
Dlaczego urodziłem  
się Polakiem 

Do faktów: 
Mój dziadek Rajnhold urodził się w 1891 r. w okupowanej przez Rosję części Polski (obecnie 
Żyrardów) jako Rosjanin.

W dniu 08.04.1919 r. ożenił się z moją babcią (Pelagią). Pochodziła z Wronek (Poznań), które do 
1918 r. znajdowało się w okupowanej przez 
Niemców części Polski i dlatego w Berlinie 
uznano ją za Niemkę. W wyniku zawartego 
związku małżeńskiego moja babcia 
automatycznie utraciła obywatelstwo 
niemieckie, jednak nie uzyskała obywatelstwa 
rosyjskiego na mocy prawa rosyjskiego, a 
zatem była bezpaństwowcem.


10.05.1919 r. rodzina została zarejestrowana w Łodzi przez Rajnholda jako polska, co 
spowodowało, że rosyjskie obywatelstwo mojego dziadka zostało automatycznie utracone.


Tak więc wszyscy, dziadunio Rajnhold, babka Pelagia i wujek Cezary 
(ich pierwszy syn), posiadali polskie obywatelstwo. 

Później, 20.02.1921 r., urodził się mój ojciec Aleksander.

Na podstawie obowiązującego wówczas prawa, obywatelstwo 
polskie mogło zostać utracone tylko na wniosek. Jednak takie 
żądanie nigdy nie zostało złożone przez żadnego członka mojej 
rodziny. 


Taki wniosek również nie został złożony, kiedy rodzina została 
zmuszona do niemieckiego obywatelstwa w 1940 r., co było jedyną 
szansą na  uwolnienie Cezarego, który wstąpił do Wojska Polskiego i 

zaczął z moim ojcem walczyć przeciwko Niemcom i został wzięty do niewoli przez Niemców. 


Był tylko jeden sposób na uwolnienie go z niemieckiej niewoli i ocalenie od prawdopodobnej 
śmierci: musiał zdobyć niemiecki paszport. Która matka zawahałaby się w takiej sytuacji? 

Ten niemiecki paszport, który został uzyskany również poprzez wymuszenie i przymus, był czymś, 
czego wszyscy w rodzinie nienawidzili. Ponadto mój wujek, nawet zgodnie z prawem Cesarstwa 
Niemieckiego, został nielegalnie wcielony do Wehrmachtu (kompanii karnej), co doprowadziło do 
jego śmierci. Mój ojciec został ranny pod Stalingradem i doznał obrażeń fizycznych, z którymi 
zmagał się przez całe życie. Für den Führer!




Nadawanie niemieckiego obywatelstwa w kontekście 
DESANNEXION było wówczas bezprawnie 
przeprowadzane przez Niemcy na obywatelach 
polskich, co powodowało, że pozostawali oni w 
przekonaniu, iż utracili obywatelstwo polskie. Dlatego 
też mój ojciec do końca życia pozostał w błędnym 
przekonaniu, że zamiast polskiego posiadał 



obywatelstwo Rzeszy Niemieckiej, czego nigdy nie chciał i nigdy nie poczynił żadnych starań, aby 
takie obywatelstwo uzyskać. Ponadto, nigdy nie podpisał żadnego dokumentu, który byłby 
podstawą do nadania obywatelstwa niemieckiego.




Kiedy mój ojciec ożenił się z mamą (Niemką) 
11.06.1949 r., automatycznie - na mocy 
obowiązującego prawa - utraciła ona 
obywatelstwo niemieckie i nabyła polskie.


Tak więc, w przeciwieństwie do bezprawnej interpretacji władz niemieckich, jako następcy Rzeszy 
Niemieckiej, w dniu moich narodzin oboje z moich rodziców posiadali wyłącznie obywatelstwo 
POLSKIE.


Podsumowanie: Jestem wyłącznie POLAKIEM! 
Oboje rodzice byli wyłącznie POLAKAMI! 

NIC INNEGO!


Stanąłem przed wyzwaniem, aby to udowodnić. 

Dokładnie ten moment, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się i poznałem dokładne okoliczności 
historii mojej rodziny, dał mi inspirację do rozpoczęcia badań i poszukiwań. Rozpoczęło się to w 
2012 r. i zakończyło pełnym sukcesem. Moje polskie obywatelstwo, od urodzenia, zostało 
potwierdzone przez polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych. Wiąże się z tym pośmiertna 
rehabilitacja mojego ojca!


Dlatego oficjalnym zrzeczeniem się zwróciłem niemiecki paszport 3 grudnia 2019 r.

I w ten sposób też zrehabilitowałem pośmiertnie mojego ojca.


W międzyczasie mogłem znów przyjąć nazwisko Mięczykowski.


Teraz jestem oficjalne:


Aksel Karol Mięczykowski 

Obywatel polski! 

I jestem bardzo dumny z tego !!!




7 . 
Dekret z 
dnia 8 
października 1939 r. 21) w sprawie struktury i administracji terytoriów wschodnich, o którym mowa 
w § 6: Mieszkańcy Niemiec lub krwi pokrewnej terytoriów włączonych stają się obywatelami 
niemieckimi, jak określono dalej. Obszary włączone to Prusy Zachodnie Reichsgaue i Posen, które 
tworzyły części terytorium Polski okupowanego przez Niemcy w tym czasie. 
  



Fragment z powyższego wyroku polskiego Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 
2013 r. stawia sprawę jasno: 
Mój ojciec był (i jest) Polakiem a narzucenie mu obywatelstwa niemieckiego należy uznać za 
nieważne.  
Tak więc Aleksander Fiszer był obywatelem polskim przez całe swoje życie a poprzez zawarcie 
związku małżeńskiego z moją mamą - Eleonore Dorothea Lena, z d. Prange - w dniu 11.06.1949 r., 
nabyła ona obywatelstwo polskie. Oznacza to, że w dniu moich narodzin, 20.02.1956 r., zgodnie z 
polskim prawem, oboje moi rodzice posiadali narodowość polską, a co za tym idzie - również i ja!  

Nawet prawo niemieckie stanowi, że w dniu ślubu moja matka utraciłaby obywatelstwo niemieckie 
i nabyła polskie. 

 Wersja niemiecka 

https://fiszer.ch/resources/POLE100.pdf

	Do faktów:

