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(Zgromadzeniu przewodniczą marszałek Sejmu 
Bronisław Komorowski i marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz)

(Na salę, witani oklaskami, wchodzą prezydent 
Republiki Francuskiej Nicolas Sarkozy i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński)

Marszałek Sejmu  
Bronisław Komorowski: 

Otwieram uroczyste zgromadzenie posłów i sena-
torów. 

Na sekretarzy zgromadzenia powołuję panią po-
seł Joannę Muchę i panią senator Grażynę Sztark. 

Wraz z marszałkiem Senatu witam pana prezyden-
ta Republiki Francuskiej, witam pana prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. (Oklaski) Witam pana premiera 
i członków Rady Ministrów. (Oklaski) Witam posłów  
i senatorów oraz wszystkich gości, w tym szczególnie 
serdecznie witam korpus dyplomatyczny z jego dzieka-
nem, nuncjuszem apostolskim. (Oklaski) 

Panie Prezydencie! Witam w polskim parlamencie 
na uroczystym zgromadzeniu posłów i senatorów. 
(Oklaski) Witam w parlamencie kraju, który przez 
stulecia walczył o wolność i niepodległość, a który 
dzisiaj z dumą współtworzy Unię Europejską. 

Długa jest tradycja bliskich więzi polsko-francu-
skich. Wzajemne kontakty naszych narodów mają 
kilkusetletnią historię. Polaków i Francuzów łączyły 
zarówno więzi kultury i nauki, jak i polityki oraz 
gospodarki. Wspólny polsko-francuski panteon two-

rzy wielu wybitnych ludzi nauki i sztuki. Niech wol-
no mi będzie wymienić tylko dwa nazwiska: Marię 
Curie-Skłodowską i Fryderyka Chopina. 

Dziś Francja i Polska są razem we Wspólnocie 
Europejskiej. Jesteśmy razem we Wspólnocie, której 
projekt w znacznej mierze stworzyła Francja. Po-
wstanie Unii przyniosło Europie pokój i zagwaranto-
wało bezpieczeństwo, gdyż – jak mówił w 1950 r. 
Robert Schuman – nie było Europy, mieliśmy wojnę. 
Obecny dzisiaj wśród nas prezydent Nicolas Sarkozy 
położył wielkie zasługi dla dalszego rozwoju Unii. To 
ofiarnemu zaangażowaniu pana prezydenta w prace
nad traktatem lizbońskim zawdzięczamy przełama-
nie w Europie kryzysu konstytucyjnego. (Oklaski) 

Polskę i Francję łączy dziś nie tylko wspólna prze-
szłość, lecz także wspólna wizja roli i misji zjednoczo-
nej Europy wyznaczającej naszą wspólną przyszłość. 
Symbolicznym wyrazem polsko-francuskiej wspólno-
ty losów i wartości jest fakt, że to w 1791 r. w Polsce 
uchwalono pierwszą na kontynencie europejskim no-
woczesną konstytucję, a w 1789 r. we Francji ogło-
szono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Nasza 
wspólnota oparta jest bowiem na przywiązaniu do 
tych samych wartości – do wolności i demokracji. To 
także wspólnota szanująca prawa człowieka i chro-
niąca różnorodność. 

Polskę i Francję łączy dziś przekonanie, że silna  
i sprawna Unia Europejska ze wspólną polityką zagra-
niczną i wspólną polityką bezpieczeństwa najlepiej 
zagwarantuje naszym narodom dobrą przyszłość. 

Proszę o zabranie głosu prezydenta Republiki 
Francuskiej pana Nicolasa Sarkozy’ego. (Oklaski) 

Président de la République Française 
Nicolas Sarkozy

Monsieur le Maréchal de la Diète, Monsieur le 
Maréchal du Sénat, Mesdames et Messieurs les Dé-
putés et Sénateurs, Monsieur le Premier ministre, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le 
Président, et si vous me permettez, chers Amis,

Prezydent Republiki Francuskiej 
Nicolas Sarkozy: 

Panie Marszałku Sejmu! Panie Marszałku Sena-
tu! Panie i Panowie Posłowie i Senatorowie! Panie 
Premierze! Panie i Panowie Ministrowie! Panie Pre-
zydencie! I – jeśli pozwolicie – Drodzy Przyjaciele!

(Początek posiedzenia o godz. 15 min 53)
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Je voudrais vous dire combien c’est un honneur que 
vous réservez à la France que d’avoir le privilège de 
s’adresser aujourd’hui aux deux chambres réunies du 
Parlement de Pologne et, en m’adressant à vous, c’est 
à la grande nation polonaise toute entière que je sou-
haite m’adresser. La Pologne c’est une nation qui a 
toujours maintenu avec le peuple français, à travers 
la longue et tumultueuse histoire de l’Europe, une 
relation exceptionnelle, une relation fraternelle.

C’est le Général de Gaulle, à Varsovie en 1967, qui 
a sans doute le mieux décrit l’amitié entre la Pologne 
et la France, lorsque s’adressant au peuple polonais, 
il a dit: „Nous, Polonais et Français, nous nous res-
semblons tant! En dépit de la distance et de tout ce 
qui les distingue, la Pologne et la France s’aiment et 
savent, d’instinct et d’expérience, que leurs destins 
doivent se conjuguer”. Et de fait, il y a 1000 ans, mo-
nastères et universités, érudits et intellectuels, polo-
nais et français, bâtissaient cette tradition d’ouver-
ture et de dialogue par laquelle nos sociétés et nos 
cultures n’ont cessé de s’enrichir. Nos deux pays fu-
rent le berceau de l’humanisme et les Lumières 
rayonnaient en Pologne et en France en même temps 
et se sont nourries de leurs échanges. Et nos affinités
intellectuelles et artistiques portent les noms les plus 
brillants, de Copernic à Marie Curie, de Chopin à 
Milosz.

Voici 1000 ans que nos deux pays qui se sont cons-
titués en Etats à la même époque, croisent leurs des-
tins sans jamais se dresser l’un contre l’autre, jamais. 
La France a réussi à faire la guerre à pratiquement 
tous les Etats d’Europe. Jamais à la Pologne! (Ap-
plaudissements) Il faut bien que je profite de cette
phrase, parce que je ne pourrai plus la prononcer 
nulle part en Europe, juste à Varsovie! Et quand nos 
deux nations étaient en guerre, elles étaient toujours 
du même côté, toujours ensemble, toujours alliées, 
toujours amis. Notre histoire, cette longue histoire 
partagée entre la Pologne et la France est donc celle 
du sang mêlé de nos officiers et de nos soldats qui sont
morts sur les mêmes champs de bataille. Nos hymnes 
se font écho. Et vos héros sont les nôtres.

Notre histoire est celle d’une fidélité, celle du peu-
ple français quand, au fil des siècles, les menaces, les
partages, l’oppression étaient pour le peuple polonais 
le seul horizon, la France fut, pendant ces siècles, le 
refuge de l’âme polonaise. C’est depuis la France que 
Kosciuszko, Mickiewicz, Chopin et tant d’autres en-
tretinrent la flamme de la résistance. Et c’est pour la
France que tant de Polonais, puis de Français d’ori-
gine polonaise combattirent. La France qui plaidait 
au Traité de Versailles pour la renaissance de la Polo-
gne. La France qui s’engageait à vos côtés, 20 ans 
après, et partageait votre malheur. La France enfin
dont le coeur continuait, dans une Europe en paix 
mais déchirée, de battre au rythme du vôtre.

Chciałbym wam powiedzieć, jak wielkim zaszczy-
tem i przywilejem jest dla Francji, że mogę dzisiaj 
przemawiać do obu Izb polskiego parlamentu. Mó-
wiąc do was, chciałbym się zwrócić do wielkiego na-
rodu polskiego w całości. Polacy to naród, który za-
wsze – w całej długiej i gwałtownej historii Europy 
– utrzymywał z narodem francuskim wyjątkowe sto-
sunki, stosunki braterskie.

To generał de Gaulle w Warszawie w 1967 r. naj-
lepiej chyba opisał przyjaźń pomiędzy Polską  
a Francją. Gdy zwracał się do narodu polskiego, po-
wiedział: „My, Polacy i Francuzi, jesteśmy do siebie 
tak bardzo podobni! Niezależnie od odległości i od 
wszystkiego, co nas dzieli, Polska i Francja kochają 
się i wiedzą – instynktownie i z doświadczenia – że 
ich przeznaczenie się łączy. Rzeczywiście, od tysiąca 
lat klasztory i uniwersytety, erudyci i intelektualiści 
polscy i francuscy budowali tę tradycję otwarcia  
i dialogu, dzięki której nasze społeczeństwa i kultury 
zawsze się wzbogacały. Nasze oba państwa były ko-
lebką humanizmu, a oświecenie rozprzestrzeniało się 
w Polsce i we Francji równocześnie, wzbogacając oba 
narody dzięki wymianie dokonań. O naszych powią-
zaniach intelektualnych i artystycznych świadczą 
wielkie nazwiska: od Kopernika do Marii Curie, od 
Chopina do Miłosza.

Już od tysiąca lat oba nasze państwa, które uzy-
skały państwowość w tym samym okresie, łączą swo-
je losy i nigdy nie stanęły przeciwko sobie. Nigdy! 
Francja prowadziła wojnę niemal ze wszystkimi pań-
stwami Europy, ale nigdy z Polską! (Oklaski) Korzy-
stam z okazji i wypowiadam to zdanie, bo przecież nie 
będę mógł go wypowiedzieć nigdzie indziej w Europie 
tylko w Warszawie! Gdy oba nasze narody prowadziły 
wojny, stawały zawsze po tej samej stronie, zawsze 
razem, zawsze jako sprzymierzeńcy, jako przyjaciele. 
Nasza historia, ta długa, wspólna historia Francji  
i Polski, jest historią wymieszanej krwi naszych ofice-
rów i naszych żołnierzy, którzy ginęli na tych samych 
polach bitew. Nasze hymny są dla siebie echem, a wasi 
bohaterowie są naszymi bohaterami.

Nasza historia jest historią wierności, jest histo-
rią narodu francuskiego – kiedy przez stulecia, za-
grożenie, podziały i opresja stanowiły jedyny hory-
zont dla narodu polskiego, Francja przez te wszystkie 
wieki była schronieniem dla polskiej duszy. To wła-
śnie z Francji Kościuszko, Mickiewicz, Chopin i wie-
lu innych utrzymywało płomień ruchu oporu. To dla 
Francji walczyło tak wielu Polaków, a potem także 
Francuzów polskiego pochodzenia. Dla Francji, któ-
ra walczyła o traktat wersalski, aby Polska mogła się 
odrodzić. Dla Francji, która stanęła 20 lat później  
u waszego boku i dzieliła wasze nieszczęścia. Dla 
Francji, której serce – w Europie spokojnej, ale roz-
dartej – biło w tym samym rytmie co wasze. 

Uroczyste Zgromadzenie Posłów i Senatorów w dniu 28 maja 2008 r.
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Président de la République Française  
Nicolas Sarkozy

Prezydent Republiki Francuskiej  
Nicolas Sarkozy
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Pendant deux longues générations, la Pologne fut 
interdite d’Europe. Et les Polonais, une fois de plus, 
marquèrent chaque jour leur volonté de tenir et de 
résister à l’oppression afin de renouer, par tous les
moyens, le fil de notre histoire commune, celle d’une
Europe en paix et d’une Europe unie. En 1980, les 
Français apportèrent un soutien enthousiaste au 
vaste mouvement surgi des profondeurs de votre na-
tion, rassemblée autour de son Église, emmenée par 
Solidarnosc. Pour toute ma génération, Gdansk et 
Solidarnosc restent des noms synonymes de révolte 
contre l’oppression et de courage au service de la li-
berté. A ce moment-là, l’Europe entière regardait 
avec admiration et amitié la Pologne résistante et 
bientôt victorieuse. (Applaudissements)

Et je voudrais ici saluer la mémoire d’un homme 
que nous admirons beaucoup, c’est la mémoire du 
Pape Jean-Paul II. (Applaudissements) Pendant la 
dictature, la dictature communiste, il a incarné l’es-
pérance de la Pologne. Il n’a cessé de rappeler qu’il 
existait un espoir plus fort que la peur, qu’il existait 
un espoir plus fort que la brutalité. Permettez-moi 
de saluer aussi la mémoire d’un autre homme d’Égli-
se, le cardinal Lustiger. D’origine polonaise, d’ori-
gine juive, vous faites honneur à la France et à la 
Pologne.

Je veux dire en tant que Président français que je 
soutiens avec conviction la construction du futur mu-
sée de l’histoire des Juifs de Pologne. Pendant la se-
conde guerre mondiale, la Pologne a perdu six mil-
lions de citoyens. La moitié d’entre eux étaient Juifs. 
Ce fut une tragédie pour la Pologne et pour toute 
l’Europe. Il faut un lieu pour que nos enfants con-
naissent cette histoire.

De nombreux Français ont été émus par le dernier 
film de Wajda, „Katyn”. C’est une partie de votre his-
toire qui commence enfin à s’écrire. Enfin, la vérité
triomphe du mensonge.

Ce nécessaire exercice de mémoire nous aide à 
nous émanciper, nous les Européens, d’un passé de 
haine et d’un passé de destruction en retenant les 
leçons de ce passé, sans rien oublier et sans rien re-
trancher.

Je le dis ici, à Varsovie, dont le nom même, Varso-
vie, évoque pour les Français tant d’épreuves et tant 
de courage. Il me plaît de dire que Varsovie si souvent 
meurtrie incarne le symbole d’une Europe nouvelle, 
d’un vieux continent qui renaît grâce à sa nouvelle 
unité. (Applaudissements)

Alors, je ne suis pas venu devant vos assemblées 
pour évoquer seulement le passé. Je suis venu pour 
vous parler du présent et de l’avenir. Nos pères, nos 
grands-pères ont construit l’amitié entre la Pologne 
et la France. Alors, chers amis polonais, est-ce que 

Przez dwa długie pokolenia Polsce odmówiono 
Europy, a Polacy, kolejny raz, każdego dnia wykazy-
wali swoją wolę przeciwstawiania się opresjom, by 
przy użyciu wszelkich środków móc włączyć się  
w naszą wspólną historię – historię Europy pokojowej 
i zjednoczonej. W 1980 r. Francuzi w sposób entuzja-
styczny poparli wielki ruch zrodzony z głębi serc wa-
szego narodu, a skupiony wokół Kościoła i prowadzo-
ny przez „Solidarność”. Dla całego mojego pokolenia 
Gdańsk i „Solidarność” pozostają synonimami bun-
tu przeciwko opresji oraz odwagi na rzecz walki o wol-
ność. Wtedy cała Europa z podziwem i przyjaźnią 
patrzyła na Polskę, która opierała się opresjom i któ-
ra wkrótce miała odnieść zwycięstwo. (Oklaski) 

Chciałbym tutaj oddać hołd człowiekowi, którego 
bardzo podziwiamy – mam na myśli papieża Jana 
Pawła II. (Oklaski) Przez cały okres dyktatury ko-
munistycznej ucieleśniał on wszystkie nadzieje Pola-
ków i stale przypominał, że istnieje nadzieja silniej-
sza niż strach, silniejsza niż przemoc. Pozwólcie też, 
że oddam hołd innemu człowiekowi Kościoła, kardy-
nałowi Lustigerowi. Będąc z pochodzenia zarówno 
Polakiem, jak i Żydem, przyniósł zaszczyt tak Fran-
cji, jak i Polsce.

Jako prezydent Francji z wielkim przekonaniem 
wspieram budowę Muzeum Żydów Polskich. W okre-
sie II wojny światowej Polska straciła 6 mln obywa-
teli. Połowa z nich to byli Żydzi. Była to wielka tra-
gedia zarówno dla Polski, jak i dla całej Europy. 
Dlatego musi znaleźć się miejsce, w którym nasze 
dzieci będą mogły poznawać tę historię.

Bardzo wielu Francuzów było poruszonych „Ka-
tyniem” – ostatnim filmem Wajdy, który pokazuje
część waszej historii. Na szczęście ta historia zaczyna 
wreszcie być spisywana. Prawda wreszcie odnosi 
triumf nad kłamstwem.

To niezbędne ćwiczenie pamięci pomaga nam, 
Europejczykom, wyzwolić się od przeszłości nazna-
czonej nienawiścią, od przeszłości naznaczonej de-
strukcją. Zapamiętując lekcje, jakich udzieliła nam 
historia, nie możemy niczego zapomnieć ani niczego 
skrywać. 

Mówię to właśnie tutaj, w Warszawie, której sama 
nazwa kojarzy się Francuzom z tak wieloma ciężkimi 
doświadczeniami i z tak wielką odwagą. I powiem, że 
Warszawa, tak często boleśnie doświadczana, jest 
symbolem nowej Europy, symbolem starego konty-
nentu, który odradza się dzięki nowo rozumianej 
jedności. (Oklaski)

Rzecz jasna nie przyjechałem tutaj, aby przed wa-
szym parlamentem mówić tylko o przeszłości. Przy-
jechałem, aby mówić też o teraźniejszości i o przyszło-
ści. Nasi ojcowie i dziadowie budowali przyjaźń mię-
dzy Polską a Francją. Moi drodzy przyjaciele Polacy, 
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nous allons être à la hauteur de cette amitié? Quels 
sont les chantiers qui s’ouvrent à nous? Nous avons 
été amis dans la guerre, dans l’oppression, dans les 
épreuves, nous devons mettre cette amitié, mainte-
nant, au service de la paix et au service de la prospé-
rité. Nous avons une chance et une opportunité. C’est 
que contrairement aux traités d’alliance passés que 
signaient nos anciens, notre partenariat entre la Po-
logne et la France ne doit être dirigé contre personne. 
Nous avons à être amis sans avoir à désigner aucun 
ennemi. (Applaudissements)

L’ambition de notre partenariat, c’est de renforcer 
nos liens, les liens qui existent déjà entre nos deux 
pays au plan politique, au plan militaire et au plan 
administratif. Le développement spectaculaire de 
l’économie polonaise est la meilleure réponse au fan-
tasme de ce qu’on a appelé le „plombier polonais”. La 
libre circulation des personnes est à la base de l’Union 
européenne. Et bien aujourd’hui, il est temps pour la 
France de lever les dernières restrictions à la libre 
circulation des travailleurs polonais comme des tra-
vailleurs des autres Etats qui ont rejoint l’Union en 
2004. Je vous annonce donc que la France lèvera tou-
tes les restrictions avant le 1er juillet de cette année. 
(Applaudissements)

L’amitié, ce ne sont pas des mots, l’amitié ce sont 
des décisions. On ne peut pas dire à la Pologne: vous 
êtes des amis mais vous n’êtes pas les bienvenus. Je 
suis venu vous dire: vous êtes des amis et vous êtes 
les bienvenus. C’est cela l’Europe que la France veut 
construire avec la Pologne. (Applaudissements)

Mesdames et Messieurs, au-delà de nos relations 
bilatérales et quelle qu’en soit son importance, il y a 
notre appartenance commune à l’Union européenne. 
Mais que de chemin parcouru en quelques années! 
Qui pouvait raisonnablement penser, il y a à peine 
vingt ans, que la Pologne serait aujourd’hui un grand 
d’Europe! Et j’imagine pour un certain nombre d’en-
tre vous qui avez fait la grandeur de l’histoire de la 
Pologne que vous n’avez pas connu que les bancs du 
Parlement, vous avez connu de longues années d’en-
fermement et de prison. J’imagine que pour vous, ce 
rêve qui se réalise, parfois, vous devez avoir du mal 
à en comprendre l’ampleur et la rapidité. Qu’il soit 
permis à un Français de dire à la Pologne combien 
nous admirons le chemin que vous avez parcouru en 
moins de deux décennies. Depuis 4 ans, la Pologne a 
donc rejoint sa famille, après cinq décennies de dic-
tature communiste. Les Français saluent votre cou-
rage et votre détermination.

J’ai toujours, à titre personnel, été aux côtés de la 
Pologne, même dans les moments difficiles. Lors de
la négociation du Traité de Lisbonne, la France a 
refusé de s’engager dans une voie qui aurait conduit 
à l’isolement de la Pologne. Car j’avais la conviction 
que l’Europe de demain ne pouvait pas se construire 
sans la Pologne. (Applaudissements) Imaginons pour 

czy staniemy na wysokości zadania, jakie ta przyjaźń 
na nas nakłada? Jakie otwierają się przed nami sfery 
działania? Byliśmy przyjaciółmi w czasie wojny,  
w czasie opresji, w czasie, kiedy było trudno. Teraz 
musimy wykorzystać tę przyjaźń w budowaniu poko-
ju i dobrobytu. Mamy szczęście i mamy też możliwo-
ści. W przeciwieństwie bowiem do sojuszy, jakie pod-
pisywali nasi przodkowie, obecne partnerstwo mię-
dzy Polską a Francją nie będzie przeciw nikomu 
kierowane. Musimy być przyjaciółmi i równocześnie 
nie wskazujemy sobie żadnego wroga. (Oklaski)

Naszą ambicją w tym partnerstwie jest to, aby 
wzmocnić więzy między naszymi narodami w sferze 
politycznej, wojskowej i administracyjnej. Spektaku-
larny rozwój polskiej gospodarki jest najlepszą odpo-
wiedzią na wyobrażenia, jakie wywołał tzw. polski 
hydraulik. Swobodny przepływ osób stanowi praw-
dziwą podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej. 
Czas, aby Francja zniosła ostatnie restrykcje w swo-
bodnym przepływie pracowników z Polski i z innych 
krajów, które przyłączyły się do Europy w 2004 r. 
Chciałbym ogłosić, że Francja zniesie wszystkie te 
restrykcje przed 1 lipca tego roku. (Oklaski)

Przyjaźń to nie tylko słowa. Przyjaźń to także de-
cyzje. Nie można powiedzieć Polakom: jesteście przy-
jaciółmi, ale nie jesteście mile widziani. Więc przyby-
łem, by wam powiedzieć: jesteście przyjaciółmi i jeste-
ście mile widziani. To jest właśnie Europa, którą 
Francja chce budować wraz z Polską. (Oklaski)

Szanowni Państwo! Poza stosunkami dwustron-
nymi i niezależnie od ich wagi należy powiedzieć  
o naszej wspólnej przynależności do Unii Europej-
skiej. Jak wielka droga została przebyta w ciągu kilku 
lat! Kto rozsądny mógł myśleć raptem 20 lat temu, że 
Polska będzie dziś wielkim państwem Unii? Wyobra-
żam sobie, że wielu z was, spośród tych, którzy two-
rzyli tę wielką historię Polski, nie znało ław parlamen-
tu, ale wiele lat spędziło w izolacji i w więzieniach. 
Wyobrażam sobie, że teraz, kiedy ten sen się urzeczy-
wistnia, wielu z was może mieć czasem trudności ze 
zrozumieniem wielkości i szybkości zdarzeń. Zatem 
pozwólcie mi, jako Francuzowi, powiedzieć Polsce, że 
jesteśmy pełni podziwu dla drogi, którą przemierzyli-
ście w ciągu niecałych 20 lat. Przed czterema laty 
Polska dołączyła do swojej rodziny po pięciu dziesię-
cioleciach dyktatury komunistycznej. Francuzi są peł-
ni podziwu dla waszej odwagi i determinacji.

Zawsze osobiście byłem po stronie Polski, nawet 
w jej trudnych chwilach. Kiedy negocjowano traktat 
lizboński, Francja odmówiła wejścia na drogę, która 
prowadziłaby do izolacji Polski. Miałem bowiem prze-
konanie, że Europa jutra nie mogłaby być budowana 
bez Polski. (Oklaski) Wyobraźmy sobie, co by ozna-
czało dla siedmiu pozostałych państw Europy 
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les 7 autres pays de l’Europe de l’Est ce qu’aurait si-
gnifié l’isolement du plus grand pays de l’Europe de
l’Est, la Pologne! Le message qui aurait été envoyé 
aurait été un message détestable après que vous vous 
soyez libérés seuls de la dictature. La France n’aurait 
jamais accepté qu’on divise l’Europe de la liberté. 
L’Europe a besoin de la Pologne. (Applaudissements)

Je veux le dire solennellement: construire l’Eu-
rope n’implique aucunement de renoncer à la nation. 
Au contraire! C’est en respectant les nations que 
l’Europe se construit et c’est grâce à l’Europe que nos 
vieilles nations pourront peser de tout leurs poids 
dans le monde du XXIe siècle. Nul n’est obligé de 
choisir (Applaudissements) entre l’attachement à la 
nation et son engagement au service de l’Europe. 
(Applaudissements) 

Mes chers amis, je viens d’un pays qui a voté 
„non” à 55% sur le projet de constitution. Mieux 
que d’autres, la France peut comprendre les préoc-
cupations polonaises. Mais je vous le dis aussi: les 
Français ont accepté, comme vous, de ratifier le
Traité de Lisbonne par la voie parlementaire. No-
tre avenir, notre paix, notre prospérité dépendent 
de la vitalité de l’Europe. Et quand on a des idées 
sur l’avenir de l’Europe, il faut les exprimer à l’in-
térieur de l’Europe. Car c’est de l’intérieur que l’on 
pèse sur l’évolution des choses, ce n’est pas de l’ex-
térieur. Je veux saluer l’engagement de la classe 
politique polonaise, l’engagement du Président po-
lonais, l’engagement du Premier ministre de Polo-
gne au service de la ratification du Traité de Lis-
bonne. L’Europe ne pouvait plus rester dans l’im-
mobilisme institutionnel. Ce n’est qu’une étape, 
mais cette étape était décisive.

Dans un mois, la France exercera la Présidence 
de l’Union. La France a besoin de la Pologne. Nous 
ne réussirons pas sans votre engagement et sans vo-
tre soutien. Pendant notre Présidence, il faudra pren-
dre des décisions. Quelles décisions? Des décisions 
qui donneront le sentiment aux Polonais, aux Fran-
çais, aux Européens que l’Europe les protège. Il faut 
tourner le dos à une Europe qui inquiète, à une Eu-
rope technocratique, à une Europe bureaucratique, 
à une Europe dont on ne comprend pas les décisions. 
Il n’y a qu’une seule façon de faire: que les femmes 
et les hommes politiques prennent et assument leurs 
responsabilités. Quelles responsabilités? Et dans 
quels domaines?

D’abord un domaine où nous, Français et Polonais 
sommes proches: la politique agricole commune. Je 
souhaite que nous réfléchissions à l’avenir de cette
politique agricole commune. (Applaudissements) 
Cette politique est à la base de la création de l’Eu-
rope. Il faut profiter des prix élevés des matières pre-
mières agricoles aujourd’hui pour réfléchir à l’évolu-
tion de la politique agricole commune. Il faut se bat-

Wschodniej wyizolowanie największego państwa Eu-
ropy Wschodniej – Polski. Przesłanie, które by zosta-
ło przy tej okazji przekazane, byłoby strasznym prze-
słaniem po tym, jak sami wyzwoliliście się spod dyk-
tatury. Francja nigdy nie mogłaby zgodzić się na to, 
by dzielono Europę wolności. Europa potrzebuje Pol-
ski. (Oklaski) 

I chcę tu powiedzieć w sposób uroczysty: budowa-
nie Europy nie oznacza rezygnacji z własnego naro-
du. Odwrotnie! Właśnie poprzez szacunek dla swych 
narodów Europa się buduje i to dzięki Europie nasze 
stare narody będą mogły całym swoim ciężarem wa-
żyć na wizerunku świata XXI wieku. Nikt nie musi 
dokonywać wyboru (Oklaski) pomiędzy swoim przy-
wiązaniem do narodu a zaangażowaniem w służbę 
Europie. (Oklaski) 

Drodzy Przyjaciele! Przybywam z kraju, który 
powiedział w 55% „nie” wobec projektu konstytucji. 
Francja lepiej niż inni może zrozumieć troskę Pola-
ków. Ale chciałbym powiedzieć wam też: Francuzi 
zgodzili się, tak jak wy, na ratyfikację traktatu li-
zbońskiego drogą parlamentarną. Nasza przyszłość, 
nasz pokój, nasz dobrobyt zależą od witalności Euro-
py. I kiedy mamy pewne pomysły co do tego, jak ma 
się rozwijać Europa, to trzeba je wyrażać wewnątrz 
samej Europy. To właśnie działając z wewnątrz Eu-
ropy, możemy mieć wpływ na to, jak Europa będzie 
się rozwijać, a nie działając z zewnątrz. Dlatego 
chciałbym tutaj docenić zaangażowanie całej polskiej 
klasy politycznej, zaangażowanie polskiego prezy-
denta, zaangażowanie polskiego premiera na rzecz 
ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Europa nie może
już pozostawać w bezruchu instytucjonalnym. To jest 
tylko pewien etap, ale ten etap naprawdę jest decy-
dujący.

Dosłownie za miesiąc Francja zacznie sprawować 
prezydencję w Europie. Francja potrzebuje Polski. 
Nie odniesiemy sukcesu bez waszego zaangażowania 
i wsparcia. Podczas naszej prezydencji trzeba będzie 
podejmować pewne decyzje. Jakie decyzje? Decyzje, 
które dadzą Polakom, Francuzom, Europejczykom 
poczucie, że Europa ich chroni. Trzeba odwrócić się 
od Europy, która niepokoi, od Europy technokratycz-
nej, biurokratycznej, od Europy, której decyzji nie 
rozumiemy. Jest tylko jeden sposób, żeby tego doko-
nać – wszyscy politycy muszą wziąć na siebie odpo-
wiedzialność. Jaką odpowiedzialność i w jakich dzie-
dzinach?

Przede wszystkim w dziedzinie, która jest bliska 
zarówno Francuzom, jak i Polakom, mianowicie 
wspólnej polityki rolnej. Pragnąłbym, abyśmy się 
zastanowili nad przyszłością wspólnej polityki rolnej. 
(Oklaski) Ta polityka stanowi podstawę budowania 
Europy. Musimy wykorzystać to, że obecnie są wyso-
kie ceny surowców rolnych i zastanowić się, w jaki 
sposób mamy rozwijać wspólną politykę rolną w przy-
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tre pour convaincre tous les Européens, quels qu’ils 
soient, que l’indépendance alimentaire de l’Europe 
est un élément de sa puissance. Il faut faire compren-
dre à chacun que la sécurité alimentaire de tous les 
consommateurs européens impose une nouvelle po-
litique agricole commune. Pays agricoles comme pays 
qui ne le sont pas, nous avons les mêmes ambitions: 
protéger nos consommateurs, protéger l’Europe et 
ne pas avoir peur de décliner la préférence commu-
nautaire. A quoi cela servirait-il d’imposer à nos agri-
culteurs des règles si dans le même temps nous ac-
ceptions de continuer à importer en Europe des pro-
duits qui ne respectent aucune des règles que nous 
imposons à nos propres producteurs?

J’ajoute qu’il y aura aussi le dossier de la défense 
et de la sécurité. Vous êtes attachés à l’amitié avec 
les Etats-Unis, nous aussi. Mais cela ne doit pas 
nous empêcher d’assumer nos responsabilités. Face 
aux crises, nous avons besoin, à la fois, d’une Al-
liance atlantique forte et d’une Europe de la défen-
se forte. Je comprends bien l’état d’esprit des Polo-
nais. L’Europe signifie la démocratie et la prospé-
rité. Les Etats-Unis ont signifié pendant longtemps
la sécurité. Il n’y a pas à vous faire le procès de votre 
amitié avec les Etats-Unis, et je mesure le poids de 
l’histoire quand vous pensiez qu’une partie de l’Eu-
rope de l’Ouest vous avait oubliés. Mais, aujourd’hui, 
je voudrais que chacun comprenne que l’Europe aux 
côtés de ses alliés et de ses amis américains doit être 
capable d’assumer aussi sa part pour défendre sa 
sécurité.

On ne peut pas imaginer de faire de l’Europe une 
puissance politique, une puissance économique, l’une 
des régions les plus riches du monde en omettant 
d’être capables d’assurer nous-mêmes notre sécurité. 
(Applaudissements) C’est un sujet majeur sur lequel 
Polonais et Français, nous devons avoir le courage de 
réfléchir. Contre personne mais simplement avec le
souci de protéger les Européens et d’assumer nos res-
ponsabilités.

En tant que futur Président de l’Union, je porte-
rai également la question de l’émigration. Chers amis 
polonais, vous êtes aujourd’hui un pays d’émigration, 
et votre souci est que les travailleurs polonais puis-
sent travailler ailleurs. Mais votre réussite économi-
que fera bientôt de vous un pays d’immigration. On 
ne peut pas avoir une Europe où l’on peut librement 
circuler entre 27 Etats sans se poser la question de 
la définition d’une politique d’immigration commune.
C’est un rendez-vous politique incontournable.

Enfin, sujet bien difficile, l’environnement, la pré-
servation des équilibres de la planète. La responsa-
bilité de notre génération est d’éviter que nos enfants, 

szłości. Trzeba walczyć o to, aby przekonać wszyst-
kich Europejczyków, niezależnie od tego, skąd pocho-
dzą, że niezależność żywnościowa Europy jest ele-
mentem jej potęgi. Każdy powinien zrozumieć, że 
bezpieczeństwo żywnościowe wszystkich konsumen-
tów europejskich oznacza, że trzeba wprowadzić 
nową wspólną politykę rolną. Kraje rolnicze i pań-
stwa, które nie są krajami rolniczymi, powinny kie-
rować się tą samą ambicją: chronić naszych konsu-
mentów, chronić Europę i nie bać się odrzucania 
pewnych preferencji wspólnotowych. Co mielibyśmy 
osiągnąć, gdybyśmy narzucili pewne zasady naszym 
rolnikom, a równocześnie zgadzali się na importowa-
nie do Europy produktów, które w żaden sposób nie 
są zgodne z zasadami, które narzucamy naszym pro-
ducentom? 

Chciałbym dodać, że jest też kolejna kwestia  
– kwestia obronności i bezpieczeństwa. Was wiążą 
więzy przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi. Nas też. 
Ale to nie powinno nam przeszkadzać w wywiązywa-
niu się z odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. Kiedy 
musimy się zmierzyć z kryzysem, potrzebujemy za-
równo silnego Sojuszu Atlantyckiego, jak i silnej pod 
względem obronności Europy. Doskonale rozumiem 
stan ducha Polaków. Europa oznacza demokrację  
i dobrobyt. Stany Zjednoczone przez długi okres 
oznaczały bezpieczeństwo. Nie można was krytyko-
wać za przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi. I oce-
niam wagę historii, kiedy sądziliście, że część Euro-
py Zachodniej o was zapomniała. Ale dzisiaj chciał-
bym, żeby wszyscy zrozumieli, że Europa, u boku 
swych amerykańskich przyjaciół i sojuszników, musi 
być w stanie wziąć na siebie swoją część odpowie-
dzialności, aby bronić swego bezpieczeństwa.

Nie można sobie wyobrażać, że Europa będzie po-
tęgą polityczną, potęgą gospodarczą, jednym z naj-
bogatszych na świecie regionów, jeśli pominie się 
konieczność samodzielnego zadbania o własne bez-
pieczeństwo. (Oklaski) Jest to jeden z głównych te-
matów, nad którym my – Polacy i Francuzi – powin-
niśmy mieć odwagę zastanowić się. Nie po to, by 
działać przeciw komuś, ale z troską, by chronić Eu-
ropejczyków i odpowiadać za to, co się robi.

Niedługo stanę na czele Unii i pełniąc tę rolę, 
będę też stawiał kwestię emigracji. Drodzy Polscy 
Przyjaciele! Dzisiaj jesteście krajem emigracji i waszą 
troską jest to, by polscy pracownicy mogli pracować 
gdzie indziej. Ale wkrótce wasz sukces gospodarczy 
uczyni z was kraj imigracji. Nie można mieć Europy, 
w której można swobodnie przemieszczać się pomię-
dzy 27 państwami, nie zadając sobie pytania o defi-
nicję wspólnotowej polityki imigracyjnej. Jest to kwe-
stia polityczna, której w żaden sposób nie da się po-
minąć. 

Wreszcie temat bardzo trudny – środowisko, 
utrzymanie równowagi na naszej planecie. Odpowie-
dzialność naszego pokolenia polega na tym, by nasze 
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se tournant vers nous disent: qu’avez vous fait de la 
planète qu’on vous a laissée? Aucun d’entre nous ne 
peut s’exonérer de ces responsabilités. Bien sûr que 
la Pologne a envie de prospérité et de développement 
et, à votre place, nous les Français on ferait comme 
vous. Bien sûr que la Pologne vit avec comme énergie 
à 90% le charbon. Et bien sûr que ça pollue, le char-
bon. Alors je voulais vous dire deux choses. La pre-
mière, c’est que la France est décidée à vous aider de 
toutes ses forces si vous deviez faire le choix de l’éner-
gie nucléaire. Et dans le même temps, la France vous 
dit: aidez-nous à faire de l’Europe, le lieu exemplaire 
dans le monde pour le développement durable. Que 
l’on me comprenne bien, personne n’a le droit de vous 
demander de choisir entre la croissance et la pollu-
tion, ou la stagnation et la préservation de l’environ-
nement. Mais, ensemble, en Europe, nous pouvons 
inventer un nouveau modèle de développement, le 
développement durable. Et la Pologne qui réunira en 
décembre 2008 la conférence mondiale de Poznan,  
a une responsabilité immense, pour que cette confé-
rence soit un succès universel.

Mes chers amis (Applaudissements), vous le com-
prenez, en conclusion, le Traité simplifié n’est qu’un
commencement. Le Traité de Lisbonne, c’est le début, 
c’est du mécano, ce sont des institutions mais ce n’est 
pas le Traité de Lisbonne qui va réconcilier l’Europe 
avec les Européens. Le Traité de Lisbonne, c’est un 
moyen. A nous maintenant d’imaginer les politiques 
qui vont faire comprendre d’un bout à l’autre de l’Eu-
rope, que l’Europe est essentielle dans la vie quoti-
dienne de nos concitoyens. Et voilà bien la responsa-
bilité qui est la nôtre. Pendant des siècles, en Europe, 
on s’est haï, on s’est déchiré, on s’est détesté, on 
aurait pu s’anéantir, il y a quelques décennies seule-
ment. Maintenant que nos pères ont créé l’Europe, 
c’est à nous de la faire vivre. On ne la fera pas vivre, 
cette Europe, simplement avec des règles technocra-
tiques, avec des directives incompréhensibles. On la 
fera vivre avec de l’ambition politique, avec du cou-
rage politique, avec la volonté de bouger les choses et 
de changer les choses pour que l’Europe connaisse le 
plein-emploi et la démocratie. Mais pour que l’Eu-
rope puisse porter et développer son modèle dans le 
monde entier, pour arriver à cela, nous avons besoin 
de vous, de votre jeunesse dans l’Europe politique, de 
votre espérance, de votre exigence indomptable, de 
votre tempérament et même à ceux d’entre vous qui 
ont des réserves vis-à-vis de l’Europe, je leur dis 
qu’on a besoin d’eux pour changer l’Europe de l’inté-
rieur. (Applaudissements)

Mes chers amis, Il n’y a pas d’autre alternative 
pour notre continent que l’Union européenne. Et 
dans cette Union, la Pologne a un rôle de premier 
plan à jouer, forte de ses 38 millions de Polonais. 
Ce rôle vous confère des droits, des droits impor-

dzieci, patrząc na nas, nie mówiły: coście zrobili  
z planetą, którą wam powierzono? Nikt z nas nie 
może uniknąć tej odpowiedzialności. Oczywiście Pol-
ska chce zapewnić sobie dobrobyt i rozwój. My, Fran-
cuzi, będąc na waszym miejscu, zrobilibyśmy tak jak 
wy. Jest oczywiste i to, że energia w Polsce w 90% 
pochodzi z węgla. I jest oczywiste, że węgiel zanie-
czyszcza. Dlatego chciałbym wam powiedzieć dwie 
rzeczy. Po pierwsze, Francja jest zdecydowana wspie-
rać was ze wszystkich sił, jeżeli mielibyście dokonać 
wyboru na rzecz energii atomowej. I równocześnie 
Francja mówi wam: pomóżcie nam zrobić z Europy 
modelowe miejsce na świecie dla zrównoważonego 
rozwoju. Chciałbym być dobrze zrozumiany: nikt nie 
ma prawa żądać od was, byście dokonali wyboru po-
między wzrostem gospodarczym a zanieczyszcza-
niem, między stagnacją a ochroną środowiska. Ale 
razem w Europie możemy wymyślić nowy model roz-
woju: zrównoważony rozwój. I na Polsce, która  
w grudniu 2008 r. będzie gospodarzem światowej 
konferencji w Poznaniu, spoczywa wyjątkowa odpo-
wiedzialność w tej mierze, by ta konferencja była 
sukcesem dla całego świata. 

Moi Drodzy Przyjaciele! (Oklaski) Myślę, że rozu-
miecie to. Chciałbym tutaj powiedzieć na koniec, że 
traktat reformujący stanowi zaledwie początek. 
Traktat lizboński to początek, to element, który 
wprawia w ruch, to instytucje. Ale traktat lizboński 
nie pojedna Europy z Europejczykami. Traktat li-
zboński jest tylko środkiem. Do nas należy wymyśle-
nie polityki, która uświadomi całej Europie, na 
wszystkich jej krańcach, że Europa to podstawowy 
element w życiu codziennym naszych obywateli. Na 
tym polega nasza odpowiedzialność. Przez całe wieki 
w Europie panowała nienawiść, panowało rozdarcie, 
ludzie nienawidzili się i można było unicestwić się 
zaledwie parę dziesiątków lat temu. Teraz, kiedy nasi 
ojcowie stworzyli Europę, do nas należy tchnięcie  
w nią życia. Nie zdołamy tego osiągnąć, wprowadza-
jąc wyłącznie zasady technokratyczne czy niezrozu-
miałe dyrektywy. Ożywimy ją, jeśli będziemy mieli 
ambicje polityczne, odwagę polityczną, wolę wprowa-
dzania zmian po to, by w Europie panowało pełne 
zatrudnienie i demokracja. Ale żeby Europa mogła 
rozwijać i rozprzestrzeniać swój model na całym 
świecie, żeby nam się to udało, potrzebujemy was  
– waszej politycznej młodości, waszych nadziei, wa-
szych nieposkromionych wymagań, waszego tempe-
ramentu. Tym zaś spośród was, którzy mają pewne 
obawy związane z Europą, chciałbym powiedzieć, że 
was też potrzebujemy, aby móc zmieniać Europę od 
wewnątrz. (Oklaski)

Moi Drodzy Przyjaciele! Nie ma innej alternatywy 
dla naszego kontynentu niż Unia Europejska. W tej 
Unii Europejskiej Polska odgrywa rolę pierwszorzęd-
ną ze względu na to, że ma 38 mln mieszkańców. Ta 
rola nadaje wam pewne istotne prawa, ale ta rola 
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również nakłada na was odpowiedzialność. Kiedy 
jakiś nieduży kraj mówi „nie”, to jest to pewien pro-
blem. Kiedy duży kraj mówi „nie”, to jest to dramat. 
Francja to wie – Francja, która musiała ponieść kon-
sekwencje swojego „nie” dla Europy. I naprawdę bez 
żadnej arogancji, a za to z wielką przyjaźnią dla was 
przybyłem, aby wam powiedzieć, moi drodzy przyja-
ciele, Polacy: Francja liczy na was, Europa was po-
trzebuje.

Niech żyje Polska! Niech żyje Francja! I niech żyje 
przyjaźń między Francją a Polską! (Zebrani wstają, 
długotrwałe oklaski) 

tants, mais ce rôle vous confère des responsabili-
tés. Quand un petit pays dit „non”, c’est un pro-
blème. Quand un grand pays dit „non”, c’est un 
drame. La France le sait, elle, qui a eu à faire sup-
porter les conséquences de son „non” à l’Europe. 
C’est sans aucune arrogance mais avec beaucoup 
d’amitié pour vous que je suis venu vous dire, mes 
chers amis polonais, que la France compte sur 
vous, que l’Europe a besoin de vous.

Vive la Pologne! Vive la France! Et vive l’amitié 
entre la France et la Pologne! (Le public se lève, 
longs applaudissements)

Marszałek Senatu  
Bogdan Borusewicz:

Szanowny Panie Prezydencie! Jesteśmy pod wra-
żeniem pańskiego wystąpienia. Nasza historia była 
wspólną historią. Pamiętamy także ostatni okres tej 
historii, w którym otrzymaliśmy wsparcie i pomoc  
w czasie stanu wojennego. Chcę złożyć panu, dla ca-
łego społeczeństwa francuskiego i dla każdego Fran-

cuza z osobna, podziękowanie za to wsparcie, które 
było ważnym elementem zmian w Polsce i budowy 
systemu demokratycznego. (Oklaski) Nasza historia 
była wspólna, ale też nasza przyszłość jest wspólna, 
bo jesteśmy znowu po tej samej stronie. I musimy to 
wykorzystać. 

Panie Prezydencie! Dziękuję za wystąpienie. 
Zamykam uroczyste zgromadzenie posłów i sena-

torów. (Zebrani wstają, długotrwałe oklaski)

(Koniec posiedzenia o godz. 16  min 35)

Président de la République Française  
Nicolas Sarkozy

Prezydent Republiki Francuskiej  
Nicolas Sarkozy
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