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Czcigodny Panie Kanclerzu, Em inencjo, Ekscelencje, Jego M agnificencje, Czcigodni 
Państwo!

Pragnę wyrazić sw oją ogrom ną satysfakcję i w dzięczność z  faktu przyznania D oktora
tu  honoris causa przez Papieski Fakultet Teologiczny we W rocławiu Panu Kanclerzowi 
Helm utowi Kohlowi. Przyznano go za ogrom ny w kład w  pracy w dzieło polsko-niem iec
kiego pojednania oraz za w kład w  pracy w  proces pokojowego scalania Europy.

P rzez szereg lat po II wojnie światowej walczyliśmy o odzyskanie niepodległości, o 
wyrwanie się spod dom inacji Zw iązku Sowieckiego. W iedzieliśmy zarazem, że celu tego 
nie osiągniem y dopóty, dopóki N iem cy b ęd ą  podzielone, a państwo nasze otoczone będzie 
z każdej strony przez czołgi U kładu W arszawskiego. Podział N iem iec był równoznaczny 
z dom inacją sowiecką nad Polską. K to chciał niepodległości Polski, ten chciał zjednocze
nia Niemiec. K to chciał zjednoczenia Niem iec, ten działał na rzecz niepodległości Polski. 
W  ten  oto sposób historia naszych obu narodów splotła się ze sobą ja k  ,być może, nigdy 
dotąd.

W  1989 roku doszło do wizyty Pana Kanclerza w Polsce. W izyta ta  została przerwana. 
Była w  niej dość długa przerwa, ze względu na wydarzenia w Niemczech, które zakończy
ły się obaleniem  M ura Berlińskiego. M ożna by rzec, że Pan Kanclerz z ziem i polskiej do 
Berlina, z ziem i polskiej -  kolebki „Solidarności” -  wyruszył do B erlina aby rozpocząć 
trudny proces scalania Niemiec.

D zisiejsza obecność współtwórców współczesnej Europy: Pana K anclerza Kohla, Pana 
Prem iera M azowieckiego oraz polityczna sytuacja w  Europie pokazuje, że procesy rozpo
częte w  ’89 roku , procesy zjednoczenia i pojednania m uszą być dalej kontynuowane. 
Jestem  pewien, że to wielkie dzieło znajdzie w ielu kontynuatorów  w  Niemczech, w  P o l
sce, w  Europie. W szyscy jesteśm y zobowiązani do jego  kontynuowania, jesteśm y zobo
wiązani w obec Niemiec, w obec Polski, wobec Europy, wobec ludzkości.

Słowo prof. Romualda Gellesa 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Eminencjo, Księże Kardynale, M agnificencjo Księże Rektorze, Panie Kanclerzu, P rze
świetny Doktorze H onorowy Papieskiego W ydziału Teologicznego, Ekscelencje, M agni
ficencje, Szanowni Państwo!

Chciałbym  również skierować najlepsze gratulacje pod adresem  Pana H elm uta Kohla, 
wyrazić gratulacje i zadowolenie z odznaczenia go tak w ysoką godnością akademicką. 
Czynię to w  im ieniu środowiska akadem ickiego wrocławskiego i opolskiego jako  prze
wodniczący K olegium  Rektorów  U czelni W yższych W rocławia i Opola, czynię to także w 
im ieniu własnym.

W  dniu dzisiejszym, ja k  wspom niał o tym  P an  M inister W iszniewski, grono znakom i
tych doktorów  honorowych papieskiej uczelni katolickiej we W rocławiu powiększyło się


