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Pan
Aleksander Pociej
Przewodniczący 
Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na Pańskie pismo z 27 września br. nr BPS.DKS.KPCPP.0330.31.2022 

dotyczące petycji w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów 

Medycznych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska. 

Inicjatywa upamiętnienia ofiar zbrodniczych eksperymentów medycznych 

przeprowadzanych na obywatelach II Rzeczypospolitej podczas II wojny światowej jest godna 

poparcia, jednak analiza treści ww. petycji przynosi wiele wątpliwości.

W uzasadnieniu wnioskodawca nie precyzuje ani zakresu chronologicznego, 

ani adresatów upamiętnienia. W związku z tym pojawia się zasadnicze pytanie, kto ma być 

uczczony podczas obchodów tego dnia. Czy autor petycji chce przywołać np. dramat polskich 

obywateli w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych, czy też inicjatywa 

ma zakres globalny i upamiętni np. ofiary Jednostki 731 w Mandżurii? W odniesieniu 

do zbrodni nazistowskich pragnę przypomnieć, iż uchwałą z dnia 12 czerwca 2015 r. Sejm RP  

ustanowił dzień 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich 

Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, który w oczywisty sposób upamiętnia także 

ofiary eksperymentów medycznych przeprowadzanych przez niemieckich lekarzy. 

W opinii MKiDN pojawia się również zagrożenie, że wnioskodawca odnosi się 

do rzeczywistych procedur medycznych, które ze względów światopoglądowych traktuje 

jako eksperymenty (np. szczepienia przeciwko Covid-19), o takim wydźwięku tego święta 

świadczy analiza wpisów wnioskodawcy w Internecie.

WICEPREZES RADY MINISTRÓW 
MINISTER 

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
prof. dr hab. Piotr Gliński
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Wątpliwości budzi też proponowana data – 4 czerwca, kiedy to w Polsce obchodzony 

jest Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, wspominający pierwsze w powojennej historii 

Polski częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne wybory do Senatu z roku 1989.

Podsumowując, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego negatywnie opiniuje 

petycję w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Przymusowych Eksperymentów 

Medycznych. 

Z poważaniem

z up. MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

SEKRETARZ STANU

Jarosław Sellin
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