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LISTY I PRZEMÓWIENIA GRATULACYJNE

List gratulacyjny prof. Jerzego Buzka 
Prezesa Rady Ministrów

M agnificencje, Em inencjo, Ekscelencje, Szanowny Panie Kanclerzu, je s t m i dane od
czytać list prezesa Rady Ministrów, pana profesora Jerzego Buzka do organizatorów i uczest
ników tej uroczystości:

„W ielce Szanowny M agnificencjo Rektorze, W ielce Szanowny Panie Kanclerzu, Sza
nowni Państwo. R obert Schum an powiedział kiedyś: «Europa pow inna ukształtować swo
j ą  w łasną duszę, E uropa musi znowu stać się drogowskazem  d la ludzkości, E uropa nie je s t 
przeciwko czemuś ani kom uś, Z jednoczona E uropa je s t sym bolem  wszechogarniającej 
solidarności d la  przyszłości. Zanim  Europa stanie się sojuszem  w ojskow ym  lub organi
zm em  gospodarczym, musi stać się kulturow ą jednośc ią  w  najbardziej wzniosłym  sensie 
tego słowa». N ie m am  żadnych wątpliwości, że politykiem, który najlepiej rozum iał i urze
czywistniał to przesłanie w  ciągu dw óch ostatnich dekad, był obecny tu  H elm ut Kohl, mąż 
stanu, który zasłużył nie tylko na miano K anclerza zjednoczonych Niem iec, lecz również 
K anclerza zjednoczenia Europy. Pozw olę sobie w  tym  m iejscu złożyć hołd za Pańskie, 
Panie K anclerzu, zasługi w  dziele urzeczyw istnianiajedności europejskiej. W ypowiedzia
ne przed laty słowa Schumana zachow ują dalej sw ojąw agę. Ich  aktualność polega na tym, 
że doskonale opisują dzisiejszą kondycję Europy i wielkie wyzwania, jak ie  przed nami 
stoją. U św iadam iają nam, że nie osiągnęliśmy kresu historii naszego kontynentu, wskazu
ją , ja k  wiele pozostało nam  jeszcze do zrobienia. K iedy buduje się wizje, a  szczególnie 
kiedy chce się je  urzeczywistniać, m ogą pojawiać się konflikty. M amy tego pełną  świado
mość. Nie należy się wówczas odnosić z lekceważeniem  do spraw małych. Stoją one b o 
w iem  u  podstaw  w ielkich politycznych decyzji i działań. Podobnie je s t z każdą budow lą  
choć najpierw  mamy architektoniczną wizję całej budowli, wizję tego, w  jak i sposób ma 
ona nam  służyć, to w  gruncie rzeczy musimy j ą  zbudować z pojedynczych kamieni, z 
pojedynczych cegieł. Taka w izja je s t szczególnie potrzebna w  czasach przełom u, w  okre
sie, kiedy dynamicznie zm ieniająca się rzeczywistość zm usza do zasadniczych przekształ
ceń struktur politycznych naszego kontynentu, struktur, które w  przyszłości wym uszą re
alizację założeń, dzisiejszych założeń. Takiemu wyzwaniu podołali po drugiej wojnie 
światowej wielcy przywódcy europejskiej chadecji, a  wśród nich również Pan, Panie K anc
lerzu. Jestem przekonany, że Robert Schuman, jeden  z ojców Europy i je j duchowy przy
wódca, w  najtrudniej szych momentach, tuż po wojnie, w  czasie kiedy my byliśmy oddziele
ni od możliwości wpływania na przyszłość i rozwój Europy, byłby szczęśliwy obserwując 
rozwój idei europejskiej w  krajach Europy środkowej i wschodniej. W łaśnie wizja, którą 
wprowadzał w  życie w  trudnych warunkach wojennych znalazła zwieńczenie po roku 1989. 
Jednym zjej najważniejszych architektów był właśnie pan, Panie Kanclerzu. Dziś potrzebna 
je s t nam  odwaga w  realizacji nowego zadania, dostosowania polityki europejskiej do nowe
go układu sił powstałego po 89 roku. Odwaga, która niezmiennie towarzyszyła Panu, Panie
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Kanclerzu, w  Pana politycznych dokonaniach. Wierzę, że odwagi tej nie zabraknie również 
nam, Polakom. Dziś, co je s t niesłychanie ważne, Polska może uczestniczyć w  przedsięwzię
ciu tworzeniajedności europejskiej. Również dzisiaj musimy określić nasze miejsce i rolę w 
Europie. Wierzę tak ja k  i poprzednio, będziemy mogli liczyć na Pańską radę i pomoc.

Prezes Rady M inistrów Rzeczypospolitej Polskiej
Jerzy Buzek

List gratulacyjny prof. Mirosława Handke 
Ministra Edukacji Narodowej

Szanowny Panie Kanclerzu, proszę przyjąć m oje najserdeczniejsze gratulacje z  okazji 
nadania tytułu D oktora honoris causa Papieskiego W ydziału Teologicznego we W rocła
wiu. Tytuł ten  je s t w yrazem  najwyższego akadem ickiego uznania dla Pana osiągnięć na 
arenie politycznej jako  jednego z tw órców  nowego ładu politycznego i gospodarczego w  
Europie ostatniego ćwierćwiecza. W  tym  uroczystym  dniu pragnę w szczególności pod
kreślić Pana przyjaźń i zrozum ienie d la  spraw Polski i Polaków, Pana osobiste zaangażo
wanie i przekonanie o słuszności dążeń Polski do um ocnienia je j pozycji w Europie, które 
przyniosły oczekiwane rezultaty. Korzystając z doniosłości tej chwili, życzę dalszych suk
cesów oraz wszelkiej pom yślności w  życiu osobistym.

Z wyrazami najgłębszego szacunku
M irosław Handke

Słowo prof. Andrzeja Wiszniewskiego 
Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN

Em inencjo, Najdostojniejszy K sięże Kardynale, Ekscelencje, K sięża B iskupi, M agni
ficencje, Panie i Panowie Rektorzy, a  w reszcie przede wszystkim  Panie Kanclerzu, D okto
rze Honorowy Papieskiego Fakultetu Teologicznego.

W łaśnie w  tej chwili w  W arszawie trw ają obrady Rady M inistrów, ja k  co w torek zresz
tą... i ta  zbieżność w  czasie sprawiła, że wielu z moich kolegów ministrów nie było w  sta
nie przybyć tu ta j. Gdyby przybyli, na pewno lista witanych przez K siędza Rektora byłaby 
znacznie dłuższa, bo bardzo w ielu z nich chciało wziąć udział w tej nadzwyczajnej u ro 
czystości, jak a  ma miejsce dzisiaj w  Papieskim  Fakultecie Teologicznym. M nie to się uda
ło. I chciałbym  w  im ieniu tych wszystkich m oich kolegów ministrów Rządu Trzeciej R ze
czypospolitej oraz w  im ieniu całego środowiska naukowego Trzeciej Rzeczypospolitej, 
całego środowiska naukowego Polski, chciałbym  wyrazić w ielką radość z tego, co się w 
tej chwili tutaj wydarzyło, bow iem  przyznanie doktoratu honorowego je s t zawsze czymś 
w ielkim  w  dziejach uczelni, ale przyznanie doktoratu honorowego byłem u Kanclerzowi 
Niemiec Doktorowi Helmutowi Kohlowi, je s t czymś szczególnie wielkim.

Zasługi Pana D oktora H elm uta K ohla są ogromne dla jego  kraju, dla Republiki Fede
ralnej, przecież to on  stał u  kolebki zjednoczenia Niemiec. Ale jego  zasługi dla nas są też 
nie niniejsze. Przecież to jego  udział w  dużej mierze sprawił, że kraje Europy środkowej


