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List otwarty do członków Rady Konsultacyjnej 
przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL

Szanowny Panie
Jak Panu wiadomo w więzieniach i aresztach śledczych PRL przebywa obecnie ok. 20 osób 

pozbawionych wolności z powodów politycznych, choć pod różnymi, często jaskrawię cynicznymi 
pretekstami. Są to, bez wyjątku, działacze opozycji demokratycznej, a wśród nich: Kornel 
Morawiecki - przewodniczący "Solidarności Walczącej ", Jan Andrzej Górny - przewodniczący 
RKW "Solidarność" regionu śląsko-dąbrowskiego, Krzysztof  Wolf - działacz "Solidarności" i 
Bractwa Św. Jerzego przy kościele Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, Kazimierz Krauze - 
działacz "Solidarności" z Krakowa, Hanna Łukomska - Karniej oraz grupa działaczy "WiP" 
odmawiających składania przysięgi na wierność sojuszniczą ZSRR, bądź służby wojskowej ze 
względów światopoglądowych. 

Fakt, że w PRL więzione są obecnie osoby z racji ich przekonań i działalności politycznej, 
w tym również osoby aresztowane, bo ukrywały się od okresu stanu wojennego, aby uniknąć 
bezprawnych represji - tworzy nową sytuację polityczną. Być może jest to zapowiedź dalszych, 
bardziej masowych aresztowań - pod różnymi pretekstami - osób politycznie niewygodnych 
władzy. Na pewno mamy do czynienia z próbą powrotu do metod stosowanych podczas stanu 
wojennego. 

Rok ternu zdecydował się Pan na branie udziału w Radzie Konsultacyjnej. Była to decyzja 
kontrowersyjna politycznie i trudna moralnie. Wymagała odwagi godnej szacunku. Dlatego 
Konfederacja Polski Niepodległej, jakkolwiek reprezentująca inną linię działania politycznego, 
wstrzymała się od jakiejkolwiek krytyki, przekonana,iż należy Panu udzielić kredytu zaufania. 
Różne drogi mogą prowadzić do ratunku ojczyzny, każde uczciwe ich poszukiwanie godne jest 
uznania. Ponieważ nadal jesteśmy przekonani o Pańskiej odwadze i uczciwości, zwracamy się do 
Pana z prośbą o natychmiastowe podjęcie maksymalnie energicznej interwencji, aby Polska 
przestała być wreszcie krajem więźniów politycznych. Jeśli Polska pozostanie krajem, w którym 
osoby politycznie niewygodne zamykane są w więzieniach - nie będzie najmniejszej szansy do 
prowadzenia do pojednania narodowego, a więc Pańska obecność w Radzie Konsultacyjnej okaże 
się politycznym nieporozumieniem. Jeśli Polska pozostanie krajem, w którym osoby politycznie 
niewygodne oraz ludzie o innych przekonaniach będą więzieni - dalszy udział w Radzie 
Konsultacyjnej odczytany będzie jedynie jako akceptacja tego stanu rzeczy. Sprawa nabrała 
najwyższej doniosłości politycznej i moralnej. W tej chwili prawdy decyzja należy do Pana.

List ten ma charakter otwarty.

Rada Polityczna Konfederacji Polski Niepodległej
15 stycznia 1988 roku
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Lista adresatów listu otwartego

 członkowie Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa PRL:
1. Julian Auleytner
2. prof. Jan Baszkiewicz
3. prof. Grzegorz Białkowski
4. prof. Czesław Bobrowski
5. Zbigniew Czajkowski
6. Kazimierz Dejmek
7. prof. Józef Gierowski
8. prof. Maciej Giertych
9. prof. Aleksander Gieysztor
10. prof. Jan Karol Kostrzewski
11. prof. Tadeusz Koszarowski
12. prof. Janusa Kuczyński
13. Stanisław Kwiatkowski 
14. prof. Gerard Labuda
15. prof. Manfred Lachs
16. prof. Aleksander Legatowicz
17. Jen Meysztowicz
18. Wiesław Myśliwski
19. prof. Anna Przecławska
20. prof. Antoni Rajkiewicz 
21. Władysław Siła-Nowicki
22. prof. Halina Skibniewska
23. prof. Krzysztof Skubiszewski
24. Andrzej Święcicki
25. prof. Andrzej Tymowski
26. prof. Janusz Tymowski
27. prof. Stefan Węgrzyn
28. Zbigniew Wierzbicki

 Posłowie na Sejm:
1. prof. Ryszard Bender
2. prof. Mikołaj Kozakiewicz
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