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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

Chcę zabrać głos w sprawie ostatnio gorącej publicznie i medialnie, w sprawie reparacji i odszkodowań 

należnych Polsce i Polakom od Niemiec za straty poniesione w czasie II wojny światowej. Zwracam się do 

Pani Premier, a nie np. do ministra spraw zagranicznych, bo sprawa reparacji to zagadnienie narodowe, 

ogólnopaństwowe, a nie resortowe. MSZ może tu pełnić funkcję narzędzia, ciała wykonawczego, np. w trakcie 

negocjacji z Niemcami, ale decydentem powinien być cały rząd, a Pani Premier w szczególności. 

Moje oświadczenie usprawiedliwia fakt, że to ja wprowadziłem pojęcie reparacji do przestrzeni 

parlamentarnej: 28 sierpnia 2003 r. jako przedstawiciel grupy posłów wnioskodawców złożyłem do laski 

marszałkowskiej projekt uchwały Sejmu w sprawie reparacji Niemiec na rzecz Polski. Tekst tej uchwały w 

wersji rozbudowanej Sejm uchwalił 10 września 2004 r. praktycznie jednogłośnie. Niestety ówczesny SLD-

owski rząd nie wykonał nałożonych na niego w uchwale obowiązków, wręcz kontestując główne stwierdzenia 

tej uchwały i przyjmując optykę niemiecką. Ówczesny rząd w szczególności nie podliczył strat Polski  

i Polaków wynikłych z agresji Niemiec w czasie II wojny światowej. Tych strat nie obliczono do dziś. 

Szanowna Pani Premier, analizując obecny stan dyskusji na temat reparacji, chciałbym przekazać kilka uwag. 

Oczywiste jest, że strona niemiecka będzie na wszelkie możliwe sposoby broniła się przed ich wypłatą, a nawet 

przed wprowadzeniem tematu do sfery stosunków międzynarodowych. My powinniśmy dobrze się do tego 

przygotować i wykonać pewne działania przed umiędzynarodowieniem tego tematu, a nawet przed oficjalnym 

postawieniem kwestii reparacji w stosunkach dwustronnych z Niemcami.  

Do działań tych zaliczam, po pierwsze, szczegółowe, dokładne i wiarygodne obliczenie strat, jakie  

w poszczególnych kategoriach – straty ludzkie; straty materialne: państwa, samorządów, organizacji i osób, 

Polaków; utracone korzyści i możliwości rozwojowe – ponieśliśmy ze strony Niemiec w trakcie i wskutek II wojny 

światowej. Dokonanie takiego rachunku krzywd było zresztą postulowane w uchwale z 2004 r. Aby rzetelnie  

i szybko wykonać to zadanie, konieczne jest stworzenie specjalnej komórki składającej się z wyspecjalizowanych 

naukowców. Może być to komórka samodzielna, podległa bezpośrednio np. Pani Premier, albo afiliowana przy 

Instytucie Pamięci Narodowej. 

Po drugie, w celu stworzenia odpowiedniego nacisku należy według mnie już teraz rozpocząć działania 

organizacyjne mające na celu stworzenie muzeum martyrologii i strat Polski i Polaków w czasie II wojny 

światowej. Powinna to być placówka nowoczesna, tak jak powstałe niedawno muzea, umiejscowiona w stolicy 

kraju – w Warszawie. Jej zadaniem byłoby wyeksponowanie danych, o których mowa wyżej, w jednym, 

centralnie położonym i łatwo dostępnym miejscu. Z przyczyn oczywistych nie mogą funkcji takiej placówki 

pełnić muzea, pomniki historii rozproszone na terenie kraju, w miejscach zagłady, w byłych obozach 

koncentracyjnych, pracy czy jenieckich. Roli ekspozycyjnej naszych strat nie spełnia również Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku, które związane jest z szerszą tematyką historyczną, dotyczącą wysiłku 

zbrojnego, przebiegu walk toczonych nie tylko w Polsce i przez Polaków. Charakter naszego polskiego 

muzeum strat wojennych powinien być podobny do charakteru instytutu Yad Vashem. Co najważniejsze, od 

momentu jego otwarcia w programie każdej oficjalnej wizyty delegacji zagranicznej w Polsce obowiązkowy 

powinien być punkt dotyczący zwiedzania tego muzeum. Oczywiście obok funkcji edukacyjnej skierowanej na 

zewnątrz kraju muzeum pełniłoby również funkcję dokumentującą nasze straty wojenne skierowaną do 

Polaków, w szczególności do młodzieży – w ramach wychowania patriotycznego w szkole. 

Opisane wyżej 2 przedsięwzięcia wydają mi się konieczne do zrealizowania nawet wtedy, kiedy nie 

zdecydujemy się jako państwo na oficjalne zażądanie od Niemiec reparacji wojennych. Na pewno zwiększą 

one skuteczność akcji medialnej i propagandowej co do bieżących działań politycznych w stosunkach 

dwustronnych z Niemcami, w ramach których podnoszenie kwestii reparacji jest jak najbardziej oczywiste 

wobec prób nowego podziału ról – ofiary i agresora – podejmowanych przez stronę niemiecką. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 


