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Jastrzębowski. 
Prekursor zjednoczenia Europy

Europa na zakręcie. Media, publicystyka, polityka pełne są w ostatnim 
czasie ożywionych dyskusji o przeszłości i przyszłości Unii Europejskiej. 
Znika powoli entuzjazm jaki ogarniał Polaków na początku obecnego wie-
ku. Data ofi cjalnej akcesji do europejskiej wspólnoty, 1 maja 2004 roku, nie-
wiele już dzisiaj mówi. O proeuropejskiej aktywności Papieża Polska nie-
wielu pamięta. 

 Podczas wystąpienia w polskim parlamencie, 11 czerwca 1999 roku, Jan 
Paweł II nazwał proces integracyjny znamiennym hasłem: „Od Unii Lu-
belskiej do Unii Europejskiej”, mówiąc między innymi. „Integracja Polski 
z Unią Europejską jest od samego początku wspierana przez Stolicę Apo-
stolską. Doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogac-
two duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego do-
bra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza umocnienia pokoju i bezpieczeństwa 
w Europie”. 

Kilka lat wcześniej, 3 czerwca 1979 podczas nabożeństwa w Gnieźnie 
padły słynne i znamienne sformułowania. „Czyż Chrystus tego nie chce, 
czy Duch Święty tego nie rozrządza, ażeby ten Papież-Polak, Papież-Sło-
wianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy, 
na którą składają się dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”. Słowa 
które padły w legendarnej stolicy naszej polskiej wspólnoty, przy konfesji 
św. Wojciecha, były dla wielu czytelnym postulatem likwidacji muru ber-
lińskiego dzielącego Europę. Dla wielu obserwatorów były też pierwszym 
aktem rozmontowującym podziały w Europie.

Obecnie wspólnota europejska nie jest już postulatem wielu narodów, 
Wielka Brytania wystąpiła już z Unii Europejskiej. W wielu krajach kryty-
kowane są działania wspólnych władz, Parlamentu Europejskiego, Komi-
sji Europejskiej. Podważane są treści traktatów czyli zapisów konstytucyj-
nych. Warto w tej atmosferze przypomnieć pierwszą polską próbę opisania 
praw podstawowych wspólnoty. Oczywiście konstytucja Wojciecha Bogu-
miła Jastrzębowskiego tworzona była w zupełnie innych warunkach. Jest 
to jednak akt ukazujący rolę polskiej inteligencji w kształtowaniu myśli pa-
triotycznej, w duchu ideowej jedności i współpracy. 



6

Wychodząc z takich założeń Sejmik Województwa Mazowieckiego 
przyjął 15 grudnia 2020 roku uchwałę w sprawie ogłoszenia 2021 „Ro-
kiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora Konstytucji dla Europy 
– w 190. rocznicę jej wydania”. 

Autor tego utopijnego dokumentu pisał go po przegranej bitwie pod Ol-
szynką Grochowską. Ta niezwykle krwawa obrona naszej stolicy, stoczona 
na przedpolach Pragi, 25 lutego 1831 roku, mogła zachwiać obliczem ide-
owym i moralnym patriotów starającym się walczyć o niepodległość. Dla-
tego powstał pomysł Jastrzębowskiego, uregulowania prawnego sytuacji 
zniewolonego narodu polskiego, wpisania go w kontekst europejski pod 
przywództwem „patriarchów”. 

Wizja autora dzisiaj wydaje się być utopijna, po przegranym Powstaniu 
Listopadowym mogła być jedynym ratunkiem na odzyskanie niepodległo-
ści, niezależność własnej tożsamości narodowej. Jednak postulaty poszcze-
gólnych punktów Konstytucji dla Europy do dziś pozostają aktualne. To wizja 
idealnego europejskiego ładu społecznego, powszechne prawo obywatela 
do wolności i niezależności, do różnorodności i własnej indywidualnej toż-
samości, prawo do życia w pokoju. 

Warto przypomnieć niektóre fakty z biografi i Wojciecha Bogumiła Ja-
strzębowskiego (15 kwietnia 1799, Szczepkowo-Giewarty – 30 grudnia 1882, 
Warszawa). Pochodząc z ubogiej rodziny ziemiańskiej gospodarującej na 
północnym Mazowszu, na Ziemi Zawkrzeńskiej nieopodal Mławy, miał od 
wczesnej młodości wykształcony obraz rolnika, hodowcy i uprawiającego 
rolę. Naturalną koleją rzeczy rozpoczął więc w 1820 roku studia przyrod-
nicze na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował też miernictwo (geode-
zję), budownictwo oraz historie naturalną. Pasjonowała go meteorologia 
i miał w tej dziedzinie osiągnięcia. W 1825 roku obronił pracę magisterską 
z dziedziny fi lozofi i. Być może wtedy zapoznał się z ideami Immanuela 
Kanta (1724-1804) zawartymi w traktacie Projekt wiecznego pokoju, który stał 
u źródeł poglądów opisanych potem w Konstytucji dla Europy. Te inspira-
cje widzimy nawet w pełnym tytule projektu konstytucji Jastrzębowskiego: 
O wiecznym pokoju między narodami – Wolne chwile żołnierza polskiego, czyli 
myśli o wiecznym pokoju między narodami cywilizowanymi. 

Traktat Jastrzębowskiego został opublikowany 3 maja 1831 roku, 
w czterdziestą rocznicę uchwalenia drugiej na świecie konstytucji, podsta-
wowego aktu prawnego normującego życie obywateli – naszej Konstytucji 
3 Maja. Czy współcześnie akceptujemy postulat Jastrzębowskiego zawarty 
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w pierwszym punkcie konstytucji?: „Wszystkie narody europejskie mają 
się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw, wszyscy monar-
chowie maja być odtąd tylko stróżami i wykonawcami tychże praw i nie 
tytułować się inaczej tylko ojcami narodów”.

Wielkim propagatorem Konstytucji dla Europy oraz jej autora jest zna-
ny aktor Olgierd Łukaszewicz. Powołał on organizacje pozarządową „My 
obywatele UE. Fundacja im. W. B. Jastrzębowskiego”. W notarialnym akcie 
powołania, 8 grudnia 2017, czytamy między innymi: 

„Jedność Europy oraz polska niepodległość nie są dane raz na zawsze. 
Historia ostatnich stuleci pokazała, że pozostają ze sobą w nierozerwal-
nym związku. To właśnie dramat polskiej historii zainspirował powstańca 
listopadowego Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego do właściwej odpo-
wiedzi na poszukiwanie formuły narodowej niepodległości: nie ma bez-
piecznej polskiej wolności bez europejskiej jedności. Jastrzębowski jest au-
torem jednego z najwspanialszych w historii projektów jedności Europy pt. 
Konstytucja dla Europy (1831). Zjawiska kryzysowe, które dotknęły proces 
integracji Europy w ostatnich latach, przejawiły się w różnych formach, 
także w Polsce. Pod znakiem zapytania stanęła przyszłość Unii Europej-
skiej, zaczyna być kwestionowane nasze w niej miejsce. Wymaga to prze-
ciwdziałania. Wymaga tego żywotny interes Polski, wymaga tego żywotny 
interes Europy, znajdującej się pod presją różnorakich, wewnętrznych oraz 
zewnętrznych sił i zagrożeń. Zatrzymanie tych negatywnych tendencji za-
leży również od świadomości i postawy obywateli Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Unii Europejskiej.

Powyższe przeświadczenie oraz prawa i obowiązki, wynikające z euro-
pejskiego obywatelstwa Polaków leżą u podstaw niniejszej Fundacji, jej ce-
lów i działalności, którą zamierza prowadzić”.

Prezentując reprint Konstytucji dla Europy pragniemy się włączyć do ob-
chodów Roku Jastrzębowskiego. Oryginał przedruku znajduje się w Biblio-
tece Narodowej w Warszawie. 

Kraków 3 maja 2021           

Tadeusz Skoczek
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Olgierd Łukaszewicz 
My Obywatele Unii Europejskiej
Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego
 

Nie ma niepodległości 
bez europejskiej jedności 

Moje 20 lat z „Konstytucją dla Europy” 
Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego 

– słowo od popularyzatora

W imieniu Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej, której patronem jest 
Wojciech Bogumił Jastrzębowski, dziękuję Muzeum Niepodległości za 
całą aktywność przy realizacji wielu imprez poświęconych popularyzacji 
idei zjednoczeniowych. Nisko kłaniam się wszystkim pracownikom, któ-
rych nie było potrzeby długo przekonywać do włączenia się w ciąg zda-
rzeń mających przywrócić pamięci Polaków dzieła Wojciecha Bogumiła 
Jastrzębowskiego.  Dyrektor muzeum stał się rzecznikiem naszej misji, 
o czym świadczy nie tylko konferencja naukowa, cykl spotkań populary-
zatorskich, wizyt studyjnych na Mazowszu, ale też fi lmy, które pojawiły 
się ostatnio na stronie internetowej muzeum. Wspaniałym orędownikiem   
Jastrzębowskiego jest Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam 
Struzik, dzięki któremu mogliśmy podjąć wiele inicjatyw. 

W ostatnich dniach w związku ze sporem polskiego rządu z Unią Euro-
pejską, jaki mogliśmy obserwować na forum Parlamentu Europejskiego, 
XIX-wieczne myśli Jastrzębowskiego skrzą się od aktualności. Szczególnie 
brzmi artykuł 12: „Wszystkie narody należące do wiecznego przymierza 
w Europie winne są równą uległość prawom europejskim”. Tych artyku-
łów, które dają się skojarzyć z naszą dzisiejszą sytuacją, jest wiele. 

Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wydobywamy z niepamięci do-
kument jako pierwsza generacja, która zajęła się nim odpowiedzialnie 
od czasu Powstania Listopadowego. W Muzeum Niepodległości, nasza 
refl eksja oparta na wiedzy o dziejach Polski jest szczególnie pogłębio-
na. Myślę, że nikt nie będzie miał nic przeciwko hasłu naszej fundacji: 
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„Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności”. Wywodzimy je z idei 
zawartych w tekście Jastrzębowskiego. Niepodległość Polski i innych na-
rodów europejskich jest rezultatem wzajemnych zobowiązań, powiązań, 
a przede wszystkim wspólnego prawa. 

W wersji Konstytucji, którą kolportowali żołnierze Królestwa Polskie-
go 3 maja 1831 na terenie Warszawy Jastrzębowski dobitnie stwierdza: 
„Wszystkie narody europejskie, jeżeli chcą używać trwałego pokoju 
i szczęścia, mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw”. 
Właśnie tu w bibliotece Muzeum Niepodległości w 2002 roku, pod wraże-
niem książeczki prof. Benona Dymka, wydanej przez Mazowieckie Towa-
rzystwo Naukowe, przyjąłem samozwańczo na siebie rolę popularyzatora 
Konstytucji dla Europy. Właśnie o losach mojego zapału i działalności, któ-
ra podlegała ciśnieniu różnych okoliczności zewnętrznych, chcę tu opo-
wiedzieć. Dwadzieścia lat trwało od mojej lektury w Muzeum Niepod-
ległości do dnia dzisiejszego, aby krąg się zamknął. To ważny dzień dla 
mnie, a opowieść moja będzie dotyczyła trudów, jakie przeżyłem, sondu-
jąc nasz euroentuzjazm w kontekście wiedzy o idei zjednoczonej Europy. 
Dziś piszę w przekonaniu, że praca, którą wszyscy włożyli w interpretację 
życia i dorobku Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, nie zamknie się w śro-
dowiskowej bańce naukowców, lecz pomoże nam wszystkim zastanowić się nad 
testamentem dla pokoju, jak nazywam Konstytucję dla Europy 1831. Kiedy po 
raz pierwszy zetknąłem się z dziełem Wojciecha Bogumiła Jastrzębow-
skiego, w społeczeństwie odczuwaliśmy radosne napięcie, że oto za parę-
naście miesięcy w referendum zdecydujemy o wstąpieniu Polski do UE. 
Udzielałem się wówczas w Mazowieckim Komitecie Integracji Europej-
skiej, którym kierował Józef Oleksy. W tym komitecie pracowała również 
wybitna aktorka Maja Komorowska. Braliśmy udział w optymistycznych 
piknikach zachęcając do udziału w referendum. 

Samo referendum na temat akcesji do UE przebiegało, jak pamiętamy, 
niejednoznacznie. Pamiętamy, że trwało dwa dni, ale pierwszego dnia, 
co zaskakujące, niewielu Polaków pofatygowało się do urn. Rezultat jed-
nak po dwóch dniach był jednoznaczny: 79% za wstąpieniem (z tych pra-
wie 60% obywateli RP, którzy zagłosowali). W tym czasie do moich rąk 
trafi ła ulotka eurosceptyków skierowana przeciwko mojej osobie – jako 
agitatora prounijnego. Napisano w niej „Kogo wy słuchacie? To tylko ak-
tor”. Zachowałem numer Gazety Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 roku. 
Na pierwszej stronie odnotowano niepokoje czterech osób. Znalazłem się 
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w niezwykłym towarzystwie: „Danuta Huebner – minister ds. europej-
skich, głosując w niedzielę, mówiła, że nie spała w nocy, bo się boi o wy-
nik, przerażony Olgierd Łukaszewicz – prezes Związku Artystów Scen 
Polskich wołał: straciliśmy chyba instynkt obywatelski, biskup opolski 
Alfons Nossol w miejscowym radiu prosił, by iść głosować, prymas Józef 
Glemp, głosując w Warszawie, przypomniał, że niedziela to dzień Zesła-
nia Ducha Świętego – trzeba się modlić do Ducha Świętego, aby oświecił 
umysły”. Na fali ówczesnego entuzjazmu zapragnąłem przeprowadzić 
spektakl plenerowy oparty na Konstytucji dla Europy Wojciecha Bogumiła 
Jastrzębowskiego. 

Miałem za sobą doświadczenia organizowania i reżyserowania plene-
rowych akcji artystycznych, realizowanych z aktorami środowiska war-
szawskiego w latach 1999–2002 ze wsparciem Teatru Narodowego pod 
dyrekcją Jerzego Grzegorzewskiego. Kiedy zaprosiliśmy warszawiaków 
na poetycką wartę Śpiew z pożogi, poświęconą Krzysztofowi Kamilowi Ba-
czyńskiemu, przyszły tłumy – ok. 4,5 tysiąca osób. Również z zaintere-
sowaniem, choć nie tak wielkim, spotkały się inscenizowane przez nas 
Zaduszki Narodowe poświęcone wywiezionym na Sybir (wspomnę, że 
te akcje artystyczne były konsultowane z Muzeum Niepodległości). Od-
słonięcie pomnika Juliusza Słowackiego w miejscu, gdzie kiedyś królował 
pomnik siepacza komunistycznej bezpieki Feliksa Dzierżyńskiego, zgro-
madziło kilkutysięczną widownię, która niezwykle ciepło przyjęła naszą 
kolejną akcję artystyczną według mojego scenariusza pt. Noc Pielgrzyma. 
Miałem podstawy sądzić, że przywrócenie pamięci o zapomnianym pro-
jekcie Konstytucji dla Europy na fali ogólnego euroentuzjazmu, w wypró-
bowanej formie spektaklu ulicznego, uda się szybko przeprowadzić. 

Gdy prezydentem naszej stolicy był Paweł Piskorski, moje pomysły 
udawało się szybko wprowadzić w czyn, a było ich kilka i wymagały du-
żego zaangażowania środków i ludzi. Tym razem pomyliłem się. W roku 
2006 rozpocząłem formalną ofensywę, zwracając się do rozmaitych urzę-
dów, ale prócz słów, że to piękne i szlachetne, niewiele uzyskałem. Zrozu-
miałem, że musi stanąć za mną silna prodemokratyczna organizacja. Taką 
okazało się Stowarzyszenie Wolnego Słowa, w którego imieniu, wraz 
z poparciem Pana Prezesa Wojciecha Borowika oraz Mirosława Chojec-
kiego, kierowałem prośby do różnych instancji. 

Warto zaznaczyć, że adresatami pism byli Marszałek Sejmu, Minister 
Kultury, władze m.st. Warszawy, instytucje kulturalne, jak na przykład 
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Muzeum Historii Polski. Gdy składałem swe podania, nie orientowałem 
się, że równolegle w podobnym czasie trwała już promocja Wojciecha Bo-
gumiła Jastrzębowskiego i innych polskich ojców zjednoczonej Europy na 
forum Sejmu RP pod patronatem ówczesnego Marszałka Sejmu Bronisła-
wa Komorowskiego. Do moich rąk trafi ł egzemplarz przygotowany przez 
Wydawnictwo Sejmowe, które powstało na użytek budowania wizerunku 
Polski jako kraju o silnych proeuropejskich aspiracjach. Cieszę się, że Broni-
sław Komorowski zdecydował o przekładzie Konstytucji Wojciecha Bogu-
miła Jastrzębowskiego na 5 europejskich języków. Zagraniczni dyplomaci 
byli obdarowywani egzemplarzami Konstytucji. Zorganizowano również 
wystawę o polskich myślicielach, pomysłodawcach Zjednoczonej Europy, 
która zawędrowała do Parlamentu Europejskiego. Tymczasem powiększała 
się moja biblioteczka książek o ideach Jastrzębowskiego (oto autorzy: Benon 
Dymek, Franciszka Ramotowska, Roman Kuźniar, Zbigniew Święch, Janusz 
Iwaszkiewicz, Barbara Kubicka-Czekaj, Andrzej Borzym i Jeremi Sadowski). 

Na jednej z książek prof. Dymek napisał mi dedykację, abym nie tracił 
nadziei na zorganizowanie spektaklu opartego na Konstytucji Wojciecha 
Bogumiła Jastrzębowskiego.

Spektakl teatralny to mój język aktora. Dość wcześnie powstał pier-
wotny scenariusz, który z biegiem lat ulegał przekształceniom. Stanowił 
on montaż myśli artykułów Konstytucji i fragmentów tekstu Wolne chwile 
żołnierza polskiego z 1831 roku, powstałego na kilka dni przed decydują-
cą bitwą na Grochowie, konfrontowane z pieśniami skomponowanymi 
przez Janusza Grzywacza na kanwie XIX-wiecznych wierszy o katordze 
sybirskiej (miały one funkcję ostrzeżenia, swoistego mementum). Jako wy-
raz optymizmu natomiast, jakże często nieliczącego się w naszej historii 
z realiami, przewidziałem w scenariuszu zwrotki pieśni 3 Maja, powstałej 
na fali entuzjazmu w pierwszej zwycięskiej fazie Powstania Listopado-
wego. Całość utrzymana w konwencji XIX-wiecznego obrazu pozwalała 
na zachowanie dystansu, przy jednoczesnym wzbudzeniu emocji, które 
wywołują w nas formy romantyczne. Jakkolwiek w Ministerstwie Kul-
tury pomysł nie wzbudził zainteresowania, po latach scenariusz został 
przyjęty w – podległym temu resortowi– Narodowym Centrum Kultury. 
Podpisałem umowę w 2015 roku. Odtąd czekałem już na możliwość reali-
zacji, choć wstępnie oszacowane koszty mnie przerażały. Jako prezesowi 
Związku Artystów Scen Polskich udało mi się przekonać Zarząd Główny, 
aby tym spektaklem zainaugurować obchody 100-lecia Stowarzyszenia, 
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choć do daty jubileuszu pozostały jeszcze dwa lata. Udało się przekonać 
ówczesnego Wiceprezydenta Warszawy Pana Jarosława Jóźwiaka, aby 
udzielił zgody na miejsce wydarzenia, a było to zbocze na tyłach Zam-
ku Ujazdowskiego. Mogłem się obawiać, że Ministerstwo Kultury, któ-
re podlegało teraz nowemu ministrowi, wstrzyma inicjatywę, ale jednak 
udzieliło poparcia, a Narodowe Centrum Kultury otrzymało kwotę, jak 
się później dowiedziałem, 500 tysięcy złotych. 

Wobec olbrzymiej, choć przepięknej scenerii trzeba było rozszerzyć plan 
scenicznego dziania się i pamiętać o regułach plenerowych efektów teatral-
nych. Do scenariusza włączyłem także fragmenty Warszawianki Wyspiań-
skiego oraz ciekawy, choć przewrotny tekst wstępu i zakończenia druko-
wanej wersji Konstytucji. Pojawiły się także odniesienia do współczesności. 
Wykorzystując fakt, że w pobliskich Łazienkach Królewskich zegar, wybi-
jając godziny, posługuje się sygnaturką na melodię piosenki 3 Maja – a mo-
tywem tym posługiwało się kiedyś Radio Wolna Europa, wprowadziłem 
symboliczną akcję obalania Żelaznej Kurtyny, a był z nami lektor RWE, 
aktor Stanisław Załuski, który wystąpił z osobistym przesłaniem. Pojawiła 
się również kawaleria idąca do boju, żegnana przez panny z dworku na 
Grochowie – teksty ról wzięte z Warszawianki. W inscenizacji zabrzmiał 
również głos Jana Pawła II zachęcający do wejścia Polski do UE. 

Akcja sceniczna musiała być rozpisana na 3 równoległe plany – w pierw-
szym działały grupy rekonstrukcyjne, żołnierze oraz balet (to właśnie żoł-
nierze byli kolporterami drukowanej wersji Konstytucji), na drugim planie 
symbolizującym działania wojenne pojawiła się mityczna Atena i Spar-
tanie toczący machiny wojenne, kawaleria, a także przemykali szpiedzy 
(tych było w Warszawie w dobie powstania wielu, co w Nocy Listopadowej 
ujmuje Wyspiański -  ten motyw pojawia się również w jednoaktówkach 
granych w dobie powodzenia powstania w Teatrze Narodowym). 

Noc listopadowa była fundamentem moich skojarzeń literackich. Na trze-
cim planie pojawiły się słupy graniczne: zarówno niemiecki (pruski), jak 
i francuski. Stamtąd dobiegały głosy podziwu dla walczących w Polsce 
żołnierzy. Pojawiły się teksty wzięte z tzw. Polen lieder, a także fragmenty 
tekstów Juliusza Słowackiego, odzwierciedlały entuzjazm Sasów i Fran-
cuzów, dla których polskie powstanie było rewolucją przeciwko samo-
władztwu, gdy tymczasem dla Polaków było to powstanie o byt naro-
du. Prócz muzyki Janusza Grzywacza inscenizację wsparła scenografi a 
Jerzego Kaliny, którego pomysł, aby 24-metrowa fl aga uszyta z polskiej 



32

i unijnej wspięła się na wysokość Zamku Ujazdowskiego w zakończe-
niu spektaklu, był na tyle wzniosły, że wzbudził zachwyt zgromadzo-
nych. Poczuliśmy, że właśnie w tym miejscu, na Agrykoli, skąd wyruszyli 
powstańcy wołający o pokój w Europie, nasza manifestacja ma dla nas 
szczególną wartość. Jastrzębowski pomógł nam zakorzenić się w dzisiej-
szej UE. Odnotujmy, że nad warstwą literacką czuwał Tomasz Miłkowski, 
nad kostiumami – Elżbieta Radke, a nadzór naukowy sprawował prof. 
Roman Kuźniar, któremu zawdzięczamy kameralną konferencję nauko-
wą poprzedzającą całe wydarzenie. Reżysersko współpracowali Andrzej 
Pawłowski i śp. Janusz Leśniewski. 

Warto podkreślić, że spektakl, który odbył się 9 lipca 2016 roku, odbywał 
się w atmosferze szczytu NATO w Warszawie i właściwie niejako wbrew 
ogólnym przepisom, które zakazywały publicznych zgromadzeń. Cieszyłem 
się bardzo, że udało się przełamać obojętność decydentów sprzed wielu lat. 
Różne stacje telewizyjne odnotowały w informacyjnych programach nasze 
wydarzenie. Ale nie wpłynęło to na wzbudzenie szerszego zainteresowania 
tekstem Jastrzębowskiego. Swoją misję prowadziłem dalej. 

Oto kilka następnych spektakularnych wydarzeń na szlaku promocji 
Jastrzębowskiego. 5 grudnia, z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Mię-
dzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się prezentacja 
scenariusza poszerzonego o fragmenty wypowiedzi polityków, którym 
zawdzięczamy Polskę w UE – śp. MSZ Krzysztofa Skubiszewskiego, Bro-
nisława Geremka, Tadeusza Mazowieckiego, Władysława Bartoszew-
skiego. Aktorzy otrzymali także teksty Wspólnego Oświadczenia MSZ 
Francji, Niemiec i Polski w sprawie przyszłości Europy, na bazie którego 
29 sierpnia 1991 roku powstał tzw. Trójkąt Weimarski. 

25 lutego 2017 roku w rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską przed-
stawiliśmy Czytanie Konstytucji przy otoczonym czcią grobie poległych 
żołnierzy. Uważaliśmy za swój obowiązek zwrócenie uwagi, że właśnie 
w tym miejscu Jastrzębowski wraz z żołnierzami, których tytułuje „naj-
szaleńsi buntownicy polscy” stworzył pierwszą wersję Konstytucji dla 
pokojowej zjednoczonej Europy (wstęp zwany Traktatem o wiecznym przy-
mierzu między narodami ucywilizowanymi datował na 22.02.1831 r., który 
pisał na Grochowie). Współpracowaliśmy z burmistrzem Pragi-Południe 
jako organizatorem przedsięwzięcia. Pozostało jednak wspomnienie, że 
nasze intencje źle zinterpretowano wśród części publiczności i wykonaw-
ców. Otóż na kwadrans przed rozpoczęciem inscenizacji opuściły nas 
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grupy rekonstrukcyjne i z trudem tylko mogliśmy uzyskać wyjaśnienie, że 
,,nie chcą uprawiać polityki”. Dziwne, bo te osoby były obecne na Agry-
koli bez zastrzeżeń. Jak się później dowiedziałem, oburzeni byli rzekomo 
przedstawiciele władz dzielnicy Rembertów, choć przemilczeli, że jakiś 
czas przed wydarzeniem wraz ze scenografem Jerzym Kaliną przedsta-
wialiśmy wersję, którą pragnęliśmy zrealizować w tym samym miejscu. 
Zachowały się w mojej dokumentacji projekty scenografi czne Jerzego Ka-
liny. Przyjmowano nas z zadowoleniem i tylko sprawy ekonomiczne zde-
cydowały o niemożności wcześniejszej realizacji projektu. Także Radzie 
Dzielnicy Pragi-Południe pojawiły się protesty radnych z partii PiS, które 
trzeba było zracjonalizować na jej posiedzeniu. Dziś to konfl ikt już prze-
brzmiały. Co roku otrzymuję zaproszenie na obchody rocznicy bitwy. 
Obecni wtedy zapamiętali, że wystąpili aktorzy, kawaleria oraz harce-
rze, którzy rozciągnęli olbrzymie, bo 26-metrowe biało-czerwone wstęgi, 
w momencie gdy fl aga UE podniosła się z tyłu mogiły. Flaga ta oddzieliła 
sferę sacrum od działań scenicznych. Niektórzy zarzucali nam profanację 
grobu, ale słoneczne promienie oświetliły krzyż, którego cień na fl adze 
europejskiej obramowały unijne gwiazdy. 

Następnie wraz z Zarządem Głównym Związku Artystów Scen Pol-
skich wystosowaliśmy do środowiska aktorskiego apel o Czytania Konsty-
tucji Jastrzębowskiego w oddziałach ZASP na terenie kraju. Sądziliśmy, 
że po udanych mniej lub bardziej wydarzeniach artyści dadzą dowód 
swojego obywatelskiego zaangażowania. Niestety zabrakło determinacji 
poza Warszawą. Wówczas zawiadomiłem Zarząd Główny ZASP, że wo-
bec milczenia koleżanek i kolegów zdecydowałem się na założenie funda-
cji im. Jastrzębowskiego z własnych środków (kopię tamtego dokumentu 
przekazałem do archiwum Muzeum Niepodległości). 

Na moją determinację wpłynęła konferencja w Belwederze z 20 wrze-
śnia 2017 roku. Tematem jej miał być teatr w Polsce, tymczasem prowa-
dzący debatę skierował uwagę na relację Polski z UE. Użył słów, że Unii 
Europejskiej udało się to, co nie udało się Adolfowi Hitlerowi, i rozwi-
nął tę tezę. Jako że w Internecie nic nie ginie, na YouTube można znaleźć 
zapis z tej konferencji. Byłem zszokowany wypowiedzią prowadzącego, 
wybitnego skądinąd intelektualisty. Zrozumiałem, że trzeba się osobiście 
zaangażować w obronę idei wspólnotowej. Pomyślałem o Jastrzębow-
skim, który jako członek cywilnej formacji – Gwardii Narodowej zacią-
gnął się w obronie Warszawy jako prosty artylerzysta, na pierwszą linię 



34

frontu. Dla mnie, starego już aktora, wybiła godzina – teraz albo wcale. 
Wraz z Witoldem Moszyńskim, jako przyszłym Prezesem Zarządu Fun-
dacji, mając słowo prof. Romana Kuźniara, że zostanie Przewodniczącym 
Rady Fundacji, udaliśmy się 8 grudnia 2017 roku wraz z prawnikiem do 
kancelarii adwokackiej, aby ustanowić działającą do dziś fundację My 
Obywatele Unii Europejskiej. Było dla nas oczywiste, że Wojciech B. Ja-
strzębowski będzie Patronem fundacji. Rozpocząłem podróże po kraju, 
łącząc prezentację przesłania Jastrzębowskiego z budzeniem obywatel-
skiej odpowiedzialności za losy Polski w Unii Europejskiej. Tych podró-
ży uzbierało się już ponad sto. Zastanawiam się, dlaczego w czasie gdy 
cieszyliśmy się z postępującego procesu uwspólnotowienia z krajami UE 
od 1 maja 2004 roku, tekst Jastrzębowskiego, który mógł wzbudzać dumę 
i radość, że utopijne w dobie Powstania Listopadowego idee się ziściły, 
długo przyjmowany był z uśmiechem i dystansem. 

Nie zasługiwały na to pomysły wpisane w artykuły Konstytucji. To nie 
jest tylko naiwny zabytek. Odkąd w przestrzeni publicznej pojawiły się 
opinie mające na celu obrzydzenie Polakom uczestnictwo w UE, odle-
gły w czasie, w niejednym fragmencie naiwny tekst zaczął współbrzmieć 
z naszym pragnieniem mocnego zakotwiczenia się we wspólnocie demo-
kratycznych państw europejskich. Znakomicie ujmuje polską rację stanu. 
Ufam, że właśnie to przekonanie jest fundamentem naszych dzialań. Art. 
42 brzmi: „Krzywda wyrządzona prawom jednego narodu, należącego 
do Przymierza, przez jaki inny naród, tak europejski, jak barbarzyński, 
będzie uważana za krzywdę praw całej Europy”. Uważam, że zdanie to 
współbrzmi z polskimi niepokojami. 

Warto zauważyć, że pod Konstytucją dla Europy mógłby podpisać się 
i Francuz, i Niemiec, i Włoch, i Hiszpan, gdyż w tekście nie ma polonocentryzmu 
i choć powstał na bazie tragicznego polskiego wydarzenia, nie ma w nim cierpięt-
nictwa ani chęci wywyższania się ponad inne narody. 4 kwietnia 2018 roku Towa-
rzystwo Naukowe Warszawskie podjęło z naszych inspiracji konferencję nauko-
wą, którą uczciło 111 rocznicę swojego istnienia. Towarzystwo działa w tzw. 
Pałacu Staszica tj. w miejscu pierwszego czytania projektu w Królewskim 
Towarzystwie Przyjaciół Nauk. W „Roczniku Towarzystwa Naukowe-
go Warszawskiego” zawarte są trzy wygłoszone wówczas referaty (prof. 
Zbigniewa Wójcika, prof. Joanny Schiller-Walickiej, prof. Grażyny Szelą-
gowskiej). Tego samego dnia u stóp pomnika Kopernika, który pamięta 
czasy Jastrzębowskiego, Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Fun-
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dacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka ogłosiły powstanie Frontu 
Europejskiego, a my dołączyliśmy do tej inicjatywy. W lipcu 2018 roku na 
rynku Leszna Wielkopolskiego wraz z miejscową strukturą KOD-u prze-
prowadziliśmy Czytanie Konstytucji z udziałem wielu obywateli tego mia-
sta. Kilka miesięcy wcześniej w Ratuszu Leszna zaprezentowałem swoją 
interpretację myśli Jastrzębowskiego. 

W 2019 jako kandydat partii Wiosna do Europarlamentu skoncentro-
wałem się na osobistej kampanii na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego, ograniczając się do ulicznych prezentacji Konstytucji Jastrzę-
bowskiego. Towarzyszył mi Prezes Zarządu Fundacji Witold Moszyński. 
Do współczytania zapraszaliśmy obywateli odwiedzanych miast: w Brod-
nicy, skąd żołnierze Powstania Listopadowego wyruszyli na emigrację, 
w Bydgoszczy w rocznicę 3 Maja wraz za aktorami Teatru Polskiego na 
schodach tego teatru, w Toruniu u stóp pomnika Kopernika wraz z KO-
D-em i organizacją Obywatelski Toruń, we Włocławku z aktorami teatru 
przy Pomniku Żołnierzy Polskich na wszystkich polach bitew, w Gru-
dziądzu z obywatelami KOD przy Pomniku Czynu Żołnierskiego. 30 li-
stopada 2019 roku w Czarnowie pod Warszawą odbyła się inscenizacja 
czytania Konstytucji Jastrzębowskiego, w którym wzięli udział mieszkań-
cy zachęceni przez panią sołtys. 

Rok 2020, mimo szerzącej się pandemii COVID-19, niestety do dzisiaj 
niewygasłej, charakteryzował się inicjatywami Fundacji, które przyniosły 
owoce w postaci następujących aktów prawnych: 
•  uchwała Senatu RP, która rekomenduje Polsce W.B. Jastrzębowskiego 

jako patrona polskiej edukacji europejskiej, 
•  uchwała Sejmiku Mazowieckiego, która przywołując pamięć Konstytu-

cji dla Europy, powołuje Jastrzębowskiego na patrona Mazowsza w 2021 
roku, 

•  uchwała Rady m.st. Warszawy i wystawa dwujęzyczna o Konstytucji, 
z inicjatywy prezydenta Rafała Trzaskowskiego we współpracy z naszą 
Fundacją, 

•  uchwała Rady Dzielnicy Żoliborz, przywołująca fakt 22-letniej pracy Ja-
strzębowskiego na Marymoncie, 

•  uchwała Rady Dzielnicy Praga-Południe, podkreślająca udział Jastrzę-
bowskiego w Bitwie Grochowskiej w 1831 roku, 

•  uchwała Dzielnicy Ursynów, przypominająca działalność agronomiczną 
Jastrzębowskiego, a także podkreślająca znaczenie Konstytucji dla Europy. 
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Jako popularyzatorzy dzieła Jastrzębowskiego szczególne znaczenie 
przywiązujemy do przeprowadzonego w Internecie „Wielkiego Samorzą-
dowego Czytania Polskiego Projektu Konstytucji dla Europy” z udziałem 
b. Prezydentów RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorow-
skiego oraz 50 samorządowców, na czele z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego Adamem Struzikiem. Dzięki jego zaangażowaniu doszło 
do podpisania porozumienia pomiędzy Fundacją My Obywatele Unii Eu-
ropejskiej a Zarządem Województwa Mazowieckiego, a także do utworze-
nia Rady ds. Unii Europejskiej przy Marszałku Województwa Mazowiec-
kiego. Przesłanie Jastrzębowskiego stało się impulsem do wielu działań 
na terenie województwa mazowieckiego. W podróżach po małych miej-
scowościach wykorzystywaliśmy poetycki charakter testamentu Jastrzę-
bowskiego, prezentując minispektakle, w czasie których zapraszaliśmy 
widzów do wspólnego czytania. Towarzyszyli nam m.in.: europoseł Jaro-
sław Kalinowski oraz eksperci – prof. Jan Barcz, prof. Jerzy Wilkin, sędzia 
Jerzy Stępień, prof. Roman Kuźniar a także ambasador Jan Truszczyński, 
Piotr Maciej Kaczyński i prof. Stanisław Sulowski. Odwiedziliśmy m.in. 
wieś Bończę koło Warki, wieś Jedlankę Starą koło Iłży, wieś Załuski, Za-
widz Kościelny, Wodynie, Mrozy, Sadowne, Opypy, Maków Mazowiecki. 

Do udziału w naszych wyprawach, wraz z aktorem Januszem Leśniew-
skim, zaprosiliśmy także ekolożkę panią Ewę Sufi n oraz śpiewającą aktorkę 
Ewę Kabsę. Do dialogów obywatelskich zapraszaliśmy miejscowych samorzą-
dowców. 10 i 11 września 2021 odwiedziliśmy rodzinne strony Jastrzębowskie-
go – dziś w województwie warmińsko-mazurskim. W Jagarzewie byliśmy 
gośćmi Zespołu Szkół Rolniczych im. Jastrzębowskiego. Na rynku Janowa 
z okazji 600-lecia tego miasta dwie godziny w obecności radnych i publicz-
ności mówiliśmy o dorobku i działalności ich krajana. Towarzyszyła nam 
praprawnuczka naszego Patrona prof. Elżbieta Jastrzębowska. 

Pani Alicja Wejner przychyliła się do naszej prośby i podjęła wyzwanie 
napisania i wydania własnym sumptem książki o Jastrzębowskim pt. Azy-
mut Wspólna Europa. Jastrzębowski. Fundacja przyczyniła się także fi nanso-
wo do możliwości wydania tej książki.

W książce autorka zacytowała obie znane wersje Konstytucji dla Europy. 
Dziękuję prof. Romanowi Kuźniarowi za podstawową książkę dla naszej 
misji pt. Jestem obywatelem UE, w której zacytowano całość drukowanej 
wersji Konstytucji dla Europy. Swoje eseje bezinteresownie napisali dla 
Fundacji: dr Łukasz Gołota, prof. Roman Kuźniar, prof. Jan Jakub Micha-
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łek, Olgierd Łukaszewicz, dr Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz, prof. Roman 
Wieruszewski, ks. Alfred Marek Wierzbicki, prof. Jerzy Wilkin, prof. Mi-
rosław Wyrzykowski. Również w książce My, Europa prof. Roman Kuź-
niar poświęca wiele uwagi dziełu Jastrzębowskiego. 

Tadeusz Skoczek wydal w 2021 roku Konstytucje dla Europy w kra-
kowskim wydawnictwie „Attyka”.

Cieszy nas zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Muzeum Niepod-
ległości, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i naszą Fundacją. Dziękujemy władzom Żoliborza, a szczególnie Panu Paw-
łowi Michalcowi, że w galerii Przystanek na parkanie Parku im. Żeromskiego 
pojawiła się wielotablicowa wystawa uzmysławiająca powinowactwa pomy-
słów Jastrzębowskiego i idei Roberta Schumana. Kłaniam się Prezydentowi 
Rafałowi Trzaskowskiemu, że z jego inicjatywy Dom Spotkań z Historią 
stworzył wystawę eksponowaną przed Pałacem Staszica w Warszawie, gdzie 
tekst Jastrzębowskiego udostępniono także turystom angielskojęzycznym. 

Przed kilkoma dniami w ww. Centrum zainaugurowaliśmy promocję 
programu dla szkół opartego na Konstytucji dla Europy. Byliśmy z Alicją 
Wejner w Sopocie na zaproszenie Europejskiego Forum Nowych Idei, aby 
szerzyć informacje o Jastrzębowskim prezentująć 15-minutową prezenta-
cję niektórych artykułów Konstytucji w językach Trójkąta Weimarskiego 
(czytają Krystyna Janda po polsku, Andrzej Seweryn po francusku, Ol-
gierd Łukaszewicz po niemiecku). Ekranowe czytanie poprzedza komen-
tarz prof. Romana Kuźniara. 

Program Zarządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze w Euro-
pie” otrzymał swojego bohatera, a jest nim Jastrzębowski, który być może 
kiedyś dołączy do ojców-założycieli UE (jeżeli będziemy wystarczająco 
aktywni i przekonywający dla europejskich partnerów). 

Rok temu rozpocząłem starania, aby na budynku Pałacu Staszica zawi-
sła tablica upamiętniająca pierwsze autorskie czytanie Konstytucji zjedno-
czonej Europy. Zostałem przyjęty przez Prezesa PAN, a także skierowałem 
odpowiednią korespondencję do władz dzielnicy Śródmieście. Uroczyste 
odsłonięcie tablicy nastąpi 29 listopada 2022. 

Wcześniej, 3 listopada 2022 w zabytkowym cmentarzu Stare Powązki 
odbędzie się uroczystość poświęcona prezentacji zrewitalizowanego gro-
bu Rodziny Jastrzębowskich, inwestycji zrealizowanej przez Muzeum 
Niepodległości pod nadzorem Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.   
Do końca roku czeka nas jeszcze kilka wydarzeń, m.in. inspirowane przez 
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nas wznowienie wydania Archiwum Głównego Akt Dawnych z 1985 roku 
pod redakcją prof. Franciszki Ramotowskiej. Warto jeszcze dodać, że po-
stacią Jastrzębowskiego zainteresował się gen. Bogusław Pacek (były rek-
tor Akademii Wojennej), obecnie twórca fundacji Instytut Bezpieczeństwa 
i Rozwoju Międzynarodowego. Jego fundacja zorganizowała już kilka 
imprez w Warszawie i na Mazowszu związanych z testamentem Jastrzę-
bowskiego z moim udziałem. Jako wojskowy i strateg solidaryzuje się 
z naszym hasłem „Nie ma niepodległości bez europejskiej jedności”. 

O naszej działalności szeroko informujemy na głównej stronie interne-
towej fundacji, tj.: MyObywateleUE.org, na stronach Europejskiej Blogos-
fery Obywatelskiej ObywateleUE.pl, CitizensEU.org, na stronach akcji 
społecznej pn. „Obywatelska lista wdzięczności UE za solidarność z Pol-
ską” DziekujeCiUni.pl, ThankYouEu.pl oraz w mediach społecznościo-
wych na Facebooku:
•  facebook.com/MyObywateleUE 
•  facebook.com/lukaszewicz.olgierd 
•  facebook.com/obywatel.ue 
•  facebook.com/groups/WdzieczniUE 
•  facebook.com/groups/RatujmyZiemie 
•  facebook.com/groups/MyObywateleUE 

Logo My Obywatele UE, podkreślające wspólnotę obywateli Unii Euro-
pejskiej, coraz częściej pojawia się w wielu różnych kontekstach, co świad-
czy o naszej aktywności, a Patron fundacji wspominany jest już przez wie-
lu komentatorów i mówców. Ostatnio dołączyli do nas studenci kierunku 
europeistyka na UW, którzy chcą wspierać naszą działalność. 

Kończąc apeluję do opinii publicznej o utworzenie Instytutu im. Ja-
strzębowskiego, którego zadaniem będzie szerzenie w Polsce, szczegól-
nie w rejonach, gdzie eurosceptycy mają wpływ, wiedzy o Konstytucji dla 
Europy i o UE, a także o naszej obywatelskiej za nią odpowiedzialności. 
Godzi się wspomnieć, że od blisko 4 lat naszą społeczną działalność pro-
wadzimy ze środków indywidualnych darczyńców, dlatego nie krępując 
się powiem: wszelka pomoc mile widziana.

Warszawa, 3 listopada 2022
Olgierd Łukaszewicz
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