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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
W związku z pismem nr BPS/043-33-1341/21 z dnia 30 listopada br. i załączonym oświadczeniem
Pana Senatora Jana Marii Jackowskiego, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych
zwróciło się – zgodnie z kompetencją – do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zapytaniem
w sprawie statusu cmentarza wojennego w Chanakin (Khanaqin) w Iraku pod kątem możliwości podjęcia
działań związanych z odbudową ww. nekropolii.
W piśmie p. Elżbiety Rogowskiej, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
i Strat Wojennych, w którego zakresie kompetencji leży wykonywanie zadań dotyczących miejsc pamięci
narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych poza granicami RP, otrzymaliśmy następujące
wyjaśnienie:
Cmentarz Wojenny w Khanaqin, na którym pochowano polskich żołnierzy, podobnie jak inne
cmentarze wojenne w Iraku, jest pod opieką Komisji Grobów Wojennych Wspólnoty Narodów
(Commonwealth War Graves Commission - CWGC) z siedzibą w Maidenhead pod Londynem. Instytucja
ta stale monitoruje sytuację i dokonuje renowacji poszczególnych zniszczonych cmentarzy wówczas, gdy
jest to możliwe. Zgoda na prowadzenie prac leży po stronie CWGC, a nie władz lokalnych. Z uwagi na fakt,
iż ww. instytucja w dalszym ciągu postrzega sytuację w tamtym regionie jako niestabilną, nie podejmuje
obecnie działań mających na celu odbudowę nekropolii. Informacja o niestabilności regionu znajduje
potwierdzenie w listopadowej korespondencji MKiDN z Konsulatem Generalnym RP w Irbilu. W świetle
powyższego MKiDN nie widzi w najbliższym czasie możliwości podjęcia działań mających na celu
odbudowanie cmentarza. Jednocześnie MKiDN pozostaje w kontakcie z naszą placówką dyplomatyczną
i CWGC, by stosowne działania podjąć w odpowiednim czasie.

Sprawa utrzymania i opieki nad polskimi cmentarzami poza granicami kraju, podobnie jak
sprowadzanie szczątków zasłużonych Polaków pochowanych z dala od Ojczyzny, pozostaje w centrum
uwagi MSZ, wspierającego w tym zakresie właściwe instytucje, takie jak MKiDN, Instytut Pamięci
Narodowej czy działania Pana Ministra Wojciecha Labudy, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do
spraw reformy regulacji administracyjnych związanych z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc
pamięci.
Niemniej w sytuacji cmentarza w Chanakin należy brać pod uwagę uwarunkowania wymienione
w cytowanym piśmie MKiDN, szczególnie sytuację polityczną i bezpieczeństwa w regionie. Pomimo
ogłoszonego przez władze w Bagdadzie zwycięstwa w walce z tzw. Państwem Islamskim, sytuacja
bezpieczeństwa na wyzwolonych terenach wciąż pozostaje bardzo trudna. W większych miastach Iraku, a
w szczególności w Bagdadzie, istnieje poważne zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Przed kilkoma
tygodniami Polska potępiła próbę zamachu na premiera Iraku Mustafę Al-Kadhimiego (7 listopada br.).
Z uwagi na działalność lokalnych milicji pro-irańskich przeciwko państwom będącym członkami
międzynarodowej koalicji anty-ISIS, a także działalność ISIS na terenie samego Kurdystanu, Ministerstwo
Spraw Zagranicznych niezmiennie odradza podróże do Regionu Irackiego Kurdystanu, w tym do prowincji
Dijala, gdzie położone jest miasto Chanakin.
Już latach 60. ubiegłego wieku, w obliczu obiektywnych trudności w utrzymaniu cmentarza,
strona brytyjska zdecydowała o wybudowaniu pomnika z tablicą pamiątkową zawierającą nazwiska
wszystkich żołnierzy pochowanych w Chanakin w celu ich upamiętnienia. Pomnik znajduje się na
cmentarzu wojennym Northgate w Bagdadzie, obok innych grobów wojennych. W miejscu tym w latach
poprzednich miały miejsce uroczyste upamiętnienia z udziałem polskich dyplomatów pracujących w
Iraku.

Z wyrazami szacunku,

Szymon Szynkowski vel Sęk
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