
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 
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Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Przed kilkoma miesiącami polską opinię publiczną zbulwersowały informacje o atakach na polskie 

obiekty znajdujące się na terenie Ukrainy, tj. wysadzanie, dewastacje, profanacje polskich pomników, 

cmentarzy, placówek dyplomatycznych. Szczególnie ostrzał siedziby Konsulatu Generalnego Polski w Łucku 

był z jednej strony bardzo niebezpieczny, z drugiej – wybitnie bezczelny. Był to bowiem zbrojny atak 

terrorystyczny na polskim terytorium, pierwszy jak na razie i na szczęście jedyny. 

W związku z tym mam kilka pytań do Pana Ministra. 

Po pierwsze, czy wszczęto polskie postępowanie karne w tych sprawach, w szczególności w sprawie 

ostrzelania konsulatu w Łucku? Jeśli tak, to jakie są jego dotychczasowe efekty? Jeśli nie, to dlaczego tego 

postępowania lub tych postępowań nie wszczęto? 

Po drugie, czy strona ukraińska rozpoczęła odpowiednie postępowania wyjaśniające te incydenty, w tym 

postępowania karne? Jakie są efekty działań władz Ukrainy w tym zakresie? Czy są wyjaśnione wszystkie 

okoliczności tych zdarzeń, ustaleni bezpośredni sprawcy i ewentualni mocodawcy i inspiratorzy oraz motywy 

ich działań? Proszę o szczegółowe przedstawienie wymienionych informacji. 

Po trzecie, jakie działania zobowiązali się podjąć Ukraińcy w celu uniknięcia w przyszłości podobnych 

ataków na polskie obiekty i placówki? Jak te działania, ich realność i skuteczność ocenia Pan Minister? 

Po czwarte, jak Pan Minister ocenia atmosferę panującą obecnie na Ukrainie, szczególnie w aspekcie 

stosunku Ukraińców do Polski i Polaków, do polskiej spuścizny historycznej pozostałej na terenie Ukrainy, 

do polskich pamiątek historycznych, pomników i cmentarzy? 

Po piąte, jak Pan Minister ocenia ukraińską politykę historyczną wobec stosunków polsko-ukraińskich 

w czasie II wojny światowej i po niej? Czy próby budowania ukraińskiej świadomości historycznej na 

gloryfikacji zbrodniczych organizacji OUN i UPA, ich twórców i członków – chodzi np. o nazewnictwo ulic, 

budowę pomników, działalność ukraińskiego IPN – spotkały się z odpowiednią reakcją Pana Ministra jako 

szefa MSZ? Proszę o wskazanie i przytoczenie odpowiednich wypowiedzi, stanowisk, dokumentów itp.  

w tym temacie. Oczywiście chodzi o wypowiedzi i dokumenty oficjalne. 

I ostatnia kwestia. Panie Ministrze, czy nie czas na zmianę polityki zagranicznej Polski wobec Ukrainy? 

Z jednej strony jesteśmy adwokatami tego państwa w jego staraniach o członkostwo w NATO i Unii 

Europejskiej i ponosimy materialne straty w wyniku embarga nałożonego na nas przez Rosję. Z drugiej 

strony obserwujemy przejawy wrogiej polityki Ukrainy i Ukraińców wobec Polski. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


