Publikujemy wszystkie wystąpienia na spotkaniu w dniu 19 maja 2009 członków Polskiej Akademii Umiejętności
i gości honorowych z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych
wyborów parlamentarnych w Polsce oraz odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej.
Kolejność tekstów odzwierciedla kolejność wystąpień. Teksty zostały spisane z nagrania i podległy tylko zupełnie
niezbędnej adiustacji transkryptu słowa mówionego. Teksty profesorów Stróżewskiego i Sztompki otrzymaliśmy od
Autorów. Autorem wszystkich zdjęć jest Bogdan Zimowski. (Red.)

4 czerwca 1989 ― w dwadzieścia lat później

Powitanie
Szanowni Państwo,
Z prawdziwym wzruszeniem i z ogromną radością
witam w progach Polskiej Akademii Umiejętności dwóch
bohaterów wielkich wydarzeń z przed dwudziestu lat.
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie
Premierze, proszę przyjąć dzisiaj nasze wyrazy
wdzięczności, nasz hołd, za ten gigantyczny triumf, za te
nadzwyczajne dni, które – dzięki Panom – mogliśmy
przeżywać. Bo to przecież nikt inny, tylko drużyna Lecha
Wałęsy przygotowała i wygrała czerwcowe wybory. I to
rząd Tadeusza Mazowieckiego zrobił pierwszy, najważniejszy, ale i najtrudniejszy krok w nową, nieznaną
wówczas rzeczywistość.
Wasza odwaga, Wasza determinacja, Wasza mądrość
zmieniły historię i zdecydowały o przyszłości Polski.
Przyszłości, którą – dzięki Wam – możemy dzisiaj sami
kształtować.

Tadeusz Mazowiecki i Andrzej Białas

Pozwólcie Panowie, że dodam kilka impresji osobistych.
Panie Prezydencie, pamiętam jak połykałem łzy
szczęścia, gdy przyznano Panu Pokojową Nagrodę
Nobla. Pamiętam kolosalne napięcie, a potem entuzjazm, gdy w debacie telewizyjnej zdemolował Pan
przewodniczącego OPZZ. Pamiętam wreszcie wybuch
szalonej radości po ogłoszeniu wyniku czerwcowych
wyborów.
Panie Premierze, pamiętam jak cała Polska zamarła,
gdy zasłabł Pan podczas exposé. Pamiętam jak trudne
i pełne niepokojów były pierwsze dni, które dziś – po
latach – tak łatwo i beztrosko oceniamy. Ale przede
wszystkim pamiętam ogromną radość mojej Mamy, gdy
stało się jasne, że oto doczekała końca komunizmu.
Za te wielkie przeżycia, za te wielkie dni chciałbym
Panom jeszcze raz bardzo gorąco i bardzo serdecznie
podziękować.
ANDRZEJ BIAŁAS
Andrzej Białas i Lech Wałęsa
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