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U czestnicy i O.rganizatorzy
wlecŻofu pam1ęc1
Profesota Bronisława Geremka

Szanowni Państwo!
'Wspominamy

Niedługo upł1rną ttzy lata od tragicznej śmietciProfesora Btonisława Geremka.
tę wielką postać w momencie szczególnym _ w rocznicę czefwcowych wyborów 19B9 toku,
któte stały się początkiem ustrojowych przemian i otworzyły drogę do niepodległej
Rzeczypospolitej, a także w ptzededniu objęcia ptzez Polskę prezydencji w Radzie
Unii Eutopejskiej. To jakby klamra, ujmująca w symboliczny sposób zasługs Btonisława Geremka
dla o1czyzny. Za'wsze będziemy pamiętać, jak ogtomny był Jego udział w dziele polskiej wolności
oraz w budowaniu zjednoczonej Europy.
Nie sposób sobie wyobrazic osiągrięć opozyc1i demokratycznej i sukcesów polskiej transforrnacji
bez dorobku, jaki wniósł Ptofesor Bronisław Getemek. Jego pattioqlzni poczucie ob1'watelskiej
słuzby' Jego odwaga i rozwata' Jego ztajorr.ośćhistorii i zrozurnienie wyzwan przy"szłości
stawiają Bronisława Geremka wśtód najwybitniejszych Polaków. Całą swoią życiową
drogą - jako naukowiec' opozycjonista, doradca w sttajkujacej Stoczni Gdańskiej, człowiek
,,Solidarności'', współtwórca polskich przemtan, wybitny polityk III Rzeczypospolitej,
Minister Spraw Zagrańcznych i deputowany do Parlamentu Eutopejskiego - pokazał nam,
jaką siłę ptzekształcańa ś:wiata tlrlają ci, którzy tdą za głosem sumienia, obowiązku i maneń.
Podczas niedawnego spotkania Prczydenta USA Baracka obamy z ojcani polskiej niepodległości
i demokracji nieobecnośćProfesota Bronisława Geremka wydawała się szczególrrie dotkliwa.
Takie tez poczucie mam1, tetaz, gdy Polska prze1mie wkrótce odpowiedziaLrość za bieg Spfaw
europejskiei wspólnoty. Europa zjednoczona i solidarna ot^z Polska jako jeden z fiatów projektu
eutopejskiego - to była wielka idea Profesota Geremka, któtej całe życte służyłi która
inspirowała Go do nieustannych wysiłków.TakąEuropę i Polskę wyrnarzył, taką Europę i Polskę
współtworzył. Zawsze będziemy Mu za to wdzięczni.

Pragnę złożyć'wynzy |łzr'afl7a Fundacji Centrrrm im. Profesota Bronisława Geremka
za pielęgnowanie pamięci o Nim, o ideałach i wartościach, jakim słażył.WłaśnieĄa druga
rocznica utworzenia Fundacji przez rodzklę i przyaciół Profesora. !7 irnieniu Rzeczypospolitej
dziękuję Państwu za zaang^zowanie dla dobra społeczeństwa ob}'watelskiego w naszym kraju.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich, ktotzy zgromadzl1l się dzisiaj fl^ tei utoczystości'
aby wspominać i oddać hołd Bronisławowi Geremkowi. Łączę się z Państwem myślami'
wspominaiąc postać t dzieło Pana Profesora. Skłaniam głowę przed człowiekiem,
któremu Polska' Europa i my wszyscy tak wiele zawdzięczamy. CześćJego pamięci!
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