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Szanowny Panie Ambasadorze, 

Jako obywatel Polski żyjący zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, nie zaliczam się co prawda do 

„Polonii“, pragnę jednak zareagować na list Marszałka Senatu, pana Stanisława Karczewskiego z 

dnia 07.02.2018, w którym wzywa on Polaków żyjących zagranicą do 

„podejmowania wszelkich możliwych działań, których celem będzie upominanie się o prawdę 

historyczną“ i 

„o dokumentowanie i reagowanie na przejawy antypolonizmu, krzywdzące nas sformułowania i 

opinie. Proszę o powiadamianie naszych ambasad, konsulatów i konsulów honorowych o 

pomówieniach naruszających dobre imię Polski“.

Wielu moich przyjaciół i znajomych – zarówno w Polsce jak i Niemczech – odebrało ten list jako 

bardzo bulwersujący apel, nawołujący do szpiclowania, donosów, a nawet „szmalcownictwa“. 

Ja również uważam ową „zachętę“ jako bardzo kontrowersyjną, pragnę jednak z niej skorzystać – 

choć obce są mi pobudki jakiegokolwiek donosicielstwa.

Dlatego właśnie zwracam się do Pana, nie tylko jako urzędnika ambasady RP zagranicą, ale i osoby 

kompententnej w kwestii współpracy – jawnej czy tajnej – ze służbami, i chciałbym poinformować 

o dwóch przypadkach jak najbardziej „antypolskich“ jak i niezdodnych z prawdą historyczną 

wypowiedzi, naruszające dobre imię Polski:



1. Jarosław Aleksander Kaczyński, ur. 18.06.1949 w Warszawie, poseł na Sejm RP:

„Krajowa Rada Sądownictwa to jest niewątpliwie instytucja postkomunistyczna“

„Tusk ma krew na rękach” i "nie jest godny reprezentowania Polski za granicą”

„Dla mnie Wałęsa to TW Bolek“

2. Andrzej Przyłębski, ur. 14.05.1958 w Chmielniku, ambasador RP w Niemczech:

„PiS podnosi Polskę z ruiny, w której pogrążyła ją Platforma Obywatelska. W Polsce wszystko: 

instytucje państwowe, policja, wojsko, szkoły, uniwersytety, sądy, znajdowało się w głębokim 

kryzysie, który ukrywały media.“

Tutaj dodam, że nazywanie naszego kraju „ruiną“ jest ponadto wyrazem braku poszanowania dla 

historycznie faktycznych ruin – jak Aleppo, Grozny, Sarajewo, czy powojenna Warszawa, i sytuacji 

ich mieszkańców.

Dlatego proszę – nawiązując do apelu Marszałka Karczewskiego – o niezwłoczne poinformowanie 

polskich instytucji czy urzędów (jakich – tego pan Karczewski niestety nie zdefiniował) o obu 

osobach i ich wyżej wspomnianych wypowiedziach niezgodnych z faktami historycznymi i 

naruszających dobre imię naszego kraju.

Z wyrazami szacunku 

Łukasz Szopa


