


25-lecie uhonorowania Pana Lecha Wałęsy Pokojową Nagrodą Nobla przypomina
nam o wydarzeniach ważnych nie tylko we współczesnej historii Polski, ale i historii ca-
łej Europy — o wydarzeniach zapoczątkowanych strajkami robotniczymi na Wybrzeżu
w sierpniu 1980 roku. 

Sposób, w jaki się one dokonały, dzięki ruchowi społecznemu „Solidarność”, któremu
przewodził Lech Wałęsa, niezwykle celnie wpisał się w ideę Nagrody przyznawanej
tym, którzy pokojowo działają na rzecz demokracji i poszanowania praw człowieka. 

Przypomnijmy, że na początku lat osiemdziesiątych na ulicach naszych miast stały
czołgi i żołnierze uzbrojeni w ostrą amunicję — wszystko po to, by podtrzymać upada-
jący porządek jałtański. 

Nagroda Nobla dla Lecha Wałęsy podniosła rangę odwiecznej walki o, jak mówi De-
klaracja Praw Człowieka i Obywatela, zachowanie „przyrodzonych i nie podlegających
przedawnieniu praw człowieka, którymi są wolność, własność, bezpieczeństwo i opie-
ranie się naciskowi”. Nie bez znaczenia był fakt przyznania tak prestiżowego wyróżnie-

nia człowiekowi, któremu te prawa ograniczano. 

Za sprawą przemian, których symbolem stał się Lech Wałęsa, runął system totalitarny. Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. Pa-
miętamy jednak o tych, którym tę wolność zawdzięczamy. Dziękujemy Lechowi Wałęsie. 

Dziękujemy Panie Prezydencie!

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Tegoroczny jubileusz 25. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody
Nobla przypada w czasie szczególnym. To wydarzenie z 1983 roku wiązało się wprost
z sukcesami powstania „Solidarności” w 1980 roku i tragedią Stanu Wojennego z grud-
nia 1981 roku. Jednocześnie „pokojowy Nobel” dla Lecha Wałęsy wzmacniał Polaków
i „Solidarność” w walce o Wolną Polskę, pozwalał cieszyć się uznaniem i wsparciem de-
mokratycznego świata. „Solidarnościowy Nobel” umocnił działaczy podziemnej Soli-
darności i przywrócił nadzieję wielu Rodaków, którzy przez działalność opozycyjną,
rocznicowe manifestacje i wreszcie strajki 1988 roku oraz negocjacje Okrągłego Stołu
potrafili doprowadzić do demokratycznej przemiany Polski i dali szansę wolnego gło-
su wszystkim obywatelom w wyborach 1989 roku. 

Pozwolę sobie przypomnieć, że ten symboliczny wyraz uznania dla Przewodniczące-
go NSZZ „Solidarność” i patriotycznej postawy milionów Polaków miał mieć miejsce
rok wcześniej. Komunistyczne władze PRL robiły jednak wszystko, aby taki sposób uho-
norowania pokojowego zrywu „Solidarności” nie doszedł do skutku. Poprzez fabryko-
wane materiały szkalowano Przewodniczącego Lecha Wałęsę, a przez prowokacje i agenturalne działania mające
radykalizować Związek próbowano udowodnić, że „Solidarność” nie jest ruchem pokojowym. Dzisiaj nie możemy dopu-
ścić, aby pamięć o „Solidarności” dzieliła. Mamy prawo i obowiązek, pracując na rzecz przywrócenia ducha tamtej
„Solidarności” i przypominania prawdziwej historii, przeciwstawić się triumfowi radykalizmu w ahistorycznych ocenach
i propagandzie opartej na dokumentach służb komunistycznych. 

Świętując 25. rocznicę przyznania Lechowi Wałęsie, Przewodniczącemu NSZZ „Solidarność”, Pokojowej Nagrody Nobla
obchodzimy równocześnie 20. rocznicę wydarzeń, które doprowadziły Rzeczpospolitą do demokracji i Wolności, wyrywa-
jąc Polskę z sowieckiej strefy wpływów. Obchodzimy ten jubileusz w Warszawie, jednej z najważniejszych stolic państw
Unii Europejskiej i NATO, w nierozerwalnie związanym z historią Polski Zamku Królewskim. Oddając cześć Prezydentowi
Lechowi Wałęsie w dniu Jego 65. urodzin, dziękując Ludziom „Solidarności” za ich walkę i oddanie sprawom Wolności, pra-
gnę wyrazić nadzieję, że kolejne pokolenia czerpać będą dumnie z ducha historycznej „Solidarności” z jej osiągnięć.

Piotr Gulczyński
Prezes Zarządu Fundacji "Instytut Lecha Wałęsy"



Uroczyste spotkanie z okazji 25. rocznicy
przyznania Lechowi Wałęsie 
Pokojowej Nagrody Nobla

Sala Wielka, Zamek Królewski w Warszawie
29 września 2008 roku

godzina 12:00

Powitanie gości:

Prof. Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

Piotr Gulczyński
Prezes Instytutu Lecha Wałęsy

Laudacje:

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent M. St. Warszawy

Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Jego Ekscelencja Arcybiskup

Tadeusz Gocłowski

Prof. dr Stanisław Shushkevich
były Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi

Prof. Norman Davies
Historyk

Wystąpienie jubilata:

Lech Wałęsa
były Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Zamknięcie spotkania:

Piotr Gulczyński
Prezes Instytutu Lecha Wałęsy

Lunch, Sala Skarbca, 13:00 - 14:30



Organizatorzy

Partnerzy, Donatorzy i Sponsorzy uroczystości związanych
z 25. rocznicą przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla

Patroni medialni uroczystości związanych z 25. rocznicą przyznania
Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla


