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Z wdzięcznością i nadzieją przyjęliśmy słowa Pańskiego listu do Europejczyków. Jesteśmy 
przekonani, że większość spośród nas, mieszkańców państw Unii Europejskiej, nie godzi się na 
destabilizację porządku, który zapewnił pokój, ład społeczny i rozwój naszego kontynentu na 
niespotykanie w historii długi czas. Głośne i rosnące w siłę grupy nacjonalistów i populistów wciąż 
jeszcze stanowią znaczną mniejszość. I, jeśli Europa obierze drogę rozwoju, dalszej integracji, 
plany tych grup skazane są na porażkę. A są to plany cofnięcia procesu jednoczenia się Europy a co 
najmniej jego powstrzymania. 
 
Piszemy do Pana, przedstawiciele tych Polaków, którzy od przeszło trzech lat masowo, uporczywie 
i zdecydowanie przeciwstawiają się obecnej polityce polskich władz. Sprzeciwiamy się, w różnej 
formie,  próbom wciągnięcia naszego kraju w dzieło destrukcji Europy. Sprzeciwiamy się  łamaniu 
podstawowych zasad demokracji przez rządzącą partię, na którą głos oddało zaledwie kilkanaście 
procent Polaków uprawnionych do głosowania. 
 
Obchodzimy w tym roku w Polsce trzy wielkie rocznice. Trzydziestą rocznicę wyborów 4 czerwca 
1989 roku, dwudziestą rocznicę naszego członkostwa w NATO i piętnastą naszego wejścia do UE. 
Traktujemy je wszystkie jako nasze zbiorowe obywatelskie zobowiązanie. Mija w tym roku 
trzydziesta rocznica obalenia w Polsce komunistycznej dyktatury, zdarzenia, które zapoczątkowało 
upadek komunizmu na całym wschodzie Europy, oddanym Stalinowi wskutek konferencji 
jałtańskiej. Wielu uczestników obecnego ruchu opozycji demokratycznej walczyło pokojowo 
przeciw tamtemu reżimowi. Pamiętamy go dobrze, młodsi z nas znają go z opowieści swoich 
bliskich. 
 
Znamy cenę wolności i znamy jej wartość. Polska nie istniała jako państwo od końca XVIII wieku 
do zakończenia I wojny światowej, kiedy odzyskała suwerenność na zaledwie dwadzieścia lat. Nasi
przodkowie i my sami walczyliśmy o państwową niepodległość i o respektowanie praw człowieka –
czasem z bronią w ręku, czasem, kiedy było to możliwe, pokojowymi środkami. Nie trzeba 
tłumaczyć Polakom wartości niepodległości państwa 

 

 



i praw człowieka i obywatela, znamy tę wartość bardzo dobrze a swoją wierność udowodniliśmy 
krwią i cierpieniem wielu, bardzo wielu. 
 
Także z  tych, historycznych, powodów powitaliśmy Pański apel  z nadzieją, radością i 
zrozumieniem. Podobnie jak Francja, której Pan przewodzi, nie zamierzamy biernie przyglądać się 
próbie zahamowania postępów budowy integracji europejskiej. Rozumiemy, podobnie jak Pan, że 
minimalistyczny program obrony status quo jest w istocie pierwszym krokiem na drodze do 
upadku. Europa aby trwać, musi się rozwijać, musi znajdować wciąż większe środki na 
zapewnienie sobie bezpieczeństwa, w tym także  na prowadzenie polityki socjalnego 
bezpieczeństwa. Europa musi ponadto, w imię humanistycznych wartości, ale i we własnym 
interesie, wspierać rozwój w skali globalnej, przeciwstawiać się istnieniu porządków 
zniewalających człowieka i zagrażających pokojowi. Aby nie zatracić sumienia, swojej kulturowej 
tożsamości, Europa musi pozostać otwarta, zwłaszcza dla osób uchodzących przed wojną i tyranią. 
Nie chcemy powrotu do Europy ojczyzn, która to idea była przyczyną dwóch wielkich wojen 
światowych, pustoszących nasz Kontynent, niszczących jego kulturowe i cywilizacyjne dziedzictwo
 
Kochamy Polskę, jak Francuzi kochają Francję, jak obywatele innych krajów kochają swoje 
Ojczyzny. Chcemy ocalić nasze kultury, tradycje, ład prawny i moralny. I wiemy że, jak Pan pisze, 
możemy to osiągnąć jedynie wspólnie. Słowem, które stało się hasłem ostatniej, zwycięskiej walki 
Polaków o wolność, było słowo „solidarność”. Dziś czas na solidarność Europy, budującej 
wspólnotę bezpieczeństwa, gospodarki, życia społecznego i kultury. Europy pogłębiającej 
integrację, śmiało budującej wspólnotę społeczeństw, kultur i rynków, pogłębiającej demokrację 
przez działania na rzecz stałego procesu powiększania udziału w sprawowaniu władzy przez 
samorządy i zorganizowane, silne i świadome społeczeństwo obywatelskie. Europy otwartej na 
imigrację i wywiązującej się z powinności wobec uchodźców. Na tej drodze musimy szukać 
gwarancji dalszego, istotnie niepodległego, bytu. Nie istnieje żadna inna droga zabezpieczająca 
naszą  wolność, bezpieczeństwo i postęp. Wbrew propagandzie nacjonalistów, wbrew pokusom 
populistów. Europa jednolita, wewnętrznie solidarna i solidarna z innymi jest naszym celem. I była 
nim od pokoleń. Czy wie Pan, że polski uczony, żołnierz powstania przeciwko rosyjskiej okupacji, 
Wojciech Jastrzębowski był autorem projektu konstytucji zjednoczonej Europy? Pisał go w 
okopach, podczas ciężkich walk 1831 roku. Po powstaniu 1830 roku wielu jego bohaterów znalazło
schronienie we Francji. Luminarze tamtego  czasu, tworzący w Paryżu artyści, Chopin, Mickiewicz,
Norwid, Słowacki i wielu innych, politycy Hotelu Lambert i innych ugrupowań wolnościowych, 
uczeni, zyskali sobie w historii Polski miano Wielkiej Emigracji. 
 
Panie Prezydencie! 
 
Cieszą nas niezmiernie ważne słowa Pańskiego listu, słowa męża stanu, dowodzące jasnego i 
odważnego zarazem wejrzenia w niełatwą przecież  przyszłość . Pragniemy przyjąć wyciągniętą, 
braterską rękę i zapewnić, że na Polaków Europa zawsze może liczyć!  
 
 
 
 
 
List, autorstwa Zespołu Koordynacyjnego Porozumienia Inicjatyw Obywatelskich, podpisali 
inicjatorzy: 
 
 
• Prof. Maciej Abramowicz – kulturoznawca,
• prof. Jerzy Bartmiński –językoznawca, etnolingwista, 
• prof. Andrzej Blikle – matematyk, specjalista zarządzania, 



• Dariusz Bursztynowski – wykładowca akademicki, KOD Mazowsze, 
• Alina Cała – historyczka, 
• Tomasz Cisek – działacz społeczny, 
• Elżbieta Ficowska – pisarka i publicystka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, była 
przewodnicząca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu, 
• Wojciech Fusek – publicysta, dziennikarz, „Obywatele RP”, • prof. Jan Hertrich-Woleński – 
filozof, logik, 
• Ryszard Holzer – publicysta, dziennikarz, działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
• Ewa Hołuszko – fizyk, działaczka opozycyjna w PRL, 
• prof. Janusz Hryniewicz – socjolog, teoretyk zarządzania, 
• Krystyna Janda – aktorka, reżyserka 
• Piotr Maciej Kaczyński – europeista, 
• Joanna Kasperska – aktorka, reżyserka • Henryk Kliszko – socjolog, 
• Andrzej Krajewski – dziennikarz i publicysta, wykładowca akademicki, działacz opozycji 
demokratycznej w PRL, 
• Tadeusz Korablin – specjalista do spraw bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Europejska Demokracja 
– Nadzieja i Otwartość (SEDNO),  
• Andrzej Kostarczyk – publicysta, wydawca, prawnik, działacz opozycji demokratycznej w PRL,  
Konwersatorium im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, 
• Sergiusz Kowalski – socjolog, działacz opozycji demokratycznej w PRL,  
• Jacek Kozłowski – polityk, były Wojewoda Mazowiecki, działacz opozycji demokratycznej w 
PRL, 
• Robert Krzysztoń – publicysta, działacz opozycji demokratycznej w PRL, Fundacja 
„Demokratyczne Obywatelskie Media”, 
• Danuta Kuroń – historyk, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, współzałożycielka (z 
Jackiem Kuroniem) Uniwersytetu Powszechnego im. J. J. Lipskiego w Teremiskach i Fundacji 
Pomoc Społeczna SOS, 
• Andrzej Lassak – specjalista IT, 
• Magdalena Łazarkiewicz – reżyserka, 
• Krzysztof Łoziński –publicysta, himalaista, działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
Przewodniczący KOD, 
• Olgierd Łukaszewicz – aktor, reżyser, były prezes ZASP, inicjator „My Obywatele Unii 
Europejskiej – Fundacji im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego”, 
• Andrzej Machalski – polityk, przedsiębiorca, działacz opozycji demokratycznej w PRL, senator 
OKP, 
• prof. Adam Manikowski – historyk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
• Marek Matheisel – przedsiębiorca, KOD Podhale, 
• Tomasz Mickiewicz - 50th anniversary professor of economics, Aston University, Birmingham, 
działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
• Wiktor J. Mikusiński– działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, pierwszy 
Komendant Stołeczny Policji w wolnej Polsce, 
• Witold Moszyński – muzyk, wykładowca akademicki, Prezes Zarządu Fundacji My Obywatele 
Unii Europejskiej im. W.B. Jastrzębowskiego, 
• Zenon Pałka – działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
• Sławomir Popowski – dziennikarz, publicysta, wykładowca akademicki, 
• Andrzej Potocki – działacz opozycji demokratycznej w PRL, polityk i działacz na rzecz praw 
człowieka, 
• Piotr Rachtan – publicysta, działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
• Antoni Rodowicz – grafik, członek kapituły Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, 
• Jan Rodowicz – przedsiębiorca, działacz społeczny, członek kapituły Nagrody im. Jana 
Rodowicza „Anody”, Stowarzyszenie „Komitety Obywatelskie”, 
• Sanejko Zofia – publicystka, specjalistka w dziedzinie reklamy, działaczka KOD, 



• Paula Sawicka – psycholożka, pisarka i publicystka, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, 
współzałożycielka Stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”, 
• Ewa Skuza – działaczka społeczna, 
• Andrzej Sławiński – działacz opozycji demokratycznej w PRL, Stowarzyszenie „Demokracja Od 
Nowa”, 
• Waldemar Smętkowski – przedsiębiorca, działacz lokalny, 
• Dorota Stalińska – aktorka, działaczka samorządowa, 
• Bogusław Stanisławski – anglista, działacz opozycji demokratycznej w PRL, współtwórca i 
Prezes Zarządu Amnesty International w Polsce, 
• prof. Henryk Szlajfer – ekonomista i politolog, ambasador , działacz opozycji demokratycznej w 
PRL, 
• Elżbieta Szmelter – działaczka społeczna, 
• Konrad Szołajski – reżyser, 
• Jacek Szymanderski – socjolog, działacz opozycji demokratycznej w PRL, „Forum Długiego 
Stołu”, 
• Joanna Trzepiecińska – aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka, 
• Anna Walkarz – działaczka społeczna, 
• prof. Piotr Węgleński –biolog i genetyk, były rektor Uniwersytetu Warszawskiego, 
• Henryk Wujec – fizyk, działacz opozycji demokratycznej w PRL, 
• Ludwika Wujec – fizyk, działaczka opozycji demokratycznej w PRL, 
• Katarzyna Wyszomierska – dziennikarka, publicystka, 
• Andrzej Zozula – historyk i ekonomista, działacz opozycji demokratycznej w PRL. 
 
Nazwiska osób, które zgłosiły chęć podpisania listu w pierwszych godzinach po jego sporządzeniu: 
 
• Grzegorz Bartler  • Elżbieta Golachowska  • Wojciech Golachowski  • Dorota Gromek  • 
Małgorzata Jaworska  • Elżbieta Józefowicz  • Hanna Korablin  • Marcin Kot  • Bogdana Kotecka  •
Andrzej Kowal  • Jarosław Krasucki • Leszek Krzysztoń  • Kacper Kużelewski  • Beata Lisowska  • 
Jadwiga Majchrzak  • Karina Maszewska  • Andrzej Morawski  • Mirosław Paul-Jabłoński  • 
Barbara Piela  • Maria Pietraszewska  • Izabela Płatkowska  • Adam Prokuratorski  • Anna 
Prokuratorski  • Jerzy Prokuratorski  • Gabriela Rybacka  • Maria Składzińska  • Jan Skorupiński  • 
Justyna Wielemborek  • Łukasz Wierzbowski  • Marcin Wożniak 


