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2,50 zł cena gazety (w tym 8% VAT)
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MAGAZYN ŚWIĄTECZNY

LUD NIESMOLEŃSKI

JA TEŻ
CHCĘ WOLNEJ
POLSKI
– s. 18-19

ALARM DLA UCZELNI

PROFESOR
W KRAINIE
ANALFABETÓW
– s. 20-21

WSPOMNIENIE O MISTRZU

JAK MOZART
– s. 20-21

WYSOKIE OBCASY

URODA DAJE
PRZYWILEJE
Rozmowa z Charlotte Rampling
– s. 20-21

31605973

REKLAMA UWOLNIJCIE
Wimieniu „Gazety Wyborczej” przyłączam swój

głos do powszechnych apeli o uwolnienie Julii
Tymoszenko i innych ukraińskich więźniów po-

litycznych.
Prezydent Janukowycz naraził niepodległą Ukrainę na

kompromitację. Nietrudno było przewidzieć, że uwięzie-
nie i udręczanie Julii Tymoszenko napotka na drastyczną
krytykę ze strony państw demokratycznego Zachodu.

Polityk, który rujnuje wizerunek własnego kraju w oczach
świata i wbrew wielkiej części własnego narodu, zastępu-
je w sporach politycznych siłę argumentu argumentem siły, kopie so-
bie polityczną mogiłę. Co więcej – wyrządza krzywdę własnemu na-
rodowi. Naród ukraiński na to nie zasłużył.

Opinia publiczna krajów demokratycznych zareagowała – po
wielu interwencjach dyplomatycznych – w sposób prawidłowy.
Uwięzienie Julii Tymoszenko i innych przywódców ukraińskiej de-
mokracji zostało napiętnowane czytelnie dla prezydenta Januko-
wycza i dla całego świata.

My, Polacy, dobrze rozumiemy prezydenta RFN Joachima Gauc-
ka, który nie ma ochoty ściskać dłoni prezydenta Janukowycza, gdy
ten zadręcza liderkę wielkiej partii opozycyjnej.

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja Polski – współgospodarza mi-
strzostw Euro i sąsiada Ukrainy – jest odmienna. Polskie państwo
nie może wzywać do bojkotu i brać w nim udziału.

Tym ważniejszy jest głos polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego.

Ukraińcy powinni usłyszeć, że Polska jest po stronie ukraińskiej
wolności, a nie po stronie tych, którzy tę wolność podeptali.

Tego wymaga polska tradycja, polska godność i polska racja stanu.
Wzywamy prezydenta Janukowycza do uwolnienia Julii Tymo-

szenko.

Від імені „Ґазети Виборчої” приєднуюся до чис-
ленних закликів звільнити Юлію Тимошенко та
інших українських політичних в’язнів.

Президент Янукович наразив незалежну Україну на
компроментацію. Неважко було передбачити, що ув’яз-
нення Юлії Тимошенко та знущання над нею наштов-
хнеться на різку критику з боку держав демократично-
го Заходу.

Політик, який руйнує імідж власної країни в очах сві-
ту і, всупереч волі значної частини власного народу, у

політичних суперечках замість сили аргументу використовує ар-
гумент сили, копає собі політичну могилу. Більше того, він крив-
дить власний народ. Український народ цього не заслуговує.

Громадська думка демократичних країн, після неодноразо-
вих дипломатичних кроків, відреагувала правильно. Вона ви-
разно для президента Януковича та всього світу засудила ув’яз-
нення Юлії Тимошенко та інших лідерів української демократії.

Ми, поляки, добре розуміємо президента ФРН Йоахіма Гау-
ка, який не хоче подати руку президентові Януковичу, що зну-
щається над лідеркою великої опозиційної партії.

Ми усвідомлюємо, що ситуація Польщі, співорганізатора чем-
піонату Євро-2012 та сусіда України, інакша. Польська держава
не може закликати до бойкоту та брати в ньому участь. Тому особ-
ливого значення набуває голос польського громадянського сус-
пільства.

Українці повинні почути, що Польща на боці української сво-
боди, а не на боці тих, які цю свободу потоптали.

Цього вимагає польська традиція, польська гідність та польські
державні інтереси.

Закликаємо президента Януковича звільнити Юлію Тимо-
шенко.

JULIĘTYMOSZENKO
–Ukraińcypowinniusłyszeć,żePolska jestpostronieukraińskiejwolności,
aniepostronietych,którzytęwolnośćpodeptali –piszeAdamMichnik.
Podpisujmyapelouwolnienie byłejpremierUkrainy

ADAM MICHNIK

Podpisz na wyborcza.pl/uwolnictymoszenko
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