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WSTĘP

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest zapisem obrad konfe-
rencji naukowej pt. Polska polityka historyczna w międzynarodowym wy-
miarze: w poszukiwaniu źródła sukcesu, która odbyła się 17 października 
2016 roku w Pałacu Belwederskim w Warszawie. Zorganizowała ją Fun-
dacja im. Janusza Kurtyki we współpracy z Kancelarią Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. Konferencję poprzedziło pierw-
sze Zebranie Rady Programowej Fundacji, skupiającej wybitnych przed-
stawicieli życia naukowego i publicznego.

W spotkaniu wzięli udział naukowcy, przedstawiciele instytucji pu-
blicznych, reprezentanci środowisk społecznych oraz pozostali goście. 
Wśród panelistów znaleźli się wybitni badacze, prawnicy oraz działacze 
społeczni: prof. dr hab. Andrzej Nowak (Polska Akademia Nauk, Uni-
wersytet Jagielloński), Terry Tegnazian (Wydawnictwo Aquila Polonica 
w Los Angeles), prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski (Uniwersytet w Bre-
mie, Akademia Ignatianum w Krakowie), dr hab. Filip Musiał (Akademia 
Ignatianum w Krakowie, Instytut Pamięci Narodowej), dr hab. Bogdan 
Musiał (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), 
dr Jacek Pawłowicz (Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycz-
nych PRL w Warszawie), prof. dr hab. Wojciech Roszkowski (Polska Aka-
demia Nauk), dr Hanna Labrenz-Weiβ (Urząd Gaucka w Berlinie), mec. 
Jerzy Pasieka (Kancelaria „Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy” 
w Warszawie, Fundacja im. Janusza Kurtyki), mec. Lech Obara (Kancelaria 
Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy”) oraz 
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red. Maciej Świrski (Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Znie-
sławieniom). To właśnie odczyty wymienionych referentów oraz głosy 
wybranych uczestników dyskusji złożyły się na niniejszą publikację.

Konferencji w Belwederze towarzyszyła uroczysta inauguracja dzia-
łalności Fundacji im. Janusza Kurtyki założonej w 2015 roku. Dąży ona 
przede wszystkim do promowania polskiej historii i historiogra ii poza 
granicami kraju poprzez szereg różnorodnych projektów. Wśród nich cen-
tralne miejsce zajmuje Konkurs o Nagrodę im. Janusza Kurtyki, której for-
mą jest przetłumaczenie na język angielski wyróżnionej książki polskiego 
badacza oraz jej wydanie i promocja za granicą.

Odrębnym celem organizacji jest upamiętnienie oraz popularyzacja 
spuścizny jej Patrona, Profesora Janusza Kurtyki, wybitnego uczonego, 
działacza społecznego i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w latach 
2005-2010, który zginął tragicznie w katastro ie lotniczej pod Smoleń-
skiem. Zespół Fundacji pragnie w ten sposób zbudować Patronowi po-
mnik, który – nawiązując do słów Horacego – będzie trwalszy niż ze spiżu.

Polityka historyczna, stanowiąca oś tematyczną konferencji, była bar-
dzo bliska Profesorowi Kurtyce, stała się wręcz priorytetem wielu Jego 
inicjatyw. Redakcja postanowiła włączyć do książki fragmenty wypowie-
dzi Profesora, by przybliżyć Czytelnikom Jego wyjątkowo wnikliwą ana-
lizę wpływu historiogra ii na proces kształtowania tożsamości narodu. 
Była ona oparta na długoletniej pracy naukowej i doskonałym warsztacie 
badacza, a także wynikających z nich przemyśleniach i sugestiach działań 
w zakresie polityki historycznej. Przedstawione teksty są najczęściej frag-
mentami debat publicznych, wypowiedziami formułowanymi na bieżąco, 
żywymi zdaniami przepisanymi później na papier – tym większa jest ich 
wartość. Mimo upływu niemal dziesięciu lat nadal porażają swoja aktual-
nością. Profesor Kurtyka podczas konferencji Politics of  Memory and Hi-
storical Identity w 2007 roku w ten sposób mówił o naszej przestrzeni ge-
opolitycznej: Dziedzictwo historyczne, efekty wielowiekowych, szczególnie 
skomplikowanych procesów społecznych, następstwa długiego współistnie-
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nia społeczności wielu wyznań chrześcijańskich (wyznanie prawosławne, 
katolickie, greckokatolickie, ormiańskie ortodoksyjne i katolickie) i religii 
niechrześcijańskich  poddanych w XX wieku terrorowi ateistycznej dykta-
tury bolszewickiej (komunistycznej) w efekcie pozwalają obserwować pro-
ces przebudowy i odtwarzania w skali społecznej świadomości historycz-
nej, stawiają wielkie wyzwania przed władzami państwowymi, dla których 
historia zawsze i wszędzie jest częścią legitymizacji (nawet jeśli deklarują 
one ucieczkę od historii), wreszcie są wielkim wyzwaniem dla badaczy. […] 
Historia musi być automatycznie  jednym z punktów odniesienia każdego 
rządu i systemu rządów – bowiem stosunek do historii zawsze jest jednym 
z elementów takiej lub innej taktyki legitymizowania rządów i formowania 
racji stanu. Stosunek społeczeństwa/narodu do przeszłości i jego świado-
mość historyczna jest też czynnikiem politycznym – może bowiem w mniej-
szym lub większym stopniu decydować o zachowaniach i preferencjach po-
litycznych.

Redaktorzy książki pragną serdecznie podziękować Współorganiza-
torowi inauguracji i konferencji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Andrzeja Dudy, szanownym prelegentom oraz wszystkim 
uczestnikom wydarzenia. Wyrazy wdzięczności niech zechce przyjąć rów-
nież Zespół Domu Wydawniczego Rafael, bez którego pomocy niniejsza 
książka nie mogłaby powstać. Redaktorzy wyrażają nadzieję, iż tak donio-
sły początek działalności Fundacji im. Janusza Kurtyki wyznaczy kierunki 
równie owocnych przedsięwzięć realizowanych w przyszłości.

Kraków–Łódź, październik 2017 roku

Zuzanna Kurtyka
Damian Bębnowski 



I Zebranie Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurtyki. Od lewej: Zuzanna Kurtyka, 
prof. Krzysztof Szwagrzyk (Przewodniczący Rady Programowej), Damian Bębnowski, Rafał 
Adamczewski.

I Zebranie Rady Programowej Fundacji. Zuzanna Kurtyka i prof. Krzysztof Szwagrzyk.



I Zebranie Rady Programowej Fundacji. Stoi Paweł Kurtyka. Siedzi Zuzanna Kurtyka.

I Zebranie Rady Programowej Fundacji. Stoi Paweł Kurtyka. Siedzą od lewej: Zuzanna Kurtyka, 
prof. Krzysztof Szwagrzyk, Damian Bębnowski.



I Zebranie Rady Programowej Fundacji.

I Zebranie Rady Programowej Fundacji. Stoją od lewej: Adam Kalita (Rada Fundacji), Joanna 
Żamojdo, Damian Bębnowski (Zarząd Fundacji), prof. Włodzimierz Suleja, Andrzej Arseniuk, prof. 
Jan Draus, dr Joanna Lubecka, dr Wojciech Frazik, dr Maciej Korkuć, red. Bronisław Wildstein, 
dr Andrzej Kurtyka, Zuzanna Kurtyka (Rada Fundacji), Paweł Kurtyka (Zarząd Fundacji), prof. 
Krzysztof Szwagrzyk, prof. Zbigniew Rau, prof. Krzysztof Indecki, red. Krzysztof Skowroński, mec. 
Jerzy Pasieka (Rada Fundacji), red. Tadeusz Płużański, dr Wojciech Muszyński, red. Maciej Świrski.



Otwarcie
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Wojciech Kolarski, 
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Premierze! Panowie Ministrowie!
Panowie Profesorowie! Panowie Prezesi, Dyrektorzy!
Szanowni Państwo, uczestnicy dzisiejszej konferencji!

To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość, że mogę w imieniu Pana 
Prezydenta powitać Państwa w Belwederze – doskonałym miejscu na 
dyskusję o tym, jak przedstawiać naszą historię innym narodom. Właśnie 
w Belwederze, jakkolwiek patetycznie by to nie zabrzmiało, toczą się roz-
mowy osób zatroskanych losem Rzeczypospolitej. Dyskusja o polityce hi-
storycznej jest bowiem najlepszym dowodem na to, że poważnie myślimy 
o naszym państwie i jego wizerunku. Odwołam się tutaj do słów wypo-
wiedzianych przez Patrona Fundacji, śp. Janusza Kurtykę, który jest du-
chowym patronem dzisiejszego wydarzenia. Pan Prezes Kurtyka w jednym 
z wywiadów w 2009 roku powiedział, że Polakom wciąż brak odwagi, by 
prezentować swoją wizję historii na zewnątrz. Myślę, że stanowimy grono 
osób, którym tej odwagi nie brakuje, czego w ostatnich latach dowiedliśmy.

Obserwowany obecnie powrót do historii to jej wielkie zwycięstwo. 
Nie traktuje się jej już jako przeszkody na drodze do modernizacji. Dzisiaj 
wszyscy odwołujemy się do przeszłości, ponieważ rozumiemy, że jest ona 
zasobem doświadczeń i wiedzy, z którego możemy czerpać, by zmierzyć 
się z problemami przyszłości.

Szanowni Państwo, będziemy rozmawiać o tym, jak przedstawiać Polskę 
i polską historię innym. Pan Prezydent Andrzej Duda gościł w sobotę na 
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Podkarpaciu prezydentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Zostali oni za-
proszeni do muzeumw Markowej. Każdy z nich otrzymał informację o pla-
cówce i skrót wystąpienia, w którym Pan Prezydent Andrzej Duda przy-
równał bohaterstwo rodziny Ulmów – rodziny, która symbolizuje Polaków 
niosących pomoc Żydom w czasie II Wojny Światowej – do największego 
bohaterstwa konspiracji Armii Krajowej. Myślę, że to przykład tego, jak po-
winniśmy opowiadać o swojej przeszłości, o swojej historii, a jednocześnie 
o nas samych – o tym, kim jesteśmy obecnie.

W imieniu Pana Prezydenta pragnę przekazać Państwu życzenia uda-
nej konferencji. Jednocześnie Pan Prezydent wyraża nadzieję na wykorzy-
stanie w przyszłości owoców Państwa dzisiejszej intelektualnej pracy.

Otwarcie konferencji. Wojciech Kolarski (Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP).
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Marek Kuchciński,
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
List skierowany do uczestników i organizatorów konferencji

Szanowni Państwo!
Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Pragnę jedno-

cześnie przekazać słowa uznania organizatorom, Fundacji im. Janusza 
Kurtyki. Temat, który Państwo podjęli, jest w moim przekonaniu ważny 
i niezwykle aktualny. Przed rokiem 1989 obowiązywała nas jedna wersja 
historii, zgodna z instrukcjami Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publika-
cji i Widowisk, a także spójna z zasadami socjalistycznych „dobrosąsiedz-
kich” stosunków. Po odzyskaniu przez państwo polskie suwerenności, 
polityce historycznej w aspekcie międzynarodowym poświęcono i wciąż 
poświęca się zbyt mało uwagi, a przecież jest ona częścią polityki we-
wnętrznej każdego kraju. To od niej zależy nie tylko treść podręczników 
szkolnych, lecz także utrwalenie nazwisk oraz wydarzeń z przeszłości na 
pamiątkowych tablicach lub w bliskiej nam przestrzeni publicznej. War-
to podkreślić, że polityka historyczna jest także integralną częścią polity-
ki zagranicznej państwa. Wpływa na ocenę całego narodu, wskazuje na 
miejsce danego kraju we wspólnocie międzynarodowej, zarówno dzisiaj, 
jak i w minionych okresach. Przyczynia się również do utrwalenia bądź 
wymazania stereotypów oraz umiejscowienia narodów w dziejach świa-
ta. Opinie te wystawiają zwykli obywatele i rządzący. Państwo, które nie 
kreuje swojego dobrego wizerunku w sposób aktywny i konsekwentny, 
nie upowszechniając go, staje się obiektem polityki historycznej innych 
państw. Cieszę się, że tak szacowne grono gości zebrało się dzisiaj, aby tą 
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znamienitą konferencją zainaugurować nowy etap w działalności Funda-
cji im. Janusza Kurtyki, która stawia sobie za cel promocję polskiej historii 
i historiogra ii. Życzę interesującej oraz owocnej debaty.

Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku,
Marek Kuchciński 
Marszałek Rzeczypospolitej Polskiej
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prof. dr hab. Piotr Gliński, 
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardzo dziękuję za zaproszenie. Moja obecność na konferencji świad-
czy o tym, że  polityka historyczna jest jednym z ilarów działalności 
polskiego rządu. Dobrze, że w tej chwili jest ona wdrażana przez wiele 
instytucji o różnym charakterze, działających zarówno w ramach rządu, 
jak pozarządowo: od IPN-u po stowarzyszenia i fundacje. Kolejna ważna 
organizacja – Fundacja im. Janusza Kurtyki – dołącza do tego procesu 
budowania nowoczesnej Polski i odpowiedzialnej polityki historycznej. 
Resort dziedzictwa narodowego, na czele którego stoję, również ma na 
uwadze te kwestie. Myślę, że to wyraz zdrowego pluralizmu, a przede 
wszystkim poważnego podejścia do kształtowania wiedzy o przeszłości 
naszego kraju.

Wśród zgromadzonych widzę przedstawicieli środowiska artystycz-
nego, co dowodzi, że bardzo wiele różnych podmiotów bierze na siebie 
odpowiedzialność za politykę historyczną. Wciąż czuję jednak pewien 
niedosyt. Musimy zbudować spójny i efektywny system, który potra ił-
by szybko reagować na zmiany współczesnego świata, a jednocześnie 
stałby się płaszczyzną rywalizacji odmiennych narracji. Ku temu dążymy 
i to znajduje odbicie w naszych działaniach. Jesteśmy w stałym kontak-
cie z Panem Premierem Morawieckim, między innymi w celu konsultacji 
przyszłorocznego budżetu, który w dużej mierze odzwierciedla wolę po-
lityczną rządu. Ważne, by uwzględniał on środki na powoływanie nowych 
wyspecjalizowanych instytucji, których celem będzie wzmacnianie pol-
skiej polityki historycznej.  
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Życzę Państwu dobrych i owocnych, czyli prowadzących do istot-
nych wniosków, obrad. Bardzo dziękuję organizatorom za tę inicjatywę. 
W imieniu polskiego rządu jeszcze raz zaświadczam, że kwestia polityki 
historycznej stanowi dla nas jeden z priorytetów.

Otwarcie konferencji. Prof. Piotr Gliński (Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
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Paweł Kurtyka, 
Prezes Zarządu Fundacji im. Janusza Kurtyki

Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale ten zaszczyt, by w imieniu 
Fundacji im. Janusza Kurtyki powitać Państwa w Belwederze na konfe-
rencji inaugurującej jej pracę. Proszę wybaczyć, że nie witam każdego 
z osobna. Poświęcili Państwo swój cenny czas, by razem z nami debato-
wać o polityce historycznej w międzynarodowym wymiarze, za co ser-
decznie dziękuję.  Chciałem podziękować również Panu Ministrowi Woj-
ciechowi Kolarskiemu za udostępnienie miejsca i za współpracę przy 
organizacji tego wydarzenia. Wpisuje się ono w nurt, który rozpoczęła 
organizowana niemal rok temu przez pana Ministra konferencja w Bel-
wederze. Staramy się, aby wytyczne, które szanowne grono uczestników 
tejże konferencji wypracowało, zostały wpisane w działania naszej Fun-
dacji.

Zostały nakreślone dwa obszary zagadnień: międzynarodowe oraz 
krajowe pole prowadzenia polityki historycznej. W odniesieniu do kon-
tekstu międzynarodowego chcielibyśmy, aby rozpoznawalnym projektem 
Fundacji stała się Nagroda im. Janusza Kurtyki. Korzystając z wiedzy osób 
zrzeszonych między innymi w Radzie Programowej, wybierzemy publi-
kację naukową wartą rozpowszechnienia poza granicami Polski. Formą 
nagrody będzie przetłumaczenie i wydanie wyróżnionej pozycji w celu 
zapoznania międzynarodowego opiniotwórczego środowiska naukowego 
z wynikami badań polskich naukowców odnośnie do wskazanych proble-
mów. Rada Fundacji zakreśli pewien obszar, którego publikacje te będą 
miały dotyczyć. Postaramy się wydawać je każdego roku.
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Naszym zamiarem jest również wydawanie książek popularyzujących 
historię na arenie krajowej, choć nie jest to wiodący aspekt naszej działal-
ności. Chcielibyśmy ponadto stworzyć w Warszawie placówkę udostęp-
niającą zbiory biblioteczne Fundatora, której działalność włączyłaby się 
w proces kształtowania debaty o Polskiej historii.

Inicjatywy, które Państwu przedstawiłem, są jedynie drobnym elemen-
tem   planowanych przez nas projektów ogólnopaństwowych. Fundacja 
jest organizacją pozarządową, która wpisuje się we wspomnianą przez 
Pana Premiera Glińskiego czy Pana Ministra Kolarskiego debatę o kształ-
towaniu polskiej tożsamości i promowaniu jej za granicą. Pragniemy prze-
kazać opowieść o Polsce i dać coś od siebie światu. Tu, na drobnym froncie 
popularyzacji nauki poprzez ciekawe edycje wydawnicze, chcemy wspie-
rać naszą politykę historyczną. Nie uda się to bez pomocy różnych środo-
wisk, dlatego do dyskusji zaprosiliśmy członków rozmaitych organizacji. 
Są między nami naukowcy, historycy, przedstawiciele wydawnictw, biz-

Otwarcie konferencji.
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nesu i instytucji kultury oraz reprezentanci rządu i władz. Zgromadzeni na 
konferencji, którym raz jeszcze pragnę podziękować za przybycie, tworzą 
wielobranżowe środowisko, które wyraźnie pokazuje, jak dużej synergii 
potrzeba, by stworzyć wartościową publikację naukową. Wydawcy i na-
ukowcy są odpowiedzialni za jej warstwę merytoryczną, a pomoc inan-
sowa ze strony czynników rządowych czy biznesowych pomaga jej ujrzeć 
światło dzienne. Jak widać, to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. 
W imieniu  Fundacji bardzo o  proszę o Państwa wsparcie i przychylność, 
za które będziemy wdzięczni. Dziękuję raz jeszcze i zapraszam do debaty.

Otwarcie konferencji.
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Jak powinna wyglądać prawidłowo prowadzona 
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„
       

       dr hab. Janusz Kurtyka

[…] Potrzebę zakorzenienia w historii, a nawet bardziej – tęsk-
notę do takiego zakorzenienia odczuwa także nasz naród. Wszy-
scy, którzy obecnie czują się Polakami i którzy mają świadomość, 
że okres Peerelu spowodował wielkie spustoszenie w świado-
mości narodowej. Ale jak to zrobić, żeby owa tęsknota i potrzeba 
zostały zrealizowane? Wydaje mi się, że musimy zacząć również 
dyskutować na tym, jak szeroki, jak głęboki powinien być ten 
plan polskiej polityki historycznej i jakie może mieć odzwiercie-
dlenie w polskiej świadomości historycznej. Mówiąc „polityka 
historyczna”, mamy na myśli pewne działania, które podejmuje-
my jako państwo, aby przyswoić społeczeństwu coś, […] co po-
winno w narodzie, w nas tkwić i powinno być odkryte, albo coś, 
co powinno być uzewnętrzniane. […] Jako historyk (nie mówię 
teraz jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej) sadzę, ze nasza 
polityka historyczna powinna być formułowana w bardzo głę-
bokim planie, to nie może być tylko XX wiek. Ten wiek potoczył 
się tak, a nie inaczej w odniesieniu do narodu polskiego właśnie 
dlatego, że był głęboki plan sięgający XV-XVI wieku, a więc okre-
su, kiedy kształtowały się formy obecności polskiej w Europie, 
a zatem wszystkie główne zręby cywilizacyjne, które zadecydo-
wały o tym, że cywilizacja zachodnia oparła się – w formie pań-
stwowej Rzeczypospolitej – o Berezynę i Dniepr. […] Taka więc 
bardzo głęboka perspektywa historyczna powinna być ciągle 
obecna w naszej re leksji, w naszym działaniu, jeśli je podejmie-
my jako państwo. Tymczasem jednak nasza polityka historyczna 
polega głównie na gadaniu o polityce historycznej.  Powinniśmy 
budować w naszym narodzie poczucie dumy z dziedzictwa hi-
storycznego. To jest coś, co było nieobecne – albo było zwalczane 
przez niektóre ośrodki opiniotwórcze w ciągu ostatnich piętna-
stu lat, albo starano się w ogóle nie dopuścić do pojawienia się 
poczucia dumy z naszego dziedzictwa historycznego. Co może 
być elementem owej dumy? Z pewnością – o czym już mówiłem 
– po pierwsze, cywilizacja, czyli Rzeczypospolita. Słowa „Rzeczy-
pospolita” używam w największym skrócie. Po drugie, powodem 
dumy powinny być treści związane z pojęciem „pogranicza” . Po-
granicze, zapora, nie wiadomo do końca, jak to nazwać. W każ-
dym razie jest faktem , że ten krąg cywilizacyjny był najdalej 
wysuniętym na wschód granicznym kręgiem cywilizacji zachod-
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niej – wobec prawosławia, wobec kolejnych odmian cywilizacji 
stepowej, wobec kręgu muzułmańskiego. Wątki te można bardzo 
szczegółowo rozbudowywać i można na tym budować poczucie 
zakorzenienia i tożsamości. 

I wreszcie – nasz krąg kulturowy, polski, z jego oryginalnym 
wkładem w  cywilizację, może  być symbolizowany słowem 
„wolność”. Słowo i treści z nim związane były równie ważne dla 
narodu szlacheckiego w I Rzeczypospolitej, jak i dla konsolidują-
cego się w warunkach niewoli nowoczesnego narodu polskiego 
w XIX wieku, i tak samo były ważne dla Polaków przez cały wiek 
XX – od walki o odrodzenie państwa (1914-1921) po rewolucję 
solidarnościową i jej długi marsz (1980-1989). 

[…] Bardzo ważną wreszcie rzeczą dla naszych współczesnych 
pokoleń jest konieczność zde iniowania Peerelu. Czym był Pe-
erel?  Mówię to dlatego, że to jest w zasadzie doraźny problem 
w skali ogólnohistorycznej, w skali szerokiego oddechu naszej 
polityki historycznej, który powinien być intensywnie badany 
i analizowany. A dla naszych pokoleń, dla naszego państwa, dla 
niepodległej Rzeczypospolitej jest to rzecz absolutnie kluczowa. 
Czy PRL był państwem legalnym? Jak opisać organa, które słu-
żyły dławieniu naszego narodu, które przecież służyły de facto 
Sowietom? Bez wątpienia wielka rola należy tutaj do historyków, 
do Instytutu Pamięci Narodowej, ale równie wielka rola przypa-
da politykom. Te obszary – naukowy i polityczny – niekoniecznie 
muszą się przecinać, niekoniecznie nawet muszą współpraco-
wać ze sobą czynnie, ale myślę, ze oba te obszary powinny być 
aktywne. 

I wreszcie konieczność promocji. Kiedy mówimy o polityce 
historycznej, natychmiast jako oczywisty rysuje się postulat 
promowania na arenie zewnętrznej w językach „kongresowych” 
osiągnięć naszej historiogra ii, a więc robienia tego, co świetnie 
robią Węgrzy czy Czesi. Tłumaczenia na języki kongresowe naj-
lepszych prac historycznych i wprowadzanie ich do obiegu świa-
towego byłoby obliczonym na dłuższą metę, ale niezwykle efek-
tywnym działaniem korzystnym dla wizerunku Polski w świecie. 
Powinna to robić jakaś agenda rządowa w porozumieniu ze śro-
dowiskiem naukowym. Technicznie nie jest to skomplikowane, 
ale oczywiście nie tutaj miejsce, żeby o tych szczegółach mówić. 

[…] Mówimy o polityce historycznej, o tradycjach historycz-
nych. Równie często powinniśmy mówić o tym, że zespół irmo-
wanych przez państwo działań określanych mianem „polityki 
historycznej” powinien istnieć obok całej sfery wolności badań 
naukowych. To są sfery niekon liktujące się ze sobą, czy też – 
powinny być to sfery niekon liktowe względem siebie. Polityka 
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historyczna powinna czerpać z wielkiej przestrzeni kreowanej 
przez wolność badań naukowych, a ta wolność badań oznacza 
kon likty naukowe, debaty, wyznacza istnienie również tych 
nurtów re leksji historycznej, z którymi się nie zgadzamy i które 
mają oczywistą możliwość uczestniczenia debacie. Mówię o tym 
dlatego, ze trochę ulegamy rzeczywistości kreowanej przez me-
dia. Media mają tendencję do tego, aby kreować pewne poglą-
dy obecne w dyskursie historycznym, naukowym, jako jedynie 
słuszne albo jako jedynie obecne. To oczywiście jest głęboka nie-
prawda. Dobrym prawem mediów jest kreować to, co uważają 
za cenne z ich punktu widzenia, choć w niektórych przypadkach 
zdumienie budzi nadmiar stronniczości i pewnej siebie niekom-
petencji. Wiadomo, że czasami głęboko się z tym nie zgadzamy, 
ale taki jest mechanizm, nic na to nie poradzimy i nie chcemy nic 
na to poradzić. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że to, 
co jest promowane w mediach, jest jedynie wycinkiem bogatej 
rzeczywistości na rynku badań naukowych. Musimy zawsze, cały 
czas o tym pamiętać. 

Źródło: Polska polityka historyczna, „Biuletyn Instytutu Pamięci 
Narodowej”, 2006, Nr 5 (fragmenty).
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prof. dr hab. Andrzej Nowak

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to nie-
zwykle ważne spotkanie. Podobnie jak Pan Prezes Kurtyka, nie będę wszyst-
kich ważnych gości pozdrawiał osobiście. Myślę, że sam fakt ich obecności 
świadczy o tym, o czym mówił Pan Premier Gliński, czyli o szczerym, auten-
tycznym docenieniu kwestii polityki historycznej przez obecne najwyższe 
władze Rzeczypospolitej.

Polska, prezentując swój dorobek historyczny na arenie międzyna-
rodowej, zderza się z dwoma głównymi problemami. Jednym z nich jest 
ignorancja, a więc brak wiedzy. Jak wypełniać tę lukę? Sądzę, że w tym za-
kresie cenna będzie wypowiedź Pani Terry Tegnazian, założycielki  wspa-
niałego i niezwykle udanego przedsięwzięcia. Wypełnia ono pustkę zro-
zumiałej ignorancji dalekiego od nas kraju, Stanów Zjednoczonych, zna-
komitymi popularnonaukowymi książkami poświęconymi naszej historii.

Niestety ignorancja nie jest jedynym problemem, z którym mierzymy 
się, opowiadając o naszej historii. Drugim jest arogancja, która cechuje 
dużą cześć środowisk opiniotwórczych w Europie Zachodniej oraz w Sta-
nach Zjednoczonych. Mają one już ugruntowany obraz naszej historii: na 
wschód od Niemiec są jakieś dzikie pola i prymitywne ludy, które zajmują 
się głównie polowaniem na „sąsiadów”, zabijaniem Żydów w czasie Holo-
kaustu lub też innymi nieprzyjemnymi rzeczami. Ta arogancja ukształto-
wanego stereotypu łączy się często ze świadomą manipulacją polityk hi-
storycznych, które próbują zmienić obraz historii tak, by uprzedmiotowić 
w niej Polskę między innymi jako współodpowiedzialną za największe 
zbrodnie. Dzieje się to w duchu pewnego obrazu politycznej poprawno-
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ści, silnego zwłaszcza w Europie. Struktury Unii Europejskiej są w stanie 
narzucać pewne wzorce, dążąc do odrzucenia wszystkich starych, trady-
cyjnych, zakorzenionych w historii i kulturze narodowej tożsamości jako 
odpowiedzialnych za największą zbrodnię XX wieku – II Wojnę Światową, 
a w jej centrum Holokaust. Tym samym wszystkie przejawy identy ikacji 
i dumy narodowej rozmaitych społeczeństw zostają równomiernie ob-
dzielone odpowiedzialnością za wielkie zło, choć faktycznie okazuje się, 
że są też grupy od innych „równiejsze”. Polska właśnie do nich należy jako 
silniej obciążona odpowiedzialnością za zbrodnie XX wieku. Dlatego więc 
– głoszą ideolodzy  dzisiejszej political correctness – tym bardziej trzeba 
odejść od polskiej historii, tożsamości i tradycji narodowej. Jak sądzę, naj-
więcej na ten temat będzie mógł powiedzieć Pan Profesor Krasnodębski, 
od lat funkcjonujący w środowisku zachodnioeuropejskich stereotypów 
i manipulacji niemieckiej polityki historycznej, a prowadzący w jakimś za-
kresie skuteczną walkę z jej rezultatami. Pozwolę sobie jednak zauważyć, 
z całym szacunkiem dla Profesora Krasnodębskiego, że najbardziej pozy-
tywnym reprezentantem polskiej polityki historycznej na terenie Niemiec 
jest obecnie Robert Lewandowski. On chyba najskuteczniej przezwycięża 
stereotyp Polaka, który musi być od Niemca gorszy i jemu podporządko-
wany.

Tyle tytułem wprowadzenia i zachęty do ewentualnej re leksji, jeśli 
tylko moi znakomici współdyskutanci zechcą uwzględnić w swoich wy-
powiedziach wspomniany element walki z ignorancją i arogancją w śro-
dowiskach, w których próbujemy przedstawić naszą, polską, prawdziwą 
wizję historii tej części Europy.
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Terry Tegnazian

First, I wish to say I’m honored to be here today, to be included on this 
panel. It’s amazing to me to see this level of support for what I’ve been doing 
for more than ten years, which is to bring to readers in the United States 
the amazing story of Poland in World War II. I can only speak from my point 
of view, which is as an American. My own background is Armenian, and, as 
far as I know, there was nobody Polish in my family. Since I’m not Polish, 
and neither is my husband, people ask why am I doing this? The short 
answer is: for two reasons. One, I am impressed by the heroism of the Poles
in World War II, and two, I was amazed by the fact that I’d never heard 
anything about Poland’s role in World War II. All I knew about Poland in 
World War II was the Holocaust. That’s all we were told.

It’s very long story how I started a publishing company. It certainly did 
not start out that way. Now, we have published seven books and a DVD. We 
are still a small company, but I’m very proud of what we’ve accomplished. 
This book, The Auschwitz Volunteer, was the irst time that Witold Pilecki’s 
most comprehensive report was translated and published in English. It 
has, actually, been our best-selling, best-known, book. We got a review in 
“The New York Times Sunday Book Review”, and the book was a “New 
York Times Editor’s Choice”. Two months ago, “The Wall Street Journal” 
named it as one of the ive best books on wartime secret missions. For 
a small, independent publisher, this national level of recognition is a very 
big deal.

What will attract an American audience in Polish history? Mr. Nowak 
is very right in saying that most Americans know very little, if anything, 
about Polish history. I can certainly say that I’ve learned a lot about Polish 
history—not just about World War II, but also how Poles saved Europe 
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from the Turks in 1683, how the Poles stopped the Bolshevik Revolution 
from spilling into the West in 1919–1920, how they were the irst to 
free themselves from communism through a peaceful revolution led by 
“Solidarity”. 

One of the other things that I didn’t know was that before World War 
II, 10% of Poland was Jewish. Almost a third of Warsaw was Jewish. 
Historically, Poland had the largest percentage of Jews in Europe. I’m 
living in Los Angeles and I have a lot of Jewish friends. Some of them say to 
me: “Why are you doing this? Don’t you know how anti-Semitic the Poles 
are?” I have to say: “No! Actually, I think it’s the reverse. If Poland was so 
anti-Semitic why did it, historically, have the largest proportion of Jewish 
population in Europe, and, I believe worldwide?” So, these are facts that 
should be brought out.

One thing I’ve learned is that you can’t just translate books from Polish 
into English. I’ll give you an example. We recently acquired: Sikorski: No 
Simple Soldier by Stefan Bałuk. This was a picture book, short on text, 
with a lot of photos. I thought: “Oh, this will be an easy book for us.” But 
once I had the book translated, it became very obvious that it would never 
work for an American audience as it was, because it required a sound 
knowledge of Polish history. I have had to do a lot of revising and even 
rewriting for Americans to understand the context.

In almost all our books we add something called “Historical Horizon”, 
which is usually a little summary that gives some historical context for the 
book. The topic of Poland in World War II is not an easy sell in America. The 
Auschwitz Volunteer caught people’s interest because with Auschwitz there 
is already a kind of build-in experience due to the Holocaust. When we were 
ready to publish the book, the Polish Embassy in Washington wanted to do 
an event at the US Holocaust Memorial Museum. But when they presented 
this book to the museum, the museum didn’t believe the story. They just 
didn’t believe it! They had never heard of Pilecki. They actually had to contact 
the Auschwitz-Birkenau Museum, who told them: yes it’s de initely true—
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Pilecki de initely volunteered to go to Auschwitz, had himself arrested, to 
smuggle intelligence out and to build a resistance organization. As a result, 
in 2013 the museum’s International Holocaust Remembrance Day event was 
focused on Pilecki, and featured Dr. Piotr Setkiewicz, Director of Research at 
the Auschwitz-Birkenau Museum, whom the museum brought from Poland, 
and Prof. Timothy Snyder from Yale.

We do a number of things to try make our books attractive to people 
who don’t know anything about the subject. First of all, in the design we 
use relatively large type and lots of white space. Whatever possible we 
add a lot of photos—in producing the book we have to make sure to allow 
enough time for research and licensing of photos. Typically we have over 
100 to 150 photos. Again, we include the historical materials, background 
and context. 

I did something unprecedented in one of our more recent books: The 
Color of Courage—the World War II diary of Julian Kulski (who is here 
today with us). In this book I spent a year with a researcher at the National 
Archives in Washington. We found and licensed two and a half hours of 
original German ilm footage, as well as other materials such as American 
newsreels. We also acquired some material from Polish archives. We 
created eleven short videos that were included in the book. They are 
actually uploaded to YouTube, but they are also included in book with the 
URL and also with a QR code that can be scanned with a smartphone to go 
straight to each video. I’m so excited about that. In addition, because this 
is a diary of a boy soldier from ages ten to sixteen, we thought it would 
be particularly appropriate for high school students. To adapt it for high 
school use, we retained one of the leading young-adult non iction experts 
in the US to prepare an Educators’ Guide for teachers, correlated to the 
new national Common Core standards. 

In many cases my authors are not available to promote their book—they 
may be either too old, have died, or don’t speak English very well—so I have 
had to become the face of the book. I’ve developed and done number of live 
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programs, including a two-person program on the book Auschwitz Volunteer 
with actor Marek Probosz, who played Pilecki in a Polish TV movie: The 
Death of Captain Pilecki. He basically plays Pilecki and I do transitional 
narration, with a PowerPoint of photos and maps behind us. For another 
book, The Mermaid and the Messerschmitt, I created a two-person program 
which I do with an actress. It is not enough to have only written materials.

In fact, it is not enough even to have good book. You have to promote 
it. You need to sell it. You have to spend time and energy to get media 
attention. That is why the average publisher in the US, before taking on an 
author, wants to know if the author has a “platform”. In other words, does 
the authors have a website, is he or she active on Facebook, Twitter? Do 
they blog? The publisher wants to know that the author has an established 
fan base. In our case, I don’t really have that advantage. Only one of my 
authors has Facebook and Twitter, with a few hundred followers. Some 
authors of major publishers have thousands of fans. This is my challenge. 

Obrady.
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Most of my people don’t have platforms. So, if I can, I try to help them 
create one. The best thing to get is mainstream media attention like “The 
New York Times” or “The Wall Street Journal”. 

So far, we do not sell our books on our website, although one of the 
things on my “to-do” list is to put up an online store. Instead, our books 
are handled by one of the biggest independent book distributors in the 
US. When they irst met with us, they said: “Look, we can get your book 
into the stores, but it is up to you to get them out of the stores.” What they 
meant is that it is up to us to generate interest to make customers want to 
buy the book. The mainstream media are extremely powerful. Two months 
ego (as I said) “The Wall Street Journal” named The Auschwitz Volunteer as 
one of the ive best books about wartime secret missions. The week before 
they announced this, we had 180 paperbacks left in inventory. The week 
after, our distributor had sold all of those, and had 50 more on back order. 
We have to start the reprint process when I return to the US. This shows 
the power of mainstream media.

In terms of distribution channels, publishers can either distribute 
themselves to wholesalers, retailers, and/or directly to consumers; or the 
publisher can (like us) sell through distributors, who sell to wholesalers 
and retailers, who then sell directly to consumers. Library distribution 
is a little different. You have a kind of division between big public and 
university libraries, on the one hand, and other libraries: high schools, 
elementary schools, Catholic schools, etc. The public libraries and the 
university libraries do not encourage you to donate books to them. In fact, 
they usually won’t accept books you send them. The public library system 
of the City of Los Angeles has 73 branches. What they’re looking for are 
popular books that the general public wants to read. In addition, they are 
looking for books to ill out their collections. If they have a “hole” in their 
Eastern European collection, for example, they will look to ill it. You can’t 
just send them books. One of the librarians told me that the New York City 
Public Library system buys from wholesalers who take all the books from 
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the newest season that they think the library might be interested in, and 
send them to library. The library looks through these, takes what they want, 
and sends back what they don’t want. When I asked the librarian: “Can I just 
send you material or the book directly”, he was not encouraging. However, 
the lower level schools are more open to having books they don’t need. 

Another thing is course adoptions—to determine which courses in the 
US could be a gateway to have books adopted for curriculum purposes. 
It’s not a simple thing. There are no federal government required courses. 
The US government has nothing to do with books that are used in school 
districts. Most every one of the 50 states in the US has its own department 
of education, which generally creates a list of books. Below that level, 
each school district can choose its own books. Textbook publishers 
spend millions and millions of dollars to get their books adopted by 
school districts. This is a very lucrative business. In the US, if your book is 
accepted, then the whole school system buys the book. The students are 
not required to pay for their own books until the collage. In elementary 
school and high school, generally, they do not buy their own books, at least 
in public schools.

*

Na wstępie pragnę podkreślić, że zaproszenie na tę konferencję jest dla 
mnie ogromnym zaszczytem. Wspaniale jest widzieć takie wsparcie dla 
mojej ponad dziesięcioletniej działalności polegającej na zapoznawaniu 
Amerykanów ze wspaniałą historią Polski z czasów II Wojny Światowej. 
Zaznaczam, że mogę się wypowiadać jedynie z mojej własnej perspekty-
wy, to znaczy jako Amerykanka. 

Jestem z pochodzenia Ormianką i z tego, co wiem, w mojej rodzinie nie 
było żadnych Polaków. Ponieważ ani ja, ani mój mąż nie jesteśmy Polaka-
mi, nieustannie słyszę pytanie, dlaczego to robię. Krótka odpowiedź brzmi: 
z dwóch powodów. Po pierwsze, jestem pod wrażeniem heroizmu Polaków 
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podczas II Wojny Światowej; po drugie, byłam zdumiona faktem, że kiedy 
dorastałam, nie miałam okazji dowiedzieć się tego wszystkiego o Polsce. 
Ten kraj kojarzył mi się głównie z Holokaustem – tylko tyle się nam mówiło.

Okoliczności założenia przeze mnie wydawnictwa to bardzo długa hi-
storia. Z pewnością początki nie były łatwe, mieliśmy wówczas w ofercie 
siedem książek oraz DVD. To nadal małe wydawnictwo, ale jestem z nie-
go bardzo dumna. Książka The Auschwitz Volunteer była naszą pierwszą 
pozycją, to niezwykle szczegółowy raport Witolda Pileckiego. Została 
przetłumaczona i wydana po angielsku, stała się bestsellerem i naszą naj-
bardziej znaną publikacją. Była recenzowana w dzienniku „The New York 
Times”, w „Sunday Book Review” oraz została wyróżniona jako Editor’s 
Choice („Wybór redakcji”). Dwa miesiące temu dziennik „The Wall Street 
Journal” określił ją jedną z pięciu najlepszych książek o tajnych misjach. 
Dla małego niezależnego wydawnictwa to bardzo duży sukces.

Co dla amerykańskiego czytelnika może być atrakcyjne w dziejach Pol-
ski? Profesor Nowak ma oczywiście rację, mówiąc, że większość Amery-
kanów o polskiej historii nie wie nic. Z pewnością mogę powiedzieć, że 
sama wiele się o niej nauczyłam, nie tylko w kontekście II Wojny Świato-
wej, ale także tego, jak Polacy uratowali Europę przed Turkami w 1683 
roku, jak powstrzymali w latach 1919-1920 bolszewicką rewolucję przed 
jej rozprzestrzenieniem się na Zachód, jak pierwsi uwolnili się od komuni-
zmu poprzez pokojową rewolucję prowadzoną przez „Solidarność”. Inną 
rzeczą, której nie wiedziałam, było to, że przed II Wojną Światową 10% 
Polaków miało żydowskie pochodzenie i niemal jedna trzecia Warszawy 
była żydowska. Historycznie Polska posiadała największy odsetek ludno-
ści żydowskiej w Europie. Mieszkam w Los Angeles i mam wielu żydow-
skich przyjaciół. Niektórzy pytają mnie: Po co Ci to? Nie wiesz, że Polacy to 
antysemici?. A ja muszę im odpowiadać: Nie, uważam, że tak naprawdę jest 
odwrotnie. Gdyby Polska była w rzeczywistości tak antysemicka, nie mia-
łaby proporcjonalnie największej populacji żydowskiej w Europie i chyba 
również na świecie. Takie są fakty i należy je podkreślać.
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Nauczyłam się też jednego – że nie można po prostu przetłumaczyć 
książek z polskiego na angielski. Podam Państwu jeden przykład. Ostatnio 
nabyliśmy książkę Stefana Bałuka Sikorski: No Simple Soldier. To pozycja 
z małą ilością tekstu i dużą liczbą ilustracji, więc pomyślałam, że będzie 
łatwa do wydania. Kiedy jednak otrzymałam jej tłumaczenie, okazało się, 
nie zostałaby przyjęta w tej formie przez amerykańskich czytelników, po-
nieważ wymagała dużej wiedzy o polskiej historii. Należało dokonać wie-
lu zmian redakcyjnych, nawet w samym tekście, aby Amerykanie mogli 
zrozumieć kontekst przedstawionych w książce wydarzeń. 

Do niemal wszystkich publikacji dodajemy coś, co nazywamy hory-
zontem historycznym, który zwykle ma formę krótkiego streszczenia 
przybliżającego kontekst opisanych sytuacji. W Ameryce takie książki nie 
sprzedają się łatwo. Książka The Auschwitz Volunteer cieszyła się zainte-
resowaniem, bo Auschwitz z racji Holokaustu stanowi rodzaj wbudowa-
nego w społeczeństwo doświadczenia. Kiedy przygotowywaliśmy się do 
publikacji książki, polska ambasada w Waszyngtonie chciała nawet zor-
ganizować jej premierę w Muzeum Holokaustu. Jednak kiedy ambasada 
pokazała książkę władzom Muzeum, nie uwierzyły one w zawartą w niej 
historię. Musiały skontaktować się z Muzeum Auschwitz-Birkenau, które 
potwierdziło, że to zdecydowanie jest prawda, że Pilecki faktycznie był 
ochotnikiem do Auschwitz, że pozwolił się aresztować, aby wynieść stam-
tąd informacje wywiadowcze i zbudować struktury oporu. W efekcie Mu-
zeum Holokaustu zaprosiło dr. Piotra Setkiewicza, kierownika Centrum 
Badań w Muzeum Auschwitz-Birkenau, natomiast w roku 2013 zorgani-
zowało konferencję z okazji narodowego Dnia Pamięci o O iarach Holo-
kaustu, podczas której o Pileckim wypowiadali się Doktor Setkiewicz oraz 
Pan Profesor Timothy Snyder z Uniwersytetu Yale. 

Podejmujemy szereg działań, by uatrakcyjnić książki dla czytelników, 
którzy mają znikomą wiedzę na dany temat. Przede wszystkim używa-
my dużej czcionki i sporo światła na stronach. Gdzie to tylko możliwe, 
umieszczamy dużo fotogra ii. Zawsze przeznaczamy odpowiednią ilość 
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czasu na rozpoznanie rynku oraz uzyskanie wymaganych pozwoleń 
i licencji. Przeciętnie umieszczamy w książce od 100 do 150 zdjęć, do-
łączamy również materiały dodatkowe dla zarysowania tła historycz-
nego i kontekstu. Na przykład w przypadku jednej z naszych ostatnich 
książek, The Color of Courage – dzienniku Juliana Kulskiego z czasów II 
Wojny Światowej (jest on dziś tutaj z nami) – spędziłam rok z badaczem 
w Narodowym Archiwum w Waszyngtonie. Otrzymaliśmy licencję na 
wykorzystanie dwuipółgodzinnego niemieckiego nagrania na taśmie 
ilmowej, jak również materiałów z polskich archiwów. Stworzyliśmy 

dzięki temu 11 krótkich ilmików, które zamieściliśmy w książce, a także 
udostępniliśmy na naszym kanale YouTube. Jestem bardzo podekscyto-
wana efektem naszej pracy. W dodatku, ponieważ jest to dziennik chłop-
ca od 10. do 16. roku życia, pomyśleliśmy, że ta książka będzie szcze-
gólnie odpowiednia dla uczniów szkół średnich. Aby dokonać jej ada-
ptacji do wymogów podstawy programowej, zaangażowaliśmy jednego 
z czołowych ekspertów zajmujących się literaturą popularnonaukową 
dla młodzieży, który przygotował odpowiedni przewodnik dla nauczy-
cieli. W przypadku, gdy moi doradcy nie mogli brać udziału w promocji 
książki, ja ich zastępowałam.

Wyprodukowałam szereg programów edukacyjnych, na przykład ilm 
o książce The Auschwitz Volunteer z aktorem Markiem Proboszem, który 
grał tytułową rolę w spektaklu polskiej telewizji Śmierć rotmistrza Pilec-
kiego. Zorganizowaliśmy dwa pokazy – on wcielał się w rolę Pileckiego, 
a w tle wyświetlaliśmy fotogra ie za pomocą rzutnika. W przypadku innej 
książki zorganizowaliśmy program z udziałem dwóch osób, w tym zawo-
dowej aktorki. Tekst drukowany to bowiem nie wszystko.

Nie wystarczy również mieć dobrą książkę, trzeba ją jeszcze wypro-
mować i sprzedać. Z kolei żeby przyciągnąć uwagę mediów, należy po-
święcić dużo czasu i energii. To dlatego przeciętny amerykański wydawca 
pyta swojego potencjalnego przyszłego autora, czy ma on platformę do 
promocji książki, inaczej mówiąc: czy ma swoją stronę internetową, czy 
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jest aktywny na Facebooku i Twitterze, czy prowadzi bloga, czy ma już 
krąg wiernych miłośników. Nasze wydawnictwo nie posiada takiego za-
plecza. Tylko jeden z moich autorów ma konto na Facebooku i Twitterze 
oraz kilkuset fanów, podczas gdy niektórzy pisarze mają ich tysiące. To 
dla mnie duże wyzwanie. Większość moich autorów nie posiada własnych 
platform, więc to ja muszę im pomóc je stworzyć. Najlepiej jest pozyskać 
główne media, jak „The New York Times” czy „The Wall Street Journal” 
– dzięki temu naszej pierwszej książki wcale nie sprzedałam przez stro-
nę internetową. Mam również nadzieję uruchomić sklep. Współpracuje-
my z jednym z największych niezależnych dystrybutorów w USA, a jego 
przedstawiciele podczas pierwszego spotkania powiedzieli nam: Możemy 
zająć się dystrybucją waszej książki, ale to od was zależy, czy ona dotrze 
do sklepów. Dokładnie – to od nas zależy wytworzenie zainteresowania 
książką. Główne media okazują się w tym przypadku niezwykłą siłą. Jak 
już wspominałam, dwa miesiące temu dziennik „The Wall Street Journal” 
uznał naszą pozycję za jedną z pięciu najlepszych książek o tajnych mi-
sjach. Na tydzień przed opublikowaniem tej opinii mieliśmy do dyspozycji 
180 egzemplarzy w miękkiej oprawie. Tydzień później zostały one sprze-
dane i otrzymaliśmy zamówienia na 50 dodatkowych, przez co musieli-
śmy rozpocząć dodruk.

W Stanach Zjednoczonych wydawcy sami zajmują się dystrybucją bądź 
sprzedają książki hurtownikom. Dystrybucja w bibliotekach jest nieco 
inna. Istnieje podział na duże publiczne biblioteki, na przykład uniwersy-
teckie, oraz pozostałe: w szkołach średnich, podstawowych, katolickich. 
Biblioteki uniwersyteckie nie wykazują inicjatywy same z siebie, trzeba 
przekazywać im książki na własną rękę, a i tak zazwyczaj ich nie przyj-
mują. W samym Los Angeles istnieje sieć 73 bibliotek publicznych, które 
poszukują przede wszystkim popularnych pozycji zdolnych zaintereso-
wać ogół czytelników. Pozyskują również publikacje, które uzupełniają 
ich zbiory – na przykład jeśli mają lukę w zestawieniu na temat Europy 
Wschodniej, będą chcieli ją zapełnić. 
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Nie można im jednak ot tak wysyłać książek. Jeden bibliotekarz powie-
dział mi, że w Nowym Jorku sieciowe biblioteki miejskie są pod opieką 
hurtowników, którzy dysponują wszystkimi nowościami w danym sezo-
nie, przewidują zapotrzebowanie i wysyłają je do odpowiednich placó-
wek. Biblioteka dokonuje przeglądu, bierze, co potrzebuje, i odsyła, cze-
go nie potrzebuje.  Gdy zapytałam tego bibliotekarza, czy mogę wysłać 
materiały i książkę bezpośrednio do jego instytucji, jego odpowiedź nie 
była zbyt zachęcająca. Szkoły niższego szczebla są za to bardziej otwarte 
i przyjmują książki, na które nie ma zapotrzebowania. Innym rozwiąza-
niem jest wykorzystanie książek jako podręczników dla szkół, to znaczy 
poszukiwanie w USA kursów, w ramach których danych publikacji można 
użyć do celów edukacyjnych. To nie jest jednak prosta sprawa. Nie ma fe-
deralnych czy państwowych programów kształcenia, a rząd amerykański 
nie chce mieć nic wspólnego z książkami wykorzystywanymi w szkołach. 
W prawie każdym stanie istnieje osobny departament edukacji, który 
tworzy listy podręczników, a ponadto poniżej poziomu stanowego każdy 
obwód szkolny ma prawo doboru własnych pomocy naukowych. Wydaw-
cy podręczników wydają miliony dolarów na promocję swoich książek. To 
bardzo dochodowy interes, bo jeśli publikacja zostanie zaakceptowana, 
kupują ją wszystkie szkoły w systemie. Dzięki temu uczniowie szkół pod-
stawowych i średnich – przynajmniej tych publicznych – nie muszą płacić 
za podręczniki aż do czasu nauki w koledżu.

Tłum. Andrzej Kurtyka
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prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski

Wystąpienie Pani Terry Tegnazian było niezwykle interesujące. Myślę, 
że to znakomity przykład tego, jak należy działać w interesującym nas ob-
szarze. Chcemy  bowiem nie tylko postawić diagnozę, ale także znaleźć 
sposób wdrożenia w życie stosownych rozwiązań.

Zacznę tymczasem od diagnozy. Pamiętam pierwsze debaty na temat po-
lityki historycznej, które toczyliśmy między innymi w Lucieniu z udziałem 
Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dyskusja zaczynała się od poziomu: 
czy państwo powinno w ogóle prowadzić politykę historyczną? Ten etap 
mamy już za sobą i obecnie twierdząca odpowiedź na to pytanie nie budzi 
żadnych wątpliwości. Co więcej, Pan Paweł Kurtyka podkreślał, że Fundacja 
chce skupić się na dwóch polach działania: krajowym i zagranicznym. 

W Polsce świadomość historyczna zmieniła się na przestrzeni ostat-
nich piętnastu lat w sposób zasadniczy i pozytywny. Mamy skłonność do 
narzekania, ale tak naprawdę odnieśliśmy wielkie zwycięstwo. Pamiętam 
konferencje odbywające się w tej sali, na przykład ostatnią, podczas której  
obecny był Prezydent Gauck. Wcześniejsza z 2009 roku, zwołana ad hoc 
w ciągu trzech dni, również była poświęcona narodowej pamięci. Poma-
gałem ją organizować Panu Ministrowi Stasiakowi jako reakcję na prze-
mówienie Władimira Putina w Gdańsku podczas obchodów 70. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej oraz na przebieg całej jego wizyty i wysto-
sowany list. Powinniśmy czuć  się usatysfakcjonowani tym, co wydarzyło 
się od tamtej pory na polu krajowej polityki historycznej, choć oczywiście 
bardzo dużo pozostaje jeszcze do zrobienia. Nieprzypadkowo przecież 
druga strona nie jest zadowolona z obecnego stanu rzeczy.

Na polu zagranicznym wygląda to jednak zupełnie inaczej. W zbyt 
wielu różnych dziedzinach (nie tyko w polityce historycznej) pozostaje-
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my niestety nieobecni. Pan Profesor Nowak mówił o ignorancji i arogan-
cji. Powiedziałbym, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych rze-
czywiście jest to głównie brak wiedzy, skoro nawet na wykładających 
historię europejską wydziałach historycznych Polskę się pomija lub 
rzadko się o niej wspomina. Bardzo silna pozostaje tu jednak również 
arogancja, o której mówiła Pani Terry Tegnazian. Pewne środowiska 
mają korzenie w Europie Środkowo-Wschodniej, a co za tym idzie – są 
obciążone traumatycznymi przeżyciami. W świadomości trzeciego po-
kolenia przekształcają się one jednak w stereotypy, tworząc naturalną 
barierę dla reakcji.

Mamy również do czynienia z innym zjawiskiem, o którym Pan Profe-
sor Nowak nie wspomniał, czyli ze świadomą polityką historyczną – nie 
polską, lecz kreowaną wobec Polski. Gdybyśmy nie pielęgnowali naszej 
narodowej pamięci, oddalibyśmy całkowicie pole tym, którzy tworzą wła-
sną wersję przeszłości, i to bardzo intensywnie – w Unii Europejskiej, 
w Europie. To nie nasz wschodni sąsiad jest tu szczególnie skuteczny 

Dyskusja podczas konferencji. Prof. Zdzisław Krasnodębski (Rada Programowa Fundacji).
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(mówię o tym, który sąsiaduje z nami Obwodem Kaliningradzkim), lecz 
ten zachodni. Zjawisko to przyjmuje u niego wręcz formę zinstytucjona-
lizowaną. 

Byłem ostatnio na zjeździe historyków niemieckich, który odbywał 
się w Hamburgu. Debatowano tam na temat polskiej pamięci historycz-
nej i polityki historycznej. Wśród uczestników było dwóch dyskutantów 
z Polski, między innymi Profesor Trąba, który jest szefem stacji badań 
Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, oraz wybitni historycy niemieccy, 
wszyscy znający język polski i piszący niezwykle ciekawe książki na temat 
naszego kraju – wykształceni w Niemieckim Instytucie Historycznym, dzi-
siaj już po habilitacjach, kierujący katedrami. Co było uderzające w tym 
spotkaniu, to duże zainteresowanie słuchaczy. Mogło pojawiło się nawet 
tak wiele osób, jak tutaj, prawdopodobnie nie tak znamienitych, ale mło-
dych i zainteresowanych. Ta tematyka budzi więc zaciekawienie. Uderza-
jące jest jedno: historycy zajmujący się Polską chcą nie tyle badać polską 
świadomość, ile ją konstruować. Chcą nam uświadomić, o czym powinni-
śmy pamiętać, a przynajmniej według jakiej hierarchii [Głos z sali]. Pan 
mówi, że to arogancja, a ja myślę, że jednak coś więcej. To nie jest tylko ich 
prywatny pogląd, ale zinstytucjonalizowane podejście. W kwestii stereo-
typów sytuacja znacznie się poprawiła, ale istnieje jeszcze sfera poniżej 
polityki, którą determinuje nie tylko arogancja czy poczucie wyższości. 
Otóż my jesteśmy dla nich rywalem. Okazaliśmy się silni, dlatego wzbu-
dziliśmy w nich pragnienie kontrolowania naszej świadomości i wrażli-
wości społecznej. Z tego powodu sytuacja w Niemczech wygląda inaczej 
niż w odległych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tu tak 
naprawdę nikt nas nie ignoruje, ponieważ wówczas nie próbowałby na 
nas wpływać.

W toku dyskusji w Hamburgu pojawiły się tematy takie jak Jedwabne, 
przy czym padło nazwisko znanego amerykańskiego historyka i socjolo-
ga polskiego pochodzenia. Oczywiście poruszono również sprawę wypę-
dzenia. Wszystkie te wątki polskiej historii są dla Niemców nieistotne. Od 
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dawna twierdzę, że na nasz kraj patrzy się jak księżyc – widząc tylko jedną 
stronę. Ta druga w ogóle nie istnieje w powszechnej świadomości, co pro-
wadzi do sytuacji absurdalnej pod względem fachowym. Gdy ukazało się 
czterotomowe dzieło o polsko-niemieckich miejscach pamięci, zamiesz-
czono tam artykuł o „Solidarności”. W zasadzie lekceważy on wszystkie 
ustalenia polskiej historiogra ii ostatnich dwudziestu lat. To rodzaj pew-
nej cenzury – nie bierze się ich nawet pod uwagę, bo stoją za nimi prawi-
cowi historycy. Przepraszam za tę uwagę, ale nawet w czasach istnienia 
PRL-u i „bloku wschodniego” niektórzy traktowali poważnie historyków 
sowieckich. Obecny stan rzeczy jest zatem nie do zaakceptowania z czysto 
warsztatowego punktu widzenia. Już nie będę wspominał, że dotyczy to 
także innych dziedzin, na przykład literatury.

Znane są w Niemczech pewne nazwiska, takie jak Lech Wałęsa, i one 
docierają do opinii publicznej.  Ujawnienie dokumentów przez panią ge-
nerałową Kiszczakową stało się u naszych zachodnich sąsiadów wydarze-
niem publicystyczno-dziennikarskim. Ponieważ nie są tam znane prace 
dotyczących „Solidarności”, wszelka interpretacja faktów z ich strony jest 
zupełnie oderwana od badań historycznych i od stanu naszej wiedzy. Nie 
będę rozwijać tego wątku, ale można by wiele na ten temat mówić.

Dlaczego tak się dzieje?
Jeśli popatrzymy na nasz państwowo-instytucjonalny potencjał, musi-

my przyznać, że nie posiadamy takich możliwości jak Niemcy, Brytyjczycy 
czy  Francuzi. Wciąż jednak mamy ich sporo: oddziały Polskiej Akademii 
Nauk działają w Berlinie, Rzymie, Londynie, Moskwie czy Kijowie, niemało 
jest również instytutów polskiej kultury. W dużych europejskich miastach 
funkcjonują również wspierane polskie studia. Ten potencjał jest po prostu 
źle wykorzystywany, a żeby to uległo zmianie, powinna zmienić się przede 
wszystkim sama ilozo ia – sposób myślenia. Patrząc na politykę zagra-
niczną minionej epoki, możemy zaobserwować zjawisko, które określa się 
mianem „ lękliwości politycznej”. Widać je w reakcji opinii publicznej, na 
przykład w sytuacji, gdy jakiś kontrakt nie doszedł do skutku. Występuje 
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wówczas bojaźń: co powie Unia, co powie Parlament Europejski? Wszystko 
jest  oparte na niewiedzy o zasadach funkcjonowania tych instytucji.

Występuje również lękliwość kulturowa czy kulturalna. Gdy rozmawia się
z kierownikami polskich placówek za granicą – a znam ich wielu – najczę-
ściej pojawia się taka sama postawa: dostosowanie do oczekiwań drugiej 
strony. Nie podejmuje się nawet próby nauczenia czegoś publiczności nie-
mieckiej. Zamiast tego zapewnia się odpowiedni program, aby przycią-
gnąć widza. To samo dotyczy proponowanych tematów badań historycz-
nych. Kończy się to tym, że ktoś inny ustala naszą agendę, nasz program
i hierarchę ważności naszych problemów.

W tym sensie potrzebna jest zmiana optyki oraz odwaga, za którymi 
będą musiały pójść zmiany personalne. Jak wiemy, takie mody ikacje ob-
nażają mocno ograniczoną – na poziomie porównywalnym z naszą go-
spodarką – suwerenność Polski w tej dziedzinie. Wiem od znajomych nie-
mieckich historyków, socjologów i politologów, że jeżdżąc do Warrington 
Museum w Anglii, są oni bardzo niezadowoleni ze sposobu, w jaki jest tam 
przedstawiona II Wojna Światowa. Nigdy nie słyszałem jednak, żeby albo 
badacze, albo dziennikarze wywierali nacisk na Brytyjczyków i sugero-
wali im, w jaki sposób mają organizować swoją pamięć i swoje placówki 
muzealne. W przypadku Polski ma to miejsce, ponieważ wszelkie zmiany 
personalne lub przekształcenia pro ilu jakichś instytucji wywołują  bar-
dzo silne reakcje. Dla mnie jako socjologa to świadectwo tego, że jesteśmy 
niesuwerenni w tych decyzjach. Musimy zatem przede wszystkim doko-
nać zmiany orientacji, mentalności i sposobu funkcjonowania instytucji.

Oczywiście to nie wszystko. Przywołam zagadnienia, o których wszy-
scy wiemy: wspieranie polskiej nauki za granicą, stypendia dla wyróż-
niających się zagranicznych badaczy, wspieranie inicjatyw prywatnych. 
Nie wiem, dlaczego Polska nie może, jak każdy większy kraj, zbudować 
programu stypendialnego, jaki mają na przykład Niemcy – tak zwane 
Humboldt-Stiftung. Może dlatego tak trudno zmienić naszą sytuację na 
arenie międzynarodowej polityki historycznej, ponieważ rozmaite insty-
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tucje państwowe podlegają różnym resortom. Być może tak, jak jeden 
z Wicepremierów ma zająć się w sposób skoordynowany gospodarką, 
obecny tu Wicepremier powinien w swoim ręku skupić podlegające róż-
nym instytucjom podmioty? Może należałoby to zmienić w sposób insty-
tucjonalny? Na pewno taka zmiana powinna nastąpić. Wtedy również te 
aspekty, o których mówiła Pani Terry Tegnazian, a także inne prywatne 
inicjatywy, funkcjonowałyby w sposób bardziej skuteczny.

prof. dr hab. Andrzej Nowak

Pozwolę sobie postawić pytanie pod adresem dwojga znakomitych 
panelistów. Pan Profesor Krasnodębski słusznie stwierdził, że polskie 
państwo czy polskie instytucje powinny stworzyć na przykład bogatszy 
system stypendialny dla młodych badaczy zagranicznych, którzy mogliby 
dzięki temu zająć się szerzej różnymi aspektami historii naszego kraju. 
Wyobrażam sobie jednakże sytuację, w której z takiej możliwości najchęt-
niej korzystają osoby pragnące badać Jedwabne, prześladowania Niem-
ców przez polski nacjonalizm, wpływy kultury niemieckiej w średnio-
wieczu – cały ten zestaw, który już jest wspierany bardzo bogatym pro-
gramem grantowym Unii Europejskiej. Korzystają z niego również polscy 
badacze, którzy realizują w ten sposób politykę historyczną sprzeczną 
z polską pamięcią, często sprzeczną z prawdą. Co zrobić zatem, aby wysił-
ki państwa polskiego przynosiły pożądany owoc, a nie marnowały pienię-
dzy polskiego podatnika na zwielokrotnienie negatywnych stereotypów 
lub wyników badań niepolskiej w istocie polityki historycznej? Pozwolę 
sobie zadać następujące pytanie: czy Pani Terry Tegnazian mogłaby na 
podstawie swoich doświadczeń i swojej znajomości rynku książki ame-
rykańskiej zasugerować kilka tematów, w które warto inwestować, by 



POLSKA POLITYKA HISTORYCZNA W MIĘDZYNARODOWYM WYMIARZE

50

wzbudzić zainteresowanie amerykańskich odbiorców? Wymieniła Pani  
wcześniej Odsiecz Wiednia, 1920 rok, wojnę z bolszewikami. Jakie inne 
aspekty polskiej historii mogłyby znaleźć dobry rezonans u amerykań-
skiej publiczności? Pana Profesora Krasnodębskiego chciałbym zapytać 
o to samo, oczywiście w kontekście znakomicie znanego Panu rynku nie-
mieckiego, a szerzej – europejskiego.

Terry Tegnazian

Actually, this is a dif icult question for me. And I’m not sure that I’m the 
best person to give you an answer. Let me answer in general: my personal 
interest is to get Poland in World War II out to the general public. I prefer 
books for popular audiences. I don’t want to say simplistic books neces-
sarily, but books that are a relatively easy read, that are not academically 
detailed, you know, not research books. 

I can give you some general advice. You want to catch people’s imagina-
tion. In my case, I responded to this amazingly heroic story that I happened 
to stumble across. I was researching for a novel, and somewhere I had heard 
about the Polish ighter pilots who helped save England during the war. 
I didn’t know anything more about it, so I started reading about Poland in 
World War II to give myself some background. I was amazed by the fact that 
Poland had the largest noncommunist resistance organization in occupied 
Europe. Everybody knows about French resistance, but nobody knows about 
the Polish resistance, or that Poland ielded the fourth largest military force in 
the European theatre. Most people talk about the “fall of France”, thinking that 
France was “overwhelmed” by German forces. Not true. I like to talk about the 
“French surrender”—because France actually surrendered within six weeks. 
I can give you some general topics, but I’m not an expert on Polish history.
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*

To dla mnie trudne pytanie i nie jestem pewna, czy jestem jego naj-
lepszą adresatką. Odpowiem zatem ogólnie: moim osobistym celem jest 
zapoznanie opinii publicznej z wiedzą o losach Polski podczas II Wojny 
Światowej. Preferuję w związku z tym książki popularnonaukowe. Nie 
chcę powiedzieć, że to prosta lektura, ale są one względnie łatwe do czy-
tania, nie zawierają szczegółów na poziomie akademickim. Mogę tu słu-
żyć jedną zasadniczą radą: należy przemówić do wyobraźni czytelników. 
Ja sama zareagowałam na tę zadziwiającą opowieść o polskim heroizmie. 
Badałam rynek, szukając powieści rozwijających ten wątek, i usłyszałam 
gdzieś o polskich pilotach służących w Anglii. Nie wiedziałam nic ponad 
to, więc zaczęłam czytać o Polsce w czasie II Wojny Światowej. Zaskoczył 
mnie fakt, że Polska zorganizowała największy ruch oporu w okupowa-
nej Europie. Wszyscy znają francuski ruch oporu, a nikt nie wie o polskim 
podziemiu. Nie wspomina się również o tym, że Polska posiadała czwarte 
pod względem liczebności wojsko w europejskim teatrze wojny. Więk-
szość mówi za to o „upadku” Francji i myśli, że Francja została „zdomino-
wana” przez siły niemieckie. To nieprawda – ja wolę mówić o „kapitulacji 
Francji”, która faktycznie poddała się agresorowi po sześciu tygodniach. 
Odnosząc się do zadanego pytania, wymieniłam już te wydarzenia z pol-
skiej historii, które znam. Mogę zaproponować Państwu pewne ogólne 
tematy, lecz nie jestem ekspertem od historii Polski.

Tłum. Andrzej Kurtyka
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prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski

Oczywiście trudno jest mówić o konkretnych wydarzeniach. Przede 
wszystkim powinniśmy robić więcej, by promować wielkie tradycje 
I Rzeczypospolitej. Mam doświadczenie związane z dwoma sposobami 
ujęcia tego tematu, które sprawdzają się najlepiej. Negatywne odniesie-
nia czy interpretacje można wówczas łatwiej neutralizować, dzięki cze-
mu uzyskuje się niespodziewany efekt. Dotyczy to wszystkich spotkań 
i konferencji, podczas których nie rozmawiamy oddzielnie z badaczami
i publicystami z Zachodu i Wschodu. Wczoraj wróciłem na przykład
z Rzeszowa i Przemyśla, gdzie odbyło się  spotkanie z udziałem jednych i dru-
gich. Wtedy zazwyczaj okazuje się, że wybitni intelektualiści z kraju na wschód
od nas bardzo często mówią po polsku. Okazuje się też, że inni, którzy 
czasami chcieliby polską historię sprowadzić do wąsko rozumianej histo-
rii narodowej czy nacjonalistycznej z jej negatywnymi aspektami, muszą 
ją postrzegać zupełnie inaczej. Powinniśmy zatem – a Profesor Andrzej 
Nowak robi to znakomicie w swoich pracach –stanowić zwornik między 
dwiema częściami Europy również w dyskursie naukowym. Wówczas na-
sza historia zajaśnieje zupełnie innym blaskiem.

Drugim ważnym ujęciem jest historia porównawcza. Główny negatyw-
ny aspekt polityki historycznej uprawianej wobec nas to zamiana obrazu 
heroicznego na obraz kolaboranta – i to głównego kolaboranta – III Rzeszy, 
co jest oczywiście oburzające i ze wszech miar niesprawiedliwe. Dlatego 
potrzebna jest naukowa komparatystyka. Powinniśmy mówić o naszej hi-
storii, na przykład o polskim oporze, i porównywać go z ruchem oporu 
działającym we Francji. Nie chodzi tu o przedstawianie zachowania lud-
ności w odniesieniu do wyidealizowanej normy moralnej – mam na myśli 
realne społeczeństwa w konkretnych sytuacjach. Prócz historii porów-
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nawczej potrzebne jest poszerzenie dyskursu o inne ważne europejskie 
narody, głównie krajów członkowskich Unii Europejskiej. My, również 
w polityce historycznej, koncentrujemy się na dostosowaniu do głównego 
nurtu. Tymczasem powinno nastąpić rozszerzenie perspektywy, by włą-
czyć do dyskusji świadomość mieszkańców Europy Środkowo-Wschod-
niej, wszystkich tych obszarów zapomnianych jeszcze bardziej niż Polska. 
Dzięki takiej polityce porównawczej moglibyśmy zmienić panującą wraż-
liwość. Rzecz w tym, by powstawały publikacje dostępne w ważnych ję-
zykach obcych i w ten sposób docierające do szerszego grona odbiorców.

Czym innym jeszcze jest wprowadzenie polskiej narracji do narracji 
ogólnoeuropejskiej. Chodzi o to, by ktoś, mówiąc o republikanizmie, nie 
mógł pominąć Polski, a badając II Wojnę Światową, nie mógł zignorować 
polskiego wysiłku.

Na zakończenie przytoczę anegdotę. Podczas konferencji na Łotwie 
wspomniałem o licznych polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, po czym 
kolega-Niemiec zwrócił mi uwagę: Pan się chyba pomylił. To niemożliwe, 
żeby było tyle wojsk polskich. To kompletna ignorancja. Również nieprzy-
padkowo nikt nie wiedział o Powstaniu Warszawskim. Tak jak wspomi-
nałem, działanie w kierunku zmiany dominującego paradygmatu jest 
jeszcze trudniejsze niż zadbanie o to, by odpowiednie treści docierały do 
odbiorców. Ważne, by w przyszłości udało się ukształtować te odmienne 
narracje. Jak twierdzi Profesor Nowak, to szczególnie trudne ze względu 
na potężne siły instytucjonalne. Mam tu na myśli europejską politykę pa-
mięci, symbolizowaną przez powstający właśnie niedaleko Parlamentu 
Europejskiego Dom Historii. Narracja tradycyjna, narodowa i heroiczna, 
istnieje niewątpliwie w Anglii czy Francji, natomiast ta ogólnoeuropej-
ska jest zbliżona raczej do sposobu opowiadania o historii, jaki pozna-
łem w Niemczech, kiedy pojechałem tam po raz pierwszy w okresie spo-
ru historycznego w 1986 roku. To ujęcie stało się jednocześnie środkiem 
legitymizacji ever-closer union, czyli coraz bardziej integrującej się Unii, 
w gruncie rzeczy zwróconej przeciwko państwom narodowym.
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prof. dr hab. Piotr Gliński, 
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kulturyi Dziedzictwa Narodowego

 
Mam trzy uwagi, ponieważ zostałem nieco wywołany do odpowiedzi 

przez Pana Profesora. Pierwsza uwaga: do ignoranta i aroganta dodałbym 
jeszcze jedną igurę – manipulanta. My, Polacy, jesteśmy po prostu nie-
wygodnym świadkiem historii, a co się robi z niewygodnymi świadkami, 
wiemy ze wszystkich dobrych kryminałów. Nas chce się zwyczajnie unice-
stwić, przynajmniej w tej perspektywie.

Zrobiliśmy bardzo dużo, a jednocześnie stanowczo zbyt mało, jeżeli 
chodzi o przeciwdziałanie tym niepożądanym krokom. W Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów działa obecnie Zespół do spraw Promocji Polski za 
granicą, który ma koordynować te działania. Nie operuje on natomiast na 
poziomie Wicepremiera, jego pracami kieruje Minister Lipiński. W samych 
resortach również podjęto kilka istotnych inicjatyw. Powstał między in-
nymi mały instytut naukowy, którego zadaniem jest tłumaczenie relacji 
polskich świadków na język angielski, żeby zachodnie instytucje naukowe 
mogły korzystać z materiału, do jakiego nie miały dostępu od czasu woj-
ny. Zawiera on polską narrację i dotyka polskich doświadczeń wojennych, 
głównie cierpień wynikających z totalitaryzmu. Promocja tego typu treści 
stanowi podstawowe zadanie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Wi-
tolda Pileckiego. Przywołam także kwestię ogłoszonego przez MKiDN kon-
kursu na scenariusz ilmu historycznego. Obawialiśmy się, czy będzie od-
zew, tymczasem pierwszy etap przyniósł, o ile się nie mylę, 856 propozycji.

Trzecia kwestia, o której chciałem wspomnieć, to pluralizm instytucji 
zajmujących się polityką historyczną. W tej chwili obserwujemy zjawi-
sko charakterystyczne dla wielkiego wysiłku propagandowego, który ma 
miejsce choćby w przypadku żydowskiej pamięci dziejowej. Ona najmoc-
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niej przebija się dziś do świadomości ogólnoświatowej, choć istnieje ol-
brzymia rywalizacja pomiędzy instytucjami, które są odpowiedzialne za 
ten proces. My natomiast obserwujemy już od kilku miesięcy – mam na-
dzieję, że zdrową – rywalizację pomiędzy różnymi instytucjami zajmują-
cymi się pamięcią historyczną w Polsce. I bardzo dobrze, bo nie wszystko 
da się przecież skoordynować. Oczywiście sam rząd powinien robić więcej 
w tym kierunku i jestem tego świadomy. Nieprzypadkowo wspomniałem 
o Mateuszu Morawieckim. Rozumiemy się z nim na szczęście bardzo do-
brze i wspólnie dążymy do tego, by założenia polskiej polityki historycz-
nej znalazły odzwierciedlenie także w budżecie na przyszły rok. Wszyscy 
ludzie zajmujący się polityką wiedzą, że to sprawa podstawowa. Oprócz 
systemu inansowego potrzebny jest zatem również pluralizm i rywaliza-
cja między instytucjami. Dzięki temu my jako politycy nie będziemy uzur-
pować sobie miana najmądrzejszych.
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       dr hab. Janusz Kurtyka
Jestem za absolutną wolnością badań naukowych, pamię-

tajmy jednak, że jesteśmy instytucją państwową [IPN – przyp. 
red.], że w przypadku wszystkich pionów, ale mówię tu akurat 
o BEP, jest pilna potrzeba rozumnego i obustronnie akcepto-
walnego skorelowania pracy tak, aby ta wolność badań nauko-
wych uwzględniała konieczność przedsięwzięć naukowych od-
górnie organizowanych i badań zespołowych wcześniej zapla-
nowanych przez władze IPN i kierownictwo BEP […]. Jest waż-
ne dla wizerunku państwa polskiego przypominanie, że Polska 
była zawsze istotnym elementem, który łamał imperium cią-
żące nad losami Europy Środkowej. Polskie losy, kolejne bunty 
są dobrym tego przykładem. Te kolejne rocznice powinny więc 
być koniecznie uwzględnione w planie przedsięwzięć badaw-
czych i edukacyjnych. 

[…] Wszystkie państwa europejskie traktują swoje wizje histo-
rii jako element kreowania swego wizerunku i wymuszania na 
sąsiadach akceptacji tego wizerunku. Polska jako państwo jest 
pod tym względem outsiderem, mimo że społeczeństwo polskie 
jest przesiąknięte historią bardziej niż społeczeństwa sąsied-
nie. Dobrze byłoby, gdyby udało się zorganizować mechanizm 
promowania tego, co państwo polskie uważa za swój powód do 
dumy. Przy czym nie chciałbym, żeby to był mechanizm traktują-
cy badania naukowe w sposób utylitarny.. 

[…] Nauka rozwija się żywiołowo i swobodnie, natomiast pań-
stwo polskie z szerokiego wachlarza zagadnień może cos wy-
bierać, wspierać, promować. Dobrze byłoby i byłoby to bardzo 
pożądane, żeby IPN uczestniczył w debacie na temat polityki hi-
storycznej państwa.

Źródło: Nie jestem politykiem, „Biuletyn Instytutu Pamięci Naro-
dowej”, 2006, Nr 1-2 (fragmenty).

„
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Powodem mojej pierwszej wizyty na Ukrainie jako prezesa 
IPN było wzmocnienie współpracy naukowej, której celem jest 
badanie  relacji polsko-ukraińskich i relacji miedzy dwoma naro-
dami w XX wieku. Jest rzeczą niezwykle ważną, żeby pomyślnie 
rozwijała się nasza strategiczna współpraca, która zarysowuje 
się coraz wyraźniej. Ta współpraca jest niezwykle ważna tak dla 
Polski, jak i dla Ukrainy. Jednak żeby te relacje mogły być na-
prawdę strategiczne i długotrwałe – muszą być oparte na praw-
dzie i budowane na prawdzie, bo inaczej okażą się kruche. […] 
Bardzo bym chciał, by udało się zrealizować konkretne wspól-
ne przedsięwzięcia naukowe, aby nadal były wydawane tomy 
źródeł archiwalnych, a także relacje świadków. Dzięki temu po-
wstanie fundament, na którym będzie można coś trwalszego 
budować. Musimy pamiętać o tym, że Polska i Ukraina są coraz 
bliżej strategicznego partnerstwa. Myślę, ze w obu krajach ist-
nieje społeczne oczekiwanie na takie partnerstwo. Dlatego na-
sze relacje muszą być oparte na prawdzie. Jeśli chodzi o badania 
historyczne, to lepiej nic nie powiedzieć, niż skłamać. […] Dla 
mnie nie ulega wątpliwości, że rzeź Wołynia była jednym z naj-
bardziej wyjątkowych doświadczeń Polaków w okresie II Wojny 
Światowej. Pamiętajmy jednak, że proces dochodzenia do strate-
gicznego przymierza jest długotrwały, że obie strony mają swoje 
wewnętrzne uwarunkowania.

Źródło: Fundamentem ma być prawda, „Myśl Polska”, 2006, Nr 30-31 
(fragmenty).
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dr hab. Filip Musiał

Tematem naszego panelu mają być sukcesy polskiej polityki historycz-
nej. Zasadniczym elementem polityki historycznej jako takiej jest budowa 
wizerunku państwa przy użyciu argumentów dziejowych. Na ten obraz 
składa się szereg aspektów – wśród nich działania zinstytucjonalizowane 
oraz indywidualne, tak nasze, jak i obce. Jeśli mamy świadomość różnego ro-
dzaju zaniechań, których efektem są porażki w naszej polityce historycznej, 
to przeświadczenie wynika stąd, że naszą historię opowiedział ktoś inny, 
a my dopiero teraz próbujemy przejąć kontrolę nad tą opowieścią i prze-
bić się z własną narracją o naszej historii. Będziemy zatem przez najbliższe
45 minut zajmowali się rolą instytucji państwowych i rozproszonych 
działań różnych podmiotów oraz indywidualnych osób w kształtowaniu 
obrazu zgodnego z naszymi oczekiwaniami. To nie będzie synteza, poło-
żymy bowiem nacisk raczej na pozytywne przykłady.

dr hab. Bogdan Musiał

Zacznę od Żołnierzy Wyklętych, gdyż w moim przekonaniu – i nie tylko 
w moim – to niewątpliwe ogromny sukces polskiej polityki historycznej, 
której celem jest między innymi odkłamywanie historii i budowanie pa-
triotycznej, pozytywnej tożsamości. Żołnierze Wyklęci stali się wzorcem 
poświęcenia i miłości do ojczyzny. W okresie II Wojny Światowej i lata 
po niej walczyli o niepodległą Polskę przeciwko niemieckim i sowiec-
kim okupantom oraz rodzimym stalinowskim oprawcom czy kolaboran-
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tom. Zapłacili za to ogromną cenę: prześladowani, mordowani, więzieni, 
oczerniani przez stalinowską i poststalinowską komunistyczną propa-
gandę. Jeszcze żyjący stalinowscy oprawcy i prokuratorzy, na przykład 
Zygmunt Bauman, oraz ich duchowi i biologiczni potomkowie oczerniają 
ich do dzisiaj, ale ich głos nie jest już dominujący. Oczywiście nie oznacza 
to, że Żołnierze Wyklęci byli bez skazy, jednak z reguły działali w dobrej 
wierze, czego z pewnością nie można powiedzieć o ich przeciwnikach. 
Zygmunt Bauman służył z przekonania lub wyrachowania zbrodnicze-
mu stalinowskiemu reżimowi, podobnie jak Wojciech Jaruzelski. Co bar-
dzo istotne, budując pozytywny obraz Żołnierzy Wyklętych, czyli postaw 
patriotycznych, musimy równocześnie wspomnieć o takich ludziach jak 
Zygmunt Bauman. Możemy zapraszać ich do dyskusji, z nimi dywagować 
i debatować, jednak musimy przy tej okazji podkreślać, że to stalinowscy 
oprawcy i propagandyści, którzy nie zostali skazani. Brzmi to radykalnie, 
ale w moim przekonaniu każde inne zachowanie jest zakłamywaniem 
rzeczywistości i utrudnia ocenę faktów.

Pomijając pozytywny przykład Żołnierzy Wyklętych, przyznam, że ja
nie widzę polskiej polityki historycznej, gdyż ona nie istnieje i musi się do-
piero wykrystalizować. Jednym z jej głównych zadań powinna być rewizja 
antypolskich stereotypów za granicą oraz docelowe wyeliminowanie zakła-
mań zachodniej narracji historycznej. Profesor Krasnodębski wspomniał, 
że Polska nie istnieje w międzynarodowym dyskursie dotyczącym prze-
szłości. Z tym się nie zgodzę – od dziesięcioleci jesteśmy bowiem ulubionym 
obiektem tak zwanej negatywnej narracji historycznej, tak na Zachodzie, 
jak i Wschodzie. W zachodnim ujęciu, w tym także niemieckim, które w Eu-
ropie odgrywa coraz większą rolę, aż roi się od ahistorycznych fałszerstw, 
mitów i uprzedzeń. Antypolskie stereotypy są na co dzień faktem.

Zanim jednak zostaną podjęte próby rewizji, konieczna jest analiza 
uwarunkowań, pod wpływem których obraz polskiej historii został wy-
paczony i zakłamany, a nierzadko celowo zafałszowany. Według mnie ist-
nieje więcej aspektów i elementów, niż już wspomniane, choć nie będę 
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wchodził tu w szczegóły. Ignorancja swoją drogą – ale poza tym istnieje 
coś takiego jak komunistyczna, sowiecka oraz postkomunistyczna i proso-
wiecka lewicowa propaganda, o czym świadczy wiele przykładów. Dzisiaj 
w zachodnich mediach nazywa się Józefa Piłsudskiego faszystą. Pomija się 
również rolę Stalina jako ojca-założyciela PRL-u. Twórca Rzymu komuni-
stycznego, tak zwanej warstwy przywódczej po 1945 roku, miał przecież 
ogromny wpływ na wykształcenie elit komunistycznych powojennej Pol-
ski, o czym powinniśmy głośno mówić. Co do kwestii polskiego podzie-
mia antykomunistycznego, które było od 1944 roku oczerniane jako an-
tysemickie – oczywiście w jego ramach działały pojedyncze antysemickie 
ugrupowania, ale całkiem świadomie rozciągniętą tę łatkę na wszystkich 
walczących w konspiracji, co robi do dziś choćby pan Zygmunt Bauman.

Duży wpływ na ten przekaz ma niemiecka propaganda historyczna. Można 
w niej wyróżnić tyle negatywnych aspektów, że aż nie mam ochoty się w nie 
zagłębiać. Co ciekawe, niektóre elementy niemieckiej narracji pokrywają się 
z propagandą komunistyczną. W tym miejscu wspomnę jedynie o wypędze-
niach, które według niemieckiej wizji przeszłości są efektem polskiego nacjo-
nalizmu, a według postkomunistów – dziełem polskich władz, które działały 
oczywiście z pobudek nacjonalistycznych. Stalin jest w tym obrazie pomijany 
i z tym fałszerstwem musimy się przede wszystkim rozprawić. W przeciw-
nym razie Polaków postrzegać się będzie jako nacjonalistów i antysemitów 
współodpowiedzialnych za nazistowskie zbrodnie na Żydach.

Oprócz niemieckiej propagandy historycznej dużą rolę w kształtowa-
niu i umacnianiu negatywnego obrazu polskiej strony odgrywa żydowska 
polityka historyczna, a ta – jak wiemy – zaliczana jest do najbardziej sku-
tecznych na świecie. Polityka państwa Izrael podkreśla heroizm żydow-
skich o iar Holokaustu oraz bierność lub współudział ludności nieżydow-
skiej w zagładzie Żydów. To, że większość o iar Holokaustu (ponad 50%) 
pochodziła z Polski, sprawia, że najczęściej omawia się postawę etyczną 
Polaków. Niestety niejednokrotnie jest to obraz wypaczony i wyrwany 
z kontekstu okupacyjnego.
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Pojawia się pytanie: czy można pominąć postsowiecką propagandę? 
Nie odgrywa ona na Zachodzie tak dużej roli, stanowi raczej produkt na 
użytek wewnętrzny Rosji. Oddziałuje na zewnątrz, ale nie do takiego stop-
nia. Jedynie w przypadku izraelskiej czy żydowskiej polityki historycznej 
ma sens rzeczowa dyskusja oraz próby korekty niektórych wypaczeń. Dzi-
siaj dyskutuje się o stosunkach polsko-żydowskich podczas niemieckiej 
okupacji, pomijając często ówczesne realia i specy ikę kraju ogarniętego 
wojną, a w ten sposób wyrywając tę trudną kwestię z kontekstu histo-
rycznego. Wspomniany tutaj „wielki socjolog i historyk” Jan Tomasz Gross 
oraz jego zwolennicy są przykładami tego typu działania. W ten sposób 
tworzy się wypaczony, a przede wszystkim negatywny obraz Polski. For-
mułuje się zarzut współodpowiedzialności za Holokaust przy równocze-
snym zdjęciu odium z jego faktycznych sprawców. Rzeczowe naświetlenie 
niemieckiej polityki okupacyjnej dotyczącej stosunków polsko-żydow-
skich może tutaj wiele zmienić. Musimy jednak zacząć działać.

Inaczej rzecz ma się z fałszerstwami komunistycznej i postkomuni-
stycznej propagandy. Jedną z podstawowych zasad rządzących nauką jest 
zaniechanie dyskusji z tezami opartymi na kłamstwach. Fałszerstwa i ich 
twórców oraz świadomych propagatorów należy po prostu demaskować, 
polemika z nimi w ogóle nie ma sensu. Zaprzecza ona rozsądkowi i etyce 
zawodowej oraz istocie badań historycznych jako takich. Świętej pamię-
ci Andrzej Garlicki spłodził w latach 80. duże dzieło o Piłsudskim. Towa-
rzysz Stalin jest tam wspomniany cztery razy, a mimo to książka jest po-
pularna do dzisiaj, ludzie uczą się z niej historii. Jaki to ma sens? Podobne 
fałszerstwa powinno się przecież demaskować. Analogicznie nie ma moż-
liwości dyskusji z Janem Tomaszem Grossem, który celowo manipuluje 
źródłami, wypacza fakty i stawia na ich podstawie tezy oraz stwierdzenia. 
Prowokuje ostre reakcje, a w takim klimacie merytoryczna dyskusja nie 
jest możliwa – Grossowi najwidoczniej zatem na niej nie zależy.

Jak wspomnieliśmy, antypolskie stereotypy są na Zachodzie faktem. 
Celem pozytywnej polityki historycznej powinna być ich rewizja i celowa 
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eliminacja z zachodniej narracji historycznej. Nie będzie to jednak łatwe, 
ponieważ Polska nie ma takiego potencjału medialnego i kulturalnego jak 
na przykład Niemcy, Francja czy USA. Z drugiej strony, jako historyk mogę 
stwierdzić, że polska historia została przez dekady tak zafałszowana 
i wypaczona, że wystarczy choćby w miarę rzeczowa wery ikacja zakła-
mań przy pomocy badań naukowych oraz wprowadzenie tych ustaleń do 
powszechnej narracji historycznej. Tematy, które powinny zostać nagło-
śnione, to walka Polski przeciwko zbrodniczemu bolszewizmowi w 1920 
roku, wspólna niemiecko-sowiecka polityka skierowana przeciwko Polsce 
oraz prześladowanie i zagłada mniejszości polskiej w Związku Sowieckim 
i Niemczech. Kluczowe znaczenie w zachodniej narracji ma okres II Wojny 
Światowej, w tym Holokaust. W takim kontekście istotne będzie informo-
wanie o drakońskich karach ustanowionych za udzielanie pomocy oku-
pantom niemieckim dążącym do likwidacji polskich Żydów. Niestety ten 
aspekt pomija się lub lekceważy również w polskich publikacjach nauko-
wych. Nie oznacza to oczywiście, że w Polsce nie było szmalcowników czy 
bandytów, którzy w charakterze oprawców rabowali i mordowali Żydów 
z własnej woli.

Niestety w Polsce brakuje instytucji i ośrodków, które byłyby w sta-
nie adekwatnie i rzeczowo reagować na niekorzystne zjawiska z punktu 
widzenia polskiego interesu narodowego. Przez panujące patologie wy-
tworzyła się tu specy iczna sytuacja. Podmioty, które powinny naukowo 
badać te kwestie, zostały po części przekształcone w instrumenty nie-
mieckiej propagandy historycznej. Związany z Polską Akademią Nauk 
wspomniany Profesor Trąba produkuje ogromne dzieła na temat polsko-
niemieckiej pamięci. Nie wiem, jaki wkład stanowią one w badania nad hi-
storią Polski, skoro Niemcy nie stwarzają klimatu do rzeczowego badania 
stosunków polsko-niemieckich, w tym niemieckiej okupacji. Jeszcze kil-
ka dekad temu powstawały tam rzeczowe i wartościowe prace naukowe. 
Dzisiaj badań nad antypolskimi działaniami w samych Niemczech się nie 
prowadzi, a odgrywały one przecież kluczową rolę w niemieckiej polity-
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ce wschodniej od co najmniej XIX wieku. Dziś w niemieckich analizach 
dotyczących XX-wiecznej historii Polski dominuje nacjonalizm i antyse-
mityzm, bo na realizację tych tematów zawsze znajdą się środki inan-
sowe oraz granty naukowe. Powstają prace, które często trudno nazwać 
naukowymi, odzwierciedlają one bowiem i utrwalają antypolskie uprze-
dzenia. Jaki z tego wniosek? Obok dyskusji nad celami i kształtem polskiej 
polityki historycznej musimy pochylić się nad empirycznymi badaniami 
kluczowych aspektów popularyzacji naszej historii także poza granicami 
kraju. To jedyna możliwość poprawy obecnej sytuacji.

dr Jacek Pawłowicz

Proszę Państwa, zacznę trochę nie na temat. W 2008 roku Instytut Pa-
mięci Narodowej wydał album Rotmistrz Witold Pilecki, którego pierwsza 
prezentacja odbyła się w tej sali z udziałem śp. Prezesa Janusza Kurtyki. 
Dzisiaj spotykamy się również za sprawą Pana Prezesa, choć w nieco in-
nych okolicznościach. Dlaczego wspominamo albumie? Otóż kilka miesię-
cy po premierze pojechaliśmy z nim do Brukseli, gdzie 3 marca 2009 roku 
zorganizowaliśmy w budynku Parlamentu Europejskiego konferencję po-
święconą Rotmistrzowi. Gościem specjalnym był Profesor Michael Foot, 
który niegdyś nazwał Pileckiego jednym z najdzielniejszych ludzi euro-
pejskiego ruchu oporu w czasie II Wojny Światowej. Otworzyliśmy wtedy 
również wystawę poświęconą naszemu bohaterowi, a każdy europarla-
mentarzysta otrzymał album w wersji dwujęzycznej. Już wtedy – w 2009 
roku – była mowa o Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kilka miesięcy 
później w Parlamencie miała miejsce dyskusja nad ustanowieniem dnia 
pamięci dwóch totalitaryzmów i powstał pomysł, aby Rotmistrz był sym-
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bolem walki z tymi systemami. Niestety szansa została zaprzepaszczona, 
tak jak i cały sukces promocyjny osoby Rotmistrza, ponieważ – między 
innymi głosami polskich europarlamentarzystów (w zasadzie wszystkich 
poza posłami z Prawa i Sprawiedliwości) – kandydatura ta nie zyskała 
większości.

Zacząłem nietypowo, jednak chciałbym w tym momencie przejść do 
sukcesów polityki historycznej prowadzonej przez Instytut Pamięci Na-
rodowej na Wschodzie. Ostatnie 16 lat spędziłem w Instytucie, zajmując 
się edukacją historyczną. Wszyscy opowiadamy o Zachodzie, o Stanach 
Zjednoczonych, o Parlamencie Europejskim, o Brukseli, a zapominamy 
o terenach za naszą wschodnią granicą. Instytut Pamięci Narodowej pró-
buje działać przede wszystkim na obszarze Białorusi i Ukrainy, a jestem 
przekonany, że będzie tę aktywność kontynuował.

Pan Prezes Janusz Kurtyka objął swój urząd w grudniu 2005 roku. Kil-
ka miesięcy później otrzymałem telefon z Sekretariatu Prezesa z zapro-
szeniem do Grodna, żeby pokazać tam wystawę Powstanie Warszawskie. 
Oczywiście pojechaliśmy. W pracy na Wschodzie szczególnie ważna jest 
współpraca z miejscową polską dyplomacją. Wówczas zaopiekował się 
nami, niestety nieżyjący już, Pan Konsul Marek Maluchnik, który wprowa-
dził nas w świat grodzieński. Samo Grodno stanowi niestety bardzo spe-
cy iczny i trudny teren, więc wystawę musieliśmy otworzyć w konsulacie, 
ponieważ nikt nie chciał udostępnić nam innego miejsca. Okleiliśmy jed-
nak budynek banerami, które były widoczne z ulicy, dzięki czemu około 
1000 osób przeszło wtedy przez polski konsulat tylko po to, by obejrzeć 
wystawę o Powstaniu Warszawskim. To był nasz pierwszy sukces. Kie-
dy wróciliśmy do Polski, od razu dostaliśmy propozycję, żeby pojechać 
do Grodna jeszcze raz. Skierowałem do Prezesa pytanie: Czy mamy wolną 
rękę, żeby swobodnie poruszać się po tym terenie?. Padła odpowiedź: Oczy-
wiście, działamy.

Dzięki ścisłej współpracy z konsulatem w Grodnie objechaliśmy prak-
tycznie wszystkie najważniejsze miejsca na terenie ówczesnego obwodu 
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konsularnego. Prezentowaliśmy tam wystawę i wydawnictwa IPN-u, pro-
wadziliśmy też zajęcia oraz lekcje, często w bardzo ciekawych miejscach, 
na przykład salkach katechetycznych, w których drzwi nie domykały się 
przez nadmiar zainteresowanych. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat 
mieliśmy okazję zaprezentować polską historię na tak szeroką skalę, i to 
nie Polakom, ponieważ w wielu z tych miejsc Polacy po prostu nie miesz-
kają, tylko Rusinom, którzy chcieli poznać naszą historię. Absolutnym 
przełomem okazała się wystawa poświęcona Pileckiemu, którą prezento-
waliśmy w kościele w Lidzie. Wspomniany album mogliśmy zaś pokazać 
w miejscowym muzeum, do którego przyszli głównie Białorusini (było 
tylko troje Polaków). Usłyszeli oni dzięki temu o swoim krajanie, bo prze-
cież Pilecki, choć urodził się w Karelii, mieszkał w Sukurczach, które znaj-
dują się 11 kilometrów od Lidy, i tam tworzył swoją „małą ojczyznę”.

Prócz działań edukacyjnych zajmowaliśmy się również poszukiwa-
niem miejsc pamięci, które właściwie nigdy miejscami pamięci nie były. 
Obiektem naszego zainteresowania były groby żołnierzy Armii Krajowej 
znajdujące się na Kresach. Tutaj możemy pochwalić się pierwszym suk-
cesem. W pewnym momencie zaczęliśmy dostawać telefony od Białoru-
sinów zamieszkujących teren grodzieński z informacjami w rodzaju: By-
liście w Prawych Mostach, a nie byliście u nas. U nas też są groby Akowców. 
Dzięki temu w tej chwili miejsca spoczynku naszych rodaków już nie są 
anonimowe, ponieważ upamiętniliśmy je, przede wszystkim dzięki pomo-
cy Białorusinów. 

W Mostach z kolei pewien człowiek zadzwonił do nas, mówiąc: Mam 
na swoim podwórku resztkę pomnika polskich żołnierzy. W miejscowości 
tej przebiegała obrona przeprawy rzecznej w czasie wojny polsko-bolsze-
wickiej. Zginęło wielu polskich żołnierzy, więc postawiono w tym miejscu 
pomniczek, który ostatecznie został zrzucony do Niemna i zniszczony. Ten 
człowiek zaś przekonywał: Jest resztka pomnika. Nurkowałem. Część leży 
w wodzie. Wyciągnąłem. Przyjedźcie, to odnowimy. W tej chwili pomnik 
jest już odrestaurowany. To są małe, ale ważne kroczki. Sami Białorusini 



PANEL 2

69

przypomnieli o tym pomniku, i to głównie oni przychodzili na nasze wy-
stawy. Byli tam oczywiście również Polacy ze Związku Polaków, z którymi 
do chwili obecnej ściśle współpracujemy.

Powstał jednak pewien problem. Białoruś to specy iczne miejsce, 
więc tamtejsze polskie placówki potrzebują specy icznych pracowników. 
Najpierw byliśmy w Grodnie, a później przenieśliśmy się do Brześcia 
nad Bugiem, gdzie funkcję konsula pełnił Jarosław Książek. Dzięki jego 
pomocy wyjechaliśmy w teren, a w październiku 2008 roku zorganizo-
waliśmy wystawę o zbrodniach Wehrmachtu w Twierdzy Brzeskiej. Był
to pierwszy głos o Polsce i historii Polski w tym miejscu od 1939 roku. Na 
tę wystawę przyjechał Pan Prezes Janusz Kurtyka. Od tamtej pory jesz-
cze mocniej rozwinęliśmy działalność. Pojechaliśmy do Mińska, gdzie na-
sze wystawy mogliśmy otwierać już w przeznaczonych do tego muzeach. 
Gdy chcieliśmy wystawić Pileckiego w Muzeum Wojny w Mińsku, okazało 
się, że wystawa nie spełnia tamtejszych przepisów przeciwpożarowych, 
dlatego ostatecznie pokazaliśmy ją w Muzeum Historii Białorusi. Pomógł 
nam fenomenalny człowiek, Piotr Kozakiewicz, który był Dyrektorem 
miejscowego Instytutu Polskiego. Zrobiliśmy też wiele innych wspania-
łych rzeczy, przede wszystkim odnaleźliśmy i udokumentowaliśmy kilka-
dziesiąt miejsc, w których leżą nasi chłopcy: ci z 1920 roku i ci z czasów 
okupacji niemiecko-sowieckiej na Kresach. Po katastro ie smoleńskiej 
sytuacja na Białorusi uległa jednak diametralnej zmianie, tak jakby ktoś 
po prostu przeciął nożem zawiązaną nić porozumienia. Zaczęliśmy mieć 
trudności z uzyskaniem zaproszenia, żadna polska placówka dyploma-
tyczna nie chciała nas przyjąć. Wyjątkiem był Instytut Polski pod kierow-
nictwem Kozakiewicza, ale szybko go odwołano. [głos z sali: My go powo-
łaliśmy] Tak? No to chwała Bogu. Panie Ministrze, zrobiliście dla Polski 
najwspanialszą rzecz, jaką mogliście zrobić. To fenomenalny człowiek. 
Długo trzeba by wyliczać wszystko, co on zrobił dla naszego kraju, dla pol-
skiej kultury i historii. Jeszcze kilka razy  zaprosił nas na Białoruś. Ostatni 
raz pojechaliśmy tam w lutym 2012 roku wraz z ówczesną Wiceprezes 
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Instytutu Pamięci Narodowej. Próbowaliśmy pobudzić naszą działalność.  
Rozmowy w Grodnie miały świetny przebieg, Pan Konsul zgodził się na 
wszystko, jednak nic z tego nie wynikło. Kiedy rok później widziałem go 
w Sejmie na spotkaniu Związku Polaków, zapytałem, dlaczego nie przysłał 
zaproszenia. Po co mi tam potrzebni jesteście? Tylko problemy będą. I tak 
to się skończyło.

Szczęśliwie w tym samym czasie IPN przeniósł się na Ukrainę. Jesz-
cze na ukraińskim Krymie, w tajniej bazie łodzi podwodnej, pokazali-
śmy wystawę o zimnej wojnie, którą obejrzało 15 tysięcy osób. Na realia 
ukraińskie był to absolutny sukces frekwencyjny. Instytut Pamięci Naro-
dowej wydał również książkę pod tytułem Polska. Zarys historii po ukra-
ińsku, napisaną przez Polaków dla Ukraińców. Zawieźliśmy na Ukrainę 
kilka tysięcy egzemplarzy dzięki pomocy polskich konsulów: Krzysztofa 
Sawickiego z Łucka i Jacka Żura ze Lwowa. Ten ostatni jest fenomenal-
nym człowiekiem. W swojej placówce organizował spotkania młodzieży 
„Arka” (polskiej, ukraińskiej, żydowskiej, a ostatnio krymsko-tatarskiej) 
czy przeglądy ilmu polskiego pod Wysokim Zamkiem. Pokazał nam sporo 
miejsc, mówiąc, gdzie i do kogo należy jechać. W pewnym momencie dzię-
ki niemu maszyna zaczęła się nakręcać. Ukraińcy sami dzwonili do Insty-
tutu: Byliście tutaj, a dlaczego nie przyjechaliście do nas? Przecież to 20 ki-
lometrów dalej. A możecie chociaż nam książki przysłać?. W Winnicy dzięki 
młodemu człowiekowi, Wojtkowi Mrozowskiemu, rozwieźliśmy w teren 
trzy tysiące książek. Rozeszły się dosłownie jak ciepłe bułeczki – było ich 
wręcz za mało. Dlaczego mówię, że to sukces? Kiedy Białorusini sami za-
czynają organizować promocję naszych wystaw i wydawnictw, które im 
przywieźliśmy, to oznacza, że wykonaliśmy dobrą robotę. Na Ukrainie 
sytuacja wygląda podobnie. Dostajemy prośby: Przyjedźcie, przywieźcie, 
opowiedzcie.

W głównym winnickim muzeum otwierane są IPN-owskie wystawy,
zaś w odległości 70 kilometrów od miasta znajduje się  absolutnie niezwy-
kłe miejsce – podniesione z ruin przez polskiego kapłana sanktuarium 
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maryjne w Latyczowie. On stworzył tam kawałek Polski, ale takiej Polski, 
do której Ukraińcy również się przyznają. Wyobraźcie sobie Państwo, że 
w tym kościele otworzyliśmy wystawę pod tytułem Rzeczpospolita Utra-
cona. Baliśmy się tam pojechać, ale ów kapłan powiedział: Przyjeżdżaj-
cie, bo wystawa pokazuje również tę historię, którą utraciliśmy w wyniku II 
Wojny Światowej na Wschodzie. Przyszło 7 tysięcy pielgrzymów, ponieważ 
wystawa odbyła się w połączeniu z uroczystościami maryjnymi.

dr hab. Filip Musiał

Proszę Państwa, usłyszeliśmy dwa głosy: jeden bardziej pesymistycz-
ny, drugi optymistyczny. Tak naprawdę wyłania się z tego prosty obraz 
– od roku 1989 jesteśmy ciągle na początku drogi. Dość rzeczywiste, bo 
powtarzające się w wielu wypowiedziach, są postulaty odnoszące się do 
polityki reaktywnej, i na tego typu działaniach się koncentrujemy. Obok 
zagranicznych sukcesów, o których nie mówimy, nie można również 
zapominać o działaniach Ministerstwa Spraw Zagranicznych skierowa-
nych przeciwko tak zwanym wadliwym kodom pamięci. Przynoszą one 
wymierne efekty, ponieważ publikacji oczerniających Polskę jest staty-
stycznie coraz mniej. Ewidentnym problemem jest natomiast brak stra-
tegii prowadzącej do popularyzacji narracji, która ukazywałaby spójną 
wizję polskiej historii i kreowała pozytywny wizerunek naszego pań-
stwa. Dominują ciągle działania doraźne i nieskoordynowane.





Panel 3

Co w polskiej historii 
interesuje odbiorcę zagranicznego?
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       dr hab. Janusz Kurtyka

Instytut Pamięci Narodowej zaproponował koncep-
cję obchodów w całej Polsce, zaproponował też hasło. 
[Warszawa 44. Bitwa o Polskę – przyp. red.]. Mamy na-
dzieję, że wczorajszy i dzisiejszy dzień dowiodą, iż moż-
na zorganizować w całej Polsce tego typu obchody i że 
taki pomysł spotka się z wielkim odzewem społecznym 
zarówno władz lokalnych, samorządowych i państwo-
wych, jak i społeczeństwa.

[…] Myślę, że obecny sukces pochodzi z tęsknoty, 
ze społecznej tęsknoty za tym, żeby wreszcie mówić 
otwartym tekstem, w sposób całkowicie nieskrępowa-
ny o Powstaniu i żeby to, co się mówi, wolne było od 
jakichkolwiek uwarunkowań ideologicznych. Przecież 
pamiętamy, że w pierwszej połowie lat dziewięćdziesią-
tych w jednej z gazet, w jednym z tytułów, pojawiła się 
teza, że w czasie Powstania Warszawskiego mordowano 
Żydów – coś obłędnego i niezwykle haniebnego dla tej 
gazety. I pamiętamy, z jakim spotkało się to odzewem. 
Ale jednak dyskusja trwała, druga strona twierdziła, że 
było to możliwe. Rozgrywki wokół tego, żeby ten sym-
bol narodowy wykoślawić, trwały przecież jeszcze cał-
kiem niedawno.

[…] Mamy do czynienia z renesansem zainteresowania 
historią, z renesansem czy też dążeniem  do tego, żeby 
rekonstruować wydarzenia historyczne. A wydarzenie 
wzniosłe i jednocześnie tragiczne, jakim było Powstanie, 
bardzo dobrze się do tego nadaje. I jednocześnie jest to 
wydarzenie, które jest częścią mitologii narodowej. To 
jest bardzo ważne dla świadomości społecznej. 

[…] Powstanie miało sens – i chyba to był kluczowy pro-
blem do rozwiązania przez dowódców Armii Krajowej – 
pod takim warunkiem, że było ono aktem niepodległości, 
aktem wolności czy też czynem, piłsudczykowskim czy-
nem wobec nadchodzących ze wschodu Sowietów.

[…] Jeżeli my nie będziemy o to dbali, to nie mamy 
prawa mieć pretensji do kogokolwiek, że o tym nie pa-

„
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mięta. To jest nasz obowiązek, nasz, Polaków, polskich 
instytucji, żeby pamięć o Powstaniu czy też raczej wie-
dzę o Powstaniu jak najbardziej szerzyć, również poza 
granicami, aby doprowadzić do tego, że dobre książki 
o najnowszej historii Polski będą tłumaczona na języ-
ki kongresowe. Narody środkowoeuropejskie to robią, 
małe narody środkowoeuropejskie to robią. My, którzy 
jesteśmy dużym narodem, również powinniśmy do tego 
dążyć.  

Źródło: Powstanie o najwyższą stawkę, Polskie Radio, 
Program I, 01.08.2007 (fragmenty rozmowy).
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prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

Tytuł tego panelu brzmi: Co w polskiej historii interesuje odbiorcę za-
granicznego?. To oznacza, że pójdziemy tropem, który wskazał Pan Profe-
sor Krasnodębski, mówiąc o polskich instytucjach działających za granicą, 
zainteresowanych głównie szerzeniem przekazu, który może zaciekawić 
miejscowych odbiorców. W tym kontekście chciałbym oddać głos Pani 
Doktor Weiß, która powie nam, co w polskiej historii interesuje Niemców.

dr Hanna Labrenz-Weiß

Szanowni Państwo, byłam nico zaskoczona pesymistyczną wizją niektó-
rych prelegentów dotyczącą postrzegania historii Polski przez Niemców 
oraz przedstawiania Polski przez niemieckich historiografów. W moim wy-
stąpieniu chciałabym przedstawić pozytywne elementy, dowodząc, że nie 
wszystkie aspekty omawianego zjawiska są negatywne.

Na początku chcę zaznaczyć, że pisałam doktorat na Wolnym Uniwersy-
tecie w Berlinie Zachodnim pod kierunkiem Profesora Helmuta Wagnera, 
który jest największym przyjacielem Polaków oraz honorowym obywatelem 
Kętrzyna. Urodził się w 1929 roku i do dziś pisze bardzo pozytywne książ-
ki historyczne o Polsce. Ostatnią z nich wydano przed paroma miesiącami. 
W 1991 roku zostałam zatrudniona bezpośrednio przez Joachima Gaucka, 
obecnego Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Pracując w jego urzę-
dzie od ponad 25 lat nie, spotkałam się jeszcze z żadnym przejawem nega-
tywnego nastawienia wobec Polski. Wręcz przeciwnie – każdy z Państwa, kto 
zna Pana Prezydenta Gaucka, wie, że jest On wielkim przyjacielem Polaków.
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Polska i Niemcy – dwa styki kulturowe, plemienne, a później państwo-
we. Ich geopolityczne położenie powodowało naturalne mieszanie się in-
teresów oraz dążeń do dominacji w regionie. Między krajami kwitł han-
del, toczono wojny, zawierano pokoje. Z jednej i z drugiej strony pojawia-
ło się zainteresowanie sąsiadami. Już kronikarz Thietmar z Merseburga 
opisał historię Polski, w tym zjazd gnieźnieński w 1000 roku oraz walki 
Bolesława Chrobrego z cesarzem Henrykiem II. W tym samym czasie Gall 
Anonim w swojej kronice zawarł dzieje wojny Bolesława Krzywoustego 
z Henrykiem V. Choć oba przykłady trudno nazwać uprawianiem historii 
w dzisiejszym tego słowa rozumieniu, to jednak obrazują wzajemną cie-
kawość wobec świata rozciągającego się tuż za granicą.

Motorem do poznawania dziejów sąsiada były czasem osobiste więzy, 
na przykład Rychezy, córki palatyna reńskiego, i Mieszka II, króla Polski. 
Rycheza została pochowana w Kolonii, gdzie do dzisiaj turyści poznają hi-
storię Polski poprzez jej biogra ię. Takich przykładów można by mnożyć 
aż do czasów współczesnych. Przeglądając katalog biblioteki Freie Uni-

Obrady. Prof. Wojciech Roszkowski i dr Hanna Labrenz-Weiβ.
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versität w Berlinie, można znaleźć literaturę przedmiotu od XIX wieku. 
Historia Polski i Polaków była przedmiotem zainteresowania zwłaszcza 
pruskich historyków. W XX wieku narodowi socjaliści wykorzystali z kolei 
tę wiedzę do krzewienia kłamstwa o panowaniu Niemców w Europie.

Po II Wojnie Światowej, w obliczu powstania dwóch państw niemiec-
kich, powołano na uniwersytetach fakultety, w ramach których wykła-
dano historię Polski. Tworzono także organizacje koordynujące współ-
pracę między narodami, choćby niemiecko-polski instytut w Darmstadt. 
W okresie komunistycznego reżimu prężnie działała wymiana studentów. 
W Republice Federalnej Niemiec spotkałam wiele osób zainteresowanych 
polską historią i kulturą – jedną z najważniejszych jest wspomniany Pro-
fesor Helmut Wagner, wielki sympatyk Polaków i Polski. Warto też wspo-
mnieć, że zmiany granic po II Wojnie Światowej spowodowały lawinowy 
napływ ludności niemieckiej z dawnych terenów wschodnich, przyłączo-
nych po 1945 roku do Polski. Osoby te zawiązywały towarzystwa, by na 
spotkaniach dyskutować o swoim miejscu pochodzenia i kontaktach z Po-
lakami. Spisywano także pamiętniki, tworzono materiały audiowizualne. 
Wszystko to przełożyło się na swoistą popularyzację wiedzy o Polsce, wi-
dzianej oczywiście przez niemiecki pryzmat. Również współcześnie wiele 
ilmów dokumentalnych tworzonych przez  czołowe stacje telewizyjne, 

na przykład ARD czy ZDF, ukazuje wspólną polsko-niemiecką historię.
Okres komunistycznej dyktatury to także czas ucieczek Polaków, czę-

sto zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny, którzy następnie nawią-
zywali kontakty z obywatelami RFN i NRD oraz miejscowymi opozycjo-
nistami. Polska walka o wolność stała się wzorem dla niemieckich kole-
żanek i kolegów.  Warto zaznaczyć, że 4 lipca 1956 roku w największym 
opiniotwórczym tygodniku „Der Spiegel” ukazał się artykuł o Poznańskim 
Czerwcu, który zapewne tra ił do wielu niemieckich rąk. W czasach ko-
munistycznych oczy wielu wschodnioniemieckich opozycjonistów były 
zwrócone w stronę Polski, co powodowało, że krąg zainteresowania tym 
krajem nieustannie się powiększał. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
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w Polsce w wielu miastach niemieckich pojawiły się napisy wyrażające soli-
darność z opozycją polską. STASI, czyli NRD-owska bezpieka, przeprowadziła 
nawet operację pod kryptonimem Besinnung (niem. „opanowanie się”) prze-
ciwko zwolennikom „Solidarności”.

Zainteresowanie historią Polski powróciło w 2011 roku, kiedy w Niem-
czech pojawiła się wystawa opracowana na podstawie materiałów STASI, 
na przykład z urzędu w Lipsku. We wrześniu tego samego roku otwarto 
również w Berlinie dużą wystawę zatytułowaną Drzwi w drzwi. Polska-
Niemcy. Tysiąc lat kultury i historii. Warto też wspomnieć o pokazywanej 
w Polsce i Niemczech ekspozycji Uczcie się polskiego, która powstała w na-
szym urzędzie.

A jak to wygląda w szkołach podstawowych? W książkach przeznaczo-
nych do nauki historii dominuje temat ambicji terytorialnych Polski bądź 
Niemiec i walk o przesunięcie granic. Jest również mowa o rozbiorach Pol-
ski, a także naturalnie o okresie II Wojny Światowej. Niektóre z podręczni-
ków mówią wprost o zbrodniczej polityce Niemiec wobec Polski. Znajduje 
się w nich ponadto fragment o polskiej opozycji okresu komunistycznego 
przedstawionej w kontekście Europy i Bloku Wschodniego, w którym pol-
ska walka o niepodległość stała się motorem dla działań innych krajów. 
Z najnowszych informacji: latem tego roku minister spraw zagranicznych 
RP Witold Waszczykowski i minister spraw zagranicznych RFN Frank
-Walter Steinmeier zaprezentowali pierwszy tom wspólnego podręcznika 
do historii dla szkół pod tytułem Europa. Nasza historia.

Podsumowując, Niemcy mogą czerpać wiedzę o polskiej historii z wie-
lu źródeł. Wspólne losy wywierają wpływ na życie, twórczość oraz póź-
niejszą pamięć historyczną mieszkańców obu krajów. Oby jak najwięcej 
było tych dobrych wspomnień.

Jakie elementy polskiej przeszłości wydają się natomiast Niemcom 
najbardziej interesujące? Podzielę odpowiedź na to pytanie na trzy części. 
Po pierwsze, chcę ukazać stosunek Niemców do historii Polski na przy-
kładzie lokalnych polityków z Berlina Zachodniego. Oprócz pracy nauko-
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wej w Urzędzie Gaucka pracowałam jeszcze w CDU i byłam członkiem 
parlamentu dzielnicowego największej dzielnicy w Berlinie Zachodnim, 
czyli Tempelhof-Schöneberg. Ponadto pełniłam funkcję przewodniczącej 
organizacji kobiet CDU, tak zwanej Frau Union, oraz zastępcy przewodni-
czącej krajowej. Przez wiele lat organizowałam Politische Bildungsreise, 
czyli podróże do Polski o charakterze kształcenia politycznego. Były one 
zawsze popierane przez Senat Berlina, w którym składałam odpowiedni 
wniosek. Osoby pracujące na czas tej podróży otrzymywały z zakładów 
pracy czy urzędów dodatkowy urlop. Wyjeżdżaliśmy do Gdańska, Malbor-
ka, Elbląga, Olsztyna, Kętrzyna, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Warsza-
wy. Uczestnicy, zawsze w liczbie około 40-50 osób, byli oczywiście żywo 
zainteresowani historią polsko-niemiecką. Wiele z nich przygotowywało 
się gruntownie do wyjazdu – czytano nie tylko przewodniki, ale również 
literaturę fachową. Tym, co szczególnie fascynowało Niemców, był fakt, że 
nawet w czasie komunizmu w Polsce odbudowywano miasta, które były 
przez wieki miastami niemieckimi, jak na przykład Wrocław czy Zielo-
na Góra. Również odwiedziny w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim 
Przedmieściu połączone z wykładem stawały się zawsze ważnym punk-
tem programu podróży. Największym zaskoczeniem były dla mnie z kolei 
reakcje na wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeszcze nigdy nie 
widziałam u Niemców takich uczuć jak w tym miejscu. Wiele kobiet, czy-
tając listy młodych powstańców do swoich rodziców, dosłownie płakało. 
To były osoby, które  nie miały wcześniej do czynienia z Polską. Mimo że 
od wielu lat nie jestem już aktywna w CDU, zawsze gdy spotykam ludzi, 
którzy jeździli ze mną do Polski, słyszę, że z wielką sympatią wspominają 
te wycieczki.

Drugi przykład, na podstawie którego chcę przedstawić charakter 
stosunków polsko-niemieckich, to przyjaciele oraz wspólni znajomi moi 
i mojego męża. Prawie wszyscy mają wykształcenie wyższe, jest wśród 
nich wielu profesorów, szczególnie z politechniki w Berlinie Zachodnim. 
Ten krąg, co pewnie Państwa zaskoczy, najbardziej interesuje się „Soli-
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darnością Walczącą”. W ostatnich miesiącach przetłumaczyłam na język 
niemiecki książkę Twierdza Igora Janke. Widzę wielkie zdumienie u ro-
dowitych Niemców, którzy znają tylko tę wielką „Solidarność” Wałęsy, 
a nigdy nie słyszeli o „Solidarności Walczącej”. W zasadzie nie można się 
temu dziwić, bo jest ona do dziś mało znana również w Polsce. Z tego 
względu uważam, że książka Igora Janke powinna być obowiązkową lek-
turą, przynajmniej w szkołach średnich kończących się maturą. Moim 
niemieckim rozmówcom tłumaczę, że „Solidarność Walcząca” to organi-
zacja opozycyjna, która była najbardziej bojowa i najlepiej zakonspiro-
wana oraz sprawiała najwięcej kłopotu komunistycznej władzy. Ten nie-
zwykły ruch stworzyła grupa naukowców z Politechniki Wrocławskiej, 
która miała jasny cel polityczny: obalenie komunizmu oraz doprowadze-
nie do odzyskania niepodległości przez Polskę i inne zniewolone naro-
dy bloku komunistycznego. Przewodniczącym organizacji był mój dobry 
przyjaciel Kornel Morawiecki, działacz dolnośląskiej „Solidarności”, któ-
ry poświęcił wszystko dla walki o spełnienie tego marzenia. „Solidarność 
Walcząca” odwoływała się do podziemnej legendy Armii Krajowej, wielu 
z jej członków było dziećmi żołnierzy AK i innych organizacji niepodle-
głościowych walczących o wolną Polskę, także po 1945 roku. Były wśród 
nich wnuki legionistów Piłsudskiego, prawnuki XIX-wiecznych powstań-
ców, które po 13 grudnia 1981 roku zapragnęły pójść w ślady swoich 
dziadków. Siedem do ośmiu lat to więcej niż trwała II Wojna Światowa, 
a właśnie tyle czasu wyrwali sobie z życia. W „Solidarności Walczącej” 
spotkali się różni ludzie: naukowcy, intelektualiści i robotnicy. Łączyło 
ich marzenie o wolności i pogarda dla tych, którzy tę wolność zabijali; 
jednoczyła miłość do Polski połączona z powstańczą tradycją oraz sil-
nym poczuciem obowiązku. Nie miało znaczenia, czy przed 13 grudnia 
kończyli habilitacje, czy pracowali w fabrykach. Spryt i jasność umysłu 
cechowały ich wszystkich, niezależnie od liczby przeczytanych książek. 
Dzięki tej niezwykłej determinacji, inteligencji i poświęceniu możliwe 
było stworzenie organizacji, która w latach 80. drukowała połowę pod-
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ziemnych gazet wychodzących w Polsce, organizowała najbardziej spek-
takularne demonstracje oraz inwigilowała SB lepiej niż SB ją samą. Jej 
członkowie przez 6 lat skutecznie ukrywali swojego przywódcę, organi-
zując mu równocześnie setki spotkań z działaczami z całej Polski oraz 
przedstawicielami rządów Francji, RFN i USA. Dla Niemców nieznany jest 
również fakt, że „Solidarność Walcząca” otrzymywała pomoc z Frankfur-
tu nad Menem, szczególnie w postaci wysokiej jakości urządzeń elek-
tronicznych do podsłuchiwania bezpieki, a także różnego rodzaju części 
do drukarni, dostarczanych przez komisarza policji RFN, rodowitego 
Niemca, który tłumaczył swoją działalność pragnieniem spłacenia choć 
odrobiny długu za przestępstwa Niemców w Polsce. Realizując ten cel, 
przebudowywał on samochody ciężarowe, aby przesyłki nie zostały od-
kryte przez celników NRD. Należy jednak podkreślić, że pomoc inan-
sowa udzielana komunistycznej opozycji w Polsce była przeznaczana 
głównie dla tak zwanej wielkiej „Solidarności” Wałęsy. Również drukarki 
offsetowe przekazywano wyłącznie tej organizacji. Wysyłano je z Bruk-
seli, gdzie były preparowane pod nadzorem agenta bezpieki, o icjalne-
go przedstawiciela „Solidarności” w Brukseli. Wolna Polska nie chciała 
przez wiele lat w żaden sposób wynagrodzić członków „Solidarności 
Walczącej”. Mimo to żadna osoba, którą znam, nie żałowała poświęcenia 
i walki w tym ruchu. Książka Igora Janke jest poświęcona właśnie tym 
zapomnianym bohaterom i przedstawia prawdziwą historię Polski lat 
80. Większość z tych ludzi jeszcze żyje, jak Kornel i Mateusz Morawiec-
cy, Zbigniew Jagiełło, Jadwiga Chmielowska, Romek Lazarowicz i wielu, 
wielu innych. Mam ogromną nadzieję, że po opublikowaniu tej książki 
w Niemczech pod patronatem nowego ambasadora Polski Pana Profeso-
ra Andrzeja Przyłęckiego obraz „Solidarności” nie będzie ograniczał się 
już tylko do Wałęsy, który przecież zasiadł z komunistami przy Okrągłym 
Stole. Z kolei Tadeusz Mazowiecki jako szef półdemokratycznego rządu 
był przeciwny wycofaniu wojsk radzieckich zarówno z Polski, jak i z NRD 
w roku 1990. „Solidarność Walcząca” mówiła zaś głośno o zjednoczeniu 
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Niemiec już swojej deklaracji programowej z 1983 roku. Organizacja ta 
uważała, że dobrosąsiedzkie stosunki między Polską a Niemcami będą 
możliwe jedynie wtedy, gdy państwo niemieckie będzie stanowiło całość. 
Historia pokazała, że przywódcy „Solidarności Walczącej” przewidzieli 
to, co teraz, po 33 latach, jest rzeczywistością.

Trzecia grupa, którą chcę krótko przedstawić, to moi koledzy, pracow-
nicy naukowi w Urzędzie Gaucka, których pracuje w centrali dokładnie 
dwudziestu pięciu. Tydzień temu przeprowadziłam przy pomocy kie-
rownika mojego referatu anonimową ankietę. Mój bezpośredni przeło-
żony, dr Ilko-Sascha Kowalczuk jest wielkim przyjacielem Polski i Pola-
ków. To rodowity Niemiec, który urodził się w Berlinie Wschodnim i za 
czasów NRD nie mógł nawet uzyskać matury ze względu na represje Sta-
si. Po zjednoczeniu Niemiec zrobił ją w piorunującym tempie. Ukończył 
studia z wyróżnieniem na Uniwersytecie Humboldta i zrobił doktorat. 
W naszym urzędzie jest kierownikiem projektu badawczego pod hasłem 
Opozycja. Napisał ponad dwadzieścia książek i setki artykułów nauko-
wych. Przyjeżdża do Polski regularnie i zna prawie wszystkich polskich 
naukowców ze swojej dziedziny. Doktor Kowalczuk poprosił w moim 
imieniu wszystkich pracowników naukowych, by w anonimowych an-
kietach odpowiedzieli na dwa pytania: Czy interesuje was historia Pol-
ski? oraz Jeżeli tak, to co konkretnie?. Każdy mógł napisać, co chciał. Od-
powiedzi były bardzo różne. Zainteresowania moich kolegów sięgają 
od czasów Mieszka I i cesarza niemieckiego Ottona do obecnej sytuacji 
politycznej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się czasy rozbiorów, 
II Wojny Światowej, hitlerowskich i sowieckich przestępstw oraz okres 
komunistyczny, w tym głównie działalność „Solidarności”. Tylko jeden 
z dwudziestu pięciu badanych napisał, że historia Polski interesuje go 
tak samo jak dzieje innych narodów europejskich, czyli ani mniej, ani 
więcej.
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prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

Chciałbym zacząć od paru zdań ogólnych. Myślę, że zgodzą się Pań-
stwo ze stwierdzeniem, iż dobrosąsiedzkie, partnerskie stosunki nie-
miecko-polskie są dla nas wszystkich bardzo ważne. Bogata historia 
naszych relacji sprawia, że jako Polacy jesteśmy szczególnie wrażli-
wi na to, jak Niemcy postrzegają nas i nasze dzieje. Tak jak mówi Pani 
Doktor, możemy zaobserwować wiele bardzo pozytywnych gestów 
i przejawów korzystnego zainteresowania Polską, zwłaszcza w niemiec-
kich kręgach naukowych. Pewna trudność pojawia się natomiast, gdy 
chcemy podjąć rozmowę o naszych wzajemnych stosunkach, a mamy 
do czynienia przede wszystkim z przyjaciółmi Polski. Czasem pyta-
my ich wprost: jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Nieco
przypomina to sytuację, kiedy księża w kościele krzyczą z ambony, że lu-
dzie nie chodzą do kościoła, ale krzyczą na tych, którzy w kościele prze-
cież są. Mając to wszystko na uwadze, nie chciałbym Pani zarzucić jakimiś 
wątpliwościami czy krytyką.

prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski

Mamy trudność w podjęciu rozmowy z niemieckimi kolegami czy poli-
tykami, bo kiedy mówimy im, że coś jest nie tak, zawsze wyciągają w od-
powiedzi garść pozytywnych przykładów. Problem nie polega na tym, że 
nie ma Niemców, którzy interesują się polską historią, wiemy bowiem, 
że w każdym większym mieście istnieją towarzystwa przyjaźni polsko-
niemieckiej. To inna sytuacja niż w Stanach Zjednoczonych, które są 



POLSKA POLITYKA HISTORYCZNA W MIĘDZYNARODOWYM WYMIARZE

86

daleko – tam panuje przede wszystkim obojętność i ignorancja. Z mojej 
perspektywy kłopot z relacjami na linii Polska-Niemcy polega na tym, że 
ta przyjaźń (a przyjaciół można sobie przecież wybrać) jest wciąż ele-
mentem dość niezdrowych stosunków. Dlaczego? Bo to przyjaźń bardzo 
jednostronna. Nie może Pani zaprzeczyć, że trudno uznać dzisiejsze do-
niesienia niemieckich mediów czy komentarze wybitnych intelektuali-
stów za przyjazne albo nawet neutralne lub rzeczowe. Niemcy najczę-
ściej przyjaźnią się z taką Polską – oczywiście mają do tego prawo – jaką 
lubią i jaką chcieliby, żeby była. Ale jest też inna Polska. Jeżeli ja zajmu-
ję się zawodowo jakimś krajem, dajmy na to Stanami Zjednoczonymi, 
to mogę kochać amerykańskich demokratów, a nie lubić republikanów, 
ale wiem, że ludzie o takich poglądach również w tym państwie istnie-
ją i muszę utrzymywać z nimi stosunki. Brak tego podejścia u Niemców 
czasami prowadzi do tego, że pewnych polskich problemów w ogóle się 
tu nie zauważa i nie dyskutuje, a są to przecież kwestie, które powinny 
być oczywiste właśnie dla naszych zachodnich sąsiadów i dla Pani jako 
przedstawicielki Urzędu Gaucka. Przykładem mogą być problemy Polski 
z jej komunistyczną przeszłością. Wszyscy wiemy, że obecny Prezydent 
Niemiec, będący szefem Pani instytucji, był krytykowany w Polsce; że 
w Polsce lustracja była bardzo opóźniona; że mówiono tu nawet o Vichy 
syndrome. W niemieckiej sferze publicznej rzadko zwraca się na to uwa-
gę. Swego czasu w stosunkach polsko-niemieckich ważną postacią był 
Andrzej Szczypiorski – pisano o nim nawet doktoraty i prace magister-
skie. Potem, gdy ujawniono jego co najmniej ambiwalentną przeszłość,  
po prostu zniknął. Nie towarzyszyła temu żadna re leksja. Tak się dzieje, 
gdy pojawia się jakikolwiek problem z przeszłością różnych znanych lu-
dzi – może o tym świadczyć również niedawny przykład Lecha Wałęsy. 
W świadomości niemieckiej opinii wnioski z badań jego przeszłości to 
jakieś nieuzasadnione ataki. Podejrzewano nawet panią generałową Ki-
szczakową o to, że była inspirowana bezpośrednio przez PiS. Zwróćmy 
uwagę na „Der Spiegel”: komentarze Pana Jacoba Augsteina trudno uznać 
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za neutralne i rzeczowe. Przepraszam, że to powiem, ale miejscami ocie-
rają się one wręcz o słowną agresję i Pani ma tego świadomość. W dru-
giej części wystąpienia przedstawiła Pani jednak zupełnie inny obraz, 
wspominając o „Solidarności Walczącej”, o książce Igora Janke, o Korne-
lu Morawieckim. Przecież dokładnie Pani wie, że Kornel Morawiecki był 
niedawno przedstawiany w mediach niemieckich jako przykład polskie-
go nacjonalisty (oczywiście z PiS-u), który powiedział, że naród jest wyż-
szy niż prawo. Nie padło wtedy ani jedno słowo o jego biogra ii, a można 
było wtedy przedstawić ją na tle historii „Solidarności Walczącej”. Wszy-
scy doskonale wiemy, że wymienione przez Panią przykłady przyjaciół 
Polski to nie są środowiska dominujące. Większość Niemców, którzy włą-
czą Tagesschau, Tagesthemen albo Heute i zobaczą demonstracje w obro-
nie Lecha Wałęsy, już nie będą wdawać się w niuanse historii polskiego 
podziemia. Dlaczego? Ponieważ w gruncie rzeczy ignoruje się – być może 
nie w Pani kręgu, ale na wykładach uniwersyteckich z historii najnow-
szej – pewną część wiedzy, czy to o „Solidarności Walczącej”, czy o ciem-
nych stronach „Solidarności”. To po prostu nie funkcjonuje publicznie. 
Pan Prezydent Gauck powinien zdawać sobie z tego sprawę, bo kiedyś 
zarządzał wszystkimi archiwami.

Podam pewien przykład. Kiedyś przyszedł do mnie kolega-profesor 
z Niemiec, zatroskany polskim Trybunałem Konstytucyjnym i polskim 
sądownictwem. Zadałem mu proste pytanie: Ilu sędziów z NRD po zjedno-
czeniu Niemiec funkcjonowało w niemieckim wymiarze sprawiedliwości? 
Odparł, że ani jeden. Drugie pytanie brzmiało: Ilu polskich sędziów zosta-
ło zwolnionych z powodu swojej komunistycznej przeszłości? Odpowiedź 
była ta sama: żaden. Francuzi, Hiszpanie czy Portugalczycy mogą tego nie 
rozumieć, ale Niemcy powinni. Jeśli nie rozumieją, to tylko dlatego, że nie 
chcą zrozumieć.
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prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

Pani Doktor mówiła jednak o kręgach naukowych, natomiast to, o czym 
zaczynamy dyskutować, dotyczy już świata mediów i polityki.

dr hab. Bogdan Musiał

Mogę jedynie przyklasnąć Profesorowi Krasnodębskiemu. Pani Dok-
tor przedstawiła dość lukrowany obraz stosunków polsko-niemieckich, 
a negatywne zjawiska funkcjonują przecież także w kręgach naukowych. 
Pracowałem w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, pra-
cuję nadal w Niemczech, piszę recenzje książek, obracam się w tym śro-
dowisku i wiem, jak wygląda sytuacja. Napisałem również kilka książek 
po niemiecku, które były rozmaicie komentowane. Mam zatem pewien 
wgląd w panujące realia. Jedno mogę stwierdzić z całą pewnością: był 
rzeczywiście okres (lata 50., 60. i 70. XX wieku), kiedy niektórzy history-
cy z Niemiec Zachodnich, badając empirycznie niemiecką okupację i sto-
sunki polsko-niemieckie, dochodzili do rzeczowych wniosków. To byli 
prawdziwi przyjaciele Polski z przekonania. To jednak uległo zmianie. Od 
lat 90. mamy do czynienia z nowym, sformatowanym pokoleniem, które 
zostało wykształcone na niemieckiej propagandzie historycznej. O geście 
Willy’ego Brandta pod pomnikiem Bohaterów Getta mówi się non stop, 
szczególnie w Polsce. Ciągle słychać, jak ważnym dziełem były paczki 
wysyłane do Polski, a równocześnie pomija się fakt, że pomysł ten padł 
ze strony Helmuta Schmidta – człowieka nieprzyjaznego Polsce, który 
wspierał reżim komunistyczny i przyznał się do tego. Paczki kazał wysy-
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łać również Erich Honecker. Oprócz nich słano też pojazdy opancerzone, 
czego Helmut już oczywiście nie robił – panowie po prostu się dogadali. 
W rzeczywistości niemieckie elity polityczne były zatem antypolskie. Pani 
wspomniała o „Der Spiegel”. Niech Pani przeczyta, co tam pisano po ogło-
szeniu stanu wojennego wraz z opiniami Rudolfa Augsteina.

W 1997 roku tłumaczyłem wywiad z Wojciechem Jaruzelskim do „Ster-
na”. Dziennikarz w pewnym momencie rzucił: Dziękuję za szybką zgodę 
na wywiad, Jaruzelski natomiast odpowiedział, że jest bardzo wdzięczny 
za poparcie „Sterna” dla stanu wojennego. Mnie po prostu zatkało. Wtedy 
jeszcze byłem młody i wdzięczny Niemcom za to, że w 1985 roku udzie-
liły mi schronienia. Później, już jako wykształcony historyk, doszedłem 
do wniosku, że urodzenie się w komunie zawdzięczam właśnie Niemcom
i niemieckiej polityce wschodniej. Niemcy do dziś nie wykonali rachun-
ku sumienia i nie przyznali, że ich działania faktycznie doprowadziły do 
rządów bolszewizmu oraz stalinizmu w Polsce. W tym kraju nie ma praw-
dziwej debaty historycznej, nie ma sporu. Co istotne, brak wśród niemiec-
kich historyków takich badaczy, którzy mogliby zabrać głos w dyskusji 
publicznej i powiedzieć głośno, że coś im nie pasuje. Historycy czy histo-
ryczki, którzy ponoć zajmują się Polską, to trzecia, czwarta czy regionalna 
liga. Ich publikacje poświęcone polskiej przeszłości nie mają szans zainte-
resować normalnego czytelnika. W Niemczech nie prowadzi się również 
prawdziwych badań. Dostaję do recenzji książki, w których aż roi się od 
polskiego antysemityzmu i nacjonalizmu. Ręce opadają...

prof. dr hab. Zbigniew Rau

Mam pytanie do Pani jako tłumaczki książki o „Solidarności Walczą-
cej”. Dlaczego Pani zdaniem ten temat interesuje pewną część niemieckich 
czytelników? Ja sądzę, że odnosi się on do panującego etosu anarchistycz-
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nego. Mieszkałem w Niemczech i miałem do czynienia z kolegami, którzy 
zdobywali doświadczenie polityczne w 1968 roku i później. Wiadomo, 
z kim sympatyzowali. Czy to tego rodzaju sentyment, czy też fascynacja 
samą organizacją?

dr Hanna Labrenz-Weiß

Fascynacja bierze się z tego, że naukowcy z mojego kręgu znajomych, 
szczególnie z politechniki – a to bardzo duża grupa – znają tylko tę wielką 
„Solidarność” Wałęsy, która walczyła o prawa związkowców, prawo pra-
cy, podwyższenie zarobków, ale jej jasnym celem nie była walka przeciw-
ko komunizmowi. Natomiast „Solidarność Walcząca” była jedyną znaną 
organizacją w Polsce, która postawiła sobie za cel obalenie komunizmu, 
a już w 1983 roku opowiedziała się za zjednoczeniem Niemiec. To roz-
dział polskiej historii, którego naukowcy niemieccy wcześniej nie znali. 
Uważam, że wielu Polaków również nie zna tego rozdziału dziejów swo-
jego kraju, dlatego wiedza o nim powinna zostać bardziej upowszechnio-
na. Nie można zadawać pytania: Co Niemcy wiedzą o Polsce?, jeżeli Polacy 
sami nie znają własnej historii.

mec. Stefan Hambura

Pani pracuje w Urzędzie Gaucka od 26 lat. Gdzie znajdują się materia-
ły dotyczące Polski? Jaką część tego materiału Pani opracowała? Ile osób 
się tym zajmuje? Ilu naukowców z Polski pracowało w Urzędzie? Kiedy 
i gdzie ukazały się i ukażą następne prace naukowe na ten temat? Kiedy 
będzie można zapoznać się ze wszystkimi materiałami, jakimi dysponu-
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je Urząd Gaucka? Jeden z polskich dziennikarzy, poszukujący informacji 
o Aleksandrze Kwaśniewskim, otrzymał tylko okładkę teczki, materiałów 
wewnętrznych już nie było.

dr Hanna Labrenz-Weiß

Pan Gauck zatrudnił mnie w swoim urzędzie nie tylko ze względu na 
to, że byłam wychowana w dwóch systemach (studia w Uniwersytecie 
Warszawskim, doktorat w Berlinie Zachodnim), ale również z uwagi na 
moją znajomość języka polskiego. Od samego początku chciał zmierzać 
w kierunku dobrej współpracy z dziennikarzami oraz przyszłym urzędem 
w Polsce. Zresztą on był i jest do tej pory wielkim przyjacielem Polaków. 
Jego wieloletnia koleżanka, Pani Doktor Helga Hirsch, była stałym kore-
spondentem „Die Zeit” w Warszawie, kiedy on zaczynał pracę w swoim 
urzędzie. Wtedy przyjeżdżał do stolicy prawie co tydzień. Mówię o tym 
dlatego, że gazeta Adama Michnika od samego początku prowadziła wal-
kę przeciwko naszej instytucji. Obojętnie jakie działania podejmowaliśmy, 
były one przez „Gazetę Wyborczą” od razu atakowane. Nieraz całymi no-
cami tłumaczyłam dla Pana Gaucka artykuły z lat 1992-1993. 

Zaczęłam opracowywać materiały dotyczące „Solidarności” i Polski. 
Znajdują się one w zbiorach kontrwywiadu Hauptabteilung II, czyli Głów-
nego Wydziału, który był również odpowiedzialny za grupę operacyjną 
STASI w Warszawie. Ponadto tak zwany Wydział ZAIG (niem. Zentrale Au-
swertungs- und Informationsgruppe) był grupą analityczną, która zbiera-
ła wszystkie dane, także te dotyczące Polski, a następnie analizowała je 
i przekazywała do ministra Ericha Mielke. To główne źródła, w których 
można znaleźć materiały o Polsce. Jest ich bardzo dużo w centrali w Berli-
nie, a ponadto w oddziałach w Rostocku, Lipsku czy Dreźnie. Szczególnie 
po roku 1981 w poszczególnych jednostkach STASI powstały polskie refe-
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raty, a w ich zbiorach można było znaleźć stosy dokumentów. Gdy Adam 
Michnik zaczął atakować nasz Urząd, kierownik mojego oddziału kazał 
mi przekazać wszystkie dane Profesorowi Borodziejowi i jego pracowni-
kowi, którym był chyba Pan Kochanowski: Niech się Polacy sami zajmu-
ją swoją historią, bo obojętnie, co zrobimy, co powiemy, to wszystko nam 
spadnie na nogi. To była wewnętrzna decyzja. Wtedy w BStU skończyła się 
praca nad materiałami dotyczącymi Polski. Panowie Kochanowski i Boro-
dziej otrzymali ode mnie prawie całą szafę dokumentów, ale po tym, jak 
je odebrałam, niektórych brakowało. Zaginął na przykład ten, który infor-
mował, że Jaruzelski przed wprowadzeniem stanu wojennego miał być 
zlikwidowany w Moskwie i wyznaczono już nawet osoby na odpowied-
nie stanowiska w jego zastępstwie. Nie wiadomo czy ktoś go zabrał, czy 
zniszczył. Później pojawiały się już tylko sporadyczne wnioski dotyczące 
materiałów poświęconych Polsce. 

prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski

Przypisuje Pani Adamowi Michnikowi niesamowitą moc. Wiemy, że 
jego pozycja w Polsce jest bardzo silna, ale żeby w Niemczech był tak po-
tężny, by jego atakiz początku lat 90. sprawiły, że nie prowadzili Państwo 
badań przez tyle lat… Żaden niemiecki historyk, który interesuje się Pol-
ską, nie przeanalizował tych dokumentów. Świadczy to jedynie o słabości 
instytucjonalnej. Decyzja „niech Polacy się tym zajmują” miała charakter 
polityczny. Trudno mi uwierzyć, żeby to był przypadek.



Panel 4

Aspekty prawne polityki historycznej



Kadr z materiału fi lmowego poświęconego prof. Januszowi Kurtyce, Patronowi Fundacji.



95

       dr hab. Janusz Kurtyka

Pytanie: Jak wiadomo, w światowych mediach ciągle po-
jawiają się jednak publikacje, w których w kontekście na-
zistowskich obozów koncentracyjnych mówi się o „polskich 
obozach”. Jakie mogą być przyczyny uporczywego powtarza-
nia nieprawdy?

Janusz Kurtyka: Przyczyn jest z pewnością wiele. Zaczynając 
od zwykłej ignorancji, w ramach której dziennikarz lokalizuje 
położenie obozu przez pryzmat obecnej geogra ii politycznej, aż 
po rozmaitego rodzaju elementy „wojny o pamięć”. W tej „wojnie” 
mamy do czynienia z realnymi, współczesnymi interesami różnych 
państw lub środowisk. Trzeba powiedzieć wprost, że niektórym 
środowiskom być może zależy na tym, aby upowszechnić wersję 
historii, w którą będzie wpisana współodpowiedzialność Polaków 
za zagładę Żydów w czasie II Wojny Światowej. Sformułowanie 
„polskie obozy koncentracyjne” sugeruje bowiem, że to państwo 
polskie uczestniczyło w tworzeniu i prowadzeniu tych obozów. Jest 
to, rzecz jasna, wierutną bzdurą dla każdego, kto ma choćby mini-
malne pojęcie o latach II Wojny Światowej.

Źródło: To był niemiecki obóz, „Gość Niedzielny”, 2006, Nr 16 
(fragment wywiadu). 
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mec. Jerzy Pasieka

Istotnym wątkiem, który pojawiał się we wcześniejszych wypowie-
dziach prelegentów, jest konieczność aktywnego kreowania polskiej 
polityki historycznej. Tę aktywność rozumiem nie jako oczekiwanie na 
pretekst czy bodziec z drugiej strony, lecz jako własną inicjatywę w pro-
mocji rodzimej narracji. To dokładne przeciwieństwo tego, co robimy 
jako prawnicy, ponieważ działania, które podejmujemy (niestety nie tak 
licznie, jak byśmy chcieli), są ukierunkowane na przeciwstawianie się 
fałszom na drodze prawnej. Bez względu na to, czy zakłamania wynika-
ją z ignorancji czy złej woli, proces ten ma charakter aktywny. Musi wy-
stąpić okoliczność, którą my kwestionujemy, po czym występujemy w tej 
sprawie do sądu. Grono prawników, którzy zajmują się taką działalnością, 
wzrasta z roku na rok, ale sytuacja wciąż odbiega od ideału. Coś jednak 
ulega zmianie. Pamiętam aplikanta, który kilka lat temu zanosił pozew 
sądowy przeciwko twórcom ilmu Nasze matki, nasi ojcowie. Powiedział 
mi: Panie Mecenasie, w biurze podawczym jakiś młody chłopak stwierdził, 
że to była tylko kwestia czasu, kiedy coś takiego się stanie. Z jednej strony 
dopadła mnie re leksja, że istnieje społeczne oczekiwanie na przeciwsta-
wianie się nieprawdom obecnym w świecie ilmu, w książkach, w różne-
go rodzaju publikacjach i w telewizji. Z drugiej strony aktywność, która 
mogłaby i powinna się temu przeciwstawić, jest miałka. Zastanawialiśmy 
się – i dyskusja ta pozostaje do chwili obecnej otwarta – czy kwestią obro-
ny dobrego imienia Polski nie powinno zająć się państwo. Przez dłuższy 
czas tak uważałem, jednak w tej chwili nie jestem już do końca przekona-
ny. Mniejsze instytucje, jak Reduta Dobrego Imienia, są bardziej rzutkie, 
szybciej i energiczniej reagują na tego typu problemy. Kiedy złożyliśmy 
w sądzie wspomniany pozew i wokół sprawy pojawiło się zainteresowa-
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nie, nasza kancelaria dostała wiele maili i telefonów, w których zaznaczy-
ły się dwie postawy. Jedna w duchu: Świetnie, że robicie coś takiego, choć 
z reguły pojawiały się zastrzeżenia co do zbyt niskiej kwoty żądanego 
odszkodowania. Jednakże, co mnie zdumiało, pojawiło się równie dużo 
– o ile nie więcej – głosów krytycznych.  Było to dla nas zupełnie niezrozu-
miałe. Sugerowano nam, byśmy zostawili sprawę historykom, ponieważ 
to oni powinni wykazać, czy jest to fałsz czy też nie; czy może częściowo 
tak było, a częściowo nie. Zdaniem tych osób powinniśmy zrezygnować 
z działania w sądzie: To tej sprawie nie służy. Uważam, że to błędne podej-
ście, a działania powinny zostać podjęte dwutorowo. Historycy powinni 
na polu swojej nauki skrzyżować racje z przeciwnikami: osobami czy in-
stytucjami, które dokonują zafałszowania historii Polski, a prawnicy po-
winni walczyć o to, żeby dobre imię Polski i prawo do poczucia godności 
narodowej były respektowane.

Paweł Kurtyka.
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mec. Lech Obara

Opowiem o procesach, które wytoczyliśmy największym niemieckim 
mediom: wydawcy Axel Springer, dziennikowi „Die Welt”, portalowi in-
ternetowemu „Focus Online” czy stacjom telewizyjnym. Wydaje mi się, że 
warto o tym wspomnieć. W dwóch przypadkach jesteśmy na końcu drogi, 
na etapie kasacji przed Sądem Najwyższym. W trzecim czekamy na apela-
cję, błagając sąd w imieniu 96-letniego Pana Karola Tendery, by w proce-
sie przeciwko ZDF nie zwlekał wielu miesięcy. Będziemy mieli co wnieść 
jako wiano do nowych przepisów ustawowych, które tworzy Minister Zbi-
gniew Ziobro i podległa mu komisja. Ona niejako przejmie takie brzmienie 
sformułowań, którymi posługiwaliśmy się w naszych sprawach. Działania 
realizowaliśmy za własne środki, własnymi siłami i wydaje się, że osią-
gnęliśmy efekty, które będą pomocne w walce toczonej przez IPN. Pamię-
tamy przede wszystkim lata 2008, 2009 i 2010. W przestrzeni publicznej 
wciąż pojawiają się określenia typu „polski obóz zagłady”, „polski obóz 
koncentracyjny”. Naruszają one dobre imię naszego kraju, co boli byłych 
więźniów oraz ich potomków, a także każdego Polaka, który ma poczucie 
godności i tożsamości narodowej. To także element gry językowej stoso-
wanej przez niemieckie media w celu wytworzenia i zakodowania w pa-
mięci odbiorców fałszywego obraz historii. Chcą one co najmniej uczynić 
z Polaków współsprawców zbrodni dokonanych przez „nazistów”, czyli 
ludzi bez cech konkretnej narodowości. W obliczu takiej sytuacji poja-
wiają się działania dyplomatyczne – podobno 150 rocznie. Ale to jedynie 
wierzchołek góry lodowej. Fachowcy mówią, że takie zjawiska pojawiają 
się znacznie częściej na całym świecie, zwłaszcza w Niemczech, ale też 
w Izraelu. Widzieliśmy, że błagania ambasadorów o usunięcie czy spro-
stowanie tego typu wyrażeń spotykało się czasem z ubolewaniem, czasem 
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z tłumaczeniem, że to błąd. Na pewno nie była to jednak reakcja, jakiej 
oczekiwaliśmy. Pamiętajmy, że wówczas polski MSZ sam prowadził poli-
tykę tak zwanej czarnej propagandy Polski. Film Pokłosie, który niewąt-
pliwie fałszywie ukazywał polską historię, królował z inspiracji resortu 
na festiwalach, zwłaszcza tych niemieckich. Książka, którą MSZ wykupił 
w całości, a nawet dodrukował – tak zwane „piekielne wybory” – zawie-
rała absolutnie zniekształcony obraz stosunków polsko-żydowskich, nad 
którymi pochylały się osoby z tytułami naukowymi. Przedstawiono tam 
jednostronny obraz Polaka: szmalcownika czy kolaboranta. Uznaliśmy 
wówczas, że nie ma czego oczekiwać. Kierowano zresztą w naszą stro-
nę pytania: Czy w czymś pomóc?. My odpowiadaliśmy: Możemy wytaczać 
procesy, ale to kosztuje. Możemy zorganizować konferencje, ale to kosz-
tuje. Mimo tego nie zaleziono w MSZ ani jednej złotówki: czy to na tłu-
maczenia, których żądał sąd, czy wpisy sądowe lub wyjazdy do Niemiec 
(część procesów odbywała się za zachodnią granicą, w Moguncji, gdzie 
mieści się siedziba ZDF, czy w Berlinie, gdzie ma siedzibę redaktor na-
czelny Axel Springer). Tej pomocy nie otrzymaliśmy. Przyznam jednak, że 
po poprzednim kierownictwie pozostało jedno dzieło, które jest dla nas 
obecnie przydatne – to tak zwane „wadliwe kody pamięci”. Nazwaliśmy je 
fałszywymi, ale określono je jako wadliwe, żeby nie razić ewentualnych 
odbiorców w przypadku tłumaczenia tego wyrażenia na język niemiecki. 
Natomiast w związku z tym pozostało nam jedynie wytaczanie procesów 
niemieckim mediom. Cała trudność polegała na tym, jak sprawić, by po-
stępowania odbywały się w Polsce. Gdybyśmy korzystali z obowiązują-
cego europejskiego systemu, wymusilibyśmy przeprosiny przy pomocy 
komornika i zażądalibyśmy ich publikacji. Jeżeli udałoby nam się uzyskać 
zakaz używania określeń w rodzaju „polskich obozów”, to przy pomocy 
komornika wyegzekwowalibyśmy takie orzeczenie sądu. Moglibyśmy 
również  zażądać zadośćuczynienia pieniężnego lub ewentualnie kar pie-
niężnych, jakie są przewidziane przez kodeks cywilny dla łamiącego taki 
zakaz redaktora naczelnego, a zwłaszcza wydawcy.
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Stanęliśmy zatem przed pytaniem: czy polski sąd może rozpatrywać 
tego typu sprawy? Okazało się to trudne i bez pomocy nauki nie dalibyśmy 
rady. Sukces zawdzięczamy Pani Profesor Aurelii Nowickiej z Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz innym osobom zajmującym 
się europeistyką. Udało nam się przekonać warszawski Sąd Apelacyjny 
(w pierwszej instancji przegraliśmy), że naszą sprawę może rozpatrywać 
polski sąd. Miesiąc później taką samą decyzję, w znanej sprawie, podjęło 
orzecznictwo europejskie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. 
Mimo to nasz przeciwnik, czyli kancelaria Profesora Góralskiego wystę-
pująca w każdym z tych procesów, podważa tę właściwość i stara się prze-
kazać wszystkie sprawy do Niemiec.

Drugim problemem była nieznajomość niemieckiego prawa. Sami mo-
gliśmy oddać swój czas i wiedzę tej sprawie, ale nieznajomość obcych 
przepisów stanowiła istotną przeszkodę. W 2011 roku udało nam się wy-
walczyć rozpatrywanie tego typu spraw według prawa miejscowego, cho-
ciaż jest to ciągle kwestionowane przez naszych przeciwników.

Kolejny dylemat, z jakim musieliśmy się zmierzyć, brzmiał: czy w ogó-
le istnieje takie dobro osobiste, jakim jest godność narodowa i tożsamość 
narodowa? Kodeks cywilny nie zna takiego pojęcia, a pamiętajmy, że po-
stępowanie prowadzone jest według tego prawa. Droga karna wytaczana 
różnego rodzaju dziennikom, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, była 
absolutnie niedrożna. Polskie sądy i prokuratura odpowiadały: „polskie 
obozy” to pojęcie geogra iczne, w związku z tym nie ma mowy o czymś 
więcej niż przysługującym danej osobie prawie do geogra icznego wy-
obrażenia (nawet błędnego) dotyczącego Auschwitz, które przynależa-
ło do III Rzeszy w czasie II Wojny Światowej. Musieliśmy zatem wybrać 
drogę cywilną. Tam z kolei zarzucano nam, że skoro poczucie narodowej 
godności nie jest dobrem osobistym, to jest tak zwanym dobrem wspól-
nym, dotyczącym wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Tymczasem tego 
rodzaju wartość nie jest chroniona w kodeksie cywilnym, dopiero nowa 
ustawa ma zawierać odpowiedni przepis. Nam po długich procesach udało 
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się tę przeszkodę pokonać, choć nie istniał jeszcze stosowny zapis prawny. 
Profesorowie z zakresu prawa materialnego, do których się zwracaliśmy, 
twierdzili, że to beznadziejna sprawa, a jednak dzisiaj nie ma żadnych wąt-
pliwości: w tych trzech procesach wykazaliśmy, że istnieje takie dobro jak 
godność narodowa i tożsamość narodowa. W komentarzach prawnych jest 
ono już trwale zakotwiczone, więc każdy może posługiwać się tą formułą.

W tym miejscu pojawił się jednak kolejny problem: czy tylko więźnio-
wie mogą wytaczać tego rodzaju procesy, czy też każdy potomek poszko-
dowanych ma do tego prawo? W procesie przeciwko „Die Welt” wystę-
pował potomek więźniów obozów koncentracyjnych, w innym natomiast 
– Pani Doktor Janina Luberda-Zapaśnik, więźniarka, ale nie Treblinki, lecz 
dziecięcego obozu zagłady. W jej imieniu wytaczaliśmy proces „Focus On-
line”. Problem był tutaj zasadniczy. Pozostała rozbieżność, gdyż sąd biało-
stocki, a dzisiaj Sąd Najwyższy, stwierdzają, że prawo walki o zadośćuczy-
nienie przysługuje tylko osobie, która była więziona w obozie, o którym 
mowa w zniesławiającym określeniu „polski obóz zagłady”, natomiast sąd 
warszawski uznał, że prawo to przysługuje wszystkim i każdy, kto poczu-
wa się do godności narodowej, może wytoczyć tego rodzaju proces.

Kolejne działanie, które musieliśmy podjąć, to określenie, jakie środki 
prawne przysługują nam wobec osób, które stosują określenia typu „pol-
ski obóz koncentracyjny”. Kodeks cywilny (nr 24) przewiduje, że można 
żądać zarówno przeprosin, jak i zakazu posługiwania się tego rodzaju 
sformułowaniami po wsze czasy. My domagaliśmy się dożywotniego za-
kazu dla całego koncernu Axel Springer. Można również ubiegać się o obo-
wiązek zapłaty zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanych. W naszym 
wypadku żadna osoba nie chciała świadczenia na własną rzecz, lecz na 
cel społeczny, stąd żądanie było wysokie, na milionowym poziomie. Sądy 
w każdej ze spraw uznały jednak, że przysługuje nam tylko roszczenie 
o przeprosiny. Mało tego, choć nasz przeciwnik – Axel Springer czy „Die 
Welt” – trzykrotnie przepraszał, ponieważ trzykrotnie w czasie procesu 
naruszał dobro osobiste kolejnymi artykułami, sąd uznał, że te wielo-
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krotne przeprosiny są wystarczające, mimo iż nie były one skierowane do 
żadnej konkretnej osoby czy grupy osób. W pozostałych sprawach, rów-
nież jeszcze przed datą wyroku, przeciwnik kierował przeprosiny czy to 
na piśmie, czy – tak jak „Focus Online” – na łamach swego portalu. Sąd, 
który głosił piękne słowa o krzywdzie, o naruszeniu dóbr osobistych, 
o prawdzie i o fałszu (przy Panu Tenderze mówił nawet o bezczeszczeniu 
pamięci), uznawał, że taka notka jest wystarczająca. W związku z tym na 
paskach telewizyjnych ukazywały się informacje, że roszczenie oddalono. 
Ci, którzy nie rozumieli procesu do końca– zwłaszcza grupy aktywistów 
narodowych – mówili, że to hańba. Natomiast dla nas, prawników, było to 
osiągnięcie maksimum, swoisty przełom. Teraz brakuje nam tylko prze-
konania Sądu Najwyższego do tego, że koniecznie jest nałożenie na cały 
koncern Axel Springer zakazu posługiwania się określeniami w rodzaju 
„polskiego obozu zagłady” oraz obowiązku pieniężnego zadośćuczynienia 
na rzecz organizacji społecznej. To rozstrzygnie Sąd Najwyższy, tyle że Pan 

Paweł Kurtyka.



POLSKA POLITYKA HISTORYCZNA W MIĘDZYNARODOWYM WYMIARZE

104

Tendera musi dożyć tego wyroku, a ma 96 lat. Staramy się z pomocą Pana 
Ministra o zmianę przepisów – osoby w podeszłym wieku mają przecież 
prawo doczekania wyroku przed śmiercią. W związku z tym czekamy na 
rozstrzygnięcie w dwóch sprawach sądowych.

Maciej Świrski

Kiedy w 2012 roku zakładałem Redutę Dobrego Imienia jako narzędzie 
do walki ze zniesławieniami Polski i Polaków, wydawało mi się, że więk-
sza część jej działań będzie zwrócona na zewnątrz, poza granice kraju. Po 
czterech latach okazuje się jednak, że to tylko połowa naszego wysiłku; 
pozostała część to walka ze zniesławieniem czy też zaprzeczaniem praw-
dy o II Wojnie Światowej w samej Polsce. Na przykład sprawa związana 
z Janem Tomaszem Grossem to nic innego jak kwestia wewnętrzna. 

Można powiedzieć, że Reduta Dobrego Imienia działa na wielu pozio-
mach całej akcji antydefamacyjnej. To przede wszystkim zbieranie, reje-
strowanie i potwierdzanie zgłoszeń o zniesławieniach pojawiających się 
w mediach na całym świecie, a następnie żądanie sprostowań – także 
poprzez wywieranie nacisku. Jest to możliwe dzięki sporemu zapleczu 
i pomocy bardzo wielu Polaków w kraju i za granicą. Na najgłębszym po-
ziomie prowadzimy akcję prawną, która jest ostateczną drogą w walce 
ze zniesławieniami, bo wiadomo, że sięgnięcie po prawników ostatecz-
nie doprowadzi do spotkania w sądzie. Natomiast zanim do tego dojdzie, 
mamy kilka etapów postępowania. 

Akcja antydefamacyjna w naszym wydaniu polega przede wszystkim 
na informowaniu. Jak już powiedziałem na początku dzisiejszego spotka-
nia, podczas posiedzenia Rady Programowej Fundacji im. Janusza Kurty-
ki, w naszym przekonaniu zniesławienia, które pojawiają się w mediach 
światowych, w 80% wynikają z ignorancji, a w 20% ze świadomego dzia-
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łania rozmaitych kręgów wrogo nastawionych do Polski czy też mających 
interes w tym, by Polskę poniżyć. Owa ignorancja wynika zaś albo z braku 
wykształcenia, albo z powielanych stereotypów. Wypracowaliśmy meto-
dę, która jest skuteczna w stosunku do mediów, ale też do ludzi, którzy po 
prostu używają w Internecie takich sformułowań na forach dyskusyjnych, 
Twitterze, Facebooku, a niekoniecznie są dziennikarzami. Według naszej 
formuły wyrażenie „polski obóz koncentracyjny” jest niczym innym jak 
językiem nienawiści skierowanym przeciwko Polakom, ponieważ zaprze-
cza ono niemieckiemu sprawstwu II Wojny Światowej, czyli jest kłam-
stwem oświęcimskim. Zauważcie Państwo, że użyłem określenia „język 
nienawiści” skierowany przeciwko narodowi, a tym samym sięgnąłem do 
języka politycznej poprawności. Już na samym początku naszej działal-
ności przekonaliśmy się bowiem, że argumentacja odwołująca się do pol-
skiego honoru i chwalebnej historii nie robi na mediach czy osobach znie-
sławiających Polskę żadnego wrażenia. Dzieje się tak, ponieważ polskiej 
historii niemal nikt za granicą nie zna, a ponadto powyższa argumentacja 
natychmiast uznawana jest za skrajnie prawicową i szowinistyczną. Cóż 
to znaczy honor narodu, zwłaszcza w tłumaczeniu na język niemiecki? 
Skojarzenia są jak najgorsze. Należy zatem używać języka zrozumiałego 
dla ludzi z Europy Zachodniej, którzy mają głowy pełne politycznej po-
prawności i tak zwanych gender studies: jeżeli używasz określenia „polski 
obóz koncentracyjny”, to znaczy, że oskarżasz Polaków o najgorszą z moż-
liwych zbrodni, czyli używasz języka nienawiści, a równocześnie zaprze-
czasz niemieckiemu sprawstwu Holokaustu, a to jest kłamstwo oświę-
cimskie. Okazuje się, że tego rodzaju komunikat tra ia do odbiorców i jest 
skuteczny, a na niektórych działa wręcz wstrząsająco, bo po prostu nie 
mieli oni wcześniej tego rodzaju skojarzeń. Dopiero w takim kontekście 
dla zachodnich odbiorców nabierają sensu wyjaśnienia dotyczące rzeczy-
wistej sytuacji w Polsce pod okupacją niemiecką. 

Przykładem takiego działania jest to, co zrobiliśmy na początku tego 
roku przy okazji kolejnej rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Uprzedza-
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liśmy niemieckie media, że użycie sformułowania „polski obóz kon-
centracyjny” jest mową nienawiści i będziemy występować na drogę 
sądową przeciwko tym, którzy się nim posłużą. Rozesłaliśmy ponad
dwa tysiące komunikatów. I jaki był skutek? Rok temu zanotowano po-
nad sto przypadków użycia frazy „polski obóz koncentracyjny Auschwitz” 
w mediach niemieckich, natomiast po naszej akcji prewencyjnej takich 
określeń naliczyliśmy dwa. Jak widać, tego rodzaju postępowanie jest sku-
teczne, w związku z czym przed kolejną rocznicą wyzwolenia obozu za-
mierzamy rozszerzyć naszą akcję i rozesłać wiadomości nie tylko do me-
diów niemieckich i ponad 1 400 zidenty ikowanych niemieckich dzienni-
karzy, ale także do mediów i dziennikarzy amerykańskich i francuskich. 

W tym roku będziemy dysponowali gęstszym sitem diagnozowania 
sprawy. Pod koniec tego miesiąca wprowadzamy do użytku zbudowany 
przez nas system informatyczny, którego zadaniem będzie skanowanie 
Internetu w poszukiwaniu sformułowań „polski obóz koncentracyjny” lub 

Damian Bębnowski i dr Jacek Pawłowicz.
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podobnych. Zniesławiających określeń jest więcej, na przykład „polskie 
getta”, „polskie SS”. Zautomatyzowany system wyłuskuje takie sformuło-
wania, a potem w półautomatyczny sposób sprawdza, kto ich użył, czy 
mamy go na liście, czy to recydywista, czy ktoś nowy. Następnie wprowa-
dzamy go do bazy danych i wysyłamy wezwanie do poprawy, w którym 
ostrzegamy, że uruchomimy kancelarie prawne, jeżeli nie nastąpi zmiana 
postępowania. To rozwiązanie pozwoli nam na wykrycie dużo większej 
liczby zniesławień niż do tej pory. 

Obecnie posługujemy się również rzeszą kilkuset wolontariuszy. Są oni 
w wielu sytuacjach niezastąpieni i bardzo cenimy ich zaangażowanie, ale 
niestety działają jedynie wtedy, kiedy mają czas. Nam potrzebny jest zaś 
nieustanny, całodobowy nadzór; wyszukiwanie zniesławień i działanie 
do skutku. Holistyczne podejście do walki z oszczerstwami obejmuje dwa 
podstawowe elementy: szybkość działania oraz wyłapywanie każdego 
zniesławienia. Nie ograniczamy się do pomówień pojawiających się w du-
żych mediach czy poważnych dziennikach – chcemy mieć także wpływ na 
miejsca, które do tej pory nie były nadzorowane. Na przykład kiedy jakiś 
redaktor z Oregonu użyje tego rodzaju sformułowania w lokalnej gazecie, 
chcemy to także wyłapać i sprostować. W sytuacji, kiedy gęstość powia-
domień i informacji będzie odpowiednio duża, liczymy na przekroczenie 
pewnego punktu krytycznego, który spowoduje, że liczba tego typu znie-
sławień radykalnie się zmniejszy.

Chciałem jeszcze odnieść się do postawionego na samym początku 
pytania: kto tak naprawdę powinien zajmować się walką ze zniesławie-
niami? Na sali obecny jest Pan Doktor Krzysztof Strzałka, przedstawiciel 
MSZ. Rolą tego resortu jest między innymi obrona autorytetu państwa 
polskiego, w tym reagowanie na zniewagi, i zwłaszcza obecnie, po zmia-
nie politycznej, MSZ robi, co do niego należy. Trudno jednak wyobrazić 
sobie, by ambasador Polski interweniował w sprawie lokalnej gazety. 
Istnieje również ryzyko narażenia na szwank autorytetu państwa pol-
skiego w utarczkach z różnymi dziennikarzami czy wydawcami. Podam 
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przykład: oszczerca z kanadyjskiego wydawnictwa, opisując historię Żyda
-uciekiniera z białostockiego getta, użył sformułowania „polskie SS”. Czy 
rolą ambasadora jest ściganie sądowne takiego wydawnictwa na gruncie 
kanadyjskiego prawa? Gdyby przegrał (choćby z jakichś względów pro-
ceduralnych), to  ucierpiałby na tym przecież autorytet państwa polskie-
go. Dlatego uważam, że to Reduta Dobrego Imienia powinna zajmować 
się takimi sprawami (wciąż bardzo licznymi), nawet w skali lokalnej. 
W skrajnych sytuacjach, w razie spektakularnego niepowodzenia, rząd 
polski może zawsze odciąć się od tych „wariatów”, którzy ścigają jakichś 
wydawców w Kanadzie. W takim przypadku autorytet państwa polskiego 
nie będzie zagrożony.

mec. Lech Obara

Odbyliśmy rozmowy z Panem Prezesem Reduty Dobrego Imienia. Gdy 
pojawił się ten projekt [rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o In-
stytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy 
o muzeach, ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 806) – przyp. red.], poparli-
śmy go w mediach, ale jednocześnie zgłosiliśmy swoje uwagi. Może oka-
zać się, że ta propozycja pozostanie jedynie zapisem na papierze i w ogóle 
nie wejdzie w życie. Zgłosiliśmy nasze postulaty, jednak obawiam się, że 
te konsultacje nie były traktowane poważnie. W związku z tym chcemy 
wspólnie z Redutą lub za jej pośrednictwem jeszcze raz podjąć rozmo-
wę z Ministerstwem Sprawiedliwości. Dla przykładu: sądy karne oczywi-
ście nie miały żadnych wątpliwości, że określenia „polski obóz zagłady”, 
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„polski obóz koncentracyjny” czy podobne sformułowania są pojęciami 
geogra icznymi. Teraz pojawia się rozbudowany artykuł 55. rozszerzo-
ny o szereg zapisów: kto publicznie, wbrew faktom, przypisuje narodo-
wi polskiemu lub państwu odpowiedzialność, współodpowiedzialność, 
pomniejszanie rzeczywistych sprawców... Zapisy te są właściwe, uwa-
żamy jednak, że w sądzie nie zostaną powiązane z frazą „polskie obozy 
zagłady”. W związku z tym wysuwamy własną propozycję, którą zamie-
rzamy przedstawić w mediach, by powstał paragraf drugi tego artykułu 
uwzględniający podobne określenia. Będziemy mieć wówczas pewność, 
że nawet sędzia, który nie będzie pozytywnie nastawiony do rozwiązań  
Pana Ministra Ziobry, będzie musiał zastosować się do zapisu odpowied-
niego paragrafu. Jestem natomiast przekonany, że pierwszy tego typu 
proces zakończy się uniewinnieniem albo wycofaniem aktu oskarżenia do 
uzupełnienia. Tym większa jest zatem nasza determinacja. Jeśli  przepis 
ma funkcjonować, musi być realny.




