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Wniosek-List otwarty Polaków z Niemiec nr 4 . 
 

 

Niniejszym zawiadamiamy Ministra Spraw Zagranicznych pana Radosława 

Sikorskiego i Ministra Obrony Narodowej pana Tomasza Siemoniaka o 

świadomym poniżeniu w czasie uroczystości obchodów 74. rocznicy wybuchu 

II Wojny Światowej - napadu Niemiec - Trzeciej Rzeszy-  na Rzeczypospolitą 
Polską - która odbyła  się 1 września 2013 r. przed Pomnikiem Żołnierza 

Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty w Berlinie, wymienionych poniżej 

uczestników uroczystości  

 

- członków Zrzeszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar II Wojny Światowej 

(ZNCOIIWŚ),  

- członków Związku Polaków w Niemczech T.z. spod znaku Rodła (ZPwN 

T.z.),  

- członków Związku Polskich Spadochroniarzy oraz osób cywilnych, 

 

którym – w obecności wszystkich uczestników uroczystości - okazano z 

premedytacją pogardę organizatora - Ambasady RP w Berlinie tj.: Ambasadora 

Jerzego Margańskiego, Konsula Generalnego Tadeusza Oliwińskiego i 

pracownika attachatu wojskowego pułkownika Wojska Polskiego Tomasza 

Nojmilera. 
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Uzasadnienie 

 

 W dniu 1.09.2013 roku o godz.10:30, w 74-rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, 

przed Pomnikiem Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty w Berlinie 

(Denkmal des polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten in Berlin 

Friedrichshain-Kreuzberg Virchowstraße & Werneuchener Straße), miało miejsce 

uroczyste złożenie wieńców, upamiętniające wybuch najstraszniejszej z wojen –  
II Wojny Światowej.  

Wojny rozpoczętej barbarzyńską napaścią Niemiec, wspomaganych od 17 września 

1939 roku poprzez bestialską agresję Rosji sowieckiej (po zawarciu Paktu 
Ribbentrop – Mołotow, co było zdradzieckim i podstępnym wbiciem noża w plecy 

broniącej się II Rzeczypospolitej) na walczącą z bestiami-agresorami, osamotnioną i 
zdradzoną przez aliantów (Francję i Wielką Brytanię) Polskę.  
 

W tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele organizacji kombatanckich, 

przedstawiciele rządu federalnego, niemieckich partii politycznych, korpusu 

dyplomatycznego oraz attachatów wojskowych, członkowie Związku Polaków w 

Niemczech T.z. spod znaku Rodła, członkowie Związku Polskich Spadochroniarzy i 

osoby cywilne. Nie zabrakło też, naszym zdaniem osób najważniejszych - żyjących 
jeszcze żywych pomników niemieckich nazistowskich okrucieństw gdyż 
przyjechali do Berlina po raz czwarty Niewidomi ze Zrzeszenia Niewidomych 
Cywilnych Ofiar II Wojny Światowej. Niewidomi ponownie przywieźli baner z 

napisem: „Niewidomi polscy obywatele, ofiary nazistowskiego bezprawia nie 

pozwolą się dalej za nos wodzić przez rządzących Republiką Federalną Niemiec”   
„Blinde polnische Bürger, Opfer der Nazi-Herrschaft, lassen sich nicht länger 

von den Regierenden der Bundesrepublik Deutschland an der Nase 
herumführen“.Ten baner już po raz czwarty gościł w Berlinie i będzie tak długo 

cieszył oczy rządzących w RFN, aż Niewidomi otrzymają należyte odszkodowanie za 

niewyobrażalne krzywdy wyrządzone im przez Niemców-nazistów. Cała uroczystość 
miała podniosły charakter. Wielkie wrażenie na zgromadzonych uczestnikach zrobiły 

pozostałe banery, oddające prawdę o potwornych barbarzyńskich mordach na 

niewinnych Polakach w niemieckich obozach koncentracyjnych. 

W czasie składania wieńców przed pomnikiem orkiestra biciem w werble podkreślała 

uroczysty charakter ceremonii składania wieńców przez poszczególne delegacje. W 

momencie, gdy delegacje Związku Polskich Spadochroniarzy, Niewidomych 

Cywilnych Ofiar II Wojny Światowej, Związku Polaków w Niemczech T.z spod 
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znaku Rodła i osoby cywilne ustawiły się do złożenia wieńców podszedł do polskiego 

oficera pułkownika Tomasza Nojmilera niemiecki oficer Bundeswehry i po krótkiej 

rozmowie do wyżej wymienionych delegacji podszedł cywilny pracownik Ambasady 

RP i powiedział „koniec uroczystości”.  

O czym rozmawiali oficerowie i dlaczego pułkownik WP Tomasz Nojmiler podjął tak 

haniebną decyzję -  tego nie wiemy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w ubiegłym 

roku 2012 orkiestra biła w werble do końca uroczystości i przedstawiciele Ambasady 

RP byli obecni przy pomniku do końca - także przy składaniu wieńca i wiązanek 

kwiatów przez wszystkie cywilne osoby, w tym przez członków Zrzeszenia 

Niewidomych Cywilnych Ofiar II Wojny Światowej i nikt nie przerwał uroczystości, 

chociaż przed rozpoczęciem uroczystości upamiętniających 73. rocznicę wybuchu II 

Wojny Światowej pułkownik Sylwester Szulc, wspólnie z drugim pułkownikiem, 

wypraszał polskich poszkodowanych - żywe pomniki niemieckiego barbarzyństwa, 

członków ZNCOIIWŚ sprzed Pomnika Żołnierza Polskiego i Niemieckiego 

Antyfaszysty słowami cyt.: ”co wy tu robicie, kto was tu przysłał ....?”. Dopiero po 

interwencji członków ZPwN T.z. obaj ”dzielni, odważni” pułkownicy szybko oddalili 

się, wręcz uciekli, i dalej nie napastowali członków ZNCOIIWŚ, żywych pomników - 

ofiar bestialstwa niemieckiego 

 To tchórzliwe i zarazem podłe, urągające elementarnej przyzwitości ubiegłoroczne 

zachowanie obu pułkowników Wojska Polskiego miało zapewne wpływ na 

tegoroczne zachowanie pułkownika WP Tomasza Nojmilera, podejmującego, po 

krótkiej rozmowie z oficerem Bundeswehry, decyzję o przerwaniu uroczystości i 

szybkim odejściu sprzed frontu Pomnika wszystkich delegacji, które już oddały honor 

przed Pomnikiem. Dlaczego Ambasador Jerzy Margański lub Konsul Generalny 

Tadeusz Olewiński nie zmienił decyzji i nie reagowali na skandaliczną postawę 
pułkownika Tomasza Nojmilera, pozostawiamy do ustalenia Panom Ministrom? 

Taki sposób przypodobania się potomkom niemieckich bohaterów z kłamliwego filmu 

„Nasze matki, nasi ojcowie” ukazuje służalczą wprost niewolniczą postawę 
pracowników polskiej placówki dyplomatycznej w Berlinie. 

Przed pomnikiem, bez obecności organizatorów uroczystości i delegacji, które 

uprzednio złożyły wieńce z kwiatami, bez akompaniamentu orkiestry gdyż oni 

wszyscy odeszli spod Pomnika, zostały złożone wieńce przez ZNCOIIWŚ, ZPwN 

T.z., Związek Polskich Spadochroniarzy i osoby cywilne. 

Po rzeczywistym zakończeniu uroczystości Ambasador RP Jerzy Margański i Konsul 

Generalny Tadeusz Oliwiński, pomimo iż widzieli członków ZNCOIIWŚ, obchodząc 

ponownie pomnik, nie podeszli sami do czekających na jakiekolwiek słowa (choćby 

tylko powitania ze strony polskich dyplomatów) żywych pomników niemieckich 

nazistowskich zbrodni. Dopiero na wyraźną prośbę czlonka Rady Naczelnej ZPwN 
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T.z. Józefa Galińskiego Ambasador jak i Konsul Generalny przywitali się z członkami 

delegacji ZNCOIIWŚ.Niniejszym wnosimy do MSZ RP, do pana Radosława 

Sikorskiego o natychmiastowe odwołanie Ambasadora RP Jerzego Margańskiego i 

Konsula Generalnego Tadeusza Oliwińskiego. Wnosimy także do Ministra Obrony 

RP o odwołanie pułkownika Tomasza Nojmilera z attachatu wojskowego i wszczęcie 

procedury dyscyplinarnej.Nadmieniamy, że nie jest prawdą, iż Niewidomi nie 

informowali pisemnie o tym, że delegacja ZNCOIIWŚ przybędzie oddać hołd pod 

Pomnik do Berlina. Została wysłana  informacja w tej sprawie i rozdaliśmy kilkaset 

ulotek.Mamy nadzieję, że najbliższe uroczystości organizowane przez Ambasadę RP 

przed jakimkolwiek pomnikiem ku czci ofiar niemieckiego totalitaryzmu będą nadal 

ogólnodostępne, bez elektronicznie zarejestrowanych kart wstępu wydawanych przez 

organizatorów, bez których wejście na teren wokół pomników staje się niemożliwe w 

czasie, w którym organizatorzy to znaczy – władze i tzw. oficjalni goście pozostają 
oddzieleni od innych osób tzw. „motłochu

1
” kordonem straży porządkowych, 

kontrolujących karty wstępu - co było faktem na tegorocznych uroczystościach 

rocznicy Powstania Warszawskiego na Warszawskich Powązkach przy grobach 

powstańców i upamiętniającym ofiary barbarzyństwa Niemców-nazistów Pomniku 

Gloria Victis. 

 

       Z poważaniem 

 

       Jan Woliński                  Józef Galiński                       Andrzej Głowacki 

 
Załączniki: 
1.Prośba z 11.08.2011. do Konsula Generalnego M.Skórki 
2.Odpowiedź pana Konsula Generalnego M.Skórki 31.08.11. 
3.Projekt dofinansowanie demonstracji ZNCOIIWŚ) w dniu 8 maja 2012 

4.Odpowiedź pana Konsula Generalnego M.Skórki z dnia 27.02.12.  
5.Opis uroczystości w Berlinie 1.09.12. 
6.Informacja 1.09.2013 
 

                                                 
1
 Patrz wywiad sekretarza stanu - pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego 

Władysława Bartoszewskiego z dnia 31.07.2013, dostępny w internecie pod adresem: 

http://www.youtube.com/watch?v=weHG9_YgTbs 
 


