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Foreword

A Message from President Lech Wałęsa for the Special Issue of Humanities 
Research published by The Australian National University, Canberra.1

Thirty years ago Solidarity was born—the movement that changed the face of 
Poland and Europe. It was a mass, multi-generational and peaceful movement 
that challenged the communist system in many ways and many places. The 
echoes of our struggle, and the emissaries of Solidarity with their message of 
freedom and democracy, were reaching all corners of the world.

Thirty years ago in the Gdańsk Shipyard we sensed the support coming from 
abroad, from all generations and social circles. This supra-national solidarity was 
giving us hope that the values we were fighting for would triumph not only in 
Poland, but would also dominate in other captive countries. I am confident that 
this wide support and pressure from abroad prevented communist authorities 
from immediate suppression of our movement. International assistance—
material, moral and political—enabled the survival of Solidarity also during the 
dark days of martial law, and it accompanied the movement during the bloodless 
collapse of the totalitarian system in Poland in 1989.

After thirty years, on the occasion of this important publication that reflects 
on the times of struggle and the difficult period of successful transformation 
in Poland, I would like to thank all friends of Solidarity in Australia for their 
unwavering trust and support. Celebrations of this important anniversary—the 
thirtieth anniversary of the formation of the Solidarity movement—should also 
give us an opportunity for celebrating international friendship and solidarity in 
supporting the ideals of freedom, democracy and justice.

I am very glad that The Australian National University and a group of prominent 
scholars from Australia and overseas are issuing a publication that testifies to 
solidarity without borders.

Lech Wałęsa 

1 The original message in Polish is reproduced below.
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Lech Wałęsa celebrating victory in August 1980.

(Provided by MSZ, Warsaw).
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Posłanie Prezydenta Lecha Wałęsy

Do specjalnego numeru Humanities Research opublikowanego przez The Australian 
National University, Canberra.

Trzydzieści lat temu narodziła się Solidarność, która odmieniła oblicze Polski i Europy. 
Był to ruch masowy, wielopokoleniowy i pokojowy, który zmagał się z systemem 
komunistycznym na wiele sposobów i wielu miejscach. Echa naszej walki i emisariusze 
Solidarności docierali z posłaniem wolności i demokracji do wszystkich zakątków 
świata.

Trzydzieści lat temu w Stoczni Gdańskiej czuliśmy pochodzące z różnych pokoleń i 
środowisk wsparcie nadchodzące z zagranicy. Ta ponadnarodowa solidarność dawała 
nam nadzieję, że wartości, o które walczymy zwyciężą nie tylko w Polsce, ale zapanują 
także w innych krajach zniewolonych. Jestem przekonany, że to szerokie wsparcie i 
zagraniczna presja uniemożliwiły władzom natychmiastowe zdławienie naszego ruchu. 
Międzynarodowa pomoc, materialna, moralna i polityczna umożliwiła także przetrwanie 
Solidarności podczas ciemnych dni stanu wojennego i towarzyszyła jej w czasie 
bezkrwawego upadku systemu totalitarnego w Polsce.

Po trzydziestu latach, z okazji tej ważnej publikacji będącej refleksją nad minionymi 
latami zmagań i trudnym okresem udanej transformacji w Polsce, pragnę podziękować 
wszystkim przyjaciołom Solidarności w Australii za ich niezachwiane zaufanie oraz 
wsparcie. Świętowanie doniosłej rocznicy—30 rocznicy powstania ruchu Solidarności—
powinno być także okazją do uczczenia międzynarodowej przyjaźni i solidarności we 
wspieraniu ideałów wolności, demokracji i sprawiedliwości.

Pragnę wyrazić radość, że Australian National University i grono wybitnych naukowców 
z Australii i zagranicy wydaje publikację, która jest świadectwem pamięci i solidarności 
bez granic.

Lech Wałęsa 


