
Oświadczenie złożone 

przez senatora Leszka Piechotę 

na 60. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza 

W związku z przypadającą w przyszłym roku 240. rocznicą śmierci generała Kazimierza Pułaskiego, 

a także w związku z 10. rocznicą przyznania generałowi honorowego obywatelstwa Stanów Zjednoczonych, 

zwracam się do Pana Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do poniższych zagadnień związanych z uhono-

rowaniem zasług generała w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a także o odpowiedź na pytanie, 

czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął jakiekolwiek działania mające na celu odzyskanie majątku genera-

ła, który to majątek w przeważającej mierze znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych. 

Kazimierz Pułaski walczył u boku Jerzego Waszyngtona w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczo-

nych. Za swoje zasługi na polu bitwy otrzymał według źródeł 450 akrów ziemi. Zgodnie z testamentem – tak 

wynika także z badań historyków – Kazimierz Pułaski przekazał część swojego majątku na rzecz wsparcia 

m.in. teatrów i szkół wojskowych. 

W związku z faktem, że ziemie otrzymane przez Kazimierza Pułaskiego obecnie znajdują się najprawdo-

podobniej w obrębie administracyjnym miast Chicago i Filadelfia, zasadne jest, aby polska dyplomacja zwró-

ciła się do strony amerykańskiej z zapytaniem, czy spadkobiercy generała, w tym strona polska, uzyskali 

stosowne rekompensaty za ziemie należące do Kazimierza Pułaskiego przejęte przez administracje miast 

Chicago i Filadelfia. 

Zgodnie z treścią testamentu – tak wynika także z badań historyków – część majątku Kazimierza Puła-

skiego miała zostać przeznaczona na cele publiczne. 

Ze względu na stosunki polsko-amerykańskie, w których priorytetem powinno być umacnianie wzajem-

nych dobrych relacji, środki finansowe, które powinny być wypłacone w ramach rekompensaty za przejęty 

majątek, mogłyby zostać przeznaczone na umacnianie więzi pomiędzy naszymi narodami. Należy mieć na 

uwadze, że o niepodległość Stanów Zjednoczonych walczyło wielu naszych rodaków, w tym m.in. Tadeusz 

Kościuszko, który został uhonorowany w akademii West Point. Zasadne jest, aby umacniać pamięć o naszych 

rodakach, którzy zapisali się na kartach amerykańskiej historii. 

Środki finansowe uzyskane od strony amerykańskiej mogłyby zostać przeznaczone na edukację historycz-

ną, a także na pogłębione badania historyków dotyczące udziału naszych rodaków w budowaniu Stanów 

Zjednoczonych. 

Ze względu na prowadzoną przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej politykę historyczną zasadne jest, aby 

zwrócić się do strony amerykańskiej o przekazanie informacji dotyczących majątku generała Pułaskiego, a po 

uzyskaniu stosownych informacji podjąć starania o uzyskanie rekompensaty, z której to środki winny być 

przekazane na umacnianie relacji polsko-amerykańskich. 
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