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Wrocław Global Forum

Konferencję Wrocław Globar Forum, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 9–11 czerw-
ca 2011 r. uznać należy za jedno z najważniejszych wydarzeń bieżącego roku. W całości fo-
rum zostało poświęcone ocenie relacji transatlantyckich w aspekcie politycznym, społecz-
nym oraz gospodarczym. W jego obradach uczestniczyło ponad 250 przedstawicieli świata 
polityki, gospodarki i nauki, w tym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komo-
rowski, premier Mołdawii – Vladimir Filat, minister spraw zagranicznych Rzeczypospo-
litej Polskiej – Radosław Sikorski, były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksander 
Kwaśniewski, były kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych – senator John McCain, 
szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Stanisław Koziej, zastępca sekretarza obrony Sta-
nów Zjednoczonych ds. międzynarodowego bezpieczeństwa – Alexander Vershbow, były 
premier Rzeczypospolitej Polskiej – Jan Krzysztof Bielecki, były przewodniczący Rady Naj-
wyższej Białorusi – Stanislau Shushkievich oraz gospodarz tego przedsięwzięcia, prezydent 
Wrocławia – Rafał Dutkiewicz. Dolnośląską Szkołę Wyższą reprezentowała dr Patrycja So-
kołowska oraz dr Jerzy Dereń. 

Inaugurując obrady, prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że więzy transatlan-
tyckie z punktu widzenia Polski zawsze były dla niej wielkim wyzwaniem i wielką nadzieją 
Jednocześnie przypomniał słowa prezydenta Baracka Obamy, który powiedział, że integra-
cja europejska jest mechanizmem najważniejszym dla przyszłości świata zachodniego jako 
całości. To stwierdzenie powinno także na tym Forum znajdować swoje odbicie w dyskusjach, 
które będziecie Państwo toczyć. 

W  ramach poszczególnych paneli poruszano następujące zagadnienia: możliwość 
transmisji doświadczeń transformacyjnych państw Europy Środkowej i  Wschodniej, re-
wolucje w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, bezpieczeństwo energetyczne, sytu-
acja polityczno -społeczna Ukrainy oraz Białorusi i Mołdawii, partnerstwo transatlantyckie, 
przyszłość NATO, prezydencja Polski w  Unii Europejskiej, tendencje rozwojowe współ-
czesnego świata (globalizacja, rozwój technologiczny, demokratyzacja). W tym kontekście 
prezydent Bronisław Komorowski powiedział: Chciałbym również wyrazić nadzieję na sko-
rzystanie z polskich doświadczeń w zakresie dążenia do wolności, do demokracji i bezpieczeń-
stwa. Polska nieprzypadkowo wybrała drogę ku światu zachodniemu poprzez NATO, a na-
stępnie poprzez Unię Europejską. To też wynikało z doświadczeń historycznych w naszej czę-
ści Europy, która niestety nie miała prawa czuć się bezpieczna przez znaczną część jej histo-
rii. Dzisiaj dostrzegamy różne drogi ku wolności, ale czujemy wewnętrzny potencjał i prawo 
do mówienia o tym, że bez fundamentu wolności wszystkie inne struktury, decyzje będą nara-
żone na słabość. Polska stara się być elementem wspierającym poczucie misji i odpowiedzial-
ności za poszerzanie świata wolności. [...] W imię naszej wdzięczności za nasz sukces czujemy 
się odpowiedzialni za wspieranie procesów demokratyzacji i sił prodemokratycznych na Bia-
łorusi. Białoruś jest wielkim wyzwaniem wszystkich ludzi myślących o demokracji i mających 
odwagę myśleć w dalszej perspektywie. Warto być odważnym nie wtedy, kiedy historia się już 
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wydarzyła, warto być odważnym w sprzyjaniu odpowiednim zmianom historycznym w oto-
czeniu świata zachodniego, NATO, Unii Europejskiej na wschodzie i na południu. 

W trakcie konferencji wręczono Nagrody Wolności – Freedom Awards, przyznawane 
przez fundację Atlantic Council of the United States za  zaangażowanie na  rzecz wolno-
ści i  swobód obywatelskich. W tym roku odebrali je: trójka białoruskich opozycjonistów 
Ales Byalyatski, Natalia Kaliada, Zhanna Litvina; egipska blogerka i założycielka „Ruchu 6 
kwietnia” Esraa Abdel Fattah; amerykański senator John McCain; premier Mołdawii Vla-
dimir Filat i  minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Radosław Sikorski 
(w imieniu narodów mołdawskiego i polskiego) oraz założyciele „Gazety Wyborczej” Hele-
na Łuczywo i Adam Michnik. Pośmiertnie Freedom Awards uhonorowany został również 
Ronald D. Asmus, amerykański dyplomata, jeden z autorów polityki rozszerzenia NATO. 
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