
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 grudnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

Szanowny Panie Prezydencie! 

Pozwalam sobie ponownie zwrócić się do Pana jako przewodniczącego Komitetu Narodowych Obchodów 

Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na wstępie chciałbym podziękować za podjęcie tematu odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie, której 

rozpoczęcie ogłosił Pan 11 listopada br. Dziękuję tym bardziej, że w jednym z poprzednich oświadczeń wy-

stępowałem do Pana o to, zresztą jako jedna z wielu osób, stowarzyszeń i innych podmiotów. Odbudowany 

Pałac Saski w centrum polskiego państwa, w jego stolicy na pewno będzie odpowiednim i wymownym sym-

bolem zarówno obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i samej niepodległo-

ści, suwerenności i niezależności państwa. 

Według mnie dopełnieniem tego centralnego, ale pojedynczego znaku powinny być symbole, pamiątki 

obchodów zachowane w każdej polskiej rodzinie, w każdym polskim domu. Uważam przy tym, że Pan, jako 

głowa państwa polskiego, jego reprezentant i przedstawiciel, ma szczególne, największe prawo do tego, aby 

taki „rodzinny”, powszechny symbol zdefiniować, ale także każdej polskiej rodzinie przekazać. Oczywiście 

wskazane byłoby, aby ten przedmiot pełnił również inne, oprócz symbolicznej, funkcje związane z obcho-

dzoną setną rocznicą. 

Proponuję, aby była to książka „Historia Polski od odzyskania niepodległości”. Powinna ona obejmować 

pełne 100 lat najnowszej historii naszego państwa i narodu aż do daty 11 listopada 2018 r., oczywiście także 

proces formowania się niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie I wojny światowej. Autorami tej 

książki powinni być uznani i, co najważniejsze, niezależni od wpływów politycznych historycy zajmujący się 

najnowszymi dziejami naszego kraju. Kładę nacisk na rzetelność i niezależność ewentualnych autorów nie 

tylko od bieżącej polityki, ale i modnych nurtów ideologicznych, kultury masowej, nacisków medialnych czy 

poprawności politycznej. 

Głównym kryterium treści zawartych w książce powinno być kryterium prawdy i faktów. Historia Polski 

jest na tyle bogata, ciekawa i wzniosła, że dałoby się nią obdzielić kilka narodów. Nie trzeba jej upiększać 

i ubarwiać. Wystarczy tylko, czy też aż, wierne i rzetelne jej odtworzenie, opisanie, w szczególności historii 

najnowszej, ostatnich 100 lat, najciekawszej, bo nam najbliższej, ale i wzbudzającej najwięcej kontrowersji, 

gdyż dotyka ona często osób jeszcze żyjących lub będących w naszej pamięci. 

Za napisaniem, wydaniem i przekazaniem „Historii Polski od odzyskania niepodległości” do każdego pol-

skiego domu, każdej polskiej rodziny przemawiają następujące przesłanki. 

Po pierwsze, chodzi o słabą znajomość najnowszej historii w społeczeństwie polskim, wynikającą w dużej 

mierze z celowych wcześniejszych działań i zaniechań zarówno w okresie do 1989 r. – wtedy były to ideologi-

zacja, fałszowanie i uprzedmiotowienie historii – jak i po przełomie 1989 r., gdy chodziło o poprawność poli-

tyczną, pomijanie niewygodnych faktów, pedagogikę wstydu. To dlatego w tzw. III Rzeczypospolitej rugowano 

historię ze szkół, by móc łatwiej rządzić nieświadomym swych przodków i swej roli społeczeństwem, a także 

by uniemożliwić odrodzenie się w narodzie polskim naturalnych dla niego postaw patriotycznych. 

Po drugie, rzetelna wiedza wyniesiona z lektury „Historii Polski od odzyskania niepodległości” pozwoli 

nie tylko na pogłębienie znajomości faktów. Przede wszystkim uzmysłowi społeczeństwu, jakie są przyczyny 

obecnego miejsca Polski i dotykających ją problemów: przegrana II wojna światowa, wymordowanie blisko 

1/6 naszych obywateli, utrata majątku narodowego, 45-letni okres dominacji partii komunistycznej hamującej 

naturalne procesy rozwojowe czy wreszcie tzw. transformacja ustrojowa, sterowana ku zaspokojeniu potrzeb 

wewnętrznej oligarchii postkomunistycznej i zewnętrznej finansjery. Tylko powszechna znajomość prawdzi-

wej historii najnowszej umożliwi Polakom wykształcenie odporności na kłamstwo, sterowanie i manipulację. 

Polski naród zasługuje na pełną prawdę o sobie i o swoich przodkach. 

Po trzecie, dostarczenie „Historii Polski od odzyskania niepodległości” byłoby także wyraźną cezurą, 

punktem na osi dziejów naszego państwa, już nie tylko jako uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodle-

głości, ale jako zdarzenie samoistne. Podobnie zresztą postąpił prezydent Aleksander Kwaśniewski, rozsyła-

jąc do polskich domów w 1997 r. egzemplarze świeżo uchwalonej konstytucji. 



Szanowny Panie Prezydencie, zdaję sobie oczywiście sprawę z kosztów, które rodzi proponowane przeze 

mnie przesłanie do każdej rodziny jednego egzemplarza „Historii Polski od odzyskania niepodległości”. 

Gdyby ograniczyć jej objętość oraz wydać w postaci broszury, koszty te na pewno uległyby zmniejszeniu. 

Dodatkowa redukcja jednostkowej ceny druku i przesłania egzemplarzy książki zostanie zapewniona przez 

masowość akcji. Z założenia ma ona trafić do każdej polskiej rodziny. Gdyby niemożliwa była taka operacja 

w wersji powszechnej, to ewentualnie proponuję wersję ograniczoną: druk, wtedy już w podwyższonej jako-

ści, i przekazanie po jednym egzemplarzu książki do każdej polskiej biblioteki, w tym w szczególności do 

wszystkich bibliotek szkolnych. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


