
18 listopada 2005 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów
Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. 

Wśród nich znalazł się:
Ariel Makowski z Chełmży, lat 17 
Wielki talent wioślarski, wielokrotny medalista międzynarodowych i ogólnopolskich zawodów, a
jednocześnie wzorowy uczeń. Jest sumienny i wytrwały jak przystało na prawdziwego sportowca.
Marzy o medalu na olimpiadzie i studiach na AWF lub w Akademii Medycznej.
 

Zwracając się do zebranych Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in.:
 
Chcę serdecznie Wam pogratulować tych nagród i powiedzieć, że przyjemność jest i dla Was, bo
jesteście laureatami tych stypendiów, i dla nas – wszystkich tu obecnych po tej stronie, ponieważ
spotkać w Pałacu Prezydenckim młodych, zdolnych Polaków, którzy już osiągnęli sukcesy i dają
nam nadzieję na przyszłość jest ogromną przyjemnością. Wam młodym chcę powiedzieć, że w tej
sali odbywały się wielkie, historyczne wydarzenia, a w czasie mojej prezydentury odbierałem tutaj
przysięgi od premierów, ministrów, tu były powoływane kolejne rządy Rzeczypospolitej, tu swoje
przysięgi sędziowskie składali sędziowie, tutaj przyjmowany był korpus dyplomatyczny tych
państw, które są reprezentowane w Polsce. Chcę Wam o tym powiedzieć żebyście wiedzieli, że
miejsce jest  to wyjątkowe i wierzę, że zapisze się na zawsze w Waszej pamięci, ale że przede
wszystkim zachęci Was do spełniania marzeń, do wytrwałości, do wykorzystania wielkiej energii,
zapału i optymizmu, który tkwi w Was. Jestem przekonany, że Polska ma wspaniałą młodzież, że
blisko dwa miliony ludzi studiujących, bardzo wiele tysięcy młodych Polaków uczących się za
granicą, chęć uczenia się i chęć inwestowania w siebie to jest dowód, iż młode pokolenie Polaków
buduje i jest gotowe tworzyć jak najsilniejszą pozycję Polski we współczesnym świecie.
Nie tak dawno, parę tygodni temu cieszyliśmy się ze zwycięstwa Rafała Blechacza w konkursie
Chopinowskim. Jesteśmy radzi, że sukcesy odnoszą młodzi polscy informatycy, młodzi polscy
artyści, że swoje sukcesy mają młodzi polscy sportowcy. To wszystko jest dowodem, że można, że
da się, że wymaga to wysiłku, pracy, konsekwencji, skromności i za to wszystko chcę Wam
serdecznie podziękować.
Chcę również przy tej okazji powiedzieć jak bardzo Polska jest bogata ze względu na miejsca w
których Wy urodziliście się, w których rodzą się polskie talenty, bowiem Rafał Blechacz jest z
Nakła nad Notecią – mało kto znał to miejsce zanim on zdobył laur w konkursie Chopinowskim.
Ale chcę powiedzieć, że wśród dzisiejszych stypendystów mamy stypendystów z Piławy Górnej,
Chełmży, Międzychodu, Pasłęka, Chmielnika, Zdrowej, Starego Korczyna, Blachowni, Wolbromia
i nie wymieniłem całej listy miast, miasteczek, wsi i tych wszystkich regionów, z których
pochodzicie ale one pokazują, iż nasze  bogactwo tkwi i w ludziach, i w tych właśnie regionach, w
których żyjecie i w których rozwijacie swoje uzdolnienia.
Wręczamy te stypendia w pierwszym roku polskiej obecności w UE, jestem przekonany, że to jest
właśnie nasza odpowiedź na różne europejskie kłopoty. Ufajcie Polsce, ufajcie polskim młodym
talentom, ufajcie naszym możliwościom, będziemy razem budować najlepsze wartości na
przyszłość. Chcę wszystkim laureatom serdecznie pogratulować i podziękować. Chcę powiedzieć,
że jestem pełen podziwu i dla Was młodych i dla Waszych rodziców, którzy Wam całe życie
pomagali. Chcę podziękować bardzo serdecznie sponsorom za ich hojność i  zrozumienie jak
wielką wagę ma wspieranie młodych talentów. Spotykamy się po raz dziewiąty, razem udało się
przyznać ponad 400 stypendiów na łączną kwotę niemal miliona stu tysięcy złoty. Drodzy
sponsorzy bez Waszej życzliwości i wsparcia byłoby to niemożliwe.
Chcę również podziękować Radzie Funduszu Pomocy Młodym Talentom. Państwa wysiłek,
zaangażowanie, mądrość, doświadczenie były niezwykle ważne. To że tak wiele znakomitych
postaci zechciało wziąć udział w naszym dziele jest zaszczytem dla naszego przedsięwzięcia.
Na koniec pozwólcie, że zwrócę się do Pani Prezydentowej, bo nie tylko jestem wdzięczny za Jej
miłość i tyle lat wspólnego życia i tych wspaniałych chwil, które razem przeszliśmy. Chcę



powiedzieć, że rzeczywiście Fundacja Porozumienie bez Barier, wiele inicjatyw, właśnie dotarcie
do młodzieży, do młodych talentów, zorganizowanie wokół tych projektów tak znakomitego grona
osób, które z nią współpracowały – to jest niezwykłe dzieło, to jest dzieło, za które jako prezydent,
jako człowiek jestem bardzo Jej wdzięczny. Jolanta Kwaśniewska stworzyła nowy styl pierwszej
damy, nową koncepcję obecności Pani Prezydentowej w życiu publicznym.
Nasza działalność prezydencka się kończy, Wasza – młodych ludzi rozpoczyna i to właśnie jest coś
wyjątkowo pięknego, inspirującego, budującego wiarę w dobrą przyszłość. Są zdolni, młodzi
Polacy, są młodzi ludzie w małych miastach i na wsi, i w dużych ośrodkach, którym trzeba pomóc,
ich talentom trzeba dać szansę, wesprzeć ich, a jednocześnie cieszyć się że właśnie jest to
bogactwo, niczego nie zazdrościć, ale wspólnie budować, tworzyć i korzystać z ogromnego
potencjału jaki daje polska historia, tradycja i młode pokolenie Polaków.
Życzę Wam, aby Wasze plany osobiste się spełniły, życzę rodzicom, aby ich marzenia mogły się
spełnić wraz z ich dziećmi. Życzę Polsce, aby nasza przyszłość była jak najlepsza – dzięki również
Wam – młodym utalentowanym Polkom i Polakom, którzy już teraz tak wiele potrafią, a którzy
będą osiągali jeszcze więcej.
Pani Prezydentowo, Panie, Panowie, wszystkim Wam za dziesięć lat wytrwałej działalności na
rzecz wsparcia młodych talentów, młodych ludzi, pomocy dla młodzieży z różnych ośrodków chcę
serdecznie podziękować. Traktuję to jako ogromy wkład w moją prezydenturę, jako ogromny wkład
w Polską rzeczywistość ostatnich dziesięciu lat. Jestem przekonały, że ktokolwiek będzie pisał
uczciwą historię o ostatniej dekadzie Polski to również wspomni o Waszej Fundacji, Waszych
wysiłkach, Waszej pracy i o tych młodych ludziach, których dzisiaj mieliśmy okazję uhonorować.


