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PROTOKÓŁ 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa 
oraz Ryszard Kaczorowski, Prezydent Rzeczypospolitej re
zydujący w Londynie, obecni na Zamku Królewskim w Warszawie 
na moje zaproszenie uznali, że : 

- dążenia kilku pokoleń Polaków do zapewnienia Polsce 
niepodległego bytu zostały zrealizowane, 

- budowa zrębów demokratycznego Państwa Polskiego 
powinna się odbywać wspólnym wysiłkiem wszystkich Polaków 
zamieszkałych zarówno w kraju, jak i za jego granicami. 

W związku z tym Ryszard Kaczorowski, Prezydent 
rezydujący w Londynie, złożył na moje ręce następującą 
deklarację : 

Uznając, że wybrany z woli Narodu w wyborach powszech
nych Prezydent Lech Wałęsa jest najwyższym przedstawicielem 
Państwa Polskiego oświadczam, że 

- moja misja prezydencka została wypełniona oraz 
zakończona i przekazuję insygnia prezydenckie 
Prezydentowi Lechowi Wałęsie, jako symbole ciągło1ci 
II Rzeczypospolitej, 

- wszystkie instytucje pozostające pod moim zwierzch
nictwem uznają zwierzchnictwo Prezydenta Lecha Wałęsy, 

- Rada Narodowa w Londynie ulegnie rozwiązaniu z chwilą 
ukonstytuowania się Sejmu i Senatu wybranych w powszech
nych, wolnych wyborach, 

- dotychczasowy Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie 
ulega przekształceniu w Komisję Likwidacyjną, która 
doprowadzi do zakończenia działalno~ci wszystkich 
instytucji rządowych na obczyźnie, 

- przekazywanie spraw i instytucji na §bczyźnie władzom 
krajowym będzie odbywało się sukcesywnie, nie później 
niż do dnia 31 grudnia 1991 roku; wnioski Komisji 
Likwidacyjnej w tym zakresie, po konsultacji z Radą 
Narodową/ do czasu jej rozwiązania/,będą przedsta
wiane do akceptacji Prezydentowi Rzeczypospolitej 
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Polskiej; do Komisji Likwidacyjnej zostaną 
zaproszeni również wyznaczeni przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Lecha Wałęsę przedstawiciele 
władz krajowych. 

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

/-/ Andrzej Stelmachowski 

Sporządzono na Zamku Królewskim w Warszawie, w dniu 22 grudnia 
1990 roku. 

Stwierdzam zgodność z oryginałem 

Szef Kancelarii Senatu 

/-/ Wojciech Sawicki 

PRZEMOWIENIE 
Marszałka Senatu Rzeczypospolitej, prof. Andrzeja 
Stelmachowskiego na uroczystości przekazania insygniów 
prezydenckich na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 
22 grudnia 1990 roku. 

Wielce Szanowni Państwo! 

Zebrani jesteśmy po to, by uczestniczyć w uroczystości 
przekazania insygniów prezydenckich Drugiej Rzeczypospoliej 
dziś zaprzysiężonemu, a wybranemu z woli narodu, Prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej, Lechowi Wałęsie. Sądzę jednak, 
że kryje się w tym akcie coś więcej. Jest to akt uznania dla 
walki tysięcy kombatantów pozostałych poza granicami kraju. 
Jest to akt uznania dla tych, którzy nieśli sztandar i głosili 
hasła niepodległościowe nawet wówczas, gdy my tu w kraju mu
sieliśmy milczeć. Jest to wreszcie akt uznania dla tych 
ws~y.stkich, którzy potrafili wierzyć w Polskę i nieść nadzieję 
jej zmartwychwstania nawet wbrew wszelkim okolicznościom. 
Contra spem sperare - to rzecz bardzo trudna, a jednak ci, 
którzy tu z daleka przybyli, potrafili swoją postawą o tym 
właśnie świadczyć. Dzięki im za to. 

Sądzę również, że akt dzisiejszy jest milowym krokiem 
naprzód w budowie zrębów Trzeciej Rzeczypospolitej, czerpiących 
ożywcze soki z tradycji i tej pierwszej dawnej, i tej drugiej, 
nowszej Rzeczypospolitej; jest uznaniem, że oto wróciliśmy 
do Polski wolnej, walczącej z wielu przeciwnościami, ale jednak 
suwerennej. Odtąd złączymy nasze wysiłki i - wierzę w to 
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głęboko - doczekamy się ojczyzny nie tylko wolnej, ale i 
zasobnej, nie tylko demokratycznej, ale i sprawiedliwej. 

PRZEMOWIENIE 
Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda 
Kaczorowskiego na uroczystości przekazania insygniów 
prezydenckich nowoobranemu Prezydentowi Lechowi Wałęsie na 
zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku. 

Dostojny Panie Prezydencie! 

Trudno uniknąć patosu w tej historycznej sali, która 
przypomina o odwiecznym majestacie Rzeczypospolitej. 

Przybywam z Londynu na Zamek Królewski w Warszawie, 
zniszczony przez obcą przemoc, lecz odbudowany z gruzów 
wysiłkiem nieugiętego narodu. Przybywam w otoczeniu towa
rzyszy broni walczących o ojczyznę naprawdę wolną i suwe
renną, szczerze demokratyczną, sprawiedliwą dla wszystkich. 

Przybywam do odradzającej się Polski, by wybranemu 
w wolnych wyborach Prezydentowi Lechowi Wałęsie przekazać 
insygnia państwowe II Rzeczypospoliej. 

Przez długie lata od tragicznego roku 1939, insygnia 
te były zarówno naszym atutem prawnym, jak i symbolem wiary 
w odbudowę umęczonego kraju. 

Prawowite władze polskie poza granicami kraju prze
stały być uznawane przez obce kancelarie dyplomatyczne, 
były jednak one akredytowane w sercach polskich w ojczyźnie 
i na emigracji. Ten klejnot patriotycznej wierno1ci dla 
Tej, która nie zginęła, szczególnym blaskiem świecił w 
głębi narodowej nocy. 

Przekazując te insygnia wraz z chorągwią Rzeczy
pospolitej, która powiewała niegdyś na tym Zamku, upatruję 
w nich złoty klucz do lepszej przyszło1ci naszej ponad 
wszystko umiłowanej ziemi rodzinnej. 

Powinniśmy podać sobie ręce i pamiętać, że nie ma 
alternatywy dla nadziei. Nasz naród jest skazany na własne 
siły i wierzę, że dobry Bóg nam pomoże. 

życzę Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 
aby poprowadził riaszą ojczyznę ku lepszej przyszło1ci. 

Boże błogosław Polsce. 
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PRZEMOWIENIE 
nowobranego Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy na 
uroczystości przekazania insygniów prezydenckich na Zamku 
Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku. 

Przeżywamy chwilę szczególną. 2 września 1939 roku 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej udał się z Zamku w daleką 
podróż. Dzisiaj, po długich latach podróż ta dobiegła końca. 
Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie, symbol naszej su
werenności, jest znów na Zamku, w swojej siedzibie. Powrócił 
tutaj z insygniami władzy państwowej po latach tułaczki na 
obczyźnie. 

Na Pana ręce, panie Prezydencie, pragnę złożyć podzię
kowanie. Tym wszystkim, którzy niezłomnością, hartem ducha, 
wiarą i bohaterstwem przyczynili się do tego, że uchodźca 
polski nigdy nie zerwał kontaktu z krajem. Tym, którzy w wy
dawnictwach, w radiostacjach, w organizacjach i pracą poszcze
gólnych osób - ocalali pamięć narodu pojętego jako całość. 
Jako całość kulturową i część europejskiej cywilizacji. 

Bez pracy bezimiennej rzeszy Polaków, bez poczucia 
wspólnoty rozciągającej się ponad granicami nie byłoby też 
łatwo zwalić dzielące nas mury. 

Nieśli~cie dumnie sztandar wolności. Spełniliście 
największy patriotyczny obowiązek względem Ojczyzny. Fćlska 
z tej dziejowej próby wyszła zwycięsko, w swych prawach 
nie uszczuplona. 

Do normalności jeszcze nam daleko. Jesteśmy na 
jej początku. Musimy budować Polskę demokratyczną, 
niepodległą i zasobną. Polskę posiadającą czytelny system 
polityczny i ekonomiczny. Więc właśnie teraz, gdy marsz 
ku Europie nabiera przyspieszenia, potrzebna nam będzie pomoc 
i wielorakie wzory w dziedzinie ~olitycznej i handlowej, 
przemysłowej i kulturalnej. Na wszystkich płaszczyznach 
zawiązać się musi wymiana. A do niej nie dojdziemy bez 
pomocy naszych, polskich instytucji rozrzuconych po całym 
świecie, bez Polaków chcących uczestniczyć w życiu kraju. 

Dziś, gdy władza moralna i polityczna uległa 
zjednoczeniu, wierzę, że wielowiekowy trud emigranta i 
uchodźcy polskiego przyniesie owoce. Wierzę, że wszyscy 
zamieszkamy we wspólnym europejskim domu. 

Władze polskie na uchodźstwie wypełniły godnie i 
zwycięsko swą historyczną misję. Raz jeszcze na ręce 
pana prezydenta za ws~~stko dziękuję. 


