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List Otwarty  

do Kanclerz Federalnej Republiki Niemiec 

Pani Angeli Merkel 

 

Szanowna Pani Kanclerz, 

Jesteśmy sąsiadami już od ponad 1000 lat. Z pewnością nie było 

to 1000 lat wyłącznie łatwego i przyjaznego sąsiedztwa. Jednak zawsze 

udawało nam się porozumieć i współistnieć, pomimo różnych 

politycznych przeszkód, które rzucała nam historia pod nogi. Pani praca 

i poświęcenie na stanowisku Kanclerza Federalnej Republiki Niemiec 

w latach 2005 – 2021 zapisze się w annałach najnowszej historii 

naszych narodów. Pani osobista sympatia do: Polski i Polaków, czynów 

jakich udało nam się dokonać w 1989 roku i później, szacunku jakim 

darzyła i darzy Pani Polskę i Polaków, powinny pozostać w naszych 

sercach na zawsze. Mając realny wpływ na politykę krajową  

i zagraniczną Niemiec, jako Kanclerz wielokrotnie udowodniła Pani 

swoje poparcie dla nas, swojego sąsiada, sojusznika i przyjaciela. Była 

również Pani świadoma wszelkich więzi, jakie łączą nasze narody. 

Tych emocjonalnych, rodzinnych, gospodarczych.  

Fakt, że Niemcy są światową potęgą gospodarczą i to, że jesteście 

naszym sąsiadem, w naturalny sposób wpłynęło na to, że jesteście  
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naszym największym i najważniejszym partnerem gospodarczym. 

Tylko w ostatnich 10 latach Pani urzędowania na stanowisku Kanclerza 

Niemiec, ta współpraca dała Polsce w ramach eksportu towarów i usług 

dostarczonych kwotę około 2,8 bln zł. Dla porównania, rekordowo 

wysoki budżet Polski na 2020 rok to zaledwie 500 mld zł. Jestem 

przekonany, że bez tego partnerstwa Polska byłaby słabszym  

i biedniejszym krajem. 

Blisko 400 tys. Polaków rocznie, sezonowo lub na stałe, pracuje 

w Niemczech, wzmacniając niemiecką gospodarkę i jednocześnie 

poprawiając swój byt. Są obecni w każdym sektorze produkcji i usług. 

Otrzymują za tę pracę uczciwą płacę, którą często wydają w Polsce. 

Według moich szacunków suma tych prywatnych i indywidualnych 

wydatków to kwota co najmniej 150 mld zł w czasie 16 lat sprawowania 

przez Panią urzędu Kanclerza. Można zatem powiedzieć, że była Pani 

największym niepaństwowym pracodawcą w Polsce w ostatnich dwóch 

dekadach. 

Nie zapominam oczywiście o tych rodakach, którzy z różnych 

osobistych powodów zdecydowali się żyć w Niemczech na stałe. Może 

to być grupa około 2 mln osób, które odnalazły w Niemczech swój 

nowy dom i potencjalnie swoją nową ojczyznę. Podobnie nie 

zapominam o Niemcach żyjących w Polsce. W końcu jesteśmy ze sobą 

związani – przez historię, kulturę, literaturę, sztukę, handel. 
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Bardzo ubolewam nad tym, że my, Polacy, jesteśmy w takim 

dziwnym politycznie miejscu i w takiej nieprzewidywalnej politycznie 

rzeczywistości, że słów „dziękujemy za Pani pracę i wsparcie” nie 

odważy się powiedzieć wielu czołowych polityków, że po ludzku nie 

uścisną Pani dłoni w ramach serdecznego i wdzięcznego uznania, że 

zwykłe okazanie Pani sympatii i szacunku jest passe.  

Na szczęście są jeszcze w Polsce ludzie myślący o przyszłości, 

którzy są świadomi wagi naszych wspólnych relacji wczoraj, dzisiaj  

i jutro. W imieniu tych wszystkich osób, a także w moim skromnym 

imieniu, w pełni świadomie i z pełną obywatelską odpowiedzialnością, 

z szacunkiem i z godnością dziękuję Pani, Pani Kanclerz, za współpracę 

między naszymi narodami. Dziękuję za wsparcie i przychylność jaką 

darzyła Pani Polskę w swojej 16 – letniej służbie na rzecz Federalnej 

Republiki Niemiec. Życzę Pani dużo zdrowia i przyjemności  

z zasłużonego odpoczynku. 

Z wyrazami szacunku, 

Piotr Chmielowski 

 

 

przewodniczący partii Nowa Demokracja – TAK 

W latach 2011-2015 poseł na Sejm RP VII kadencji 

Wiceprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Bilateralnej w Sejmie RP VII kadencji 


