
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich podczas 
wręczenia Złotego Krzyża Zasługi  – Panu Otakarowi 

Motejlowi, Ombudsmanowi Czech 
 
 
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczam Panu Złoty 
Krzyż Zasługi za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony praw i 
wolności człowieka i obywatela. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Pragnę serdecznie pogratulować Panu Otokarowi Motejlowi. Ogromnie się 

cieszę, że wyjątkowy dorobek Pana Doktora w zakresie ochrony praw człowieka 

został doceniony i uhonorowany.   

 Niech mi wolno będzie przy tej okazji podkreślić, że odznaczenie Pana 

Otokara Motejla, pierwszego Ombudsmana Republiki Czeskiej, przez Pana 

Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma swój 

historyczny i zarazem symboliczny wymiar. Wpisuje się w ponad tysiącletnią 

tradycję sąsiedzkich więzi łączących Polaków i Czechów. W naszym kraju 

pamiętamy o misji świętego Wojciecha, która przyniosła do Polski wiarę 

chrześcijańską i która do dnia dzisiejszego stanowi trwałą część naszej 

tożsamości narodowej. Z kolei wiem, że nasi sąsiedzi doceniają fakt, że w 

Polsce znaleźli schronienie czescy wygnańcy, uciekający przed 

prześladowaniem religijnym, tacy jak Jan Ámos Komenský. Można też z dumą 

powiedzieć, że w wielkiej mierze to właśnie Polacy i Czesi położyli w 1989 

roku fundamenty pod dzisiejszą nową Europę – bez murów i podziałów; 

cieszącą się wolnością i demokracją, z wielką pieczołowitością dbającą o 

przestrzeganie praw człowieka. 

 Chciałbym w tym miejscu podkreślić również ważną rolę Grupy 

Wyszehradzkiej, zainicjowanej jeszcze w czasach Czechosłowacji. Stawiana jest 

ona za wzór wielopłaszczyznowej współpracy regionalnej, która przynosiła i 



przynosi znakomite rezultaty. Także my, Ombudsmani, mamy swoją grupę V4, 

służącą do wymiany doświadczeń i omawiania działań podejmowanych w celu 

ochrony praw obywatelskich w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. 

Ostatnie takie spotkanie odbyło się w polskiej Białowieży we wrześniu tego 

roku. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że dobrze się rozumiemy, i że 

działając wspólnie możemy lepiej sobie radzić w obliczu nowych wyzwań 

stojących przed społeczeństwami naszych krajów. 

 Za tę doskonałą współpracę chciałem dzisiaj szczególnie ciepło 

podziękować mojemu wybitnemu koledze, Doktorowi Otakarowi Motejlowi. 

Jak również podkreślić Jego znakomitą postawę i dorobek, jako obrońcy wielu 

wybitnych dysydentów przed komunistycznymi sądami, jako przewodniczącego 

Sądu Najwyższego, a później jednego z najbardziej popularnych ministrów 

sprawiedliwości. I przede wszystkim, jako pierwszego Ombudsmana w historii 

odrodzonej Republiki Czeskiej, realizującego z powodzeniem swoją misję już 

drugą kadencję. Jest Pan, Panie Doktorze, wybitną postacią współczesności, 

której dokonania są podziwiane nie tylko w Czechach. 

     Raz jeszcze serdecznie Panu gratuluję i życzę sukcesów w dalszej 

działalności. Chciałbym, aby nasza współpraca się rozwijała i przynosiła 

obywatelom dobre owoce. Proszę pamiętać, że w walce o przestrzeganie prawa 

człowieka zawsze może Pan liczyć na życzliwość i wsparcie z polskiej strony.  

 Korzystając z okazji, chciałbym również bardzo gorąco podziękować 

Panu Ambasadorowi za tak godne zorganizowanie tej uroczystości oraz 

Wszystkim Państwu za miłe uczestnictwo. 

 


