
  
 Warszawa,  20 lutego 2018 r. 

SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów 
               DSP.WPL.140.137.2017.ML                

 

  

 

 

 Pan  

 Marek Kuchciński 

 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 

 

 

              Szanowny Panie Marszałku 

 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

prezydenckiego projektu ustawy:  

 

- o ustanowieniu Narodowego Dnia 

Pamięci Polaków ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej (druk nr 

1947). 

 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 

parlamentarnych.  

 

 

                                                         Z poważaniem 

 

 (-) Mateusz Morawiecki 
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Stanowisko Rządu 

wobec prezydenckiego projektu ustawy 

o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej 

(druk nr 1947) 

 

Prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków 

ratujących Żydów podczas II wojny światowej (druk nr 1947) zakłada ustanowienie dnia 

17 marca - Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny 

światowej (art. 1 projektu ustawy), wskazując jednocześnie, że dzień ten będzie świętem 

państwowym (art. 2 projektu ustawy). 

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazane zostały wydarzenia z okresu II wojny 

światowej związane z prowadzoną przez III Rzeszę polityką eksterminacyjną realizowaną 

wobec obywateli okupowanej Rzeczypospolitej, w szczególności Żydów, w ramach której 

Holokaust pochłonął miliony niewinnych ofiar. W tej przerażającej liczbie ofiar tym bardziej 

znaczące są przypadki ocalenia żydowskich mężczyzn, kobiet i dzieci, a zwłaszcza te, o 

których zdecydowała odwaga i determinacja ich polskich braci, ryzykujących życie swoje i 

swoich rodzin, by ochronić jak najwięcej ludzkich istnień. Nieprzypadkowo w projekcie 

ustawy wskazana została rodzina Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich sześciorga dzieci, w 

których domu znalazły schronienie dwie żydowskie rodziny, i z którymi zostali w bestialski 

sposób zamordowani, stając się symbolem martyrologii wszystkich Polaków, którzy ponieśli 

najwyższą karę za niesienie Żydom pomocy. W uzasadnieniu projektu ustawy nawiązano do 

dnia 17 marca 2016 r., w którym otwarte zostało w Markowej Muzeum Polaków Ratujących 

Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów. Z pewnością jest to data 

symboliczna z uwagi na inaugurację pierwszej tego typu placówki muzealnej, której 

działalność związana jest z dokumentowaniem pomocy niesionej Żydom przez Polaków w 

czasie niemieckiej okupacji.  

Zdaniem Rady Ministrów bardziej zasadne byłoby jednak ustanowienie Narodowego 

Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej w rocznicę 

męczeńskiej śmierci tych niezwykłych i odważnych ludzi, odznaczonych medalem 

„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, przypadającą na dzień 24 marca. 

Mając na uwadze niezwykły heroizm wszystkich Polaków, którzy zdecydowali się 

kierować w swoim postępowaniu chrześcijańskim przykazaniem miłości bliźniego i, mimo 

represji grożących im ze strony niemieckiego okupanta, udzielali pomocy żydowskim 
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braciom oraz ryzykowali życie swoje i swoich rodzin, broniąc tych podstawowych ludzkich 

wartości, należy przychylić się do propozycji ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci 

Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, w którym pielęgnowana będzie 

pamięć o ich tragicznej historii, a której my jesteśmy spadkobiercami. 

Przedstawiając powyższe, Rada Ministrów zajmuje pozytywne stanowisko wobec idei 

upamiętnienia heroizmu Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, ujętej 

w projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów 

podczas II wojny światowej (druk nr 1947), rekomendując jednak, by dniem tym był dzień 

24 marca. 

 


