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Piotra Glińskiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W ostatnim półroczu obserwujemy wzmożony atak międzynarodowych, zagranicznych sił na Polskę oraz 

Polaków w aspekcie sprawstwa i odpowiedzialności za Holocaust Żydów w czasie II wojny światowej. Aby 

ten atak odeprzeć, władze Polski powinny działać zarówno na zewnątrz kraju, jak i wobec obojętnych czy też 

antypatriotycznych środowisk w Polsce metodami bardziej ofensywnymi. Jeśli chodzi o politykę historyczną 

naszego państwa, to mamy ten komfort, że jak żaden z innych narodów nie musimy się wstydzić za działania 

naszych przodków w czasie II wojny światowej. Wystarczy więc tylko obiektywnie opisać zdarzenia, historię 

II wojny światowej i przekazać tę wiedzę naszym rodakom i zagranicy za pomocą różnych środków, także ze 

sfery kultury. Wyjątkowa odpowiedzialność spoczywa w tym zakresie na trzech członkach rządu: ministrze 

spraw zagranicznych, ministrze edukacji narodowej oraz ministrze kultury i dziedzictwa narodowego. Pana 

pozycja w rządzie, pozycja wicepremiera, oraz różnorodność metod, którymi Pana resort dysponuje, powodu-

ją, że to na Panu spoczywa największa odpowiedzialność za prowadzenie skutecznej polskiej polityki histo-

rycznej. 

Nie będę oczywiście pouczał Pana, jak ją realizować, chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeden aspekt, 

który do tej pory nie jest obecny w szerokiej dyskusji politycznej i publicznej. Otóż uważam, że zasadniczą 

winę za przypisywanie Polsce i Polakom współsprawstwa Holocaustu – oczywiście obok złej woli i nienawi-

ści do nas – ponosi daleko idąca niewiedza, wręcz ignorancja co do wojennych losów Polski i Polaków, 

w szczególności ogromu strat, jakie poniósł nasz naród i państwo wskutek agresji III Rzeszy i Związku So-

wieckiego, wskutek okupacji, zmiany granic i skutków odłożonych następstw pośrednich II wojny światowej.  

W zmniejszaniu obszaru tej niewiedzy pomocne mogą być różne środki, którymi Pan już obecnie dyspo-

nuje, ale według mnie celowe i bardzo pomocne mogłoby być utworzenie w Warszawie, w miejscu symbo-

licznym przez swoją własną historię, w stolicy Polski, muzeum polskich strat wojennych. Dokumentowałoby 

ono, opisywało i eksponowało martyrologię narodu polskiego, straty poniesione przez polskie państwo – i te 

najważniejsze, ludzkie, i te materialne. Siedzibą muzeum powinna być stolica państwa, miejsce reprezenta-

cyjne, które najczęściej odwiedzają delegacje zagraniczne. W programie każdej wizyty takiej delegacji po-

winny się znaleźć odwiedziny w tym muzeum. Warszawa jest też miastem turystycznym, celem wycieczek 

zagranicznych, a także wycieczek polskich dzieci i młodzieży, co ułatwia realizację celów edukacyjnych 

muzeum. 

Obecnie nie istnieje w Polsce muzeum o takim charakterze, centralnie położone i łatwo dostępne. Rozpro-

szone na terytorium Polski liczne pomniki historii, muzea w miejscach zagłady, ze względów oczywistych 

nie mogą w całości obrazować sumarycznych strat wojennych Polski. Nie pełni tej funkcji również Muzeum 

II Wojny Światowej w Gdańsku, prezentujące szerszą geograficznie i przedmiotowo tematykę. Decyzja 

o powołaniu muzeum polskich strat wojennych – nazwa jest oczywiście kwestią wtórną, chodzi o problema-

tykę ekspozycji – miałaby szczególnie symboliczne znaczenie w roku 2018, roku stulecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Z tych 100 lat równo połowę, od 1939 r. do 1989 r., przeżyliśmy, będąc przedmiotem 

agresji, pod okupacją albo jako państwo niesuwerenne. Ekspozycja muzealna prezentująca nasze wojenne 

straty i ich skutek, tj. utracone korzyści z tego półwiecza, tłumaczyłaby naszą rolę w czasie II wojny świato-

wej, ale też obecne położenie geopolityczne, gospodarcze i demograficzne Polski. 

Szanowny Panie Premierze, sugestię, że konieczne jest powołanie muzeum polskich strat wojennych, 

sformułowałem już we wrześniu 2017 r. w oświadczeniu skierowanym do prezesa Rady Ministrów. Niestety, 

lakoniczna odpowiedź na to oświadczenie otrzymana od ministra spraw zagranicznych nie odnosiła się do 

tego tematu. Tym bardziej proszę o jednoznaczną i konkretną odpowiedź od Pana Premiera. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 


