
Oświadczenie złożone 

przez senatora Artura Warzochę 

na 29. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 listopada 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego 

Piotra Glińskiego 

W związku z brakiem oficjalnych informacji na temat dalszych losów pamiątkowych tablic historycznych  

z dawnego Domu Polskiego w Wiedniu przy Boerhaavegasse 25 w III dzielnicy Wiednia, będących wotum 

dziękczynnym za odzyskanie Lwowa, Warszawy i Wilna oraz za uwolnienie Galicji, Polski i Litwy z niewoli 

rosyjskiej, uprzejmie proszę o pomoc w ustaleniu obecnego stanu faktycznego. 

Dzięki mojej interwencji poczynionej za pośrednictwem marszałka Senatu w styczniu bieżącego roku 

ministrowie spraw zagranicznych, nauki i szkolnictwa wyższego oraz kultury i dziedzictwa narodowego 

podjęli decyzję o sprowadzeniu tablic do Warszawy, gdzie miały być eksponowane w tworzonym obecnie 

Muzeum Historii Polski. Po raz pierwszy w Polsce miały one być wystawione na widok publiczny podczas 

inauguracji Nocy Muzeów w Warszawie w czerwcu 2016 r. Tuż po podjęciu powyższych decyzji pojawiły się 

protesty pojedynczych osób mieszkających od kilku lat na stałe w Austrii. Osoby te zaczęły domagać się od 

ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz od dyrektora Muzeum Historii Polski zwrotu tablic Stacji 

Naukowej PAN w Wiedniu, która do tej pory przetrzymywała wspomniane tablice w piwnicy. Osoby te, 

podające się za reprezentantów Polonii austriackiej, docierały do organów władzy publicznej ze swoimi 

żądaniami, czym skutecznie uniemożliwiły dokonanie całego przedsięwzięcia. 

Obecnie te same osoby podejmują w Wiedniu działania zmierzające do sprowadzenia pamiątkowych tablic 

do stolicy Austrii, próbując zaangażować do tego przedstawicieli naszych służb dyplomatycznych  

i konsularnych, przedstawicieli organizacji polonijnych i placówek zagranicznych państwa polskiego, choć  

w sensie formalnym i prawnym poza granicami Polski nie ma żadnego podmiotu, który można by uznać za 

właściciela owych tablic. Jednocześnie te same osoby zaczynają formułować zarzut, iż państwo polskie  

w sposób nienależyty zajmuje się pamiątkowymi tablicami, ponieważ nie są one wyeksponowane we 

właściwy sposób, nie wiadomo, czy zostały poddane konserwacji, czy są odpowiednio przechowywane, a ich 

los jest opinii publicznej właściwie nieznany. Przy okazji warto nadmienić, że przez ponad 30 lat losem tablic 

żadna z tych osób ani nikt spoza tego grona się nie interesował. Dopiero władze Forum Polonii w Austrii w 

osobie pani prezes Teresy Kopeć po powzięciu informacji o losie i miejscu przechowywania historycznych 

tablic natychmiast podjęły działania na forum parlamentarnym, czego skutkiem była wspomniana wcześniej 

moja interwencja. Władze forum osobiście zaangażowały się również w zorganizowanie bezpiecznego 

transportu tablic do Polski, czym naraziły się na nieprzyjemności ze strony wspomnianych osób, w tym na 

oskarżenia o rzekome wywiezienie tablic pod osłoną nocy tożsame z kradzieżą tablic, co było niezgodne  

z prawdą. 

Osobiście uważam, że tablice są obecnie we właściwych rękach, a ich stan prawny nie budzi wątpliwości. 

Jednakże przeciągająca się sytuacja związana z niepodaniem do publicznej wiadomości informacji o ich losie 

stwarza pole do niepokoju i nieuprawnionych debat na ich temat. 

Artur Warzocha 

 


