
                                                                    

 

Warszawa, 8 listopada 2019 r. 

 
Informacja prasowa 

30 lat później: Bohaterowie polskiej transformacji w Waszyngtonie 

Z okazji 30. rocznicy przemian demokratycznych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej 
Prezydent Lech Wałęsa i Leszek Balcerowicz odwiedzą Waszyngton na zaproszenie wiodącej 
amerykańskiej fundacji wspierającej rozwój demokracji na świecie – National Endowment for 
Democracy (NED), aby wspólnie uczcić rocznicę transformacji w Polsce. Organizatorami wizyty 
są także Forum Obywatelskiego Rozwoju i Instytut Lecha Wałęsy. 

Pokojowy i bezkrwawy sukces „Solidarności” w walce z komunizmem nie byłby możliwy bez 
silnego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych i narodu amerykańskiego, który w historii 
wielokrotnie stawał z Polską ramię w ramię w walce o wolność. Stany Zjednoczone i Polskę 
jednoczy wspólne zaangażowanie na rzecz wartości demokratycznych, wolności 
obywatelskich, praw człowieka, praworządności, wolnego rynku i bezpieczeństwa. 

Lech Wałęsa, były prezydent RP oraz Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów 
w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, 12-15 listopada 2019 r. odwiedzą Waszyngton, aby 
wspólnie świętować 30 lat, które upłynęły od rozpoczęcia transformacji w Polsce.  
W programie nie zabraknie spotkań z amerykańskimi politykami i organizacjami społecznymi, 
wystąpień oraz spotkań z mediami. 

13 listopada w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych wystąpi Lech Wałęsa podczas  
posiedzenia Podkomisji ds. Europy, Eurazji, Energii i Środowiska (Komisja Spraw 
Zagranicznych). Tematem przewodnim posiedzenia będzie „Demokracja i Sojusz NATO: 
wspieranie wspólnych wartości demokratycznych”, w trakcie którego Prezydent przedstawi 
swoją ocenę stanu demokracji w Polsce. 

Także 13 listopada w sali Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA odbędzie się 
przyjęcie z okazji „30. rocznicy przemian demokratycznych Polski w 1989 r.", zorganizowane 
przez National Endowment for Democracy. Będzie to znakomita okazja do uczczenia 
fundamentalnego wkładu Prezydenta Lecha Wałęsy i Leszka Balcerowicza w niezwykły sukces 
polskiej demokracji.  

Rano 14 listopada delegacja odwiedzi Pomnik Ofiar Komunizmu, gdzie złożone zostaną kwiaty 
i uczczenie ofiar minutą ciszy. Następnie udadzą się do siedziby centrali amerykańskich 
Związków Zawodowych  AFL-CIO, gdzie odbędzie się konferencja "Democracy in Central 
Europe after Thirty Years", upamiętniająca 30. rocznicę historycznych przemian 
demokratycznych w Polsce i Europie Środkowej, z udziałem amerykańskich kongresmanów i 
historyków oraz autorów polskiej transformacji – Prezydenta Lecha Wałęsy i Leszka 
Balcerowicza.  

15 listopada w Cato Institute odbędzie się także specjalne wystąpienie Leszka Balcerowicza pt. 
"Liberalizm, autorytaryzm oraz dobre i złe transformacje", podczas którego przybliży 
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amerykańskim słuchaczom temat ustrojowej transformacji gospodarczej oraz zagrożeń dla 
wolności ze strony populizmu.  

W dniu 18 listopada Prezydent Lech Wałęsa wygłosi przemówienie na Uniwersytecie 
Harvardzkim z okazji 30. rocznicy obalenia komunizmu na zaproszenie Institute of Politics of 
the Harvard Kennedy School, który gościł wielu znamienitych przywódców, w tym także 
noblistów. Wizyta stanowi część konferencji pt. “Europe Was Not Always Free and United: 
Celebrating 30 Years Since the End of Communism”. 
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