
Oświadczenie złożone 

przez senatora Mieczysława Augustyna 

na 57. posiedzeniu Senatu 

w dniu 8 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego 

Szanowny Panie Marszałku! 

Społeczności dawnego zachodniego pogranicza Polski (dzisiejszych tzw. ziem odzyskanych) z wielkim 

zadowoleniem przyjęły uchwałę Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2017 r. o ustanowieniu 

roku 2018 Rokiem Prawd Polaków spod Znaku Rodła. Czyniąc zadość wezwaniu zawartemu w uchwale, 

aktywnie wspieram samorządy i organizacje na Krajnie w propagowaniu Prawd jako ważnej część polskiej 

drogi do odzyskania niepodległości oraz wciąż aktualne przesłanie do rodaków w Polsce i poza jej granicami. 

Główne obchody 80. rocznicy uchwalenia Prawd Polaków odbyły się w dniu 4 marca 2018 r. w Zakrze-

wie, dawnej siedzibie V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech zwanej „małą Warszawą”. Kierownictwu 

Domu Polskiego przekazałem specjalnie oprawioną uchwałę, natomiast ostatniemu żyjącemu uczestnikowi 

berlińskiego kongresu ZPwN z 1938 r., którym jest pan Alfons Tomke, wręczyłem złoty medal Senatu RP. W 

uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele organizacji związanych z Ludźmi Rodła z kraju i zagranicy. 

Pan A. Tomke oraz władze samorządowe zobowiązały mnie, aby na ręce Pana Marszałka złożyć podzię-

kowanie dla Senatu za uchwałę i pamięć o dorobku dzielnych obrońców polskości. Czynię to z ogromną sa-

tysfakcją. 

Przedstawiciele Polonii w Niemczech wnosili, ażeby Senat jako opiekun Polaków na obczyźnie podjął się 

roli upowszechniania Prawd Polaków jako zbioru wskazań do budowania jedności organizacji polonijnych 

wokół wartości. 

Zgłoszono też postulat, aby – ze względu na ponadczasową aktualność i moc moralną – Prawdy Polaków 

znalazły swoje miejsce w gmachu Senatu, tak aby senatorom, interesariuszom i gościom przypominały o 

fundamentach polskości. Wnoszę więc o rozważenie takiej możliwości, tym bardziej że oczekiwanie takie 

było wyrażane przez wielu senatorów podczas rozmów w dniu debaty nad przedmiotową uchwałą. 

Pragnę przy tej sposobności poinformować Pana Marszałka, że w ramach obchodów 80. rocznicy uchwa-

lenia Prawd Polaków w moim okręgu wyborczym zostaną one wyeksponowane w większości szkół, organi-

zowane też będą konkursy i wydarzenia mające popularyzować Ludzi spod Znaku Rodła oraz Prawdy Pola-

ków jako ich moralny testament. 

Z poważaniem 

Mieczysław Augustyn 

 
 


