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Wielmozna Pani Premier 
Beata Szydlo 

          Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrow 

Al.Ujazdowskie 1/3 
Warszawa  

Pologne 
  

 Flaga  Stella 

  

Wielmozna Pani  Premier, 
  

Szanowna Pani sie uda 16 wrzesnia do Bratyslawy na brzeg Dunaju. Celem tego 
spotkania z 27 przedstwicielami , jesli wierzyc prasie, jest znalezienie konkretnych 
srodkow zeby odrodzic  ducha Unji Europejskiej po tym fatalnym Brexit . 

Nie wiem czy Pani Premier juz znalazla  wystarczajace  rozwiazania . 

Ja znalazlam jedno i to bardzo latwe zeby mozna bylo je natychmiast wcielic w zycie  
i co mogloby stworzyc  odpowiednia odpowiedz na “falszywie –prawdziwe" odejscie 
Brytyjczykow . 

Jako przecietny obywatel przerazony  aktualnym zanikaniem ducha europejskiego, 
wlasnie dopiero skonczylem ksiazke o odrodzeniu budowania Unii Eurpejskiej , w 
ktorej przedstawiam wizje  wspolnej Europy “Wizja Europy i cala serje srodkow 
zeby to osiagnac . 

W jednym z moich pierwszych rozdzialow ksiazki przedstawiam sposob jak latwo 
moznaby zrealizowac nowa flage europejska a raczej serje  wspolnot flag eurpejskich 
, ochrzczonych “STELLA”co oznacza po lacinie gwiazda 

Pomysl polegalby na zachowaniu 12 gwiazd z flagi  europejskiej i umieszczeniu ich 
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na odpowiednich flagach narodowych . 

Flaga europejska jako taka pozostaje taka sama i wierna sobie 

Przynaleznosc do naszej wielkiej wspolnej rodziny bedzie w ten sposob od razu 
widoczne I kazdy europejczyk bedzie zidentyfikowany jako taki , nie negujac 
swojego wlasnego sztandaru tak ciezko obarczonego historja . 

Dolaczam do tego listu  projekt flagi polskiej . 

Efekt jest pociagajacy . On urzeka wszystkich ludzi ktorzy go ogladaja wzbudzajac 
szczery entuzjazm  w prawdziwych europejczykach . 

Idea storzenia takich flag powstalaby w Bratyslawie dawnym Presbourgu, tak dlugo 
przezucanym przez perypetje historii , wiec z pewnoscia nie bedzie zle przyjeta . 

 Czy pani Premier bylaby laskawa to przdyskutowac z innemi przedstawicielami 
panstw w Bratyslawie  i odrodzic  nadzieje obywatelom europejskim.Historja tego 
nie zapomnji.   

  

Prosze przyjac wyrazy najwiekszego  szacunku 

  

  

 
 

 

 

 

Copies à : Frau Angela Merkel 

    Monsieur François Hollande 

     Seňor Mariano Rajoy 

     Signore Matteo Renzi 
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