
Oświadczenie złożone 

przez senatora Wojciecha Koniecznego 

na 20. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z niedawnym remontem nagrobka Władysława Studnickiego, germanofila, człowieka wypo-

wiadającego jednoznacznie antysemickie poglądy i nawołującego do kolaboracji z III Rzeszą, w którym 

wzięła udział pracownica na stanowisku ekspertki politycznej Ambasady RP w Londynie – po pojawieniu się 

kontrowersji w tej sprawie została ona wsparta przez swoje miejsce pracy – zwracam się z prośbą o wyja-

śnienie zaistniałej sytuacji. 

W projekcie wziął udział także Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. 

gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Zajście to odbiło się 

echem w brytyjskich mediach, wpływając negatywnie na międzynarodowe postrzeganie Polski. Informacją tą 

było zbulwersowane również środowisko naukowe polskich historyków w Wielkiej Brytanii. 

W celu nakreślenia obrazu sytuacji, pragnę przedstawić kilka informacji na temat W. Studnickiego. 

1. W 1936 r. NSDAP zaprosiła go jako jednego z polskich gości na coroczne partyjne uroczystości w No-

rymberdze, podczas których, na raucie urządzonym dla wybranego grona, został osobiście przedstawiony 

Adolfowi Hitlerowi, poznał Josepha Goebbelsa oraz odbył dwugodzinną konferencję z Joachimem von Rib-

bentropem. 

2. Zdradził państwo polskie w listopadzie 1939 r., sugerując kolaborację z III Rzeszą wbrew postanowie-

niom Rządu Polskiego na uchodźstwie. 

3. Był autorem „Sprawy polsko-żydowskiej" w której to: nazwał Żydów „pasożytami na zdrowej gałęzi 

polskiego drzewa”; sugerował plan stopniowego wysiedlania Żydów z ziem polskich. 

4. Utrzymywał bliskie kontakty z rządem III Rzeszy przed wojną i podczas niej, prosząc nazistów wielo-

krotnie, aby stworzyć wojsko polskie współpracujące z Wehrmachtem, zdradzając ZWZ-AK oraz Polskie 

Siły Zbrojne na Zachodzie i Wschodzie. 

5. Był członkiem kolaborującej z nazistami Narodowej Organizacji Radykalnej, która w 1940 r. przepro-

wadziła pogromy na ludności żydowskiej w okupowanej Polsce, wbrew rozkazom Polskiego Państwa Pod-

ziemnego. 

6. Zgłosił się dobrowolnie na świadka obrony w procesie feldmarszałka Ericha von Mansteina, człowieka, 

który uczestniczył w inwazji na Polskę, był sądzony za zbrodnie wojenne oraz kultywował propagandę „nie-

winnego Wehrmachtu”. 

Chciałbym w związku z powyższym skierować zapytania do Pana Ministra. 

1. Dlaczego pozwolono na renowację grobu Władysława Studnickiego? Człowiek, który wielokrotnie 

zdradzał państwo polskie, nie powinien być w żaden sposób honorowany przez rząd RP. Jest niedopuszczal-

ne, aby pracownica Ambasady RP w Londynie publicznie nazywała osobę nawołującą do kolaboracji 

z III Rzeszą „jednym z największych polskich myślicieli XX w.”. 

2. Czy Ambasada RP, Instytut Pamięci Narodowej lub jakikolwiek inny organ państwowy miał udział 

w finansowaniu odnowy nagrobka lub w upamiętnianiu Władysława Studnickiego w inny sposób? 

3. W jaki sposób Pan Minister postąpi wobec zaistniałej sytuacji oraz jak naprawi szkody wyrządzone re-

putacji Polski na arenie międzynarodowej? 

4. Dlaczego groby prawdziwych polskich patriotów w Anglii, jak np. Tadeusza Prokopowicza, działacza 

PPS, Związku Rzemieślników i Robotników w Wielkiej Brytanii oraz współtwórcy Polish Solidarity Cam-

paign, podmiotu organizującego wsparcie dla podziemnych struktur NSZZ „Solidarność", są zaniedbywane 

do takiego stopnia, że pieniądze na ich renowacje pochodzą ze zbiórek obywatelskich? 

Dlaczego brakuje funduszy na utrzymywanie pamięci o polskich bohaterach w Anglii? 

Czy współpraca z organizacjami za granicą chętnymi do upamiętniania wybitnych Polaków będzie natę-

żona? 

Szanowny Panie Ministrze, uprzejmie proszę o odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania. 

Wojciech Konieczny 


