
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Czerwińskiego 

na 20. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 czerwca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz do ministra spraw 

zagranicznych Witolda Waszczykowskiego 

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Ministrze! 

Przed 25 laty, 17 czerwca 1991 r., został podpisany w Bonn traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Podpisy pod nim złożyli: ze strony polskiej – 

Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski, ze strony niemieckiej – Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher. 

Te blisko 25 lat obowiązywania traktatu – jedno pokolenie – to okres bezsilności, działań pozornych, gadul-

stwa, niedostrzegania prawdziwych problemów ze strony polskiej, oraz dominacji, arogancji, obłudy i bezczelnego 

wykorzystywania polskich słabości ze strony niemieckiej. Przez 25 lat Rzeczpospolita Polska godziła się na wy-

raźną asymetrię na jej niekorzyść, jeśli chodzi zarówno o treść, jak i o wykonanie zapisów traktatowych. 

Co do treści traktatu, to art. 20 ust. 1 traktatu operuje pojęciem „mniejszość niemiecka w Rzeczypospolitej Pol-

skiej” oraz „osoby w Republice Federalnej Niemiec, posiadające niemieckie obywatelstwo, które są polskiego 

pochodzenia albo przyznają się do języka, kultury lub tradycji polskiej”. Ten brak w traktacie pojęcia „mniejszość 

polska w RFN” już sam w sobie świadczy o nierównoważnych stosunkach pomiędzy Polską a Niemcami.  

Polityka międzynarodowa to świat symboli. Nierówność to symbol zależności i ograniczania suwerenności. 

Dodatkowo ta nierówność ma też negatywny dla Polski i Polaków skutek formalny, to jest brak polskiej mniejszo-

ści wśród uznanych przez RFN mniejszości narodowych i etnicznych w ramach Konwencji ramowej o ochronie 

mniejszości narodowych, a to z kolei powoduje już konkretne zjawiska negatywne: brak wsparcia państwa nie-

mieckiego dla Polaków na terenie Niemiec, podczas gdy przywileje i środki ich ochrony mają w Niemczech, na 

podstawie tej konwencji ramowej, takie grupy jak Duńczycy, Serbołużyczanie, Fryzowie, Sinti i Romowie. 

Drugim faktycznym skutkiem negatywnym jest odmowa przywrócenia statusu polskiej mniejszości narodowej 

w Niemczech, który to status utraciła ona w 1940 r. na podstawie dyskryminacyjnego prawa hitlerowskiego, tzw. 

dekretu Göringa. Rząd niemiecki podtrzymuje obecnie skutki prawa uchwalonego przez III Rzeszę i na jego pod-

stawie nie uznaje polskiej mniejszości, a także nie zwraca mienia zagrabionego jej przez hitlerowców. To skanda-

liczne stanowisko Niemcy uzasadniają tym, jakoby na terenie RFN nie mieszkali obecnie Polacy o historycznych, 

przedwojennych korzeniach – co jest niezgodne z prawdą, gdyż potomkowie członków Związku Polaków 

w Niemczech do dziś mieszkają w RFN. 

Jak i kiedy Pan Prezydent – oraz odpowiednio: Pan Minister – zamierza usunąć z tekstu traktatu polsko-

niemieckiego ten jawny brak symetrii, który skutkuje opisanymi wyżej negatywnymi zjawiskami dla Polaków 

w Niemczech, ale także nierównoprawnym statusem Polski wobec Niemiec? Kiedy władze Polski, odpowiedzialne 

za jej politykę zagraniczną, powstaną wreszcie z kolan i doprowadzą do zgodnej z polską racją stanu zmiany treści 

traktatu? 

Co do realizacji traktatu, to art. 20 w pozostałych ustępach, od 2 do 4, oraz art. 21, pomimo różnych określeń, 

dają, przynajmniej blankietowo, takie same prawa Polakom w Niemczech, jak i Niemcom w Polsce. Ale tylko na 

papierze. W rzeczywistości pomoc Polakom zamieszkałym w Niemczech, udzielana przez niemieckie państwo, to 

drobny ułamek tego, co uzyskali i uzyskują Niemcy mieszkający w Polsce, pomimo znacznie większej liczebności 

niemieckiej Polonii i siły ekonomicznej RFN. Tym bardziej dziwi niechęć rządu niemieckiego do wypełniania 

postanowień traktatowych, zaplanowane i celowe ciągłe ignorowanie zapisów traktatu, pokrywane pustymi obiet-

nicami i frazesami o polsko-niemieckim pojednaniu i wspólnocie interesów. 

Jak i kiedy Pan Prezydent – oraz odpowiednio: Pan Minister – doprowadzi do pełnej realizacji przez Niemcy 

zapisów podpisanego przez nie i ratyfikowanego traktatu? Jakich narzędzi i instytucji międzynarodowych zamie-

rza Pan użyć w tym celu, tym bardziej że obecna dwudziesta piąta rocznica podpisania traktatu jest świetną okazją 

do przeglądu realizacji jego zapisów? Zamiast rytualnych i przysłaniających rzeczywistość oficjałek, poprawnych 

politycznie uroczystości udowadniających „wiekopomną przyjaźń polsko-niemiecką”, proponuję jasne wyartyku-

łowanie naszych, polskich interesów i zgodne z duchem i literą traktatu ich egzekwowanie. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 

 


