
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło 

Szanowna Pani Premier! 

Do chwili obecnej nie zostało rozwiązanych wiele problemów, których przyczyny leżą w wybuchu i prze-

biegu II wojny światowej. Państwo polskie teoretycznie znalazło się w gronie zwycięzców tej wojny, prak-

tycznie niestety poniosło proporcjonalnie największe straty, do dziś niezrekompensowane. Ponieśli je także 

polscy obywatele. Część strat materialnych osób prywatnych została wyrównana w niewielkim procencie 

przez polskie państwo, np. w ramach tzw. roszczeń zabużańskich. Część, raczej w formie minimalnej zapo-

mogi, a nie ekwiwalentnego odszkodowania, przekazały firmy i państwo niemieckie, np. polskim robotnikom 

przymusowym pracującym w III Rzeszy. Pozostały jednak duże grupy naszych obywateli, których słuszne 

roszczenia z czasów II wojny światowej nie zostały zaspokojone w żaden sposób, tak jakbyśmy chcieli o nich 

jak najszybciej zapomnieć. 

Do takiej grupy należą obecni obywatele polscy, którzy w trakcie II wojny światowej zostali wysiedleni ze 

swoich siedzib – mieszkań, domów i gospodarstw – przez okupanta niemieckiego. Liczbę Polaków wysie-

dlonych przez Niemców szacuje się na ok. 1,7 miliona osób. Większość z nich pochodziła z Wielkopolski, 

a ściślej z ówczesnego niemieckiego Kraju Warty. Po konfiskacie majątku Niemcy przewozili Polaków na 

tereny wschodniej Generalnej Guberni. Po zakończeniu wojny część wysiedlonych wróciła do swoich sie-

dzib, część przeniosła się na Ziemie Odzyskane i tam otrzymała w ramach rekompensaty opuszczone mienie 

poniemieckie. Ale duży procent wysiedlonych nigdy żadnego zadośćuczynienia za skonfiskowane przez 

Niemców mienie nie otrzymał. 

Czy państwo polskie, przynajmniej częściowo – tak jak np. Zabużanom – zrekompensuje straty materialne 

wysiedlonym przez Niemców w trakcie II wojny światowej Polakom, obecnym obywatelom Polski? Jeśli nie, 

to czy państwo polskie podejmie działania, aby do tej rekompensaty zobowiązała się Republika Federalna 

Niemiec, następca prawny agresora i sprawcy wysiedleń – niemieckiej III Rzeszy? Czy takie działania były 

podejmowane? Jeśli tak, to jaki był efekt prowadzonych z Niemcami rozmów? Jeśli nie, to dlaczego tych 

rozmów nie podjęto? Sprawa ta jest tym bardziej ważna, że Niemcy regularnie próbują pisać na nowo historię 

II wojny światowej. 

Z wyrazami szacunku 

Jerzy Czerwiński 

 
 


