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Panie Prezydencie, 
Panie Premierze Rzeczpospolitej Polskiej, 
Pani Kanclerz, 
Panie i Panowie Premierzy, 
Ministrowie, 
Parlamentarzyści, 
Ekscelencje, 
Szanowni Państwo, 
Obywatele Gdańska, Trójmiasta, 

Pierwszego września 1939 roku, od ataku na Polskę rozpoczął się koszmar Europy i świata. Tu, na Westerplatte, 
garstka żołnierzy bohatersko stawiła opór faszyzmowi, stanęła w obronie wolności i honoru Europy. To tutaj po 
raz pierwszy faszyzm napotkał na zbrojny opór. To na tej ziemi walczono z faszyzmem od pierwszego do 
ostatniego dnia wojny. 

Dziś. Jako Przewodniczący Parlamentu Europejskiego chcę mocno powiedzieć: 

Nie zapomnimy. I nie pozwolimy zapomnieć. Pamięci historycznej nie można schować do szuflady w zakurzonym 
muzeum. Bo to pamięć ważna i tragiczna. Pamięć o 60 milionach ofiar wojny. Niech wyrządzone krzywdy, niech 
rozsiane po świecie cmentarze będą dla nas wspólnotą pamięci i ostrzeżeniem dla wszystkich rządzących, 
ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń. Ta pamięć to fundamenty, na których budujemy przyszłość.  

Druga wojna zakończyła się w maju '45 roku. Faszyzm legł w gruzach. Ale nie był to koniec wielkich 
prześladowań narodów europejskich. Tylko połowa kontynentu odzyskała swobodny oddech.  Trzeba było odwagi 
mieszkańców Berlina w '53 roku, bohaterstwa mieszkańców Budapesztu i Poznania w '56 roku, wielkiego zrywu 
Pragi i Bratysławy w '68 r., a potem Polskiego Wybrzeża w '70 r.. I wreszcie powstania "Solidarności", której już 
nie udało się zadławić, aby nasz kontynent mógł znów odetchnąć głęboko. Pomogło otrzeźwienie i zmiany w 
Związku Radzieckim. 

W 2008 roku Parlament Europejski uczcił ofiary dwóch największych totalitaryzmów XX wieku i ustalił dzień 23 
sierpnia - rocznicę podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow - Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i 
Nazizmu. "Masowe deportacje, morderstwa, zniewolenia popełnione w ramach aktów agresji stalinizmu i nazizmu 
kwalifikują się do kategorii zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości." Tak napisali Eurodeputowani roku 
temu.  

Straszliwe doświadczenie wojny natchnęło ojców założycieli do tworzenia zjednoczonej Europy. Nie przypadkiem, 
jako pierwszą powołano do życia, prawie sześćdziesiąt lat temu, Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, ze wspólną 
kontrolą nad węglem, wówczas najważniejszym surowcem energetycznym. Proponując powstanie Wspólnoty, 
Robert Schuman powiedział: "Solidarność produkcji spowoduje, iż wojna będzie nie tylko nie do pomyślenia, ale 
po prostu nieopłacalna."  

Przez wiele lat od tamtej pierwszej Wspólnoty obalaliśmy mury pozostałe po drugiej wojnie światowej. Nie 
możemy teraz dopuścić, aby kiedykolwiek powstały one znowu poprzez wykorzystywanie do tego surowców 
energetycznych, albo też, aby powstały poprzez manipulację historycznymi faktami. Chciałbym przypomnieć w 
tym miejscu niedawne słowa Episkopatów Polski i Niemiec: "Tylko prawda może uczynić nas wolnymi. Prawda, 
która niczego nie dodaje i niczego nie pomija. Która niczego nie przemilcza.". 

Z szacunku dla tych, którzy ginęli za nasza wolność, musimy iść dalej. Śladami Schumana. Umacniając naszą 
europejską solidarność. Podstawy solidarności można tworzyć tylko poprzez konkretne działania. Poprzez 
wspólną bazę do dalszego, także gospodarczego, rozwoju. Musimy twardo też, niezmiennie stać na straży 
demokracji i praw człowieka. Unia Europejska to ogromna wartość - w globalnym świecie potrzebuje 
wiarygodnych partnerów. Potrzebujemy współpracy z Rosją, Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami. To, że 
jesteśmy tu razem, na Westerplatte, to wielka wartość.  

Jesteśmy odpowiedzialni za pojednanie pomiędzy europejskimi narodami. Składam hołd tym, którzy walczyli w 
obronie wolności. My Europejczycy będziemy pamiętać. Będziemy budować Europę godną waszej wielkiej ofiary. 
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Mr President,  

Prime Minister of the Polish Republic, 

Madam Chancellor, 

Prime Ministers, 

Ministers, 

Parliamentarians, 

Excellencies, 

Ladies and Gentlemen, 

Citizens of Gdansk, and the three cities (Gdansk, Sopot, Gdynia), 

The attack on Poland which took place on 1 September 1939 marked the beginning of the nightmare which 
engulfed Europe and the world. Here at Westerplatte, a handful of troops took a heroic stand against fascism and 
fought for the freedom and honour of Europe. Here, for the first time, fascism met with armed resistance. Here, 
the fight against fascism continued from the first to the last day of the war. 

Today, as President of the European Parliament, I want to state strongly: 

We shall not forget. And we must not allow ourselves to forget. Our memories of history cannot be filed away in 
some dusty museum. For these are important and tragic memories. The remembrance of 60 million victims of the 
war. Let the suffering that has been endured and the graveyards scattered across the globe serve as a shared 
community of memory for us and stand as a warning to all leaders and to future generations. These memories are 
the foundations on which we are building the future. 

The Second World War ended in May 1945. Fascism lay in ruins. Yet the great persecutions of the nations of 
Europe did not end here. Only one half of the continent could breathe freely. Still needed was the courage of the 
Berliners in 1953. The heroism of the citizens of Budapest and Poznan in 1956. The great uprisings in Prague 
and Bratislava in 1968 and the Baltic uprising of 1970. And finally the Solidarity uprising, which by now was 
irresistible, allowed our continent to breath deeply.  Renewal and change in the Soviet Union was also helpful. 

In 2008 the European Parliament commemorated the victims of the two great totalitarian regimes of the 20th 
century and proclaimed 23 August - the anniversary of the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact - as a 
European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism. 

Last year, the Members of the European Parliament recognised that: 'The mass deportations, murders and 
enslavements committed in the context of the acts of aggression by Stalinism and Nazism fall into the category of 
war crimes and crimes against humanity'. 

It was this terrible experience of war which led the founding fathers to establish a united Europe. It was not by 
chance that nearly sixty years ago the first step was the creation of a European Coal and Steel Community. Joint 
control over coal, which was vital to the production of energy, was intended to help prevent further wars. When 
proposing the founding of the Community, Robert Schuman declared that: 'the solidarity in production thus 
established will make it plain that any war (...) becomes not merely unthinkable, but materially impossible'. 

Over the many years since that first Community was established, we have been knocking down the walls left 
behind by the Second World War. We cannot now allow them ever to be raised again, through exploitation of 
energy resources or manipulation of historical facts. I therefore wish to remind you of the words of the Polish and 
German Episcopates: 'Only truth can set us free. Truth which adds nothing and omits nothing. Truth which leaves 
nothing unsaid'. 

Out of respect for those who died for our freedom, we must go further, following in the footsteps of Robert 
Schuman and strengthening our European solidarity. We can lay the foundations for solidarity only by taking firm 
measures, in order to also build a common platform for further economic development. We must be firm and 
constant in our support for democracy and human rights. The European Union is of immense value, but in a 
globalised world it needs reliable partners. We need to cooperate with Russia and the United States as well as 
other countries. The fact that we are here together at the Westerplatte is of great value. 

We are responsible for the reconciliation between European nations. I salute those who fought for freedom. We 
Europeans will remember. We will build a Europe worthy of your sacrifice. 


