
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 20. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 stycznia 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua 

Szanowny Panie Ministrze! 

Grupa senatorów wnioskodawców z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość złożyła w Senacie 

projekt uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy. Mam za-

szczyt reprezentować ich w pracach nad tym projektem. Został on złożony przed prawie rokiem, tj. 25 lutego 

2020 r., i przez rok trwają nad nim prace, a właściwie nie trwają, bo są blokowane przez mające większość 

w Senacie kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy i osobiście przez marszałka Senatu, pana Tomasza 

Grodzkiego, co już samo w sobie jest bulwersujące. Senacka większość, nie mając odwagi zająć jednoznacz-

nego stanowiska za albo przeciw treści projektu uchwały, kluczy i przeciąga w czasie prace nad nim. Oczy-

wiście nie skarżę się tu, znam realia parlamentarne, przybliżam jedynie stan faktyczny. 

Szanowny Panie Ministrze, w trakcie długich prac nad projektem uchwały marszałek Senatu w celu jej 

zdyskredytowania wygłosił publicznie stwierdzenia dotyczące Polonii i polskiej polityki zagranicznej, które 

według mnie są nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym. Żeby było jasne: nie zwracam się do Pana 

Ministra o ocenę, czy podane niżej cytaty są to jawne kłamstwa wynikające ze złej woli, czy też tylko „osz-

czędne gospodarowanie prawdą”, będące skutkiem niewiedzy lub wprowadzenia w błąd. Moim celem jest 

uzyskanie od Pana Ministra potwierdzenia lub zaprzeczenia zgodności tych stwierdzeń z faktami. A pytam 

o to Pana, bo Pan odpowiada za politykę zagraniczną państwa, w tym za opiekę nad Polonią – to Pan ma 

największą wiedzę na ten temat, a przede wszystkim może Pan odsiać rzeczywiste fakty od konfabulacji nie-

których, nawet wysokich, ale niekompetentnych, urzędników. 

Poniżej przedstawiam fragmenty odpowiedzi marszałka Tomasza Grodzkiego na moje oświadczenie. 

Po pierwsze czytamy, że bezpodstawne jest „wskazywanie Związku Polaków w Niemczech jako »jedyne-

go zaakceptowanego« związku Polaków w Niemczech” i że nie ma podstaw, by twierdzić, że jest to „jeden 

zaakceptowany” związek. „Przez jaki organ?” – pyta pan marszałek. 

Dalej czytamy, że podmioty polonijne, osoby reprezentujące stowarzyszenia polonijne działające od wielu 

lat w Niemczech oraz reprezentujące związki organizacji polonijnych w Niemczech „przede wszystkim kwe-

stionują jednomyślność organizacji polonijnych w zakresie przywrócenia statusu mniejszości narodowej, 

kwestionują polityczne żądania odszkodowawcze oraz reprezentatywność Związku Polaków w Niemczech”. 

Kolejny cytat: „wspomniane organizacje wskazują, iż żądania odszkodowawcze mogą skutkować zróżni-

cowaniem sytuacji poszczególnych organizacji polonijnych”. 

Cytat następny: „zagadnienie likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy, jako zagadnienie 

skomplikowane i złożone, powinno być przedmiotem badań polsko-niemieckiej komisji złożonej 

z prawników i historyków”. 

I kolejny cytat, chyba najbardziej bulwersujący: „nie można forsować rozwiązań politycznych, które mo-

głyby przyczynić się do pogorszenia codziennych relacji Polonii i Polaków w miejscu ich obecnego zamiesz-

kania”. 

Tu składam pytanie bezpośrednio ode mnie, tzn. takie, które nie dotyczy bezpośrednio wcześniejszych 

wypowiedzi. W jaki sposób uchwała o naturze głównie historycznej może pogorszyć stosunki polsko-

niemieckie, w szczególności pozycję Polonii i Polaków w Niemczech? Czy wyraźne potwierdzenie prawdy 

historycznej w tekście tej uchwały może być jakimkolwiek zagrożeniem dla traktowania Polaków 

w Niemczech? 

Proszę również o wyjaśnienie, jak obecnie są realizowane – przez państwo niemieckie oczywiście – prawa 

i zobowiązania w stosunku do mniejszości polskiej, zawarte w traktacie między Rzecząpospolitą Polską 

a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 1991 r. Proszę o porównanie 

tego z traktowaniem mniejszości niemieckiej przez nas – w aspekcie posiadanych przez nią praw i wolności, 

jej liczebności, wysokości otrzymywanych środków itp. 

Czy strona niemiecka kiedykolwiek uzależniała obecne traktowanie Polaków w Niemczech od oceny tzw. 

dekretu Göringa i jego skutków prawnych? W szczególności: czy grożono nam, czyli, mówiąc krótko, na-

szym rodakom w Niemczech – ewentualnie czy faktycznie to wykonano – odebraniem środków niemieckich 



na pielęgnowanie polskiej tradycji, kultury i języka? 

Republika Federalna Niemiec nie uznaje statusu Polaków mieszkających od pokoleń w Niemczech jako 

mniejszości narodowej, nawet we wspomnianym traktacie. Jakimi argumentami, a raczej pretekstami się tutaj 

posługuje czy też zasłania? Czy podjęcie przez Senat uchwały w treści z druku senackiego nr 81 S pomogło-

by w uzyskaniu takiego statusu? 

Czy strona niemiecka w przeszłości inspirowała powoływanie organizacji polonijnych w celu ich później-

szego rozgrywania między sobą? Rozdrobnienie oczywiście sprzyja trudnościom w scaleniu tych organizacji 

i powołaniu jednolitej reprezentacji Polonii niemieckiej. Jak w tej chwili wygląda ta reprezentacja? 

Szanowny Panie Ministrze, kolejny cytat – ze stenogramu posiedzenia Senatu w dniu 16 grudnia 2020 r. – 

jest to wypowiedź marszałka Tomasza Grodzkiego skierowana do mnie. Cytuję: „…dziwię się, że powołuje 

się pan na organizację, na której czele stoi człowiek notowany w aktach IPN jako sekretarz komitetu woje-

wódzkiego PZPR w Legnicy czy pracownik, jakiś tam pierwszy sekretarz zakładowej komórki PZPR. Rozu-

miem, że on jest zaliczany do tych dobrych komunistów – w odróżnieniu od tych, których zaliczacie do złych 

komunistów”. Informuję, że panu marszałkowi Grodzkiemu chodziło tu o przywoływany w treści projektu 

uchwały Związek Polaków w Niemczech i osobę stojącą na jego czele. Czy pan marszałek prawidłowo opisał 

tę osobę, czy też celowo ją obrażał, nie mając innych argumentów? 

Na koniec jeszcze dwa cytaty. Zgodnie z informacją podaną przez wiceprezes Związku Polaków 

w Niemczech, panią Annę Wawrzyszko, „Związek Polaków w Niemczech jest jedyną organizacją, która po 

wojnie została ponownie wpisana z urzędu do rejestru sądowego. To jedyna organizacja, która posiadała ma-

jątek przed II wojną światową. Porównywanie czy wręcz wartościowanie Związku Polaków w Niemczech – 

w stosunku do jakichś rzekomych organizacji – przez pana marszałka jest niestosowne”. Dalej czytamy, że 

„Związek Polaków w Niemczech jest obecnie organizacją dachową, należy do porozumienia organizacji pol-

skich w Niemczech, które współtworzy. Dlatego też fakty przytoczone przez pana marszałka, dotyczące rze-

komych organizacji, które nie są zainteresowane treściami zawartymi w uchwale, są nieprawdziwe. 

W Niemczech nie działają organizacje polonijne, którym z uwagi na fakt pamięci o wywłaszczeniu Polonii 

w Niemczech państwo niemieckie miałoby odebrać rzekomo finansowanie”. 

Szanowny Panie Ministrze, prosiłbym o rzetelną i w miarę szybką odpowiedź, tak żebyśmy mogli 

w rocznicę zgłoszenia tej uchwały – czy też w kolejną rocznicę likwidacji Związku Polaków w Niemczech 

tzw. dekretem Göringa – zająć jednoznaczne stanowisko, zgodne z polską racją stanu, z interesem Polonii 

i organizacji polonijnych, w szczególności Związku Polaków w Niemczech. Chcemy, aby nasi rodacy czuli 

po prostu wsparcie ze strony naszego rządu, ale także ze strony Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


