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Porządek obrad: 

1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej finansowania współ-
pracy państwa polskiego z Polonią i Polakami za granicą.

2. Projekt „Archiwa Przełomu 1989–1991”. Założenia, cel oraz podsumowanie 5 lat 
funkcjonowania projektu.

3. Sprawy różne.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Person)

Przewodniczący Andrzej Person:
Dzień dobry.
Jeżeli państwo mi wybaczą i pozwolą, to spóźnię się 

trzy minuty. Potęga mediów, zwłaszcza polonijnych, jest 
tak duża, że muszę wyjść na trzy minuty. Ale obiecuję, że 
wrócę. Dobrze?

(Rozmowy na sali)
Przepraszam za panującą tu ciasnotę, ale takie mamy 

warunki. Już kilka razy mówiłem… Kadencja się kończy, 
więc pewnie przed jej końcem nic we wspomnianej kwestii 
nie zmienimy. Ale może kiedyś się uda. Patrzę w kierunku 
naszego senackiego biura i pracowników, może oni kiedyś 
wyjdą z taką inicjatywą. Senator Konopka, jak widzę, się 
uśmiecha, tak więc też pewnie poprze inicjatywę znalezie-
nia przez Senat dogodniejszego miejsca.

Szanowni Państwo, witam serdecznie.
Otwieram siedemdziesiąte ósme posiedzenie Komisji 

Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Witam bardzo serdecznie panie i panów senatorów. Witam 

bardzo gorąco delegację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
na czele z panem Jackiem Junoszą-Kisielewskim, dyrektorem 
Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, 
i z panem Wojciechem Tycińskim, zastępcą dyrektora wspo-
mnianego departamentu. Witam prezesa Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, pana Janusza Skolimowskiego, i pa-
nią Ewę Ziółkowską, wiceprezes. Witam serdecznie. Zawsze 
panią witam w drugiej kolejności, bo tak mam napisane na 
liście, może ona jest ułożona alfabetycznie, ale… Witam bar-
dzo serdecznie Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, repre-
zentowane przez pana Krzysztofa Ochmańskiego, sekretarza 
zarządu krajowego – siedzi tutaj bliżej, dlatego szukałem 
wzrokiem – i panią Anitę Staszkiewicz. Witam pana Marka 
Hauszylda z Fundacji „Semper Polonia”… Nie widzę go. 
Mam nadzieję, że pan prezes dotrze, bo zgłosił swoją obec-
ność. Pani redaktor Małgorzaty Bonikowskej także jeszcze 
nie ma, ale dotrze. Pani Bonikowska jest redaktorem gazety 
„Gazeta” z Toronto, a właściwie z Mississaugi. I chciałbym 
dopisać do naszego dzisiejszego porządku obrad, w ramach 
spraw różnych, właśnie jej wystąpienie dotyczące Polonii 
kanadyjskiej. Może ma kłopoty z dotarciem tu do nas, ale 
pewnie będzie.

W porządku obrad są następujące punkty. Punkt 
pierwszy: rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
dotyczącej finansowania współpracy państwa polskiego 
z Polonią i Polakami za granicą. I punkt drugi: projekt 

„Archiwa Przełomu 1989–1991”. Założenia, cel oraz pod-
sumowanie pięciu lat funkcjonowania projektu. Przedstawi 
je pani dyrektor Agata Karwowska-Sokołowska, którą przy 
tej okazji bardzo serdecznie witam. W ramach punktu „spra-
wy różne”, jak już powiedziałem, będziemy słuchali – jeżeli 
pani redaktor dotrze – o naszej Polonii z Kanady. Będziemy 
także omawiali wyjazd studyjny komisji do Węgorzewa 
na zaproszenie marszałka województwa. Myślałem, że na 
zaproszenie pana senatora Konopki, ale to jest wyjazd na 
zaproszenie marszałka. O tym też powiemy.

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Senatorowie, pod-
jęcie inicjatywy ustawodawczej, o której tu mówimy, ma 
taką, powiedzmy sobie, trochę pechową tradycję. Pechową 
w tym rozumieniu, że cztery lata temu też podjęliśmy taką 
inicjatywę, ale skończyła się kadencja. Teraz jednak sy-
tuacja jest inna i na wniosek Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych… Jak pamiętamy, przed dwoma tygodniami 
o tym mówiłem. Zamysłem jest powołanie zespołu, który 
zająłby się wspomnianym projektem. Taki projekt był już 
kiedyś w Senacie i potem trafił do Sejmu. Niestety, nie ma 
pana senatora Zientarskiego, na którego liczyłem, że przed-
stawi, na jakim etapie był wówczas wspomniany projekt, bo 
senator był jego sprawozdawcą w Senacie. Ale mówił, że 
jest bardzo zajęty, że się spóźni. Na razie go nie ma, więc 
jeżeli można, to do wspomnianego projektu sprzed czterech 
lat na razie nie będziemy jeszcze wracać. Teraz poproszę 
pana dyrektora Junoszę-Kisielewskiego, żeby powiedział 
nam o wszystkich kwestiach dotyczących obecnego etapu 
naszej, no, jeszcze bardzo wczesnej współpracy w sprawie 
omawianego tu projektu.

Nie przywitałem pani legislator, strasznie przepraszam. 
To dlatego, że, jak to się mówi, najciemniej pod latarnią, 
nie widać tego, kto jest zaraz obok. Teraz już jest mi dużo 
łatwiej. Wszystkich już przywitałem. Bardzo cię cieszę.

Panie Dyrektorze…
Dyrektor Jacek Junosza-Kisielewski, Departament 

Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych.

Dyrektor 
Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jacek Junosza-Kisielewski:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Państwo!

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 08)
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tów. W takich przypadkach nie ma żadnych wątpliwości, 
że dane obszary należą do właściwości danych resortów 
i w ramach tych resortów można dokonywać odpowiednich 
wydatków. Wspomniane obszary powinny również dawać 
możliwość, że tak powiem, wykorzystywania ich na rzecz 
Polonii i Polaków za granicą. I otwarty katalog, o którym 
tu mowa, powinien obejmować między innymi dziedzinę 
sportu – bo przecież prowadzimy współpracę z Polonią 
i Polakami za granicą w dziedzinie sportu – dziedzinę go-
spodarki, szkolnictwa, w tym szkolnictwa wyższego, itd. 
Prowadzone są prace remontowe, które podlegają szcze-
gólnym reżimom finansowym. I warto byłoby też wyraźnie 
gdzieś zaznaczyć, że na rzecz Polonii i Polaków za granicą 
dokonywane są remonty w różnej skali. Polakom za gra-
nicą przyznajemy również nagrody finansowe, które też 
podlegają określonym ograniczeniom. Na przykład jeżeli 
chodzi o praktykę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to 
minister spraw zagranicznych może przyznać nagrodę, ale 
w momencie, kiedy pojawia się propozycja, powiedzmy, 
nagrodzenia najlepszego studenta polonistyki za granicą, to 
już mamy do czynienia z wątpliwościami, czy są podstawy 
prawne, żeby taką nagrodę przyznać. A przecież takie dzia-
łanie to znakomity stymulator dalszego kontaktu takiego 
studenta z Polską.

Następna sprawa to pomoc charytatywna. Wprawdzie 
ustawa o pomocy rozwojowej reguluje wspomnianą kwe-
stię, ale w odniesieniu do beneficjentów polonijnych poja-
wiają się wątpliwości, czy możemy finansować taką pomoc 
charytatywną w ramach przepisów dotyczących innego 
rodzaju działalności.

Jeżeli chodzi o zakupy sprzętu, to natrafiamy na trud-
ności w sytuacji, kiedy wartość jednostkowa sprzętu, który 
chcemy zakupić na rzecz Polonii i Polaków za granicą, 
przekracza 500 euro. Jeśli przekracza ona 500 euro, to 
dany zakup jest już zaliczany do wydatków inwestycyjnych 
i powinien być wpisany do ksiąg majątkowych placówki. 
A do ksiąg majątkowych placówki wpisuje się tylko te 
przedmioty, z których placówka korzysta. Tak więc jeżeli 
coś jest wpisane do księgi inwentarzowej placówki, to nie 
ma podstaw do przekazania tego beneficjentowi polonij-
nemu itd., itd. Ja wymieniam tylko przykłady. Gdybyśmy 
tworzyli nowe prawo dotyczące omawianych tu regulacji, 
można by wręcz zapisać, że istnieje możliwość przekazy-
wania, niezależnie od wspomnianego limitu 500 euro… Że 
pozycje o wartości jednostkowej powyżej 500 euro mogą 
być przekazywane naszym beneficjentom polonijnym. A te-
raz w omawianej kwestii natrafiamy już na przeszkody. To 
jest taki, powiedzmy, przykładowy katalog obszarów, które 
można by ująć we wspomnianym akcie prawnym.

Druga grupa zagadnień. Naszym zdaniem we oma-
wianym tu akcie prawnym powinniśmy wskazać, że nie-
które działania mają charakter jednostronny. I w sytuacji, 
w której zawierana jest umowa między podmiotem polskim 
a podmiotem polonijnym, nie oczekujemy, że tak powiem, 
wzajemności – w tym sensie, że my świadczymy na rzecz 
partnera polonijnego, a partner polonijny świadczy na naszą 
rzecz. Prawnicy bardzo często kwestionują… Uważają, 
że jeżeli podpisujemy umowę z partnerem, to świadcze-
nie musi być wzajemne. Oczywiście nie mogą się zdarzać 
takie sytuacje, że my świadczymy, a partner polonijny nie 

Ja chciałbym nawiązać do spotkania państwa komisji 
z panem ministrem Grzegorzem Schetyną, które odbyło się 
w lutym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. To była 
robocza dyskusja na temat tego, jak możemy usprawnić 
współpracę z Polonią i Polakami za granicą. Jedną z kon-
kluzji po kuluarowej dyskusji, która się wywiązała, była 
wola obu stron do wyłonienia właśnie takiej grupy roboczej, 
która rozważyłaby, jakich zmian można dokonać w pol-
skim prawie, żeby prawo finansowe, zasady finansowania 
współpracy z Polonią i Polakami za granicą i wspierania 
ich, były bardziej przyjazne dla beneficjentów.

Państwo pozwolą, że zacznę od kilku ogólnych sfor-
mułowań, bo chociaż są to kwestie dobrze znane członkom 
komisji, będzie, jak myślę, pożyteczne, jeśli wspomniane 
stwierdzenia padną na początku. Otóż Polonia i Polacy 
za granicą to szczególna kategoria osób. Musimy mieć 
świadomość, że obejmuje ona osiemnaście do dwudziestu 
milionów osób, a więc 1/3 Polaków, wraz z osobami wy-
wodzącymi swoje pochodzenie z Polski. Mówimy zatem 
o 1/3 Polaków w ogóle, żyjących na świecie, czy też osób 
mających polskie pochodzenie. Są to wszystko osoby, któ-
re żyją za granicą, a więc na co dzień podlegają prawu, 
również prawu finansowemu, krajów zamieszkania, które 
bardzo często i w istotnym stopniu różni się od polskiego 
prawa finansowego. Niejednokrotnie nasze wymogi formal-
ne wydają się wspomnianym osobom niezrozumiałe. Takie 
osoby skarżą się na to, że wspomniane wymogi są zbyt 
skomplikowane. Postępowanie niezgodne z naszymi pro-
cedurami najczęściej oznacza nieznajomość naszych reguł. 
Nie musi wcale oznaczać nierzetelności w gospodarowaniu 
środkami publicznymi – przeciwnie, wielu naszych wielo-
letnich partnerów polonijnych cieszy się naszym pełnym 
zaufaniem i nie pojawiają się wątpliwości co do rzetelności 
gospodarowania polskimi środkami publicznymi.

Trzeba jeszcze dodać, że Polonia i Polacy za grani-
cą reprezentują wielki potencjał w zakresie współpracy 
z Polską. Z jednej strony pamiętamy o naszej powinności 
wobec Polaków na Wschodzie, którzy przez dziesięciole-
cia byli izolowani od Polski i z tego tytułu należy im się 
wsparcie, ale z drugiej strony, jak powiedziałem, Polonia 
i Polacy za granicą dysponują wielkim potencjałem w za-
kresie współpracy z Polską, przede wszystkim w dziedzinie 
rozpowszechniania, upowszechniania rzetelnego wizerunku 
współczesnej Polski i ułatwiania współpracy między Polską 
a światem, na szczeblu regionalnym i na szczeblach sekto-
rowych. Jest to dodatkowy bardzo poważny czynnik wska-
zujący na potrzebę zmodyfikowania procedur finansowania 
współpracy ze wspomnianymi, tak ważnymi i licznymi 
partnerami, tak aby system finansowania był bardziej przy-
jazny właśnie dla partnerów, o których tu mowa.

Dokonaliśmy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
przeglądu kwestii, których uregulowanie mogłoby się 
przyczynić do uczynienia wspomnianego systemu bar-
dziej przyjaznym. Ja je krótko scharakteryzuję, bo, jak 
rozumiem, dzisiejsze posiedzenie ma charakter wstępny, 
ma na celu raczej zainicjowanie procesu, pracy nad wspo-
mnianymi regulacjami. Pierwsza grupa zagadnień wiąże się 
z potrzebą stworzenia w ramach jakiegoś aktu prawnego 
katalogu obszarów współpracy z Polonią i Polakami za 
granicą, obszarów będących domeną bardzo różnych resor-
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Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, we wspo-
mnianej grupie bez wątpienia musiałby się znaleźć przed-
stawiciel Ministerstwa Finansów, z którym jeszcze na oma-
wiany tu temat nie rozmawialiśmy, uważaliśmy bowiem, 
że dzisiejsze początkowe spotkanie będzie ewentualnie 
podstawą do takich rozmów. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Nim otworzę dyskusję i zachęcę, zaproszę państwa do 

zabierania głosów, sprostuję swój błąd. Czas leci szybciej 
niż mi się wydaje. Wspomniany projekt ustawy o opiece 
Senatu nad Polonią i Polakami za granicą był oczywiście 
przedmiotem prac kadencję wcześniej, nie w 2011 r., tylko 
2007 r., w pechowym momencie, bo wówczas była akurat 
skrócona kadencja parlamentu i właściwie wydawało się, 
że przegłosujemy… Ale, niestety, nie przegłosowaliśmy. 
Minęło osiem lat i moim zdaniem to dobrze, że do wspo-
mnianego projektu wrócimy.

I druga kwestia: ja myślę, że posiedzenie działającego 
przy naszej komisji Zespołu do spraw Polaków na Białorusi 
będzie dobrym miejscem do dyskusji na temat, o którym 
pan dyrektor wspomniał na końcu.

Zapraszam teraz panie i panów senatorów oraz naszych 
gości do dyskusji, do zabierania głosu na temat wszystkich 
czterech ważnych punktów, o których wspomniał pan dy-
rektor, ale nie tylko, również ogólnie na temat omawianego 
projektu.

Nikt się nie zgłasza. Wygląda na to, że wszystko jest 
jasne.

Wszystko jest oczywiste dla pana senatora…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może w takim razie goście, których zawsze podziwiam 

za aktywność, przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”… Pan 
ambasador się zasępił, ale na pewno zabierze głos, zwykle 
mogę na niego liczyć.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panią Basię, że tak powiem, zostawiliśmy dzisiaj 

w spokoju…

Prezes Zarządu Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” 
Janusz Skolimowski:
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie i Panowie 

Senatorowie! Koledzy i Koleżanki!
Wydaje mi się, że omawiana inicjatywa, jakkolwiek 

bardzo cenna i istotna, jak zawsze trafia tak troszeczkę… 
Jeżeli wziąć pod uwagę kalendarz polityczny, to sytuacja 
jest taka dosyć, powiedziałbym, trudna. Myślę jednak, 
że sama idea doprowadzenia do regulacji wspomnianych 
spraw, którą, jak sądzę, dyskutowano w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych od nawet dziesiątków lat, oczywiście 
ze wzmożoną siłą w momencie, kiedy większość środków 
finansowych, o których mowa, przeszła do wspomnianego 
resortu… I myślę również, że dobrze byłoby spróbować 
prześledzić ustawodawstwo dotyczące omawianej kwestii, 
które funkcjonuje w krajach – nie wiem, czy koledzy już 

świadczy w ogóle, ale mogą się zdarzać takie sytuacje, że 
partner świadczy na rzecz środowiska polonijnego, a nie 
zwrotnie, na rzecz strony finansującej. To jest kolosalna 
różnica. I wspomniane kwestie powinny być uregulowane 
w prawie, o którym tu mowa.

Trzecia grupa spraw, które powinny zostać uregulo-
wane, to możliwość przekazywania przez kierowników 
placówek dyplomatyczno-konsularnych przedstawicielom 
Polonii i Polaków za granicą – i tutaj dodam: przedstawi-
cielom cieszącym się autorytetem i zaufaniem – zaliczek, 
czy jakkolwiek inaczej byśmy to określili, do rozliczenia 
po realizacji zadania. Partnerzy polonijny bardzo często 
skarżą się na to, że muszą zakładać własne środki, a dopiero 
w momencie, w którym zadanie zostaje całkowicie rozli-
czone i są w stanie przedstawić rachunki z jego wykonania, 
otrzymują środki. A wcześniej, prowadząc działalność spo-
łeczną, muszą zakładać pieniądze prywatne. Oczywiście, 
inna jest sytuacja w krajach wysoko rozwiniętych, a inna 
jest sytuacja na Wschodzie, gdzie omawiany problem jest 
szczególnie istotny. Ale dodam, że nie tylko tam. Ja przez 
pięć lat pracowałem w Brazylii i dobrze wiem, że wielu 
działaczom prowadzącym bardzo wartościową działalność 
polonijną też jest trudno założyć większe sumy, żeby sfi-
nansować przedsięwzięcie. Tak więc wydaje się nam, że 
w odniesieniu do naszych partnerów polonijnych, którzy 
cieszą się naszym pełnym zaufaniem, powinna istnieć moż-
liwość zaliczkowania, przynajmniej w jakimś zakresie, 
działania organizacji społecznych.

I wreszcie, na zakończenie przeglądu naszych propo-
zycji, kierunków naszej dyskusji, omówię czwartą grupę 
zagadnień. Proponujemy mianowicie uproszczenie zasad 
dokumentowania działań związanych z wydatkowaniem 
środków w szczególnych warunkach, zwłaszcza w pań-
stwach – i tutaj określmy kategorię, może bez rozwija-
nia tematu w ramach dyskusji publicznej – niedemokra-
tycznych lub w których obowiązuje prawo nieprzyjazne 
mniejszościom narodowym i grupom etnicznym. Jak 
mówię, niechętnie rozwijałbym temat w obecnej formule 
spotkania, niemniej jednak są kraje, które prowadzą nie-
przyjazną działalność wobec mniejszości narodowych lub 
wobec działalności kulturalno-oświatowej grup etnicznych. 
Najczęściej są to kraje o niższym statusie materialnym czy 
takie, gdzie nasi rodacy odznaczają się niższym statusem 
materialnym i to stawia ich w bardzo trudnej sytuacji. Bo 
o ile w zaprzyjaźnionym z Polską kraju na Zachodzie nie 
ma żadnego problemu, jeśli działacz polonijny dokonujący 
zakupu towaru lub usługi w sklepie czy w jakiejś agencji 
poprosi o rachunek – taki rachunek jest od razu wystawiany 
na ambasadę – o tyle w niektórych krajach Wschodu na 
pewno nie można czegoś podobnego zrobić, ze względów 
oczywistych. I w efekcie znajdujemy się w trudnej sytuacji. 
Polska placówka zagraniczna czy polska organizacja poza-
rządowa rozliczają dokumentację wydatków według faktur 
wystawionych na swój podmiot, a wspomniane podmioty 
nie mogą prosić o fakturę ze względu na specyfikę prowa-
dzonej działalności. Może na tym bym poprzestał.

Konkluduję: chciałbym prosić Wysoką Komisję, 
aby rozważyła utworzenie wspólnej grupy ekspertów. 
Oprócz państwa, Wysokiej Komisji, i Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, konkretnie naszego Departamentu 
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Sekretarz Zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” 
Krzysztof Łachmański:
Myślę, że będę tu wyrazicielem opinii całego zarzą-

du i pana prezesa, którego dzisiaj nie ma. Uważam, że 
państwa inicjatywa jest absolutnie konieczna. Bardzo się 
cieszymy. Podzielam też zdanie, które wypowiedział tutaj 
pan przewodniczący fundacji: żeby poza uproszczeniami, 
które proponuje pan dyrektor, resort Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, w jakiś sposób trochę uprościć sprawoz-
dawczość, bo ona jest naprawdę bardzo trudna i często 
sprawy merytoryczne nam po prostu… Często bardziej 
zwracamy uwagę na rozliczenia niż na inne kwestie. Tak 
więc bardzo bym prosił o…

I jeszcze na jedną sprawę chciałbym zwrócić uwagę. 
Pan dyrektor powiedział tutaj przed chwileczką o możli-
wości zaliczkowania. I wymienił pan wyłącznie placówki 
dyplomatyczne. Myślę, że wspomniana grupa podmiotów 
mogłaby być rozszerzona o organizacje pozarządowe, ta-
kie jak chociażby Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 
Zaliczkowanie mogłoby też ewentualnie być udzielane 
osobom, tak jak pan powiedział, powszechnego zaufania. 
Osobom albo organizacjom… Chodzi mi tu o zaliczkowa-
nie na pewne zadania, które można by rozliczyć później. 
To też jest, jak sądzę, bardzo ważne, żeby ewentualnie była 
możliwość rozszerzenia wspomnianego rozwiązania na 
organizacje pozarządowe. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie.
A, jednak. Proszę, niewywoływana… Pani senator ni-

gdy mnie nie zawodzi.
Bardzo proszę, pani senator Barbara Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja bym jednak chciała, żebyśmy uściślili pewną kwestię. 

Żeby nie zachodziła obawa, że deklaracja, którą usłysze-
liśmy, jest związana li tylko z tak zwanymi konkursami. 
Ja się boję – już na podstawie przedstawionych tu wypo-
wiedzi, zwłaszcza pana – że niektóre organizacje mogą 
potraktować to wszystko jako pewną zmianę… I znowu 
zacznie się problem.

Panie Dyrektorze, czy byłoby możliwe – wszystko jest 
możliwe, jeżeli się chce – żeby powstała z państwa strony 
taka krótka notatka prasowa, nie dla prasy, bo nie chodzi mi 
o to, żeby była pisana z myślą o prasie, tylko na przykład 
dla nas, senatorów? My bardzo często współpracujemy 
– abstrahuję już tutaj od organizacji, które współpracują 
– z takimi indywidualnymi, małym organizacjami, typu 
koła kulturalne itd. Bo zakres, który pan przedstawił, jest 
bardzo szeroki. Tak że wszelkiego rodzaju działalność, 
jaką prowadzą nasi rodacy, może, tak się wyrażę, odnaleźć 
siebie w tytułach, hasłach, które pan wymienił, jeżeli cho-
dzi o rozszerzenie wspomnianej współpracy. Ale bardzo 
mi zależy na tym, żeby nie powstało nieporozumienie, że 

to zrobili, może tak –prowadzących podobną lub zbliżo-
ną działalność za granicą, wspierających nie tylko, no ale 
przede wszystkim, swoje grupy narodowościowe. Mam 
tu na myśli w pierwszej kolejności może Francję i kraje, 
jak chociażby Wielka Brytania, które zajmują się swoimi 
obywatelami za granicą. Tam chodzi głównie o to, że wspo-
mniani obywatele… I to jest może bardziej taka opieka 
konsularna… Ale również pewne rozwiązania finansowe 
i pewne rozwiązania w zakresie sposobu udzielania pomocy 
nadawałyby się może nie do bezpośredniego recypowania, 
ale do potraktowania w charakterze pewnych wzorców.

Oczywiście inicjatywa, o której tu mówimy, jest ze 
wszech miar potrzebna i… Jak by to powiedzieć… Nie 
chcę użyć takiego słowa, ale… Naprawdę należało za-
jąć się omawianym tu tematem już dużo, dużo wcześniej, 
ponieważ mamy taki problem, że działamy na… Mówię 
zwłaszcza o mojej fundacji, ale nie tylko. Wszyscy kole-
dzy i koleżanki działający na całym świecie natrafiają na 
szereg problemów właśnie ze stosowaniem naszego prawa 
w zakresie rachunkowości i finansów do, można powie-
dzieć, rzeczywistości innych krajów. A zwłaszcza, znając 
mój macierzysty resort, z którego się wywodzę… Tam 
księgowość stoi na najwyższym poziomie, a w tej chwili 
w zakresie rozliczania wszystkich projektów polonijnych 
jest nawet podwójna księgowość, bo najpierw jedna księ-
gowość – departamentu, a potem druga księgowość – MSZ, 
generalna. To wszystko powoduje, że nasze merytoryczne 
sprawy są, że się tak wyrażę, niewielkie w stosunku do 
tych dotyczących rozliczenia wspomnianych środków fi-
nansowych. Nie chcę wspomnianej kwestii rozwijać, bo 
wszyscy tu siedzący, zwłaszcza po lewej stronie, doskonale 
rozumieją poruszony temat. I myślę, że pewne elementy 
należałoby przejąć z fundacji z innych krajów, które to 
fundacje działają na wspomnianym terenie. W taki sposób, 
żebyśmy – oczywiście nie tracąc nic ani z transparentności, 
ani z celowości czy z właściwego wykorzystywania środ-
ków – mieli większą elastyczność.

Poza tym pamiętajmy, że działamy w omawianym tu 
systemie w roku budżetowym. A życie naprawdę nie stoi 
w miejscu. Po zatwierdzeniu projektu, po dostaniu pienię-
dzy, po kilkumiesięcznym czekaniu sytuacja się zmienia. 
Nasze projekty przygotowane w październiku są tak na-
prawdę realizowane w maju, czerwcu, jak dobrze pójdzie. 
Albo potem we wrześniu i październiku. A życie upłynęło. 
Są zupełnie inni ludzie, inne organizacje, ludzie się po-
zmieniali. I musimy wtedy kolejny raz, że tak powiem, 
załączać, aneksować, aneksować, aneksować… To są ty-
siące ton papieru. I czasami, że tak to ujmę, ciężko zza 
tego papieru dostrzec ludzi. Tak, że jestem za omawianą 
inicjatywą i w imieniu mojej fundacji deklaruję gotowość 
pełnego włączenia się – jeżeli Wysoka Komisja uzna to za 
stosowne – do pracy. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”? Proszę uprzejmie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)



w dniu 10 czerwca 2015 r. 7

Bardzo przepraszam. Będziemy się starali wpłynąć na 
pana senatora Zientarskiego, żeby nie zwoływał komisji 
w takim czasie.

A teraz, jeśli można, projekt zaprezentuje pani dyrektor 
Agata Karwowska-Sokołowska, tak? Bardzo proszę panią 
dyrektor i panów pracowników Senatu…

I pani senator Grażyna Sztark na pewno niezawodnie 
zabierze później głos na wspomniany temat.

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zdąży pani.
(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)
Bardzo proszę, Pani Dyrektor.

Dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji 
w Kancelarii Senatu 
Agata Karwowska-Sokołowska:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja celowo nie zgłaszałam się w dyskusji do punktu 

pierwszego, bo wiedziałam, że będę miała możliwość 
powiedzenia kilku słów. Chciałabym zadeklarować, jako 
osoba kierująca Biurem Analiz i Dokumentacji, w odpo-
wiedzi na to, o czym wspominał pan dyrektor, że gdyby 
komisja czy też zespół pracujący nad projektem w którym-
kolwiek momencie uznali, że jest potrzeba przygotowania 
i przedstawienia materiału analitycznego, porównawcze-
go, ukazującego, jak wspomnianego rodzaju rozwiązania 
funkcjonują w innych krajach europejskich, które również 
opiekują się swoimi rodakami za granicą, diasporą, to ja 
jak najbardziej deklaruję gotowość przygotowania takie-
go materiału przez nasze biuro. Jako biuro analityczno-
badawcze parlamentu współpracujemy z innymi takiego 
rodzaju jednostkami w parlamentach, w ramach zinstytu-
cjonalizowanej sieci wymiany informacji. I deklaruję, że 
jeśli tylko będzie taka potrzeba, to przygotujemy państwu 
odpowiedni materiał.

A teraz przejdę już do samego projektu „Archiwa 
Przełomu 1989–1991”. Bardzo dziękuję panu przewod-
niczącemu, że stworzył możliwość krótkiej prezentacji 
wspomnianego projektu. Bardzo zależało mi na tym, żeby 
komisja miała sposobność wysłuchania, na czym on pole-
ga, jak wyglądają jego główne cele, założenia i na jakim 
jesteśmy etapie po pięciu latach realizacji. Jest to dla nas, 
jako dla realizatorów projektu, szczególnie ważne, dlate-
go że w bieżącym roku przypada pięciolecie jego realiza-
cji. Mamy mały jubileusz. Za dwa tygodnie odbędzie się 
w Kancelarii Senatu jubileuszowe seminarium ogólnopol-
skie. Wszyscy państwo senatorowie, członkowie komisji, 
otrzymaliście już zaproszenia.

Teraz kilka słów o projekcie, na zasadzie wprowadzenia 
do tematyki. Żeby zobrazować, na jakim jesteśmy etapie 
i jaki ogrom pracy został już wykonany, z pomocą pracow-
ników archiwum Senatu, pana kierownika Roberta Kubasia, 
a także Macieja Pindelskiego, chcemy nie tylko słowem, 
lecz także obrazem przedstawić, nad czym pracujemy.

„Archiwa Przełomu 1989–1991” to projekt realizowany 
przez Kancelarię Senatu i Kancelarię Prezydenta. Został on 
objęty honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

omawiana tu propozycja dotyczy składanych wniosków 
o dofinansowanie na różne projekty. Bo to jest kwestia od-
rębna, mająca swoje przepisy, którymi się państwo kierują 
itd. Chodzi mi o to, żeby była pełna jasność. Bo czasami 
pytania – przepraszam, że tak drążę temat – od niedużych 
organizacji wskazują na to, że pewne problemy zlewają im 
się w jedno, że oni nie potrafią rozróżnić pewnych kwestii. 
A tutaj chodzi o to, żebyśmy udzielali im wiarygodnych 
informacji, takich, z jakimi się zapoznaliśmy.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Przybył do nas pan senator Zientarski, niezawodnie. Ale 

ja myślę, że wracać do tamtego projektu to już…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani Senator, bardzo przepraszam, ja nigdy nie śmiał-

bym kobiecie zwrócić uwagi, ale pani też się spóźniła. 
Gdyby pani była obecna od początku, tobym powiedział, 
że… Pan senator Zientarski był tutaj wzywany różnymi 
środkami łączności, jego obecność była o tyle ważna, że 
pełnił on funkcję sprawozdawcy projektu wspomnianej 
ustawy sprzed siedmiu lat, już gotowej, który każdy z pań-
stwa dostał. Oczywiście, dzisiaj sytuacja jest już kompletnie 
inna, choćby dlatego, że… I liczyłem, Pani Senator, że nasz 
kolega, pan senator Zientarski, wypowie się na wspomniany 
temat. No, ale nie był obecny.

Tak więc wrócę do wspomnianego tematu tylko na 
tyle… Ponieważ to była zupełnie inna ustawa – chociażby 
ze względu na to, że pieniądze, o których mowa, nie są 
dzisiaj w Senacie, tylko w MSZ, i z wielu innych powodów 
– wspomniany projekt na pewno będzie stanowił dla nas 
jakiś ważny element współpracy, ale jest to już zupełnie 
coś innego. Myślę, że na tym zakończymy.

Pani legislator nie będziemy pytali, bo na razie jeszcze 
nie ma o co.

I bardzo liczę na to, że mimo przerwy związanej z nową 
kadencją – bo do zakończenia kadencji na pewno nie zdą-
żymy, że tak nieelegancko powiem, wyprodukować ustawy 
– prace zespołu będą trwały. Widzę, że pani senator Borys- 
-Damięcka już się zapisała do pracy we wspomnianym 
zespole. Bardzo się cieszę. Również senator Gil, siedzi tam 
skromnie, z boku, ale też do nas dołączy, prawda? Co by 
oznaczało – że tak powiem, w podtekście – że spotkamy się 
w takim składzie w następnej kadencji. Ale tego nie wiemy, 
wszystko jest w rękach i głowach elektoratu.

Jednym słowem: powołamy wspomniany zespół. Jeśli 
państwo pozwolą, ja spotkam się z panem dyrektorem, już 
osobno, i pana senatora Zientarskiego oczywiście też zaprosi-
my do współpracy, tak samo jak wielu z państwa. Zobaczymy, 
jak to wszystko będzie się kształtować. Na razie dziękuję.

Przechodzimy do drugiego, równie ważnego tematu: 
projekt „Archiwa Przełomu 1989–1991”.

Jest pani senator, nasza główna…
(Senator Piotr Zientarski: Propagatorka.)
Tak, propagatorka archiwum. Zapraszamy do stołu, 

Pani Senator.
(Senator Grażyna Sztark: Pan senator zwołał ko-

misję…)
(Senator Piotr Zientarski: No dobrze…)
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Teraz krótko powiem o tym, kto wspomniany projekt 
realizuje, a mianowicie, co kryje się pod hasłem „realizato-
rzy projektu”. To są trzy główne organy, trzy główne ciała. 
Pierwsze z nich to zarząd projektu, czyli szef Kancelarii 
Senatu oraz szef Kancelarii Prezydenta. Zarząd nadaje, 
powiedziałabym, główny impet i określa dynamikę działań 
w ramach projektu.

Druga, niezmiernie ważna instytucja to rada programo-
wa, w której jest około trzydziestu osób. Chciałabym po-
wiedzieć, że akurat dzisiaj na posiedzeniu są obecni człon-
kowie wspomnianej rady programowej: pani senator Sztark, 
pan senator Gil, ja i pan kierownik Kubaś. Członkami rady 
są też historycy, prawnicy, osoby, które specjalizują się 
w metodyce prawa archiwalnego, ale też mają bardzo duże 
doświadczenie, jeżeli chodzi o aspekt prawny realizowania 
wspomnianego rodzaju przedsięwzięć. To ważne, weszli-
śmy bowiem z realizacją naszego projektu w domenę pu-
bliczną i wszystko, co upubliczniamy, musimy pokazywać 
z pełnym poszanowaniem ochrony dóbr osobistych i praw 
autorskich. Tak że to wszystko jest dla nas dużym wyzwa-
niem też od strony prawnej.

I wreszcie zespół koordynacyjny, w skład którego wcho-
dzą pracownicy Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta. 
To ciężko pracujący organ, zdeterminowany, żeby wszystko 
szło do przodu i zgodnie z zamierzeniami, czyli zgodnie 
z zaleceniami rady programowej, która, jako ciało opinio-
dawcze i zalecające nasze działania, przedstawia cele.

Jeśli chodzi o partnerów projektu, to w chwili obec-
nej udało się już pozyskać czterdziestu sześciu partnerów 
prywatnych – tak jak państwo widzicie na prezentacji – 
oraz siedemdziesiąt trzy instytucje, organizacje i projekty. 
Partnerzy prywatni… My w tych materiałach przygotowa-
liśmy pełną listę osób, które dokonały donacji swoich ma-
teriałów. A instytucje i organizacje to najczęściej archiwa, 
biblioteki i muzea. Muszę powiedzieć, że omawiany projekt 
spotkał się z naprawdę bardzo dużym odzewem wszystkich 
instytucji lokalnych, które bardzo chętnie do niego przystą-
piły. Tym bardziej, że z punktu widzenia instytucji, które 
mieszczą się poza centrum, czyli poza Warszawą, bardzo 
ważne jest to, że my nie oczekujemy przekazania orygi-
nałów dokumentów, tylko oferujemy pomoc w zakresie 
digitalizacji, opracowania, a po zdigitalizowaniu zawsze 
przekazujemy oryginały właścicielom bądź też osobom czy 
instytucjom zarządzającym danymi dokumentami.

Może jeszcze powiem krótko o historii projektu, bo to 
pokazuje, jakie działania i jakie etapy pracy doprowadziły 
nas do momentu, w którym jesteśmy obecnie. Formalna 
współpraca pomiędzy dwiema kancelariami została na-
wiązana w czerwcu 2011 r., kiedy podpisano stosowne 
porozumienia pomiędzy szefami kancelarii. To umożliwiło 
nam organizowanie wspomnianych seminariów ogólno-
polskich, które obecnie stały się już właściwie pewnego 
rodzaju tradycją projektu. Pierwsze seminarium odbyło się 
w 2011 r., gospodarzem była Kancelaria Senatu. Kolejne 
odbywały się na przemian w Kancelarii Prezydenta oraz 
właśnie w Kancelarii Senatu. I to, o czym chciałabym 
państwu senatorom powiedzieć, to… Albo to może za 
chwilkę. A teraz jeszcze krótko o historii projektu, a kon-
kretnie o wyjazdach do naszych współpracowników, do 
naszych partnerów.

Działalność projektu opieramy na filarach, które po-
dzieliliśmy, jako realizatorzy tego przedsięwzięcia, na 
dwie główne grupy. Pierwszy filar nazywa się „Ocalić od 
zapomnienia”, a drugi – „Razem iść do celu”. Działania 
należące do pierwszej grupy mają na celu przede wszystkim 
ocalenie od zapomnienia źródeł historii ze wspomnianych 
przełomowych lat. A „Razem iść do celu” to działania na 
rzecz idei projektu, chodzi tu o wspomaganie wszystkich 
działań, przedsięwzięć i pomysłów, które będą miały na 
celu ocalenie dokumentów wszelkiego rodzaju z okresu, 
o którym tu mowa.

To, co jest naszym głównym celem, który, jak się pań-
stwo zaraz przekonacie, udało nam się już w bardzo dużej 
mierze zrealizować, to stworzenie elektronicznego, ogólno-
polskiego, internetowego repozytorium zasobów. Tak żeby 
każdy, kto jest wspomnianym okresem zainteresowany, bez 
względu na to, czy jest profesjonalistą, czyli naukowcem, 
na przykład historykiem, czy też młodym człowiekiem, 
mógł sobie na zasadzie prostego kliknięcia dotrzeć do za-
sobów, które gromadzimy.

W związku z tym, że przedsięwzięcie jest, można po-
wiedzieć, interdyscyplinarne, bo dotyczy i kwestii politycz-
nych, i kulturowych, i społecznych, i gospodarczych, bo we 
wszystkich tych dziedzinach przełom w latach 1989–1991 
się dokonywał, zarówno poszukujemy informacji, które 
dotyczą miejsc przechowywania archiwaliów czy też in-
nych dokumentów, jak i jesteśmy otwarci na nawiązanie 
współpracy z instytucjami, które realizują podobne przed-
sięwzięcia, podobne projekty w omawianym tu zakresie. 
Tak że do współpracy zapraszamy i instytucje, i organiza-
cje, ale również osoby prywatne.

Czemu mówię o tym, że macie już państwo możliwość 
zapoznania się z częściową realizacją pomysłu? Od dłuż-
szego czasu funkcjonuje już strona www.archiwaprzelomu.
pl, która jest właśnie ucieleśnieniem naszego pomysłu, czyli 
zgromadzenia w jednym miejscu zdigitalizowanych zbio-
rów. Polecam wspomnianą stronę państwa uwadze. Tutaj 
przedstawiamy przykładowo, jak wygląda samo uporząd-
kowanie informacji, jak pojemna, a jednocześnie bardzo 
czytelna, jeżeli chodzi o sposób prezentowania treści, jest 
to strona. Mam nadzieję, że taka ocena czytelności i przej-
rzystości to nie jest tylko nasza subiektywna opinia, ale że 
strona spotyka się z równie przychylnym przyjęciem ze 
strony odbiorców.

Mamy w zamierzeniu realizację kolejnych pomysłów. 
Były one zapowiadane na poprzednich seminariach, które 
odbywały się w Kancelarii Senatu. Ponieważ ciągle ku-
leje edukacja młodych ludzi na temat najnowszej histo-
rii Polski… Ja już o tym mówiłam, przepraszam, że się 
powtórzę, ale wspomniane informacje są moim zdaniem 
bardzo przemawiające do wyobraźni. Kiedy kilka lat temu 
przeprowadzono wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej 
badania na temat ich wiedzy historycznej, to okazało się, że 
dużo bogatsza i bardziej kompletna jest wiedza dotycząca 
starożytności czy średniowiecza, a lata osiemdziesiąte czy 
lata dziewięćdziesiąte to dla młodego pokolenia kompletna 
terra incognita. Chcemy wyjść wspomnianemu problemowi 
naprzeciw i w ramach projektu stworzyć zakładkę „młody 
badacz”. Chcemy też pokazać bardziej rozbudowaną wi-
trynę edukacyjną projektu.



w dniu 10 czerwca 2015 r. 9

w ramach panelu archiwalnego ma na celu właśnie pokaza-
nie z perspektywy instytucji inicjatyw, które podejmowane 
są w Polsce, a których zadaniem jest wskrzeszanie pamię-
ci i źródeł dotyczących dziejów emigracji polskiej. Tutaj 
jest przewidziany udział pana przewodniczącego Persona, 
będą także pan minister Maciej Klimaczak z Kancelarii 
Prezydenta, pan profesor Stępniak z Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych, a ponadto jeszcze działacze na-
ukowi oraz pan senator Niewiarowski. Chcemy też pokazać 
coś, co ostatnio cieszy się bardzo dużym powodzeniem, 
a co jest właściwie takim, powiedziałabym, dopiero racz-
kującym i świeżo zaprezentowanym pomysłem, a miano-
wicie Muzeum Emigracji w Gdyni. Udało nam się namó-
wić panią dyrektor, aby krótko o wspomnianym pomyśle 
opowiedziała.

A na zakończenie całego przedsięwzięcia jest zaplano-
wany koncert, na który już teraz gorąco państwa zapraszam. 
Będzie to koncert wyłamujący się z dotychczasowej kon-
wencji podobnego rodzaju przedsięwzięć organizowanych 
jak dotąd w kancelarii. Chcemy mianowicie, żeby – zu-
pełnie wyjątkowo – nie był to koncert muzyki poważnej, 
ale taki krótki przegląd piosenek właśnie z okresu zrywu 
narodowego lat osiemdziesiątych. Bo naszym zdaniem one 
się bardzo dobrze wpisują w temat.

I na zakończenie powiem, że bardzo gorąco zapraszam 
i zachęcam do współpracy. Liczymy, jako realizatorzy pro-
jektu, na państwa obecność na jubileuszowym seminarium. 
Dziękuję. (Oklaski)

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję, Pani Dyrektor. Ja też bardzo na to liczę.
Brawa są potwierdzeniem tego, jaką gigantyczną pracę 

państwo wykonali. Ogromnie za to dziękujemy i gratuluje-
my. Jestem przekonany, że seminarium też będzie wielkim 
sukcesem.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Czy są może 
jakieś pytania do pani dyrektor?

Widzę, że pan senator Mieczysław Gil, bardzo chęt-
nie… No, jest pan, jak zauważyłem, w radzie, tak więc 
to pewnie niemal pana obowiązek, żeby powiedzieć ja-
kieś trzy zdania na ten temat projektu „Archiwa Przełomu 
1989–1991”, tak?

Senator Mieczysław Gil:
Rzeczywiście, uczestniczę w działaniach, a jednocze-

śnie, co jeszcze ważniejsze, niezwykle cenię sobie tę dzia-
łalność. Upłynęło już bowiem wystarczająco dużo czasu, 
kiedy nie interesowaliśmy się właśnie wspomnianą nie-
zwykłą przeszłością, nie tak odległą, dzięki której w spo-
sób fenomenalny, jak na polską rzeczywistość i polskie 
działania mające na celu wolność, niepodległość, drogą 
„Solidarności”, drogą działań wielu wspólnot politycz-
nych, odzyskaliśmy wspomnianą wolność. Co do tego, 
jaka ona jest, krytycy mają szereg uwag i pewnie też wiele 
słuszności, ale dokumentacja wspomnianego czasu jest 
niezbędna. I dlatego, jeśli teraz coś tam mi sumienie pod-
powiada… Myślę, że potrzeba chyba większej współpracy 
z „Solidarnością” jako taką, obecnym związkiem zawodo-

Dzięki temu, że zadaliśmy sobie, jako realizatorzy, 
dużo trudu i włożyliśmy w to wszystko pracy, jeździli-
śmy bowiem właściwie po całej Polsce – bo i Mazowsze 
północne, i Kraków, i Lublin, i misja katolicka w Paryżu, 
i wyjazdy do Londynu, do archiwaliów zgromadzonych 
przez środowiska polonijne – udało nam się zabezpieczyć 
bardzo dużą ilość materiału archiwalnego, bardzo wiele 
naprawdę unikatowych dokumentów. Wspomniane wyjaz-
dy pokazały nam, że jeśli chodzi o środowisko krajowe, 
to naprawdę dużo przedsięwzięć zostało już zorganizo-
wanych. Zresztą kolejne przedsięwzięcia towarzyszące, 
czyli pikniki archiwalne, w których braliśmy udział, czy na 
przykład organizowana w zeszłym roku konferencja „Nasi 
w Sejmie i w Senacie”, przygotowana na dwudziestopię-
ciolecie Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, pokazały, 
że rozpoznawalność projektu w kraju jest już na naprawdę 
dobrym, zadowalającym nas poziomie.

Z kolei przedsięwzięcie, które chcemy zrealizować 
w bieżącym roku, które chciałabym szczególnie polecić 
państwa uwadze i na które chciałabym serdecznie zaprosić, 
to wspomniany już 23 czerwca, czyli jubileuszowe, rocz-
nicowe seminarium ogólnopolskie, które planujemy, pod 
tytułem „Razem iść do celu”. Będzie to przegląd archiwów, 
bibliotek i muzeów polonijnych na pięciolecie projektu 
„Archiwa Przełomu 1989–1991”. Dlaczego „Razem iść 
do celu”? To jest wątek, który w zeszłym roku, w trakcie 
obchodów dwudziestopięciolecia wolności, bardzo często 
przewijał się między innymi na spotkaniu, które miało 
miejsce w Senacie w listopadzie zeszłego roku. Zostało 
ono zorganizowane przez Europejską Unię Wspólnot 
Polonijnych. Była tam podkreślana rola Polonii w przeło-
mie i w dojściu do tego, co wydarzyło się w 1989 r. Dlatego 
program wspomnianego seminarium opracowaliśmy pod 
takim kątem, aby wkład Polonii i, że tak to określę, inercja 
między środowiskiem w kraju a środowiskami polonijnymi 
były pokazane. Seminarium zainauguruje wystawa pod ty-
tułem „Odrodzony Senat. 25 lat w służbie Polonii i Polaków 
za granicą”. Wystawie będzie towarzyszyło poszerzone 
wydawnictwo noszące dokładnie taki sam tytuł. Ono będzie 
poszerzone w stosunku do tego, które państwo mieliście już 
okazję dostać do rąk w zeszłym roku, w listopadzie. I póź-
niej, w ramach już samego seminarium, będzie wprowadze-
nie przygotowane przez grupę naukowców. Pan profesor 
Habielski, pani doktor Lesińska i pan doktor habilitowany 
Dobrzański będą mówili o tym, jak wyglądała kulturo-
twórcza rola archiwów polskich poza krajem i jaka była 
partycypacja Polonii w wyborach czerwcowych w 1989 r. 
Będzie też poruszany temat emigracji jako doświadczenia 
w relacjach ludzi „Solidarności”. I to jest to, co chcieliby-
śmy państwu pokazać w panelu historycznym.

Panel archiwalny podzieliliśmy na właściwie dwie 
główne części. Pierwsza z nich to będzie głos z zagrani-
cy. I chciałabym powiedzieć, że udało nam się zachęcić 
do udziału – i to właściwie nawet bez jakichś dłuższych 
namów z naszej strony – bardzo wielu działaczy polonij-
nych. Są to działacze z Francji, z Wielkiej Brytanii, ze 
Szwajcarii, z Wiednia, z Białorusi, z Kanady, ze Stanów 
Zjednoczonych, z Niemiec i z Australii. Tak że, jak mamy 
nadzieję, wspomniana część będzie interesująca dla wszyst-
kich gości, którzy przybędą na seminarium. A druga część 
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Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli nie ma więcej pytań…
Zapraszam i zachęcam do udziału we wspomnianym 

seminarium.
Przechodzimy do punktu trzeciego. Już witałem nasze-

go gościa. Pani redaktor doktor Małgorzata Bonikowska 
reprezentuje największe skupisko polskie w Kanadzie, 
w Mississaudze, w Toronto, i media polonijne. Przyjechała 
razem z panem premierem Harperem. Jeśli można, to pro-
szę o kilka zdań o Polonii, ale też o tym, jakie są relacje 
Polaków i władzy kanadyjskiej. Bardzo proszę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Redaktor Naczelna 
Dziennika Polonii w Kanadzie „Gazeta” 
Małgorzata Bonikowska:
Słychać mnie? Słychać.
Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, 

jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę tu być, tym bardziej 
że widzę kilka znanych mi twarzy, ale o tym za chwilę. 
Jak dużo mam czasu, Panie Senatorze? Bo ja mogę mówić 
i przez dziesięć godzin.

(Przewodniczący Andrzej Person: Ja się domyślam. My 
oboje reprezentujemy tę samą, że tak powiem, branżę, pod 
nazwą „mówienie do sitka”.)

Ale tak realnie…
(Przewodniczący Andrzej Person: No, powiem szcze-

rze… Piętnaście minut może być?)
Dobrze, świetnie. Tak więc już szybko opowiadam.
Proszę państwa, tak, faktycznie, przyjechałam z pre-

mierem Harperem, to jest moja druga wizyta w takim sym-
patycznym kanadyjskim towarzystwie, w zeszłym roku 
byłam wówczas, kiedy był gubernator generalny, i chcę 
powiedzieć, że… Zacznę przede wszystkim od tego, że 
nigdy – powtarzam: nigdy – w historii Kanady nie było tak 
niesamowicie fenomenalnych stosunków między Polską 
a Kanadą jak w chwili obecnej. Mamy za sobą… To już jest 
trzecia wizyta premiera Harpera. Była to pierwsza wizyta 
głowy państwa – ponieważ, jak państwo być może wiedzą, 
Kanada… Mimo że oczywiście królowa teoretycznie jest 
głową państwa, to w praktyce jest nią gubernator generalny. 
Oczywiście premier Tusk był w Kanadzie. Tak że obecnie 
jesteśmy w okresie najlepszych wzajemnych stosunków, co 
potwierdzają wszyscy, włącznie z Kanadyjczykami. Kwitną 
wspólne biznesy, Polska ma ogromne inwestycje związane 
z miedzią w Kanadzie, to jest naprawdę fantastyczna spra-
wa. Tak że my – mówię „my”, bo jestem w Polsce, moje 
serce jest, tak się wyrażę, podzielone na pół, w tej chwili 
mówię „my” w znaczeniu „Polacy” – już nie jesteśmy na 
kolanach, o nic nie prosimy. My przywozimy rewelacyj-
nych biznesmenów, którzy chcą robić z Polską biznesy. 
Tak że… To jest biznes. Ale to nie jest moja dziedzina. 
Przyjechało mnóstwo biznesmenów, w czasie wspomnia-
nej wizyty odbyło się dużo ciekawych dyskusji na tematy 
związane z innowacjami. To była już kolejna, tak jak mó-
wię, wizyta poświęcona również sprawom gospodarczym. 
Cały sektor energetyczny… Budują się kanadyjskie… Na 

wym, który jest kontynuatorem… Lepszym bądź gorszym, 
jak to zwykle w ocenach bywa, różnie się do tego podcho-
dzi. Niemniej jednak jest tam bardzo wiele dokumentów 
dotyczących istotnych działań, bardzo wiele wydawnictw 
– i materialnych, i, że tak powiem, kształtów działania na 
rzecz niepodległości… I dlatego może należałoby mieć 
lepsze kontakty z instytutem „Solidarności” w Gdańsku. 
To tyle moich uwag.

Ja przepraszam, że będę musiał wyjść, że nie będę do 
końca. To wszystko jest bardzo ciekawe, ale akurat przy-
jechali właśnie ludzie z „Solidarności” i mam im pokazać 
Sejm, więc będę musiał państwa przeprosić. Przepraszam, 
ale przyjechali i trzeba się nimi zająć.

(Przewodniczący Andrzej Person: Wybaczamy, Panie 
Senatorze.)

Niemniej jednak przedstawiam tutaj swoją gotowość 
do dalszego działania. I jeśli chodzi o dostęp do jeszcze 
wielu, wielu terenowych instytucji… Bo zgromadzonych 
materiałów, często prywatnych, a często znajdujących się 
w samorządach lokalnych… Gdzieś tam zostało jeszcze 
bardzo dużo materiału, który mógłby być prezentowany 
w archiwum przełomu i przez archiwum przełomu.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pani dyrektor chciałaby się wypowiedzieć. 

Proszę uprzejmie.

Dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji 
w Kancelarii Senatu Agata 
Karwowska-Sokołowska:
Ja powiem krótko, żeby uzupełnić to, o czym mówi 

pan senator Gil. My, jako realizatorzy projektu, współ-
pracujemy z „Solidarnością”. Mamy bardzo dobre re-
lacje z Komisją Krajową… Zresztą pan Robert Kubaś, 
pan Maciej Pindelski i pani Justyna Orysiak-Kalbarczyk, 
którzy są najbardziej zaangażowani – ze strony archiwi-
stów – w realizację projektu, byli u pana dyrektora Basila 
Kerskiego w ECS w Gdańsku. On jest jednym z naszych 
partnerów. Tak że mogę zapewnić, że robimy wszystko, co 
jest w naszej mocy, nawiązujemy kontakty i wymieniamy 
się dokumentami.

Jeśli chodzi o samorząd terytorialny, to w bieżącym 
roku przypada dwudziesta piąta rocznica odrodzenia sa-
morządności, właściwie to ona już minęła, to było 27 maja. 
Z tej okazji właśnie w ramach projektu „Archiwa Przełomu 
1989–1991” wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę. A mia-
nowicie marszałek Senatu, pan Bogdan Borusewicz, wysłał 
do ponad dwóch i pół tysiąca gmin list gratulacyjny z okazji, 
można powiedzieć, restytucji i przywrócenia takiej właśnie 
formy samorządu. Za wspomnianym listem zostały wysłane 
do każdej z tych dwóch i pół tysiąca gmin pisma, sygnowa-
ne przez zarząd, czyli przez szefa Kancelarii Senatu i przez 
szefa Kancelarii Prezydenta, będące apelem o przesyłanie 
archiwaliów, które dotyczą okresu naszych zainteresowań. 
I muszę powiedzieć, że już spływają pierwsze odpowiedzi. 
Tak że to jest niezmiernie cenne, że otrzymujemy informa-
cję zwrotną. Dziękuję bardzo.
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najlepszymi, najbardziej lojalnymi obywatelami. Myślę, że 
to jest coś, z czego Polska mogłaby się troszeczkę nauczyć. 
Nie wiem. Mówimy teraz o Polonii.

Polonia dzieli się na, można powiedzieć, dwie części. 
Jedna część to Polonia zorganizowana, której członkowie 
łączą się w organizacje. Jest to mniej więcej około 1% 
Polonii. Tak że wszystkie organizacje, z którymi państwo 
rozmawiają, to po prostu bardzo niewielka – przykro to 
mówić – grupka. A druga część, czyli większość Polonii, 
już od dawna się nie organizuje albo po prostu organizuje 
się wokół jakichś spraw, którymi się zajmuje. A więc są 
środowiska twórcze… Jest bardzo intensywnie działająca 
kultura. I na to chciałabym zwrócić uwagę.

Mamy niezwykłe instytucje kulturalne, a o ich niezwy-
kłości świadczy… Bardzo często słyszymy potwierdzenia 
wspomnianego faktu na przykład ze strony artystów pol-
skich najwyższej klasy, przyjeżdżających na zaproszenia 
z okazji różnych sztuk teatralnych, koncertów. Zawsze 
mówią, że… Pamiętam, jak kiedyś Stasiek Tym powiedział, 
że my, w Toronto, reagujemy jeszcze szybciej niż widzowie 
w Polsce, to znaczy tam zaczynamy się śmiać jeszcze wcze-
śniej niż tutaj. Faktycznie, jest to fantastyczna grupa.

Jest genialnie działający teatr, który jeździ po całym 
świecie. Jest to, z tego, co wiem, wyjątkowy teatr. Nie 
istnieje drugi taki teatr. Dla niego specjalne sztuki, między 
innymi o wielkich polskich imigrantkach, pisze Kazimierz 
Braun… Wspomniane sztuki są prezentowane na całym 
świecie w różnych wersjach językowych, a więc nie ma 
tutaj też zamykania się wyłącznie w obrębie polskości. Są 
rewelacyjne zespoły, ale nie chodzi mi w tej chwili o… 
Ja chwilowo pominę zespoły folklorystyczne, bo o nich 
wszyscy wiemy, tak że nie będziemy o nich rozmawiać. 
Będziemy mówili o takiej kulturze, że tak powiem, tro-
szeczkę spoza zakresu folklorystyki i klasycznego pojmo-
wania, czym jest Polonia. Są świetnie działający dyrygen-
ci, dwóch zupełnie fenomenalnych dyrygentów, którzy 
obecnie przyjeżdżają również do Polski i tutaj działają. 
Są doskonale funkcjonujący plastycy, którzy naprawdę 
mają do zaprezentowania coś rewelacyjnego. Ich prace są 
prezentowane na przykład w parlamencie, bo są oni tak 
znani. Chcę państwu tylko po prostu powiedzieć, że tam 
jest niesamowity potencjał.

Oczywiście chcę powiedzieć także, że fantastycznie 
funkcjonuje szkolnictwo polskie, dzieci chodzą do polskich 
szkół… Część dzieci nie chodzi do polskich szkół, tylko 
po prostu uczy się polskiego w domu. I obecnie mamy 
do czynienia z czymś w rodzaju – przynajmniej w moim 
przekonaniu – takiego, można powiedzieć, nawrotu zainte-
resowania polskością. Wiąże się to także z tym, że Polonia 
ma doskonałą reprezentację polityczną. Jest obecnie dwóch 
bardzo aktywnie działających posłów-Polaków na szcze-
blu federalnym. Władek Lizoń jest pierwszym polskim 
posłem federalnym, urodzonym w Polsce. Tak że jeszcze 
fajniej. Na szczeblu prowincyjnym też mamy swojego po-
sła. I miało również miejsce bardzo ważne wydarzenie: 
w mieście sąsiadującym z Toronto, w ogromnej metropolii 
o nazwie Mississauga, mającej ponad pięćset tysięcy lu-
dzi, niesłychanie, powiedziałabym, dynamicznej, kiedy po 
wielu latach odeszła dziewięćdziesięciotrzyletnia pani mer 
McCallion… Ona odeszła po jedenastu kadencjach. Nigdy 

przykład wczoraj się dowiedziałam, że powstaje ogromna 
fabryka w Kraśniku, którą buduje kanadyjski biznesmen, 
specjalista od spraw lotnictwa, pan Sochaj. Widziałam się 
z burmistrzem Kraśnika, strasznie się cieszy. Tak że wszyst-
ko idzie bardzo dobrze.

Teraz chcę państwu opowiedzieć trochę o Polonii ka-
nadyjskiej, bo ona jest wyjątkowa. I nie mówię tak tylko 
dlatego, że ja stamtąd pochodzę. Jest tutaj dwóch moich 
bliskich przyjaciół z przeszłości, będących, mam nadzieję 
– użyję takiego słowa – wspieraczami mojego stwierdzenia, 
że Polonia kanadyjska to najlepsza Polonia na świecie. 
Byli oni naszymi konsulami generalnymi i mieli ogromny 
wpływ na to, co się we wspomnianej Polonii działo. Mówię 
tutaj o panu Jacku Junoszy-Kisielewskim, naszym kocha-
nym konsulu generalnym, i drugim kochanym konsulu 
generalnym, panu Wojciechu Tycińskim.

Od początku, od kiedy skończyła się komuna, mamy 
nadzwyczajne szczęście do dyplomacji, mamy fenomenal-
nych konsulów i fenomenalnych ambasadorów. Jesteśmy 
także bardzo wspierani przez MSZ, chcę to wyraźnie pod-
kreślić. Obecnie MSZ jest bardzo nastawiony na poka-
zywanie Kanadyjczykom, że tak powiem, ciekawej pol-
skości. Tak więc są anglojęzyczne inicjatywy, które także 
wspieramy.

Polonia kanadyjska jest ogromna. Jest nas ponad mi-
lion. Jesteśmy również Polonią zasadniczo różniącą się od 
Polonii amerykańskiej, ponieważ kanadyjska Polonia to 
w dużej mierze – oczywiście poza starą Polonią – Polonia 
solidarnościowa. Przyjechało tam bardzo dużo wykształ-
conych ludzi. W związku z tym kanadyjska Polonia jest 
Polonią doskonale zaadaptowaną do kanadyjskiego spo-
łeczeństwa i wysoko cenioną. Tak że ludzie nie pracują 
na tak zwanych zmywakach – chociaż tacy oczywiście 
też są – tylko normalnie, w swoich branżach. A ponieważ 
Kanada jest krajem wielokulturowym i ta wielokulturowość 
w naszym kraju – mówię tu o kraju, z którego pochodzę, 
czyli o Kanadzie – nie ma absolutnie żadnego negatywnego, 
pejoratywnego znaczenia… Wręcz przeciwnie, Toronto jest 
obecnie uznawane przez ONZ za prawdopodobnie najbar-
dziej wielokulturowe miasto świata. Policja działa w stu 
sześćdziesięciu językach. Jeśli państwo zasłabną i podniosą 
telefon, to czy jest się z Chin, czy z Polski, to momentalnie 
dostanie się pomoc. I państwo wspiera wielokulturowość, 
ponieważ wielokulturowość jest modelem kulturowym. 
W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, gdzie wpro-
wadzono coś w rodzaju takiego, można powiedzieć, tygla, 
gdzie wszyscy mieli się asymilować, ludzie zmieniali na-
zwiska i imiona, musieli oczywiście mówić wyłącznie po 
angielsku itd. W Kanadzie nie posiadamy tak zwanej ma-
instreamowej kultury. Mainstreamowa kultura to jest nasza 
kultura etniczna. Jesteśmy, powiedziałabym, mozaiką. I coś 
takiego faktycznie jest realizowane. Jakoś tak się dzieje… 
Ja zresztą bardzo długo pracowałam z emigrantami, przez 
bardzo długi czas uczyłam języka angielskiego, bo jestem 
z wykształcenia anglistką. I pracowałam z ludźmi absolut-
nie wszystkich możliwych nacji. I to, o czym tutaj wspo-
minam, to jest, jak sobie często mówimy, dosyć niezwykły 
eksperyment, który się powiódł. Życzliwość Kanady w sto-
sunku do emigrantów i niestwarzanie jakichkolwiek barier 
po prostu powoduje, że właśnie emigranci są absolutnie 
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Kanadyjczykami, kanadyjskimi Polakami, żeby rzeczywi-
ście tak było. I tak jest. Państwo na pewno o tym wszystkim 
wiedzą, w Kanadzie ma miejsce cały szereg niezwykłych 
inicjatyw. „Quo vadis”, które jest po prostu zupełnie nie-
samowite i się rozprzestrzeniło… To jest organizowane 
przez młodzież, dotarło również do Stanów Zjednoczonych. 
Jest fantastyczna inicjatywa kulturalna, która nazywa się 
„Poland in the Rockies”, gdzie na zaproszenie wybitnych 
organizatorów przyjeżdżają takie osoby jak na przykład 
Norman Davies czy inni, naprawdę najwybitniejsi ludzie. 
To wszystko się odbywa po angielsku, ponieważ należy 
stwierdzić, że polskość to nie tylko język polski. Są również 
ludzie, którzy czują się Polakami, a język znają słabo albo 
nie znają go w ogóle. Ale to nie znaczy, że nie czują swoich 
polskich korzeni. Tak więc jest druga, że tak powiem, nić… 
To wszystko niekoniecznie musi się wiązać z językiem. 
Trzeba dbać o to, żeby… Na przykład mój syn, który oczy-
wiście jest Polakiem, ożenił się z dziewczyną, która jest 
Amerykanką, pół-Filipinką, pół… Ona oczywiście nie zna 
polskiego, ale jest zafascynowana Polską poprzez męża, 
jej rodzice już przyjechali do Warszawy, zwiedzali i po-
wiedzieli, że muszą tu przyjechać na dłużej. I to, o czym 
tutaj mówię, to również jest rodzaj pracy, jaką powinniśmy 
wykonywać. Tak więc uważam, że bardzo ważne jest to, 
żeby nie brać pod uwagę tylko języka. Ponieważ jest masa 
ludzi, których językiem jest angielski, ale którzy wciąż 
potrzebują wiedzieć o Polsce bardzo wiele.

Chcę pani bardzo podziękować za prezentację, którą 
dzisiaj usłyszałam, o archiwum. My po prostu musimy 
wiedzieć o tym wszystkim. Proszę nas informować, dlate-
go że poprzez na przykład właśnie moją „Gazetę”, która, 
jak mówię, funkcjonuje w wielu miejscach… Przecież to, 
o czym tu była mowa, to jest niewyobrażalne bogactwo. 
To jest coś niesamowitego, co państwo zrobili. Ja za to 
bardzo serdecznie dziękuję. I z największą przyjemnością 
będziemy to promowali.

Tak że chcę po prostu powiedzieć, że oczekujemy od 
państwa… Aha, chciałabym powiedzieć jeszcze jedno. 
Proszę sobie nie wyobrażać, że nam jest łatwo. Ja przy-
jeżdżam do Polski i ciągle słyszę, jak tu wszystkim jest 
potwornie źle i beznadziejnie, a jak nam wszystkim tam 
na pewno… Proszę państwa, tam ludzie pracują potwornie 
ciężko, bardzo często na kontraktach śmieciowych, tak jak 
wy tutaj. Nie mają takich domów. Niektórzy mają lepsze, 
ale tu też są lepsze domy niż te, które widzę na co dzień. 
I ludzie w Kanadzie na pewno mają cały szereg różnych 
dodatkowych problemów.

Oczekujemy od Polski pomocy, pomocy różnego rodza-
ju: materiałowej, informacyjnej… Jeżeli chcecie, żebyśmy 
was promowali, to po prostu dostarczajcie nam… I zro-
zumcie, że my bardzo ciężko pracujemy, jeżeli można tak 
powiedzieć, nad polskością. Prawdopodobnie najprościej 
byłoby dać sobie spokój i zacząć pracować na przykład … 
O, ja na przykład powinnam zacząć pracować dla kanadyj-
skiego rządu, żeby mieć świetną emeryturę na przyszłość. 
Przychodziłabym o 9.00, wychodziłabym o 17.00, i nic by 
mnie nie obchodziło. Ale nie. Prowadzę „Gazetę”, która 
w tej chwili jest not-for-profit, bo stwierdziliśmy, że tak na 
pewno byłoby lepiej, i ja po prostu pracuję non stop, tak jak 
cała masa ludzi. Tak że ludzie, którzy tam promują Polskę, 

nie przeprowadzała absolutnie żadnej kampanii wyborczej, 
po prostu było wiadomo, że wygra. Wszyscy ją po prostu 
kochamy, na rękach ją nosimy. Ona jeszcze gra w hokeja, 
jeździ sama samochodem, chociaż ma dziewięćdziesiąt 
trzy lata. I po niej merem została Polka z pochodzenia, 
która bardzo podkreśla swoje polskie korzenie, Bonnie 
Crombie. Nazwisko ma szkockie, bo ma męża Szkota, ale 
pochodzi z polskiej rodziny i niezwykle podkreśla swoją 
polskość. Prawdopodobnie szykuje się tutaj również ja-
kaś misja Mississaugi, bo to jest niesamowita, doskonale 
funkcjonująca metropolia. Ona przez jakiś czas nie miała 
żadnych długów. Teraz sytuacja troszeczkę się zmieniła, 
ale w każdym razie… Tak to wszystko wygląda.

Chcę państwu powiedzieć o następujących kwestiach. 
Ja reprezentuję „Gazetę”. „Gazeta” jest największym me-
dium polonijnym, istniejemy zarówno w druku, jak i on-
line. Za pośrednictwem naszej gazety internetowej docie-
ramy do Polonii na calutkim świecie, mamy chyba nawet 
jakichś trzech czytelników na Wybrzeżu Kości Słoniowej, 
to widać na takiej mapie… Bardzo mnie to rozbawiło. 
I dzięki temu wszystkiemu promujemy sprawy kanadyj-
skie. Bo to jest jedno z zadań, które realizujemy. Naszym 
bardzo poważnym celem jest promocja Kanady, również 
w Polsce. I udało nam się – ja się z tego ogromnie ucieszy-
łam – nawiązać niezwykle dla nas prestiżową współpracę 
ze „Studiem opinii”. Nie wiem, czy państwo wiedzą – to 
jest internetowy portal prowadzony przez redaktora Stefana 
Bratkowskiego. Ja już nie wiem, kto mógłby być lepszy. 
Tak że to są po prostu tuzy dziennikarstwa. I oni zaczęli 
z nami współpracować. Właśnie przychodzę ze spotkania 
z nimi. Fascynujący, wspaniali ludzie, wielkie pióra.

Poza tym przygotowuję materiały z Kanady do TV 
Polonia, tak że jestem w pewnym sensie takim ich kore-
spondentem. I tutaj także chodzi mi o to, żebyście państwo 
poznawali Kanadę. O Kanadzie absolutnie nikt nic nie 
wie, wszyscy wiedzą wszystko tylko i wyłącznie o Stanach 
Zjednoczonych, Kanada jest w ogóle terra incognita i prak-
tycznie… Chyba panowie się ze mną zgodzą, prawda?

(Głos z sali: I pachnie żywicą.)
I pachnie żywicą. Ale Fiedler to już takie dawne czasy, 

że… Ciągle pachnie, ale poza tym ma wiele do zaofero-
wania.

A z drugiej strony naszą bardzo poważną misją jest 
promowanie Polski w Kanadzie. I robimy to na wszel-
kie możliwe sposoby. Chcemy promować Polskę piękną, 
dobrą i wartościową, a więc pokazujemy to, co ma ona 
naprawdę wspaniałego, czyli wspaniałych ludzi, wspaniałe 
innowacje, wspaniałe, ciekawe elementy. Nie chodzi mi 
o propagandę sukcesu, bo o problemach także piszemy. 
Ale bardzo chcemy uciekać od defetyzmu sianego przez, 
można powiedzieć, resztę polonijnej prasy, gdzie ciągle 
czytamy, że Polska za chwilę upadnie i już nigdy się nie 
podniesie. Ponieważ nie to widzimy, kiedy tutaj przyjeżdża-
my. Chcemy również pokazać, jak piękna jest Polska, że to 
widać, kiedy się do niej przyjedzie. Wspomniana kwestia 
jest dla nas niezwykle istotna.

Wspieramy również młodych, to też jest bardzo ważna 
sprawa. Chodzi nam o to, że my jesteśmy w takim wieku, 
w jakim jesteśmy, i w końcu odejdziemy. I ważne jest, 
żeby młodzi ludzie czuli się Polakami, czuli się polskimi 
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jedno, bo kontakty, o których mówię, wcale nie są takie 
małe. W moim biurze senatorskim we Włocławku pracowa-
ła dawniej pani – teraz już nie pracuje – która była bardzo 
bliską kuzynką pani profesor Trojanowskiej, działającej 
dalej, jak wiem, na uniwersytecie w Toronto.

(Redaktor Naczelna Dziennika Polonii w Kanadzie 
„Gazeta” Małgorzata Bonikowska: Tak, dalej. Polo-
nistyka…)

Też się nazywała Trojanowska.
To tyle z mojej strony. Zachęcam państwa do zadawania 

pytań.
Pani senator profesor była w Kanadzie?
(Głos z sali: Nie.)
Ojej, no to trzeba pojechać.
(Redaktor Naczelna Dziennika Polonii w Kanadzie 

„Gazeta” Małgorzata Bonikowska: Koniecznie musi pani 
do nas przyjechać, absolutnie.)

Skoro nie ma pytań, to bardzo pani dziękuję.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja chciałabym 

tylko…)
A, chciałaby pani… Opinię, tak?
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie, nie, chcia-

łabym…)
Ale jeżeli nie była pani w Kanadzie, to ja nie wiem, 

czy wolno…
Proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Panie Przewodniczący, czy byłam, czy nie byłam, to 
nieważne. Ale byłam. I właśnie chciałabym powiedzieć 
szczególnie o Mississaudze. Całkowicie zgadzam się z tym, 
co pani powiedziała. Dlaczego? Dlatego, że tam lud polski 
jest bardzo, że się tak wyrażę, teatralny, co jest bliskie mo-
jemu sercu, ponieważ kilkakrotnie przyjeżdżałam z teatrem, 
ze spektaklami i cieszyły się one wielkim powodzeniem. 
W tym sensie, że ludzie na nie naprawdę chodzili, a potem 
odbywały się cudowne spotkania i rozmowy na temat kul-
tury, na temat uczelni artystycznych itd. Do tego stopnia, 
że kilka osób przyjechało studiować na wydziale aktorskim 
w warszawskiej i we wrocławskiej akademii teatralnej. 
Tak więc oni na pewno dobrze mówili po polsku – a byli 
to młodzi ludzie – chcieli się uczyć polskiego… I właśnie 
Toronto jest rejonem Kanady bardzo zainteresowanym kul-
turą polską. I to, o czym tu mówimy, to jest bardzo duże 
i dobre przedsięwzięcie. Możliwości działania, szczególnie 
dla Instytutu Adama Mickiewicza, który powinien bardziej 
zaprzyjaźnić się z Kanadą i z okręgiem Toronto… Bo tam 
są olbrzymie szanse na pogłębianie i promowanie polskiej 
kultury, polskiej sztuki, szczególnie naszej plastyki i wo-
kalistyki. Tyle chciałabym powiedzieć.

Redaktor Naczelna 
Dziennika Polonii w Kanadzie „Gazeta” 
Małgorzata Bonikowska:
Jeśli można, to ja powiem dosłownie jedno zdanie. Ja 

chciałabym powiedzieć, że dla nas oczywiście wszystko to, 
co, że tak powiem, przyjezdne, jest istotne. I mamy tego 

pracują, proszę państwa, bardzo ciężko, i nie zawsze mają 
wielkie pieniądze. Mimo że nie jesteśmy na Wschodzie, 
potrzebujemy różnego rodzaju wsparcia. Płacimy jakieś… 
Jesteśmy zresztą jedyną gazetą, która płaci dzikie… No, 
może nie dzikie, ale jak dla nas to bardzo duże pieniądze do 
PAP. Wszyscy inni po prostu kradną informacje – zwyczaj-
nie przedrukowują, kradną zdjęcia, wkładają… My akurat 
płacimy, bo uważamy, że trzeba płacić, że nie wolno kraść. 
Tak samo jak nie przedrukowujemy różnych tekstów.

Chciałabym państwu po prostu przedstawić wspomnia-
ną sytuację. Mówimy tutaj o niezwykłej grupie etnicznej, 
w której macie niewyobrażalne poparcie. To są ludzie, którzy 
cały czas czują się Polakami i na pewno pozostaną Polakami. 
Muszą to przekazać kolejnemu pokoleniu, ale niekoniecznie 
w taki tradycyjny sposób, że się tak wyrażę, folklorystyczno-
kiełbaskowy. Jest bardzo dużo innych sposobów. A przede 
wszystkim wydaje mi się, że to wszystko powinno działać 
w obie strony. Czyli Polska powinna się więcej dowiedzieć 
o Kanadzie, która jest krajem wyjątkowym i o którym ko-
niecznie powinno się więcej mówić, bo można się od niego 
wiele nauczyć. I w drugą stronę. Tam macie wspaniałych 
zwolenników i wielbicieli. Bo my na zawsze pozostaniemy 
Polakami. Na zawsze. Tyle tylko, że chcielibyśmy czuć, że 
nasza relacja… I proszę pamiętać o tym, co już powiedzia-
łam: nie wszyscy są zorganizowani. A właściwie to więk-
szość – nie jest. Są po prostu konkretne projekty, konkretni 
ludzie i konkretne działanie, które oni podejmują. I tym 
wszystkim na pewno warto by się było zająć.

Chyba powiedziałam już wszystko… To znaczy ja mogę 
mówić do rana, ale nie o to tu chodzi. Nie wiem… Czy moja 
wypowiedź spełniła państwa oczekiwania?

Przewodniczący Andrzej Person:
Jesteśmy wzruszeni. Naprawdę bardzo dziękujemy. 

I gratulujemy takiej cudownej postawy. Tylko jedno małe 
sprostowanie: my sporo wiemy o Kanadzie, bywamy 
w Kanadzie, marszałek był chyba dwa razy, ja też miałem 
kiedyś przyjemność, razem z panem Kucińskim…

(Redaktor Naczelna Dziennika Polonii w Kanadzie 
„Gazeta” Małgorzata Bonikowska: Tak, dzięki temu mia-
łam przyjemność poznać pana senatora.)

Ale ja zacznę od, że tak powiem, złej strony. Mianowicie, 
mój pierwszy wyjazd do Kanady, do miejscowości 
Sudbury… Państwo pewnie nie wiedzą, tam są kopalnie 
niklu, sporo Polaków. Lata osiemdziesiąte. Poleciałem do 
Montrealu, potem jakimś autobusem ze trzy dni, wysiadłem 
z autobusu i pierwszą osobą, którą spotkałem, była pani, 
Polka, która od czasu wojny już nigdy nie była w Polsce, 
a która siedziała w jednej ławce z moją teściową. Tak więc 
wspomnienie z Sudbury mam dramatyczne. Coś takiego to 
trzeba przeżyć w rzeczywistości, bo nie ma mowy, żeby 
ktoś w książce coś takiego napisał, nie ma takiej okazji.

Ale teraz mówię już zupełnie serio. Ja jestem przeko-
nany, że mało jest takich państw na świecie, gdzie relacje 
między ludnością – ja nie wiem, jak ją nazwać, może „tu-
bylczą” – są tak dobre. Wiem to z różnych imprez spor-
towych, z Vancouver chociażby, z olimpiady w Calgary. 
To wszystko były, i są, dla tych, którzy tam startowali, 
cudowne wspomnienia. I co jeszcze? Aha, dodam jeszcze 
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ogromna msza, na której byli absolutnie wszyscy politycy, 
oczywiście włącznie z premierem, były wszystkie media… 
To było po prostu coś niewyobrażalnego. Zresztą w ogó-
le media się interesują i w momencie, kiedy dzieje się 
w Polsce naprawdę cokolwiek ważnego, dostajemy zaraz 
telefony, żeby udzielić jakichś wywiadów, poopowiadać 
czy potłumaczyć. Tak więc chcę powiedzieć, że Kanada 
to kraj po prostu bardzo przyjazny Polsce, zarówno poli-
tycznie, jak i społecznie, pod każdym względem. Bardzo 
wysoko ceniona Polonia.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję raz jeszcze. Gratuluję i…
Jeszcze pan senator? Proszę bardzo.
Pan senator pochodzi z miejscowości Kwidzyn. Nie wiem, 

czy dużo jest w Kanadzie Polonii z Kwidzyna, ale…

Senator Leszek Czarnobaj:

Raczej do Kwidzyna przyjeżdżali po wojnie.
(Przewodniczący Andrzej Person: Fabryka papieru jest 

z Kanady, tak?)
Tak, tak, na kanadyjskiej technologii firmy Simons. 

Tak że więzi, szczególnie w latach siedemdziesiątych, były 
bardzo mocne.

Ja nie będę mówić o golfie. Ja pozwolę sobie zapytać 
o wspomniany, że tak to ujmę, wątek socjologiczno-poli-
tyczny. Bo pani powiedziała o takim jakby rozdwojeniu… 
Mam tu na myśli ruinę w Polsce, o której słychać, i to, co 
pani widzi w naszym kraju. Ja chciałbym tylko zapytać, tak 
z ciekawości: czy to, że ten kraj nie jest w ruinie, to jest tylko 
pani wiedza, czy Polonia również taką wiedzę posiada?

Redaktor Naczelna 
Dziennika Polonii w Kanadzie „Gazeta” 
Małgorzata Bonikowska:

Proszę pana, to jest misja mojej gazety oraz wielu 
innych… Jest też doskonale działająca dyplomacja… 
I gdyby „Gazeta” nie miała swojej… Gdyby „Gazecie” 
nie wierzono, to nie byłoby nas już na rynku, prawda? 
A skoro jesteśmy największą gazetą, to chyba nie wszyscy 
w Kanadzie sądzą, że Polska, tak się wyrażę, padła i już 
się nie podniesie. Zresztą Polacy przyjeżdżają z Kanady 
tutaj i nie trzeba być kimkolwiek, po prostu trzeba mieć 
oczy otwarte. Tak że niezależnie od wszystkiego innego po 
prostu widzimy to, co widzimy. I ja za każdym razem, co 
roku, kiedy tutaj przyjeżdżam – czasami nie co roku – to 
po prostu nie jestem w stanie uwierzyć… Ani nie poznaję 
miejsc, w których dorastałam, ani… I ja wiem, że są różne 
miejsca, gdzie jest bardzo duża bieda, ale chcę państwu 
przypomnieć, że w Kanadzie również jest ogromna bieda. 
Że już nie wspomnę o Stanach Zjednoczonych.

Myślę, że wielu Polaków powinno pojechać na wy-
cieczkę wzdłuż Appalachów, takimi małymi drogami, zoba-
czyć, jaka tam jest bieda. Takiej biedy, jaka jest w Stanach 

mnóstwo. Najlepszy teatr, najlepsze koncerty… Wszystko, 
co jest na topie, przyjeżdża do Kanady. I to nie są wystę-
py w szkolnych audytoriach, tylko w najlepszych salach 
koncertowych i w najlepszych teatrach, w samym centrum 
Toronto. Niemniej jednak wydaje mi się, że z punktu wi-
dzenia utrzymywania polskości najważniejsze jest to, co 
jest tworzone na miejscu. I to jest zupełnie niesamowite. 
Jest grupa młodych… Oni już nie są młodzi, ale nieważ-
ne. Grupa de facto kabaretowa, ale jednocześnie grupa, 
która kształci młodzież. Tam się odbywają, proszę pań-
stwa, spektakle z utworami Agnieszki Osieckiej czy Marka 
Grechuty, śpiewanymi przez młodych ludzi, którzy urodzili 
się w Kanadzie. Możecie sobie to państwo wyobrazić? To 
nie są proste teksty. Oni to wszystko rozumieją, tę poezję, 
i to wszystko śpiewają. I robią to na tak niesamowitym po-
ziomie, że jak do nas przyjeżdżają właśnie ludzie stąd, to im 
po prostu trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No i właśnie teatr, o którym mówiłam na początku…
Tak że my byśmy chcieli robić różne wspólne projekty, 

tylko bardzo często nam się wydaje, że to jest po prostu bar-
dzo trudne. Że to jest tak skomplikowany proces, wszystkie 
aplikacje itd… Nie wiem, może po prostu spójrzcie pań-
stwo, co my robimy. Może to można jakoś uprościć, ja nie 
wiem. Tak sobie myślę.

Przewodniczący Andrzej Person:

MSZ słucha, tak więc jest szansa.
Ja powiem jeszcze, że Mississagua ma jeden ogromny 

atut, przynajmniej kilka lat temu miała: znakomite pola 
golfowe. Właścicielem był pan… Pan Czesław Fular?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Fularczyk? Zresztą kombatant wojenny. Byliśmy tam 

chyba razem z panem konsulem, tak? Czy nie? Nie, nie 
z panem konsulem. Nie pamiętam z kim.

I dla równowagi powiem państwu jeszcze o jednym 
wspomnieniu z Mississaugi. Kościół polski, taki duży, my 
przyjechaliśmy dosyć późno, strasznie głodni, i była msza 
– suma, bo to niedziela, długa. A na dole była kuchnia. 
I zapach bigosu, który przez deski podłogi dochodził do 
naszych nozdrzy… A my straszliwie głodni. To zapamiętam 
z Mississaugi. Ale w dobrym znaczeniu.

Redaktor Naczelna 
Dziennika Polonii w Kanadzie „Gazeta” 
Małgorzata Bonikowska:
Ale z Mississaugą związana jest jeszcze jedna, naj-

ważniejsza kwestia. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że 
Kanada jako jedyny kraj po tragedii smoleńskiej, po wy-
padku w Smoleńsku, ogłosiła żałobę narodową. I właśnie 
tam, w Mississaudze, odbyła się… To znaczy, chciałam 
powiedzieć, jedyny kraj po tamtej stronie oceanu. Bo tutaj, 
w Europie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Przepraszam, Brazylia też? To przepraszam, zmieniam 

zdanie. Wydawało mi się, że w obu Amerykach to tylko 
my… Dobrze. W każdym razie odbyła się bardzo poważna, 
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Tak, MSZ też się wybiera. Cieszymy się bardzo.
A, jeszcze chciałbym dodać… Bo połączyliśmy to 

wszystko jeszcze z rozpoczęciem takiego festiwalu mniej-
szości narodowych, który organizowany jest już chyba 
szesnasty raz z rzędu i który przez wiele, wiele lat otrzy-
mywał środki z Senatu, a w tym roku dostał również środki 
z MSZ, tak że będzie dobra…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie również, 
tylko…)

Nie, nie, w ubiegłym roku nie dostali… Ale również… 
Tak że to będzie jednocześnie, można powiedzieć, odpo-
wiedź na pytanie pani dyrektor z MSZ, dotyczące tego, 
żebyśmy my w jakiś sposób… Może nie kontrolowali, ale 
obserwowali właśnie takie wydarzenia, które są finansowa-
ne przez MSZ. I tu będzie można rzeczywiście zobaczyć, 
jak wspomniany festiwal jest zorganizowany, czy zasługuje 
na dalsze dofinansowania w przyszłych latach, czy też nie. 
Ale myślę, że będzie pozytywna…

Przewodniczący Andrzej Person:

I zamykamy piękną pętlą, Węgorzewo – Mississauga. 
Jesteśmy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani senator profesor chciałaby się wypowiedzieć. 

Proszę bardzo.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Ja nie w sprawie Węgorzewa, tylko… Żebym nie za-
pomniała… Ponieważ jesteśmy w tak zwanym punkcie 
„sprawy różne”…

(Przewodniczący Andrzej Person: Bardzo proszę.)
Pan przewodniczący dał mi zadanie do wykonania. Ja 

skorzystam z tego, że jest tutaj MSZ, i moja wypowiedź 
będzie wynikała ze wspomnianego zadania i jednocześnie 
będzie odpowiedzią dla MSZ. Otóż w związku z pismem 
skierowanym przez MSZ z prośbą o wyjaśnienie braku 
sygnału telewizji polskiej w Grodnie, na Białorusi… Nie 
wiem, jakiej odpowiedzi udzieli pan prezes Braun, który 
też otrzymał pismo od pana wiceministra Pawlika, ale moje, 
że tak powiem, śledztwo jest wiarygodne…

(Przewodniczący Andrzej Person: Zawsze.)
I chcę przekazać informację, że, jak ustaliliśmy, wina 

w kwestii wspomnianego braku sygnału nie leży po stro-
nie spółki Telewizja Polska SA. Jest to sprawa operatora, 
tam, na Białorusi. Nadawanie programu polskiego zostało 
konkretnego dnia przeniesione z satelity Astra na innego 
satelitę, na HotBirda. I po prostu nie dokonano… Operator 
na Białorusi nie dokonał przełączenia. I dlatego zniknął im 
sygnał. Bo z Astry wspomniany sygnał telewizji już nie 
jest nadawany. Tak więc ustaliliśmy wczoraj z wydziałem 
techniki i technologii telewizji publicznej, że oni napiszą 
dokładną instrukcję, jak powinno się odbyć przełączenie 
i przejście na HotBirda, i skontaktują się z operatorem 
na Białorusi, żeby przekazać takie informacje. Żeby oni 
mogli dokonać wspomnianego przełączenia. Tak brzmi 
odpowiedź telewizji publicznej.

Zjednoczonych, w Polsce nie ma. Takich gett nie ma ni-
gdzie. A to jest bardzo rozwinięty kraj, w którym jest takie 
bogactwo, że trudno nam to sobie wyobrazić. Tak że… To 
tylko takie moje malutkie stwierdzenie. Ja nie mówię, że 
wspomniana sytuacja jest dobra, ale mówię, że po pro-
stu trzeba pracować nad… My, w Kanadzie, mamy różne 
sprawdzone metody, żeby nie było takiej strasznej biedy. 
Ale jest tak, że ludzie korzystają z banków żywności, za-
rabiają pieniądze poniżej minimum socjalnego.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Ja chciałbym tylko powiedzieć na potwierdzenie tego, 
że jak pani przyjeżdża, to ma pani kłopoty ze znalezieniem 
i rozpoznaniem miejsca… Bo spotkaliśmy się na zewnątrz 
i musiałem panią skierować tutaj, na…

(Wesołość na sali)

Przewodniczący Andrzej Person:

No proszę. I w taki optymistyczny sposób zamykamy 
punkt.

Bardzo pani dziękujemy.
A pana senatora Konopkę proszę, żeby powiedział kil-

ka zdań o tym, jak będzie wyglądała wyprawa komisji do 
Węgorzewa. Węgorzewo leży nad rzeką Węgorapą.

Senator Marek Konopka:

Cieszę się bardzo, że w imieniu marszałka będę mógł go-
ścić naszych kolegów i koleżanki senatorów w Węgorzewie. 
Chciałbym tylko przypomnieć, że wspomniany wyjazd to 
kontynuacja naszego posiedzenia z ubiegłego roku, doty-
czącego Polonii na Wschodzie, czyli w obwodzie kalinin-
gradzkim. Na naszym posiedzeniu byli przedstawiciele 
urzędu marszałkowskiego, była ciekawa dyskusja na wspo-
mniany temat i wtenczas postanowiliśmy, że zorganizujemy 
takie właśnie studyjne posiedzenie, studyjny wyjazd na 
Mazury, tam, gdzie się odbywa rzeczywiście bardzo wiele 
wydarzeń dotyczących Polonii, ale już konkretnie z obwodu 
kaliningradzkiego. Tak, że myślę…

A, jeszcze powiem, że w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest jedyna w kraju 
komisja mniejszości narodowych. Takiej nie ma nigdzie 
indziej w regionach. Tak więc postanowiliśmy, że dobrze by 
było wymienić się doświadczeniami. Będą przedstawiciele 
Polonii z Kaliningradu, w ogóle z obwodu kaliningradzkie-
go, tak że… Będziemy tam bardzo krótko, ale będzie, mam 
nadzieję, ciekawie, intensywnie i wesoło. Będzie dobrze, 
taką mam nadzieję.

(Przewodniczący Andrzej Person: Dziękuję bardzo. 
MSZ, jak słyszałem, też się wybiera, tak?)
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Redaktor Naczelna 
Dziennika Polonii w Kanadzie „Gazeta” 
Małgorzata Bonikowska:
Jeżeli państwo chcą zobaczyć „Gazetę”, to ona jest tutaj, 

bardzo proszę. Nie mam tak strasznie dużo egzemplarzy… 
I tu są moje wizytówki, gdyby państwo chcieli się ze mną 
skontaktować… Proszę nas informować o wszystkich cie-
kawych działaniach, które podejmujecie, takich jak wspo-
mniane tutaj archiwum. To jest fenomenalna sprawa.

Przewodniczący Andrzej Person:
Jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność, cierpliwość 

i aktywność. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:

Bardzo dziękuję za wnikliwe śledztwo.
A poza protokołem zapytam: czy telewizja ma już no-

wego prezesa, czy jeszcze nie? Bo dzisiaj miał być wyło-
niony… Nie wiadomo, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie, nie, to było zupełnie poza protokołem.
Dziękuję bardzo.
Następne posiedzenie… Pani Anito, kiedy będzie na-

stępne posiedzenie? Dopiero w lipcu?
Zatem życzę państwu miłego wypoczynku.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, od pani dostaniemy „Gazetę”…

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 33)
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