Szanowny Panie Premierze,
Pański zastępca wicepremier Piotr Gliński powołał nową Radę Muzeum Auschwitz-Birkenau, w której
skład włączył mgr Beatę Szydło. Po raz pierwszy w Radzie tej Instytucji historycznej, dającej
świadectwo straszliwych skutków ideologii wykluczenia znalazła się osoba, w której aktywności
publicznej wykluczenie stało się istotnym elementem programu politycznego.
Miast uznać swoją rekomendację za błąd, wicepremier Gliński śmiało uzasadnił swój wybór
zaszczytem, jaki uczynił Radzie powołując tak godną osobę.
Zniewaga odniosła skutek - po prof. Stanisławie Krajewskim kolejne dwie osoby odmówiły przyjęcia
nominacji w Radzie - dr Marek Lassota i pani Krystyna Oleksy, była wicedyrektor Muzeum AuschwitzBirkenau. Dzisiaj dowiedzieliśmy się o rezygnacji prof. Edwarda Kosakowskiego.
Nie jest nam przyjemnie, więźniom i dzieciom matek i ojców, którzy przeszli przez tortury w Auschwitz,
osób które walczyły o wolną, demokratyczną Polskę, taką w której będzie obowiązywał szacunek dla
każdego człowieka, że w Radzie instytucji poświęconej utrzymaniu pamięci o tych straszliwych
zbrodniach hitlerowskich, zasiądzie osoba, która z wykluczenia uczyniła swój program wyborczy i
program swojego rządu. Pamiętamy wypowiedzi wykluczające uchodźców, podważanie osiągnięć
badaczy Holokaustu, tolerowanie organizacji jawnie faszystowskich, czy wreszcie negowanie sojuszy
unijnych, które powstały właśnie między innymi dlatego, żeby nigdy nie powtórzyła się historia z
Auschwitz.
Nie ma na to naszej zgody. Nie o wykluczeniu śnili więźniowie na narach w zarobaczonym baraku.
Ich marzeniem była Polska przyjazna dla obywateli, bez względu na to, kim są, jak się nazywają, skąd
pochodzą i jaką wyznają religię.
Panie Premierze
Protestujemy przeciwko dążeniu do upolitycznienia Muzeum Auschwitz-Birkenau przez akt, który
natychmiast wywołał kryzys wizerunku i tej instytucji, i obrazu Polski w świecie.
Upór, w jakim zdaje się zamierza trwać pan Gliński przyniesie tylko szkody, zarówno Muzeum jak i
Polsce.
Oczekujemy od Pana niezwłocznej interwencji .
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Halina Urbaszek – Litwiniszyn 99 lat - numer obozowy 53893
Andrzej Pilecki – (syn rtm Witolda Pileckiego – nr obozowy 4859)
Anna Pilecka – Godlewska (wnuczka rtm Witolda Pileckiego)
Beata Pilecka – Różycka ( wnuczka rtm Witolda Pileckiego)
Maria Rodowicz – (córka Władysława Rodowicza - numer obozowy 182930
Jan Rodowicz – ( syn Władysława Rodowicza)
Antoni Rodowicz - ( syn Władysława Rodowicza)
Monika Siemion – (wnuczka Mikołaja Siemiona – nr obozowy 19846)
Pod tym apelem podpisała się też nieformalna grupa „Polska Dialogu, Zgody i Przyzwoitości”

