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(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczą przewodniczący Komisji 
Kultury i Środków Przekazu Grzegorz Czelej oraz przewod-
niczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą Andrzej Person)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc.
Serdecznie witam na wspólnym posiedzeniu semina-

ryjnym Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania jest wpływ 
Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego Polaka-emigranta, 
artysty i polityka, na losy i historię naszej państwowości – 
w 155. rocznicę jego urodzin.

Bardzo proszę mojego kolegę, pana przewodniczącego, 
senatora Andrzeja Persona, o przywitanie gości i poprowa-
dzenie wspólnego posiedzenia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Ko-
misji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
Andrzej Person)

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Witam państwa bardzo serdecznie.
To dla mnie honor i zaszczyt witać państwa w Senacie. 

Oczywiście państwa senatorów zawsze witam szczególnie 
gorąco, ale tym razem witam też mnóstwo znakomitych, 
wybitnych gości. Zacznę od naszego gościa z zagranicy, 
pana ministra Martina Micheleta z Ambasady Szwajcarii 
w Polsce – witamy serdecznie. Witamy bardzo licz-
ną i niezwykle wysoką, że tak powiem, rangą delegację 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych: pana Jacka Junosza-
Kisielewskiego, dyrektora Departamentu Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą; byłego konsula, pana 
Krzysztofa Kasprzyka, wielkiego znawcę problematyki 
– witam serdecznie. Witam także pana prezesa Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” – nie ma go, ale podobno 
będzie za chwilę – Janusza Skolimowskiego; jest wice-
prezes fundacji, pani Ewa Ziółkowska – witam bardzo 
serdecznie.

Witam także spiritus movens naszego spotkania, bardzo 
liczną delegację Fundacji „Ave Arte” z prezesem, panem 
Wiesławem Dąbrowskim, na czele – witamy pana prezesa, 
za chwilę oddam panu głos. Chciałbym gorąco powitać 

kilku, nawet więcej niż kilku, przedstawicieli tej wspania-
łej fundacji, przede wszystkim pana Jana Popisa, które-
go ogromne zasługi dla polskiej pianistyki są powszech-
nie znane. Witam także dyrektora Centralnej Biblioteki 
Wojskowej, pana doktora Jana Tarczyńskiego – był… pew-
nie jeszcze będzie. Witam prezesa Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, dobrze znane-
go nam wszystkim, pana Olgierda Łukaszewicza – witam 
serdecznie, Panie Prezesie. Jeśli chodzi o przedstawicieli 
mediów, to jest dyrektor Telewizji Polonia i TVP Historia. 
Jest wpisanych jeszcze wielu innych dziennikarzy, którzy 
pewnie przybędą. Przepraszam wszystkich, których nie 
wymieniłem – witam państwa serdecznie i gorąco. Nie 
wymieniłem – oczywiście dlatego, że siedzi najbliżej – 
pani Małgorzaty Zakrzewskiej, która jest przewodniczą-
cą Komisji Kultury i Promocji Miasta w Radzie Miasta 
Stołecznego Warszawy, a przecież wszyscy dobrze wiemy, 
że Ignacy Jan Paderewski był honorowym mieszkańcem 
naszego miasta. Dobrze powiedziałem? Dobrze, był hono-
rowym mieszkańcem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Honorowym obywatelem, a nie mieszkańcem; wiedzia-

łem, że coś powiedziałem nie tak. Pan senator Kazimierz 
Kutz spojrzał na mnie i od razu wyprostował ten błąd. Co ja 
mogę powiedzieć? Mieszkam tu czterdzieści lat, ale dzieci 
dalej twierdzą, że już do końca życia będę „słoikiem”. Nie 
mam na to żadnego wpływu, ale czuję się dosyć dobrze, 
państwo chyba też.

Jednym słowem bardzo serdecznie witam na posiedze-
niu seminaryjnym, które… Jak wspominałem, zapał do 
spotkania rozpalił w nas pan prezes, któremu za chwilę 
oddam głos, ale jedną z osób optującą za tym, żeby takie 
spotkanie się odbyło, była pani senator, przewodnicząca 
Barbara Borys-Damięcka, i stąd to dzisiejsze spotkanie. 
Wszyscy byliśmy za tym, żeby w sto pięćdziesiątą piątą 
rocznicę urodzin Paderewskiego uczcić go w Senacie, 
i to czynimy.

Panie Prezesie, Szanowni Państwo, jak zawsze, jest 
tylko jeden problem w Senacie, to znaczy problem związa-
ny z czasem, wynikający z tego, że brakuje pomieszczeń. 
Przykro, że tak mówimy w Izbie Wyższej, ale powiem to 
teraz, niejako przy okazji, bo przybyło tyle ważnych osób 
z Warszawy, że w naszym mieście jest kilka znakomitych 
budynków, a my tu jesteśmy kątem, bo te wszystkie po-
mieszczenia należą do Sejmu. Czy dobrze mówię? Tak, 
wszyscy pracownicy to potwierdzają. Stąd jest potworny 
kłopot, kiedy trwa jednocześnie przynajmniej kilka posie-
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Zapraszam i zachęcam do dyskusji. Widzę, że pani sena-
tor tradycyjnie się zgłosiła. Mamy tutaj pewne powszechne 
zwyczaje, przez wiele lat współpracy udało nam się wy-
pracować procedurę.

Bardzo proszę, pani senator Barbara Borys-Damięcka 
jako pierwsza zabierze głos, ale mam nadzieję, że potem 
oddam go wszystkim państwu na sali albo większości. 
Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Chciałabym nie tyle zabrać głos w dyskusji, ile dopo-

wiedzieć do podsumowania, które przed chwilą wygłosił 
pan przewodniczący, parę słów o tym, jaki jest cel dzi-
siejszego spotkania i tego pokazu. Co prawda, te słowa 
nie padły w filmie, ale znamy lapidarne, acz wiele zna-
czące powiedzenie Jerzego Waldorffa, który otwierając 
wystawę w Łazienkach – zresztą taki tytuł nosiła ta wy-
stawa – powiedział: „Paderewski wygrał Polskę na forte-
pianie”. To bardzo lapidarne określenie w zasadzie mówi 
o Paderewskim wszystko i jako o muzyku, i jako o polityku, 
i jako o obywatelu, patriocie.

Celem naszego spotkania poza pokazem filmu, który 
zawiera bardzo wiele materiałów archiwalnych, dzięki 
czemu zyskuje walory edukacyjne i powinien być w tym 
celu dosyć upowszechniany, ponieważ w bardzo atrakcyj-
nej formie uzmysławia zasługi Paderewskiego dla pań-
stwa polskiego, dla polskiej kultury i ułatwia przyswajanie 
wielu faktów oraz tego, jakie miał on kontakty ze światem 
polityki, ze społecznościami wielu krajów… Ponieważ od 
dłuższego czasu obserwujemy, że postać Paderewskiego 
nie jest aż tak popularna, jeśli chodzi o wiedzę o nim 
i o tym, jaką rolę odegrał dla naszej państwowości, na 
tym spotkaniu chcielibyśmy bardzo poprosić wszystkich 
tutaj obecnych o przekazywanie w swoich środowiskach, 
że był to wielki Polak, którym warto zainteresować na-
uczycieli akademickich, polityków, ludzi działających 
w samorządach czy stowarzyszeniach czy różnych organi-
zacjach społecznych, i że warto popularyzować zarówno 
muzykę Paderewskiego, jak i jego postać oraz zasługi dla 
państwa polskiego.

Takim pierwszym, bardzo udanym, wydarzeniem na 
szeroką skalę popularyzującym tego wspaniałego kompo-
zytora był zeszłoroczny festiwal Paderewskiego, który miał 
miejsce w Filharmonii Narodowej. Odbił się on bardzo sze-
rokim echem i uzmysłowił wielu ludziom, że nigdy w życiu 
nie udało im się zapoznać z muzyką Paderewskiego, z jego 
kompozycjami czy z jego wykonaniem. Na tym festiwalu 
został przedstawiony prawie cały dorobek… może nie cały, 
bo nie udało się zaprezentować wszystkiego w trakcie tych 
kilku dni. Brali w nim udział wybitni pianiści i wybitni 
muzycy. Wydaje mi się, że warto tę ideę popierać, nieść 
dalej. Wydaje mi się, że ten festiwal zrobił tak dużo dobrego 
w tej materii, że warto popierać następny festiwal; mam 
nadzieję, że on będzie i że pan Dąbrowski będzie o niego 
walczył, a my wszyscy – tak myślę – będziemy mu w tym 
pomagali. Dziękuję bardzo.

dzeń komisji. Gdybyśmy spokojnie oddali, a na przykład 
ministerstwo kultury pochyliło się choćby nad… Pani prze-
wodnicząca się zastanawia, jaki budynek… Oczywiście 
myślimy na przykład o Pałacu Ujazdowskim albo…

(Głosy z sali: Ooo…)
Słyszą państwo, jak trudno… Senat jest tak poważną 

firmą, że powinniśmy znaleźć dobre miejsce. Myślę, że 
kiedyś ono się znajdzie. Wtedy Sejm nie będzie miał tak 
ciasno, a my będziemy prowadzili konferencje nie tylko 
dwie godziny. Mówię o tym dlatego, że o szesnastej niestety 
będziemy musieli już skończyć spotkanie, a zaczniemy 
przecież od czterdziestominutowego filmu.

Przed filmem poproszę o zabranie głosu pana preze-
sa. Jak powiedziałem, autorem całego przedsięwzięcia są 
członkowie Fundacji „Ave Arte”. Bardzo proszę.

Prezes Zarządu Fundacji „Ave Arte” 
Wiesław Dąbrowski:
Dzień dobry państwu.
Przyłączam się do powitań, które był uprzejmy wygło-

sić pan przewodniczący, i z naszej strony witam wszystkich 
państwa bardzo serdecznie. Czujemy się zaszczyceni, że 
możemy zaprezentować państwu sylwetkę Ignacego Jana 
Paderewskiego. Potraktujmy ten film jako laudację na jego 
cześć. To jest monografia, aczkolwiek niepełna, bo ten 
wspaniały polski artysta, patriota, jak go w skrócie nazywa-
my, miał tak bogaty życiorys, że gdyby ktoś kiedyś wpadł 
na pomysł, że obdarzy mnie zaufaniem, żeby zrobić o nim 
serial, to ja jestem na to gotowy. Proszę państwa, po filmie 
chętnie wysłucham państwa opinii bądź pytań i udzielę 
odpowiedzi, jeśli będę potrafił.

Teraz chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede 
wszystkim pani senator Barbarze Borys-Damięckiej, bo 
ja jako chłopię, które przychodziło do telewizji, jak mia-
ło siedemnaście lat, zza rogu podziwiałem panią reżyser 
realizującą wspaniałe spektakle teatralne, za które dzisiaj 
mogę podziękować. Dziękuję uprzejmie.

Zapraszam państwa do obejrzenia filmu. Tylko proszę, 
jeśli można, troszeczkę przyćmić światełka.

(Projekcja filmu) (Oklaski)

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękujemy bardzo.
Myślę, że te brawa są dowodem naszego uznania, Panie 

Prezesie, dla filmu i wszystkich twórców. Chociaż film 
powstał niedawno, niecałe dwa lata temu, zdobył już kilka 
nagród na festiwalach. Patrząc na twarze państwa i wra-
żenie, jakie wywarł, można powiedzieć, że rzeczywiście 
w pełni na to zasłużył, bez wątpienia jest naprawdę wybitną 
i niezwykle ważną pozycją.

Tyle dzisiaj mówimy o marce „Polska”… Jest dzisiaj 
takie popularne, trochę slangowe powiedzenie, może nie-
eleganckie w przypadku takiego artysty. Długo jeszcze – tak 
mi się wydaje i państwu pewnie też – nikt marki „Polska” 
na świecie nie pokona, tej marki, jaką był, jest i może dzięki 
nam też będzie, bo to nasze wielkie zadanie, Ignacy Jan 
Paderewski.
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Komitetu Integracji Europejskiej, dyrektora Archiwów 
Państwowych, a także Uniwersytetu Warszawskiego, 
Muzeum Historii Polski, Muzeum Historycznego Miasta 
Stołecznego Warszawy itd., a tego dokumentu, który pań-
stwo wręczacie różnym delegacjom, świadczącego o proeu-
ropejskich aspiracjach polskiego narodu, nie da się w jakiś 
sposób przedstawić narodowi. Nie mówię, że to ma być mój 
projekt, o który walczę. Pan minister Zdrojewski obiecy-
wał, że to oczywiście będzie natychmiast, ale walczę od 
ośmiu lat, bo nie ma priorytetów, nie ma woli, a nawet jeżeli 
wola jest deklarowana, to potem w sytuacji, w której trzeba 
wyasygnować jakieś środki, jak na festiwal Paderewskiego, 
okazuje się, że minister kultury jest więźniem sposobu dys-
ponowania środkami. Tak rozumiem tę sytuację. Dlatego, 
wobec patosu przywołanej tutaj historii, chciałbym przy-
pomnieć także o celach, które w latach siedemdziesiątych 
przyświecały tym, którzy powoływali do życia festiwal 
w Opolu. Tam powinna być doinwestowana świadomość 
polska. To, że powstał olbrzymi teatr, którego utrzymanie 
przekracza możliwości samorządu, to wina tamtej historii, 
tamtych lat, tamtych aspiracji.

Jak wyjaśniła mi pani minister, z województwa opol-
skiego są składane dwa, trzy wnioski, a inne województwa 
składają ich sto, ponad sto. W mojej interpretacji i w in-
terpretacji Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie 
doszło do psychologicznego zerwania więzów z centralą, 
dawniej zwaną macierzą: wy tam, na Opolszczyźnie, na 
Kresach Zachodnich jakoś sobie dacie radę.

Apeluję o to, abyśmy, wskrzeszając wielkie postacie, 
wskrzeszając pewne strategiczne kierunki dla polskiej kul-
tury, przyjrzeli się mechanizmom, by minister kultury nie 
był więźniem własnych uwarunkowań.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Kto z państwa senatorów, gości…
Bardzo proszę, autor filmu, pan prezes.

Prezes Zarządu Fundacji „Ave Arte” 
Wiesław Dąbrowski:
Chciałbym powiedzieć, że wysiłkiem moich współ-

pracowników i partnerów w ubiegłym roku – tak jak 
przedstawiła pani senator Barbara Borys-Damięcka – fe-
stiwal Paderewskiego odbył się i powiem nieskromnie, 
że z czterech planowanych dni rozrósł się do sześciu; 
wsparli nas Polski Instytut Dyplomacji imienia Ignacego 
Jana Paderewskiego, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina, a także archikatedra warszawska, bo zakończy-
liśmy festiwal uroczystą mszą świętą w miejscu, gdzie 
Paderewski został pochowany.

W tym roku nasza aplikacja nie zyskała aprobaty zarów-
no w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy – Paderewski 
nie przemówił w przekonujący sposób do jakiejś komisji – 
jak i w ministerstwie kultury. Oczywiście nie załamujemy 
rąk i walczymy dalej. Jak państwo mieli okazję zauważyć, 
Paderewski jest doceniany na świecie. Wielu prezydentów 
Stanów Zjednoczonych wie, kim był Paderewski, a nie 
jestem pewien, czy w Polsce poniektórzy decydenci od 

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.
Dodam tylko jedno zdanie: premiera filmu miała miej-

sce właśnie podczas festiwalu, o ile dobrze pamiętam.
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Jedna z premier.)
Jedna z premier, tak.
Bardzo proszę. Zachęcam państwa senatorów do za-

bierania głosu.
Pan przewodniczący Łukaszewicz. Proszę bardzo.

Prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, 
Filmu, Radia i Telewizji ZASP 
Olgierd Łukaszewicz:
Chciałbym zaznaczyć, że festiwal otwierała pani prezy-

dent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która doceniła wagę tego 
symbolu. Dlatego trochę skonfundowany zauważam, że nie 
było nawet honorowego patronatu ministerstwa kultury. Jak 
wiemy, losy tego festiwalu nadal są niepewne. Pozwolę 
sobie podzielić się z Wysoką Komisją pewnymi reflek-
sjami. W mojej opinii minister kultury staje się więźniem, 
zakładnikiem obecnego systemu ekspertów i projektów, 
co w przypadku kultury, co do której nie możemy okre-
ślić priorytetów… Paderewski ma być uczczony czy to 
w formie tego festiwalu, czy w jakiejkolwiek innej formie. 
Minister powinien mieć taką siłę polityki kulturalnej – nie 
wstydźmy się – żeby móc powiedzieć swoim ekspertom: 
to jest ważne, to ma być, na to mają być środki.

Proszę państwa, to ja się zaangażowałem przed laty, 
także z woli ministra Waldemara Dąbrowskiego, w ratowa-
nie podstaw finansowych Teatru Polskiego we Wrocławiu. 
Z pomocą polskiego parlamentu wycofaliśmy się w jakiś 
sposób z wizji, zgodnie z którą kultura miała być oddana 
wyłącznie samorządom. Zarząd województwa dolnoślą-
skiego nie był w stanie utrzymać tego teatru. Minister kul-
tury współprowadzi teraz szesnaście takich instytucji.

Co się dzieje, kiedy nie ma priorytetów? Sytuacja 
w Opolu: w dwieście pięćdziesiątą rocznicę teatru pu-
blicznego jest zagrożony festiwal Opolskie Konfrontacje 
Teatralne „Klasyka Polska”. Marszałek opolski pisze do 
pani minister z prośbą, aby festiwal chociaż w 55% był 
finansowany z puli centralnej. Pani minister nie ma ta-
kich możliwości, ma dobrą wolę. Województwo opolskie 
znajduje się w dramatycznej sytuacji, ponieważ dochód 
z podatku CIT spadł w nim z ponad 110 milionów zł, o ile 
się nie mylę, do 60 milionów zł czy pięćdziesięciu kilku, 
a liczba instytucji jest ta sama. Marszałek apeluje, aby obóz 
w Łambinowicach został przejęty przez ministerstwo kul-
tury jako strategiczna placówka dla polskiej świadomości, 
historii itd. Pani minister tworzy dodatkowy program i to, 
co może, dofinansowuje w ramach projektu martyrolo-
gicznego. Ale przepisy nie pozwalają jej na finansowanie 
pracowników itd. Marszałek pozostaje bez środków. Być 
może uda się w tym roku jakoś uratować tę sytuację.

Mam przed sobą dokument, który jest państwu znany 
w parlamencie: polską Konstytucję dla Europy z 1831 r. 
Mam rekomendacje z 2009 r. ówczesnego marszałka Sejmu, 
pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, Urzędu 
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tystów, osiągnąć taki poziom, taką rangę i sławę… Dlatego 
warto inwestować w konkurs związany z jego muzyką, ale 
to powinien być konkurs muzyczny, a nie patriotyczny.

Nie poszerzając tego worka… Pojawia się bardzo 
ważny motyw związany z Opolszczyzną. W jakimś sensie 
mówimy o mateczniku Górnego Śląska, dlatego że stolicą 
Górnego Śląska było Opole, które zostało od niego defini-
tywnie odłączone – jak to się mówi, podzielono to na Śląsk 
Górny i Śląsk Opolski – przez Edwarda Gierka, żeby rów-
nież podzielić Ślązaków; tak myślę. To jest jeden ze współ-
czesnych dramatów. Nie będę o tym szerzej mówił, bo 
w ogóle dotykać problematyki śląskiej od strony Ślązaków 
to tak, jakby się zajmować zgniłym, śmierdzącym mięsem. 
Nie chcę wam popsuć nastrojów, ale Olgierd Łukaszewicz 
porusza bardzo ciekawy problem obozu w Łambinowicach. 
Nie wiem, czy państwo wiecie, co to było. To fenomenalna 
propozycja, ponieważ jest to obóz, w którym Polacy po 
wojnie mordowali Ślązaków. To się skrywa. Takich obozów 
na Śląsku, na Górnym Śląsku, jest ho, ho. Bardzo wiele 
tysięcy ludzi zginęło tam tylko dlatego, że było Ślązakami. 
Arcybiskup Nossol pochodzi z okolic Łambinowic i jego 
ojciec był w Łambinowicach. Tam był prosty test: każdy, 
kto chciał się z niego wydobyć, czyli udowodnić swoją 
polskość, musiał znać polski pacierz. A nie wszyscy na 
Opolszczyźnie… a może większość nie mówiła już polskie-
go pacierza. Jego ojciec przypadkowo znał pacierz mówio-
ny po polsku i dzięki temu się uratował. Gdyby się to udało, 
Olgierdzie, i tym przerażającym obozem w Łambinowicach 
obowiązkowo opiekowałoby się państwo polskie i zostałby 
on włączony w obieg kultury narodowej, to byłby twój 
życiowy sukces. Jak mówią Francuzi… das ist unmöglich, 
dlatego że te śląskie sprawy, Łambinowice, wszystkie 
inne obozy, Wehrmacht itd. to jest coś, czego Polska nie 
przetrawiła i nie przetrawi, więc chciałbym zaakcento-
wać heroizm z twojej strony. Bardzo popieram ten projekt, 
dlatego że jest to myślenie… Historia jest taka, jaka jest. 
Chodzi o równoprawne traktowanie Ślązaków-Polaków, 
Ślązaków-Ślązaków, Ślązaków-Niemców jako normalnych 
ludzi, którzy powinni być traktowani tak, jak wszyscy inni 
w demokratycznych krajach. Amen.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, spektrum naszej debaty robi się 

coraz szersze. Przypomnę tylko, że jesteśmy bardzo ogra-
niczeni czasowo, mamy jeszcze sporo czasu na wiele wy-
powiedzi, jednak apelowałbym, żeby bardzo… Przyjmując 
chętnie wszystkie inne opinie na temat i Paderewskiego, 
i Polonii, przypomnę, że spotkały się tutaj dwie komi-
sje: komisja kultury i komisja emigracji, dla której po-
stać Paderewskiego odgrywa nie tylko muzyczną, Panie 
Senatorze Kutz, ale też patriotyczną rolę; dalej będę się 
upierał, że była ona bardzo ważna.

Głos chciał zabrać pan minister z Ambasady Szwajcarii. 
Potem pan senator Gil. I jak jeszcze będą chętni… 
Oczywiście każdy może zabrać głos. Pan minister będzie 
mówił po angielsku, ale myśląc o dzisiejszym poziomie 
edukacji, nie tylko o Paderewskim, można powiedzieć, że 
my też dajemy sobie radę.

kultury wiedzą, kto to był Paderewski i jakie miał zasługi. 
Dlatego proszę i apeluję: wspomóżcie nas w tym, bo wydaje 
mi się, że pośród festiwali Beethovena, Mozarta i jeszcze 
paru innych zachodnich kompozytorów, w Warszawie, 
w której Paderewski się wychował, wykształcił, a potem 
ją finansował, bo przecież chyba nie jest tajemnicą, że jak 
pójdziecie państwo do hotelu Bristol, to będziecie goszczeni 
przez Paderewskiego, który wybudował ten hotel za własne 
pieniądze; do dziś jest tam apartament… Jak wchodzicie 
do filharmonii, to też macie kontakt z Paderewskim, bo to 
przecież on z Kronenbergiem zbudowali ją za własne pie-
niądze. Nie wszystkie zasługi Paderewskiego dla Warszawy 
mogłem tutaj wymienić, bo tak jak powiedziałem, trzeba 
by było zrobić jakiś serial, ale w tej chwili jestem… Co 
najmniej nie potrafię tego zrozumieć, jak w mieście stołecz-
nym można nie mieć festiwalu tak znamienitego, wielkiego 
polskiego patrioty. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Zgłosił się pan senator Kazimierz Kutz. Proszę 

uprzejmie.

Senator Kazimierz Kutz:
To bardzo ładnie, że Olgierd Łukaszewicz, prezes sto-

warzyszenia artystów, przyszedł tutaj, jak święty Mikołaj, 
z całym workiem potrzeb różnych instytucji, które łączy 
oczywiście słowo „kultura”, ale w gruncie rzeczy jest to 
apel mający na celu – przepraszam za słowo – wyłudzenie 
jakichś pieniędzy na wymienione projekty. Oczywiście ko-
rzystanie w ten sposób z komisji senackiej jest prawidłowe, 
dla mnie nieco rzewne, ponieważ ta komisja i tak nie jest 
w stanie niczego załatwić.

Ignacy Paderewski był swego czasu kimś takim, jak 
Marylin Monroe. W momencie, kiedy układ po I wojnie 
światowej, po kongresie wiedeńskim zmieniał całkowicie 
geografię w Europie, on był właśnie takim ptakiem, wiel-
kim artystą o międzynarodowej sławie. Nie bez kozery 
mówię o Marylin Monroe; on miał niewiarygodny wdzięk 
i siłę przyciągania urodą, talentem, swoją niezwykłością, 
a tylko przez przypadek był Polakiem. Toteż ja, jako 
Górnoślązak o tradycjach powstańczych, patrząc z perspek-
tywy… Właściwie samo pojawienie się tego pięknego ptaka 
w Poznaniu w zupełnie magiczny sposób spowodowało 
powstanie wielkopolskie. Ale, wiecie, taka postać może się 
powtórzyć, jak Polska znowu będzie po rozbiorach i będzie 
się szykowała do jakiegoś przebudzenia, i znajdzie się ktoś 
taki, jak Marylin Monroe albo Ignacy Paderewski.

Po nim samym – on żył trochę długo – nie ma wielu 
nagrań. Wiemy, że był wielki jako pianista, ale niewie-
le jest materiałów. Komponował niezwykle mało, więc 
w gruncie rzeczy jego dorobek jest ulotny, ułomny, a jeśli 
chodzi o kompozycje, bardzo niewielki. Niemniej oczywi-
ście zasługuje na to, żeby w odniesieniu do tego wielkiego 
muzyka i wspaniałego człowieka… Ja bym przestał ciągle 
gadać o jego patriotyzmie, bo tu chodzi o sztukę, o to, żeby 
przy okazji tej niezwykłej postaci, która może być źródłem 
fascynacji i inspiracji dla wszystkich polskich młodych ar-
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Przewodniczący Andrzej Person:
Najpierw pan Jan Popis, potem pan senator.

Członek Rady Programowej 
Fundacji „Ave Arte” Jan Popis:
Szanowni Państwo!
To dzisiejsze spotkanie, podczas którego wspomina-

my Paderewskiego, jest sytuacją, w której chcemy być 
dumni, chcemy przypomnieć sobie o swojej przeszłości 
i uświadomić sobie, że w naszej tradycji kulturowej, hi-
storycznej są jednak wybitne postacie. Mamy już dość 
sytuacji, w których rzuca się nas na kolana i przemawia 
się do nas klęczących. Zdarza się to dość często i tak jest. 
To rozliczenie z historią jest bolesne, ale znajdujmy dla 
siebie również takie chwile, takie momenty, w których 
będziemy mogli mówić dumnym głosem o sobie i o swojej 
tradycji. To jest nam potrzebne, żebyśmy mogli znosić 
właśnie to rzucanie nas zewsząd na kolana. Szanowni 
Państwo, więc mówmy o sobie, mówmy o naszej dumie, 
o tym, jacy wielcy rodacy, wielcy Polacy byli w tej tra-
dycji. I takim był, choć niestety nie jest w naszej obecnej, 
współczesnej świadomości, Ignacy Jan Paderewski. O to 
apelujemy. Paderewski jako pianista, Paderewski jako 
postać… Przepraszam, porównywanie Paderewskiego 
do pięknej kobiety jest chyba troszeczkę uproszczeniem 
sytuacji.

Szanowni Państwo, Paderewski jako pianista był, 
jest i pozostanie wielki, co docenia świat muzyczny 
niestety poza naszym krajem. Stało się tak, jak dziś się 
dzieje, że pewne tak zwane autorytety powiedziały: nie, 
Paderewski to właściwie żaden pianista, jego nagrania są 
słabe. Powiedzieli to na podstawie starych nagrań, które 
Paderewski nagrywał, gdy miał siedemdziesiąt kilka lat. Po 
prostu podchodził do fortepianu jako trzęsący się człowiek, 
nie mógł grać wtedy dobrze. Choć między wierszami, 
między słowami, w przypadku wielkiego artysty wielkość 
pozostaje wielkością. Trzeba słuchać wczesnych nagrań 
Paderewskiego, nagrywanych jeszcze metodą akustyczną, 
kiedy grał bezpośrednio do tuby, żeby usłyszeć nieprzemi-
jające walory różnych elementów jego pianistyki, chociaż-
by takich jak dźwięk. Paderewski zachwycał wszystkich 
dźwiękiem, bo miał nadzwyczajny słuch, miał prezencję, 
umiejętność projekcji tego, co ma do powiedzenia, na au-
dytorium. Mówił wspaniale, po prostu wygłaszał oracje i to 
samo czynił przy fortepianie, więc nie upraszczajmy spra-
wy, sprowadzając ją do tego, że pozostawił kilka jakichś 
tam nagrań. Nawet jeśli jest ich kilka, to one są wielkie, 
są genialne, nieprzemijające i ciągle mogą pozostawać 
wzorem nawet dla tych, którzy w październiku będą stawali 
do Konkursu Chopinowskiego, ale pod warunkiem, że ci 
bardzo autorytatywni profesorowie nie będą im mówić: 
zostawcie to, bo to nic niewarte, z tego nie można się wiele 
nauczyć, tylko jakiejś tam maniery. Niestety coś takiego 
pokutuje w naszym przekonaniu, w naszej świadomości. 
Chopin też niewiele skomponował, tylko dwieście czter-
dzieści trzy utwory, niektóre mają po kilkanaście sekund. 
I co? Mała twórczość, ale jaka. Więc nie podchodźmy do 
tego statystycznie.

Minister w Ambasadzie Szwajcarii w Polsce 
Martin X. Michelet:
Dziękuję.
Chciałbym podziękować senatorowi Personowi i se-

natorowi Czelejowi za możliwość uczestniczenia w po-
siedzeniu poświęconemu Ignacemu Paderewskiemu. Jest 
dla mnie przyjemnością i być tutaj dzisiaj z państwem, 
i przekazać słowa pozdrowienia od ambasadora Szwajcarii 
w Polsce, pana Lukasa Beglingera. Jak widzieliśmy w fil-
mie, Paderewski znalazł drugi lub trzeci dom w Szwajcarii. 
W swojej posiadłości w Rion-Bosson spędził wiele lat i był 
znany społeczności Morges, jak również miasta Lozanna, 
a nawet Rapperswil jako wielki człowiek swoich czasów.

Paderewski to wielki patriota, wielki mąż stanu i pia-
nista, ale również, co wyjaśnia moją obecność tutaj, 
wielki Polak, wielka polska osobowość, jak Kościuszko, 
Narutowicz lub Mościcki, osobowość, która związana 
jest ze Szwajcarią i której życie jest symbolem przyjaź-
ni pomiędzy Szwajcarią i Polską. Z tego powodu Ignacy 
Paderewski jest również bardzo ważny dla Szwajcarii i waż-
ny dla przyjaźni pomiędzy Szwajcarią i Polską. Dlatego 
też w ubiegłym roku w ambasadzie spotkaliśmy się z pre-
zesem Dąbrowskim, który przedstawił nam projekt zorga-
nizowania Międzynarodowego Festiwalu Paderewskiego. 
Ambasada Szwajcarii zdecydowała wesprzeć to przedsię-
wzięcie. Byliśmy zaszczyceni możliwością uczestniczenia 
w pierwszej edycji festiwalu i mamy nadzieję partycypować 
w kolejnej jego edycji.

Dziękuję wszystkim państwu, dziękuję za uwagę.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo, dziękujemy.
Pan senator Mieczysław Gil. Proszę uprzejmie.

Senator Mieczysław Gil:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo, miałem nie zabierać głosu, ale 

przecież taka okoliczność, przypominanie takiego twórcy 
i polityka usprawiedliwi mój ton może chwalenia się. Otóż 
w Polsce działa Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich 
Demokratów, którego patronem jest Ignacy Paderewski. 
Nawiązując do tego, co mówiła pani senator, chciałbym 
zauważyć, że członkowie tego stowarzyszenia w Polsce, 
w liczbie około pięciuset osób, wszędzie każdą konfe-
rencję, którą organizują, odnoszą w jakimś fragmencie 
także do Ignacego Paderewskiego. Ostatnio miało to też 
miejsce na Śląsku i składaliśmy kwiaty. Mówię o tym, 
gdyż polityczna działalność Paderewskiego, tak świetnie, 
artystycznie pokazana w filmie, wymaga poważniejszej 
analizy. Jego postawa w latach trzydziestych świadczyła 
o wielkim charakterze. Dlatego też dziękuję za film, dzię-
kuję za spotkanie, dziękuję za to, Panie Przewodniczący, 
że ten temat trafił na posiedzenia naszych komisji. Myślę, 
że jest to dzisiaj w Polsce temat jak najbardziej potrzebny, 
w obliczu uchybień w wychowaniu patriotycznym, przy-
wracania sztuki o charakterze patriotycznym. Dlatego też 
jestem niezwykle usatysfakcjonowany tym, że mogę tu być 
teraz razem z państwem. Dziękuję bardzo.
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ani pora, by mówić o tych sprawach, ale chciałbym tylko 
zasygnalizować, że wydaje mi się, że nie jest to dobry 
przykład, który miałby ilustrować pozycję i stosunek rządu 
polskiego, ministerstwa kultury, społeczeństwa czy – nie 
wiem – elit politycznych do polskiej kultury. To nie jest do-
bry przykład. Jednak sytuacja na pewno wymaga dogłębnej 
analizy. To tyle, jeśli idzie o teatr i o filharmonię.

Sprawa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach – tak to się nazywa – na pewno wymaga 
wsparcia. Od kilku lat trwają rozmowy… Sam osobiście 
rozmawiałem z ministrem Zdrojewskim, a z marszałkiem 
nawet przedwczoraj zastanawialiśmy się i rozmawialiśmy, 
co z tym zrobić. Trzeba coś zrobić, bo tam jest dramatyczna 
sytuacja, placówka absolutnie wymaga już nie wsparcia, ale 
ratunku. Są rozmowy na ten temat i wydaje mi się… Tam 
jest kwestia uchwalenia konkretnych ustaw administra-
cyjnych, które pozwoliłyby podporządkować to muzeum 
bezpośrednio ministerstwu. Ale powiadam, że to nie jest 
akurat temat na dzisiaj, aczkolwiek dobrze, że pan wspo-
mniał o tych sprawach, bo jeżeli będzie się o nich mówiło, 
to zawsze jest szansa, że gdzieś to ktoś zauważy i może te 
sprawy nabiorą tempa.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Raz jeszcze, broń Boże, nie na zasadzie jakiegoś złego 

policjanta… Myślę, że senator Gogacz i komisja kultury 
na pewno nie raz zajmą się sprawami teatru i Łambinowic, 
dlatego wróciłbym do Paderewskiego. 

Zgłosiły się trzy panie. Proszę bardzo.

Prezes Zarządu 
Wydawnictwa „Polish Market” 
Krystyna Woźniak-Trzosek:
Krystyna Woźniak-Trzosek, jestem wydawcą i redak-

tor naczelną anglojęzycznego magazynu, miesięcznika 
„Polish Market”. Chociaż jest to wydanie ekonomiczne, to 
od prawie dwudziestu lat promuje polską kulturę. Dlatego 
cieszę się, że tu jestem, i cieszę się ze słów, które po-
wiedział mój przedmówca, pan Popis, bo właśnie bardzo 
zapominamy o tym, że powinniśmy być dumni z takiego 
wspaniałego Polaka.

Rok temu moje wydawnictwo zastanawiało się, jak uczcić 
dwudziestopięciolecie naszej wolności. Zorganizowaliśmy 
w Teatrze Wielkim koncert, podczas którego została odegra-
na „Symfonia h-moll” Paderewskiego pod batutą Jerzego 
Maksymiuka, który prowadził orkiestrę Teatru Wielkiego. 
Właśnie wówczas również wykorzystaliśmy fragmenty fil-
mu pana Wiesława Dąbrowskiego i myślę, że ludzie byli… 
To znaczy, prawie dwa tysiące osób, które było obecne w te-
atrze podczas tego wydarzenia 4 czerwca 2014 r., mówiło, 
że tak mało wie o Paderewskim, więc największy apel do 
państwa, do senackiej komisji… Chodzi o to, co powiedziała 
pani senator Borys-Damięcka, że jest potrzebne upowszech-
nianie, ale trzeba by się zastanowić, jak to zrobić.

Spotkaliśmy się tutaj, żeby pomyśleć też o sto pięć-
dziesiątej piątej rocznicy urodzin Paderewskiego, a do tej 
pory w zasadzie nie zastanawialiśmy się nad tym, poza 

Szanowni Państwo, to tylko tak po drodze mi się na-
rzuciło. Naszą sprawą, sprawą środowiska muzycznego – 
reprezentuję Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków 
– jest to, że Paderewskiego nie ma w Warszawie. To wielki 
człowiek, który spędził całą swoją młodość w Warszawie, 
Warszawie oddał swoje serce, poświęcił swój talent i nigdy 
o niej nie zapominał. Pytanie jest następujące: dlaczego 
Warszawa jest tak mało wdzięczna wobec jednego ze swoich 
najwybitniejszych synów, honorowych obywateli, wobec 
człowieka, który pozostawił w tym mieście, w Warszawie, 
nie tylko serce? Dlaczego ci, którzy chcą kultywować tę pa-
mięć, tę tradycję, muszą po prostu albo wyrywać pazurami 
cokolwiek od tego właśnie miasta, albo wręcz odbijać się 
od ścian? To najkrócej, ale emocjonalnie, bo rzeczywiście 
ponoszą mnie emocje… Chciałbym powiedzieć, wyrazić… 
a właściwie zaprotestować. Dlaczego tak się dzieje w mie-
ście, które dotąd nie znalazło okazji, żeby chociaż jedną 
z ulic nazwać imieniem Paderewskiego? Dopiero po latach 
protestów któreś rondo otrzyma taką nazwę.

Szanowni Państwo, proszę spojrzeć na spis ulic 
i sprawdzić, jakie nazwiska się pojawiają w nazewnictwie; 
Paderewskiego do niedawna po prostu nie było.

Tyle miałem do powiedzenia na gorąco, ale może jest 
okazja, bo są przedstawiciele miasta Warszawy… Może 
ktoś z państwa chciałby powiedzieć, jak państwo to widzą. 
Może my to źle odbieramy, może nie jest tak źle z atmos-
ferą wokół Paderewskiego w Warszawie. Tak że jeśli ktoś 
mógłby coś w tej sprawie powiedzieć, to bardzo serdecznie 
zapraszamy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Zachowajmy kolejność. Pani dyrektor za chwilę, pan 

senator zgłaszał się wcześniej i dwie panie później… 
Spokojnie, Pani Senator, damy radę, jeszcze mamy ponad 
pół godziny. Pan senator pierwszy, potem dwie panie. Dzisiaj 
jest równouprawnienie, więc dajmy szansę paniom.

Senator Aleksander Świeykowski:
Dziękuję bardzo.
Ja właściwie w trzech sprawach. Pierwsza. Jeśli idzie o 

Paderewskiego, spędziłem na emigracji szesnaście lat i te-
raz nagle uświadomiłem sobie, że o Paderewskim pewnie 
dowiadywałem się więcej czy częściej się spotykałem z tym 
nazwiskiem, kiedy byłem na emigracji, niż wcześniej, żyjąc 
trzydzieści kilka lat w Polsce. Ale to tak na marginesie. 
Chociażby na przykładzie tego filmu widać, że to jest akurat 
ta postać, która nie doczekała się właściwego miejsca na 
naszej mapie bohaterów narodowych, o których mówimy, 
których przypominamy czy których staramy się tworzyć; 
a ta postać pozostaje gdzieś w tyle. Dlatego wszelkie przed-
sięwzięcia podejmowane przez jakiekolwiek środowiska… 
Posiedzenie naszej komisji wydaje mi się dobre do tego, 
żeby również włączyć się w to, aby Paderewski zajął na-
leżne mu miejsce w polskim panteonie.

Druga kwestia. Jestem senatorem z województwa opol-
skiego. Znam bardzo dobrze sytuację w Teatrze imienia 
Kochanowskiego i w Filharmonii Opolskiej. Problemy z fe-
stiwalem również znam. Dzisiaj nie jest to akurat miejsce 
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(Zastępca Dyrektora Biura Kultury w Urzędzie Miasta 
Stołecznego Warszawy Joanna Szwajcowska: Tak.)

Przepraszam.
Pani Małgorzata Zakrzewska, przewodnicząca Komisji 

Kultury i Promocji Miasta Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji 
Miasta Rady Miasta Stołecznego Warszawy 
Małgorzata Zakrzewska:
Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Nie był to mój 

pierwszy udział w projekcji tego filmu; to też mnie cieszy 
i za każdym razem z ogromną przyjemnością i wzruszeniem 
oglądam ten film. Dziękuję… Czuję się też trochę wywoła-
na przez pana profesora i pana prezesa do odpowiedzi.

Nie wydaje mi się – proszę mi wierzyć, jestem jedną 
z sześćdziesięciu radnych stołecznych – żeby przez te ostat-
nie lata Warszawa nie doceniała tego wielkiego Polaka. 
Jednak nawet ta okoliczność, która nas dzisiaj tutaj spro-
wadza, czyli pokaz filmu w Senacie… My również, jako 
miasto, byliśmy zaangażowani w realizację i przygotowanie 
tego filmu, proszę o tym nie zapominać…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pozwolę sobie przypomnieć to, co pan powiedział, że 

w ubiegłym roku pani prezydent otwierała ten pierwszy 
festiwal w Warszawie. Procedury są takie, jakie są. Mam 
nadzieję, i nie tracę jej, że druga edycja – jeżeli mogę tak 
powiedzieć – tego festiwalu i rozmowy, które prawdopo-
dobnie państwo prowadzą… Od razu mówię, że nie dosta-
łam takiego sygnału. Od lat jestem w kontakcie z panem 
Wiesławem Dąbrowskim, od lat jestem również związana 
z projektami dotyczącymi właśnie naszego zacnego rodaka 
i nie otrzymałam informacji o kłopotach w tym roku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, mam to. Przepraszam, że tak powiem, bo może to 

nie miejsce, żebyśmy w tej chwili rozmawiali na ten temat. 
Staram się mieć nadzieję, że uda nam się sprostać temu 
wyzwaniu i że w tym roku również ten festiwal, w takiej 
czy innej formule… Może zbyt szumnie to nazywam, bo 
też nie znam dokładnie państwa planów na ten rok związa-
nych z tym wydarzeniem kulturalnym, ale mam nadzieję, 
że będziemy mogli do tego powrócić.

(Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji ZASP Olgierd 
Łukaszewicz: I z patronatem, choćby honorowym, mini-
sterstwa kultury…)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale mówimy do 
mikrofonu, bo wszystko jest w internecie, a potem słucha-
cze narzekają…)

Prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, 
Filmu, Radia i Telewizji ZASP 
Olgierd Łukaszewicz:
Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, to poproszę, aby 

użyła pani swoich wpływów, aby nie odmówiono temu 
festiwalowi patronatu ministra kultury…

(Głos z sali: I dziedzictwa.)
…i dziedzictwa narodowego.

festiwalem, który jest wspaniałym wydarzeniem, które po-
pieram… Dobrze, że on się odbył i powinien się odbywać, 
bo na pewno upowszechnia tę wiedzę. Rocznica wypa-
da 6 listopada tego roku. Dokładnie tego dnia na Zamku 
Królewskim w Warszawie odbędzie się już trzynasta gala 
mojego wydawnictwa „Polish Market”, gdzie między in-
nymi honorujemy wielkie wydarzenia i ludzi, którzy pre-
zentują polską kulturę. A odnośnie do tego, co tu wcześniej 
zostało powiedziane, chciałabym również zgłosić swoje 
uczestnictwo i podczas tego wydarzenia będziemy akcen-
tować właśnie tę rocznicę; już wcześniej rozmawialiśmy 
o tym z panem Wiesławem.

Jeżeli chodzi o porównywanie, to rzeczywiście – chcia-
łabym do tego się odnieść – było mi przykro słuchać pana 
wypowiedzi. Dlatego że już wszyscy wiemy – nie jest 
to żadnym odkryciem, mówił o tym pięknie papież Jan 
Paweł II – że kultura jest tym czynnikiem, który pozwala 
przetrwać narodowi nawet wówczas, kiedy utraci nieza-
leżność polityczną i gospodarczą. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Pani dyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego 

Warszawy, a potem pani Małgorzata Zakrzewska, przewod-
nicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy.

Zastępca Dyrektora Biura Kultury 
w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy 
Joanna Szwajcowska:
Dzień dobry, Joanna Szwajcowska.
Chciałabym poruszyć dwie kwestie, ogólnie odnosząc 

się do wszystkich uwag. Jak rozumiem, chyba wszyscy zga-
dzamy się co do tego, że dbałość o pamięć Paderewskiego 
nie jest wystarczająca i że rzeczywiście jest to postać, która 
zasługuje na nasze jak największe starania, jeśli chodzi 
o popularyzowanie wiedzy o nim, świadomości jego za-
sług, budowanie wzorów i wspieranie się jego autorytetem. 
Myślę, że zarówno film, jak i to spotkanie są jakimś powo-
dem do dalszej refleksji nad tym, co możemy zrobić, rów-
nież jako urzędnicy reprezentujący warszawską kulturę.

Chciałabym też odnieść się do tego, co mówił pan pre-
zes Łukaszewicz, czyli do systemu eksperckiego. W jakiś 
sposób jesteśmy jego więźniami, jednak nie wymyśliliśmy 
jeszcze lepszego systemu decydowania o kulturze, w tym 
sensie… Oczywiście jest to temat do dyskusji, ciągle się to-
czącej, ale myślę, że prowadzenie takiej polityki kulturalnej, 
która trzyma się jak najdalej od polityki, czyli tak zwanej na 
wyciągnięcie ramienia, jest jednak jakimś sposobem na to, 
żeby kultura i nasza spuścizna nie stawały się przedmiotem 
walki politycznej i ideologii. Stąd staramy się prowadzić 
to w ten sposób, nie oddając decyzji dotyczących kultury 
w ręce poszczególnych urzędników czy polityków.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Proszę, pani przewodnicząca… Bo pani skończyła, tak?
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duże S, niezwykła popularność kulturowa, społeczna, służ-
ba narodowi, i to nie jednemu, bo był również fenomenem 
w Ameryce i jako taki powinien mieć u nas status ikony, 
bo nie było drugiej takiej postaci i nic nie wskazuje na to, 
żeby w nadchodzących czasach się pojawiła. Pan senator 
Kutz powiedział, że musimy poczekać na rozbiory i może 
potem się ktoś wyłoni, ale z tym czekaniem to chyba raczej 
powinniśmy być ostrożni.

Na końcu raz jeszcze chciałbym wyrazić całkowite 
zdziwienie faktem – mówię to eufemistycznie – że re-
sort kultury i dziedzictwa narodowego nie potrafił czy 
nie chciał objąć swoim patronatem pierwszego festiwalu 
Paderewskiego w Warszawie. Bo jeśli nie Paderewski, to 
kto? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Pan prezes, potem pan senator przewodniczący i bę-

dziemy kończyć…
(Senator Kazimierz Kutz: Jeszcze ja prosiłem o głos.)
Jeżeli na temat Paderewskiego, Panie Senatorze, to 

bardzo proszę, ale jeśli będziemy rozwijać nowe dyskusje 
polityczne, to naprawdę…

(Senator Kazimierz Kutz: Nie może mi pan odbierać…)
Ale ja panu nie odebrałem głosu, tylko…
(Senator Kazimierz Kutz: O Paderewskim…)
Bardzo bym apelował… Powiem panu szczerze: przez 

dziesięć lat pracy w komisji emigracji nie mieliśmy nigdy 
żadnych debat politycznych, bo uważamy, że Polonia, emi-
gracja, ta nasza niezwykła diaspora nie zasługuje na to, żeby 
mówić na jej temat tak bardzo politycznie. Ale oczywiście, że 
panu też, po wypowiedziach dwóch panów, udzielę głosu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo proszę. Pan przewodniczący Dąbrowski, potem 

pan senator, a później pan senator Kazimierz Kutz.

Prezes Zarządu Fundacji „Ave Arte” 
Wiesław Dąbrowski:
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu mi-

nistrowi Micheletowi, bo szwajcarska ambasada wspiera 
nas i będzie wspierać, jak państwo usłyszeli. Wspiera nas 
również ambasada amerykańska, której też bardzo serdecz-
nie dziękuję. A w tym roku zgłosiła swój akces również 
ambasada brytyjska.

Proszę państwa, powiem tylko tyle: małe miasteczko 
Paso Robles, dwudziestopięciotysięczne miasteczko, od 
dwudziestu sześciu lat organizuje czterodniowy festiwal 
Paderewskiego. Główna ulica tego miasta jest przybrana 
polsko-amerykańskimi flagami. Kiedy tam byłem i kupo-
wałem białe oraz czerwone goździki, żeby złożyć je pod 
pomnikiem Paderewskiego, farmer zapytał mnie, dlaczego 
chcę je pomieszać. Ja powiedziałem: popatrz na te flagi, jest 
święto, festiwal Paderewskiego. A on zwrócił mi 20 dola-
rów. Powiem jeszcze jedno. Jak w Stanach Zjednoczonych 
fetowano pięćdziesięciolecie przyjazdu Paderewskiego do 
Stanów, to powstał komitet, który uchwalił, że przez ty-
dzień w całych Stanach Zjednoczonych będą organizowane 
koncerty ku czci Paderewskiego. Zorganizowano ich sześć 

Chciałbym krótko tylko odpowiedzieć: tam, gdzie jest 
tradycja – mówiłem o tym, o Konstytucji dla Europy z 1831 r. 
– ciągle jesteśmy zakładnikami wykradania sobie tej tradycji 
i ustawiania jej na usługach tej czy innej partii, tego czy 
innego stronnictwa. Może to spowodowało, że taka była 
perspektywa wypowiedzi, którą przed chwilą usłyszałem, 
że… Powiedzmy, że konstytucja ta może być prorosyjska, 
antyrosyjska itd., bo powstanie listopadowe… Taka jest na-
sza historia. Eksperci często oceniają formę, to czy to im się 
podoba, czy nie, a minister powinien ocenić, czy w ogóle 
ten temat… Czy Paderewski jest wielki? Jeśli jest wielki, to 
popieramy i patrzymy, co mamy do wyboru. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Zaraz pan prezes. Najpierw wieloletni konsul w Stanach 

Zjednoczonych, były pracownik MSZ, radca ministra, pan 
Krzysztof Kasprzyk.

Były Konsul RP 
w Nowym Jorku i Los Angeles 
Krzysztof Kasprzyk:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ja dosłownie dwa, może trzy zdania. Proszę pań-

stwa, blisko dwadzieścia lat życia spędziłem w Ameryce 
Północnej, zarówno mieszkając tam prywatnie, jak i peł-
niąc potem zaszczytne funkcje w służbie zagranicznej. 
Powiem państwu tak: z racji charakteru mojej pracy miałem 
nieustanny kontakt z przedstawicielami elit politycznych 
oraz tych, które powinny nas tu najbardziej interesować, 
czyli elit kulturalnych zarówno w kulturze masowej, jak 
i w kulturze wysokiej Ameryki.

Przez te wszystkie lata w moim domu rodzinnym pamięć 
o postaci Paderewskiego była zawsze żywa. Moja mama, 
która do dzisiaj żyje, ma prawie osiemdziesiąt dziewięć 
lat, zawsze była – jak to się dzisiaj mówi – wielką fanką 
Paderewskiego. Więc – zwłaszcza kiedy przyjechałem do 
Los Angeles – zacząłem jeździć do Paso Robles, tego ma-
łego miasteczka, pod którym Paderewski miał swoje wspa-
niałe ranczo; zresztą ranczo istnieje do dziś i do dziś nazywa 
się San Ignacio. Z osłupieniem zobaczyłem, jak silna jest pa-
mięć o postaci Paderewskiego wśród Amerykanów. Z bólem 
stwierdzam, że gdybym miał ją porównać do popularności 
czy pietyzmu, który powinien otaczać postać Paderewskiego 
w Polsce, to musiałbym powiedzieć, że niestety Amerykanie 
są od nas dużo lepsi. Nie wiem, jak to się stało, ale tam 
pamięć po naszym maestro nie pokryła się kurzem zapo-
mnienia i przechowała się przez kilka generacji.

Proszę państwa, mam dużą słabość do postaci 
Paderewskiego, w dużym stopniu zaraziłem się nią od 
pana prezesa, Wiesława Dąbrowskiego, który jest niestru-
dzonym, fanatycznym popularyzatorem Ignacego Jana 
Paderewskiego. Dla mnie osobiście Paderewski to jeden 
z największych Polaków pierwszej połowy XX wieku. 
Być może obok marszałka Piłsudskiego największy, bo 
Paderewski jest postacią totalną. W tym, jak wyglądało jego 
życie… To chyba pan senator Gil powiedział, że w zupeł-
nie unikalny sposób połączyło się wszystko: sztuka przez 
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bardzo trafne. Otóż dzięki jego geniuszowi artystycznemu 
i ludzkiemu… Być może o losach dzisiejszej Polski zdecy-
dowała ta rozmowa z prezydentem Ameryki, który zmienił 
całkowicie – jak podejrzewam – swój stosunek do tego ob-
szaru świata. Moim zdaniem głównie dlatego trzeba robić 
wszystko, żeby geniusz tego wielkiego artysty, który miał 
taką siłę, w Polsce – że tak powiem – lansować jako przykład 
świadczący o tym, że należy szanować artystę i jego rolę.

Ja bym tylko proponował, żeby ten festiwal – absolutnie 
popieram to, żeby wyrwać od ministra te pieniądze – obudo-
wać jednak jego pobytem w Stanach Zjednoczonych i jego 
wielkością uznawaną tam do dziś, żeby zrobić z tego coś 
w rodzaju festiwalu, nie wiem, przyjaźni polsko-amerykań-
skiej. Mnie się wydaje… Wtedy te twoje wymagania, Olo, 
będą miały pewną rangę. Tak, trzeba się o to bić. Jednak 
nie jestem pewien, czy twoja hipoteza, że pani minister jest 
w pułapce tych wszystkich ekspertów itd… Został stworzo-
ny ten paskudny dualizm podmiotów, które mają przydomek 
„narodowy” i są finansowane przez ministerstwo, i to, co 
ministerstwo… Bo to jej poprzednik wymyślił, żeby w ogóle 
cały obszar kultury, cały mecenat zrzucić na samorządy. 
Oni wybudowali mur chiński i przebicie się przez niego 
będzie wymagało mozołu, który zaczynasz. Pamiętam, ile 
lat trwała wielka walka o to, żeby uznać orkiestrę katowicką 
za orkiestrę narodową. To jest niewiarygodne. Po latach ta 
orkiestra jest taka, jaka jest, ponieważ ma genialne korzenie. 
Zbudowano zupełnie gigantyczny gmach na skalę amery-
kańską, w którym ona ma swoją siedzibę. Wydaje mi się, że 
obok innych budowli dla sztuki w Katowicach, na terenach 
pokopalnianych, wyłoni się ten sam problem, co w przy-
padku teatru w Opolu. To jest takie myślenie imperialne, 
nieuwzględniające ich kosztów. Dlatego absolutnie stoję za 
tobą, ale mnie się wydaje, że pani minister odziedziczyła tę 
fortecę i nie ustąpi z niej, ponieważ chodzi tutaj o pieniądze 
i – co tu dużo mówić – o wygodę urzędników. Trzeba by 
zrobić jakąś ogromną mobilizację wszystkich środowisk, 
żeby zmienić dzisiaj stosunek państwa do artystów, najpro-
ściej mówiąc, do kultury. To jest bardzo trudne, ale to jest 
miejsce, gdzie powinno się o tym mówić, i w tym zawsze 
będę ciebie i takich jak ty popierał.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, bardzo przepraszam… Już dosłownie 

ostatnie zdanie, jeżeli można, autorowi filmu się należy.

Prezes Zarządu Fundacji „Ave Arte” 
Wiesław Dąbrowski:
Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie po-

dziękować Senatowi Rzeczypospolitej, że uszanował na-
szą prośbę i pozwolił przedstawić tego wielkiego Polaka. 
Bardzo serdecznie dziękuję i proszę o wsparcie.

Chciałbym powiedzieć tylko jedno zdanie ad vocem 
słów pana senatora Kutza. Proszę nie zapominać o tym, że 
zanim Paderewski wygrał Polskę na fortepianie, przedstawił 
prezydentowi Wilsonowi dwa memoriały, które prezydent 
Wilson przeprowadził przez amerykański senat, a w tychże 
memoriałach było uzasadnienie, dlaczego Polska ma być 
Polską, dlaczego mamy mówić po polsku. Bo mamy język, 

tysięcy. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Dwunastu prezy-
dentów Stanów Zjednoczonych przekazywało sobie ostatnią 
wolę Paderewskiego, że jego zwłoki mają wrócić do wolnej 
Polski. A w Warszawie – w mieście, którego jest honorowym 
obywatelem, w którym pobudował kilka budowli, założył 
Filharmonię Narodową – nie ma zrozumienia dla prezentacji 
wiekopomnych dokonań Ignacego Jana Paderewskiego. 
Nie mogę tego zrozumieć. Ja jestem spod ręki Waldorffa, 
który mi na łożu śmierci przykazał: jedno oko twoje to jest 
Paderewski, a drugie Szymanowski. I może ja to robię ze 
strachu – nie wiem – ale będę robił do końca.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Pan przewodniczący Grzegorz Czelej. Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo!
W historii każdego kraju, w tym Polski, jest panteon 

postaci, które jednostkowo miały olbrzymi wpływ na losy 
danego kraju, a czasami nawet nieco większy wpływ… 
Gdybyśmy sięgnęli do historii, to zauważylibyśmy, że takich 
Polaków było naprawdę kilku, góra kilkunastu. Jeśli chodzi 
o ostatnie sto lat, możemy wymienić dwóch, może trzech.

Jutro będę miał zaszczyt otworzyć wystawę poświęconą 
naszemu papieżowi, Janowi Pawłowi II, który na pewno 
do tego panteonu się zalicza, być może nawet powinien 
go otwierać jako osoba, która miała wpływ nie tylko na 
losy kraju, ale i Europy. Taką osobą, takim mężem stanu 
był na pewno Ignacy Paderewski i pamięć o nim… Moim 
zdaniem jego historia powinna być lekturą obowiązkową 
dla wszystkich uczniów na lekcjach historii. I tym chciał-
bym się stanowczo zdystansować wobec wypowiedzi pana 
senatora Kutza. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kutz: Mogę, tak?)
Ja nie odbieram panu głosu, tylko chciałem prosić 

o mówienie na temat. Tematem spotkania jest Ignacy Jan 
Paderewski. Proszę bardzo.

(Senator Kazimierz Kutz: Panie Przewodniczący, ja so-
bie nie życzę, żeby pan mi suflował, co mam mówić.)

Ale ja jestem przewodniczącym. Jak pan będzie prze-
wodniczącym… Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kutz:
Zasypiając, będę myślał o panu, Panie Przewodniczący, 

i będę sobie śpiewał.
Mówienie o dzisiejszym bohaterze, Paderewskim, że jest 

patriotą, jest truizmem. Istotą tej osoby jest jego geniusz, 
geniusz ludzki i geniusz artysty. To jest przykład, jak ważny 
w skołatanej historii tego kraju może być wybitny artysta.

Pierwszy wniosek jest taki, że trzeba uczyć się szanować 
artystów w Polsce. Ma rację Olgierd Łukaszewicz, który jest 
męczennikiem… Żeby się dobrze zastanowić… Powiedzenie 
Waldorffa, że Paderewski wygrał Polskę fortepianem, jest 
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Myślę, że cel naszego spotkania został osiągnięty i dzię-
ki temu spotkaniu dołożyliśmy cegiełkę do popularyzacji 
Paderewskiego. Głosy były różne, ale na tym to wszystko 
polega. Jeszcze dodam, że pewnie już nie w tej kadencji, ale 
w następnej – ktokolwiek z nas będzie tutaj zasiadał – temat 
Paderewskiego na pewno będzie wracał, bo jest niezwykle 
godny i potrzebny promowaniu naszego kraju…

Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na następnym posie-
dzeniu komisji.

kulturę, tradycję i wszystko, co z tym związane. Zdaje się, 
że jeden z tych memoriałów jest do obejrzenia w pałacu 
prezydenckim. Dziękuję serdecznie.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję wszystkim państwu.
(Oklaski)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 57)
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