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(Zgromadzeniu przewodniczą marszałek Sejmu Ewa 
Kopacz i marszałek Senatu Bogdan Borusewicz)

(Na salę wchodzą, witani oklaskami, marszałek 
Sejmu Ewa Kopacz i marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz)

(Zebrani wstają)
(Na salę wchodzą, witani oklaskami, prezydent 

Republiki Francuskiej François Hollande i prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski)

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz: 

Otwieram uroczyste zgromadzenie posłów i sena-
torów. 

Na sekretarzy zgromadzenia powołuję panią sena-
tor Annę Aksamit i pana posła Adama Żylińskiego. 

Wraz z marszałkiem Senatu witam pana prezy-
denta Republiki Francuskiej François Hollande’a 
(Oklaski), pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. (Oklaski) Witam pana 
premiera Donalda Tuska i członków Rady Ministrów. 
(Oklaski) Witam korpus dyplomatyczny z jego dzie-
kanem nuncjuszem apostolskim. (Oklaski) Bardzo ser-
decznie witam wszystkich posłów i senatorów oraz 
wszystkich gości. (Oklaski) 

Szanowni Państwo! Kilka dni temu, 11 listopada, 
oba nasze kraje obchodziły święta państwowe, Francja 
– Dzień Zawieszenia Broni, rocznicę zakończenia wiel-
kiej wojny, Polska – Święto Niepodległości, rocznicę 
odzyskania po 123 latach suwerenności i wolności. 
W tym dniu mieliśmy okazję wyśpiewać słowa polskie-
go hymnu narodowego: „Dał nam przykład Bonapar-
te,/Jak zwyciężać mamy”. Była to dobra sposobność, 
aby ogarnąć wdzięczną myślą naród francuski, który 

w latach naszej niewoli gościł zmuszonych do emigra-
cji uczestników narodowych powstań, od powstania 
listopadowego 1830 r., aż po zryw „Solidarności” 
w roku 1980. To w paryskim Hôtelu Lambert biło 
serce Polski w latach wielkiej emigracji XIX wieku, 
tak jak w wieku XX biło ono w Maisons-Laffitte.

Pamiętamy, że na francuskiej ziemi Adam Mic-
kiewicz napisał polską epopeję narodową „Pan Tade-
usz”, że tam tworzyli Cyprian Kamil Norwid i Fry-
deryk Chopin, że tam wiekopomnych odkryć dokony-
wała Maria Skłodowska-Curie wraz ze swoim mężem 
Piotrem Curie. Te przykłady pokazują, że dajemy Eu-
ropie rozwój, gdy ze sobą współpracujemy, dzielimy 
się doświadczeniami, inspirujemy nawzajem. 

Pielęgnujmy tę więź, bo jest ona dla Europy bez-
cenna. 

Relacje polsko-francuskie opierają się na najważ-
niejszej podstawie, jaką jest przywiązanie do warto-
ści wyrażonych przez hasło: liberté, égalité, frater-
nité – wolność, równość, braterstwo. 

Panie Prezydencie! Oba nasze narody łączy nie 
tylko historia. Francja i Polska są ważnymi uczest-
nikami wspaniałego projektu, jakim jest Unia Euro-
pejska, projektu urzeczywistniającego odwieczne ma-
rzenie o wspólnej Europie, Europie wolnej od wojny 
i przemocy. Naszego entuzjazmu dla tej inicjatywy nie 
zmieni obecnie trudny, lecz wierzę, że przejściowy, stan 
spraw gospodarczych w Unii Europejskiej. Nasze sto-
sunki też wymagają nowego impulsu. Europa tego 
oczekuje i nasze kraje tego oczekują. Polska i Francja 
powinny wspólnie zabiegać o to, by Europa się rozwi-
jała i wciąż była wspólnotą wartości zadeklarowanych 
przez ojców założycieli. Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

Bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta Repu-
bliki Francuskiej pana François Hollande’a. (Oklaski) 

Prezydent Republiki Francuskiej 
François Hollande: 

Panie Prezydencie Rzeczypospolitej! Panie Mar-
szałku Senatu! Pani Marszałek Sejmu! Panie Pre-
mierze! Panie i Panowie Senatorowie! Panie i Pano-
wie Posłowie! Drodzy Przyjaciele Polacy! 

Jest to wielki zaszczyt, który państwo mi przy-
znajecie. Ten zaszczyt to możliwość wypowiadania 

Le Président  
de la République Française  
François Hollande:

Monsieur le Président de la République, Monsieur 
le Maréchal du Senat, Madame la Maréchal de la 
Diète, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et 
Messieurs les Sénateurs, Mesdames et Messieurs les 
Députés, et, au dela de vous, chers Amis Polonais,

C’est un immense honneur que vous m’accordez 
que de pouvoir m’exprimer ici au nom de la France, 

(Początek posiedzenia o godz. 13 min 37)
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się tutaj w imieniu Francji przed państwem, przed 
przedstawicielami narodu polskiego. Jest to oznaka 
głębokich relacji, które łączą nasze dwa kraje. I jest 
to efekt historii, tej historii, którą zbudowaliśmy wspól-
nie i która pozwala wytłumaczyć, wyjaśnić, że kil-
ka razy w naszej przeszłości nasze losy się ze sobą 
skrzyżowały, tak w czasach pokoju, jak i wojny, w cza-
sach nadziei, jak i trudnych doświadczeń,  ale zawsze 
wokół tej samej walki, którą Francuzi i Polacy bezu-
stannie prowadzili. Ta walka nazywa się walką o wol-
ność, wolność, dla której zrobiliśmy nasze rewolucje 
w roku 1789 we Francji i 1830 w Polsce. Państwo kon-
tynuowaliście tę walkę po oswobodzeniu Polski. 

Mieliśmy także wspólne postaci historyczne, wiel-
kie postaci, nie wiemy nawet, czy to są Polacy, czy 
Francuzi. Powiedzmy, że są to jednocześnie i Polacy 
i Francuzi. Maria Curie jest na pewno tego najpięk-
niejszym symbolem. Powiem zatem, że nazywała się 
Maria Skłodowska, ponieważ to jest jej nazwisko. 
Oprócz tego nawiązywaliśmy więzy w przemyśle, 
w fabrykach Francji, w górnictwie francuskim, a dzi-
siaj na uniwersytetach Polski, w laboratoriach pol-
skich, w przedsiębiorstwach i polskich, i francuskich. 
Tyle wspólnych więzów nas łączy, tyle przeżyć, nawet 
w historii rodzin. Mamy setki tysięcy Francuzów, 
którzy noszą polskie nazwiska. 

Nie zapominam również o tym, że Polacy i Francu-
zi bili się ramię w ramię i czasami razem ginęli. Nasze 
wojskowe cmentarze są tego świadectwem. Ze wzrusze-
niem odczytywałem na Grobie Nieznanego Żołnierza 
nazwy francuskich miast Falaise czy Chambois, i miejsc 
bitew, żeby o nich nie zapominano. Są tam nazwy 
miejsc bitew, w których Francuzi i Polacy przelewali 
swoją krew. Myślę tutaj o Monte Cassino, o Tobruku. 
To jest nasza historia, która nas tutaj dzisiaj łączy. Ale 
to jest państwa, wasza historia, której chcę złożyć hołd. 
To wasza historia na rzecz waszej niepodległości, nie-
zależności. Francja zawsze była u waszego boku. Myślę 
o tych czasach, kiedy Polska była pod rządami swoich 
sąsiadów, o tych czarnych latach, w których Polska była 
rozdarta, podzielona, rządzona przez obcych, kiedy nie 
miała swojego własnego państwa, które by reprezento-
wało naród. Myślę również o okresie powojennym, w któ-
rym Polska na ponad 40 lat została wyrwana z serca 
swojej historii i z serca Europy. 

Zjednoczenie kontynentu europejskiego Europa za-
wdzięcza przede wszystkim wam, Polakom, waszemu na-
rodowi, który poprzez swoją odwagę dał przykład w wal-
ce z totalitaryzmem, już w roku 1956, potem w 1976 r. 
(Oklaski) i wreszcie w roku 1980, kiedy Lech Wałęsa 
i „Solidarność” dla całej Europy stali się uosobieniem 
światła, które wznosiło się na Wschodzie. Francja skła-
da hołd waszemu wielkiemu państwu, które zdołało 
zrobić wyłom, przez który potem upadł mur berliński. 

devant vous, les représentants du peuple polonais. 
C’est le signe d’une relation profonde qui rassemble 
nos deux pays. Elle est le produit d’une histoire, cel-
le que nous avons construite ensemble et qui permet 
d’expliquer que plusieurs fois dans notre passé nos 
destins se sont croisés – dans la peine comme dans 
la guerre, dans l’espoir comme dans l’epreuve, mais 
toujours autour du même combat que Français et 
Polonais ont poursuivi inlassablement. Ce combat a 
un nom - c’est la liberté. La liberté pour laquelle nous 
avons fait nos révolutions, en 1789 pour la France, en 
1830 pour la Pologne et que vous avez egalement po-
ursuivie lorsque vous vous êtes liberés. 

Nous avons également en partage d’éminentes per-
sonnalités, dont on ne sait plus si elles sont polonaises 
ou françaises – nous dirons qu’elles sont à la fois polo-
naises et françaises. Marie Curie en est sans doute le 
plus beau symbole. Je l’appelerai donc Marie Sklodow-
ska, puisque c’est son nom. Et puis il y a ces liens tissés 
hier dans les usines françaises, dans les mines frança-
ises, aujourd’hui dans les universités polonaises, dans 
les laboratoires polonais, dans les entreprises frança-
ises, polonaises, où il y a eu tant de liens communs, tant 
d’aventures, qui ont permis d’ailleurs que dans les hi-
stoires familiales il y ait des centaines de milliers de 
français qui portent des noms polonais. 

Je n’oublie pas non plus que Polonais et Français 
ont combattu ensemble et parfois sont tombés ensem-
ble. Nos cimitières militaires en témoignent. Et c’est 
avec émotion que je lisais sur votre monument dédié 
au soldat inconnu les noms de villes françaises où des 
Polonais se sont sacrifiés pour qu’elles puissent être
protégées : Falaise ou Chambois. Il y avait même sur 
ce monument des champs de bataille où Français et 
Polonais ont versé leur sang, je pense à Monte Cassino, 
a Tobrouk. Voilà, c’est notre histoire qui nous réunit 
aujourd’hui. Mais c’est votre histoire que je veux sa-
luer, votre histoire pour votre indépendance. La Fran-
ce a toujours été à vos côtés. Je pense à ces siècles où 
la Pologne a subi la domination de ses voisins, à ces 
années noires durant lesquelles la Pologne a été déchi-
rée, partagée, dominée, où elle n’avait plus d’Etat pour 
représenter sa nation. Je pense aussi a l’après-guerre, 
où la Pologne fut pendant plus de quarante ans arra-
chée au coeur de son histoire, au coeur de l’Europe. 

La réunification du continent européen, c’est d’a-
bord à vous, à vous Polonais, que l’Europe la doit, à 
votre peuple, qui par son courage a montré l’exemple 
face au totalitarisme, déjà en 1956, puis en 1976 (ap-
plaudissements) enfin en 1980, lorsque Lech Walesa
et Solidarnosc ont incarné pour toute l’Europe la 
lumière qui se levait à l’Est. La France rend homma-
ge à votre grand pays d’avoir su ouvrir la brèche qui 
a permis l’effondrement du Mur de Berlin. 

Prezydent Republiki Francuskiej  
François Hollande

Le Président de la République Française  
François Hollande
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Dzisiaj Polska zajęła ponownie swoje miejsce, na-
leżne jej miejsce w Europie, łączące historię i geogra-
fię, miejsce wielkiego kraju, wielkiego narodu, bez-
sprzecznie europejskiego, z gospodarką, przed którą 
jest wielka przyszłość i która przechodzi wielką 
transformację. Ale Europa, do której Polska dołączy-
ła osiem lat temu, ma teraz wątpliwości, chociaż po-
winna być dumna z tego, że uzyskała Pokojową Na-
grodę Nobla, że udało jej się pokonać barbarzyństwo 
i totalitaryzm. Europa powinna w sposób uprawnio-
ny być dumna z tego, że rozpoczęła najpiękniejszą 
przygodę ludzką XX wieku, ta Europa, która w tej chwi-
li przeżywa jednak wątpliwości, brak zaufania i na-
wrót egoizmów. I tutaj państwu chciałbym powie-
dzieć, że nadal wierzę w ideały europejskie i w zdol-
ność naszego kontynentu do pokonania wyzwań, do 
wzrostu, tworzenia miejsc pracy i solidarności. Eu-
ropa to budowla, która wymaga pewnej dynamiki, 
ruchu, która się dusi, kiedy się zatrzymuje. Nie znosi 
status quo, upada, kiedy nie posuwa się do przodu. 

Dlatego staję przed państwem, aby nawoływać do 
wspólnego działania. Francja i Polska muszą połą-
czyć swoje siły, żeby przekonać naszych partnerów 
do szybszego rozwiązywania problemów strefy euro, 
ale przede wszystkim do wspólnego wyobrażenia so-
bie Europy jutra. 

Europa, którą proponuję, jest oparta na solidar-
ności. (Oklaski) To solidarność musi inspirować Unię 
Gospodarczą i Walutową, musi zapewniać akcesję 
tych narodów, które chcą mieć wspólną walutę, 
wspólną gospodarkę. (Oklaski) Ta solidarność musi 
również stanowić podstawę unii politycznej, której 
potrzebujemy. Ta solidarność powinna przybierać 
nowe formy, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące ban-
kowości, a w przyszłości stwarzać możliwość wspól-
nego pożyczania, żeby wspólnie finansować inwesty-
cje i dzięki harmonizacji podatkowej ułatwiać obroty 
handlowe. (Oklaski) Solidarność wymaga również 
przestrzegania wspólnych zasad, dyscypliny. Dlatego 
też wspólne instrumenty, takie jak unia budżetowa 
czy europejski mechanizm stabilności, okazały się 
niezbędne i musimy na każdym etapie zagwaranto-
wać ich demokratyczny charakter, dając parlamen-
tom państw członkowskich i Parlamentowi Europej-
skiemu możliwość weryfikowania i nadzorowania,
kontrolowania tego, co zostało zdecydowane na szcze-
blu europejskim. (Oklaski)

Za kilka dni Unia Europejska będzie dokonywała 
ważnych wyborów. Po pierwsze, chodzi o jej przy-
szłość, pogłębienie Unii Gospodarczej i Walutowej. 
Są tutaj wahania. Rodzą się pytania – nawet sprzecz-
ności – czy chcemy zmierzać naprzód, czy chcemy się 
dzielić. Będzie to bez wątpienia trudna decyzja do 
podjęcia już w grudniu. Chciałbym, by podczas wy-

Aujourd’hui la Pologne a repris toute sa place, 
votre place, en Europe, en reconciliant l’histoire et 
la geographie. Votre place comme grand pays, comme 
grande nation, clairement européenne et comme une 
économie en plein devenir, en pleine mutation. Mais 
c’est une Europe en doute que la Pologne a rejointe 
il y a huit ans, une Europe qui devrait être légitime-
ment fière de se voir décerner le prix Nobel de la Paix
pour avoir su surmonter à la fois la barbarie et le 
totalitarisme, une Europe qui devrait être légitime-
ment fière d’avoir engagé la plus belle aventure hu-
maine du 20e siècle et une Europe pourtant qui est 
saisie par le doute, par la défiance et par le retour des
égoismes. Et bien je veux devant vous réaffirmer ma
confiance dans l’Idéal européen et dans les capacités
de notre continent à surmonter le défi de la croissan-
ce, de l’emploi, de la solidarité. L’Europe c’est une 
construction qui demande du mouvement. Elle suf-
foque dès qu’elle s’arrête. Elle ne supporte pas les 
status quo. Elle tombe quand elle n’avance plus. 

Voilà pourquoi je suis venu devant vous pour ap-
peler à un mouvement commun. La France et la Po-
logne doivent unir leurs forces pour convaincre nos 
partenaires d’aller plus vite dans le règlement des 
difficultés de la zone euro mais surtout d’imaginer
ensemble l’Europe de demain. 

L’Europe que je propose est fondée sur la solida-
rité. (applaudissements). C’est elle qui doit inspirer 
l’Union économique et monétaire, c’est elle qui doit 
s’imposer pour assurer l’adhesion des peuples qui 
font le choix fondamental de partager un budget, une 
monnaie, (applaudissements). C’est la solidarité qui 
doit également fonder l’union politique dont nous 
avons besoin. Et cette solidarité, elle doit trouver des 
formes nouvelles dans la régulation des banques au 
service de l’économie, dont demain la possibilité 
d’emprunter ensemble pour financer les projets d’i-
nvestissement, par des règles d’harmonisation fisca-
le pour favoriser les échanges (applaudissements). La 
solidarité exige aussi le respect de règles communes, 
de discipline. C’est pourquoi des instruments com-
muns comme l’union budgetaire ou le mécanisme 
européen de stabilité ont été nécessaires et nous de-
vons garantir à chaque étape la nature démocratique, 
en donnant aux parlements nationaux et au Parle-
ment européen la possibilité de surveiller, de con-
trôler, de vérifier ce qui a été décidé à l’échelle de
l’Europe. (applaudissements)

Dans quelques jours l’Union européenne sera de-
vant des choix importants. D’abord, il y a son avenir, 
l’approfondissement de l’Union économique et mone-
taire. Il y a des hésitations, il y a des interrogations, 
il y a même des contradictions : Est-ce que nous vo-
ulons avancer ? Est-ce que nous voulons partager? 
Ça sera sans doute difficile de décider dès le mois de

Prezydent Republiki Francuskiej  
François Hollande

Le Président de la République Française  
François Hollande
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borów europejskich w 2014 r. – to już niedługo – mo-
gła się odbyć wielka debata o przyszłości Europy. 

Chodzi tutaj po pierwsze o rozmiary Unii Europej-
skiej, o poszczególne jej kręgi, o różne tempa. Bardzo 
jestem przywiązany do idei, by w pełni mogła żyć strefa 
euro, by wzmocnione zostały jej kompetencje i zasoby, 
a w przyszłości jej instytucje, ale nie zmierzam do za-
sklepienia strefy euro w jej obecnej postaci geograficz-
nej i izolowania jej od pozostałej części Europy. Nie 
znosiliśmy granic w Europie, które dzieliły ten konty-
nent, po to, by teraz budować nowe granice. (Oklaski)

Pragnę zatem, by Polska mogła uczestniczyć, kie-
dy tylko podejmie w tej mierze decyzję, w budowaniu 
tej wzmocnionej Europy na bazie strefy euro. 

Potwierdzam to tu przed państwem, że Francja zro-
bi wszystko, by Polska mogła dołączyć, kiedy sama 
podejmie w tej sprawie decyzję, do strefy euro. Leży 
to w interesie Polski (Oklaski), leży to w interesie 
wspólnej waluty. Ale nie czekając na to, Polska po-
winna być w pełni włączona do prac nad przyszłością 
unii ekonomiczno-walutowej. 

Polska to wielki kraj Europy. Powiedziałem, że 
Francja jest krajem założycielskim Europy, a wy, wy 
jesteście krajem wyzwalającym Europę, a zatem win-
niście już dziś zajmować miejsce wam przypadające 
w budowaniu strefy euro. (Oklaski) A jeżeli macie tę 
perspektywę, by znaleźć się w przyszłej strefie euro,
to już od dziś winniście być włączeni do podejmowa-
nia decyzji w tej sprawie. Europa, jak rzekłem, winna 
posuwać się naprzód, a zatem potrzebuje państw, 
które są prekursorami, idą naprzód szybciej niż inne. 
Chciałbym, żeby Polska była jednym z tych krajów. 
Przykładem tego jest podatek od transakcji finanso-
wych, co do którego 11 krajów zdecydowało, że go 
wprowadzą. (Oklaski) Wiem, jakie są komplikacje, za-
grożenia czy niepokoje, które może to ewentualnie 
wywoływać, ale widzę także i znaczenie tego rozwią-
zania, by opanowywać finanse, i korzyści, jakie z tego
możemy wyciągnąć. 

Wreszcie kolejne wyzwanie, które nas czeka – 
ramy finansowe Unii Europejskiej do roku 2020. Wiem,
że tu również występują napięcia, mówi się o zagro-
żeniach, występują naciski. Chcę tutaj podzielić się 
z państwem mymi przekonaniami. Jestem pewien, 
że są zbieżne z waszymi. 

Europejski budżet winien być instrumentem wzro-
stu i solidarności, co zakłada, iż musi być należycie 
ukierunkowany (Oklaski), dobrze wykorzystywany, 
ustalony na poziomie, który nie będzie zbyt wysoki, by 
nie niepokoić krajów, które się do niego przyczyniają, 
ale żeby nie był też zbyt niski, by zapobiec wszystkim 
wspólnym działaniom woluntarystycznym. W przeciw-
nym wypadku będzie to Europa zniżkowa, Europa, 
gdzie każdy chciałby zgłaszać się po swoje pieniądze, po 
swój czek. Takiej Europy my nie chcemy. (Oklaski) 

décembre. Je souhaiterais que pour les élections eu-
ropéennes de 2014, c’est tout près, il puisse y avoir 
un grand débat sur l’avenir de l’Europe. 

Il y a d’abord la question de la taille de l’Union 
européenne, de ses cercles différents, de ses rythmes 
variables. Je suis très attaché à faire pleinement vivre 
la zone euro, en renforcer les compétences, les resso-
urces et demain les institutions, mais je n’entends pas 
figer la zone euro dans sa géographie actuelle et l’iso-
ler du reste de l’Europe. Nous n’avons pas aboli les 
frontières en Europe, qui divisaient le continent, pour 
en ériger de nouvelles. (applaudissements)

Je souhaite donc que la Pologne puisse participer, 
dès qu’elle en décidera, à l’édification de cette Europe
renforcée, sur les bases de la zone euro. 

Et je l’affirme devant vous, la France fera tout
pour que la Pologne puisse rejoindre, quand elle en 
aura pris elle-même la responsabilité, la zone euro. 
C’est l’intérêt de la Pologne (applaudissements), c’est 
l’intérêt de la monnaie unique. Mais, sans attendre, 
la Pologne doit être pleinement associée au travaux 
sur l’avenir de l’Union économique et monétaire.

La Pologne c’est un pays majeur de l’Europe. J’ai 
dit que la France était un pays fondateur de l’Europe, 
vous, vous êtes un pays libérateur de l’Europe, donc 
vous avez à prendre toute votre place dès aujourd’hui 
(applaudissements) dans la construction de la zone 
euro. Et si vous avez la perspective de vous situer dans 
la future zone euro, c’est dès maintenant que vous 
devez être impliqués dans ses decisions. L’Europe, je 
l’ai dit, a besoin d’avancer, et donc d’Etats précurseurs, 
qui decident d’aller plus vite que les autres, et je so-
uhaite que la Pologne fasse partie de ces pays-là. Nous 
avons une illustration possible à travers la taxe sur les 
transactions financières que onze pays ont décidé d’in-
troduire en Europe. (applaudissements) Je sais les com-
plications, les risques, les inquiétudes que cela peut 
eventuellement susciter mais j’en vois aussi l’intérêt 
par rapport à une maitrise de la finance et des resso-
urces que nous pouvons tirer. 

Et puis il y a le second rendez-vous qui nous attend, 
c’est celui du cadre financier de l’Union européenne
jusqu’en 2020. Je sais là encore les tensions qui exi-
stent, les menaces qui sont proferées, les pressions qui 
s’exercent. Je veux ici vous faire partager mes convic-
tions. Je suis sûr qu’elles rejoignent les votres. 

Le budget européen doit être un instrument de 
croissance et de solidarité (applaudissements), ce qui 
suppose qu’il soit bien orienté, bien utilisé, fixé à un
niveau qui ne soit pas trop haut, pour inquiéter les 
pays qui pourraient contribuer d’avantage, mais qu’il 
ne soit pas trop bas pour empêcher toute action volon-
tariste commune Sinon, c’est une Europe au rabais 
qui se prepare, une Europe où chacun viendra cher-
cher son cheque, sa contribution, son retour et cette 
Europe nous n’en voulons pas. (applaudissements) 

Prezydent Republiki Francuskiej  
François Hollande

Le Président de la République Française  
François Hollande
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Drugim przekonaniem, które chcę wobec państwa 
wyrazić w przeddzień tej ważnej chwili, jest to, iż nie 
przeciwstawiam wspólnych polityk. Nowe polityki nie 
powinny naruszać funduszy strukturalnych, fundu-
szu spójności oraz inwestycji, które wspomagają.  
Wiem, jakie korzyści z tych instrumentów Polska zdo-
łała już osiągnąć. (Oklaski) Podobnie nie wpadnę w pu-
łapkę przeciwstawiania krajów, które bronią wspólnej 
polityki rolnej, krajom, które bronią funduszu spójno-
ści. Winniśmy bronić i wspólnej polityki rolnej, i fun-
duszu spójności zarazem (Oklaski), nawet jeśli, jak 
we wszelkich kompromisach, trzeba będzie zrobić miej-
sce i dla innych wymogów, zwłaszcza dotyczących 
wielkich infrastruktur, które także chcemy w naszych 
krajach budować. 

Europa to całość, to gospodarka, to waluta, jeśli 
takową decyzję podejmiemy, to budżet, ale także i bez-
pieczeństwo, które winniśmy zapewniać. Nasze oba 
kraje są sojusznikami w NATO, ale ciąży na nas tutaj 
również szczególna odpowiedzialność. Czynicie sta-
rania w dziedzinie obronności, wiecie, czym jest nie-
podległość i chcecie ją zachować we wszelkich warun-
kach i wszelakich konfiguracjach. A zatem winniśmy
razem urzeczywistniać ambicję Europy, jeżeli cho-
dzi o obronność, a to wymaga wzmacniania naszego 
przemysłu obronnego i wspólnego realizowania pro-
gramów badawczych, sprzętu nowej generacji. Nie-
zależna Europa, posiadająca silny przemysł, zapew-
ni sobie przyszłość i nie będzie podatna na ewentu-
alne zagrożenia. Trójkąt Weimarski może stać się 
tyglem tego postępu w przyszłej Europie, a jako pre-
zydent Republiki Francuskiej chcę sprawić, by Trój-
kąt Weimarski był nie tylko oświadczeniem, ale był 
także konkretnym wyrazem naszych stosunków. 
(Oklaski) 

Wiem, moi polscy przyjaciele, iż jesteście świado-
mi waszej roli w odniesieniu do Partnerstwa Wschod-
niego. Ten wymiar nie jest sprzeczny z innymi prio-
rytetami, które Francja chce realizować w basenie 
Morza Śródziemnego czy w Afryce, gdzie występują 
zagrożenia, niebezpieczeństwa, ale także waszą rolą 
jest sprawienie, by Europa mogła patrzeć we wszyst-
kich kierunkach, uwzględniać wszystkie horyzonty, 
a w szczególności patrzeć na Wschód. Potrzebna jest 
nam wspólna polityka zagraniczna i polityka bezpie-
czeństwa, w której zajmujecie poczesne miejsce.

Jeśli chodzi o stosunki między naszymi oboma 
krajami, rozmawiałem o tym z panem prezydentem 
i będę rozmawiał z panem premierem. Chcę dać nowy 
impuls naszym stosunkom. Nie wystarczy coś oświad-
czyć, bo to najłatwiej, trzeba podjąć działania. Mamy 
partnerstwo strategiczne, które określa zasady. Pra-
gnę, by odbywały się doroczne konsultacje między-
rządowe, których nie prowadzimy już od kilku lat. 

La deuxième conviction que je veux exprimer de-
vant vous, à la veille de ce moment important, c’est 
que je n’oppose pas les politiques communes. Les no-
uvelles politiques ne doivent pas remettre en cause 
les fonds structurels, le fonds de la cohésion et les 
investissements qu’elles favorisent et je sais tout le 
bien-fait que la Pologne a su en tirer. (applaudisse-
ments) De la même manière, je ne tomberai pas dans 
le piège qui viserait à opposer les pays qui défendent 
la politique agricole commune avec les pays qui défen-
dent le fonds de cohésion. Nous avons à défendre et 
la politique agricole et le fonds de cohésion. (applau-
dissements) Même si, comme dans tout compromis, 
il faudra faire place à d’autres exigences et notam-
ment pour les grandes infrastructures que nous so-
uhaitons également lancer dans nos pays. 

L’Europe c’est un tout : c’est l’economie, c’est la 
monnaie, si nous en decidons, c’est un budget, c’est 
aussi une sécurité que nous devons assurer. Nos deux 
pays sont alliés dans l’OTAN mais nous avons une 
responsabilité là encore particulière. Vous faites des 
efforts en matière de défense, vous savez ce que c’est 
que l’indépendance et vous voulez la préserver dans 
toutes les conditions et dans toutes les configura-
tions. Donc nous devons porter ensemble l’ambition 
d’une Europe de la défense. Elle exige de renforcer 
nos industries de défense, de mutualiser nos program-
mes de recherche, de développer ensemble de nouve-
aux equipements. C’est cette Europe-là qui permet-
tra à la fois d’assurer son avenir avec une industrie 
forte mais également son indépendance pour éviter 
toute vulnerabilité par rapport à d’eventuelles mena-
ces. Le Triangle de Weimar peut devenir le creuset de 
ces avancées futures de l’Europe et comme Président 
de la République Française je veux faire en sorte que 
ce triangle de Weimar puisse être non-seulement une 
proclamation mais une traduction concrète de notre 
relation. (applaudissements) 

Je sais, Amis Polonais, que vous etes conscients 
du rôle qui est le votre par rapport au partenariat 
oriental. Cette dimension ne s’oppose pas à d’autres 
priorités que la France peut poursuivre vis-a-vis de 
la Méditerranée ou vis-a-vis de l’Afrique ou il y a des 
perils et il y a des menaces mais c’est aussi votre role 
que de faire en sorte que l’Europe puisse regarder 
dans toutes les directions, vers tous les horizons et 
notamment vers l’Est. Nous avons besoin d’une poli-
tique étrangere et de sécurité commune et dans la-
quelle vous prenez toute votre part. 

Pour ce qui concerne les relations entre nos deux 
pays, j’en ai parlé avec le Président de République, je 
le ferai avec le Premier Ministre, je veux donner une 
nouvelle impulsion à nos rapports. Il ne suffit pas de
proclamer, ça, c’est le plus simple, il convient de tra-
duire. Nous avons un partenariat stratégique, il a 
posé des principes. Je souhaite qu’il y ait donc un 
rythme annuel des consultations inter-gouvernemen-

Prezydent Republiki Francuskiej  
François Hollande

Le Président de la République Française  
François Hollande
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Będę mówił o tym w kontaktach na najwyższym 
szczeblu, a takie konsultacje odbędą się na początku 
roku 2013. 

Jest wiele dziedzin, w których możemy prowadzić 
współpracę (Oklaski), choćby współpracę naukową, 
między uczelniami. Francja i Polska, bądźmy z tego 
dumni, dysponują wielkim potencjałem w zakresie 
badań naukowych i technologii, a to jest klucz do 
rozwiązania problemu zatrudnienia w przyszłości. 
Zwiększajmy liczbę partnerstw między naszymi prze-
mysłami, zwiększajmy znacząco liczbę osób o podwój-
nych dyplomach, stwórzmy nową formułę współpra-
cy między uczelniami – Weimar stanowi tu jeden z przy-
kładów – tak byśmy i tu, w tych ramach, mogli reali-
zować wspólne projekty, wymieniajmy się inżyniera-
mi i badaczami. Sprawmy, by przedsiębiorstwa pol-
skie były obecne we Francji i aby francuskie przed-
siębiorstwa, które prezentują wysoki poziom, były 
przedmiotem waszego zainteresowania – mam na 
myśli sferę zrównoważonego rozwoju, ochrony środo-
wiska, gospodarki wodnej, agronomii, technologii, 
medycyny, energetyki, krótko mówiąc, te wszystkie 
dziedziny, w których możemy współdziałać. Na przy-
kład toczą się u nas dyskusje w sprawach energetyki, 
myślę, że w Polsce też się one odbywają – w sprawie 
energetyki jądrowej, w sprawie gazu i w wielu innych 
dziedzinach. Sprawmy zatem, byśmy zmierzali naprzód 
razem – w sprawie przekazu energii, w dziedzinach 
związanych ze środowiskiem, ale także w zakresie 
możliwości korzystania w pełni z naszego potencjału. 
Również w sferze dotyczącej kosmosu – przystąpili 
przecież państwo do Europejskiej Agencji Kosmicznej. 
Tutaj też możemy współpracować, ponieważ przestrzeń 
kosmiczna to wspaniała przygoda człowieka. 

Winniśmy rozwijać nasze stosunki gospodarcze.   
Przybyłem z ministrami mojego rządu, z parlamenta-
rzystami francuskimi, którzy z państwem współpracu-
ją, ale również z szefami przedsiębiorstw nie po to, żeby 
wywierać jakiś wpływ na decyzje Polski, bo uważam, że 
tego nie wolno robić, ale po to, żeby państwu pokazać 
nasze możliwości, jakie możemy państwu zaoferować. 

Jak już powiedziałem, chciałbym, żeby ta wymiana 
była dwukierunkowa, żeby państwo również mogli przy-
bywać do Francji, tak jak przybywaliście w przeszłości, 
i pokazywać pełne możliwości polskiej gospodarki. 

Przedsiębiorstwa francuskie bardzo wcześnie zdecy-
dowały się zaistnieć w Polsce. Już na początku lat 90. 
pojawiły się tu ze swoim kapitałem, know-how. W tej 
chwili w Polsce w tych przedsiębiorstwach jest 200 tys. 
miejsc pracy. Przedsiębiorstwa francuskie podejmują de-
cyzje w bardzo różnorodnych obszarach, takich jak tele-
komunikacja, dystrybucja, bankowość czy energetyka. 
Chciałbym, żebyśmy poszli dalej. Przedstawiciele przedsię-
biorstw, którzy tutaj są ze mną, pokażą te możliwości.

tales. Elles s’etaient perdues depuis plusieurs années et 
je les reprendrai au plus haut niveau et les prochaines 
consultations auront lieu dès le début de l’année 2013. 

Nous avons de nombreux domaines où nous po-
uvons coopérer (applaudissements): coopération scien-
tifique, universitaire. La France et la Pologne, soyons-
-en fiers, disposent d’un potentiel considerable dans le
domaine de la recherche et de la technologie. C’est la 
clé pour les emplois de demain. Multiplions aussi les 
partenariats entre nos industries, augmentons signi-
ficativement le nombre de doubles diplômes, imagi-
nons de nouvelles coopérations universitaires en fa-
isant de Weimar un exemple, c’est à dire faire en sor-
te que nous puissions avoir là aussi des projets com-
muns dans ce cadre. Echangeons nos ingénieurs, nos 
chercheurs. Faisons en sorte que les entreprises polo-
naises puissent être accueillies en France et ici, que 
nos entreprises françaises, celles qui ont le niveau de 
l’excellence qui peut être celui qui vous interesse dans 
le domaine du developpement durable, de l’environne-
ment, de l’eau, de l’agronomie, des technologies, de la 
médecine, de l’énergie, bref, tout ce que nous avons à 
faire ensemble. Nous devons l’être sur la question de 
l’énergie, où nous avons nos débats, j’imagine ici les 
mêmes qu’en France sur le nucléaire, sur le gaz et sur 
tant d’autres choses. Et bien faisons en sorte d’aller de 
l’avant ensemble sur la transition énergetique, sur le re-
spect de l’environnement mais aussi sur la capacité de 
tirer de nos ressources tout le potentiel nécessaire. Nous 
pouvons également coopérer en matière d’espace, vous 
venez de rejoindre l’Agence spatiale européenne et nous 
avons là encore des coopérations à mener ensemble par-
ce que l’espace c’est une formidable aventure humaine. 

Et puis il y a les relations économiques. Nous devons 
les développer. Je suis venu avec des ministres du gouver-
nement, avec des parlementaires français qui travaillent 
avec vous mais aussi avec des chefs d’entreprises, non pas 
pour influencer les décisions de la Pologne, je m’en serais
bien gardé, mais pour faire en sorte que nous puissions 
vous démontrer la capacité que nous pouvons offrir ici. 

Je souhaite, je l’ai dit, que les échanges soient 
dans les deux sens et que vous puissiez également 
venir en France, comme vous l’avez fait dans le pas-
sé, montrer la pleine capacité de votre économie. 

Les entreprises françaises ont fait le choix très tôt 
de la Pologne, dès le début des années 90. Elles ont 
apporté leur capital, leur savoir-faire, et aujourd’hui 
il y a 200 mille emplois en Pologne qui sont influencés
par les décisions économiques d’entreprises frança-
ises, dans les secteurs aussi différents que les télécom-
munications, la distribution, la banque, l’énergie. Je 
souhaite que nous allions plus loin et les entreprises 
qui m’accompagnent vont faire la démonstration. 

Prezydent Republiki Francuskiej  
François Hollande

Le Président de la République Française  
François Hollande
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Panie i Panowie! Drodzy Przyjaciele Parlamenta-
rzyści! Francja i Polska z uwagi na geografię – każde
z naszych państw zajmuje określone miejsce na kon-
tynencie – z uwagi na swoje dopełniające się systemy 
gospodarcze, z uwagi na swoje społeczeństwa, które 
są dynamiczne, niosą brzemię wielkiej odpowiedzial-
ności w Europie, a historia zobowiązuje nas jeszcze 
bardziej. Nie mogę, kiedy mówię z tej trybuny o hi-
storii, nie przypomnieć tego znowu, żeby uzmysłowić 
nam wyzwania przyszłości. 

Pani Marszałek! Chciałbym również zainspiro-
wać się poetą, francuskim poetą,  Wiktorem Hugo. 
W roku 1846 – Polska zniknęła z mapy politycznej 
Europy ponad pół wieku wcześniej – Wiktor Hugo, 
przemawiając do parlamentarzystów francuskich, 
powiedział prostą rzecz: „Dwa narody spośród wszyst-
kich innych od czterech stuleci odgrywały w cywili-
zacji europejskiej rolę wyzbytą interesowności. Te 
dwa narody to Polska i Francja”. (Oklaski) I Wiktor 
Hugo dodał – poeci wszystko przewidują z góry, dla-
tego politycy powinni być skromni, zwłaszcza że ci 
poeci byli również wielkimi politykami – że te dwa 
kraje powinny teraz się porozumieć, tak żeby jeden 
do drugiego odczuwał tę głęboką sympatię dwóch 
sióstr, które razem walczyły i obie dużo zrobiły dla 
Europy. (Oklaski) Dlatego też jesteśmy depozytariu-
szami tych ideałów, tych ambicji, tego dorobku, tego 
spadku. Musimy tchnąć nowego ducha w Europę, 
takie jest przeznaczenie wielkich narodów, takich jak 
nasze, Polska i Francja, umieć wznieść się ponad 
własne interesy po to, żeby walczyć o sprawę, która 
nas wzniesie jeszcze wyżej. Tą sprawą wczoraj była 
wolność i ciągle jest nią wolność, ale teraz wolność 
ma swoją nazwę – to Europa!

Niech żyje Polska! Niech żyje Francja! Niech żyje 
przyjaźń polsko-francuska! (Burzliwe, długotrwałe 
oklaski) 

Mesdames, Messieurs, chers Amis Parlementa-
ires, la France et la Pologne ont par la geographie- 
chacun de nos pays à sa place- nos économies com-
plémentaires, notre population dynamique, nous 
avons donc une responsabilite éminente en Europe 
et l’histoire nous oblige encore d’avantage. Je ne peux 
pas le faire devant vous à cette tribune en évoquant 
l’histoire et ne pas de nouveau la rappeler pour nous 
mettre devant les défis de demain.

Je veux m’inspirer, moi aussi, chère Présidente, 
d’un poète, d’un poète français, Victor Hugo. En 
1846, alors que la Pologne avait disparu depuis un 
demi-siècle de la carte politique de l’Europe, Victor 
Hugo s’adressait devant les parlementaires français 
et il leur disait cette chose simple : deux nations entre 
toutes, depuis quatre siècles, ont joué dans la civili-
sation européenne un role désinteressé, ces deux 
nations sont la France et la Pologne. (applaudisse-
ments) Et il a ajouté, car les poètes ont tout prévu, 
c’est ce qui rend les politiques modestes, surtout qu-
and ces poètes ont été aussi de grands politiques.  
Victor Hugo ajoutait que ces deux nations aujour-
d’hui doivent s’entendre, doivent avoir l’une pour 
l’autre cette sympathie profonde de deux soeurs qui 
ont lutté ensemble. Toutes deux ont beaucoup fait 
pour l’Europe. (applaudissements) Alors nous som-
mes dépositaires de cet héritage, de cet idéal, de cet-
te ambition. A nous d’apporter le nouveau souffle,
c’est le sort des grandes nations, comme les nôtres, 
Pologne et France, que de savoir dépasser nos pro-
pres intérêts pour poursuivre une cause qui nous 
élève encore d’avantage. Cette cause, hier, c’etait la 
liberté, c’est toujours la liberté, mais aujourd’hui la 
liberté a un nom, c’est l’Europe! 

Niech żyje Polska! Niech żyje Francja! Vive l’ami-
tié entre la France et la Pologne! (longs applaudisse-
ments)

Marszałek Senatu  
Bogdan Borusewicz:

Szanowny Panie Prezydencie! Polskę i Francję 
wiąże wiele lat wspólnej historii, wspólnej walki o wol-
ność. Pana dzisiejsza wizyta wpisuje się dobrze w tę 
wspólną historię, ale ma też olbrzymie znaczenie dla 

dnia dzisiejszego i przyszłości. To, co pan powiedział 
w swoim przemówieniu, pokazuje, że hasło, które pan 
wzniósł, napełnione będzie nową treścią. A więc 
niech żyje Polska! Niech żyje Francja! Niech żyje 
przyjaźń polsko-francuska! (Oklaski) 

Dziękuję za wystąpienie i zamykam uroczyste 
zgromadzenie posłów i senatorów. (Oklaski) 

(Koniec posiedzenia o godz. 14 min 08) 

Prezydent Republiki Francuskiej  
François Hollande

Le Président de la République Française  
François Hollande
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