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Panie Prezydencie, 
 
piszę do Pana w związku z oświadczeniem niemieckich intelektualistów i polityków 
dotyczącym II wojny światowej. Według mnie to ważne oświadczenie, które pozwala 
przypuszczać, że pojednanie polsko-niemieckie jest w pełni możliwe i bliskie. Obawiam 
się jednak, że nie będzie ono możliwe jeśli my, Polacy, się do niego nie włączymy. Sądzę, 
że jest potrzebna polska odpowiedź na wyciąnięte do zgody ręce Niemców. Może polscy 
politycy i intelektualiści powinni odpowiedzieć stosownym oświadczeniem na 
oświadczenie niemieckie. A może nie tylko polscy - także czescy, węgierscy, ukraińscy,  
litewscy, ..... 
 
Dziś kapłani polscy i niemieccy dadzą podobne świadectwo. I przypomną zapewne to 
bardzo ważne "przebaczamy i i prosimy o przebaczenie" sprzed lat. 
 
Niestety według mojej opinii bardzo źle rokuje uroczystość 70-lecia wybuchu wojny 
przygotowywana przez rząd.  
 
Przede wszystkim jest to straszliwa klęska polskiej dyplomacji - mają być najwyżsi 
reprezentanci Niemiec i Rosji , a nie będzie głównych sojuszników. Ani nie przyjedzie 
prezydent Sarkozy, z powodu - jak sądzę - że prezydent Kaczyński nie dotrzymał słowa w 
sprawie podpisania Traktatu Lizbońskiego. Nie przyjedzie premier Brown , z powodu - 
jak sądzę - grubiańskiego potraktowania przez premiera Tuska w czasie ostatniej wizyty w 
Polsce (premier Brown był pouczany przez premiera Tuska co należy robić w sprawie 
kryzysu finansowego, co wywołało oburzenie prasy brytyjskiej). A to oznacza, że nie 
będzie stosownych świadków dla ewentualnych gestów pojednania polsko-niemieckiego - 
jeśli takie organizatorzy rocznicy przewidują !!!!!  
 
A czy przewidują też jest dla mnie wątpliwe !!!!! Przecież premier Donald Tusk nie 
naprawił polityki zagranicznej zniszczonej przez braci Kaczyńskich. Pozostaliśmy 
głównym hamulcowym Uni Europejskiej, nie przywrócono Trójkąta Weimarskiego, rząd 
zrobił niewiele by zmusić prezydenta Kaczyńskiego do podpisania Traktatu Lizbońskiego. 
Za to sam z własnej inicjatywy dodatkowo skutecznie popsuł stosunki polsko-ukraińskie i 
dalej je psuje (Wołyń, kombinacje ministra Drzewieckiego w sprawie Euro 2012).  
 



Nadto widzę, że premier Donald Tusk boi się posądzenia o sympatie pro-niemieckie i 
dlatego nie zrobi niczego w sprawie pojednania, jeśli go do tego nie zmusimy. (Bardzo źle 
oceniam, jego zachowanie w sprawie własnego dziadka - nie potrafił pokazać, że go kocha 
i szanuje. Za to kilkakrotnie próbował nam pokazać swą "milość" w stosunku do Lecha 
Kaczyńskiego, którego "ani "kochać" ani "lubić" się nie da.)  
 
Dlatego pozwalam sobie na śmialość i proszę Pana, by to Pan włączył się w proces 
pojednania polsko - niemieckiego. I albo Pan sam, albo razem z innymi wyda stosowne 
oświadczenie. Jest Pan, Panie Prezydencie, Kimś Ważnym nie tylko dla Polaków, ale dla 
całego świata. Nie można Pana nie usłyszeć, nie można nie zauważyć. Pana głos usłyszą 
wszyscy. Dziś-teraz jest ostatni moment bo jeszcze żyją świadkowie - żołnierze września, 
zarówno polscy jak i niemieccy, którzy mogli by dać przykład polskiemu i niemieckiemu 
narodowi i podać sobie ręce. Następnej takiej okazji - rocznicy już nie będzie, oni nie 
dożyją. 
 
 
Pozdrawiam bardzo serdecznie 
 
 
 
       Mieczysław Tadeusz Borowiec 
 
 
 
PS Mam 59 lat. Wojnę pamiętam tylko z filmów, choć w dzieciństwie śnila mi się w 
koszmarach po nocach. Wychowałem się w gruzach Warszawy. Jestem fizykiem. Długie 
lata omijałem Niemcy, ze względu na to co stało się z moim ojcem i mamą w czasie 
drugiej wojny światowej - mama została z łapanki w Warszawie wywieziona na 
przymusowe roboty do Niemiec, a ojciec za postawę jako robotnik przymusowy został 
zesłany do karnego obozu pracy. Oboje już nie żyją. W latach 90-tych 
przewartościowałem własne stosunki z Niemcami - i już kilkanaście lat współpracuję z 
niemieckimi kolegami z kilku niemieckich instytutów. Cenię współpracę z nimi i ich 
życzliwość do mnie osobiście i do Polski. Niestety, nie rozumiem dokonanych przez 
Kaczyńskich zmian w stosunkach polsko-niemieckich i nie potrafię kolegom niemieckim 
wytłumaczyć dlaczego oni ich tak nienawidzą. Premier Tusk poprawił relacje polsko-
niemieckie, lecz niewiele dokonał by przywrócić stan sprzed PIS-owskiego przewrotu.  


