
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Rulewskiego

na 63. posiedzeniu Senatu
w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do senator Jadwigi Rotnickiej, senator Gra¿yny Sztark, ministra kultury
i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego, by³ego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Wa³êsy, dyrektora Narodowego Centrum Kultury Krzysztofa Dudka, sekretarza generalnego Stowarzy-
szenia „Projekt: Polska” Adama Sz³apki oraz do pe³ni¹cego obowi¹zki prezesa Instytutu Pamiêci Narodo-
wej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Franciszka Gryciuka

Przygotowuj¹c siê do obchodów trzydziestolecia powstania NSZZ „Solidarnoœæ”, opracowa³em kon-
cepcjê skierowan¹ do m³odzie¿y studenckiej w Polsce i Europie. Koncepcja opiera³a siê na miêdzynaro-
dowych spotkaniach m³odzie¿y odbywanych na terenie Polski. Warstwa metodyczna sk³ania³a m³odzie¿
do wykonania trzech kroków: nabycia wiedzy o powstaniu „Solidarnoœci” oraz ruchów wolnoœciowych
i obywatelskich w krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej, pog³êbienia wra¿liwoœci uczestników po-
przez bezpoœrednie spotkania z bohaterami sierpnia 1980 r., a tak¿e zapoznania siê z doœwiadczeniami
wolnej Polski. Na zakoñczenie spotkañ w Gdañsku, w historycznej sali BHP, w obecnoœci Lecha Wa³êsy
zebrani podjêli apel europejski.

W wyniku konkursu ofert wy³oniono realizatora koncepcji Stowarzyszenie „Projekt: Polska”, zrzesza-
j¹ce m³odych ludzi. Zak³ada³em, ¿e ich prace od strony merytorycznej bêd¹ wspieraæ senatorowie i po-
s³owie zwi¹zani w przesz³oœci z „Solidarnoœci¹”. Tak by³o w przypadku dwóch osób, czyli pani senator
Gra¿yny Sztark i pani senator Jadwigi Rotnickiej.

Miêdzynarodowe spotkania m³odzie¿y maj¹ce charakter warsztatów odbywa³y siê w dniach od 11 do
16 paŸdziernika w dziewiêciu grupach studentów pochodz¹cych z Polski i z zagranicy, na terenie woje-
wództw kujawsko-pomorskiego – tam by³y dwa obozy – dolnoœl¹skiego, mazowieckiego, wielkopolskie-
go, lubelskiego, œl¹skiego, ma³opolskiego i opolskiego oraz na Pomorzu Zachodnim. Uczestniczy³o
w nich stu szeœædziesiêciu studentów z trzydziestu czterech krajów. Przyznane przez resort kultury
œrodki nie wystarcza³y, aby zorganizowaæ tak rozleg³e przedsiêwziêcie, dlatego z wdziêcznoœci¹ kierujê
do marsza³ków wymienionych województw oraz prezydentów Poznania i Warszawy, a tak¿e kanclerza
Wy¿szej Szko³y Gospodarki w Bydgoszczy, s³owa uznania i podziêkowania za okazan¹ pomoc material-
n¹, wsparcie organizacyjne, a wreszcie wyra¿on¹ w ten sposób sympatiê dla wysi³ku pokolenia „Solidar-
noœci”. Ogromn¹ pomoc okaza³ Instytut Pamiêci Narodowej; przygotowa³ on seriê spotkañ i pokazów,
które wywo³a³y g³êbokie poruszenie zw³aszcza wœród s³uchaczy z krajów by³ego bloku sowieckiego. Na-
le¿y podkreœliæ zaanga¿owanie dyrektora Krzysztofa Dudka z Narodowego Centrum Kultury, które jako
jedyna instytucja rz¹dowa s³u¿y³o rad¹ i pomoc¹ podczas realizacji projektu. Wreszcie trzeba uznaæ pio-
niersk¹ pracê cz³onków Stowarzyszenia „Projekt: Polska” i wolontariuszy, z panem Adamem Sz³apk¹ na
czele, którzy jako jedyni podjêli siê na tak¹ skalê nowatorskiego przedsiêwziêcia, mimo deficytu œrod-
ków i opóŸnionych decyzji finansowych i administracyjnych.

Dziœ, po kilku dniach od rozstania z uczestnikami, nap³ywaj¹ zapytania dotycz¹ce dalszych spotkañ.
Uwa¿am, ¿e nale¿y rozwa¿yæ inicjatywê zorganizowania kolejnych spotkañ w innych krajach, na przy-
k³ad w Niemczech czy Czechach. Niekoniecznie nale¿a³oby siê wtedy ograniczaæ do tematyki historycz-
nej, wiod¹cym tematem mog³oby byæ w przysz³oœci na przyk³ad budowanie to¿samoœci europejskiej.
Jednak rozwiniêcie tej inicjatywy pod auspicjami Polski wymaga³oby dzia³añ ze strony najwy¿szych
w³adz.
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