
14 październik 2020

Prezydent Donald J Trump 
Biały Dom 
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20500 

Szanowny Panie Prezydencie,

My, Polacy, reprezentanci społeczności globalnej, w celu udoskonalenia naszej cywiliza-
cji, „ugruntowania sprawiedliwości, zapewnienia spokoju wewnętrznego, umożliwienia wspólnej
obrony, popierania ogólnego dobra oraz zagwarantowania dobrodziejstw wolności dla nas sa-
mych i dla naszych potomków”, wobec poważnych sygnałów ostrzegających nas przed krytyczny-
mi zagrożeniami dla świata, stajemy dziś obok Pana w obronie prawa naturalnego, amerykańskiej
Konstytucji oraz chronionych  przez nią wartości.

Groźnych znaków ostrzegawczych było w minionych latach wiele. Ostatni, to tak zwana „pande-
mia” - gigantyczna akcja dezinformacyjna i socjotechniczna, precyzyjnie zaplanowana, przygoto-
wana i przeprowadzona przez naszego wspólnego przeciwnika. Ważnym ostrzeżeniem stał się list
arcybiskupa Carlo Maria Vigano, skierowany 7 czerwca 2020 do Pana. Więcej ostrzeżeń nie po-
trzebujemy. Przybywamy z Polski z solidarnym wsparciem dla Pana i Narodu Amerykańskiego.
Wolność Amerykanów, zwycięstwo prawdy w Stanach Zjednoczonych, są dla świata kluczowe.
Media głównego nurtu nie mogą tej wojny wygrać. Nie mogą, ponieważ stały się własnością ludzi
podłych. Media kłamią nie dlatego, że tego chcą, ale dlatego, że tak chcą ich właściciele. W sytu-
acji dramatycznej nierównowagi w dostępie do świadomości obywateli, w sytuacji największego
zagrożenia dla amerykańskiej wolności i wolności całego świata, stajemy po stronie prawdy! 

„Chcąc na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo
przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania
wolności …”  (Konstytucja 3 Maja) gotowi jesteśmy do walki; pragnąc, jak nasi ojcowie, założy-
ciele II Rzeczpospolitej, „…dobra całej odradzającej się ludzkości” (Konstytucja marcowa 1921).

Probierzem naszej wiarygodności, jako obrońców cywilizacji miłości i dobra, jest obrona najsłab-
szych i bezbronnych. W nawiązaniu do Pańskiej kampanii wyborczej i wysiłków  na rzecz zakoń-
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czenia handlu ludźmi solidarnie stwierdzamy, że  międzynarodowy handel dziećmi oraz ludzkimi
organami burzy odwieczny porządek świata. Zbrodni popełnianych na najmłodszych nie zapomni-
my i nie zostawimy bez kary. Bez względu na to, jak wszechmocni okażą się sprawcy. Ścigajmy
ich razem, solidarnie, piętnując winnych, osądzając i skazując sprawiedliwym wyrokiem. 

Inspiracja dwiema pierwszymi, najważniejszymi dla historii świata Konstytucjami - amerykańską
z roku 1787 oraz polską z roku 1791 - nie wynika z przypadku. Moment dziejowy jest równie
ważny. Idea solidarności stanowi fundament walki o wolność, jaką Polacy od wieków prowadzą.
Musimy ją kontynuować. W tym dziele liczymy na Pańskie zaangażowanie oraz ścisłą współpra-
cę. 

Dlatego - „w imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego, (…) wolni od hańbiących obcej przemocy na-
kazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość
zewnętrzną i wolność wewnętrzną” (Konstytucja 3 Maja) -  stajemy dziś, Panie Prezydencie, obok
Pana.

Z poważaniem,

Podpisali:

Marek Tomasz Chodorowski 
Odznaka za zasługi dla niepodległości, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Wojciech Edward Dobrzyński
Odznaka za zasługi dla niepodległości, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, 
Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, wiezień polityczny.

Piotr Robert Jankowski
Odznaka za zasługi dla niepodległości, Główny ekspert w Narodowym Instytucie Studiów 
Strategicznych. 

Paweł Bednarz 
Prezes i założyciel Fundacji imienia Dobrego Pasterza walczącej od kilkunastu lat z procederem
handlu dziećmi w Polsce i Świecie. 

Tomasz Pernak DPSI. 
Konserwatywny pisarz i publicysta

Andrzej Dombrowicz 
Odznaka za zasługi dla Niepodległości, odznaczony medalem 100 lecia niepodległości.

Arkadiusz Gaczewski 
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, członek podziemnego ruchu Solidarności 
w Gdańsku.

Ryszarda Gaczewska 
Członek podziemnego ruchu Solidarności w Gdańsku.
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Jerzy Kowalski
Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Wiesław Norman
Założyciel regionu Solidarności w Częstochowie,  odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności,
Wiceprzewodniczący partii Wolni i Solidarni. 

Zygmunt Rosiak 
Odznaka za zasługi dla niepodległości, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności,  wiezień 
polityczny, publicysta w gazecie „Nasza Polska”- Australia. 

Eugeniusz S. Szostak
Odznaka za zasługi dla niepodległości, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności, 
współzałożyciel w 1960 roku młodzieżowej organizacji Związek Walki z Sowietami.

Marek R. Wolski 
Działacz Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja, przewodniczący Grupy 
Roboczej „Solidarność” w Kolonii, Niemcy
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