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od wielu lat Polacy w kraju i za granicq stykajq si~ z krzywdzqcym,
niesprawiedliwym, a przede wszystkim nieprawdziwym sformulowaniem , polskie
obozy smierci" i oskarzeniami Polak6w o wsp6ludzial w Holocauscie, kt6re
uwlaczajq naszej godnosci i dumie narodowej.
W zwiqzku z tym nadszedl najwyzszy czas, zeby wolna od 29 lat Polska
upomniala si~ o prawd~ historycznq. Przyj~ta ustawa o Instytucie Pami~ci
Narodowej pozwoli dochodzic do prawdy, na kt6rej wszystkim nam zalezy.
Dwudziestomilionowa spolecznosc Polak6w i os6b polskiego pochodzenia
zamieszkujqcych na calym swiecie wielokrotnie pokazala, ze moze skutecznie
wspierac polskq racj~ stanu. Mialo to miejsce mi~dzy innymi wtedy, kiedy
zabiegalismy o wejscie do NATO i nalezne miejsce w rodzinie narod6w
europejskich. Dlatego majqc na wzgl~dzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej zwracam
si~ do Panstwa z apelem o podejmowanie wszelkich mozliwych dzialan, kt6rych
celem b~dzie upominanie si~ o prawd~ historycznq.
Jako nar6d stanowimy wsp6lnot~, kt6rq lqczy j~zyk, kultura i historia.
W znowelizowanej przez polski parlament ustawie o IPN napisano:
,Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu lub Panstwu
Polskiemu odpowiedzialnosc lub wsp6lodpowiedzialnosc za popelnione przez III
Rzesz~ Niemieckq zbrodnie nazistowskie [... ] podlega grzywnie lub karze
pozbawienia wolnosci do lat 3". Zapisy tej ustawy w zadnej mierze nie cenzurujq
debaty publicznej, nie ograniczajq dzialalnosci badawczej czy tez tw6rczosci
artystycznej. Sluzq wylqcznie temu, by z zycia publicznego wyeliminowac klamstwa
o wsp6ludziale narodu polskiego i panstwa polskiego w zbrodniach popelnionych
na ziemiach polskich w czasie II wojny swiatowej.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystqpieniu powiedzial: ,Klamstwo
oswi~cimskie to nie tylko negowanie niemieckich zbrodni, ale r6wniez inne sposoby
falszowania historii. Jednc:t z najgorszych form tego klamstwa jest pomniejszanie
odpowiedzialnosci
rzeczywistych
sprawc6w
1
przypisywanie
tej
odpowiedzialnosci ich ofiarom. Chcemy walczyc z tym klamstwem, w kazdej jego
postaci [... ] Obozy, w kt6rych wymordowano miliony Zyd6w nie byly polskie.
Ta prawda musi bye chroniona, poniewaz jest cz~scic:t prawdy o Holocauscie".
Reakcja opinii swiatowej, a w szczeg6lnosci przedstawicieli wladz Izraela na
nowelizacj~ ustawy o IPN wywolala w Polsce zdziwienie, poniewaz projekt ustawy
byl znany wszystkim zainteresowanym.
Z nadziejc:t oczekujemy na wyniki prac zespolu ekspert6w powolanego przez
Mateusza Morawieckiego i Benjamina Netanjahu, premier6w Polski i Izraela.
Jestem gl~boko przekonany, ze jest to dobra droga do budowania most6w
pomi~dzy oboma narodami, kt6re od tysic:tca lat zyly obok siebie, kt6rych kultury
wzajemnie si~ przenikaly.
Polska poniosla podczas II wojny swiatowej bezprecedensowe straty 6 milion6w Polak6w stracilo zycie, w tym 3 miliony polskich Zyd6w. Stracilismy
znacznc:t cz~sc terytorium, przezylismy wysiedlenia, zsylki, obozy, rabunek mienia
na niewyobrazalnc:t skal~, wreszcie zburzenie Warszawy. Nasi rodzice doswiadczyli
glodu, terroru, smierci szalejc:tcej na ulicach miast i wsi. Utracilismy suwerennosc,
pozostawiono nas po sowieckiej stronie ,zelaznej kurtyny".
0 dramatycznym losie Zyd6w jako pierwszy spolecznosc mi~dzynarodowc:t
poinformowal rzc:td Rzeczypospolitej Polskiej na uchodistwie. Jednakze wtedy,
alianci nie zareagowali na raporty przedstawione przez Jana Kozielewskiego Karskiego. Swiat z oboj~tnoscic:t sluchal informacji o eksterminacji Zyd6w, jakc:t
hitlerowskie Niemcy prowadzily na okupowanych ziemiach polskich.
Jedynie w Polsce za udzielenie jakiejkolwiek pomocy Zydom grozila kara
smierci dla calej rodziny. Mimo to Polacy nie pozostali oboj~tni na los Zyd6w
wi~zionych w gettach i mordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych.
Wielu Polak6w stracilo zycie ratujc:tc Zyd6w. Szczeg6lnym swiadectwem jest takze
dzialanie Rady Pomocy Zydom - "Zegota", kt6ra funkcjonowala przy Delegaturze
Rzc:tdu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj.
Obok zachowan, kt6re napawajc:t nas dumq, mialy miejsce czyny haniebne,
kt6re w zadnym wypadku nie okreslajc:t postawy narodu polskiego. Byly
to przypadki odosobnione, za kt6re Podziemne Panstwo Polskie karalo wyrokami
smierci, a my, wsp6kzesni, r6wniez jednoznacznie je pot~piamy.
Przez wiele lat po wojnie Polska i Polacy nie mogli m6wic wlasnym glosem,
gdyz nie mieli suwerennego panstwa. W tym czasie nie mielismy wplywu na
ksztaltowanie mi~dzynarodowej opinii publicznej, nie moglismy broniC si~ przed
oszczerstwami.

Szanowni Pm1stwo,

Polonia zawsze wspierala Polsk~. W r6znych okresach naszej historii, w mrocznych
czasach stanu wojennego, popierala polskie dqzenia do odzyskania niepodleglosci
i pelnej suwerennosci. Zabiegala tez o to, by nasz glos byl slyszany na arenie
mi~dzynarodowej. Polonia przechowywala i piel~gnowala polskie wartosci przywiqzanie do wolnosci, tradycji polskiej i Kosciola. Polska
to wielkie
zaangazowanie pami~ta i jest za okazanq pomoc wdzi~czna.
Wierz~, ze i teraz nasi Rodacy nas nie zawiodq. Wierz~, ze cierpliwie,
wsp6lnie zbudujemy porozumienie ze srodowiskami zydowskimi w poszczeg6lnych
krajach dajqc swiadectwo prawdzie o II wojnie swiatowej.
Szanowni Panstwo,
jako marszalek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, sprawujqcego opiek~ nad Poloniq
i Polakami za granicq, zwracam si~ do wszystkich Rodak6w na calym swiecie
z apelem o dokumentowanie i gromadzenie wszelkich swiadectw okrucienstw,
zbrodni przeciw ludzkosci popelnionych podczas II wojny swiatowej. Ostatni
swiadkowie wydarzen pomalu odchodzq. Trzeba utrwalic ich wspomnienia dla
zachowania pami~ci o wyrzqdzonych krzywdach tak Zydom jak i Polakom, Romom
i wszystkim pokrzywdzonym.
Prosz~ o dokumentowanie i reagowanie na przejawy antypolonizmu,
krzywdzqce nas sformulowania i opinie. Prosz~ o powiadamianie naszych ambasad,
konsulat6w i konsul6w honorowych o pom6wieniach naruszajqcych dobre imi~
Polski.
Apeluj~ o organizowanie seminari6w, wystaw, spotkan, wysylanie list6w,
o podejmowanie dzialan, kt6rych celem b~dzie skuteczne upominanie si~ o prawd~
historycznq. Prosz~ takze o wykorzystanie swoich partnerskich, dobrych,
nawiqzywanych przez cale lata wsp6lpracy kontakt6w z przedstawicielami Panstwa
wladz krajowych, wladz samorzqdowych, organizacji spolecznych, w tym r6wniez
reprezentujqcych inne mniejszosci narodowe, do propagowania rzetelnej wiedzy
o Polsce i Polakach. Moje wielostronne kontakty mi~dzynarodowe uswiadamiajq mi
za kazdym razem, ze mamy za granicq wielu sprawdzonych przyjaci6l, gotowych na
podj~cie z Polskq partnerskiego dialogu i wlqczenie si~ w dzielo obrony dobrego
imienia naszej Ojczyzny. Wszyscy Polacy mogq i powinni bye ambasadorami
polskosci. Jestem przekonany, ze podj~te w takiej intencji dzialania przyniosq
w nieodleglej perspektywie wymierne, pozytywne skutki, zar6wno dla Polski,
jak i dla calej wsp6lnoty Polak6w mieszkajqcych w r6znych zakqtkach swiata.
Wierz~,

ze Panstwa dzialania
imi~ Polski i Polak6w.
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