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Marszalek Senatu RP  

Warszawa  

   

Szanowny Panie Marszalku,  

   

  Dziękujemy serdecznie za list Pana Marszałka z dnia 7 lutego 2018 roku, 

w którym zwraca się Pan z apelem do Polonii o wsparcie Polski w walce z 

kampanią antypolonizmu, która rozpętana została w niektórych krajach w 

związku z nowelizacją ustawy IPN dotyczycą min. karalności za nieprawdziwe 

sformułowania “polskie obozy śmierci”.  

  W całej rozciągłości popieramy stwierdzenia przytoczone we 

wspomnianym piśmie pana Marszałka i przyrzekamy podjąć postulowane w nim 

działania i akcje. Również uważamy, że bezwzględnie konieczna jest obrona 

dobrego imienia naszego narodu przed stwierdzeniami, które nie mają nic 

wspólnego z prawdą historyczną. Konieczność nowelizacji wspomnianej wyżej 

ustawy wynika z tego, że wcześniej ta obrona była nieskuteczna a stanowisko 

polskich władz wielokrotnie ignorowane.  

Ze zdumieniem odnotowujemy bezprecedensową ingerencję rządów 

innych państw w polski system legislacyjny. Oburzające są groźby kierowane pod 

adresem naszego kraju. Są to działania bezprawne i niedopuszczalne, niezgodne 

z prawem międzynarodowym i dobrymi obyczajami. W sposób ewidentny 

naruszana jest polska racja stanu. Mamy nadzieję, że polskie władze stanowczo 

przeciwstawią się temu bezprawiu – tak jak czynią to dotychczas.   



  

  

  Zdumiała i zaniepokoiła nas treść listu Rady Naczelnej Polonii 

Australijskiej, który jest odpowiedzią na wystąpienie Pana Marszałka w 

omawianej tu sprawie. Zdumiała – bowiem znajdujemy tam bezprzedmiotową 

polemikę na temat intencji i sformułowań zawartych w liście Pana Marszałka. 

Zaniepokoiła – bowiem Rada Naczelna całkowicie pomija istotę zgadnienia, a 

mianowicie sprawę penalizacji za nieprawdziwe sformułowania “polskie obozy 

śmierci”. Odpowiedź Rady Naczelnej uważamy za próbę uniknięcia jasnej 

odpowiedzi na postulaty i prośby zawarte w piśmie Pana Marszałka.  

  Ze swojej strony jeszcze raz potwierdzamy naszą gotowość pełnej 

współpracy z organami państwa polskiego w walce z próbami fałszowania historii 

Polski, oczerniania naszej przeszłości i godzenia w polską rację stanu.  

  

Za Zarząd Federacji  

Polskich Organizacji  

w Nowej Południowej Walii  

  

Adam Gajkowski – prezes  

Jolanta Żurawska – skarbnik  

Marianna Łacek - sekretarz  


