
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Pozwalam sobie zwrócić się do Pana nie jako do głowy państwa, ale jako do przewodniczącego Komitetu 

Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z przebiegu prac nad ustawą powołującą komitet wynika, że jest Pan Prezydent zaangażowany w odpo-

wiednio doniosłe uhonorowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest Pan autorem 

projektu wymienionej ustawy – weszła ona w życie przed kilkoma dniami – a przede wszystkim osobą od-

powiedzialną za przebieg obchodów rocznicy w skali kraju. 

Oczywiście znacznie większe możliwości finansowe i organizacyjne ma rząd. Odpowiedni Program Wie-

loletni „Niepodległa” na lata 2017–2021 został już opracowany i czeka na formalną akceptację przez Radę 

Ministrów. Niestety, ani w programie wieloletnim, ani w trakcie prac nad ustawą nie przewidziano możliwo-

ści, a według mnie potrzeby, trwałego upamiętnienia obchodów. Mówiłem już o tym w swoim wystąpieniu 

w trakcie dyskusji nad ustawą w Senacie. Ważne są oczywiście wskazane w ustawie i programie wieloletnim 

wartości i cele obchodów, priorytety i planowane w związku z tym tzw. przedsięwzięcia miękkie: edukacyj-

ne, informacyjne, kulturotwórcze, wydawnicze itp. Właściwe by jednak było, aby po kilkuletnich obchodach 

pozostał jakiś trwały ślad w przestrzeni publicznej, który będzie przyszłym pokoleniom przypominał nie tyl-

ko o fakcie odzyskania niepodległości, ale i o fakcie obchodów stuletniej jego rocznicy. Jako przykład można 

tu podać obchody pięćsetlecia bitwy pod Grunwaldem, jakie odbyły się w roku 1910, i odsłonięcie w związku 

z tą rocznicą Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego. 

Uroczyste odsłonięcie pomnika było ważnym wydarzeniem, a sam pomnik stał się, jest i będzie wartością 

kulturową samą w sobie. 

Aby było jasne, powiem, że nie uważam, żeby ten trwały ślad po obchodach musiał mieć charakter po-

mnika, upamiętnienia symbolicznego. Powinien to być raczej budynek użyteczności publicznej pełniący 

funkcję pomnikową jako jedną z kilku. Idealnym „kandydatem” do wypełnienia takiej roli mógłby być odbu-

dowany Pałac Saski w Warszawie. Z kilku powodów. 

1. Sam pałac ma dużą wartość historyczną, a także architektoniczną. 

2. Związany z nim ściśle Grób Nieznanego Żołnierza, główne miejsce polskiej pamięci zbiorowej, swą 

istotną rolę zaczął odgrywać od początku II Rzeczypospolitej. 

3. Pałac byłby odpowiednio eksponowany dzięki lokalizacji przy placu marszałka Józefa Piłsudskiego, 

w centrum stolicy państwa. 

4. Renowacja pałacu byłaby głównym ogniwem działań urbanistycznych mających na celu dokończenie 

kompozycji Osi Saskiej i otoczenia placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

5. Możliwe by było ulokowanie w odbudowanym pałacu którejś z ważnych instytucji państwowych, np. 

siedziby ważnego ministerstwa – MON, MSWiA – albo Sztabu Generalnego, albo którejś z instytucji miasta 

stołecznego Warszawy. 

6. Odbudowę pałacu zainicjował już śp. Lech Kaczyński jako prezydent Warszawy. Jego następczyni, pa-

ni Hanna Gronkiewicz-Waltz, niestety nie kontynuowała tego przedsięwzięcia. 

7. Istnieją gotowe plany odbudowy, inicjatywy społeczne, stowarzyszenia wspierające odbudowę i jest 

przyzwolenie opinii publicznej. Brakuje środków finansowych oraz przede wszystkim jasnej decyzji, woli 

politycznej. 

O taką decyzję i zainicjowanie odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie jako trwałego upamiętnienia set-

nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości do Pana Prezydenta apeluję. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


