
Wystąpienie podczas wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi 
państwa Izrael – Panu Micha Lindenstraussowi, Ombudsmanowi  
i Kontrolerowi Państwa Izrael 
 
 
 
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu Krzyż Oficerski Orderu 
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz ochrony praw i 
wolności człowieka i obywatela. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Pragnę serdecznie pogratulować Panu Micha Lindenstraussowi. Ogromnie się 
cieszę, że wyjątkowy dorobek Pana Sędziego w zakresie ochrony praw 
człowieka został doceniony i uhonorowany.   
 We wdzięcznej pamięci mam naszą współpracę w grudniu ubiegłego 
roku, gdy wspólnie zorganizowaliśmy w Oświęcimiu specjalną sesję z okazji 
obchodów 60. Rocznicy Uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Wiem, że dla Pana Sędziego była to trudna 
decyzja, bowiem niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, gdzie 
naziści  zamordowali członków Pana rodziny, wiąże się dla Pana i większości 
Żydów z bolesną pamięcią. Jednak z całą odwagą i determinacją podjął Pan 
Sędzia to wyzwanie i przyjął moją propozycję. Obaj uznaliśmy, że spotkanie i 
rozmowa Ombudsmanów z wielu krajów w miejscu największej zbrodni XX 
wieku będzie miała siłę symbolu. I że właśnie w Auschwitz przypomni skąd 
wzięła się potrzeba sformułowania praw człowieka zapisanych w Powszechnej 
Deklaracji ONZ – na których chcemy budować swoją przyszłość, dbać o 
wolność, bezpieczeństwo i prawa każdej osoby, w każdym miejscu. 
 Niech mi wolno będzie podkreślić, że uhonorowanie Pana Micha 
Lindenstraussa, Ombudsmana i Kontrolera państwa Izrael przez Pana Lecha 
Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma również inny, 
historyczny wymiar. Wpisuje się w unikalną, wielowiekową tradycję więzi 
łączących Polaków i Żydów. Jest wyrazem szacunku dla naszych wspólnych 
dziejów, dla kultury żydowskiej, która – będąc od zarania kolebką naszej 
cywilizacji – przez stulecia współtworzyła także świetność Rzeczypospolitej.  
 Jednocześnie niech moja obecność w Izraelu dowodzi tego, że mamy nie 
tylko piękne karty w przeszłości, ale i obiecującą przyszłość. Chciałbym dzisiaj 
osobiście podziękować Panu Sędziemu za to, co udało nam się wspólnie zrobić. 
Wyrażam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować nasze kontakty z 
pożytkiem dla polskich i izraelskich obywateli, jak również tych społeczeństw, 
które w drodze ku wolności i demokracji oczekują naszego wsparcia. Tak się 
bowiem składa, że obecnie najsilniejszą bronią w walce przeciwko łamaniu 
praw człowieka jest otwarte, zbiorowe potępienie sprawców, gdy poprzez media 
możemy pokazać gwałty i niegodziwości w wielu rejonach świata oraz 



uwrażliwić na nie opinię publiczną. Dlatego potrzebna jest solidarność 
międzynarodowa, bliska współpraca Ombudsmanów Polski i Izraela. Działając 
w porozumieniu możemy z większą skutecznością przeciwstawiać się wszelkim 
przejawom rasizmu, ksenofobii czy antysemityzmu.  
 Szanowny Panie Sędzio, raz jeszcze gratuluję i życzę sukcesów w dalszej 
działalności. Proszę pamiętać, że w walce ze złem i niesprawiedliwością może 
Pan zawsze liczyć na życzliwość i wsparcie z polskiej strony.  
 Chciałbym również podziękować Panu Ambasadorowi i Wszystkim 
Państwu za tak godne zorganizowanie tej uroczystości. 
 


