesz cze

po za tą zin sty tu cjo na li zo wa ną ro dzi ną, któ re rów nież aspi ru ją że by być czę ścią tej stre fy sta bil no ści i po ko ju, tej sta bil no ści dy na micz nej. 

Eu ro pa chce być mło da, dy na micz na i chce da wać z sie bie świa tu wie le. Te raz spójrz my bar dziej ego cen trycz nie i eu ro cen trycz nie, co z te go miej -

sca, my Eu ro pej czy cy, z Unii Eu ro pej skiej i z kra jów, któ re są na ze wnątrz mo że my zro bić, że by ta dy na micz na sta bil ność wo kół nas za ist nia ła. 

Chciał bym od dać głos pa ne li stom. Ja ko pierw sze go za pro szę do za bra nia gło su Pre mie ra Wę gier – Pan Fe renc Gy urc sa ny.
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Fe renc Gy urc sa ny

Po pierw sze uwa żam, że naj waż niej szym osią gnię ciem Eu ro py jest roz sze rze nie i po głę bie nie in te gra cji eu ro pej skiej. W Eu ro pie przy ję ło się kry -

ty ko wać, przy ję ło się oskar żać Bruk se lę. Ja jed nak nie na le żę do tych, któ rzy są kry tycz nie na sta wie ni. Nie na le żę do tych, któ rzy nie lu bią pro ce -

su in te gra cji eu ro pej skiej. Na le żę do tej mniej szo ści, któ ra uwa ża, że in te gra cja eu ro pej ska jest wiel kim czy nem hi sto rycz nym, wiel kim do ko na niem

ostat nich lat. A Pol ska ode gra ła klu czo wą ro lę w tym pro ce sie in te gra cji, jak rów nież w roz sze rze niu Unii Eu ro pej skiej. Mu szę po chwa lić Pol skę,

dla te go że Pol ska bar dzo od waż nie wal czy ła o wol ność, a Lech Wa łę sa jest bo ha te rem wiel ce po dzi wia nym na Wę grzech. 

Jed no cze śnie wi dać wy raź nie, iż ma my do czy nie nia z co raz więk szą nie pew no ścią w Unii Eu ro pej skiej. Pa trzę na tych przy ja ciół, któ rzy nie mo -

gą ko rzy stać z tych wszyst kich form ochro ny, któ re da je Unia Eu ro pej ska. Nie zro bi li śmy wszyst kie go, co w na szej mo cy, aby do pro wa dzić do sta -

bi li za cji na Bał ka nach. Dal sze roz sze rze nie jest obo wiąz kiem Unii Eu ro pej skiej i nie mo że być tu taj mo wy o za trzy ma niu te go pro ce su. Mu si my

na to miast być przy go to wa ni na pew ne pro ble my, któ re mo gą po ja wić się po przy stą pie niu Chor wa cji do Unii Eu ro pej skiej, co ma na stą pić w ro -

ku 2011 – 2012. Po wo dem nie jest na sza nie chęć do dal sze go roz sze rze nia. Wy ni ka to ra czej ze znu że nia roz sze rze niem i scep tycz ne go na sta -

wie nia Eu ro pej czy ków do te go pro ce su. 

Co po win ni śmy zro bić? Otóż Unia Eu ro pej ska nie mo że li czyć na to, że ktoś roz wią że za nią jej pro ble my. Je że li ma my stwo rzyć sta bil ność wy -

kra cza ją cą po za na sze ze wnętrz ne gra ni ce, to po win ni śmy dzia łać w dzie dzi nie po li ty ki za gra nicz nej i po li ty ki bez pie czeń stwa. Jed ną prze szko dą

na tej dro dze jest to, że wie le państw człon kow skich Unii Eu ro pej skiej za zdro śnie chro ni wła snych pre ro ga tyw w dzie dzi nie po li ty ki za gra nicz nej.

Po win ni śmy stwo rzyć wspól ne eu ro pej skie ra my bez pie czeń stwa. Za li czam się do tych, któ rzy uwa ża ją, że po win ni śmy zro bić krok da lej. 

Po dru gie, po win ni śmy za dać so bie py ta nie, w ja ki spo sób Unia Eu ro pej ska mo że współ pra co wać z NA TO. Ist nie je pew na ry wa li za cja po mię dzy Unią

a NA TO i uwa żam, że ła twiej bę dzie zro bić po stę py za ka den cji no wo wy bra ne go pre zy den ta Sta nów Zjed no czo nych, Bar rac ka Oba my. Ża den kraj,

w tym Sta ny Zjed no czo ne nie mo że sam roz wią zy wać wszyst kich pro ble mów zwią za nych z bez pie czeń stwem i sta bil no ścią na świe cie. Unia Eu ro pej -

ska rów nież nie mo że so bie po zwo lić na brak dzia ła nia. Unia nie mo że so bie po zwo lić na nie wy da wa nie pie nię dzy, środ ków, na rzecz sta bil no ści. Nie

mo że my po le gać tyl ko na Sta nach i, co waż ne, rów nież w tej chwi li prze cho dzi my kry zys go spo dar czy, Unia Eu ro pej ska nie by ła w sta nie dzia łać w spo -

sób zjed no czo ny w tej mie rze. Unia Eu ro pej ska ze zwa la kra jom człon kow skim pro wa dzić re for mę sek to ra fi nan so we go w spo sób nie za leż ny. Na to miast,

je że li wspól nie nie do pro wa dzi my do re for my eu ro pej skie go sek to ra fi nan so we go, pod mio ty po za eu ro pej skie bę dą okre śla ły kie ru nek, w któ rym bę dzie -

my się roz wi jać. Al bo więc przyj mie my wspól ne eu ro pej skie sta no wi sko w tej spra wie, al bo bę dzie my łącz nie wy stę po wać na spo tka niu gru py G-20,

w kwiet niu czy ma ju przy szłe go ro ku, al bo też po zwo li my na to, aby to Sta ny Zjed no czo ne nada ły kie ru nek dzie jom świa ta w tej kwe stii. 

Po trze cie uwa żam, że Unia Eu ro pej ska jest rze czy wi ście wspól no tą war to ści. Po win ni śmy być od waż ni, wy ka zać się od wa gą i wspie rać na szych

przy ja ciół, któ rzy zna leź li się po za Unia Eu ro pej ską, lecz któ rzy utoż sa mia ją się z ty mi war to ścia mi. Nie bę dę wy mie niał tu taj żad nych kra jów, 
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że by nie po mi nąć któ re goś z nich, ale na ko niec chciał bym wspo mnieć, po wie dzieć pa rę słów o na szym re gio nie. W Unii Eu ro pej skiej sta ło się

oczy wi ste, że je że li ktoś jest po zo sta wio ny sam so bie, wte dy ten ktoś zbłą dzi, za gu bi się. Waż ne jest, aby na si pol scy przy ja cie le zro zu mie li, iż po -

nie waż Pol ska jest jed nym z naj więk szych i naj bar dziej wpły wo wych kra jów w Unii Eu ro pej skiej, więc je że li uwa ża ją, że mo że my wy zna czać so -

bie róż ne ce le, róż ne za da nia w tych ob sza rach, wte dy gro zi nam po peł nie nie błę dów. My ślę, że Pol ska ma kie row ni czą ro lę w kształ to wa niu po li ty ki

w tym re gio nie. W cią gu ostat nich lat Pol ska wie le zdzia ła ła, by ły okre sy, kie dy Pol ska bra ła na sie bie tę od po wie dzial ność. By ły też okre sy, kie dy

Pol ska w mniej szym stop niu bra ła na sie bie tę od po wie dzial ność i po wie dzia łem swo im przy ja cio łom, ów cze snym przy wód com pol skim, co z te go

wy ni ka. Mo im zda niem Pol ska po win na wziąć na sie bie tę od po wie dzial ność. Na czym ona po le ga? Z ra cji po ło że nia po mię dzy Eu ro pą Za chod nią

a Bał ka na mi. Te kra je na sze go re gio nu nie mo gą od nieść po wo dze nia bez Pol ski. Na si przy ja cie le w Pol sce po win ni zro zu mieć, że ma ją uprzy wi -

le jo wa ną ro lę, ja ko czyn nik na rzecz sta bil no ści w tym re gio nie i ży czę im po wo dze nia w od gry wa niu tej ro li. 

Ja cek Sa ry usz -Wol ski 

Za nim od dam głos ko lej ne mu pa ne li ście, nie mo gę so bie od mó wić przy jem no ści, by po wi tać w na szym gro nie, czło wie ka sym bol, czy li Pa na Sta -

ni sła wa Szusz kie wi cza. Ja ko prze wod ni czą cy Ra dy Naj wyż szej Re pu bli ki Bia ło ruś był jed nym z trzech, któ rzy pod pi sa li akt roz wią za nia Związ ku

So wiec kie go. W 1991 ro ku, w pusz czy Bia ło wie skiej, wspól nie z Pre zy den tem Kucz mą i Pre zy den tem Jel cy nem, zro bi li to, co dziś Wla di mir Pu tin

uwa ża za naj więk szą tra ge dię ludz ko ści, dzię ku je my za to. 

Pro szę Pań stwa, Niem cy, naj więk szy czło nek i za ło ży ciel za ra zem Unii Eu ro pej skiej, są siad Pol ski, to jest ta ki kraj, bez któ re go nie wie le mo że się

udać w Eu ro pie i za ra zem ta ki kraj, z któ rym wspól nie moż na wie le zro bić. Pro szę o wy stą pie nie Pa nią Ri tę Süssmuth, by łą Prze wod ni czą cą Bun -

de sta gu.

Prof. Ri ta Süssmuth

Bar dzo ser decz nie dzię ku ję za za pro sze nie, jak Pań stwo so bie wy obra ża cie, dla mnie, Niem ki jest to szcze gól na oka zja być tu taj. Re flek sja na te -

mat przy szło ści oraz na te mat szans na przy szłość, bę dąc tu taj w Gdań sku wi dzę, że to wszyst ko jest wła śnie tu taj oraz na sza od po wie dzial ność

wo bec przy szło ści. 

Niem cy są rze czy wi ście du żym kra jem, ale to, co się li czy w per spek ty wie przy szło ści to nie roz miar, ale zdol ność do współ pra cy, zdol ność, go -

to wość wal ki o pra wa czło wie ka, go to wość za wią zy wa nia so ju szy, współ pra ca a nie za sta na wia nie się, kto jest po tęż niej szy a kto jest mniej po tęż ny.

Część 5. Konferencja „Solidarność dla Przyszłości”, Gdańsk, 5-6 grudnia 2008 r.

112



Niem cy nie ma ją żad nej si ły bez po zo sta łych kra jów eu ro pej skich, więc chcia ła bym przede wszyst kim po wie dzieć, że wie le za wdzię cza my Unii Eu -

ro pej skiej. Po nie waż Niem cy spo wo do wa ły w prze szło ści wie le zła w Eu ro pie i na świe cie, a Unia Eu ro pej ska umoż li wi ła nam po wrót do kra jów

eu ro pej skich. Wiel kim sza cun kiem da rzę tych, któ rzy przy go to wa li Unię Eu ro pej ską a Unia nie zo sta ła zbu do wa na na war to ściach go spo dar czych.

Przy po mnij my so bie, co po wie dział Je an Mon net o wspól no cie eu ro pej skiej – że gdy by mógł za cząć dru gi raz, gdy by mógł dru gi raz zro bić to sa -

mo to za czął by od kul tu ry. Pa mię taj my, że naj pierw by ła Ra da Eu ro py, któ ra bro ni praw czło wie ka, któ ra kła dzie ak cent na spra wy kul tu ral ne. 

Nie mo że my li czyć na do bro byt go spo dar czy bez pew no ści, że te wszyst kie na sze dzia ła nia słu żą do bru ludz kie mu. Tak rze czy wi ście, to źró dło

sta bil no ści, ale mu si my jed nak uwa żać, że by te go nie za prze pa ścić. Ta chęć, to dą że nie do więk szej sta bil no ści. Dłu go się wa ha li śmy w Par la men -

cie Nie miec kim przed in ter wen cją, przed udzia łem w woj nie na Bał ka nach, a ja oso bi ście za sta na wia łam się nad le gi ty mi za cją, nad uza sad nie niem

na sze go udzia łu w tym kon flik cie. Ale kie dy zo ba czy li śmy ogrom cier pie nia i nie szczęść na Bał ka nach, to uzna li śmy, że ma my obo wią zek po ło żyć

kres tej prze mo cy i szu kać, dą żyć do stwo rze nia lep szej przy szło ści dla te go re gio nu, któ ry jest w gor szym po ło że niu od na sze go. 

To nie tyl ko kwe stia po szu ki wa nia po ko jo wych roz wią zań, nie odwo łu ją cych się do prze mo cy, kwe stia po sza no wa nia praw czło wie ka, po sza no -

wa nia mniej szo ści et nicz nych. Nie wol no nam bu do wać for te cy, jest to bo wiem nie bez pie czeń stwo, któ re gro zi Eu ro pie, z jed nej stro ny dą ży my

do roz sze rze nia, ale z dru giej stro ny lek ce wa ży my kwe stię po głę bie nia. Ist nie je scep ty cyzm, ale mu si my go prze zwy cię żyć, aby nie stra cić z oczu

naj waż niej szych war to ści: de mo kra cji, praw czło wie ka oraz współ pra cy po mię dzy na ro da mi. 

Chcia ła bym po now nie zwró cić uwa gę na so li dar ność, wol ność, od wa gę i przy wódz two. Nie wol no się wa hać, na wet w bar dzo cięż kich cza sach.

Je stem prze ko na na, że Niem cy, zwłasz cza Niem cy Wschod nie, ale rów nież my w Niem czech Za chod nich wie le się na uczy li śmy i na dal wią za li -

śmy na dzie ję, że w swo im cza sie Niem cy Wschod nie przyj mą de mo kra cję. Po dob ne na dzie je wią za li śmy z Pol ską, Wę gra mi, w swo im cza sie i po -

nie waż uda ło się to nam w trud nych cza sach, cze muż by to nam nie mia ło się udać te raz, w cza sach więk sze go do bro by tu, mi mo kry zy su

fi nan so we go i go spo dar cze go. 

Lech Wa łę sa w swo im wy stą pie niu, wspo mniał o tym, jak wiel kim wy sił kiem moż na prze kuć po raż kę w zwy cię stwo. Za każ dym ra zem, kie dy de -

mo kra cje, kie dy ja kieś ru chy spo łecz ne po no szą po raż kę, moż na ob ró cić to w zwy cię stwo i moż na po wo łać się na przy kład, a ta kim przy kła dem,

wzor cem, są za wsze wzor ce oso bo we. To jed nost ki świe cą przy kła dem, wy ra żam więc ży cze nie – ży czę Niem com, Po la kom i ca łej Eu ro pie aby -

śmy współ pra co wa li, aby śmy pod trzy my wa li dia log na wet z ty mi kra ja mi, któ re kry ty ku je my za brak de mo kra cji. 

Bez dia lo gu jed nak nie ma szans na po kój. Ten dia log jest ko niecz ny, rów nież dia log o cha rak te rze kry tycz nym. Przy po mnij my so bie pierw sze go

Mi ni stra Spraw Za gra nicz nych, kie dy bu do wał de mo kra cję w Pol sce. Wie lu, któ rzy do łą czy li się do bu do wy tej de mo kra cji jest tu na tej sa li, ale

Pol ski Mi ni ster Spraw Za gra nicz nych rów nież miał mi sję i wy cią gnął dłoń do kra jów bał tyc kich. Za wsze za chę cał do pro wa dze nia dia lo gu, ne go -

cja cji z kra ja mi nad bał tyc ki mi, za wsze za chę cał do po ma ga nia, do wspie ra nia dą żeń Ukra iny i Bia ło ru si. Obo wiąz kiem Unii Eu ro pej skiej, to  
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zna czy w tej chwi li, na sza uwa ga jest rów nież zwró co na na Eu ro pę Środ ko wow schod nią, ale Unia Eu ro pej ska po win na rów nież z in ny mi czę ścia -

mi świa ta dzia łać na rzecz po ko ju i wol no ści. Nie wol no te go trak to wać roz dziel nie. Nie wol no jed na ko woż na rzu cać pew nych roz wią zać, twier dzić,

że roz wią za nie eu ro pej skie jest je dy nym słusz nym roz wią za niem, ale pod sta wo we war to ści, wol ność, pra wa czło wie ka, god ność ludz ka oraz so li -

dar ność to są te war to ści, któ re po win ni śmy pro pa go wać. Dla te go, że wie le kon flik tów zro dzi ło się wła śnie z nie spra wie dli wo ści, z ra cji te go, że nie

dzie li my się tym, co ma my i kie dy kry ty ku je my sie bie w Eu ro pie, kie dy pa trzy my na sie bie, do strze ga my w so bie du żo ego izmu, kie ru je my się wła -

sny in te re sem, ale po win ni śmy wziąć na sie bie część od po wie dzial ności a nie tyl ko wy ko rzy sty wać te szan se, któ re się po ja wia ją. 

Na ko niec chcia ła bym jesz cze raz po wie dzieć to, co jest dla mnie naj waż niej sze. W Eu ro pie mu si my pa mię tać, że eu ro pej ska men tal ność, współ -

pra ca wy ma ga ją współ pra cy dwu stron nej, wie lo stron nej. My ślę, że je ste śmy na do brej dro dze, ale być mo że, cza sa mi bra ku je nam pew no ści i jesz -

cze pa nu je pe wien brak za ufa nia. Po win ni śmy za tem ten brak za ufa nia prze zwy cię żyć, po win ni śmy współ pra co wać, wy stę po wać z ini cja ty wa mi,

zwłasz cza te raz, aby roz sze rzo na Eu ro pa by ła no śni kiem sta bi li za cji. 

Chcia ła bym tak że wspo mnieć o Tur cji. Je stem zwo len nicz ką, aby w sto sow nym cza sie, prę dzej czy póź niej, speł nić tę obiet ni cę, aby udo wod nić,

że Tur cja jest waż ną czę ścią Eu ro py, że wię cej nas łą czy niż dzie li. Być mo że na uczy my się bar dziej po zy tyw nie po strze gać róż no rod ność. I je że li

na uczy my się tej róż no rod no ści z ca łym jej po ten cja łem, jak rów nież z ca łym za gro że niem, z ca łą groź bą kon flik tów, któ re to ze so bą nie sie, to ist -

nie je moż li wość spo tka nia się. Za kła da my Nie miec ko -Tu rec ki Uni wer sy tet w Stam bu le. Nie miec ki rząd wspie ra za ło że nie ta kie go Uni wer sy te tu,

dzia ła nia na rzecz wza jem ne go zro zu mie nia są po trzeb ne. 

Mó wię te raz rów nież o Pol sce. Po trze bu je my głęb sze go, hi sto rycz ne go po ro zu mie nia, mię dzy ludz kie go, tak aby w przy szło ści by ło mniej trud no -

ści. Je stem bar dzo wdzięcz na Po la kom i Pol sce ze jej wkład w lep sze zro zu mie nie, lep sze po ro zu mie nie mię dzy na szy mi kra ja mi. Dzię ku ję i pra -

cuj my ra zem dla przy szło ści.

Ja cek Sa ry usz -Wol ski 

Pa ni Ri ta Süssmuth, po raz pierw szy chy ba, w trak cie tej kon fe ren cji, uży ła sło wa „in te re sy”. Nikt nie od wa żył się mó wiąc o war to ściach, po wie -

dzieć o in te re sach, a sło wo „war to ści” pa da ło już dzie siąt ki ra zy. Wy da je się, że my w Unii Eu ro pej skiej pa da my ofia rą pew ne go fał szy we go dy le -

ma tu. Wy da je się, że in te re sy i war to ści nie mu szą być sprzecz ne. Cóż jest waż niej szym in te re sem, niż mieć wo kół sie bie tych, któ rzy po dzie la ją

na sze war to ści, prze cież wte dy jest to naj wyż szy sto pień bez pie czeń stwa i wspól no ty. Jest to po zor na sprzecz ność, cza sa mi war to po świę cić je den

i dru gi kon trakt, w sto sun kach z Ro sją, w sto sun kach z Chi na mi, po to że by w przy szło ści żyć w bar dziej po ko jo wym świe cie, by dzie lić te pod sta -

wo we, fun da men tal ne, uni wer sal ne war to ści. 
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Chciał bym po pro sić te raz o za bra nie gło su Pa na Pre mie ra Wal de ma ra Paw la ka, nie tyl ko, dla te go że jest Wi ce pre mie rem pol skie go rzą du, ale tak -

że z dwóch in nych po wo dów, któ re po za wszyst kim in nym, pre de sty nu ją go do za bra nia gło su w tej eu ro pej skiej de ba cie. Otóż, to jest ten Pre zes

Ra dy Mi ni strów, któ ry pod pi sał pol ski wnio sek o człon ko stwo w Unii Eu ro pej skiej, któ ry to wa rzy sząc Pa nu Mi ni stro wi Ole chow skie mu, 8 kwiet -

nia 1994 ro ku za wieź li śmy do Aten. Po dru gie, to jest ten Pre mier Rze czy po spo li tej, któ ry stwo rzył pre ce dens i był pierw szym pre mie rem, któ ry

uczest ni czył w szczy cie Unii Eu ro pej skiej w grud niu 1994 ro ku, i to był Pre mier, nie Pre zy dent. Pa nie Pre mie rze, pro szę bar dzo.

Wal de mar Paw lak

Rok 2008 jest trzy dzie stym ro kiem od cza su, kie dy Oj ciec Świę ty, nasz ro dak, Jan Pa weł II roz po czął swój pon ty fi kat. Po wie dział w tam tym cza -

sie ta kie pro ste sło wa: Nie lę kaj cie się. Gdy Pan Pre zy dent Wa łę sa dzi siaj mó wił o tych prze obra że niach w Pol sce, to – Nie lę kaj cie się – i po tem

to, co zo sta ło po wie dzia ne już w Pol sce, to pro ste prze sła nie – Niech zstą pi Duch Twój i od no wi ob li cze zie mi, tej zie mi – to wa rzy szy ło nam po tem

przez na stęp ne la ta.

Mi ja 25 lat od chwi li, gdy Pre zy dent Wa łę sa otrzy mał Na gro dę No bla. Dwa dzie ścia lat od cza su, kie dy w Pol sce zo stał po wo ła ny pierw szy nie -

ko mu ni stycz ny rząd. To jest ten czas, kie dy świę tu je my, po nad 20 lat od cza su, kie dy przy na szym du żym pol skim udzia le, uda ło się roz mon to -

wać ko mu nizm. Póź niej do pie ro, gdy my tu taj już do ko na li śmy wie lu zmian, prze wró cił się mur w Ber li nie. Choć dziś po wszech nie na świe cie

wy da je się, że to prze wra ca ją cy się mur jest sym bo lem upad ku ko mu ni zmu, to my ślę war to w przy szłym, 2009 ro ku, pod kre ślić te hi sto rycz ne wy -

da rze nia, aby śmy przy po mnie li, że to by ło też od ro dze nie się Eu ro py Środ ko wow schod niej. 

Prze cho dząc do spraw go spo dar czych, chciał bym po wie dzieć pa rę słów w tym kon tek ście. Wy da je się, że Unia jest wy jąt ko wym przy kła dem ta -

kiej bar dzo prak tycz nej i ko rzyst nej glo ba li za cji. To le d wie je den pro cent PKB a ma my pie nią dze z jed nej stro ny na pro wa dze nie wspól nej po li ty ki,

na wspól ny ry nek, a z dru giej stro ny ma my jed no li ty ry nek, wiel ką prze strzeń stre fy Schen gen i du żą prze strzeń wspól nej wa lu ty. Je że li szu ka my

dzi siaj re cep ty na świat, to wy da je się, że Unia Eu ro pej ska jest bar dzo do brym przy kła dem ta kie go po dej ścia, gdzie waż niej sza jest jed no li tość, że

po tra fi my w tej róż no rod no ści bu do wać wspól ną przy szłość. To w Unii chy ba jest naj istot niej sze, gdy przez tą wła śnie jed ność w róż no rod no ści two -

rzy my do bre prze słan ki do te go, aby eu ro pej ski wzór stał się ta kim do brym przy kła dem. 

Pierw szą po ło wę XX wie ku Eu ro pa prze ży ła w dwóch wiel kich woj nach świa to wych. Dru ga po ło wa to by ło bu do wa nie Unii Eu ro pej skiej, a od koń -

ca lat 90. mie li śmy, ja ko Po la cy swój du ży udział w tych prze obra że niach. 

Kie dy pa trzy my na współ cze sną sy tu ację go spo dar czą, to ma my też dość spe cy ficz ny i prze ło mo wy mo ment, bo zo sta ła za chwia na wia ra w nie -

ogra ni czo ną moc ryn ku. I chy ba jest to do bry czas, aby po wró cić do tych pod sta wo wych war to ści. Przy wró cić też zna cze nie i pod mio to wość 
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czło wie ka, aby śmy szu ka jąc roz wią zań, szu ka li ta kich, któ re są dla lu dzi, da ją do bre efek ty i bu du ją sta bil ność. Przede wszyst kim, po przez to, że

bu du je my pew ność lep szej przy szło ści, że two rzy my po stęp. 

My ślę, że mo że my po wie dzieć, że prze ży li śmy w Eu ro pie moc ną lek cję hi sto rii. Kie dy w la tach 30. był kry zys na świe cie, w Sta nach od po wie -

dzią był „New De al” [„No wy Ład” – pro gram re form za pre zy den tu ry F. Ro ose vel ta]. W Eu ro pie od po wie dzią by ły no we dyk ta tu ry i pró ba usta wie -

nia wszyst kie go w jed nym sze re gu, aby wszyst ko by ło jed no li te. W tych oko licz no ściach, któ re ma my obec nie, bar dzo istot ne jest, aby

w roz wią za niach, któ re w Eu ro pie bu du je my, szu kać tych war to ści, któ re two rzą pod sta wę i fun da ment do so lid nej przy szło ści. 

„So li dar ność” to jest nasz pol ski do ro bek, ale w Eu ro pie bar dzo waż na jest za sa da sub sy diar no ści. Wy da je się, że jest to uni kal ne, eu ro pej skie

roz wią za nie, któ re po zwa la za cho wać róż no rod ność, ale rów no cze śnie bu du je współ pra cę. W po li ty ce bo wiem, ma my w za sa dzie dwa po dej ścia

– jed ni na sta wia ją się na kon fron ta cję, in ni na ko ope ra cję. To jest głów ny wy bór w po li ty ce za rów no kra jo wej, jak i świa to wej. Za sa da sub sy diar -

no ści da je bar dzo do bre roz wią za nie. Jest ona obec na za rów no w na uce spo łecz nej ko ścio ła, jak i w prak ty ce eu ro pej skiej. Te raz w Trak ta cie Li -

zboń skim też jest bar dzo pod kre śla na, aby spra wy by ły roz strzy ga ne moż li wie bli sko lu dzi, by nie uszczę śli wiać nas ja ki miś cen tral ny mi

roz wią za nia mi. Je że li ta za sa da bę dzie prze strze ga na sze rzej, w ska li świa to wej, to Eu ro pa mo że być wła śnie bar dzo do brym przy kła dem ta kie go

zor ga ni zo wa nia tych re la cji spo łecz nych, gdzie każ dy ma wła ści wą so bie kom pe ten cję. Przy za cho wa niu bo wiem za sa dy po moc ni czo ści, sub sy diar -

no ści, za rów no lo kal ny sa mo rząd, jak i re gio nal ny, kra jo wy i ca ła Unia Eu ro pej ska ma ją wła ści we so bie kom pe ten cje. Bar dzo waż ne jest, aby śmy

w tym za kre sie bu do wa li do bre me cha ni zmy. 

To, co dzi siaj jest za gro że niem, to ra czej nie są do świad cze nia eu ro pej skie lecz pew ne zja wi ska, któ re przy cho dzą do nas ze świa ta. Mo gę po -

wie dzieć o pol skim przy kła dzie na dzi siaj, w ob sza rze re al nej go spo dar ki – ma my so lid ne pod sta wy do opty mi zmu i do spo koj ne go pa trze nia w przy -

szłość. Przy cho dzą na to miast do nas ta kie za gro że nia, któ re wią żą się czę sto z ope ra cja mi o cha rak te rze fi nan so wym. Ostat nio na na szym ryn ku

po ja wi ły się ta kie zło żo ne struk tu ry opcyj nie, gdzie ry zy ko w jed ną stro nę by ło znacz nie mniej sze, ry zy ko w dru gą stro nę bar dzo pod wyż szo ne. Fir -

my, któ re nie do sta tecz nie zna ją się na te go ty pu me cha ni zmach czę sto pa da ją ich ofia rą. 

Wspo mi nam o tym dla te go, że mó wiąc o sta bil no ści i per spek ty wach przy szłe go roz wo ju trze ba też mó wić o tym, by przy wra cać wła śnie tę pod -

mio to wość czło wie ka. Aby nie by ło tak, że dla bar dzo nie bez piecz nych ope ra cji, po to by uzy skać nad zwy czaj ny zysk, po świę ca się re alia, ży cie

czło wie ka i go spo dar kę. Dzi siaj z Eu ro py mo gą wyjść sy gna ły, któ re bę dą bu do wa ły wła śnie ta ki po rzą dek świa to wy. Ma my bar dzo du żo do brych

do świad czeń. W mo im prze ko na niu waż ne jest ta kie wła śnie po dej ście, któ re gwa ran tu je za cho wa nie plu ra li zmu, sza cun ku, dla cza sa mi na wet

mniej szych i słab szych, jak wspo mnia ła o tym Pa ni Ri ta Süssmuth. Nie waż ne jest, jak ktoś jest du ży, bo czę sto na wet mniej si mo gą mieć w da -

nej sy tu acji wię cej ra cji. Waż ne aby śmy w tym kon tek ście bu do wa li do bre roz wią za nia na przy szłość. 

Wra ca jąc jesz cze do po cząt ku mo je go wy stą pie nia. Jak Pań stwo wi dzą, po przez do bre re la cje z Pre zy den tem Wa łę są, a one nie za wsze by ły ta -

kie słod kie, wspo mi nam też róż ne cie ka we do świad cze nia. My ślę, że w tam tym cza sie na wet, jak, mó wiąc ta kim pro stym ję zy kiem, da wa li śmy 
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so bie tro chę po pa lić, to w za ci szu i mię dzy so bą. Na ze wnątrz jed nak two rzy li śmy ta kie wa run ki, że Pol ska dzi siaj już jest człon kiem Unii Eu ro pej -

skiej i człon kiem NA TO. To jest zu peł nie in ny świat. To jest świat, któ ry się nie sa mo wi cie od mie nił. 

Pa nie Pre zy den cie, ser decz nie dzię ku ję za tę Pań ską ener gię. Wspo mi na Pan, że już tak nie bar dzo Pan wie rzy w te po ko jo we roz strzy gnię cia.

My ślę, że 25, 30 lat te mu, miał Pan mo że wię cej mło dzień czej nie win no ści, czy mo że ta kie go po dej ścia, któ re czę sto ce chu je lu dzi mło dych, że

nie wie dzą o ogra ni cze niach, o tym, ja kie są ba rie ry i dzię ki te mu mo gą zmie niać świat. To na le ży ad re so wać dziś do na szych mło dych wi dzów,

obec nych tu taj, aby po dej mo wa li wy zwa nia, któ re prze kra cza ją gra ni ce, któ re prze kra cza ją ba rie ry, bo dzię ki te mu mo że my uczy nić świat lep szym. 

Ja cek Sa ry usz -Wol ski

Wi dzi cie Pań stwo jak mi ło mo gą roz ma wiać z so bą Pre mier z Pre zy den tem? Te raz czas na prze sła nie ze stro ny by łe go Pre zy den ta, Pa na Alek san -

dra Kwa śniew skie go. Pro szę o pro jek cję.

Alek san der Kwa śniew ski 

Pa nie Pre zy den cie, Sza now ni Pań stwo. 

Cie szę się, że w tej for mie mo gę zło żyć Pa nu Le cho wi Wa łę sie naj lep sze ży cze nia i gra tu la cje w 25 rocz ni cę otrzy ma nia przez nie go Na gro dy No -

bla. To był wiel ki dzień, wiel kie wy da rze nie. To by ła na dzie ja, któ ra zo sta ła da na Pol sce a któ ra zo sta ła póź niej świet nie wy peł nio na przez Le cha

Wa łę sę, przez to wszyst ko, co czy nił w la tach 80. i póź niej. Mó wię tym bar dziej szcze rze, że nie by łem ni gdy w po li tycz nym blo ku ra zem z Le chem

Wa łę są, kon ku ro wa li śmy na wet. Tym bar dziej po zwa la mi to po wie dzieć, że nie da się mó wić o współ cze snej hi sto rii Pol ski bez Le cha Wa łę sy i nie

do ce nić te go, co uda ło nam się osią gnąć, nie mó wiąc jak naj lep szych słów o Le chu Wa łę sie – li de rze związ ko wym, Pre zy den cie Pol ski, wiel kiej

oso bi sto ści. Dzię ku je my Pa nie Le chu za wszyst ko, co Pan zro bił. 

Zo sta łem za pro szo ny do se mi na rium, któ re ma dys ku to wać na te mat: „Eu ro pa – źró dło sta bil no ści czy za gro żeń dla po ko jo we go roz wo ju świa ta w XXI wie -

ku?”. Mam za ma ło cza su, że by w peł ni po wie dzieć, co na le ża ło by, ale chciał bym zwró cić uwa gę na to, iż Eu ro pa by ła źró dłem nie szczęść i kon flik tów

przez nie mal że ca ły XX wiek. Eu ro pa to by ła I woj na świa to wa, II woj na świa to wa, zim na woj na, to był ogrom ny, głę bo ki, dra ma tycz ny po dział Eu ro py, i oto

zda rzył się cud, w któ rym tak że i Lech Wa łę sa miał swój udział. Do ko na ła się zmia na, 1989 rok, Okrą gły Stół i wszyst ko, co wy da rzy ło się po tem, to by ła

po ko jo wa trans for ma cja, któ ra zmie ni ła Eu ro pę. Da ła ona na dzie ję lu dziom w Eu ro pie i po za na szym kon ty nen tem, że oto dro gą po ko jo wą moż na osią gać

ta kie ce le, jak de mo kra cja, po sza no wa nie praw czło wie ka, wol ność, su we ren ność, sza cu nek dla dru giej jed nost ki, jak po pro stu, lep szy świat. 

Księga Uroczystości 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

117



Eu ro pa ostat nich 20 lat jest na tchnie niem. Prze ko ny wa łem się o tym, kie dy po dró żo wa łem po Afry ce Po łu dnio wej, kie dy by łem w róż nych miej -

scach Ame ry ki Ła ciń skiej, tak że w Azji. Eu ro pa po ka za ła, że coś nie osią gal ne go, co do ko ny wa ło się za zwy czaj po przez woj ny, re wo lu cje i kon flik -

ty, jest moż li we do osią gnię cia po przez po kój, dia log, roz mo wę, mą drych przy wód ców. Eu ro pa wy ko na ła swo je za da nie. Zmie ni ła świat,

spo wo do wa ła, że nie ma zim nej woj ny, nie ma Związ ku Ra dziec kie go, że tra gicz na kon fron ta cja dwóch ide olo gii zo sta ła za mknię ta. Dzi siaj Eu ro -

pa stoi przed no wym, trud nym wy zwa niem – mia no wi cie jak okre ślić swo ją ro lę, jak po móc te mu świa tu, któ ry w XXI wie ku ma kło po ty. 

Świat się zmie nia, świat prze sta je być jed no stron ny, uni la te ral ny, opar ty na jed nym tyl ko su per mo car stwie – Sta nach Zjed no czo nych. Świat sta -

je się dzi siaj wie lo bie gu no wy, prze ży wa kry zys fi nan so wy. Świat mu si otwo rzyć gra ni ce, po nie waż choć by de mo gra fia w Eu ro pie po wo du je, że trze -

ba być bar dziej otwar tym, na emi gran tów, któ rzy przy by wa ją do nas, by po móc na szym go spo dar kom, po móc w na szym co dzien nym ży ciu. Świat

sta je się glo bal ny, sko mu ni ko wa ny ze so bą, choć by me to da mo jej roz mo wy z Pań stwem jest te go do wo dem [prze sła nie vi deo]. Świat się zmie nia,

więc Eu ro pa mu si za pro po no wać no wą war tość, któ ra jest nam wszyst kim po trzeb na. Tą war to ścią jest na pew no dia log, otwar tość, dal sze roz sze -

rza nie struk tur eu ro pej skich, po nie waż Unia Eu ro pej ska, ja ko kon cep cja po li tycz na jest jed ną z naj bar dziej in te re su ją cych i naj bar dziej za chę ca ją -

cych, ja kie wy my ślo no w hi sto rii tej cy wi li za cji. My ślę więc, że Eu ro pa cią gle jest waż na. Eu ro pa cią gle jest po trzeb na, nie za leż nie od swo ich

kło po tów mo że wno sić nie zwy kle istot ne war to ści do przy szło ści nas wszyst kich. 

Mam na dzie ję, że uczest ni cy te go pa ne lu, że wszy scy Pań stwo, któ rzy bę dą dys ku to wać na ten te mat po dzie lą mo je zda nie i za pro po nu ją, co na -

le ży zro bić, by Eu ro pa by ła miej scem, w któ rym nie tyl ko chro ni my sta re war to ści, nie tyl ko je ste śmy naj pięk niej szym mu zeum, ale je ste śmy rów -

nież źró dłem no wych po my słów, idei, pro jek tów. 

Dys ku tu jąc na se mi na rium pod pa tro na tem Le cha Wa łę sy mu si my być zo rien to wa ni ku przy szło ści, bo Lech Wa łę sa ta ki za wsze był i mam na -

dzie ję, że za pro po nu je cie Pań stwo ta ką wła śnie kon cep cję. Eu ro pa, któ ra jest źró dłem na dziei dla świa ta i je go roz wo ju, tak że w XXI wie ku. Stać

nas na to, po win ni śmy to zro bić, mo że my to zro bić.

Ja cek Sa ry usz -Wol ski 

Dzię ku je my Pa nu Pre zy den to wi Kwa śniew skie mu, któ ry jest w po dró ży w Ame ry ce Ła ciń skiej, dla te go w ta kiej for mie prze ka zał nam to wy stą -

pie nie. Chciał bym te raz pro sić o za bra nie gło su Pa na Yasa ra Yaki sa – by łe go Mi ni stra Spraw Za gra nicz nych Tur cji, Prze wod ni czą ce go Ko mi te tu

do Spraw Har mo ni za cji Unij nej. 
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Yasar Yakis 

To ogrom na przy jem ność i za szczyt dla mnie móc prze ma wiać w tak sza cow nym gro nie, móc zwra cać się do Pań stwa, zwłasz cza w obec no ści

Pa na Pre zy den ta Le cha Wa łę sy, któ ry, ja ko przy wód ca otwo rzył no we ho ry zon ty. Dwa dzie ścia pięć lat te mu Nor we ski Ko mi tet No blow ski, po twier -

dził to przy zna jąc mu Po ko jo wą Na gro dę No bla. Dla wie lu mło dych lu dzi Lech Wa łę sa był na tchnie niem, ja ko przy wód ca „So li dar no ści”. 

Wszy scy po zo sta li pa ne li ści re pre zen to wa li kra je Unii Eu ro pej skiej, te raz mo że po ra na per spek ty wę spo za Unii. Mi mo fak tu, że Tur cja pro wa dzi

ne go cja cje z Unią Eu ro pej ską, jesz cze nie jest człon kiem Unii, ma my więc moż li wość spoj rze nia na Unię z ze wnątrz, być mo że ma my nie co in ną

per spek ty wę. Mó wi my tu taj o Eu ro pie w tej se sji, ale dla po trzeb mo je go wy stą pie nia utoż sa mię Eu ro pę z Unią Eu ro pej ską. Unia Eu ro pej ska jest

bez pre ce den so wym do świad cze niem, za tem nie spo sób po wie dzieć, czy jest to suk ces, bo nie mo że my się po wo łać na żad ne wcze śniej sze te go ty -

pu do świad cze nia. Jest to zja wi sko bez pre ce den so we, ale ma wszel kie szan se przy czy nie nia się do sta bil no ści oraz po ko ju w na szym stu le ciu. 

To czy Unii się uda, za le ży od kil ku czyn ni ków. Za li czył bym do nich pro ble my, me an dry ra ty fi ka cji Kon sty tu cji Eu ro pej skiej. W nie któ rych kra jach

by ły pro ble my, Trak tat Li zboń ski zo stał rów nież od rzu co ny przez je den z kra jów i nie wie my, nie po tra fi my prze wi dzieć, co bę dzie da lej. Je stem jed -

nak pe wien, że kul tu ra dia lo gu, że kul tu ra po szu ki wa nia kon sen su su, któ ra za ko rze ni ła się w Eu ro pie już wie le dzie się cio le ci te mu, że dzię ki tej

kul tu rze Unia Eu ro pej ska znaj dzie spo sób prze zwy cię że nia tych pro ble mów. Pro ble mów na tu ry pro ce du ral nej, zwią za nych z ra ty fi ka cją bądź od rzu -

ce niem pew nych in stru men tów pra wa mię dzy na ro do we go. 

Je że li nie doj dzie do ra ty fi ka cji, znaj dą się na pew no in ne roz wią za nia, in ne spo so by. Je że li z ko lei Unia Eu ro pej ska zwró ci się do we wnątrz, je -

śli sta nie się in tro wer tycz na, sku pi się na so bie i od gro dzi się od in nych, to oczy wi ście ta ka Unia prze trwa ja ko Unia zwró co na ku so bie, ale wte -

dy stra ci szan se sko rzy sta nia z te go, co in ni mo gą wnieść. 

Kie dy Je an Mon net i Ro bert Schu man za kła da li Eu ro pej ską Wspól no tę Wę gla i Sta li, nie prze wi dy wa li, że pew ne go dnia obec ne kra je człon kow -

skie Unii Eu ro pej skiej przy łą czą się do tej ini cja ty wy. Jed nak póź niej roz wój oraz roz sze rze nie na stą pi ły i każ da ko lej na run da roz sze rze nia nie od -

by wa ła się zgod nie z kry te ria mi, któ re zo sta ły usta lo ne w la tach 50. przez Je ana Mon ne ta i Ro ber ta Schu ma na, ale by ły kształ to wa ne przez

oko licz no ści, któ re wy stę po wa ły w chwi li, kie dy do cho dzi ło do te go roz sze rze nia. Nie po win ni śmy za tem wy zna czać kry te riów dla przy szło ści. 

Każ de roz sze rze nie po win no się kie ro wać wła sną lo gi ką. Moż na od nieść wra że nie, że Eu ro pie przy pi su je się cha rak ter chrze ści jań ski i od róż nia

się ją od świa ta nie chrze ści jań skie go, co ma wie le ne ga tyw nych kon se kwen cji zwłasz cza na tle kon flik tów, któ re wy stę pu ją na świe cie. Jed nym

z kry te rium bę dzie to, czy Unia Eu ro pej ska ze chce przy jąć na sie bie od po wie dzial ność za te wy da rze nia. By ły pre zy dent Fran cji Ja cqu es Chi rac po -

wie dział przed szczy tem w 2006 ro ku, że je że li Unia Eu ro pej ska chce po zo stać ob sza rem wol ne go han dlu po ra dzi so bie bez Tur cji. Je śli jed nak
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Unia chce przy jąć na sie bie od po wie dzial ność za lo sy świa ta, to nie po ra dzi so bie bez Tur cji. Tak po wie dział by ły pre zy dent Fran cji. Obec ny Pre -

zy dent Fran cji ma nie co in ne po glą dy. Oczy wi ście do ce nia my je go punkt wi dze nia, ale nie zga dza my się z nim. 

Po dru gie chcia łem po wie dzieć, że Unia dys po nu je za rów no mięk ką jak i twar dą wła dzą. Sto su jąc twar de środ ki nie spo sób od nieść suk ce su bez

Sta nów Zjed no czo nych, a mięk kie środ ki mo gą pro wa dzić do po dzia łów, jak do wiódł kry zys gru ziń ski, kie dy to pań stwa człon kow skie nie uzgod ni -

ły wspól ne go dzia ła nia. Unia, je że li nie bę dzie do strze gać waż nych pro ble mów, mo że mieć kło po ty. W prze szło ści Unia przy ję ła do swo je go gro na

pań stwo, któ re nie roz wią za ło pro ble mów z są sia da mi i te raz po no si ona te go kon se kwen cje. Przy szłość jest nie pew na, co mo że do pro wa dzić do kry -

zy su w rzą dze niu Unią Eu ro pej ską. 

Ja cek Sa ry usz -Wol ski

Pa mię tam, że Tur cja zło ży ła wnio sek o człon kow sko w 1963 ro ku, my zaś w 1994 ro ku. Mu szę na to miast bro nić Mon ne ta, bo Pan Mi ni ster mó -

wi, że oni nie my śle li, że Eu ro pa bę dzie tak da le ko się ga ła. Je an Mon net i Ro bert Schu man, na to są do wo dy w ich pi smach, oni to wie dzie li, oni

to mó wi li. Oj co wie Eu ro py wie dzie li, że ta Eu ro pa jest nie kom plet na. Je śli spoj rzy cie Pań stwo na bu dy nek Par la men tu Eu ro pej skie go w Strass bur -

gu, ta ki od wró co ny ron del, jed ni go lu bią, in ni nie, zwróć cie uwa gę, jest on po szczer bio ny, jest nie do koń czo ny. To ta ka ar chi tek to nicz na kon cep -

cja, by po ka zać, że Eu ro pa jest nie do koń czo na, że tak dłu go, jak nie bę dzie mia ła w swo im gro nie wszyst kich tych, któ rzy sta no wią Eu ro pę, w sen sie

cy wi li za cyj nym, kul tu ro wym, tak dłu go bę dzie nie do koń czo na. 

Ostat ni nasz mów ca, to Pan Alek san der Mi lin kie wicz. Wła ści wie wszyst ko już zo sta ło po wie dzia ne o Bia ło ru si, że jest to kraj, wo bec któ re go Unia

Eu ro pej ska stwier dzi ła, iż po li ty ka izo la cji nie dzia ła. Po li ty ka ta pro wa dzi do dal szej sta gna cji i ukie run ko wa nia Bia ło ru si nie do kład nie w tym kie -

run ku, w któ rym chcie li by śmy i Unia pod ję ła eks pe ry ment – po lep sze nie sto sun ków w za mian za li be ra li za cję. Pa nie Alek san drze pro szę bar dzo.

Alek san der Mi lin kie wicz 

Re pre zen tu ję kraj, któ ry od lat na zy wa no „ostat nią dyk ta tu rą Eu ro py”. W tym ro ku co raz rza dziej jest wy ko rzy sty wa na ta ka ter mi no lo gia, mó wi się

o „au to kra ty zmie”. Na Bia ło ru si za szły pew ne zmia ny, cho ciaż nie któ rzy my ślą, że są one tyl ko ko sme tycz ne, ale choć by w 2008 ro ku zo sta ło zwol -

nio nych ośmiu więź niów po li tycz nych. Wła dza w po śpie chu do ko nu je li be ra li za cji go spo dar ki, gdyż za le ży jej na tym, by unie za leż nić eko no mię

Bia ło ru si. Wła dza wpro wa dza no wych lu dzi na wy so ki po ziom ad mi ni stra cji. 
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War to mo że oce nić, ja ką po li ty kę pro wa dzo no przez la ta wo bec dyk ta tor skiej Bia ło ru si i ja kie przy nio sła skut ki. Po li ty ka by ła róż na, na przy kład

Sta ny Zjed no czo ne przede wszyst kim sta wia ły na sank cje eko no micz ne. To jest po li ty ka kon se kwent na, moż na po wie dzieć mo ral na, ale w wy pad -

ku Bia ło ru si, zwłasz cza w ostat nim okre sie nie dzia ła ła, ra czej znacz nie szko dzi ła nie pod le gło ści kra ju. 

Po li ty ka Unii Eu ro pej skiej to tak że po li ty ka mo ral na, też kon se kwent na. Ko mi sja Eu ro pej ska wy sto so wa ła 12 wa run ków, sto su jąc się do któ rych,

Bia ło ruś mo gła by roz po cząć, tak nie zbęd ną dla na sze go kra ju współ pra cę ze zjed no czo ną Eu ro pą. 

Po li ty ka Ro sji od lat by ła na kie ro wa na na zjed no cze nie z Bia ło ru sią, na stwo rze nie ZBIR -u [Związ ku Bia ło ru si i Ro sji]. Trze ba przy znać, że ta idea

na le ży przede wszyst kim do „Kie row ni ka Bia ło ru si”. To on, kie dy Bo rys Jel cyn był już sła by, pod ko niec swej ka rie ry po li tycz nej wy ma rzył so bie, że

mo że zo stać po nim, go spo da rzem Krem la w Zjed no czo nym Pań stwie. Nie na le ży się z te go śmiać, bo wiem do dzi siaj jest on bar dzo po pu lar ny

w Ro sji. Jest uta len to wa nym po pu li stą. Kie dy jed nak w Ro sji przy szła in na eki pa moc nych lu dzi, to „Kie row nik Bia ło ru si” zre zy gno wał z tej idei,

cho ciaż kon ty nu ował jej re to ry kę. Ta wła śnie re to ry ka cią gle da wa ła kie row nic twu Bia ło ru si bar dzo ta ni gaz i ro pę. By ły to ogrom ne do ta cje za obiet -

ni ce zjed no cze nia. Przez la ta, trwał tak zwa ny „cud eko no micz ny” na Bia ło ru si, któ re go tak na praw dę nie by ło, bo moż na po wie dzieć, że te ro syj -

skie do ta cje roz be stwi ły go spo dar kę bia ło ru ską. Nie zo sta ły prze pro wa dzo ne nie zbęd ne re for my i dziś jest to chy ba ostat nia z post so wiec kich

re pu blik, gdzie go spo dar ka jest ste ro wa na ręcz nie. 

Ro sja nie daw no zro zu mia ła, że chy ba nie bę dzie te go zjed no cze nia i po wie dzia ła, że mu si my pła cić po ta kich ce nach, jak in ni. Bia ło ruś nie by -

ła na to przy go to wa na i nic nie po zo sta wa ło kie row nic twu Bia ło ru si jak tyl ko brać kre dy ty. Kre dy ty mi liar do we w Ro sji i za dłu że nie pie kiel nie wzro -

sło w ostat nich dwóch la tach. 

Je że li ta ki stan jak dzi siaj się utrzy ma, to za dwa, trzy la ta za dłu że nie Bia ło ru si bę dzie tak okrop ne, że moż na bę dzie mó wić o tym, że Bia ło ruś

zo sta nie pro tek to ra tem Ro sji. Nie bę dzie mia ła bo wiem nie za leż no ści eko no micz nej. Wła dza to zro zu mia ła, ona też ma swo je in te re sy. Przy zjed -

no cze niu z Ro sją biz nes, któ ry jest pod skrzy dła mi wła dzy, na pew no nie zda eg za mi nu przed oli gar cha mi ro syj ski mi. Biz nes bia ło ru ski za czął już

szu kać kon tak tów na Za cho dzie. Za czę li szu kać, bo zro zu mie li, że ta go spo dar ka nie dzia ła. I w tym, jest też in te res lu dzi na Bia ło ru si, oby wa te li

na sze go kra ju i opo zy cji bia ło ru skiej. Szcze rze po wiem, że tak, wspie ra my ten dia log, któ ry się roz po czął. Dla cze go? 

Zaw sze, gdy mó wi my o Bia ło ru si, trze ba pa mię tać, że wal czy my nie tyl ko o wol ność, nie tyl ko o pra wa czło wie ka. Dziś wal czy my jesz cze o nie -

pod le głość na sze go kra ju. I dla te go, aby ta nie pod le głość by ła wspie ra na, bar dzo po trze bu je my współ pra cy z Unią Eu ro pej ską. Unia jest chy ba je -

dy ną struk tu rą, któ ra tak na praw dę mo gła by po móc mo der ni za cji go spo dar ki bia ło ru skiej. Nie mó wię tu o po da run kach ze stro ny Unii. O tym, 

że wcze śniej Ro sja nam po ma ga ła, a te raz ma to ro bić Unia. Mó wię o współ pra cy eko no micz nej przede wszyst kim, o wspie ra niu pro ce sów re form

i de mo kra ty za cji w na szym kra ju. 

Księga Uroczystości 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

121



Po win na to być, we dług mnie, „po li ty ka po -kro ko wa”. Ozna cza to, że gdy wła dza ro bi je den krok, na przy kład zwal nia więź niów po li tycz nych, to

Unia ro bi swój krok de mon stru jąc, że na praw dę za le ży jej na tym, by Bia ło ruś zo sta ła nie pod le głym kra jem, że wspie ra na tu ral nie ten kraj, aby był

sta bil ny, by się roz wi jał, i by nie był nie bez piecz ny, bo każ da dyk ta tu ra jest nie bez piecz na. 

Mo im zda niem, ta po li ty ka, któ rej sto so wa nie już roz po czę to, nie mo że dać stu pro cen to wej gwa ran cji. Mo że wła dza od wró ci się od niej, ale ja nie wi -

dzę al ter na ty wy. Je że li my śli my o war to ściach, ta kich jak su we ren ność pań stwa, nie pod le głość, to ja chcę żyć na Bia ło ru si. Nie chcę emi gro wać. Tak

my ślą cych lu dzi jest mi lio ny. Dla te go ta współ pra ca jest ta ka waż na. Na le ży kon ty nu ować dia log, nie za po mi na jąc przy tym, że na Bia ło ru si ist nie je nie

tyl ko wła dza, nie tyl ko rząd, nie tyl ko „Kie row nik Pań stwa”, ale, że na Bia ło ru si ży je pra wie 10 mi lio nów oby wa te li i na praw dę w du żym stop niu roz -

wi nię te jest spo łe czeń stwo oby wa tel skie. Trze ba wspie rać to spo łe czeń stwo oby wa tel skie. Trze ba dzia łać, by by ło jak naj wię cej wol nej in for ma cji, że by

by ło jak naj mniej stra chu. Trze ba po ma gać re pre sjo no wa nym i wów czas ta ka po li ty ka ma szan se, zwłasz cza je że li dzia ła my wspól nie. 

Koń cząc, na wią żę do te ma tu, któ ry pod jął Pan Mi ni ster Sa ry usz -Wol ski, to zna czy war to ści i in te re sy. Mo im zda niem, Unia Eu ro pej ska w sto sun -

ku do Bia ło ru si ma po li ty kę wiel kie go in te re su. Waż ne, by ten kraj da lej ist niał, że by był nie pod le gły i de mo kra tycz ny. Na praw dę po li ty ka wo bec

na sze go kra ju mu si być mo ral na. Chcę pod kre ślić, że tyl ko ta ka po li ty ka ma przy szłość, któ ra jest mo ral na. 

Ja cek Sa ry usz -Wol ski 

Chy ba nie mo gło być lep szej klam ry spi na ją cej na szą de ba tę. Opis te go trud ne go, pro jek to wa ne go eks pe ry men tu bia ło ru skie go, któ ry pro wa dzi

Unia i Pol ska, znaj dzie cie Pań stwo w re zo lu cji Par la men tu Eu ro pej skie go. Po dru gie nikt nie za prze czy, że Bia ło ruś, ta któ rą na zy wa li śmy do wczo -

raj „ostat nią dyk ta tu rą Eu ro py”, jest sza le nie, ale to sza le nie sta bil na. I to stwier dze nie na ka zu je mi wró cić do po cząt ku, gdy po sta wi łem py ta nia.

Mu si my zde fi nio wać sta bil ność. Nie każ da bo wiem sta bil ność jest tym, co chcie li by śmy mieć. A za tem, na ko niec mu szę po wie dzieć, że cho dzi tu

o sta bil ność, któ ra nie sie w so bie zmia nę na lep sze. Oczy wi ście po tem mo że my to da lej de fi nio wać, ale nie cho dzi tu o sta bil ność ja ko ta ką, tyl ko

sta bil ność, któ ra nie sie zmia nę na lep sze. 

Wresz cie to, do cze go Pan, Pa nie Alek san drze, się od wo łał – mo ral na po li ty ka ver sus sku tecz na. Mu szę przy znać, że prze sta wić ten ster po li ty ki

unij nej wo bec Bia ło ru si o 180 stop ni to był wiel ki dy le mat. To by ły wiel kie oskar że nia czę ści Pań skich ko le gów z bia ło ru skiej opo zy cji o to, że zdra -

dza my ich in te re sy. Czy mo ral na po li ty ka za wsze jest sku tecz na? Czy sku tecz ność nie wy ma ga cza sa mi, nie chcę po wie dzieć po li ty ki nie mo ral nej,

bo tu nie ma dys ku sji, ale po li ty ki in te li gent nie mo ral nej? 

Prze cież moż na by ło wy zwa lać nas z ko mu ni zmu nie in te li gent nie, i wów czas nas by tu nie by ło, a zro bił to in te li gent nie Pan Pre zy dent Wa łę sa.

Na róż nych kon fe ren cjach, pa mię tam, ście ra ły się dwie kon cep cje – czy ta zmia na ma iść przez ruch czy przez par tię? Ukra ina wy bra ła dro gę 
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par tii, u nas, to by ła do pie ro dru ga fa za. Na to miast Pan, Pa nie Alek san drze, chce się wzo ro wać na pol skiej me to dzie. Wy brał Pan dla Bia ło ru si pol -

ską me to dę, naj pierw ruch „za swa bo du” (za wol ność), a po tem to, cze go wy ma ga de mo kra cja. 

Chcia ła by od dać jesz cze głos pa ne li stom, by mo gli pod su mo wać na szą se sję. 

Prof. Ri ta Süssmuth

Chcia ła bym za ape lo wać do Pań stwa o to, że by śmy wszy scy wal czy li o war to ści, nie tyl ko w imie niu obec nych człon ków Unii Eu ro pej skiej, a tak że

w imie niu tych, któ rzy są w sy tu acji bar dzo nie sta bil nej, nie pew nej. Ja ko mo del utrzy maj my to co ma my, szu kaj my lu dzi, któ rzy są od waż ni, idź my na -

przód i bar dzo waż ne jest, aby śmy pa mię ta li o upodmio to wie niu wszyst kich lu dzi, bo bez sil nych lu dzi nic nie zdo ła my osią gnąć. Dzię ku ję bar dzo.

Wal de mar Paw lak

Pa nie Mi ni strze, Sza now ni Pań stwo, Pa nie Pre zy den cie. 

Jed na uwa ga w ko re spon den cji do te go, co po wie dział Pan Alek san der Mi lin kie wicz. Otóż na po cząt ku 2008 ro ku, w lu tym, by li śmy z Pa nem

Pre mie rem Tu skiem na Ukra inie i w cza sie spo tka nia z Pa nem Pre zy den tem Jusz czen ką usły sze li śmy ta ki bar dzo wy mow ny sy gnał: Nie zo sta wiaj -
cie Bia ło ru si sa mej.

Był to mo ment, kie dy pod ję li śmy de cy zję o zmia nach, i tak jak Pan Mi ni ster Sa ry usz -Wol ski wspo mi nał, wią za ło się z tym du że ry zy ko. Dzi siaj

ze szcze gól ną aten cją cie szę się z tych słów, któ re Pan po wie dział. Bar dzo waż ne jest, aby śmy po da li rę kę Bia ło ru si, by śmy two rzy li wa run ki do wie -

lu kon tak tów, by śmy bu do wa li tę współ pra cę w ca łym re gio nie. Je śli Pań stwo spoj rzą na Eu ro pę Środ ko wow schod nią, to 20 lat te mu ta część Eu -

ro py od zy ska ła pod mio to wość. Dziś mo że się zin te gro wać z Unią Eu ro pej ską, bo jest tu już dzie więć kra jów, któ re są z Unią Eu ro pej ską. Trzy kra je

– Ukra ina, Bia ło ruś, Moł da wia – są jesz cze po za nią, ale cie ka we jest prze li cze nie łącz nej licz by miesz kań ców. Pro szę Pań stwa, w Eu ro pie Środ -

ko wow schod niej miesz ka po nad 160 mi lio nów miesz kań ców. To jest wię cej niż licz ba miesz kań ców Ro sji. PKB w tym re gio nie jest też więk szy jak

w Ro sji. Bar dzo waż ne jest więc, by śmy wy ko rzy sta li współ pra cę re gio nal ną i te do bre kon tak ty do bu do wa nia wła śnie ta kich me cha ni zmów, któ -

re stwo rzą no wą, lep szą per spek ty wę dla Bia ło ru si. Dzię ku ję. 
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Ja cek Sa ry usz -Wol ski 

Nie za po mi naj my Pa nie Pre mie rze o Gru zji, Ar me nii i Azer bej dża nie, to też Eu ro pa, Kau kaz to też Eu ro pa. Pro szę Pa na Yasa ra Yaki sa.

Yaser Yakis

Tak na praw dę moi przod ko wie są z Gru zji, więc to bar dzo pa su je do te go, co chciał bym po wie dzieć. My w Tur cji po strze ga my Unię Eu ro pej ską, ja -

ko unię war to ści a nie ja ko pod miot geo gra ficz ny czy re li gij ny. Wła śnie z te go po wo du kra je, któ re wy zna ją ta kie sa me war to ści, po win ny mieć moż -

li wość, po speł nie niu in nych kry te riów, przy stą pić do Unii. To jest jed na rzecz, któ rą chciał bym Pań stwu prze ka zać, dru ga zaś to, że Eu ro pa ma

moż li wo ści roz wią za nia wie lu pro ble mów, na to miast czy uda jej się to zro bić, bę dzie za le ża ło od te go jak wy ko rzy sta me cha ni zmy, któ re są jej do -

stęp ne. To zna czy, że by Unia by ła or ga ni zmem, któ rym da się rzą dzić, mu si swo je pro ble my roz wią zać i ma ta kie moż li wo ści. Świat po trze bu je Unii

Eu ro pej skiej i po trze bu je tych war to ści, któ re ist nie ją w Unii Eu ro pej skiej. One po win ny pro mie nio wać na ca ły świat. Dzię ku ję bar dzo za uwa gę.

Ja cek Sa ry usz -Wol ski

Dzię ku ję. Pan Alek sad ner Mi lin kie wicz. 

Alek san der Mi lin kie wicz

Chcę ser decz nie po dzię ko wać Pa nu Pre zy den to wi Wa łę sie za za pro sze nie na ten wspa nia ły ju bi le usz. Po dzię ko wać za to, że Pan jest. Ży czę 

Pa nu sto lat! 

Szcze rze po wiem, że u nas w kra ju jest Pan wiel kim sym bo lem wal ki o wol ność i wal ki o nie pod le głość. Ma my wspól ną hi sto rię, wspól nych bo -

ha te rów i dla nas Pan też jest ta kim bo ha te rem dzi siej szym. Kie dy dziś wszy scy nas uczą i słusz nie mó wią nie kie dy – Chło pa ki, wy się zjed naj cie,
bo za wa mi kraj, wy mu si cie wy wal czyć Bia ło ruś pięk ną, z przy szło ścią! – to my słu cha my i sta ra my się jak umie my. 

Bar dzo pro szę, aby w Eu ro pie mó wio no jed nym gło sem na te mat Bia ło ru si. Bar dzo pro szę Po la ków, któ rzy naj wię cej ro bią, aby Bia ło ruś zo sta ła

nie pod le gła i wol na, aby tak że, dzi siaj i ju tro, mó wi li jed nym gło sem. Je że li spra wa idzie o nasz kraj, bądź my ra zem, za na szą, wa szą wol ność. 
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Ja cek Sa ry usz -Wol ski 

Pro szę Pań stwa, roz po czy na łem ten pa nel, przy zna jąc się, że nie ro zu miem py ta nia: „Eu ro pa – źró dło sta bil no ści czy źró dło za gro żeń dla roz wo -

ju?” Są dzę, że wspól nie wy ko na li śmy pew ną pra cę in te lek tu al ną i chy ba ma my od po wiedź. 

Po pierw sze, że za gro że niem by ło by, gdy by wiel ki pro jekt eu ro pej ski się nie udał, to rze czy wi ście by ło by za gro że nie. A szan są, na sta bil ność

tą dy na micz ną, jest to że by śmy się dzie li li so li dar no ścią, za rów no, ja ko me to dą, jak ja ko rze czy wi stą so li dar no ścią. 

Mam na dzie ję, że nie jest to ostat nie ta kie zgro ma dze nie u Pa na Pre zy den ta Wa łę sy w Gdań sku. Pa nie Pre zy den cie Mia sta, na to miast ma my

w tej chwi li wspa nia ły in stru ment, Pan Pre zy dent Wa łę sa jest człon kiem gru py re flek syj nej, któ re de ba tu je i przy go to wu je do ku ment dla przy szło -

ści Unii Eu ro pej skiej za 25 lat, czy li te wszyst kie my śli, któ ra pa da ją mo gą wę dro wać da lej do wspól nej re flek sji eu ro pej skiej. Dzię ku ję Pań stwu

za uwa gę. 
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„Od So li dar no ści do so li dar nej Eu ro py”

Specjalne wystąpienie Prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy



Lech Wa łę sa

Sza now ni Pań stwo, Dro dzy Lau re aci Na gro dy No bla, Pa no wie Pre zy den ci, Pa no wie Pre mie rzy, Eks ce len cje. W imie niu nas tu wszyst kich zgro ma -

dzo nych z oka zji 25-le cia, w imie niu So li dar no ści, chciał bym przy wi tać na sze go wiel kie go przy ja cie la, od da wien daw na, Pa na Pre zy den ta Fran cji. Jak

wszy scy wie dzą, Fran cja by ła wy jąt ko wo za an ga żo wa na w pol skie spra wy, w na szą wiel ką wal kę. Dla te go chciał bym na rę ce Pa na Pre zy den ta zło żyć

po dzię ko wa nie za wspar cie dla nas w tam tym cza sie. Na sza wal ka do pro wa dzi ła do otwar cia no wej epo ki, no wych pro ble mów, dla te go też do brze,

że Pan Pre zy dent jest dziś zna mi. Po sta ra my się w szyb kim tem pie prze ka zać na sze kło po ty i pro ble my, ma jąc na dzie ję, że tak jak kie dyś wspól nie

pięk nie wal czy li śmy, tak dziś wspól nie ra zem bę dzie my je roz wią zy wać. Pa nie Pre zy den cie, wi tam ser decz nie i od da ję Pa nu głos.

Ni co las Sar ko zy

Pa nie Pre zy den cie, Lau re aci Po ko jo wej Na gro dy No bla i, je że li po zwo li cie mi na ta kie okre śle nie, Dro dzy Przy ja cie le. Gdańsk to je den z wiel kich

sym bo li eu ro pej skiej hi sto rii. Na zwa te go mia sta – Gdańsk – jest zna na wszyst kim Eu ro pej czy kom. To mia sto by ło zdo by wa ne i przej mo wa ne, po -

zo sta jąc na ła sce mo carstw i bi tew. Gdańsk ja ko pierw szy padł ofia rą na zi stow skie go bar ba rzyń stwa. W tym mie ście, któ re zo sta ło znisz czo ne i upo -

ko rzo ne, hi sto ria po ka za ła swo je tra gicz ne ob li cze. Gdańsk stał się jed nak rów nież ser cem i wspa nia łym sym bo lem wal ki o wol ność i ba ta lii

prze ciw ko uci sko wi. 

Spo ty ka my się w tym sym bo licz nym mie ście po to, by od dać hołd ca łej Pol sce oraz wal ce, któ rą Wy, Po la cy, pro wa dzi li ście z to ta li ta ry zmem. La -

tem 1980 ro ku, wła śnie tu, za le d wie dwa la ta po wy bo rze na Pa pie ża Ja na Paw ła II, któ re go pa mięć pra gnę uczcić, po nie waż uwa żam go za wiel -

kie go Eu ro pej czy ka i oby wa te la świa ta, czło wie ka któ ry wie le do ko nał na rzecz po ko ju, wła śnie tu na ro dzi ła się „So li dar ność” – pierw szy i nie za leż ny

zwią zek za wo do wy po wschod niej stro nie że la znej kur ty ny. 

„So li dar ność” to prze sła nie opo ru prze ciw uci sko wi, dla wszyst kich na ro dów na świe cie. Prze sła nie, któ re po ka zu je, że Po la cy, ale nie tyl ko Po -

la cy, ni gdy nie pod da ją się w wal ce o wol ność. To prze sła nie na dziei, któ re mó wi nam, że za wsze znaj dą się lu dzie zdol ni wy obra zić so bie przy -

szłość, któ ra na po cząt ku wy da je się nie do stęp na. Pan, Pa nie Pre zy den cie, wspól nie ze swo imi współ to wa rzy sza mi, uru cho mił i po kie ro wał wiel kim

ru chem hi sto rycz nym, któ ry do pro wa dził do osła bie nia a na stęp nie upad ku blo ku ko mu ni stycz ne go. 

Bez Pa na głę bo kich po li tycz nych prze ko nań, bez Pa na ta len tów, nie usły sza noby gło sów mi lio nów Po la ków po dru giej stro nie mu ru ber liń skie go.

Bez de ter mi na cji Le cha Wa łę sy nie by ło by tej nie praw do po dob nej si ły wol no ści, któ ra po ka za ła coś nie wy obra żal ne go – że do mi na cja so wiec ka nie
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by ła nie zwy cię żo na. Wi dzę tu pew ne po czu cie od po wie dzial no ści po stro nie Le cha Wa łę sy oraz je go współ to wa rzy szy. Wszy scy wie dzą, że w 1981

i w 1989 ro ku mo gła zwy cię żyć prze moc. Lech Wa łę sa ni gdy jed nak nie spo czął, na wet po usta no wie niu sta nu wo jen ne go. Ni gdy nie po zwo lił Pan

so bie na to, Pa nie Pre zy den cie, by utra cić swój upór. Tchnął Pan, w ca ły kon ty nent no we go du cha. Dzię ki te mu, wspól nie z Pa pie żem Ja nem Paw -

łem II, do pro wa dził Pan do upad ku że la znej kur ty ny, któ ra by ła kur ty ną wsty du. Wsty dem bo wiem by ło po dzie le nie Eu ro py i Eu ro pej czy ków. Po jed -

nej stro nie tych, któ rzy cie szy li się wol no ścią a po dru giej tych, któ rzy sie dzie li w wię zie niach. To był fakt ha nieb ny. 

Dwa dzie ścia pięć lat te mu przy zna no Pa nu Po ko jo wą Na gro dę No bla. Dzi siaj jest Pan, Pa nie Pre zy den cie, czło wie kiem zna nym w ca łej Eu ro pie

i na ca łym świe cie. Pa na na zwi sko jest zna ne nie tyl ko dla te go, że od wo łu je się do wy da rzeń hi sto rycz nych, ale rów nież dla te go, że za tym na zwi -

skiem kry ją się pew ne war to ści. War to ści Po la ka, któ ry po wie dział – Pol ska ni gdy nie pad nie na ko la na, po nie waż Pol ska jest wol nym kra jem. Czło -

wie ka wia ry, któ ry od dał swo ją wia rę w służ bie wol no ści. Ro bot ni ka, któ ry po wie dział – ja ko ro bot nik po ka żę wszyst kim tym, któ rzy pod da li się

w wal ce, że wal ka o in te li gen cję, o ro zum i o przy szłość mo że wyjść z tej stocz ni. W stocz ni w Gdań sku, pra cu je się rę ka mi a my śli się gło wą. 

Pa nie Pre zy den cie, jest Pan chlu bą Pol ski, Eu ro py oraz wszyst kich tych osób na świe cie, któ re wie rzą w wol ność i od rzu ca ją wszel ką for mę dyk -

ta tu ry. Ja ko Prze wod ni czą cy Ra dy Eu ro pej skiej skła dam na Pa na rę ce po dzię ko wa nia.

Mógł bym wspo mnieć jesz cze o in nych wiel kich po sta ciach – Ja nie Paw le II, Vác la vie Ha vlu, Bro ni sła wie Ge rem ku i wie lu, wie lu in nych. Oczy -

wi ście póź niej na sta ła epo ka wal ki po li tycz nej, tak jak dzie je się to w każ dym, de mo kra tycz nym kra ju. Pol ska de mo kra cja, i być mo że de mo kra cja

w ogó le, mo że ist nieć wła śnie dzię ki lu dziom ta kim jak Pan. Chcę po wie dzieć wszyst kim Eu ro pej czy kom ze wschod niej czę ści Eu ro py, że da li ście

nam lek cję, nam – Eu ro pej czy kom z za chod niej czę ści Eu ro py. Po ka za li ście, że wol ność za wdzię cza cie so bie sa mym i że ni gdy nie na le ży kwe stio -

no wać po jed na nia Eu ro py. Po ka za li ście, że sko ro uda ło się zwy cię żyć w wal ce z to ta li ta ry zmem i znisz czyć że la zną kur ty nę, Eu ro pa po win na się

dzi siaj rów nież zjed no czyć w ob li czu kry zy su fi nan so we go, w ob li czu kry zy su eko no micz ne go, w ob li czu ocie ple nia kli ma tu. 

Ci, któ rzy po cho dzą z po ko le nia Le cha Wa łę sy nie ba li się ani żoł nie rzy, ani dyk ta tu ry, ani mu ru ber liń skie go. Nie ba li się go oba lić. My zaś, na -

sze po ko le nie, my nie po win ni śmy bać się kry zy sów. Nie po win ni śmy bać się po sta wić przed Eu ro pą am bit nych ce lów zwią za nych z ochro ną śro -

do wi ska na tu ral ne go. Ra zem, po wta rzam to tu taj w Pol sce, ra zem, po win ni śmy two rzyć jed ność Eu ro py. Eu ro pa po trze bu je Pol ski a Pol ska

po trze bu je Eu ro py. Po trze bu je my się na wza jem. Od daw na uwa żam Pol skę za wiel ki eu ro pej ski kraj. Wiel ki pod wzglę dem licz by miesz kań ców.

Pol ska jest jed nym z sze ściu naj więk szych kra jów eu ro pej skich. Jest rów nież wiel ka ze wzglę du na swo ją kul tu rę, ze wzglę du na wie dzę i umie jęt -

no ści swo ich ro bot ni ków, ba da czy, pra cow ni ków. To wiel ki, eu ro pej ski kraj – ma do te go wszel kie pra wa. Po win na jed nak rów nież wy wią zy wać

się ze wszyst kich obo wiąz ków, któ re z ta kiej po zy cji wy ni ka ją. 

Je że li jest się du żym kra jem, uczest ni czy się w za rzą dza niu na po zio mie eu ro pej skim i świa to wym. Ta ka po zy cja wią że się rów nież z po no sze -

niem kon se kwen cji. Wiel ki kraj po wi nien wy ka zać się więk szą so li dar no ścią. Li der po wi nien przy czy niać się w więk szym stop niu do osią ga nia 
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kom pro mi su na po zio mie eu ro pej skim. Po wi nien w więk szym stop niu przy czy niać się do jed no ści Eu ro py. Jak już po wie dzia łem, Eu ro pa po trze bu -

je Pol ski, a Pol ska po trze bu je Eu ro py. Ra zem mu si my bu do wać kom pro mis. 

Po upad ku mu ru ber liń skie go na sze ce le nie są być mo że tak prze peł nio ne emo cja mi. Chce my po ka zać jed nak, że w Eu ro pie jest dzi siaj mniej

bez ro bot nych, i że Eu ro pa mo że słu żyć za przy kład w wal ce z ocie pla niem się kli ma tu i ochro ną śro do wi ska. Je że li my, Eu ro pej czy cy te go nie zro -

bi my, jak uda się prze ko nać Chiń czy ków, miesz kań ców In dii, kra je roz wi ja ją ce się czy Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki Pół noc nej? Od by ły się wła śnie

wy bo ry pre zy denc kie w Sta nach Zjed no czo nych. Te raz Sta ny Zjed no czo ne po win ny sta nąć w pierw szym sze re gu w wal ce z glo bal nym ocie ple niem.

Jak mo że my róż nić się co do ce lów zwią za nych z ochro ną śro do wi ska na tu ral ne go? 

Nie tra cę na dziei. Uwa żam, że osią gnie my kom pro mis. Po wie dzia łem Pre mie ro wi, rzą do wi, że aby osią gnąć ta ki kom pro mis po trze bu je my Pol ski za an -

ga żo wa nej. Ta kiej, któ ra po tra fi ła na po cząt ku lat 80. za an ga żo wać się w wal ce o wol ność. Te raz po win na za an ga żo wać się na rzecz po stę pu, na rzecz Eu -

ro py i jed no ści te go po jed na ne go już dzi siaj kon ty nen tu. Pra gnę rów nież pod kre ślić jak waż ny jest dla mnie ten fakt, że mo gę wy stę po wać tu dzi siaj wspól nie

z Pa nem, Pa nie Pre zy den cie. Po dob nie jak wie lu Eu ro pej czy ków, za wdzię czam Pa nu mo je po li tycz ne za an ga żo wa nie. Dzię ki lu dziom ta kim jak Pan, zro -

zu mie li śmy co jest waż ne, czym jest wo la. W gło wie ro dzi się ma rze nie, po tem od rzu ca się nie uchron ność lo su. Wy da wa ło się, że wszyst ko sprzy się ga ło

się prze ciw ko Pa nu, a jed nak się uda ło. W pew nym mo men cie zro zu miał Pan, że je że li Pan cze goś nie zro bi, to nikt za Pa na te go nie zro bi. 

Mło dzi lu dzie wie dzą, że je że li są spad ko bier ca mi ta kie go po ko le nia jak Pa na po ko le nie, to mu szą sta nąć na wy so ko ści za da nia. Nie uchron ność

lo su li czy się je dy nie dla tych, któ rzy po sta na wia ją się pod dać. Je dy nym pro ble mem po li ty ków dzi siaj, jest zro zu mie nie, że je że li ma się wo lę

do zmie nia nia rze czy wi sto ści, je że li pa mię ta się o ta kich oso bach jak Pan, Pa nie Pre zy den cie, to nie po chy la się gło wy przed trud no ścia mi, ale sta -

ra się je prze zwy cię żyć. Dla te go cie szę się, że ma my w Gdań sku ta kie go przy ja cie la jak Pan, Pa nie Pre zy den cie. 

Lech Wa łę sa 

Sza now ni Pań stwo, po nie waż Pan Pre zy dent Sar ko zy ma du żo obo wiąz ków, w imie niu nas tu wszyst kich zgro ma dzo nych, chciał bym bar dzo ser -

decz nie Pa nu Pre zy den to wi po dzię ko wać za to, że uświet nił na sze spo tka nie. 

Jest Pan wy jąt ko wo cie pło wi ta ny w tym kra ju, gdyż ma Pan du żo po do bieństw do nas – wy gło sił Pan w po ło wie tekst przy go to wa ny, a po ło wę

do dał od sie bie. My je ste śmy szyb cy, ja je stem szyb ki, ale Pan jesz cze szyb szy! Dla te go je stem prze ko na ny, że z pro ble ma mi, któ re sta nę ły

przed Eu ro pą, z Pa nem po ra dzi my so bie i roz wią że my je wszyst kie za da wa la ją co. A, że bę dzie my mie li kło po ty, tro chę z po li ty ka mi i z róż ny mi

spra wa mi, tak, ale bez kło po tów, ja kie to by by ło nie cie ka we ży cie, dla te go nie przej muj my się tym. Dzię ku je my Pa nu Pre zy den to wi, wiem, że już

cze ka ją na stęp ni, wy bacz cie Pań stwo, mu szę za brać Pa na Pre zy den ta do in nych obo wiąz ków. Dzię ku ję Pań stwu. 
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„Kierunki rozwoju świata – jak możemy stawić czoło kryzysowi?”



Ra do sław Si kor ski 

Sza now ni Pań stwo, wi tam wszyst kich bar dzo ser decz nie. Bę dzie my de ba to wać na te mat: „Kie run ki roz wo ju świa ta – jak mo że my sta wić czo ła

kry zy so wi?”. Wcze śniej jed nak, chciał bym po wie dzieć jak wiel kim za szczy tem i przy jem no ścią jest dla mnie, być tu wśród Pań stwa i móc zło żyć

hołd Le cho wi Wa łę sie i wszyst kie mu te mu, co jest le gen dą Le cha Wa łę sy – ru cho wi „So li dar ność”. Lech Wa łę sa na chwi lę wy szedł, ale mo że sły -

szy to, o czym de ba tu je my, chciał bym więc po wie dzieć – Pa nie Pre zy den cie, Pa nie Le chu – je śli moż na – niech Pan się nie przej mu je tym, co nie -

któ re „kar ły mo ral ne” w tej chwi li wy ga du ją. Oni są dzi siaj od waż ni w gę bie, a Pan był od waż ny wte dy, gdy to by ło trud ne, 30 lat te mu, i za to

je ste śmy Pa nu wdzięcz ni. Pro szę Pań stwa, za nim przej dzie my do głów nej czę ści na sze go pa ne lu, chciał bym ser decz nie za pro sić do wy słu cha nia

prze sła nia od na ro du ku bań skie go, któ re prze ka że nam Pan Gu il ler mo Mar mol. 

Gu il ler mo Mar mol 

Je stem za szczy co ny, że mo gę dzi siaj Pań stwu to wa rzy szyć i prze ka zać po sła nie od Fran ca Ol so na, Dy rek to ra Wy ko naw cze go Cen trum na rzecz

Wol nej Ku by. 

Dro gi Pre zy den cie Le chu Wa łę so! W 25 rocz ni cę przy zna nia Pa nu Po ko jo wej Na gro dy No bla, za hi sto rycz ne i od waż ne wy sił ki, aby dać swo jej

uko cha nej Pol sce wol ność, chcę Pa nu i to wa rzy szą cym Pa nu ro bot ni kom po gra tu lo wać. Po dziś dzień Pań ski przy kład, Pań skie na zwi sko wzbu -

dza strach w ser cach ty ra nów. W imie niu mi lio nów Ku bań czy ków na na szej wy spie oraz ży ją cych w dia spo rze, wzy wam Pa na, aby po parł Pan raz

jesz cze dą że nie do wol no ści na ro du ku bań skie go, któ ry też pra gnie wol no ści. Sło wo Gdańsk sym bo li zu je pra wa czło wie ka, wol ność i przy po mi na

świa tu, że ro bot nik mo że do pro wa dzić do wol no ści i spra wie dli wo ści. Wy raz po par cia z Pań skiej stro ny oraz ze stro ny in nych przy wód ców tej kon -

fe ren cji wzy wa ją cy Eu ro pę, aby do ma ga ła się uwol nie nia więź niów po li tycz nych z wię zień i obo zów pra cy na wy spie, da im na dzie ję, jak rów nież

mi lio nom in nych, w tych cza sach wzmo żo nych prze śla do wań. Ży czę po myśl nych ob rad. Niech Bóg bło go sła wi na ród pol ski!. 

Ra do sław Si kor ski 

Roz po czy na jąc dys ku sję nad tym, jak mo że my sta wić czo ło kry zy so wi, chciał bym od dać głos czło wie ko wi, któ ry jest uzna wa ny za jed ne go z oj -

ców suk ce su eko no micz ne go Pol ski. By ły wi ce pre mier, by ły szef na sze go ban ku cen tral ne go – Pan Pro fe sor Le szek Bal ce ro wicz. Chciał bym wy wo -

łać dys ku sję – jak Pan są dzi, co na le ży zro bić, aby sta wić czo ła kry zy so wi? Wy da je się, że nie po win ni śmy po wtó rzyć błę dów lat 30., kie dy to
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po szcze gól ne pań stwa pró bo wa ły we wła snym za kre sie zna leźć roz wią za nia, od gra dza jąc się ba rie ra mi cel ny mi. Te le kar stwa oka za ły się gor sze niż

cho ro ba i prze dłu ży ły kry zys.

Prof. Le szek Bal ce ro wicz

Dzień do bry Pań stwu. Bar dzo się cie szę, że mo gę uczest ni czyć w tym wspa nia łym spo tka niu. Za czę li śmy od te go, cze go nie na le ży zro bić. Cza -

sy za mie sza nia go spo dar cze go idą zwy kle w pa rze z za mie sza niem umy sło wym. Za mie sza nie go spo dar cze bę dzie mia ło swój ko niec, ale za mie sza -

nie umy sło we mo że do pro wa dzić do błę dów w prak ty ce. Dla te go war to przy po mnieć pew ne fak ty. 

Po pierw sze so cja lizm prze grał wszę dzie tam, gdzie wy stę po wał. So cja lizm, przy po mi nam, to jest do mi na cja po li ty ków nad spo łe czeń stwem,

w tym, nad je go go spo dar ką. Prze ja wia się w do mi na cji wła sno ści pań stwo wej al bo w sze ro kiej nad mier nej re gu la cji ogra ni cza ją cej swo bo dę ży cia

go spo dar cze go, w ma so wych sub sy diach. So cja lizm wy stę po wał rów nież tam, gdzie nie był na zy wa ny so cja li zmem. W du żej czę ści Afry ki, w Ira -

nie, nie wspo mi nam o Ku bie, nie wspo mi nam o Ko rei Po łu dnio wej. 

War to o tym pa mię tać, po pierw sze dla te go, by nie wy cią gnąć błęd ne go wnio sku z obec ne go za mie sza nia i zwra cać się do roz wią zań, któ re w spo -

sób ewi dent ny, ja skra wy, wszę dzie zban kru to wa ły. To jest ab so lut nie zła dro ga. 

Obec ny kry zys jest rze czy wi ście naj po waż niej szym kry zy sem fi nan so wym po dru giej woj nie świa to wej. Roz po czął się on bo wiem i roz po wszech -

nił w kra jach roz wi nię tych, a po nie waż one są od po wie dzial ne za więk szość ca łe go świa ta go spo dar cze go, to do ty ka, choć w róż nych stop niu,

wszyst kie in ne kra je świa ta. We dle obec nych pro gnoz jest kom plet nym nie po ro zu mie niem po rów ny wać ten kry zys z la ta mi 30. Wiel ka de pre sja 

lat 30. w Sta nach Zjed no czo nych ozna cza ła spa dek do cho du na ro do we go oko ło 30 czy wię cej pro cent i ma so we bez ro bo cie. To rze czy wi ście by -

ła ka ta stro fa go spo dar cza. We dle obec nych pro gnoz prze wi du je się, że w 2009 ro ku świat roz wi nię ty zmniej szy swo ją go spo dar kę w gra ni cach jed -

ne go pro cen ta. To jest po waż ny spa dek, ale nie po rów ny wal ny z wiel ką de pre sją. 

Po nad to, by ło by nie po ro zu mie niem, jak to się czę sto nie ste ty zda rza, in ter pre to wać obec ne za mie sza nie, ja ko kry zys czy ste go ka pi ta li zmu, czy też

wol nej go spo dar ki ryn ko wej, dla cze go? Dla te go, że du ży udział w tym, co dziś ob ser wu je my, mia ła nie wła ści wa dzia łal ność władz pu blicz nych,

w naj więk szych kra jach świa ta, nie ste ty w tym wy pad ku, w Sta nach Zjed no czo nych. Pa mię taj my, że si ły ryn ko we za wsze dzia ła ją w oto cze niu ma -

kro eko no micz nym, in sty tu cjo nal nym i re gu la cyj nym, two rzo nym przez wła dze pu blicz ne. Je że li to oto cze nie pod ja ki miś wzglę da mi jest wa dli we,

to dzia ła nie sił ryn ko wych jest tak że wa dli we. 

To nie zna czy, że nie po peł nia no błę dów w nie któ rych frag men tach sek to ra pry wat ne go. Ow szem po peł nia no. Ow szem za rzą dza nie ry zy kiem

w sek to rze fi nan so wym by ło nie wła ści we. Ow szem nie któ rzy me na dże ro wie wiel kich kor po ra cji oka za li się nie kom pe tent ni itd. Ale bez udzia łu 
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błę dów w sek to rze pu blicz nym kry zys ten był by du żo mniej szy. O ja kie błę dy cho dzi? Zbyt dłu go trwa ła po li ty ka zbyt ła twe go pie nią dza, zwłasz cza

w Sta nach Zjed no czo nych, od co naj mniej 2003 ro ku. W związ ku z tym kre dyt był ta ni. Je że li kre dyt jest ta ni, to szyb ko ro śnie, jak szyb ko ro śnie,

to jest po szu ki wa nie ry zy kow nych lo kat, któ re na stęp nie oka zu ją się nie wy pła cal ne. By ły po waż ne za nie dba nia w nad zo rze, ale nie w re gu la cjach.

Tak więc, to z czym ma my do czy nie nia, z ca łą pew no ścią nie po win no być in ter pre to wa ne, ja ko wy raz kra chu ka pi ta li zmu, bo ta ki wnio sek wiódł -

by ku nie wła ści wym roz wią za niom. Wo bec te go, ja kie by ły by wnio ski? 

Zga dzam się z Pa nem Mi ni strem, że z ca łą pew no ścią nie na le ży po wta rzać ewi dent nych błę dów prze szło ści. Po nad wszel ką wąt pli wość wiel kim

błę dem lat 30. był pro tek cjo nizm – odej ście od ów cze snej glo ba li za cji, wzno sze nie ba rier han dlo wych, po li ty ka zu bo ża nia są sia dów. Przy czym,

pro tek cjo nizm nie mu si ozna czać ba rier han dlo wych, mo że ozna czać rów nież sub sy dio wa nie wła snych przed się biorstw. Ta for ma mo że być bar -

dziej po pu lar na. 

Po dru gie, oso bi ście pod cho dzę ze scep ty cy zmem do zwięk sza ją cych się co raz bar dziej ape li, że by kra je roz wi nię te po bu dza ły swo ją go spo dar kę

ogrom nie zwięk sza jąc de fi cy ty. Nie mu si to być sku tecz ne w tych sa mych kra jach – roz wi nię tych, ale jed no jest pew ne – ogra ni czy do stęp kra jów

mniej roz wi nię tych do ka pi ta łu. Już w tej chwi li sły chać, że w Ame ry ce Ła ciń skiej, któ ra po trze bu je ze wnętrz ne go fi nan so wa nia bę dzie trud no, bo

Sta ny Zjed no czo ne gwał tow nie zwięk sza ją swój de fi cyt. Być mo że jest tu taj miej sce na sło wo so li dar ność, nie każ de zwięk sze nie de fi cy tu w Sta -

nach Zjed no czo nych słu ży świa tu, mo że szko dzić. 

Po trze cie, je że li cho dzi o lek cje po zy tyw ne, to z ca łą pew no ścią jest bar dzo waż ne aby ra my, ja kie dzia łal ność pań stwo wa, w tym po li ty ka mo -

ne tar na, two rzy dla dzia łal no ści ryn ków fi nan so wych, by ły mniej de sta bi li zu ją ce, aby mniej po bu dza ły bo om wte dy, kie dy on na ra sta a ra czej znie -

chę ca ły do ta kie go bo omu. 

Do ta kich roz sąd nych roz wią zań na le ży wszę dzie, gdzie się da, upo wszech nia nie rze tel nej in for ma cji o dzia łal no ści roz ma itych in sty tu cji fi nan so -

wych i ryn ków fi nan so wych tak, aby uczest ni cy pry wat ni, sa me ryn ki fi nan so we mo gły na czas i wła ści wie oce niać ry zy ko, ja kie po dej mu ją. 

Nie jest to kry zys ka pi ta li zmu, choć bę dzie my prze cho dzić przez trud niej sze cza sy, naj waż niej sze aby śmy wy cią gnę li wła ści we wnio ski z te go,

przez co prze cho dzi my. 

Ra do sław Si kor ski  

Pan Marc Per rin de Bri cham baut jest Se kre ta rzem Ge ne ral nym Or ga ni za cji Bez pie czeń stwa i Współ pra cy w Eu ro pie. Or ga ni za cji, któ ra wy ni kła

z pro ce su hel siń skie go, któ ry miał swój wkład w suk ces „So li dar no ści”. Pro ces hel siń ski i za war te tam po ro zu mie nia przy czy ni ły się do stwo rze nia

pew nych nisz, w któ rych tu u nas za że la zną kur ty ną, pew na ogra ni czo na dzia łal ność opo zy cyj na mo gła mieć miej sce. 
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Dzi siaj OB WE jest jed nym z pod sta wo wych ele men tów ar chi tek tu ry bez pie czeń stwa ca łe go glo bu. W tej chwi li po ja wia ją się róż ne eg zo tycz ne pro -

jek ty za stą pie nia OB WE ja ki miś bli żej nie spre cy zo wa ny mi po my sła mi. Sze reg kra jów na le żą cych do OB WE mu sia ło już zwró cić się o po moc fi nan -

so wą, w ra dze niu so bie z kry zy sem. To, co dla nas mo że być re ce sją, w nie któ rych kra jach, mam na dzie ję po za na szym re gio nem, mo że

do pro wa dzić do po waż nych za bu rzeń spo łecz nych. Pa nie Se kre ta rzu Ge ne ral ny, jak Pan to wi dzi?

Marc Per rin de Bri cham baut

Pa nie Mi ni strze, rze czy wi ście miał bym po wie dzieć, że je że li prze sła nie wy ni ka ją ce z te go spo tka nia, któ re wzbo ga cił swo ją obec no ścią Pre zy dent

Sar ko zy, jest ta kie, że war to ści, si ła wo li, od wa ga oraz za an ga żo wa nie mo gą po ko nać wszel kie prze szko dy. Chciał bym po wie dzieć, że pro ces hel -

siń ski, któ ry jak Pan po wie dział, wła ści wie współ ist niał w cza sie z po wsta niem „So li dar no ści”, z wy da rze nia mi w Gdań sku oraz ro lą, ja ką ode grał

Pre zy dent Wa łę sa, że ten pro ces zro dził no wą kon cep cję, któ ra na dal jest istot na, na dal ma prze ło że nie na dzi siej sze cza sy. 

To no we po ję cie so li dar no ści wszyst kich kra jów wo kół trzech war to ści, za ło żeń, nie ma so li dar no ści po li tycz nej czy woj sko wej. Bez pie czeń stwo za le -

ży od trzech ko szy ków, trzech fi la rów: po li tycz no -woj sko we go, go spo dar cze go i eko lo gicz ne go, oraz wy mia ru ludz kie go. Ten ludz ki wy miar, skła da się

z po sza no wa nia dla jed nost ki, dla praw jed nost ki, de mo kra cji i rzą dów pra wa. Dru ga ce cha to współ za leż ność. Bez pie czeń stwo jest moż li we je dy nie

na dro dze współ pra cy, wza jem nej wy mia ny, dia lo gu oraz po mo cy. Trze cia ce cha, naj bar dziej ory gi nal na, że nie ma po dzia łu, że nie ma roz róż nie nia

po mię dzy wy da rze nia mi w jed nym kra ju a tym, co się dzie je w kon tak tach mię dzy kra ja mi. To zna czy rzą dy oraz sy tu acja praw czło wie ka, w jed nym

kra ju jest pew nym wa run kiem wstęp nym dla współ pra cy oraz od te go za le ży sta bil ność w in nych kra jach, jest to sys tem na czyń po łą czo nych. 

By ło to bar dzo am bit ne prze sła nie, je go peł ne kon se kwen cje jesz cze nie zo sta ły w peł ni roz po zna ne, do pie ro w cza sach kry zy su tak am bit ne de -

fi ni cje oraz ich za sięg ja wią się wy raź nie. Chciał bym po wie dzieć wprost, że obec ne oko licz no ści na rzu ca ją ko niecz ność dzia ła nia w dwóch ob sza -

rach: w ob sza rze do brych rzą dów kra jo wych i do brych rzą dów mię dzy na ro do wych. 

W wy mia rze kra jo wym, po nie waż kra je eu ro pej skie nie mo gą się róż nić pod wzglę dem sto sun ku do ta kich war to ści jak de mo kra cja, rzą dy pra wa

oraz sku tecz ność po dej mo wa nia de cy zji w spra wie spra wie dli we go po dzia łu dóbr, w spra wie za an ga żo wa nia, czy li w tych wszyst kich spra wach,

któ re od no szą się do kra jów prze ży wa ją cych ten kry zys. Jest to no wy wy miar, przy na leż ny za rów no do dru gie go jak i do trze cie go ko szy ka. 

Jest też in ny wy miar do brych rzą dów, czy li to, co w Unii Eu ro pej skiej na zy wa się efek tyw nym mul ti la te ra li zmem. Są też no we wy mia ry, o tym

wspo mniał Pre zy dent Sar ko zy. Wy mia ry, któ re po zo sta ją do od kry cia i są oko licz no ści sprzy ja ją ce po wsta wa niu mul ti la te ra li zmu, czy li ja kie są ra -

my dzia ła nia in sty tu cji ta kich jak Unia Eu ro pej ska, współ pra ca trans atlan tyc ka i mię dzy na ro do wa, czy li spo sób po dej mo wa nia de cy zji, ich oma wia -

nie oraz uza sad nia nie przed spo łe czeń stwem ca łe go świa ta.
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Wiem, jest też sta ry pod sta wo wy ele ment KBWE – ro la Ko mi te tu Bez pie czeń stwa i Współ pra cy w Eu ro pie, ro la spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, ro -

la związ ków za wo do wych, ro la śro do wisk aka de mic kich, par tii po li tycz nych oraz me dia. Wszy scy od gry wa ją bar dzo waż ne ro le. Jest to istot ne w obec -

nych wa run kach, dla te go że sta no wi to wa ru nek wstęp ny dla dia lo gu de mo kra tycz ne go za rów no na szcze blu kra jo wym jak i mię dzy na ro do wym. 

W od po wie dzi na to py ta nie – tak, ma my do czy nie nia z ele men ta mi szer szej ro dzi ny eu ro pej skiej, któ re po nio są kon se kwen cje te go kry zy su. Wie -

my, że nie któ re go spo dar ki, zresz tą le żą ce bli sko Gdań ska, ja ko pierw sze po pad ną w kło po ty. Te go spo dar ki, któ re za le żą od im por to wa nych no -

śni ków ener gii oraz, któ re za le żą od pew ne go ro dza ju eks por tów, któ re ma ją obec nie wy so ki współ czyn nik za dłu że nia i są to go spo dar ki w szer szej

ro dzi nie eu ro pej skiej bar dzo na ra żo ne na te go ro dza ju pro ble my. W Azji Środ ko wej, na Kau ka zie i w Eu ro pie po łu dnio wo -wschod niej. Cho ciaż te

go spo dar ki mo że nie są czo ło wy mi go spo dar ka mi świa to wy mi, wy ma ga ją jed nak po mo cy i wspar cia dla te go, że kra je te znaj du ją się w istot nym,

prze ło mo wym mo men cie w pro ce sie prze mian de mo kra tycz nych. Je że li w naj bliż szych mie sią cach kra je te nie otrzy ma ją od po wied niej po mo cy

z IMF, z Unii Eu ro pej skiej i in nych in sty tu cji fi nan so wych, mo gą upaść, co mo że sta no wić za gro że nie dla po stę pu de mo kra cji, z tru dem osią gnię -

te go pro ce su sze rze nia de mo kra cji i praw czło wie ka, dzię ku ję. 

Ra do sław Si kor ski 

Pan Adol fo Pé rez Esqu ivel otrzy mał Po ko jo wą Na gro dę No bla w 1980 ro ku za dzia łal ność na rzecz obro ny praw czło wie ka w swo im kra ju 

– Ar gen ty nie. Jed no cze śnie był tym czło wie kiem, któ ry zło żył wnio sek o przy zna nie Po ko jo wej Na gro dy No bla dzi siej sze mu lau re ato wi. 

Dro gi Pa nie Esqu ivel, za pra szam do wy po wie dzi na te mat, któ ry po sta wi li śmy w pa ne lu, ale mo że mógł by Pan po wie dzieć, jak to wte dy by ło? Co

Pa na mo ty wo wa ło do zło że nia te go wnio sku? Czy ma my ra cję po dej rze wa jąc, że by ła to Na gro da No bla nie tyl ko za to, co Lech Wa łę sa zro bił w tam -

tym cza sie, ale za to, co jesz cze mo że zro bić, je śli dzię ki Na gro dzie No bla bę dzie mógł dzia łać z tro chę więk szą swo bo dą?

Adol fo Pé rez Esqu ivel 

Cie szę się, że je stem tu taj u bo ku Pa na Le cha Wa łę sy, z Wa mi wszyst ki mi. Dla mnie te dni by ły bar dzo wzbo ga ca ją ce w sen sie in te lek tu al nym.

Po cho dzi my z róż nych świa tów, z róż nych rze czy wi sto ści. Re pre zen tu je my re jo ny, w któ rych ina czej się ży je i ina czej ro zu mie się ży cie. W pew -

nych aspek tach zga dza my się, w in nych róż ni my. My ślę, że ta róż no rod ność jest ele men tem wzbo ga ca ją cym na ro dy. 

Mó wiąc do Pań stwa, bę dę od wo ły wał się do wła snej pa mię ci. Nie dłu go po otrzy ma niu Na gro dy No bla po je cha łem do Pa ry ża i wła śnie tam zwró -

ci ły się do mnie dwie pol skie dzien ni kar ki z proś bą o wy wiad. Dziś nie pa mię tam już ich na zwisk, lecz pa mię tam, że umó wi li śmy się w ka wiar ni
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bli sko wie ży Eif fla. Roz mo wa by ła dłu ga. Ja, co praw da mia łem już pew ne in for ma cje o „So li dar no ści” i o wal ce ro bot ni ków ze Stocz ni, lecz by ły

to wia do mo ści szcząt ko we, ja ko że by ły one przed mio tem cen zu ry ze stro ny ar gen tyń skiej dyk ta tu ry woj sko wej. 

Na si ar gen tyń scy dyk ta to rzy nie chcie li, by śmy wie dzie li o tym, że ro bot ni cy wal czą w in nych czę ściach świa ta, po nie waż u nas też to czy ła się

wal ka prze ciw ko dyk ta tu rze, nie tyl ko zresz tą w Ar gen ty nie, ale w ca łej Ame ry ce Ła ciń skiej. Po tym spo tka niu po my śle li śmy, że jest waż ne aby śmy

po par li li de ra „So li dar no ści”, mi mo że jesz cze nie zna li śmy się oso bi ście. Chcie li śmy udzie lić mu wspar cia w je go dzie le po to, by po móc Pol sce

wy bić się na wol ność. I wła śnie wte dy ta ki wnio sek zło ży łem. 

Po dej mo wa łem też in ne pró by po mo cy. Zwie rzę się Pań stwu, że obec na po dróż to mo ja dru ga wy pra wa do Pol ski, z tym że pierw sza nie uda ła się.

Przed la ty przy pły ną łem tu taj stat kiem z po mo cą dla „So li dar no ści”. Sta tek po cho dził z Nor we gii, by li na nim le ka rze, pie lę gniar ki, go to we szpi ta le po -

lo we i in na te go ro dza ju po moc. Chcie li śmy prze ka zać ją „So li dar no ści”, ale oka za ło się to nie moż li we. W pew nym mo men cie zo sta li śmy oto cze ni przez

okrę ty, któ re zmu si ły nas do wy co fa nia się aż do gra ni cy nie miec kiej. Tam roz ła do wa li śmy ła du nek, któ re go nie uda ło nam się do star czyć do Gdań ska.

Te raz je stem tu, tak jak by po raz pierw szy i je stem tak cie pło przyj mo wa ny, z tak wiel ką przy jaź nią. Bar dzo się z te go cie szę. 

Je śli zaś cho dzi o te mat pa ne lu, w któ rym uczest ni czy my, to mu szę po ru szyć kil ka aspek tów. Wie le tu taj mó wio no o im pe ria li zmie ra dziec kim.

Oczy wi ście, Pań stwo by li ście je go ofia ra mi. My na to miast w Ame ry ce Ła ciń skiej mó wi my o im pe ria li zmie Ame ry ki Pół noc nej. Ża den im pe ria lizm

nie jest do bry dla na ro dów świa ta. Każ dy im pe ria lizm jest głę bo ko szko dli wy dla na ro du, któ ry go do świad cza. My ślę, że jest to waż ne stwier dze -

nie. Krót ko i do sad nie mó wiąc – to ta li ta ry zmy nie są do bre dla ni ko go. Dla te go wal czy my o wol ność. Po dob nie jak tu wal czy ło się o Pol skę, tak

w ca łej Ame ry ce Ła ciń skiej to czy ła się wal ka o wol ność, o pra wo na ro dów do de mo kra cji i o po sza no wa nie praw czło wie ka. To wspól na oś, na któ -

rą chciał bym zwró cić Pań stwa uwa gę. 

Dla mnie nie ist nie je coś ta kie go jak wol ny ry nek. Tak wie le mó wi się w dzi siej szej go spo dar ce o wol nym ryn ku, a to jest prze cież jed no wiel kie

oszu stwo. Mię dzy na ro do wy ry nek nie jest wol ny, na po ty ka wie le ba rier. Na sze kra je nie są nie za leż ne, sko ro to nie my dyk tu je my ce ny na szych

pro duk tów. O tym de cy du ją wiel kie in te re sy go spo dar cze, mię dzy na ro do we kon cer ny, a nie in te re sy kra jo we, my je dy nie pod le ga my te mu zja wi -

sku. Mu si my się uwol nić go spo dar czo od ja kie go kol wiek nad zo ru. 

Ko lej ny ele ment – mó wio no tu wie le o mu rze ber liń skim. By łem w Ber li nie przed upad kiem mu ru i póź niej. Przed tem, mie li śmy spo tka nia z ru cha mi chrze -

ści jań ski mi w Ber li nie Wschod nim, sta ra li śmy się udzie lić im wspar cia, przy jeż dża li śmy ja ko tu ry ści i nie raz uda wa ło nam się wje chać. Wi dzie li śmy to cięż -

kie ży cie. Po tem, po upad ku mu ru wy da wa ło się, że świat zmie ni się zu peł nie, że bę dzie wię cej współ pra cy. I cóż, oka za ło się, że wca le tak się nie sta ło.

Zno wu by li śmy świad ka mi prób he ge mo nii, na rzu ca nia wła snej wo li, aresz to wań i ogra ni cza nia na ro dów w ich aspi ra cjach, pod po rząd ko wy wa nia ich. 

Po wsta ły no we mu ry: Izra el i Pa le sty na, woj na prze ciw ko Li ba no wi, ba zy woj sko we, wszyst ko to, co dzie je się w Afry ce, Azji, na ob sza rze wiel -

kich je zior afry kań skich, gdzie po le gło już osiem mi lio nów lu dzi. W Ma dry cie wy ta cza my spra wy są do we win nym licz nych ma sakr w Afry ce, tam
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moż na za to skar żyć. Mó wi my więc, że dziś nie ma dyk ta tur, to praw da, ale przed na mi jesz cze dłu ga dro ga, je śli chce my by na sze na ro dy do -

świad czy ły świ tu no wej na dziei. 

W cza sach, w któ rych ży je my mó wi się wie le o roz wo ju. Roz wój, któ re go do świad cza my po le ga na wy ko rzy sty wa niu in nych. To nie jest trwa ły ani zrów -

no wa żo ny roz wój. My ślę, że mu si my zna leźć no wy spo sób na my śle nie o roz wo ju. Kie dy pa trzy my na wiel kie mię dzy na ro do we przed się bior stwa i kon -

cer ny, na to jak osa cza ją one na sze na ro dy, to zda je my so bie spra wę jak bar dzo jest to nie bez piecz ne. Ob ser wu je my to w Ko lum bii, w Ame ry ce Ła ciń skiej,

w Afry ce, w Azji. Mój czas już się koń czy, ale już na sam ko niec chciał bym po wie dzieć, że dla mnie prze ci wień stwem po ko ju nie jest woj na. Praw dzi -

wym wro giem po ko ju jest strach przed po ko jem. Nie mo że my bać się po ko ju, mu si my bu do wać po kój. O to wła śnie wal czy my. Dzię ku ję.

Ra do sław Si kor ski

Pan Pre zes Jan Kul czyk jest zna nym pol skim przed się bior cą, ale dzi siaj prze mó wi do nas, ja ko Pre zy dent Mię dzy na ro do we go Zie lo ne go Krzy ża

– or ga ni za cji zaj mu ją cej się pro pa go wa niem roz wią zań pro eko lo gicz nych. Pa nie Pre ze sie, jak Pan to wi dzi? Czy zga dza się Pan z te zą Pa na Pre -

mie ra Je rze go Buz ka, że tech no lo gie pro eko lo gicz ne mo gą być nie do dat ko wym ob cią że niem dla go spo dar ki a spo so bem na wyj ście z kry zy su?

Jan Kul czyk

Wi tam ser decz nie Pań stwa. Za wsze się zga dza łem z Pa nem Pre mie rem Buz kiem, na wet nie tyl ko w kwe stiach eko lo gicz nych. 

Po zwól cie Pań stwo, że cof nę się hi sto rycz nie do pew ne go zda rze nia. Był to 1992 rok i mia łem za szczyt to wa rzy szyć Pa nu Pre zy den to wi Wa łę sie

w Re pu bli ce Fe de ral nej Nie miec na jed nym z przy jęć. By ło to spo tka nie z przed się bior ca mi nie miec ki mi i Kanc le rzem Koh lem. Na gle Pan Pre zy dent

Wa łę sa wy wo łał mnie do to a stu, nie by łem przy go to wa ny. Wsta jąc za sta na wia łem się, co mo gę po wie dzieć. Spoj rza łem wo kół i przy po mniał mi się

Marks. Po wie dzia łem, że my Po la cy bar dzo za zdro ści my Niem com jed ne go, że uda ło im się wy eks por to wać Mark sa, a za trzy mać ka pi tał. Kie dy to

po wie dzia łem, to uświa do mi łem so bie, że jest to tyl ko żart. Praw da jest jed nak, pro szę Pań stwa ta ka, że ma my dzi siaj, w tym gro nie, czło wie ka, któ -

ry nie eks por to wał Mark sa, ale spo wo do wał, że Marks sam wy je chał w kie run ku wschod nim a ka pi tał, dzię ki ta kim lu dziom, jak Pan, Pa nie Pre zy -

den cie, przy pły nął do Pol ski. Nie zbęd ne jest bo wiem za ufa nie. Za ufa nie do te go, co się ro bi, co się two rzy i za ufa nie do lu dzi, któ rzy to two rzą. 

Mó wiąc dzi siaj o szan sach i pro ble mach wy ni ka ją cych z kry zy su, wy da je mi się, że my Po la cy ma my szcze gól ny po wód i szcze gól ne pra wo, by

na ten te mat po wie dzieć pa rę słów. To Pol ska, od 1945 do 1989 ro ku, by ła w per ma nent nym kry zy sie i co dzien nie za rzą dza li śmy kry zy sa mi, któ -

re wy ni ka ły z fak tu, że to pań stwo za wład nę ło nie tyl ko na szy mi du sza mi, ale przede wszyst kim za wład nę ło go spo dar ką.
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Tak się cie szę, że mo gę się dwo ma rę ko ma pod pi sać pod tym, co po wie dział Pan Pro fe sor Bal ce ro wicz – oba wiam się, że ten kry zys, któ ry dziś

pa nu je na świe cie, w du żej mie rze jest wy wo ła ny wła śnie przez rzą dy państw, z te go po wo du, że by ły nie obec ne w mo men cie, gdy nie zbęd na by -

ła re gu la cja, gdzie nie zbęd ne by ło za po bie że nie te go ty pu dzia ła niom in sty tu cji fi nan so wych, któ re w ode rwa niu od wła ści cie la, w ode rwa niu od ka -

pi ta łu, in te re su jąc się tyl ko su mą bi lan so wą a nie ka pi ta łem, któ rym za rzą dza ją, do pro wa dzi ły do ta kiej sy tu acji, że dzi siaj te mi liar dy lu dzi

na świe cie mu szą pła cić za błę dy tych nie wie lu. 

Z du żym stra chem pa trzę w przy szłość. Gdy sły szę: tu bar dzo ła two prze ka zać 700 mi liar dów, jak to w Ame ry ce, do in sty tu cji fi nan so wych, 500

mi liar dów w An glii, 500 mi liar dów w Niem czech, 400 mi liar dów we Fran cji, aż bo ję się to zli czać, ale wy obra żam so bie, gdy by te pie nią dze (to

są pie nią dze bu dże to we, czy li za pła co ne przez po dat ni ków) nie zo sta ły da ne ni ko mu w pre zen cie, te pie nią dze z po wro tem od da je się in sty tu cjom,

któ re po ka za ły, że nie za wsze po tra fią w spo sób wła ści wy ni mi za rzą dzać. Wie cie Pań stwo o tym, że je stem orę dow ni kiem ni skich po dat ków, bo

uwa żam, że to oby wa te le po tra fią naj le piej za rzą dzać swo imi pie niędz mi i dla bu dże tu jest rze czą obo jęt ną czy po bie rze się w po sta ci po dat ku 500

mi liar dów i od da się je, ja ko do ta cję do ta kich czy in nych in sty tu cji, czy też po pro stu nie po bie rze się te go w po sta ci po dat ku i zo sta wi to lu dziom.

Uwa żam, że lu dzie wie dzą znacz nie le piej, po tra fią zde cy do wa nie szyb ciej i ta niej ty mi pie niędz mi za go spo da ro wać. 

To, co chy ba dzi siaj jest naj waż niej sze, bo w do bie kry zy su wszy scy o tym wie my, to jed nak jest si ła ryn ku. Bo imy się te go, że ry nek w tej chwi li zo -

stał, no mo że nie za ha mo wa ny, ale tem po zo sta ło moc no wstrzy ma ne. Dla te go są dzę, że to, co jest naj waż niej sze w ży ciu, to rów no wa ga; szu kać roz -

wią zań po stro nie tych, któ rzy po ka za li, że nie za wsze po tra fią je zna leźć, ale zna leźć tę rów no wa gę, zo sta wić tro chę oby wa te lom, bo to oni w 1989 ro ku

w Pol sce wie dzie li, w któ rą stro nę pójść i jak wy brać. My ślę, że na sza dys ku sja po win na pójść w tę stro nę. In ter wen cjo nizm pań stwo wy i pro tek cjo nizm

są waż ne, ale tyl ko na chwi lę, je że li jest to nie zbęd ne. Za wsze się bo ję, że ci, któ rzy już za wład ną go spo dar ką, bę dą zde cy do wa nie dłu go się bro ni li

przed tym by ją od dać.

Ra do sław Si kor ski 

Co Pan na to Pa nie Pre mie rze? Wy da je się, że pa dła tu taj bar dzo waż na myśl, że ten kry zys z któ rym ma my do czy nie nia, to nie tyl ko błęd ne de cy -

zje ak to rów gry go spo dar czej, ale tak że kry zys za ufa nia. Na wet naj zdrow szy bank, na wet naj zdrow szą go spo dar kę moż na do pro wa dzić do kry zy su, je -

śli uczest ni cy gry na gle tra cą do sie bie na wza jem za ufa nie. Na gle prze sta ją ho no ro wać kon trak ty, prze sta ją grać we dług prze wi dy wal nych re guł. 

Pol ska jest kra jem, któ ry so cjo lo dzy okre śla ją, ja ko kraj sto sun ko wo ni skich po kła dów za ufa nia spo łecz ne go do in sty tu cji. Chy ba na wet w wy po -

wie dziach pod czas pa ne lu usły sze li śmy głos bra ku za ufa nia do in sty tu cji glo bal ne go wol ne go ryn ku. Pó ki co, na si kon su men ci, klien ci na szych ban -

ków za cho wu ją się bar dzo od po wie dzial nie, ale jak wie my, kil ko ma plot ka mi moż na na wet naj po waż niej szy bank do pro wa dzić do upad ku. Co

zro bić, aby przy wró cić za ufa nie do sys te mu?

Część 5. Konferencja „Solidarność dla Przyszłości”, Gdańsk, 5-6 grudnia 2008 r.

138



Prof. Le szek Bal ce ro wicz

Trze ba po wie dzieć, że plot ki nie ma ją żad nych pod staw. Czy ta jąc róż ne ra por ty na te mat kra jów świa ta, z za do wo le niem do strze gam, że rze czy -

wi ście każ dy kraj jest do tknię ty wte dy, kie dy Ame ry ka i Eu ro pa Za chod nia ma ją pro ble my, to my w sto sun ko wo mniej szym stop niu niż in ne kra je

na sze go re gio nu. Mię dzy in ny mi, dla te go że we dle do stęp nych da nych, nasz sek tor ban ko wy jest so lid ny, przy no si du że zy ski. Na sze ban ki by ły

na szczę ście do syć kon ser wa tyw ne, a mo że ina czej, za co fa ne i dla te go nie in we sto wa ły w naj roz ma it sze ry zy kow ne pa pie ry war to ścio we w Sta -

nach Zjed no czo nych, któ re ma ło kto ro zu miał, ale wszy scy uda wa li, że ro zu mie ją. War to to pod kre ślać, al bo wiem na przy kład ko le je au striac kie,

czy nie któ re mia sta w Nor we gii, stra ci ły spo ro pie nię dzy na ta kich in we sty cjach. 

Za ufa nie za ni ka wte dy, gdy wcze śniej po peł nia się du żo błę dów w in sty tu cjach fi nan so wych, bo wie my, że są one ze so bą po wią za ne. Aby przy wró cić

za ufa nie, to nie kie dy i tu mo że, po trzeb na jest drob na roz bież ność, ale zga dzam się, przej ścio wa in ter wen cja. Kie dy po pa trzy my na hi sto rię ka pi ta li zmu, to

przy po mni my so bie, że od mo men tu, gdy w ka pi ta li zmie po wstał sek tor fi nan so wy, ban ki i in ne in sty tu cje, to od cza su do cza su zda rza ły się kry zy sy, któ -

re osta tecz nie prze ja wia ły się w bra ku za ufa nia, że się nie stra ci pie nię dzy, je że li się wło ży. Nie lu bi my tra cić pie nię dzy, to jest zu peł nie ra cjo nal ne. Przy po -

mi nam z hi sto rii, że w ta kich wy jąt ko wych okre sach zwy kle by ły in ter wen cje, do pó ki pry wat ny ka pi tał mógł in ter we nio wać wza jem nie to, to czy nił. 

W 1997 ro ku na przy kład, był spo ry kry zys fi nan so wy w Sta nach Zjed no czo nych. Wów czas wiel ki ban kier o na zwi sku Mor gan ze brał pa ru in -

nych ban kie rów – miał wiel ki au to ry tet, choć wca le, jak się oka za ło po je go śmier ci, nie miał wiel kich pie nię dzy – ale si łą au to ry te tu na mó wił in -

ne ban ki, te sil niej sze, że by przej ścio wo wspar ły i za si li ły in ne. Tak unik nię to wiel kie go kry zy su. Po tem po wsta ły in sty tu cje pu blicz ne, ban ki

cen tral ne i one prze ję ły na sie bie tę ro lę. Sek tor fi nan so wy ma to do sie bie, że rze czy wi ście wpły wa na ca łą resz tę go spo dar ki w stop niu du żo więk -

szym niż sa mo cho dy. Czy li nie jest wiel kim pro ble mem, pro blem przed się biorstw sa mo cho do wych. Wiel kim pro ble mem mo gą być pro ble my wiel -

kich in sty tu cji fi nan so wych. Przej ścio wą in ter wen cję w ja kimś za kre sie uwa żam za uza sad nio ną, co nie zna czy, że w każ dej jej for mie. Nie war to

tu prze kra czać rze czy wi ście pew nych kry tycz nych punk tów, dla kra ju, jak i dla każ de go przed się bior stwa, zwłasz cza du że go. Osta tecz nie na dłuż -

szą me tę, uwa żam, że li czą się pew ne kla sycz ne cno ty, a mia no wi cie, pew na prze zor ność. 

Nie war to ro snąć szyb ko kosz tem przy szło ści. Co to zna czy na po zio mie kra jo wym, że za szyb ko ro śnie my, bo na przy kład za cią ga my za du żo

dłu gów ze wnętrz nych, kon su men ci się cie szą, bo ich kon sump cja wzra sta, ale na pię cia na ra sta ją, de fi cy ty na ra sta ją i to w koń cu pę ka. To tak tro -

chę jak z sa mo cho dem, je że li chce my szyb ko do trzeć do ce lu na ja kiejś dłuż szej tra sie, to jedź my prze cięt nie do brym tem pem, ale nie tak, że raz

przy spie szy my i wy pad nie my z tra sy. Po dob nie z go spo dar ką. Mieć więc kon ser wa tyw ną po li ty kę pie nięż ną i bu dże to wą, i mieć też bar dzo ka pi ta -

li stycz ną, ryn ko wą go spo dar kę. Wy da je mi się, że to po łą cze nie jest naj lep sze i spraw dza się wszę dzie, są dzę, że w Ame ry ce Ła ciń skiej też. My ślę,

że Ame ry ka Ła ciń ska, ma więk sze pro ble my niż to, że wiel kie kor po ra cje ją nę ka ją. Nas, na szczę ście, nę ka ją wiel kie kor po ra cje, bo ma my du żo

za gra nicz nych in we sty cji bez po śred nich i chce my mieć jesz cze wię cej. 
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Ra do sław Si kor ski

Mo że na mo ment po wró ci my do kwe stii ochro ny kli ma tu. Czy no wo cze sne tech no lo gie mo gą być spo so bem na wyj ście z kry zy su? W tej chwi li

to czy się ba ta lia, na wet dzi siaj, tu taj w Gdań sku, o kształt pa kie tu kli ma tycz no -ener ge tycz ne go, w któ rym zmia na jed ne go bar dzo ezo te rycz ne go pa -

ra me tru bę dzie de cy do wa ła o prze pły wach fi nan so wych rzę du dzie siąt ków mi liar dów eu ro w tę lub in ną stro nę kon ty nen tu. Gdzie jest ten zło ty śro -

dek, aby zbyt wcze śnie nie ob cią żyć nad mier nie go spo dar ki, ale z dru giej stro ny spo wo do wać bodź ce, któ re skło nią prze mysł do in we sty cji w no we

tech no lo gie, któ re mo gą wy pro wa dzić na sze go spo dar ki na in ny pu łap dzia ła nia?

Jan Kul czyk  

Ro zu miem Pa nie Mi ni strze, że to py ta nie do mnie. 

Mam pe wien dy le mat, bo z jed nej stro ny, ja ko Po lak chciał bym w peł ni wspie rać sta no wi sko pol skie go rzą du w tej kwe stii i re duk cji dwu tlen ku

wę gla. Trze ba na to miast spoj rzeć na tę kwe stię bar dziej glo bal nie, bo praw da jest ta ka, że to się za wsze nie ste ty wszyst ko, wią że z eko no mią. Cy -

wi li za cja za chod nia, Eu ro pa i Sta ny Zjed no czo ne to są już go spo dar ki roz wi nię te. Dzi siaj te kra je, któ re naj wię cej emi tu ją do at mos fe ry dwu tlen ku

wę gla, to Chi ny. Pol ska emi tu je 380 czy 360 mi lio nów ton rocz nie, Chi ny 5,6 miliarda, In die 4 mi liar dy ton. 

W związ ku z tym, je że li na wet bar dzo zre du ku je my emi sję dwu tlen ku wę gla, to mu si my mieć świa do mość, że nie po pra wi to znacz nie sy tu acji

na świe cie. Oczy wi ście, że przy szłość na szych dzie ci jest waż niej sza niż mo że ra chu nek eko no micz ny na na stęp ny rok czy dwa la ta. My ślę jed nak,

że w tej spra wie, i tu Pa nie Pre zy den cie ab so lut nie do Pa na się od wo łu ję, to jest pro blem glo bal ny. To nie jest pro blem tyl ko Eu ro py. Ochro na śro -

do wi ska nie jest pro ble mem po szcze gól nych kra jów, to jest pro blem ca łe go świa ta i je że li ca ły świat nie bę dzie mó wił tym sa mym gło sem, to oba -

wiam się, że kon sen sus bę dzie bar dzo trud ny. Dla te go jest tu ogrom na ro la po li ty ków, ogrom na, bo tu taj jak gdy by ar gu men ty biz ne so we nie ma ją

ta kie go prze ło że nia. Są dzę jed nak, że je że li nie znaj dzie się in stru men tów fi nan so wych, bo w koń cu 80 pro cent za nie czysz cze nia na świe cie po -

wo du je go spo dar ka, to tyl ko 20 pro cent emi sji wy stę pu je z za nie czysz cze nia spa li na mi sa mo cho dów. Nie któ rzy na wet twier dzą, że je dy nie wy buch

wul ka nu czy ni więk sze spu sto sze nie niż rocz ne jeż dże nie sa mo cho da mi, ale ta kie my śle nie ab so lut nie jest błęd ne. 

Jest to szan sa ogrom na, aby dzi siaj wpro wa dzić roz wią za nia pro eko lo gicz ne, któ re bę dą mia ły z jed nej stro ny uza sad nie nie fi nan so we, że du że

kon cer ny, a na wet ma łe fir my, pój dą w tę stro nę, ale z dru giej stro ny mu si być do te go ja kaś za chę ta fi nan so wa. I jest ogrom na też szan sa na roz -

wi nię cie no wych ga łę zi pro duk cji, któ rych jesz cze nie ma. To jest szan sa na ener gię al ter na tyw ną, na ener gię po cho dzą cą z wia tru, ze słoń ca, moż -

na dłu go wy mie niać. Oczy wi ście my, z na szy mi naj więk szy mi za so ba mi wę gla w Pol sce, ma my pe wien pro blem, bo trud no na wę glu pro du ko wać
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ener gię, któ ra nie bę dzie emi to wa ła dwu tlen ku wę gla do at mos fe ry. Jed nak przy dzi siej szych tech no lo giach, przy roz wo ju tech ni ki, re duk cja jest ab -

so lut nie moż li wa i my ślę, że to jest też szan sa dla roz wo ju pro eko lo gicz ne go, nie tyl ko dla kra jów, ale rów nież roz wi nię cia zu peł nie no wej ga łę zi

prze my słu, któ ry bę dzie pro du ko wał na rzecz eko lo gii.

Ra do sław Si kor ski 

Pro blem jest glo bal ny, gdyż nie tyl ko sa mo cho dy, nie tyl ko elek trow nie, nie tyl ko wul ka ny emi tu ją ga zy cie plar nia nie. Ga zem cie plar nia nym jest tak -

że me tan, któ ry jest w wiel kich ilo ściach emi to wa ny przez ar gen tyń skie kro wy, każ da kro wa emi tu je 100 ki lo gra mów me ta nu dzien nie. Jest to wiel kie

za gro że nie dla ży cia na pla ne cie. Wy da je się jed nak, że roz wi ja nie tech no lo gii pro eko lo gicz nych ma o ty le sens, że przy wy so kich ce nach ener gii, ma -

my do czy nie nia z wiel ki mi trans fe ra mi bo gac twa od kra jów, któ re wy pra co wa ły tech no lo gie, któ re pro du ku ją bo gac two, do kra jów, któ rym po pro stu

Pan Bóg dał pew ne zło ża. Chy ba w na szym in te re sie jest, aby nie ko niecz nie aż tak wiel kie trans fe ry na stę po wa ły. Co Pan są dzi Pa nie Pre mie rze?

Prof. Le szek Bal ce ro wicz 

Pro szę Pań stwa, mo że za cznę od te go, że każ dy wiel ki te mat wy ma ga kon kre ty za cji, bo pra wie za wsze dia beł tkwi w szcze gó łach. Je że li wiel ka

idea nie jest skon kre ty zo wa na, to jest nie bez piecz na. Po dob nie jest, mo im zda niem, z tym glo bal nym ocie ple niem. 

Po pierw sze z te go, jak się orien tu ję, pro gno zy, któ re przyj mo wa ne są po wszech nie, opar te są na zło żo nych mo de lach kom pu te ro wych, gdzie

drob na zmia na za ło żeń po wo du je du żą zmia nę wy ni ków. Kon sen su sy w na uce są po dej rza ne. Pa mię tam, jak był kon sen sus w spra wie prze po -

wied ni Klu bu Rzym skie go w la tach 60., to wła ści wie nie ma my pra wa tu taj być, bo nas już nie po win no być, gdy by te pro gno zy się zi ści ły. Nie

twier dzę, że nie na le ży się przyj rzeć obec nym pro gno zom, ale trze ba pa mię tać, ja ki jest spo sób ich two rze nia.

Po dru gie, py ta nie nie brzmi „czy?”, tyl ko „jak?”, „w ja kim tem pie?”. Na wet, je że li za ło ży my, że mo że być po waż ny pro blem, to za sad ni czą spra -

wą jest „jak?”. Oczy wi ście nie wy star czy po wie dzieć „no we tech no lo gie”. Przy obec nych tech no lo giach szyb kie wpro wa dze nie re stryk cji, w imię ra -

to wa nia na szej pla ne ty, mu sia ło by ozna czać ogrom ny cios go spo dar czy. Dla pra wie wszyst kich kra jów, szcze gól nie dla tych, któ re ze wzglę du

na hi sto rię, są uza leż nio ne od wę gla. Nie mo że my za ło żyć so bie, że za pięć lat po ja wią się re wo lu cyj ne no we tech no lo gie, bo skąd ma my to wie -

dzieć praw da? Przy jąć zo bo wią za nia te raz i po wie dzieć, że za pięć lat bę dzie cud, a jak cu du nie bę dzie to, co? Bo mo że nie być cu du. Cu da tak

na za wo ła nie się nie po ja wia ją. 
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Ha sła nie kon wen cjo nal nych tech no lo gii brzmią do brze, ale war to pa mię tać o licz bach. Pro szę Pań stwa, z te go co pa mię tam, dziś wy ko rzy stu je

się za le d wie 0,01 pro cen ta ener gii sło necz nej. Cóż to jest? Nic. A my na do da tek nie je ste śmy na Sa ha rze, więc tu ni gdy ener gia sło necz na, we -

dle do strze gal nej przy szło ści, nie bę dzie ja kim kol wiek roz wią za niem. Z wia tru, w kra jach wietrz nych, a Pol ska do nich nie na le ży, dwa pro cent,

w Da nii wię cej, bo ma ją wię cej wia trów. Ni gdy to nie bę dzie zna czą cym roz wią za niem. Je że li więc bę dzie zna czą ce roz wią za nie, to tyl ko przez po -

ja wia nie się tech no lo gii, któ rych obec nie nie zna my, a nie wie my czy się po ja wią. Mó wi się o ma ga zy no wa niu dwu tlen ku wę gla. Moż na to ro bić,

ale li czą się kosz ty, już po mi jam to, czy on gdzieś nie uciek nie, ale wią żą się z tym kosz ty. Przy każ dej tech no lo gii li czą się kosz ty. Ga zy fi ka cja wę -

gla – Niem cy już to ro bi li, ale kosz ty się li czą! 

Po za tym, przy szla chet nych ha słach, cza sa mi po peł nia się du że błę dy. Bio pa li wa zo sta ły przy ję te en tu zja stycz nie, przy mi ni mum ra chun ku i w Unii

Eu ro pej skiej i w Sta nach Zjed no czo nych. Co się oka za ło? Oka za ło się, że więk szość bio pa liw jest szko dli wa dla śro do wi ska. Nie oszczę dza wię cej

ener gii, na do da tek przy czy nia się do pod bi cia cen żyw no ści, co od bi ja się szcze gól nie na lu dziach bied nych. Tak więc ab so lut nie, to ha sło, skąd inąd

bar dzo szla chet ne: „Ra tuj my pla ne tę”, nie mo że być osło ną dla po waż nych błę dów, któ re za szko dzą lu dziom, a pla ne ty nie ura tu ją. 

Po trze ba więc na pew no du żo wię cej tech nicz nych, kon kret nych dys ku sji, któ re wy prą tyl ko ta kie prze bi ja nie się ha sła mi. Li czy się tak że roz kład

kosz tów, po now nie wra cam do tej kwe stii. W Unii Eu ro pej skiej jed nym z głów nych ha seł jest spój ność, so li dar ność, czy li „ko he sion”. Tak, po unij -

ne mu „ko he sion” na zy wa się so li dar ność. Pro szę Pań stwa, to jest tak, że słab si nie pła cą wię cej niż sil niej si. Zgo dzi my się, że je śli by ci bied niej si

pła ci li wię cej niż sil niej si, to by ło by za prze cze niem so li dar no ści. 

We dle mo je go ro ze zna nia, do tych cza so we roz wią za nia – mó wię z po zy cji kom plet nie nie za leż nych od obec ne go rzą du, gdyż in te re so wa łem się

tym zu peł nie nie za leż nie – urą ga ją so li dar no ści. Na sze kra je, któ re ma ją do ga niać te bo gat sze, miał by mieć ogra ni cze nia zwią za ne z tym ha słem

„Ra to wać pla ne tę”. Ra tuj my więc mo że pla ne tę so li dar nie. Po nad to, ci bo gat si na grze szy li wię cej. Dla cze go? Dwu tle nek wę gla ma ga zy nu je się bo -

wiem w at mos fe rze przez sto lat, no to zo bacz my, kto ile zma ga zy no wał. My tro chę mniej zma ga zy no wa li śmy, in ni wię cej. Nie ma do brych idei,

je śli ich re ali za cja za prze cza ra chun ko wi eko no micz ne mu. Mó wię tu nie o ide ach pry wat nych, ale ta kich w ży ciu pu blicz nym. Gwałt na ra chun ku

eko no micz nym, jest gwał tem na ja ko ści ży cia czło wie ka i nie mo że my ab so lut nie go dzić się na pu ste slo ga ny. 

Ra do sław Si kor ski 

Dzię ku ję Pa nie Pre mie rze. Wie dzia łem, że mo że my li czyć na po wiew re ali zmu z Pań skiej stro ny. Po win ni śmy tak że w tych wszyst kich dys ku sjach

pa mię tać, że Pol ska aku rat w spra wach re duk cji dwu tlen ku wę gla ma czy ste su mie nie. Dzię ki wol no ści go spo dar czej, któ rą za pro wa dzi li śmy 

dzię ki Le cho wi Wa łę sie, dzię ki Lesz ko wi Bal ce ro wi czo wi, zre du ko wa li śmy w ostat nich 20 la tach emi sję dwu tlen ku wę gla do at mos fe ry o 30 pro -

cent. Czy li kil ka ra zy wię cej niż Eu ro pa Za chod nia. Po win ni śmy o tym pa mię tać. 
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Pro szę Pań stwa, przed na mi jesz cze jed no wy stą pie nie, któ re do trze do nas cy fro wo. Prze mó wi do nas by ły Pre mier Hisz pa nii. Czło wiek, któ ry

dzię ki swo jej po li ty ce wy pro mo wał Hisz pa nię, uczy nił ją jed nym z naj po waż niej szych, naj za moż niej szych kra jów na świe cie. Pan Pre mier Jo se Ma -

ria Aznar. 

Jo se Ma ria Aznar

Dro dzy przy ja cie le, jest mi bar dzo przy kro, że nie mo gę być z Wa mi w tym dniu. Chciał bym prze ka zać kil ka słów wszyst kim, któ rzy w tej chwi li

zgro ma dzi li się w Gdań sku i ra zem z na szym do brym przy ja cie lem Le chem Wa łę są ob cho dzą 25 rocz ni cę nada nia je mu Po ko jo wej Na gro dy No bla. 

Mam przy wi lej cie szyć się dłu go let nią zna jo mo ścią z Pa nem Pre zy den tem Le chem Wa łę są i wiem, że to bar dzo po waż ny czło wiek, wy zna ją cy

bar dzo so lid ne za sa dy. Za sa dy nie zmien ne i mó wię to nie dla te go, że nie chciał zgo lić wą sów, mi mo że ofe ro wa no mu za to du żo pie nię dzy. Cho -

ciaż na wia sem mó wiąc, są dzę że jest wię cej, tych któ rzy jak my, spra wę wą sów trak tu ją bar dzo po waż nie. Lech Wa łę sa jest wiel kim czło wie kiem,

nie tyl ko dla te go, że jest tak sta ły i lo jal ny. To czło wiek, któ ry ni gdy nie stra cił na dziei, na wet w naj czar niej szej do bie ko mu ni zmu. Dzię ki wspar ciu

swo jej od da nej ro dzi ny i dzię ki swo jej wie rze ry zy ko wał ży cie dla wol no ści wal cząc o spra wy naj waż niej sze. Na le ży do lu dzi, któ rzy sta wia ją czo ła

wszel kim trud no ściom i po tra fią je prze zwy cię żyć dzię ki od wa dze i wiel kie mu oso bi ste mu za an ga żo wa niu. 

Był zna czą cym przy wód cą w hi sto rycz nym mo men cie, w któ rym lu dzie ta cy jak Je go Świą to bli wość Jan Pa weł II, Mar ga ret That cher, Vác lav Ha -

vel, Ro nald Re agan i wie lu in nych wie dzie li, że wol ność nie przy cho dzi za dar mo i że je dy nym spo so bem wal ki o de mo kra cję w Eu ro pie jest zwal -

cza nie ty ra nii zde cy do wa nym dzia ła niem. Jak po wie dział Lech Wa łę sa – wol ność to nie tyl ko na sze pra wo, to rów nież nasz wiel ki wspól ny

obo wią zek. Lech Wa łę sa do brze przy słu żył się swo je mu kra jo wi, za sa dom wol no ści oraz ludz kiej god no ści. Dziś tak że jest ak tyw nym, za an ga żo wa -

nym czło wie kiem, któ re go świa dec two mo że słu żyć ja ko naj lep sza lek cja dla obec nych i przy szłych po ko leń. 

Je stem pe wien, że je go dzie ło się gnie swo ją wa gą da le ko po za XX wiek. Jest ono istot ne tak że dla dzi siej sze go świa ta. Przez ca łe swo je ży cie

Lech Wa łę sa wal czył o wol ność, o god ność ludz ką, a jest to wal ka rów nież dzi siej sza i wła śnie dla te go, je go przy kład jest źró dłem in spi ra cji dla nas

wszyst kich. Dzię ku ję Ci, Le chu, za tę in spi ra cję, dzię ku ję Ci za Two ją pra cę, wszy scy po trze bu je my Two je go od da nia dla lep szej przy szło ści, przy -

szło ści na zna czo nej na dzie ją.

Księga Uroczystości 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

143



Część 5. Konferencja „Solidarność dla Przyszłości”, Gdańsk, 5-6 grudnia 2008 r.

144

MÓWCY: 

Prof. Jerzy Buzek były Premier RP 

Lech Wałęsa były Prezydent RP

Zakończenie konferencji



Prof. Je rzy Bu zek

Pro szę Pań stwa, to by ło nie zwy kłe spo tka nie. By łem od po cząt ku do koń ca i mo im za da niem jest je pod su mo wać. Aby to ja koś zsu mo wać i po -

wie dzieć spój nie o tym, co tu taj pa dło, po sta no wi łem po dzie lić to na pew ne frag men ty. 

Za cznę od te go, że 25 lat te mu by li śmy te go sa me go zda nia w Pol sce, ale by li śmy kom plet nie roz pro sze ni. Nie mniej jed nak w stu czy ty siącu

róż nych miej scach w Pol sce ro bi li śmy do kład nie te sa me rze czy. To by ło nie zwy kłe zja wi sko, bo nie mie li śmy żad nej ko mu ni ka cji mię dzy so bą.

Na wia do mość o Na gro dzie No bla dla Le cha Wa łę sy po ja wi ło się w kra ju, rów no le gle, nie za leż nie od sie bie dzie siąt ki, mo że na wet set ki biu le ty -

nów. To by ła jed ność my śli, bez ko niecz no ści po ro zu mie wa nia się w tej spra wie. By ło to coś ta kie go, cze go dzi siaj nie mo że my osią gnąć w ska li

Eu ro py czy świa ta, mi mo że ma my in ter net, te le wi zję, skąd mo że my wszyst kie go się do wie dzieć. 

Cze goś wi docz nie nam te raz bra ku je, a to coś mie li śmy wte dy w Pol sce. Coś, co mó wi ło nam, że są spra wy naj waż niej sze, do któ rych war to się

za wsze od nieść. Na zwa łem to so li dar no ścią w wy mia rze lo kal nym, mię dzy ludz kim, oby wa tel skim, bo za pew ne od te go się za wsze za czy na, to jest

ten naj niż szy po ziom so li dar no ści. 

Mo że nie by ło o tym bez po śred nio mo wy, ale wie lu wy stę pu ją cych na tej sce nie mó wi ło o tym po śred nio. W grun cie rze czy jest to świat na szych

war to ści, to przy wią za nie do wol no ści – mó wił o tym Pan Pre zy dent Lech Wa łę sa. 

Spra wy su mie nia – je śli ma my ukształ to wa ne w po dob ny spo sób, w każ dym miej scu czter dzie sto mi lio no we go kra ju my śli my po dob nie o każ dym

wy da rze niu. Mó wił o tym rów nież Je go Świą to bli wość Da laj la ma. Mó wił o roz bro je niu we wnętrz nym, o po ko ju we wnętrz nym i na zwał to rów nież

wie kiem dia lo gu. Za cznij my od te go dia lo gu na naj niż szym po zio mie – ro dzi na, or ga ni za cje oby wa tel skie. 

Wiem, że nie mó wi li śmy o tym zbyt wie le, ale pa mię taj cie Pań stwo, że nie zdo bę dzie my się na wiel kie, mię dzy na ro do we po ro zu mie nia, je śli na -

si oby wa te le nie bę dą prze ko na ni, że ma ją one na praw dę sens. To zaś bu du je się naj czę ściej w wy mia rze lo kal nym, mię dzy ludz kim. 

Usły sze li śmy tak że o wy mia rze wyż szym oczy wi ście, któ ry na zwał bym na ro do wym – o de mo kra cji i pro ble mie ra dze nia so bie w sy tu acji kry zy su.

O de mo kra cji mó wi li lau re aci Po ko jo wej Na gro dy No bla z Po łu dnio wej Afry ki i z Ira nu. De mo kra cja nie jest wy star cza ją cą gwa ran cją, że nie prze -

ro dzi się w dyk ta tu rę. Trze ba prze strze gać praw czło wie ka, trze ba chro nić je w wy mia rze na ro do wym, każ dy o tym po wi nien pa mię tać, a tak że

na wyż szym po zio mie, w wy mia rze mię dzy na ro do wym. 

By ła tak że mo wa o roz dzia le dóbr i o so li dar no ści zwią za nej z roz wo jem eko no mii. To za wsze jest trud ny pro blem – ile ma my wy da wać na bez -

po śred nią po moc lu dziom, bo prze cież, je śli chce my się roz wi jać, to po trzeb ny jest rów nież, mo że nie słusz nie czę sto na zy wa ny, li be ral ny sto su nek

do spraw go spo dar czych. Nie zbęd ny, je śli chce my do ko nać sko ku do przo du i móc tak że fi nan so wać tych naj uboż szych, jest to więc ko lej ny wy -

miar so li dar no ści. 
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Mó wi li śmy tak że o so li dar no ści eu ro pej skiej. Za wę zi li śmy się wpraw dzie do na sze go kon ty nen tu, ale też tak jest, że więk szość nas, obec nych na sa li

jest wła śnie z Eu ro py. Cho dzi ło o to, czy na dal je ste śmy w sta nie za cho wać swo ją si łę cy wi li za cyj ną, któ rą da wa li śmy świa tu od wie lu stu le ci. W cza -

sie dru giej se sji pa dły nie zwy kłe sło wa, Pan Yasar Yakis, by ły Mi ni ster Spraw Za gra nicz nych Tur cji po wie dział nam, że Unia Eu ro pej ska nie po win -

na zwra cać się ku so bie, to bę dzie wiel ka stra ta. Nie bę dąc otwar tą, Unia stra ci moż li wość wpły wu na lo sy nie tyl ko Eu ro py, ale i świa ta. Oj co wie

Eu ro py chcie li ina czej, mó wi ła o tym tak że Pa ni Ri ta Süs smuth, od no sząc się do na szych war to ści. Wy mie nia ła otwar tość, dia log, mniej ego izmu,

mó wi ła tak że o in te re sach, ale in te re sy wła śnie mu szą być sty mu lo wa ne ta ki mi war to ścia mi, jak so li dar ność, od wa ga, przy wódz two. Pa ni Ri ta Süs -

smuth stwier dzi ła: wie rzy li śmy w suk ces 25 lat te mu, dla cze go nie mie li by śmy uwie rzyć te raz? Kie dy jest nam le piej, w każ dej dzie dzi nie. Wy ma ga

to tyl ko uzna nia, że mniej szy tak że mo że mieć ra cję. 

Na za koń cze nie dru giej se sji usły sze li śmy pięk ne i nie zwy kłe sło wa Pa na Alek san dra Mi lin kie wi cza, przed sta wi cie la Bia ło ru si. Na pew no pa mię -

ta my je wszy scy, to by ły sło wa, któ re jak by wień czy ły tę se sję. Pan Mi lin kie wicz mó wiąc o swo im kra ju po wie dział tak że, że nie pod le głość mo że

być cza sem waż niej sza niż we wnętrz ne tar cia po li tycz ne, któ re pro wa dzą do bra ku de mo kra cji. To zna czy wo li my sys tem nie de mo kra tycz ny, scen -

tra li zo wa ny, na wet gnę bią cy i nisz czą cy pra wa ludz kie w pew nym za kre sie, w nie zbyt wiel kim oczy wi ście, a być wol ni, nie za leż ni, to bar dzo zna -

mien ne sło wa. My Po la cy, szcze gól nie czu je my ich głę bię i do sko na le wie my ile pła ci się za brak od ręb nej pań stwo wo ści, for mal nej wol no ści

na ro do wej. Ale też wie my ile się pła ci za brak po sza no wa nia praw czło wie ka. 

Usły sze li śmy też bar dzo ja sne sfor mu ło wa nia Pa na Pre mie ra Wal de ma ra Paw la ka: ko ope ra cja lub kon fron ta cja. Rze czy wi ście, jest to pe wien wy -

bór, któ ry Pan Pre mier pró bo wał nam przy bli żyć i do sko na le ro zu mie my, że w tym kon tek ście jest wie le niu an sów. Pa dło tak że stwier dze nie, że już

po ra, aby gra ni ce prze su wa li te raz mło dzi, że do nich te raz na le żą na stęp ne kro ki, w kie run ku speł nie nia tych war to ści, któ re pró bo wa li śmy re ali -

zo wać 25 lat te mu, z róż nym skut kiem, ale su ma rycz nie ze skut kiem po zy tyw nym. 

Pro szę Pań stwa, ko lej ny wy miar, ja ki dys ku to wa li śmy to oczy wi ście wy miar mię dzy na ro do wy. Mó wi li o tym przede wszyst kim lau re aci Po ko jo -

wej Na gro dy No bla, mó wi li w spo sób pięk ny i wzru sza ją cy. Je den z nich wspo mniał, że jest le piej niż by ło. Dzię ki cze mu jest le piej? De mo kra cji?

Glo ba li za cji? Dzię ki te mu, że na przy kład ro śnie han del mię dzy na ro do wy i mo że my się wszy scy bo ga cić? Cho ciaż to nie sie ze so bą rów nież pew ne

za gro że nia. Dzię ki me diom. To by ło bar dzo waż ne stwier dze nie, oczy wi ście, po nie waż ob ser wu ją nas ka me ry, war to o tym po wie dzieć, że me dia

wol ne, z po czu ciem od po wie dzial no ści, me dia są dla nas war to ścią nad zwy czaj ną. 

Lau re at ka Na gro dy No bla z Ira nu, Pa ni Shi rin Eba di tro chę stu dzi ła na sze za pa ły i być mo że zbyt nią pew ność sie bie, nas Eu ro pej czy ków, w kwe -

stii so li dar no ści mię dzy na ro do wej. Wcze śniej pa dły sło wa Pa na Pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew skie go, że wła ści wie zro bi li śmy wszyst ko co po -

trze ba, że ma my za so bą wiel kie suk ce sy, że wła ści wie wię cej się już zro bić nie da ło, Eu ro pa wy ko na ła za da nie. Pew nie tak tro chę czu je my, ale

lau re at ka Na gro dy No bla z Ira nu po wie dzia ła: czy wszyst ko jest w po rząd ku? Nie – mó wię oczy wi ście o roz dzia le nie rów nym, dla trwa łe go po ko ju
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po trzeb ny jest rów nież spra wie dli wy po dział w ska li świa ta. Wie my do sko na le, ja kie to trud ne, przed na mi tak że jest ta kie za da nie, pró bu je my to

zre ali zo wać w Eu ro pie i nie za wsze z ide al nym skut kiem. 

Pro szę Pań stwa, prze cho dzi my już do ostat nich wy mia rów, bo o tym wy mia rze mię dzy na ro do wym mó wił tak że Pro fe sor Ole de Mjøs, Prze wod -

ni czą cy Ka pi tu ły, któ ra przy zna je Po ko jo wą Na gro dę No bla w Nor we gii. Po wie dział bar dzo pro sto: tak, glo bal ny po kój jest moż li wy – je śli bę dzie -

my wspól nie dzia łać. „Yes, we can” (Tak, mo że my) – po wta rza li śmy wspól nie za nim. 

Pa mię taj my tak że, że pa dły tu sło wa o wol no ści. Mó wił o tym rów nież Pre zy dent Lech Wa łę sa. Pa mię taj my o tym, że je ste śmy w Gdań sku i tu -

taj waż ny jest, ten szcze gól ny wy miar wol no ści, któ ra się wią że rów nież z po win no ścią, z od po wie dzial no ścią. Osiem lat te mu ar cy bi skup Go cłow -

ski roz po czął cykl kon fe ren cji na ten te mat. Ni gdy te go nie za po mnę, to by ła wspa nia ła dro ga, tłu ma cze nie nam wszyst kim, że ten wy miar wol no ści

ja kim jest od po wie dzial ność, jest rów nie waż ny jak sa ma wol ność. Nie ma praw dzi wej i peł nej wol no ści bez świa do mo ści, że ist nie je ona bez wiel -

kiej od po wie dzial no ści i po win no ści, któ re do nas na le żą, one ro dzą się ra zem z po czu ciem wol no ści. Mo że tak bez po śred nio nie zo sta ło to tu taj

po wie dzia ne, ale chciał bym jesz cze raz tę kwe stię, tu taj w Gdań sku, bar dzo moc no po kre ślić. 

Oczy wi ście Pro szę Pań stwa, po ja wił się tu taj ten nie zwy kły wy miar, któ ry na zwa li by śmy wy mia rem glo bal nym. To jest już pią ta ka te go ria so li dar -

no ści. Mó wił o tym Pan Pre zy dent Ni co las Sar ko zy, Pan Mi ni ster Ra dek Si kor ski. 

Pan Pre mier Le szek Bal ce ro wicz i Pan Pre zes Jan Kul czyk, by li po tro chę róż nych stro nach te go spo ru, a ja je stem w bar dzo do brej sy tu acji, je -

stem do kład nie w środ ku. Cie szę się po za tym, że ma my pierw sze go wiel kie go biz nes ma na, któ re go mo że my na zwać „Zie lo nym”. To sym pa tycz na

wia do mość, ta kich jest ma ło. My ślę, że gdy by „Zie lo ni” za czę li pro wa dzić in te re sy, to by też trosz kę zła god nie li, bo cza sa mi ma ją nie sa mo wi te po -

my sły, czy sto ide olo gicz ne i tu się zga dzam z opi nia mi Pa na Pre mie ra, że nie wszyst ko na le ży tak trak to wać. 

Chcia łem Pań stwa po cie szyć – Pol ska trak tu je wy zwa nie kli ma tycz ne, ja ko po waż ne wy zwa nie cy wi li za cyj ne, je że li zde cy do wa na więk szość na -

ukow ców uwa ża, że to jest dwu tle nek wę gla. Dla in for ma cji, ma my te mi lio ny krów w Ar gen ty nie, ale nie ma my już 10 mi lio nów bi zo nów, któ re

by ły w Pół noc nej Ame ry ce, któ re wy bi li śmy. Mo że my się po cie szyć, z punk tu wi dze nia prze żu wa czy, bi lans jest mniej wię cej na ze ro. By ło to ba -

da ne ty sią ce ra zy. W za leż no ści, do któ re go frag men tu dys ku sji się od nie sie my, to jest się al bo po jed nej al bo po dru giej stro nie. Zde cy do wa na więk -

szość po waż nych ba da czy uwa ża jed nak, że dwu tle nek wę gla po wo du je dra ma tycz ne zmia ny i przyj mij my, że tak jest. Ist nie je jed nak spo ra gru pa,

przy zna ję, rów nież po waż nych uczo nych, któ rzy mó wią, że jed nak tak nie jest. Za wsze tak by ło w na uce, tak by ło w hi sto rii. Mu si my przy jąć to,

ja ko pew ne ubez pie cze nie nas wszyst kich i na szą eu ro pej ską i cy wi li za cyj ną od po wie dzial ność. To my za czę li śmy ten pro ces 250 lat te mu, w środ -

ko wej An glii, gdzie za czę ła się re wo lu cja prze my sło wa, gdzie wy ko pa li śmy po raz pierw szy wę giel i za czę li śmy pa lić nim na po tę gę. Dzi siaj ro bią

to Chiń czy cy. Nie miej my do nich pre ten sji, tak że chcą się roz wi jać. Oczy wi ście pro blem jest po waż ny, to wszyst ko jest praw da. 
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Pol ska ma dzi siaj dwa klu cze w rę ku – je ste śmy dzi siaj tu taj i wła śnie w Gdań sku, a tak że w nie da le kim Po zna niu roz strzy ga ją się po waż ne spra -

wy w ska li mię dzy na ro do wej. Ten je den klucz na zy wa się „Roz wią za nie pro ble mu pa kie tu kli ma tycz no–ener ge tycz ne go” [w dniach 1-12 grud -

nia 2008, w Po zna niu od by wał się Szczyt Kli ma tycz ny ONZ]. Nie bę dę wcho dził w szcze gó ły, pro szę się nie oba wiać, bo to jest tech ni ka i trze ba

mó wić o che mii i róż nych in nych spra wach. Pro szę Pań stwa, Pol ska ma bar dzo ra cjo nal ny sto su nek do te go pa kie tu, nie chce my osła bić je go koń -

co wej si ły, ale chce my go wpro wa dzić w in ny spo sób, tak aby nie za gro ził go spo dar ce. Przede wszyst kim na szej, ale tak że eu ro pej skiej. 

Ma ło te go, uwa ża my, że tyl ko ta ki pa kiet umiar ko wa ny, mą dry, mo że my po ło żyć na sto le w Po zna niu. To jest dru ga od sło na tej spra wy, jed na

dzie je się w Unii a dru ga na wiel kiej kon fe ren cji Or ga ni za cji Na ro dów Zjed no czo nych. I tam chce my to po ło żyć na sto le. Za py ta cie Pań stwo, dla -

cze go my? Dla te go, że to my 250 lat te mu wpa dli śmy na ten po mysł, że by roz wi jać się ina czej. Zrób my to, bo, je śli ma my dzi siaj elek trow nie w Pol -

sce, któ re ma ją spraw ność 33 lub 34 pro cent, a mo gły mieć 46 lub 48 to jest dla nas po waż ne wy zwa nie cy wi li za cyj ne, nie tyl ko tech nicz ne.

Dla cze go ma my mar no wać w ta kiej ilo ści pol ski wę giel? Je śli dzi siaj w Niem czech jest oko ło ty sią ca bio ga zow ni a na sze od pa dy z ho dow li, z ro -

ślin po pro stu są wy rzu ca ne i nie ma z nich więk sze go po żyt ku oprócz nie przy jem ne go za pa chu, to zrób my ten krok w kie run ku ta kie go wła śnie

za go spo da ro wa nia te go. 

Nie bę dę Pań stwu da lej opo wia dał, są ta kie moż li wo ści że by śmy tech no lo gicz nie wy ko rzy sta li tak że tą moż li wość. Po za tym, je stem prze ko na ny,

że w tym gma chu nie ma ani jed nej ener go osz częd nej ża rów ki. To też jest wy zwa nie przed na mi wszyst ki mi. Nie chciał bym po wie dzieć, że chce -

my to ro bić w cią gu trzech lat. Nie, wła śnie Pol ska chce to zro bić w cią gu co naj mniej 12 lat. Chce my aby, po wiedz my za 12 lat, po wsta ła na ten

te mat ana li za, czy już je ste śmy go to wi do dal sze go sko ku czy nie. Ma my na praw dę ra cjo nal ny po gląd na to za gad nie nie. Aku rat te go się nie mu -

si my wsty dzić, je ste śmy do kład nie w środ ku, po mię dzy ty mi, któ rzy trak tu ją pro blem ide olo gicz nie a ty mi, któ rzy uwa ża ją, że to wszyst ko są wy -

my sły. 

To jest ten pro blem glo bal ny. Po raz pierw szy w hi sto rii ludz ko ści ma my ta ki pro blem, bo jesz cze jak by ły kwa śne desz cze al bo za nie czysz cze nie

rzek, to by ły one miej sco we. Bar dzo za nie czysz cza li śmy Od rę, a Ob z Ir ty szem by ły czy ste. Po dob nie jak za nie czysz czo ny był Ren, to Ama zon ka

mo gła być zu peł nie czy sta. Dzi siaj ten bi lans jest ta ki, gdzie kol wiek by się nie po ja wia ło za gro że nie, jest ono na ska lę świa to wą. To jest ta glo bal -

na so li dar ność, z któ rej dzi siaj zda je my eg za min, ten naj wyż szy wy miar. 

Pro szę Pań stwa, wszyst ko, co tu po wie dzie li śmy, wszyst ko bez wy jąt ku, by ło by bez zna cze nia gdy by śmy nie po tra fi li wpro wa dzić te go w ży cie,

bo to są tyl ko sło wa. Każ dy z nas, w wy mia rze, któ ry nam jest do stęp ny, po wi nien pró bo wać wpro wa dzić je w ży cie. 

Na za koń cze nie, chciał bym, po słu żyć się jesz cze nie zwy kłym cy ta tem, sło wa mi Lau re ata Po ko jo wej Na gro dy No bla z 1961 ro ku, Da ga Ham mar -

skjölda: Obym umiał trwać co raz moc niej szy i co raz prost szy, co raz cich szy i co raz cie plej szy. To sło wa skie ro wa ne do nie go sa me go i do nas wszyst -

kich. Sło wa peł ne po ko ju, sza cun ku dla in nych lu dzi. Je stem prze ko na ny, że ta ży wa dys ku sja, któ rej by li śmy świad ka mi – a czę sto mó wią nam, 
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że nie roz ma wia my ży wo, nie wi dzi my się na wza jem – je stem prze ko na ny, że na tej sa li wi dzie li śmy się na wza jem wy star cza ją co wy raź nie. Mo że my

za to tak że być wdzięcz ni Lau re ato wi Po ko jo wej Na gro dy No bla sprzed 25 lat, bo dzię ki tej Na gro dzie mo gli śmy się tu taj wszy scy spo tkać. Wy ma ga ło

wiel kiej od wa gi i roz wa gi Pa nie Pre zy den cie, że by pro wa dzić spra wy Pol skie przez ty le lat, w ta ki spo sób. Zda rza się dość czę sto, że od wa ga i roz wa -

ga nie idą w pa rze, a jak idą w pa rze, to ozna cza ją mą drość. To wszyst ko naj bar dziej w Pa nu ce ni my. Dzię ku ję Pań stwu bar dzo.

Lech Wa łę sa 

Sza now ni Pań stwo, wła ści we pod su mo wa nie na proś bę mo ją zro bił Pan Pre mier Bu zek, więc ja do po pra wia nia nie mam już nic. Chcę tyl ko

Pań stwu prze ka zać mo je prak tycz ne my śle nie, któ re jed nak tro chę się róż ni od wiel kich, mą drych, in te lek tu al nych roz wa żań. 

Otóż, jak pa trzy łem na świat, jesz cze wcze śniej, przed No blem i po tem po No blu, to za wsze wi dzia łem, że sy tu acja pcha szcze gól nie po li ty ków.

Wy mu sza na nich, aby zna leź li ja kieś roz wią za nie i to ży cie wy mu sza ło struk tu ry, pa no wa nie nad tym ca łym roz wo jem. Tak by ło do pó ki nie po ja -

wi ły się kom pu te ry, moż na by ło to zro zu mieć. Te raz po my śla łem so bie, że, po tych wszel kich do świad cze niach, ma jąc kom pu te ry, za cznie my nie -

ja ko wy prze dzać zda rze nia. Chy ba dla te go, że nie wy prze dza my tych zda rzeń, są na wet ta kie wy zwa nia, któ rych się bo imy, nie wie my jak to

wszyst ko roz wią zać i dla te go czę sto jest tak, że lu dzie ro bią skok, a po tem po wo li ro bią spra wę. 

Za na sze go po ko le nia by ły róż ne sko ki, ale naj waż niej szy był „So li dar no ścią”. Do pro wa dzi li śmy tech ni kę, tech no lo gię tak da le ko, że nie mie ści

się w kra ju, w pań stwie. Pa da ją ochron ne gra ni ce państw, blo ków, sys te mów. Sta ło się tak po przez na sze dzia ła nie i po wo du je, że to, z czym się

spo ty ka li śmy z eko no mią, z de mo kra cją, ale ogra ni czo ną, z ha mul ca mi pań stwo wy mi, te raz one zo sta ją zno szo ne. Znie sie nie tych ogra ni czeń, za -

bez pie czeń po wo du je, że mu si my zna leźć in ne za bez pie cze nia, in ną eko no mię i in ną de mo kra cję, bo tam ta by ła stwo rzo na na układ za mknię ty

gra ni ca mi. Nie ma wła ści wie in nych gwa ran cji, bo wol no ści, pra wa czło wie ka, wszyst ko pięk nie, ale nie ma pod sta wy, któ ry by po wo do wa ła na -

sze bu do wa nie na fun da men tach. Z nie któ ry mi pro ble ma mi moż na ja koś żyć, ale nie któ re te ma ty, któ re roz wi nę li śmy w cza sie tej kon fe ren cji, są

nie bez piecz ne, na przy kład pro ble my eko lo gii. Je śli tu nie bę dzie my pod da ni kon tro li glo bal nej, to ja się za kła dam o wszyst ko – mnie tu wpraw -

dzie nie bę dzie, ale bę dę z nie bios pa trzył – że nie prze ży je my te go stu le cia. Nie któ re pań stwa ma ją już ta ką tech no lo gię, nad któ rą nie pa nu ją,

a nie są kon tro lo wa ne. Dla te go do brze, że nam się zda rzy ło za koń czyć, zdjąć ha mul ce roz wo ju ludz ko ści, ale po zdję ciu ha mul ców mu si my się za -

sta no wić i zna leźć roz wią za nia, jak da lej się roz wi jać. 

Przy kła dów ma my wie le. Wra cam do te go pre zen tu w po sta ci Oj ca Świę te go. Przy kład jak od wo łu jąc się do wyż szych war to ści, Pa na Bo ga, Du -

cha, bez strza łu wy rwa li śmy się z te go jarz ma! Czy to nie jest przy kład dla te go po ko le nia? Idź cie w tę stro nę, włącz cie te war to ści. Po nadre li gij nie

wy cią gnij cie z te go wszyst kie go war to ści. To nie prze szka dza, to nie bę dzie pań stwo wy zna nio we. My tu taj bę dzie my ro bić po li ty kę dla cia ła, tu taj

dla na sze go ży cia na tej zie mi, a re li gie bę dą ro bić dla te go ży cia przy szłe go, w któ rym się póź niej znaj dzie my. 
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Nie ma żad nej ko li zji, mo że być pięk na współ pra ca, ale mu si my to zro zu mieć. Do pó ki ja tu nie znaj dę zro zu mie nia, to wy bacz cie nie bę dę miał

ocho ty do pra cy. Nie wie rzę, aby na tych na szych sta rych za sa dach, na tej de mo kra cji na szej, wol no ściach na wet, że by na tym moż na by ło coś

zbu do wać, po nad pań stwo, po nad kraj. To le d wo się mie ści ło w pań stwie, a jak mo że pa no wać na kon ty nen cie, a jak glo bal nie? Nie ma lo gicz nej

ta kiej moż li wo ści. 

Sza now ni Pań stwo, w po szu ki wa niu ta kich roz wią zań, o któ rych mó wię, oprócz in sty tu cji, or ga ni za cji, któ re ist nie ją, zna la złem dwie in sty tu cje,

któ re mi się po do ba ją. Jed ną or ga ni za cję spo tka łem w Je ro zo li mie. Na zy wa się „Idea Wol no ści To le ran cji Im puls Je ro zo lim ski”. Na wet po mnik to -

le ran cji po sta wi li. Gro ma dzą się tam lu dzie z róż nych kra jów, któ rzy po szu ku ją cze goś, co za bez pie czy ło by nas, przed nie bez pie czeń stwa mi a jed -

no cze śnie skie ro wa ło nas na do bry roz wój i wy ko rzy sta nie szans. 

Dru ga ini cja ty wa jest za słu gą świę tej pa mię ci Pa na Pro fe so ra Ge rem ka i Pa ni Al bri ght – „Wspól no ta De mo kra cji”. Te dwie or ga ni za cje po szu ku -

ją wła śnie te go, o czym Pań stwu mó wi łem. Je śli ktoś my śli po dob nie lub je śli ktoś my śli, że Wa łę sa nie tak głu pio mó wi, to niech pró bu je tam szu -

kać, po ma gać im po szu ki wa niu roz wią zań. 

Wszyst kim Pań stwu, No bli stom, Pre zy den tom, Pre mie rom, Mi ni strom, Wa szej Świą to bli wo ści, Eks ce len cjom, Księ żom Ar cy bi sku pom, Nun cju -

szo wi chcę bar dzo ser decz nie po dzię ko wać. Po dzię ko wać, że by li ście za wsze z na mi w mo men cie trud nym, w mo men cie wal ki, w mo men cie prze -

obra żeń i dzi siaj. Za pra szam na pięć dzie się cio le cie, za mie rzam tu przy być! 

Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy bra li udział w tej pięk nej uro czy sto ści. By ło to na praw dę pięk ne! Jeż dżę po wszyst kich kon ty nen tach i mu szę po wie -

dzieć, że nie spo tka łem ta kie go kli ma tu, ta kie go dzia ła nia. Na praw dę, wierz cie mi szcze rze. Jest to bu du ją ce i da je na dzie ję na zna le zie nie roz wią -

zań. Dzię ku ję bar dzo. Niech Pan Bóg nam po mo że i po pro wa dzi! 
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Ponad 25 lat temu w Polsce narodził się unikalny ruch społeczny, który w sposobie działania kierował się

solidarnością społeczną i pokojowym rozwiązywaniem konfliktów, stawiając za wartość nadrzędną: godność

człowieka. Skupienie prawie całego społeczeństwa wokół ruchu „Solidarność” umożliwiło pokonanie totali-

tarnego systemu i wybicie się Polski na niepodległość. 

To w Polsce nadano początek łańcuchowi zdarzeń, które doprowadziły do zerwania żelaznej kurtyny i za-

kończenia zimnowojennego wyścigu zbrojeń. 

Dziś globalizujący się świat stawia przed międzynarodową społecznością nowe wyzwania, a współczesne

zagrożenia przypominają o konieczności powrotu do wartości, które legły u podstaw ruchu „Solidarność”. 

Obchody 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla były dobrą okazją, by jeszcze

raz podjąć refleksję nad wkładem, jaki w budowę współczesnej Europy wniosła polska rewolucja solidarności. 

Niniejsza publikacja jest zapisem słów, jakie zostały wypowiedziane w trakcie uroczystości, które miały

miejsce w Warszawie i Gdańsku we wrześniu i grudniu 2008 roku. Pozwoli ona jeszcze raz wrócić do re-

fleksji dotyczącej Polski, Europy i świata, która była owocem tych wyjątkowych spotkań.
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