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1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełno-
mocnego RP na Ukrainie Marcinem Wojciechowskim.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Person)

Przewodniczący Andrzej Person:

Otwieram siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie 
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą.

Witam panie i panów senatorów. Witam naszych gości 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na czele z dyrektorem 
Jackiem Junoszą-Kisielewskim, dyrektorem Departamentu 
Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Witam pana 
Marcina Wojciechowskiego, kandydata na ambasadora 
Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Witam pana Kacpra 
Wańczyka, naczelnika Wydziału Ukrainy i Mołdawii 
w Departamencie Wschodnim. Witam oczywiście panie 
z naszego biura senackiego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pana dyrektora witałem, kiedy ty rozmawiałeś, więc 

nie usłyszałeś.
Spotykamy się dzisiaj wcześnie rano, co rzadko się 

zdarza, ale obrady senackie są długie. Mówię to jako kom-
plement pod swoim adresem, bo kończy się czteroletnia 
kadencja, a nigdy o 9.00 rano nie obradowaliśmy, gdyż ja 
wiem, że dżentelmeni o tej porze śpią albo grają w golfa. 
Ale my zebraliśmy się dzisiaj w bardzo ważnej sprawie, 
jaką jest spotkanie i rozmowa z kandydatem na stanowisko 
ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, panem 
Marcinem Wojciechowskim.

Ja może na początku oddam głos panu dyrektorowi 
Jackowi Junoszy-Kisielewskiemu, żeby nam powiedział, 
czy sam przedstawi sylwetkę, czy też nasz dzisiejszy gość 
będzie o sobie mówił.

Panie Dyrektorze, zechce pan powiedzieć, jaka jest 
decyzja?

Dyrektor 
Departamentu Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jacek Junosza-Kisielewski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Myślę, że więcej i dokładniej o sobie może powiedzieć 

sam kandydat, ale ja chciałbym na początku podkreślić, 
że mało kto w Ministerstwie Spraw Zagranicznych tak jak 

rzecznik ministerstwa zna całokształt problematyki polityki 
zagranicznej państwa, bo w tych wszystkich kwestiach 
wypowiada się rzecznik.

Niezależnie od tego, bo to jest powiązane z samą funk-
cją, chciałbym powiedzieć, że pan Marcin Wojciechowski 
szczególnie interesuje się problematyką wschodnią 
i szczególnie głęboko ją rozumie, a zwłaszcza sytuację 
na Ukrainie. Chciałbym przypomnieć tylko jeden, ale nie-
zwykle ważny epizod. Kiedy przygotowywaliśmy ewa-
kuację osób pochodzenia polskiego z Donbasu, w misji 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, której przewodniczył 
pan wiceminister Konrad Pawlik, brał udział pan Marcin 
Wojciechowski. Tak że zanim Polacy dotarli do kraju, w tej 
misji uczestniczył i tę operację przygotowywał pan Marcin 
Wojciechowski. Poza tym pan Marcin Wojciechowski zna 
wszelkie uwarunkowania polityczne sytuacji na Ukrainie, 
relacji między Polską a Ukrainą, między Unią Europejską 
a Ukrainą. Mam pełne przekonanie, że jest to doskonała 
kandydatura doskonały kandydat do objęcia funkcji amba-
sadora Rzeczypospolitej w tym kraju. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Panie Marcinie, jeżeli tak mogę się zwrócić, bardzo pro-

szę opowiedzieć o swoim czterdziestoletnim życiu, może 
nie całym, ale tym zawodowym.

(Wesołość na sali)
Bardzo proszę.

Kandydat na stanowisko 
Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego RP na Ukrainie 
Marcin Wojciechowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo, Panie 

i Panowie Senatorowie!
Zacznę od przedstawienia krótkiej informacji bio-

graficznej o sobie. W tym roku skończę czterdzieści lat. 
Z wykształcenia jestem kulturoznawcą i dziennikarzem. 
Skończyłem Uniwersytet Warszawski i uniwersytet imienia 
Tarasa Szewczenki w Kijowie. Przez prawie dwadzieścia 
lat zajmowałem się dziennikarstwem, przede wszystkim 
publicystyką międzynarodową, dziennikarstwem między-
narodowym. Od początku interesowałem się Wschodem, 
od czasu studiów Ukrainą, Rosją. Przez prawie piętnaście 

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 58)
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łoruskich. I to był taki, można powiedzieć, etap przejścio-
wy pomiędzy dziennikarstwem a pracą w administracji 
państwowej.

W 2013 r. wygrałem konkurs i objąłem stanowisko 
rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
To był oczywiście czysty przypadek, ale nastąpiło to do-
słownie dwa czy trzy miesiące przed szczytem Partnerstwa 
Wschodniego w Wilnie, na którym Ukraina nie podpisała 
umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, co wywo-
łało protesty zwane euromajdanem albo inaczej rewolucją 
godności. Wiemy, do czego to doprowadziło: do zmiany 
władzy, do wielkiego zrywu społecznego, w konsekwencji 
też do zmiany wektorów ukraińskiej polityki zagranicznej, 
do ukonstytuowania się proeuropejskiego, proreformator-
skiego rządu i całego tego procesu, którego byliśmy świad-
kami w ciągu ostatniego półtora roku.

W trakcie tych prawie dwóch lat pracy w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych uczestniczyłem, myślę, we wszyst-
kich najważniejszych działaniach dotyczących Ukrainy, 
we wszystkich najważniejszych spotkaniach, wizytach, 
zarówno tych bilateralnych, polsko-ukraińskich, jak i w for-
matach wielostronnych, na przykład razem z ministrami 
spraw zagranicznych Szwecji, Danii czy krajów Grupy 
Wyszehradzkiej. Brałem też udział w mediacji, która zakoń-
czyła rozlew krwi na Majdanie w lutym 2014 r. w Kijowie. 
Byłem jedną z dwóch osób, które bezpośrednio w trakcie 
całych negocjacji towarzyszyły ministrowi Radosławowi 
Sikorskiemu biorącemu w nich udział. Tą drugą osobą był 
nasz ambasador w Kijowie, pan Henryk Litwin.

Tak jak pan dyrektor wspomniał, brałem także udział 
w ewakuacji osób polskiego pochodzenia z Donbasu. Ona 
nastąpiła w styczniu tego roku, ale była poprzedzona misją 
rozpoznawczą w grudniu. Jako jedyny polski dyplomata 
dotarłem wtedy do Doniecka zajmowanego przez separa-
tystów. To była pierwsza wizyta polskiego dyplomaty po 
zawieszeniu działalności polskiego konsulatu w Doniecku 
latem 2014 r. Spotkałem się tam z donieckimi Polakami 
w parafii rzymskokatolickiej, poinformowałem ich o na-
szych planach, o założeniach ewakuacji, myślę, że prze-
kazałem im całą niezbędną wiedzę na danym etapie, a ze 
względu na działania wojenne było to trudne, trudno było 
nawiązać z nimi kontakt, przekazać informację, którą chcie-
liśmy przekazać, a która była niezbędna, aby udało się 
przeprowadzić ewakuację. Mogłem także bezpośrednio 
od donieckich Polaków dowiedzieć się o tym, jaka jest 
sytuacja w mieście, w regionie, jakie są ich oczekiwania, 
co zrobić, żeby ta akcja była jak najbardziej udana i obję-
ła wszystkich, którzy chcą z niej skorzystać. Nie chcę tu 
przesadzać, mówiąc o znaczeniu tego spotkania, ale my-
ślę, że ono w dużej mierze umożliwiło potem bezpieczne 
i skuteczne przeprowadzenie tej akcji. Może to tyle, jeśli 
chodzi o elementy biograficzne.

Dodam jeszcze, że rzecznik prasowy w strukturze 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest tak zwanym 
nieformalnym członkiem kierownictwa, czyli wraz z wi-
ceministrami, wraz z dyrektorami najważniejszych biur 
wchodzi w skład najbliższego otoczenia ministra spraw 
zagranicznych, raz w tygodniu uczestniczy w posiedze-
niach kierownictwa i także podejmuje decyzje, bo niektóre 
decyzje są podejmowane właśnie na forum tych spotkań 

lat pracowałem w „Gazecie Wyborczej”, byłem korespon-
dentem tejże gazety na Ukrainie, spędziłem tam cztery lata, 
w okresie od 1999 r. do 2003 r. Byłem też korespondentem 
w Moskwie, tam łącznie także spędziłem cztery lata, cho-
ciaż podzielone na dwa kawałki.

Napisałem trzy książki, w tym dwie poświęcone 
Ukrainie. Pierwsza nosi tytuł „Pomarańczowy majdan”, 
została wydana w 2006 r. Opowiada ona historię kulis, 
przebiegu i głównych bohaterów pomarańczowej rewolucji. 
Tak się składa, że ponieważ mieszkałem na Ukrainie od 
1999 r., obserwowałem cały ten proces, który poprzedzał 
pomarańczową rewolucję. Potem, w trakcie samej rewolucji 
również pojechałem na Ukrainę. Myślę, że dzięki temu mo-
głem wytłumaczyć, dlaczego to się stało, kim byli główni 
bohaterowie tych wydarzeń, w tym Wiktor Juszczenko, 
Julia Tymoszenko, także Wiktor Janukowycz.

Drugą książkę poświęciłem zbrodni wołyńskiej. Ona 
wyszła w 2008 r. w rocznicę zbrodni wołyńskiej i to było 
takie podsumowanie debaty polsko-ukraińskiej na te-
mat tej zbrodni. Książka nosił tytuł „Wołyń 1943–2008. 
Pojednanie” i przedstawia rozmaite stanowiska polskie 
i ukraińskie w sprawie Wołynia.

Trzecia książka, którą napisałem, której jestem w za-
sadzie współautorem, nie dotyczy bezpośrednio Ukrainy, 
chociaż tam też pojawiają się wątki ukraińskie, to jest 
wywiad rzeka z byłym ministrem spraw zagranicznych, 
profesorem Adamem Danielem Rotfeldem. Ta książka nosi 
tytuł „W cieniu”. To jest dwanaście rozmów w cieniu wybit-
nych postaci życia międzynarodowego, życia politycznego, 
intelektualnego, rodzaj refleksji o współczesnym świecie, 
o problemach dyplomacji, stosunków międzynarodowych, 
o problemach cywilizacyjnych.

Oprócz tego jestem autorem – myślę, że nie skłamię, 
jeśli tak powiem – co najmniej kilkuset artykułów o te-
matyce międzynarodowej. Mam na myśli większe teksty, 
które dotyczą problemów i zjawisk, a nie tylko mają cha-
rakter informacyjny. Także przez wiele lat współpracowa-
łem z pismem „Nowa Europa Wschodnia”, które jest eks-
perckim periodykiem dotyczącym spraw regionu Europy 
Wschodniej. Prowadziłem też bloga na stronie tygodnika 
„Polityka” pod tytułem „Wschodnie klimaty”.

W 2011 r. podjąłem decyzję o tym, żeby zakończyć 
swój epizod dziennikarski. Było to w dużej mierze zwią-
zane z tym, w jaką stronę idą media w Polsce, mam na 
myśli z jednej strony taką tabloidyzację, komercjaliza-
cję, z drugiej strony to, że na poważne pisanie o sprawach 
międzynarodowych jest w nich coraz mniej miejsca. Ta 
tendencja zaczęła się kilka lat temu i uznałem, że może 
warto wykorzystać swoje doświadczenie na innych polach, 
chociaż w tej samej dziedzinie, którą się zajmowałem, czyli 
w zakresie polityki wschodniej.

W 2011 r. zostałem wiceprezesem Fundacji Solidarności 
Międzynarodowej. To jest fundacja blisko związana z MSZ, 
fundacja Skarbu Państwa, która realizuje projekty demo-
kratyzacyjne w ramach polskiej współpracy rozwojowej. 
W tej fundacji odpowiadałem właśnie za kraje Partnerstwa 
Wschodniego, za ten odcinek wschodni, między innymi 
organizowałem misje obserwacji wyborów na Ukrainie, 
w Mołdawii, w Gruzji. Wspierałem działania niezależnych 
organizacji na Białorusi, w tym niezależnych mediów bia-
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i Polonii. Chciałbym wiedzieć, jakie pan ma zamiary, jaką 
politykę, gdyby pan został ambasadorem, chciałby pan 
prowadzić w stosunku do mieszkających tam Polaków. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Zanim oddam panu głos, pani senator Sagatowska, pani 

przewodnicząca, bo się zapisała. A może nie, może po każ-
dym pytaniu…

(Głos z sali: …nie prowadzi samodzielnie polityki.)
Zaraz będzie pan miał głos. Wiem, że zapisał się pan 

senator Zientarski.
(Senator Piotr Zientarski: Nie, nie, dziękuję.)
Ale na pewno ma pan sporo pytań. A nie, to jest po 

prostu filozoficzne podparcie głowy.
Pan przewodniczący też chciałby?

Senator Łukasz Abgarowicz:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja tylko chciałbym skomentować, że żaden ambasador 

nie prowadzi samodzielnej polityki.

Przewodniczący Andrzej Person:

Proszę bardzo, najpierw pani senator Sagatowska, a po-
tem oddamy panu głos.

Senator Janina Sagatowska:
Panie Przewodniczący! Panie Ambasadorze!
Jeżeli można, to tak powiem, bo pewnie tak będzie.
Chciałabym zapytać, a właściwie przedstawić takie 

moje uwagi. Tu już kolega podkreślał i my wszyscy zda-
jemy sobie sprawę z tego, na jaki teren pan wchodzi, jest 
to teren niejako w ogniu, nawet nie w dosłownym zna-
czeniu, że codziennie gdzieś tam dochodzi do starć, ale 
tak generalnie, w sensie strachu, niepewności, nieprze-
widywalności Putina i samego, jak czytamy, prezydenta 
Ukrainy. Czytamy, śledzimy te sprawy i wiemy, że jest 
to teren bardzo nieprzewidywalny, a więc szczególnie tu 
potrzeba dyplomatów wytrawnych, takich, którzy już byli 
na różnych placówkach, w różnych miejscach, mają do-
świadczenia konsularne i inne. Bycie dziennikarzem to 
jest jedna sprawa, ale druga to jest to, kiedy się przechodzi 
bezpośrednio przez, można powiedzieć, kuchnię dyploma-
tyczną. U pana tego nie ma. Stąd jakaś moja niepewność. 
W tej chwili ta placówka jest wyjątkowa i tego mi trochę 
brakuje, tego dyplomatycznego doświadczenia.

Oczywiście też chciałabym – kolega trochę mnie tu 
ubiegł – usłyszeć od pana ocenę aktualnej sytuacji Polaków, 
aby pan powiedział, co tam najpilniejszego jest do zrobie-
nia i jakie pan będzie stosował instrumenty, a szczególnie 
te, które pozwolą dbać o wspólnotę mieszkających tam 
Polaków. Tam są różne związki, federacje itd. Jak pan za-
mierza to robić? Dziękuję bardzo.

kierownictwa odbywających się raz w tygodniu, więc wy-
daje mi się, że jestem osobą, która w ciągu tych dwóch 
lat rzeczywiście została w pełni wprowadzona w aktualne 
problemy polskiej polityki zagranicznej, w aktualne wy-
zwania, w decyzje, które podejmujemy. Zwłaszcza gdy 
chodzi o wymiar wschodni, myślę, że mogłem być nie tylko 
biernym uczestnikiem tego procesu, ale także dzięki swojej 
wiedzy, kompetencjom współkształtować tę politykę, która 
była prowadzona wobec Wschodu w ciągu ostatnich dwóch 
lat. Jeszcze tylko na koniec dodam, że znam biegle języki 
ukraiński, rosyjski, angielski i francuski. Jestem żonaty, 
mam trzy córki.

(Głos z sali: Gratuluję.)
Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Już otwieram dyskusję.
Dodam tylko – część z państwa się spóźniła – że nasze 

spotkania będą miały charakter cykliczny, jakkolwiek by 
to brzmiało na trzy miesiące przed wyborami, ale dotyczyć 
będą kandydatur na ambasadorów w tych krajach, w któ-
rych znaczenie, rola Polaków i Polonii jest wyjątkowo duża. 
Oczywiście Ukraina do nich należy.

Bardzo proszę, pan senator Stanisław Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w trak-

cie obrad Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą i to, czego mi zabrakło, to tego wątku, zaak-
centowania sytuacji Polaków i Polonii. Pana wystąpienie 
bardziej pasowało do wystąpień przed Komisją Spraw 
Zagranicznych. Nasze działania jako komisji wchodzą 
niejako w skład działań Komisji Spraw Zagranicznych, są 
częścią polityki zagranicznej, niemniej jednak wydaje mi 
się, że w czasie posiedzeń naszej komisji nie ma takiego 
punktu, przy omawianiu którego nie byłyby wyakcento-
wane sprawy polonijne i sprawy Polaków.

W związku z tym chciałbym zapytać, jakie ma pan do-
świadczenia związane z Polonią i Polakami. Pytam, dlatego 
że pan kandyduje na urząd ambasadora w kraju, w którym 
jest bardzo dużo Polaków. Chciałbym się dowiedzieć, jakie 
ma pan doświadczenia. To, co pan powiedział o Donbasie, 
to jest sytuacja, problem natury międzynarodowej, dlate-
go że zadanie, jakie stanęło przed państwem polskim, to 
było zadanie dotyczące wielu instytucji, a nie tylko spraw 
zagranicznych. Pan wspomniał tylko o Donbasie, nie wspo-
mniał pan o sytuacji Polaków. Z moich obserwacji, także 
moich kolegów – zresztą nie raz jeździliśmy na Ukrainę 
– wynika, że bardzo często w ważnych uroczystościach, 
ważnych dla mieszkających tam Polaków, dla Polonii, 
uczestniczył ambasador. Stąd moje zaciekawienie, jaki ma 
pan do tego stosunek, jak ocenia pan sytuację Polaków. Pan 
kandyduje na ambasadora w kraju, który jest krajem wy-
jątkowym pod każdym względem, mianowicie jest to kraj 
objęty wojną i w tym kraju mieszka bardzo dużo Polaków 
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praktycznie w ogóle nie mają znaczenia i tam powinniśmy 
wypełniać inne zadania, przede wszystkim dbać o naukę 
języka polskiego, jednocześnie na terenach położonych 
bezpośrednio przy terenach ogarniętych konfliktem zbroj-
nym potrzebna jest pomoc humanitarna, zapewnienie 
bezpieczeństwa i pomoc w tej trudnej sytuacji, która ma 
miejsce, czym zresztą konsulat w Charkowie cały czas się 
zajmuje. Oczywiście należy to nie tylko kontynuować, ale 
także zwiększać wysiłki.

Elementem, na który chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, 
jest kwestia nauczania języka polskiego. Według naszych 
szacunków nad Dnieprem istnieje dwieście trzydzieści 
punktów nauczania języka polskiego, uczy się w nich 
trzynaście tysięcy dzieci i młodzieży, ale język polski jest 
bardzo popularny nie tylko wśród środowisk polonijnych, 
także wśród przeciętnych Ukraińców. Być może wynika 
to z atrakcyjności naszego kraju i ewentualnej chęci wy-
jazdu do pracy czy emigracji. W każdym razie Ukraina 
jest krajem, w którym język polski jest drugim najbardziej 
popularnym językiem obcym po języku angielskim. To jest 
fenomen w skali światowej. Uważam, że oprócz nauczania 
języka polskiego wśród Polaków na Ukrainie warto też 
wspierać w ogóle nauczanie języka polskiego, bo w ten 
sposób poszerzamy wiedzę o naszym kraju, poszerzamy 
oddziaływanie naszego kraju, naszej kultury, naszych 
mediów w kraju sąsiada. To jest bardzo poważna sprawa, 
soft power, miękka siła. Wykorzystują to inne kraje, na 
tym terenie przede wszystkim Rosja. My też powinniśmy 
się tego uczyć i tam, gdzie to pada na podatny grunt, jak 
najbardziej z tego korzystać. Tak że chciałbym wspieranie 
nauki języka polskiego za Ukrainie uznać za jeden z wła-
snych priorytetów.

Jeśli chodzi o duże projekty polonijne, które realizuje-
my, to najważniejszym jest budowa Domu Polskiego we 
Lwowie. Cieszę się, że po latach ta kwestia jest bliska finali-
zacji, choć jeszcze nie została ona sfinalizowana. W grudniu 
2014 r. ukraińska Rada Ministrów przekazała działkę we 
Lwowie należącą do ministerstwa obrony, w maju decyzję tę 
potwierdziła Rada Miasta Lwowa. Ten budynek przekazano 
nam na czterdzieści dziewięć lat w dzierżawę wieczystą, co 
jest zgodne ze standardami prawa ukraińskiego. W Polsce 
jest inaczej, tam dzierżawa wieczysta standardowo trwa 
czterdzieści dziewięć lat. Będziemy realizować we Lwowie 
projekt budowy Centrum Kultury Europejskiej i Dialogu 
Europejskiego – Domu Polskiego we Lwowie we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. To stowa-
rzyszenie szacuje, że projekt ma szansę zostać zakończony 
do roku 2017. Będziemy się starali, żeby rzeczywiście tak 
się stało. Są na ten cel zapewnione środki. My ze swojej 
strony będziemy wspierać ten projekt politycznie, zarówno 
poprzez nasz Konsulat Generalny we Lwowie, który też 
jako ambasador będę nadzorował, jak i poprzez placówkę 
w Kijowie, przede wszystkim w kontaktach z władzami 
centralnymi. Absolutnie uznaję realizację tego projektu za 
swój kolejny priorytet. Uważam, że tak jak w Przemyślu 
istnieje Dom Ukraiński, tak we Lwowie powinien istnieć 
Dom Polski, nie ma co do tego wątpliwości. Można tylko 
ubolewać nad tym, że realizacja tego projektu trwa tak 
długo, ale myślę, że w obecnej sytuacji jest szansa na do-
prowadzenie tej sprawy do finału.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ambasadorze.

Kandydat na stanowisko 
Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego RP na Ukrainie 
Marcin Wojciechowski:

Dziękuję.
Być może to nieporozumienie, bo zacząłem od przed-

stawienia informacji biograficznej i dopiero potem zamie-
rzałem przejść do wizji swojej pracy na placówce, łącznie 
z elementami polityki polonijnej, więc oczywiście teraz, 
odpowiadając na pytania, skupię się na tym.

Jak państwo doskonale wiedzą, polska mniejszość na 
Ukrainie liczy około stu czterdziestu czterech tysięcy osób. 
Tak jest to zapisane w oficjalnych dokumentach…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mówię o danych statystycznych. Oczywiście osób 

z takim poczuciem, że gdzieś tam mają polskie korzenie, 
a niedeklarujących tego, jest więcej, ale musimy, zwłaszcza 
w kontaktach z partnerami, opierać się na danych, które są 
potwierdzone, na nie możemy się powoływać.

Od 1992 r. istnieje Federacja Organizacji Polskich na 
Ukrainie. Należy do niej sto piętnaście organizacji wraz 
z oddziałami, w sumie liczy ona około osiemnastu tysięcy 
członków. Odrębnie działa Związek Polaków na Ukrainie. 
Polska dyplomacja ma na Ukrainie sześć placówek, oprócz 
ambasady są to konsulaty we Lwowie, w Łucku, w Winnicy, 
w Charkowie, w Odessie, jest także wydział konsularny 
w Kijowie. To jest oczywiście najlepszy instrument do pro-
wadzenia polityki polonijnej, bo w każdym regionie są inne 
potrzeby. Doskonale wiemy, że Ukraina jest zróżnicowana, 
też zróżnicowana historycznie i pod względem spojrzenia 
na historię, i inne potrzeby mają Polacy mieszkający w za-
chodniej części Ukrainy, na terenie łuckiego czy też lwow-
skiego okręgu konsularnego, inne potrzeby mają Polacy 
mieszkający w centralnej części Ukrainy, w kijowskim 
bądź winnickim okręgu konsularnym, a zupełnie inne na 
wchodzie, w okręgu charkowskim, bądź na południowym 
wschodzie, w okręgu odeskim.

Jak ja bym to zróżnicował? Oczywiście tereny zachod-
niej Ukrainy do czasów II wojny światowej były częścią 
II Rzeczypospolitej. Tam jest największe nagromadzenie 
obiektów związanych z polskim dziedzictwem historycz-
nym, narodowym. Mieszkający tam Polacy, ci, którzy są 
dzisiaj wiekowi, są dziećmi czy wnukami dawnych oby-
wateli II Rzeczypospolitej. To ma oczywiście szczególne 
znacznie, jesteśmy im winni szczególną opiekę, szacunek. 
Jeśli chodzi o Ukrainę centralną, tam skupiska Polaków 
sięgają jeszcze czasów przedrozbiorowych, na ich losie 
w mniejszym stopniu odcisnął się konflikt polsko-ukraiń-
ski w XX wieku, raczej w większym stopniu totalitaryzm 
sowiecki, represje stalinowskie. Wiemy, że w stosunku do 
polskich autonomicznych enklaw właśnie w tym regionie 
Ukrainy w latach trzydziestych stosowano masowe repre-
sje. Z kolei na wschodniej Ukrainie te kwestie historyczne 
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promocją polskiego harcerstwa właśnie na Wschodzie. 
Akurat moją rolą było wspieranie drużyny harcerskiej 
w Kaliningradzie, czyli w obwodzie kaliningradzkim, więc 
nie było to związane z Rosją czy Ukrainą. W każdym razie 
od czternastego, piętnastego roku życia mniej więcej do 
dwudziestego roku życia prowadziłem taką działalność, 
pomagaliśmy drużynie harcerskiej działającej przy parafii 
katolickiej w Kaliningradzie w funkcjonowaniu, przywo-
ziliśmy literaturę, mundury, organizowaliśmy wspólne im-
prezy, obozy. To był taki pierwszy kontakt, który na tyle 
dobrze pamiętam i był on na tyle pozytywny – gdy jest się 
młodym, to lepiej się takie rzeczy zapamiętuje i one bar-
dziej oddziałują – że tę wrażliwość na kwestie polonijne 
mam gdzieś w swoim sercu.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Chciałbym pana zapytać o język polski w liturgii 

Kościoła rzymskokatolickiego. Jaki będzie pana stosunek, 
gdyby pan został ambasadorem, jeżeli chodzi i tę sprawę? 
Czy pan będzie za pomocą instrumentów dyplomatycz-
nych starał się wpływać, naciskać na czynniki kościelne, 
watykańskie, miejscowe, ukraińskie, na to, ażeby w tych 
miejscach, gdzie jest silne środowisko polskie, polonijne 
i gdzie jest Kościół rzymskokatolicki, a zdarza się, że nie 
ma mszy, liturgii w języku polskim, ta liturgia była, czy 
pan to po prostu zostawi swojemu rozwojowi?

Kandydat na stanowisko 
Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego RP na Ukrainie 
Marcin Wojciechowski:
Może szybciutko odpowiem, bo to jest konkretne 

pytanie.
(Przewodniczący Andrzej Person: Tak, tak.)
Doskonale wiemy, jaka jest polityka Watykanu w tej 

kwestii. Ona się trochę zmieniła w ostatnich latach i ge-
neralnie jest tendencja, by dopasowywać liturgie do języ-
ka kraju, w którym dana wspólnota działa. To jest jedno. 
Jednocześnie myślę, że są możliwości takiego oddzia-
ływania też lokalnie. Jako ambasador na Ukrainie nie 
będę miał możliwości, żeby w tej sprawie interweniować 
w Watykanie, nawet byłoby to niewłaściwe czy niewska-
zane, ale myślę, że można to rozwiązywać na poziomie 
lokalnym, na przykład w ten sposób, tak to sobie wyobra-
żam: jeśli od danej wspólnoty odbiorę sygnał, że brakuje 
jej tej liturgii, to jest kwestia rozmowy z księdzem pro-
boszczem, z biskupem, by jednak umożliwić ze względów 
kulturowych uczestnictwo w jednej czy dwóch mszach, 
w zależności od potrzeb, w języku narodowym. Myślę, że 
to jest do zrobienia, i to też tak funkcjonuje. Na tyle, na 
ile znam na przykład parafię w Kijowie, wiem, że chociaż 
generalnie liturgia została tam zukrainizowana, są też msze, 
które odbywają się po rosyjsku, to zachowano tę jedną czy 

Udało nam się stworzyć Dom Polski w Iwano-
Frankiwsku, w dawnym Stanisławowie. To jest taki mo-
delowy przykład realizacji tego typu projektu. Został on 
otwarty w maju 2013 r. Ten dom nosi nazwę Centrum 
Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Wydaje się, że 
to jest taki model, który możemy realizować także w in-
nych ośrodkach, ale za najważniejszą uznaję realizację tego 
projektu we Lwowie.

Poza tym chciałbym też wspierać media polonijne, które 
na Ukrainie są dosyć silne, „Dziennik Kijowski” czy portal 
PoloNews. To są takie sprawdzone marki, które oddziałują 
na ukraińską Polonię, ale też przekazują wiedzę o sprawach 
ukraińskich Polaków do nas, do kraju. Cieszę się, że wspar-
cie dla tych projektów jest objęte organizowanymi przez 
MSZ konkursami. Znam te środowiska, mam z nimi kon-
takt, też starałem się sprzyjać temu, żeby w tych głównych 
polonijnych mediach na Ukrainie, takich jak „Dziennik 
Kijowski” czy portal PoloNews, ukazywały się na przykład 
wywiady ministra spraw zagranicznych czy wiceministrów. 
Uważam, że to jest słuszny kierunek.

Jeśli chodzi o środki finansowe, to tylko powiem, że 
w 2014 r. wydaliśmy na cele polonijne na Ukrainie w sumie 
ponad 15 milionów zł, konkretnie 15,4 miliona zł, z tego 
12 milionów zł to były dotacje w ramach konkursu MSZ na 
rzecz wsparcia Polaków za granicą, ponad 3 miliony to były 
środki dystrybuowane przez nasze placówki, ambasady 
i konsulaty. Tutaj doskonale widać ten podział regionalny, 
bo na przykład w Charkowie na projekty polonijne wyda-
liśmy 0,5 miliona zł, w Doniecku ta kwota jest minimalna 
ze względu na zawieszenie działalności przez konsulat, 
w Kijowie było to prawie 250 tysięcy zł, we Lwowie – 
ponad 1,5 miliona zł, w Łucku – 400 tysięcy zł, w Odessie 
– 115 tysięcy zł i w Winnicy – prawie 0,5 miliona zł.

Uważam, że po prostu trzeba identyfikować potrzeby 
Polaków na Ukrainie i reagować w zależności od potrzeb, 
elastycznie. Tak jak do zeszłego roku nie prowadziliśmy 
pomocy humanitarnej czy wsparcia dla mieszkańców 
wschodniej Ukrainy, bo do czasu konfliktu w Donbasie 
nie było to potrzebne, to teraz jest to absolutnie prioryte-
towe. Zwiększamy na to środki. Mamy już wypracowane 
schematy, w jaki sposób tamtejsi Polacy dostają zapomogi, 
wsparcie, pomoc rzeczową. Przy tej okazji zapewniam, 
że będę osobiście nadzorował, by pomoc, która trafia na 
Ukrainę w ramach organizowanych przez nas konwojów 
humanitarnych, także była dystrybuowana wśród osób pol-
skiego pochodzenia. Chociaż międzynarodowe standardy 
są takie, że nie można pomocy humanitarnej różnicować 
ze względu na narodowość czy wyznanie odbiorców, to 
są mechanizmy pozwalające dbać o to, aby te osoby nie 
były pomijane przy jej dystrybucji, i będę to robił. Mamy 
takie doświadczenie na przykład we współpracy z Caritas 
Polska, troszczymy się o to, żeby pomoc humanitarna, 
którą wysyłamy, trafiała też do polskich parafii, do tych 
środowisk, wokół których są skupieni Polacy mieszkający 
na Ukrainie.

A tak już na koniec, zupełnie prywatnie powiem, że 
kwestiami polonijnymi zacząłem się jakoś zajmować jako 
nastolatek, bo byłem harcerzem, działałem w Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tam była taka struktura, 
która nazywała się Referat Wschód, i ona zajmowała się 
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czyć podwójnie. To uzasadnia zmianę. Ja osobiście od pana 
ambasadora Henryka Litwina słyszałem, że on chciałby 
wracać. Tak jak mówię, jest to placówka szczególnie trudna 
i związana ze szczególną odpowiedzialnością.

Przewodniczący Andrzej Person:
Pani senator Sztark. Tak?
Proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Ja mam nie tyle pytanie, ile chciałabym powiedzieć 

wobec tych wszystkich zapytań do jeszcze kandydata na 
stanowisko ambasadora, że ja uważam, że akurat cechy cha-
rakteru i nie tylko predestynują pana do pełnienia tej waż-
nej, ale i teraz niebezpiecznej funkcji, którą przyjdzie panu 
sprawować. Oprócz dziennikarstwa, oprócz takiej zwykłej 
otwartości ważny jest udział w pracy ZHR w czasach, kiedy 
to nie było akurat popularne i dobrze przyjmowane, również 
spokój i opanowanie, bo wielokrotnie mieliśmy przyjem-
ność to zobaczyć, a w trudnych sytuacjach to opanowanie 
jest bardzo ważne. Tam oprócz takich zwykłych, by się wy-
dawało, cech jak empatia i wrażliwość potrzebne są niestety 
również spokój i opanowanie. W związku z tym odstąpię 
od pytania, które tu już niedawno padło, i chciałabym po-
wiedzieć, że bardzo się cieszę, że taki kandydat trafia tam 
na te trudne, bardzo trudne czasy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Czy pan chciałby coś jeszcze dodać?

Kandydat na stanowisko 
Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego RP na Ukrainie 
Marcin Wojciechowski:
Może dodam tylko słówko. Nie należy rozpatrywać 

tej nominacji w kategorii wyborów, bo ten proces trwa od 
początku tego roku, tylko z racji charakteru dyplomacji on 
do pewnego momentu jest niepubliczny i staje się publiczny 
w momencie, kiedy do Komisji Spraw Zagranicznych trafia 
wniosek o przesłuchanie kandydata. Tymczasem najpierw 
są kwestie wszelkich sprawdzeń, uzgodnień z premierem, 
z prezydentem, potem pytanie do strony przyjmującej, 
le agrément. To naprawdę trwa kilka miesięcy. Można 
sprawdzić, że to nie jest decyzja, która została podjęta 
miesiąc temu, cały ten proces trwa gdzieś tak od lutego, 
więc to nie jest zaskakujące.

Jeśli chodzi o pana ambasadora Litwina, to rzeczywi-
ście wybitny dyplomata, który otwierał kiedyś konsulat 
we Lwowie, który był wiceministrem, był ambasadorem 
na Białorusi, potem na Ukrainie. Mogę też powiedzieć, że 
to mój przyjaciel. Rzeczywiście jest tak, że jemu w tym 
roku kończy się kadencja, ale także z pewnych względów 
rodzinnych, co do których nie mamy upoważnienia, żeby 
o nich tu mówić, prosił, poinformował, że chciałby już tę 

dwie msze w niedzielę w języku polskim właśnie dla osób, 
dla których jest to język ojczysty czy tradycyjny język 
modlitwy. Uważam, że powinniśmy to uszanować.

Myślę, że na poziomie lokalnym kościelnym jest to 
do zrobienia ze względu na to, że jednak spora część 
kapłanów na Ukrainie to są księża, którzy są polskimi 
obywatelami, albo to są księża polskiego pochodzenia, 
obywatele Ukrainy, podobnie jest z członkami episkopatu 
ukraińskiego Kościoła katolickiego. Tak że tu zapewniam 
życzliwość, ale ze względu na to, że nie wypada też jakoś 
zderzać się z tą oficjalną tendencją, którą narzuca Watykan 
w swojej strukturze, wydaje mi się, że bardziej skutecznym 
i zręcznym sposobem jest załatwianie tych spraw na po-
ziomie lokalnym. Obiecuję takie wsparcie, bo doskonale 
to rozumiem.

Przewodniczący Andrzej Person:
Pani senator Sagatowska, potem pani senator Sztark.
A ja dodam tylko jedno zdanie komentarza. W zeszłym 

roku, gdy byliśmy razem z komisją na Ukrainie, prowa-
dziliśmy z panem senatorem Gogaczem rozmowy na ten 
sam temat i jedna z odpowiedzi była taka: wie pan, na 
ukraińskich mszach taca jest dużo większa niż na polskich. 
Takie odpowiedzi też padały.

Proszę bardzo, pani senator Sagatowska.

Senator Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie, bo nie uzyskałam odpowiedzi na temat 

doświadczenia, więc teraz niejako w połączeniu pewne na-
prowadzenie czy uzupełnienie. Dlaczego tak nagle, na trzy 
miesiące przed wyborami zmieniamy ambasadora, pana 
Litwina, dobrego ambasadora, doświadczonego dyplomatę? 
Mówię tak, bo znam odczucia Polaków tam mieszkają-
cych, na Wchodzie, na Ukrainie. Czy nie można poczekać? 
W MSZ się mówi, że zjeżdża. Czy on musi zjechać z tej 
placówki w trybie nagłym? Czy był złym ambasadorem, że 
następuje zmiana? Czy nie mógł z racji kadencyjności… 
Nie wiem, po prostu chciałabym usłyszeć, dlaczego nastę-
puje taka nagła zmiana ambasadora w Kijowie. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Pan dyrektor, jeśli można, tak? Czy pan mógłby odpo-

wiedzieć? Pewnie będzie zręczniej.
Proszę.

Dyrektor Departamentu 
Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jacek Junosza-Kisielewski:
Na pewno mnie będzie zręczniej odpowiadać, jakkolwiek 

nie mam pełnomocnictw, żeby przedstawić tutaj stanowi-
sko ministra spraw zagranicznych. Bez wątpienia, Wysoka 
Komisjo, czas spędzony na tak trudnej i tak odpowiedzialnej 
palcówce, jaką jest placówka na Ukrainie, powinien się li-
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na terenie Unii Europejskiej czy Polski. Nie wiem, czy 
to jest w jakiś sposób monitorowane. Co z tymi ludźmi 
robić? Czy oni po powrocie na Ukrainę dostają całkowity 
zakaz wjazdu? To jest też taki mały problem w Polsce, ale 
on jest. Przebywając w Warszawie, Ukraińców spotyka 
się naprawdę na każdym kroku. Większość z nich gdzieś 
tam dorywczo pracuje, zarabia, ale o powrocie do swojego 
kraju nie marzy.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Nim oddam panu głos, powiem, że ja bym lekko polemi-

zował w sprawie studiów, bo z roku na rok bardzo gwałtow-
nie zwiększa się liczba studentów. Sam mogę powiedzieć, 
że w grupie studenckiej, którą prowadzę w Warszawie, 
połowa to są studenci z Ukrainy.

Bardzo proszę.

Kandydat na stanowisko 
Ambasadora Nadzwyczajnego 
i Pełnomocnego RP na Ukrainie 
Marcin Wojciechowski:
Dziękuję.
Odpowiem na to pytanie w ten sposób. Otóż zacznę od 

tego, że kwestie polityki imigracyjnej, kwestie przestrzegania 
i egzekwowania dozwolonego okresu przebywania na terenie 
Polski czy innych przepisów, pozwoleń na pracę to są kwe-
stie leżące w domenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, więc jako 
MSZ my się tym nie zajmujemy. My jesteśmy odpowiedzial-
ni za politykę na zewnątrz. A wtedy gdy cudzoziemiec trafia 
do Polski, wpada niejako w domenę MSW.

Na pewno jest tak, że są osoby, które tego nadużywają, 
i są osoby, które są wartością. My też często w kontaktach 
z naszymi partnerami unijnymi powtarzamy, że w Polsce 
prawdopodobnie pracuje, mieszka około pół miliona 
Ukraińców, czasem to jest trzysta tysięcy, może w sezo-
nie więcej niż pół miliona. Trzeba sobie odpowiedzieć na 
pytanie, czy to nie jest trochę podyktowane sytuacją, bo 
gdyby nie było popytu na te ręce do pracy, na ich pobyt, to 
oni by tu nie przyjeżdżali, więc trochę to się reguluje. Ale 
oczywiście warto unikać wszelkich patologii, nadużyć.

Jeśli chodzi o studentów, to akurat wydaje mi się, że 
to jest szansa, bo z tego, co wiem, większość ukraińskich 
studentów studiuje na uczelniach prywatnych i te uczelnie 
dzięki temu po prostu zarabiają. Oni opłacają czesne, dla 
nich to jest atrakcyjne, bo otrzymują w Polsce dyplom 
uznawany w całej Unii Europejskiej, doskonalą język. 
Oczywiście należy unikać patologii, ale to już jest bar-
dziej na rozmowę z przedstawicielami Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję.
Pan senator Konopka. Ostatnie pytanie, bo za pięć minut 

zaczynamy obrady Senatu.
Proszę.

misję zakończyć. Tak że nie ma tu w żadnej mierze takie-
go podtekstu, że ktoś zjeżdża wcześniej, przed terminem, 
wprost przeciwnie, to się odbywa w pełnym uzgodnieniu 
i w pełnej koordynacji.

Jeśli chodzi o doświadczenie, to ja z pokorą przyjmuję te 
zarzuty czy pytania o to, że jestem w dyplomacji dwa lata. 
Mogę tylko powiedzieć – tak jak przedstawiałem to państwu 
w informacji o sobie – że stosunkami międzynarodowymi 
zajmuję się prawie dwadzieścia lat, Wschodem zajmuję się 
prawie dwadzieścia lat, w różnych rolach. Wydaje mi się, że 
te procesy, które się odbywają na tamtym terenie, nie tylko 
na Ukrainie, ale w całym regionie Europy Wschodniej, 
naprawdę śledzę, rozumiem i jestem w stanie je nie tylko 
przeanalizować, ale tak dosyć głęboko zrekonstruować. 
Jednocześnie zapewniam, że jeśli chodzi o doświadcze-
nie dyplomatyczne w sensie poruszania się na salonach 
dyplomatycznych, w sensie prowadzenia rozmów, to mia-
łem naprawdę dobrą szkołę, towarzysząc dwóm ministrom 
spraw zagranicznych w ciągu ostatnich dwóch lat w ich 
bezpośrednich działaniach, bo taka jest rola rzecznika.

Chcę też zapewnić, że z pokorą będę korzystał z najlep-
szych wzorców. A miałem szczęście pracować z naprawdę 
wybitnymi postaciami. Na przykład takim doświadczeniem, 
które niezwykle dużo mnie nauczyło, jeśli chodzi o dy-
plomację, było pisanie tej wspólnej książki z profesorem 
Rotfeldem, który jest jednym z najbardziej doświadczo-
nych, jeśli nie najbardziej w tej chwili doświadczonym 
polskim dyplomatą i autorytetem, gdy chodzi o sprawy 
międzynarodowe. Spędzony z nim czas, te kilka miesięcy, 
bo przez kilka miesięcy pracowaliśmy nad tą książką, to 
była szkoła dyplomacji. Nie wiem, ja w jednej z rozmów 
powiedziałem mu, że mam takie poczucie, iż pracując z nim 
przez te kilka miesięcy, nauczyłem się więcej niż w czasie 
studiów. I coś w tym jest. Może szedłem w inny sposób niż 
robią to zawodowi dyplomaci, którzy rok po roku pną się 
po szczeblach kariery, zdobywają doświadczenie, ale nie 
sadzę, żeby to była gorsza czy jakaś mniej wartościowa dro-
ga, po prostu te losy tak się plotły w moim przypadku.

Przewodniczący Andrzej Person:
Jeszcze pan senator Dowhan.
Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Panie Przewodniczący! Panie Przyszły Ambasadorze!
Ja dosyć często jeżdżę na Ukrainę – mam nadzieję, że 

będę mógł pana odwiedzić – mam tam dużo przyjaciół, ale 
też poznałem Ukrainę z panem przewodniczącym, kiedy 
miałem okazję kilka razy towarzyszyć mu w wizytach, 
być na cmentarzach, w kościołach i rozmawiać z Polonią, 
przeważnie tą biedną Polonią. Moje pytanie dotyczy ta-
kiej sprawy. Polski może nie zalała fala Ukraińców, ale 
jest bardzo dużo młodzieży, która pod pozorem studiowa-
nia, uczenia się przyjechała do Polski i ani się nie uczy, 
ani też nie wyjeżdża. To jeden aspekt. Druga fala to jest 
taka oczywista fala ludzi, którzy szukają tu zatrudnienia 
i pracują, w większości na czarno. Znakomita większość 
z nich przekracza wszelkie normy związane z pobytem 
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Przewodniczący Andrzej Person:
Właśnie, może Bar.
Dziękujemy bardzo i życzymy sukcesów, a sobie ży-

czymy wizyty u pana z okazji otwarcia Domu Polskiego 
we Lwowie w takim składzie komisji albo większym. Mam 
nadzieję, że to będzie za pana kadencji, bo ten 2017 r. po-
dany przez Wspólnotę Polską jest bardzo optymistyczny. 
W każdym razie dopóty nie wypuścimy pana z Kijowa, 
dopóki nie otworzymy Domu Polskiego we Lwowie. Życzę 
powodzenia i dziękuję.

Zamykam posiedzenie komisji.

Senator Marek Konopka:
Nie, nie, to nie będzie pytanie, to będzie pierwsze 

zadanie dla pana ambasadora, jeżeli pan pozwoli, Panie 
Przewodniczący. Wczoraj z profesorem Góreckim spo-
tkaliśmy się z przedstawicielem Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie, który chce przekazać cały księ-
gozbiór jakiejś miejscowości w pobliżu wschodniej granicy. 
Tak że mam nadzieję, że pan ambasador…

(Przewodniczący Andrzej Person: Jest dobry po-
czątek.)

Bardzo dobry początek. Może to będzie Bar. Dziękuję.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 49)
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