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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Panie Premierze!
Nasze oœwiadczenie dotyczy udzia³u ministra W³adys³awa Bartoszewskiego w miêdzynarodowej

konferencji w Pradze na temat „Mienie ery holokaustu”.
Jak donios³y œrodki przekazu, minister W³adys³aw Bartoszewski reprezentowa³ Polskê na

miêdzynarodowej konferencji w Pradze na temat „Mienie ery holokaustu”, podczas której or-
ganizacje ¿ydowskie domaga³y siê u³atwieñ prawnych w odzyskiwaniu dawnych maj¹tków
ofiar holokaustu.

Minister W³adys³aw Bartoszewski mia³ powiedzieæ, ¿e „obecny rz¹d pracuje nad form¹ rozwi¹zañ
prawnych, aby zrekompensowaæ w³asnoœæ, która zosta³a utracona wskutek dzia³añ w³adz komuni-
stycznych oraz niemieckiego okupanta. Regulacja ma dotyczyæ wszystkich pokrzywdzonych, tak¿e
tych przebywaj¹cych za granic¹”.

Wczeœniej Yuli Edelstein, izraelski minister do spraw informacji, wezwa³ wszystkie kraje do
jak najszybszego stworzenia specjalnego funduszu, który mia³by zasilaæ ofiary holokaustu, zaœ
we wnioskach z konferencji strona ¿ydowska zawar³a ¿¹danie, ¿e Polska powinna zwróciæ mie-
nie nale¿¹ce przed wojn¹ do ¯ydów, a je¿eli jest to ju¿ niemo¿liwe, to wyp³aciæ ekwiwalent pie-
niê¿ny. Organizacje ¿ydowskie domagaj¹ siê równie¿ z³agodzenia wymogów, jeœli chodzi
o dokumentacjê posiadan¹ przez osobê sk³adaj¹c¹ wniosek o zwrot maj¹tku, co mo¿e naszym
zdaniem umo¿liwiæ nadu¿ycia.

Postuluje siê tak¿e powo³anie specjalnych, jak napisano, „trybuna³ów albo agencji do spraw rosz-
czeñ”, którym do wydania decyzji mia³yby wystarczaæ „alternatywne formy dowodów”. Wnioski w tej
sprawie mo¿na by sk³adaæ drog¹ elektroniczn¹ lub za poœrednictwem placówek dyplomatycznych,
przy czym ani miejsce zamieszkania, ani obecne obywatelstwo sk³adaj¹cego wniosek nie mia³oby ¿a-
dnego znaczenia. Wnosi siê równie¿ o to, aby odszkodowania za w³asnoœæ ¿ydowsk¹ pozbawion¹
spadkobierców przekazaæ Œwiatowej Organizacji na rzecz Restytucji Mienia ¯ydowskiego, czyli insty-
tucji niemaj¹cej nic wspólnego ze spadkobiercami.

Mo¿na dodaæ, ¿e z apelem w tej sprawie wyst¹pi³ David Peleg, który jeszcze kilka tygodni te-
mu by³ ambasadorem Izraela w Warszawie, a obecnie stan¹³ na czele Œwiatowej Organizacji na
rzecz Zwrotu Mienia ¯ydowskiego. To on podczas konferencji oszacowa³ wartoœæ utraconego
w Polsce maj¹tku ¿ydowskiego na wiele miliardów dolarów, na których zwrot bêdzie nalega³.
Jak doda³, „Polska nie powinna siê jednak obawiaæ, ¿e to zbyt obci¹¿y jej bud¿et, p³atnoœæ mo¿-
na roz³o¿yæ na raty”.

Panie Premierze, spadkobiercy polscy i obcy w naszym kraju nie maj¹ powodu do narzekañ, pañ-
stwo oddaje maj¹tki lub wyp³aca spadkobiercom odszkodowania, jednak w³asnoœæ osób niemaj¹cych
spadkobierców przechodzi na rzecz Skarbu Pañstwa. Dotyczy to wszystkich obywateli, niezale¿nie od
ich pochodzenia etnicznego czy wyznawanej przez nich religii. Takie jest polskie prawo i mamy na-
dziejê, ¿e nie zostanie ono zmienione. Chcielibyœmy jednak w tej kwestii wyjaœnieñ, abyœmy wiedzieli,
czy siê nie mylimy.

Ponadto zaniepokoi³a nas wypowiedŸ prezydenta Izraela Szymona Peresa, który na konferencji
ekonomicznej w Tel Awiwie wypowiedzia³ takie s³owa: „wykupujemy Polskê”. Czy by³ to jedynie lap-
sus, a prezydentowi zale¿a³o na wizerunku, na pokazaniu Izraela, który jest mocny ekonomicznie
i prowadzi interesy na ca³ym œwiecie? Oto ta wypowiedŸ: „Izraelska ekonomia jest w stanie rozkwitu.
Izraelscy biznesmeni inwestuj¹ wszêdzie na œwiecie, Izrael mo¿e poszczyæ siê niespotykanym sukce-
sem. Na dzieñ dzisiejszy wygraliœmy ekonomiczn¹ niezale¿noœæ i wykupujemy Manhattan, Polskê
i Wêgry. (...) Dla naszego ma³ego kraju to jest naprawdê zadziwiaj¹ce.” Cytujê za www.niezalezna.pl.
Rzecznik Ambasady Izraela András Büchler potwierdzi³ prawdziwoœæ tej wypowiedzi, zaznaczy³ jed-
nak, ¿e s³owa by³y Ÿle dobrane.

Panie Premierze, chcielibyœmy poznaæ pañskie stanowisko na temat poruszonych tu kwestii,
a przede wszystkim pragniemy zaznajomiæ siê z przygotowywan¹ przez rz¹d form¹ zwrotu maj¹tków



czy odszkodowañ wszystkim pokrzywdzonym. Czy to oznacza, ¿e polski podatnik bêdzie p³aci³ wszys-
tkim za krzywdy wyrz¹dzone w Polsce przez Niemców i Rosjan?
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