
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego 

Szanowny Panie Marszałku! 

W pierwotnym projekcie porządku obrad bieżącego, osiemnastego posiedzenia Senatu był umieszczony 

punkt: drugie czytanie projektu uchwały w osiemdziesiątą rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszo-

ści polskiej w III Rzeszy. Jestem upoważniony przez senatorów wnioskodawców do reprezentowania ich 

w pracach nad projektem tej uchwały, a także przez Komisję Ustawodawczą jako sprawozdawca tej komisji 

w tej sprawie. 

Niestety, na początku obrad w czasie ustalania ich porządku senator Marcin Bosacki w imieniu klubu Koali-

cji Obywatelskiej zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad m.in. tego punktu i przesunięcie go na jedno 

z najbliższych posiedzeń Senatu. Jako ogólne uzasadnienie tego wniosku senator Bosacki podał, że konieczne 

są dalsze konsultacje i prace nad tym projektem. Sprzeciwiłem się temu wnioskowi, wskazując, że prace nad tą 

uchwałą trwają już bardzo długo, bo od 25 lutego br., ponadto w Komisji Ustawodawczej projekt został przyję-

ty jednomyślnie, głosami 12 senatorów zarówno z senackiej opozycji, czyli z Prawa i Sprawiedliwości, jak 

i koalicji, czyli Platformy Obywatelskiej, PSL i SLD. Dodatkowo 2 opinie rządu na temat tego projektu, opinie 

z marca i z września, są pozytywne. Projekt został więc wszechstronnie skonsultowany. 

Tymczasem Pan Marszałek w swoim wyjaśnieniu stwierdził, zacytuję: „Wpłynęły jednak do mnie – tzn. 

do Pana Marszałka – głosy obecnej Polonii niemieckiej, która prosiła o możliwość przedstawienia jeszcze 

swoich wątpliwości. Jeżeli tylko te dodatkowe kwestie zostaną wyjaśnione, to wrócimy do procedowaniaˮ. 

Chciałem wyjaśnić tę ostatnią kwestię przedstawioną przez Pana Marszałka, jednak mi na to nie pozwolił. 

W efekcie w głosowaniu głosami większości senackiej – 52 senatorów głosowało za, 43 było przeciw, 

1 senator się wstrzymał – zdjęto ten punkt z porządku obrad. 

Dopiero przy okazji rozpatrywania jednego z następnych punktów porządku dziennego zdołałem sprosto-

wać, że faktycznie jest to niepoparta argumentami próba zablokowania tego projektu uchwały jakoby stano-

wiskiem przedstawicieli Polonii, a to dlatego, że w trakcie prac komisji była obecna przedstawicielka Polonii, 

wiceprezes Związku Polaków w Niemczech, pani Anna Wawrzyszko, i akceptowała tekst projektowanej 

uchwały. 

Szanowny Panie Marszałku, proszę o dokładne wyjaśnienie na piśmie, z kim w Niemczech, być może 

w Polsce, konsultował Pan projekt uchwały. Jaką funkcję te osoby pełnią? Kogo reprezentują? Jaka była for-

ma tych konsultacji: ustna, listowna, telefoniczna, elektroniczna, e-mailowa? Jakie były przedstawione Panu 

wątpliwości, uwagi, argumenty na rzecz wstrzymania czy wręcz zastopowania prac nad tą uchwałą? Jakie 

dowody były przedstawiane na poparcie tych argumentów? Czy były to tylko gołosłowne stwierdzenia? I na 

koniec: jakie obietnice złożył Pan Marszałek tym osobom i dlaczego? 

Moje zainteresowanie tą procedurą wynika z 2 faktów. 

Po pierwsze, prace nad tą uchwałą trwają niepokojąco długo, w Komisji Ustawodawczej pretekstem do 

ich zawieszenia był jakoby brak stanowiska rządu, gdy tymczasem projekt uchwały został z uznaniem przyję-

ty przez przedstawiciela MSZ już kilka tygodni po rozpoczęciu prac nad projektem. W przypadku innych 

projektów nie wymaga się opinii rządu ani obecności jego przedstawicieli w czasie obrad komisji. 

Po drugie – i chyba to ważniejsze – już wcześniej strona niemiecka unikała wypełnienia ciążących na niej 

obowiązków. Na ogół narzędziem stosowanym w celu ich unikania było po prostu powoływanie, niestety pod 

auspicjami niemieckimi, coraz to nowych organizacji jakoby polonijnych i dzielenie środowiska. W tej chwili 

jest jeden zaakceptowany Związek Polaków w Niemczech, jasne są struktury, jest przedstawicielstwo, 

wszystko jest jasne. Tak więc pytanie jest takie: czy to, co się dzieje podczas próby podjęcia tej uchwały, nie 

jest po części inspirowane ze strony niemieckiej? 

Prosiłbym o bardzo szczegółowe wyjaśnienie kwestii, które tutaj podniosłem. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 


