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Zacznę od poezji, od pięknego wiersza Adama Zagajewskiego. Myślę, ze to o nas. 
No więc Poeta mówi tak: 
Trzeba wziąć na siebie cały ciężar świata 
i uczynić go lekkim, znośnym. 
Zarzucić go sobie na ramiona 
tak jak plecak i ruszyć w drogę. 
 
Dawno dawno temu, w 1989 roku, gdy jako Polki i Polacy, zaczęliśmy wielką zmianę, 
potrafiliśmy wziąć na swoje barki wielki ciężar zmiany, zrobiliśmy to z entuzjazmem, 
nadzieją, wiarą, poczuciem wolności. 
 
Nieśliśmy ten ciężar, jak chce poeta, lekko i znośnie. Wiedzieliśmy, gdzie nasz port. 
Mieliśmy oczy i serca szeroko otwarte na to, co wokół nas. 
 
Dlatego, na tej naszej drodze ku lepszemu życiu, świat, który nas otacza, dał nam 
wiele, my temu światu też 
 
Dziś, w 2015 roku, mam wrażenie, że coś się z nami dzieje niedobrego. Gdzie ci 
Polacy z tamtych lat? Nie potrafimy już dostrzec, co jest za horyzontem, bo małe 
rzeczy przesłaniają nam wielkie sprawy.  
 
Egoizm i brak wiary w siebie, paradoksalne połączenie kompleksu niższości i 
wyższości stają się naszą postawą narodową. Pani Profesor Skarżyńska pięknie 
powiedziała, że jesteśmy gdzieś miedzy megalomanią, a przekonaniem, że żyjemy 
wśród wrogów.  
 
Brakuje nam coraz częściej odwagi, i w myśleniu i w działaniu. W tym świecie bez 
wątpienia i trudnym i niebezpiecznym, trudno znaleźć dobry drogowskaz. Musimy 
jednak znowu zarzucić plecak na ramiona.  
 
W tej sali nie muszę przekonywać, że ten plecak na ramiona musimy zarzucić przede 
wszystkim my, bo my mamy poczucie odpowiedzialności i wiemy, gdzie nasz port.  
 
Nie jesteśmy same. Mamy szczęście, Unia Europejska jest dobrym towarzyszem dla 
takiej podroży.  
 
Unia to nasza droga do świata. Nika mówiła tu przede mną o tym, jaki ten świat teraz 
jest: trudny, skomplikowany, pełen wyzwań. I gdybyśmy musieli stawiać czoła tym 
wszystkim wyzwaniom jedynie jako samotne państwa narodowe, zróżnicowane 
wielkością, potencjałem gospodarczym i ludnościowym  i współzawodniczące ze 
sobą na niewielkim w sumie terytorium, to groziłby nam permanentny chaos i 
zjadanie słabszych przez silniejszych – a świat by nas połknął. Nie ma dla nas innej 
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drogi do świata niż Europa. Nie ma objazdów, obwodnic, które by mogły pominąć 
Europę w naszej drodze do znaczenia w świecie. Każdy zjazd z głównej drogi to 
wpadnięcie w ślepą uliczkę, bez szansy na wykorzystanie tego, co świat oferuje.  
 
Europa nie jest w najlepszej formie. Ale jest w stanie maksymalnej mobilizacji. Trwa 
wielka przebudowa strefy euro, kryzys w Grecji testuje i solidarność europejską i 
odpowiedzialność narodową. To dwie strony tej samej monety. Problematyczny 
status Wielkiej Brytanii w Unii pokazuje, że Wielka Brytania szuka swojej tożsamości 
w opozycji do Unii, nie ma swojej wizji Europy. Brytyjczycy nie wiedzą, po co im 
wspólna Europa. Problemy, które utożsamiają z integracją europejską, to ich własne 
nie rozwiązane sprawy o brytyjskich, a nie europejskich korzeniach. Życzę 
Brytyjczykom, by podjęli mądrą decyzję  w referendum. Unia to nie takie miejsce, 
gdzie się wchodzi i wychodzi na chwilę.  To decyzja na pokolenia. Wzrost ruchów 
populistycznych i antyeuropejskich, potrzeba głębszej integracji - przy wyraźnym 
podziale na tych, którzy chcą jej więcej i tych, którzy chcą jej mniej, demograficzne 
kurczenie się Europy, no i kryzys migracyjny – lista wyzwań, z którymi musimy się 
jako Europa zmierzyć jest długa.  
 
I stąd istotne pytanie, stawiane przez wielu - co dalej z Europą? 
 
W Europie panuje nastrój reformatorski. Kryzys uruchomił reformy nie do pomyślenia 
wcześniej. Rośnie apetyt polityczny na reformy. Tego nie widać w dyskursie polskich 
polityków. Wielkie przemiany mają miejsce w sferze ważnych dla nas polityk, takich 
jak gospodarka cyfrowa, energetyczna, czy stosunki gospodarcze ze Stanami 
Zjednoczonymi. Ale przede wszystkim reformuje się strefa euro. 
 
Pozwólcie mi na pewien komentarz osobisty, od serca. Połowę swojego życia 
związałam z Europą. Nie z jakąś abstrakcyjną przestrzenią geopolityczną, ale z 
miejscem, które zapewnia bezpieczeństwo i daje możliwość rozwoju każdemu 
narodowi i jego obywatelkom i obywatelom – w tym też mojej  Ojczyźnie Polsce i 
moim rodakom Polkom i Polakom. Nie wyobrażam sobie, aby Polska mogła zyskać 
lepsze warunki do kształtowania swojej przyszłości, wolna i niezagrożona przez 
wojnę, poza Unią, w jakimś wyimaginowanym Międzymorzu czy innych krainach, 
które sprawdzają się może na kartach książek, ale nie w rzeczywistości. 
 
Niektórzy mają złudzenia, że „damy radę” na własną rękę, że wraz z zakończeniem 
kolejnej perspektywy finansowej Unia przestaje już pełnić swoistą rolę kasy 
zapomogowej, a staje się balastem, bo sama wymaga teraz solidarności, właśnie 
choćby w kwestii migracji. 
 
A więc chcę powiedzieć zwolennikom takiego myślenia, że bardzo się mylą, że 
trzymając się kurczowo takiej ideologii wystawiają na ryzyko bezpieczeństwo Polski. 
Bo tylko Polska osadzona mocno, zakorzeniona nie tylko poprzez pieniądze, ale też 
poprzez wartości i prawo, w europejskim projekcie, jest w stanie zapewnić dobrą 
przyszłość następnym pokoleniom. 
 
„Maklerzy upadku”, którzy grają na upadek Unii na populistycznym i 
nacjonalistycznym rynku politycznym to postawa nieodpowiedzialna i nierozsądna. 
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Wiele słyszymy o „naszych interesach” w Unii. Co jest tym europejskim interesem 
Polski? 
 
To dobre i ważne pytanie. Polskim interesem jest silna Unia, oparta na  solidarności i 
wspólnotowym rozłożeniu ciężarów, w tym problemu migracji. Jego długofalowe 
uregulowanie jest w interesie całej Unii. Musimy uczestniczyć w tworzeniu 
najlepszych rozwiązań. Nie możemy odwracać się plecami i udawać, że nas to 
wszystko nie dotyczy. 
 
Może nas to nie obchodzić – ale wcześniej czy później poniesiemy koszty, całkiem 
wymierne, takiej polityki . Jeżeli w kwestiach migracji nie sprostamy naszej roli 
istotnego aktora, to nie zdziwmy się, gdy inni wzruszą ramionami na nasze kłopoty w 
przyszłości. Prawie 1.5mln Ukraińców żyje w stanie dramatu i nieszczęścia na 
terytorium objętym wojną. Któregoś dnia mogą stanąć na naszej granicy. Czy będzie 
to nasz problem czy europejski, zależy od nas, od tego, co mówimy i robimy dzisiaj.  
 
Musimy przemeblować nasze myślenie, wydobyć się z zaskorupiałych stereotypów 
narodowych i budować społeczeństwo otwarte na inność kulturową, w tym religijną.  
 
Migracja to wyzwanie, któremu możemy sprostać tylko wspólnie. Unia jest na dobrej 
ścieżce, ale jest to bardzo trudne wyzwanie.  
 
Opanowanie kryzysu migracyjnego to kwestia człowieczeństwa, ludzkiej godności, 
historycznej sprawiedliwości. Jest to pytanie natury moralnej: o to, kim jesteśmy i o to, 
czym jest Europa. I przed nim nie uciekniemy. 20 mln potomków polskich emigrantów 
żyje rozsianych po świecie. Nie ma innej możliwości niż wspólne poszukiwanie 
rozwiązań dla migracyjnego wyzwania. Powinniśmy to wziąć sobie do serca i rozumu 
i potraktować poważnie. Ale w znalezieniu dobrego, długotrwałego rozwiązania dla 
kwestii migracji tkwi wielki interes także ekonomiczny i społeczny. Trudno o tym 
mówić, gdy tyle nieszczęścia wokół, ale jesteśmy szybko starzejącym się 
społeczeństwem. Przybysze chcą pracować. Ich praca to dochody, płacone podatki, 
wpłaty na emerytury. Szybko rozwijające się społeczeństwa to społeczeństwa 
otwarte na imigrantów.    
 
Ten trudny okres dla Unii pokazuje jak ważne jest przywództwo: liderki i liderzy, które, 
czy to na poziomie państwa, czy w swoich środowiskach chcą i potrafią szczerze, 
otwarcie i pragmatycznie, ale jednocześnie kierując się moralną busolą, opanować 
lęki społeczne i zachęcić do działania na rzecz dobrych spraw. 
 
Prawdziwi przywódcy nie podążają za nami obywatelami. Są przed nami, wyznaczają 
kierunek, przekonują do słuszności swych decyzji. Tak było, gdy uznano granicę na 
Odrze i Nysie, gdy zjednoczono Niemcy, gdy nastąpiła wielka zmiana w Polsce.   
 
Tu na tej sali są same liderki, kobiety, które odważyły się wejść w życie publiczne, 
mimo wielu przeszkód. I to na nas, a nie tylko na polskim rządzie, czy Sejmie, 
spoczywa dziś odpowiedzialność za to jak Polacy, jak nasze społeczeństwo zachowa 
się wobec kryzysu migracyjnego. Nie można dać przyzwolenia społecznego na to, 
aby ludzie byli w sposób otwarty i nieskrępowany żadnymi zasadami przyzwoitości, 
manipulowani sfabrykowanymi faktami, i aby ich lęk był podsycany przez oczywiste 
kłamstwa. Liczę bardzo na Was, na Wasze przywództwo w środowiskach, które 
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reprezentujecie, że będziecie poszerzać wiedzę i prezentować fakty. Polskie 
społeczeństwo potrzebuje też szerokiej akcji informacyjnej na temat programu 
migracyjnego, aby nie kierować się lękiem i uprzedzeniami. Zmobilizujmy się i 
działajmy na rzecz społeczeństwa otwartego, bardziej ludzkiego, współczującego, 
spróbujmy zmniejszyć obecny w nas deficyt empatii wobec świata, o którym mówiła 
niedawno Agnieszka Holland. Jak piszemy w Stanowisku Kongresu Kobiet wobec 
uchodźców „Ludzkość jest jedna. Razem tworzymy bogactwo tego świata”. Nie 
pozwólmy, aby to był tylko slogan. 
 
Chciałabym wrócić na chwilę do Europy i przepaści między tym, co mówią niechętni 
Europie politycy  i gorączki reform w Unii i w strefie euro. Program pogłębiania 
integracji w strefie euro jest realizowany. Te kraje, które będą opóźniać swoje 
przystąpienie do euro, muszą sobie zdawać sprawę, że trafią do jednego z 
podrzędnych kręgów integracyjnych. Nie będzie to może krąg piekielny, ale na 
pewno też nie taki, który przyspiesza rozwój i nadaje mu stały rytm. Bycie poza euro 
– co zrozumiała także Grecja – to spowolnienie wzrostu, spadek wiarygodności, 
utrata zaufania i nieobecność w kluczowych gremiach decyzyjnych rdzenia integracji 
europejskiej. 
 
My Polacy musimy sobie zadać pytanie, czy chcemy powoli schodzić do tego kręgu 
odrzuconych, czy też na tyle wierzymy w siebie i nasz potencjał, że jesteśmy w 
stanie podjąć tę „kobiecą” decyzję (no bo niezależnie kto wygra wybory, to nie będzie 
to już „męska decyzja”!) i przyjąć euro. 
 
Kraj taki jak Polska, jeżeli wybierze praktycznie życie poza centrum Unii, czy to 
politycznie czy gospodarczo, szukając jakichś miraży, pozostanie skazany na 
peryferyjność i marginalne korzyści ze światowego podziału pracy. 
 
TAKI JEST WYBÓR: nie ma jakiejś trzeciej drogi pomiędzy Unią a izolacją – 
„odpuszczamy” jedną, wpadamy w drugą. 
 
My, Polki i Polacy, jesteśmy integralną częścią Europy. Jesteśmy też ogniwem 
nierozerwalnego łańcucha europejskiej solidarności. Musimy wziąć także w swoje 
ręce odpowiedzialność za Europę, jasno widzieć to, co jest naszym interesem w Unii. 
Nie dajmy się wypchnąć na peryferie Unii. 
 
Myślę, że w dzisiejszym chaotycznym świecie to właśnie kobiety coraz częściej stają 
się kotwicą stabilności, rozsądku, nieulegania złym emocjom i złym mocom. Weźmy 
na swoje barki odpowiedzialność za Polskę i Europę.  
 
I myślę, że to właśnie w tej sali, tak naładowanej energią solidarności i współpracy 
powinno głośno wybrzmieć to, że my, polskie kobiety, Europy nie „odpuścimy”!  
 
Dziękuję za uwagę. 
 


