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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Person)

Przewodniczący Andrzej Person:
Według czasomierza wybiła godzina 9.00.
Bardzo serdecznie witam panie i panów senatorów. 

Witam naszych gości. Pan dyrektor Jacek prawdopodob-
nie dojdzie. Witam doktora, ojca doktora, tak powinienem 
poprawnie powiedzieć, Marcina Lisaka, pracownika na-
ukowego w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego 
w Warszawie i adiunkta w Wyższej Szkole Informatyki 
i Zarządzania w Rzeszowie. Pana Krzysztofa Stasiaka 
mam na liście, ale go nie widzę, pewnie dotrze. Witam 
bardzo serdecznie panią dyrektor Joannę Urban z Biura 
Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu, witam pa-
nie i panów z biura senackiego, witam panów senatorów. 
Jednym słowem, frekwencja dopisała.

Zatem przechodzimy do pracy, bo tak naprawdę mamy 
na to godzinę, gdyż o 10.00 rozpoczynają się spotkania 
klubowe i inne przed dzisiejszym posiedzeniem.

Tak jak już przedstawiłem, ojciec doktor Marcin Lisak 
będzie mówił o tym, co widzimy na ekranie, o strategiach 
migracyjnych Polaków w Irlandii na podstawie badań ojca 
i wieloletniego pobytu, jeśli dobrze pamiętam, w tym kra-
ju, zwłaszcza w momencie szczytowego nasilenia naszej 
emigracji. Oddaję ojcu głos.

Proszę bardzo.

Pracownik Naukowy 
w Instytucie Statystyki 
Kościoła Katolickiego w Warszawie 
Marcin Lisak:
Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Ja w tej chwili wróciłem do Polski i pracuję także 

w Instytucie Statystyki Kościoła Katolickiego w Warszawie. 
Jestem dominikaninem, a pracuję w tej pallotyńskiej in-
stytucji, która różne statystyki dotyczące życia Kościoła 
katolickiego w Polsce oblicza, przedstawia, analizuje.

Chcę bardzo krótko zarysować szanownym państwu 
sprawę migracji Polaków do Irlandii. Ja sam, jak pan prze-
wodniczący był łaskaw powiedzieć, przez kilka lat tam 
mieszkałem, a z punktu widzenia naukowego mogę powie-
dzieć, że jestem teraz na etapie pisania książki, która – mam 
nadzieję – będzie…

(Przewodniczący Andrzej Person: Witamy pana dy-
rektora.)

…książką habilitacyjną, a dotyczyć będzie Polaków 
w Irlandii, polskiej emigracji.

Zwrócę uwagę na trzy punkty mojej prezentacji. Chcę 
pokazać państwu liczebność emigracji, zarysować pewne 
zmiany w napływie polskich emigrantów do Irlandii, następ-
nie powiedzieć kilka słów o obieranych przez nich strate-
giach, pewnych planach migracyjnych i właściwie w postaci 
wniosków przedstawić wyniki z badań na podstawie wywia-
dów przeprowadzonych tam z naszymi rodakami.

Państwo pewnie zdajecie sobie doskonale sprawę 
z tego, że migracja nasiliła się, ale właściwie można po-
wiedzieć, że ona się rozpoczęła z datą akcesji Polski do Unii 
Europejskiej. Spis powszechny irlandzki z 2002 r. wskazy-
wał, że mieszka tam około dwóch tysięcy Polaków, a już 
następny spis wskazał sześćdziesiąt trzy tysiące. Kolejny 
spis, spis z 2011 r. – to jest ten pierwszy synchroniczny 
w krajach Unii Europejskiej – wskazał sto dwadzieścia trzy 
tysiące Polaków i tymi danymi się najczęściej posługujemy. 
Szacunki GUS także wskazują na to, że obecnie w Irlandii 
mieszka, konkretnie w okolicach lat 2011–2013 mieszkało 
około stu dwudziestu, stu trzydziestu tysięcy Polaków.

Chciałbym zwrócić uwagę na taką sprawę, na wylicze-
nia na podstawie aktywnych numerów, takich numerów, 
które tam się nazywają PPS, a to są numery, które odpowia-
dają polskiemu numerowi PESEL i polskiemu NIP, a więc 
chodzi tu o dorosłych mieszkańców, o mieszkańców od 
piętnastego roku życia w górę. Otóż według najświeższych 
danych, które są prezentowane przez irlandzkie instytucje 
statystyczno-demograficzne, chociaż spis wykazywał za-
wsze co najwyżej sto dwadzieścia kilka tysięcy mieszka-
jących tam Polaków, możemy spokojnie mówić, a to i tak 
na pewno są niedoszacowane dane, o tym, że żyje tam sto 
siedemdziesiąt, sto osiemdziesiąt tysięcy Polaków, doro-
słych Polaków.

Jeszcze jedna wskazówka. Tutaj są dane z jedenastu lat, 
z okresu od 2004 r. do 2014 r. Na tym tortowym wykresie 
możemy zobaczyć, że 27% wszystkich – oczywiście mowa 
o emigrantach – którzy otrzymali te numery odpowiadające 
polskiemu NIP czy PESEL w Irlandii, stanowią Polacy, 
spośród wszystkich ponad 1/4 to Polacy. Przewyższyliśmy, 
jeśli chodzi o te przyjazdy – które prawdopodobnie były 
bardzo krótkoterminowe, można nawet powiedzieć, że 
około połowa osób nigdy nie podjęła żadnej aktywności – 
populację Brytyjczyków i spisy też to potwierdzały. Spis 
z 2011 r. wskazał na to, że w Irlandii Polaków jest więcej 
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Trzecia, wydaje się, coraz bardziej jasna strategia, obie-
rana przez tych, którzy w Irlandii pozostali, czyli właści-
wie – jak się wydaje – co najmniej około połowę, jeśli nie 
więcej Polaków, którzy tam wyemigrowali, zdecydowanie 
zmierza ku migracji osiedleńczej. Tam rodzą się dzieci. Te 
dzieci bardzo mocno warunkują to, w jaki sposób młodzi 
rodzice, bo tak jak wskazywałem, 2/3 to są ludzie w wieku 
od dwudziestu pięciu do czterdziestu czterech lat, konstru-
ują dalsze plany migracyjne, które zdecydowanie zmierzają 
ku tej osiedleńczej migracji. Można zauważyć przejście od 
krótkoterminowej pracy zarobkowej w kierunku migracji 
osiedleńczej.

Kolejna sprawa, którą tylko sygnalizuję. Otóż w róż-
nych badaniach socjologicznych, kiedy patrzymy na czyn-
niki, które sprzyjają czy są głównymi motorami migracji, 
określamy, że te migracje wewnętrzne w Unii Europejskiej, 
czyli obywateli państw unijnych, są motywowane zarob-
kowo, przy czym wyraźnie można zaobserwować – o tym 
się mówi, używa się takiego właśnie pojęcia – że to jest 
bardziej migracja za płacą niż za pracą, to znaczy za tym, 
żeby zarobki były wyższe, a nie tylko związana z tym, że te 
osoby gdzieś indziej nie znajdowały pracy. Inaczej można 
powiedzieć, że to, czym kierują się Polacy, skoro mają 
dostęp do wspólnego rynku pracy w Unii Europejskiej, 
wspólnego rynku ekonomicznego, to jest to, co profe-
sor Romaniszyn określa jako pewną oddolną mobilność 
na rynku pracy. Ludzie korzystają z okazji, że w innym 
miejscu mogą znaleźć lepsze warunki, głównie społeczno- 
-ekonomiczne.

Kiedy diagnozujemy czy identyfikujemy tę strate-
gię osiedleńczą, to w wywiadach przeprowadzonych 
z Polakami wyraźnie ujawnia się taki czynnik jak życie 
rodzinne jako jeden z głównych czynników migracji. Ja 
w pewnym momencie, to było pod koniec tej pierwszej 
fazy migracji w 2007 r. i 2008 r. – tu tego nie przedstawiam 
– badałem też, choć na małej grupie, kwestię doświadcze-
nia rozłąki rodzinnej, to znaczy to, czy ktoś z małżonków 
zostawał w Polsce bądź zostawały tam dzieci. Okazało się, 
że ta grupa była dosyć znikoma. Jednak to, co widać, to, 
o czym wielokrotnie mówiono w wywiadach, nazwałem 
pewną reintegracją rodziny wielopokoleniowej. Tutaj jest 
bardzo istotna, zresztą zgodnie z ciągle jeszcze jakoś ist-
niejącym polskim modelem społecznym, wzajemna opieka 
międzygeneracyjna i w związku z tym bardzo częste przy-
jazdy dziadków czy pomoc dziadków także w tej postaci, 
że przyjmują wnuków urodzonych już w Irlandii, czyli 
tak naprawdę Irlandczyków polskiego pochodzenia czy 
polskiej narodowości, do siebie.

Ważnym motywem dla tych, którzy mieszkają 
w Irlandii i mają dalsze plany co do tego, jak konstru-
ować swoje doświadczenie migracyjne, jest to, że funkcja 
opiekuńcza rodziny działa także niejako w tę drugą stronę, 
czyli w stronę opieki nad starszą generacją. Nie wiado-
mo, jak to się skończy, ale ja w tych wywiadach często 
słyszałem, że ewentualny powrót albo jakiś rodzaj opieki, 
którą można świadczyć swoim starzejącym się rodzicom 
pozostającym w Polsce, jest ważnym czynnikiem, w ja-
kimś stopniu decyduje o tym, jak oni w tej chwili myślą 
i jak będą dalej budowali swoją rzeczywistość migracyjną, 
łącznie z tym doświadczeniem czy przynajmniej z pyta-

niż Brytyjczyków. Ta liczba stu siedemdziesięciu tysięcy, 
o której mówię, może nie wydaje się taka duża, tyle że mó-
wimy o kraju mającym cztery i pół miliona mieszkańców, 
więc obecność Polaków i to, że z pewnością język polski 
jest drugim najpopularniejszym językiem w Irlandii, są 
bardzo znaczące.

Tutaj widzimy, że przez te jedenaście lat ponad trzysta 
sześćdziesiąt pięć tysięcy Polaków odnotowano w tym 
systemie społecznej rejestracji, tak chyba najlepiej po-
wiedzieć.

Teraz dane, bo to wydaje mi się najistotniejsze i pro-
wadzi nas do dalszych wniosków, pokazujące przekrój czy 
profil demograficzny, profil wieku. Proszę zwrócić uwagę 
tylko na ten spis z 2006 r. i z 2011 r., bo to są dane mia-
rodajne o tyle, że jest mowa o dużej liczebności Polaków. 
Proszę zwrócić uwagę zwłaszcza na ten pierwszy poziom, 
na przedział wiekowy od zera do czternastu lat. W 2006 r. 
– to są dane w procentach – około 7% wśród Polaków sta-
nowiły dzieci i ta najmłodsza młodzież, ale już w 2011 r. 
to było 18%. To są dane świadczące o tym, o czym pewnie 
wiemy, o czym słyszeliśmy, czyli o tym polskim baby boom 
na Wyspach. Również ważna informacja ogólna dotycząca 
profilu wieku to dane dotyczące ludzi młodych, bo aż 2/3 
polskich migrantów to ludzie w wieku pomiędzy dwudzie-
stym piątym a czterdziestym czwartym rokiem życia.

Teraz będę mówił o pewnych zjawiskach już na pod-
stawie różnych takich mniejszych, niereprezentatywnych 
dla wszystkich Polaków tam mieszkających badań ilościo-
wych, ale głównie na podstawie badań jakościowych, czyli 
wywiadów tam przeprowadzonych. Ze strony irlandzkiej 
polityka imigracyjna była wyraźnie nastawiona, zwłaszcza 
w okolicy 2004 r., po prostu na gastarbeiterów, dlatego 
otworzono rynek pracy. To było dosyć przemyślnie skon-
struowane, także w taki sposób, że się na przykład już wcze-
śniej zabezpieczono, ograniczając prawa do uzyskiwania 
obywatelstwa. Dawniej urodzenie w Irlandii skutkowało 
tym, że taka osoba otrzymywała obywatelstwo irlandz-
kie. Tuż przed tym poszerzeniem Unii Europejskiej, gdy 
patrzymy na to z naszej strony, w Irlandii wprowadzono 
obostrzenia i rodzice musieli mieszkać i pracować tu ponad 
trzy lata, żeby dziecko urodzone w Irlandii mogło otrzymać 
obywatelstwo.

Co możemy zaobserwować ze strony Polaków? Główna 
fala migracji zaczęła się w 2004 r., a szczyt przypadł na lata 
2006 i 2007. I rzeczywiście można powiedzieć, że w tej 
grupie dominowała strategia krótkoterminowej emigracji 
zarobkowej. Dominował tu sektor budownictwa, wykwali-
fikowani i niskowykwalifikowani robotnicy. Obserwujemy 
tu zjawisko rozłąki rodzinnej, dlatego że bardzo często to 
ojciec pracował w Irlandii, a rodzina pozostawała w Polsce. 
Tak się działo do kryzysu ekonomicznego. W momen-
cie nastąpienia kryzysu ekonomicznego sytuacja wyglą-
dała tak, że albo ci Polacy, którzy tam byli, zrealizowali 
już swoje cele, albo po prostu ten kryzys ekonomiczny, 
począwszy od 2008 r., wymiótł ich z irlandzkiego ryn-
ku pracy. Jednocześnie można zaobserwować, że ta cała 
grupa polskich migrantów posługiwała się także strategią 
intencjonalnej nieprzewidywalności, to znaczy: jedziemy, 
zobaczymy, jak to będzie, a jak długo to będzie trwało, 
trudno przewidzieć.
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takiej intencjonalnej, planowej nieprzewidywalności, bo 
jesteśmy zależni głównie od rynku pracy. Jednocześnie 
to, co można rozpoznać u tych młodych Polaków, to fakt, 
że czynniki rodzinne są dla nich bardzo ważne w budo-
waniu swojego dalszego życia. Trudno mówić o wielkim 
problemie, wielkim nasileniu zjawiska, które nazywane 
jest eurosieroctwem – ale to jest akurat przykład Irlandii, 
tu się odwołuję do badań ogólnopolskich i to reprezenta-
tywnych, mianowicie Krzyżowskiego i Walczaka – tutaj 
nie jest to bardzo duży problem społeczny, dlatego że te 
rodziny, przynajmniej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii, 
to nie są rodziny rozłączone, jeśli chodzi o relację rodzice 
– dzieci. Dzieci i ich edukacja, ich przyszłość są bardzo 
ważnym czynnikiem przy podejmowaniu przez Polaków 
dalszych decyzji o ewentualnej emigracji do innych krajów 
bądź o reemigracji do Polski.

Tym, co wydaje się być bardzo ważne, jest pewna po-
moc dla systemu równoległego do systemu, którym objęte 
są dzieci chodzące normalnie do irlandzkich szkół, mia-
nowicie systemu szkolnictwa polonijnego. Musimy sobie 
zdawać sprawę z tego, że dzieci tam urodzone, których 
jest naprawdę wiele… Dzietność Polek, jak to wyliczono 
i podaje się w statystykach, wynosi dwa, ten wskaźnik 
w porównaniu do sytuacji w Polsce jest bardzo wysoki. 
W każdym razie to, co jest ważne, to zachowanie polskości 
– ja bym tu zaproponował taki wniosek – zachowanie pol-
skości czy przeniesienie, nauczenie polskości tego drugiego 
pokolenia, pokolenia, które tam się rodzi.

I ostatnia kwestia. Często się mówi w socjologii o tak 
zwanej transnarodowości. Żyjemy w takim świecie, gdzie 
więzi zarówno komunikacyjne, jak i transportowe są na 
tyle intensywne, że ci, którzy migrują do innych miejsc, 
żyją tak naprawdę ponad granicami, będąc zanurzonymi 
w świecie swoich społeczności narodowych. Ja bym przy 
tej okazji zwrócił uwagę na to – teraz w geografii spo-
łecznej przedstawiane są takie teorie – że możemy mówić 
bardziej o translokalności niż o transnarodowości. Wydaje 
się, że tak naprawdę związek tych młodych Polaków, emi-
grantów w Irlandii z Polską jest taki, powiedzmy, dosyć 
niewielki, bardziej jest to związek ze społecznościami 
i wspólnotami lokalnymi, czy to swoją rodziną, czy spo-
łecznością lokalną pozostawioną w Polsce, tak samo ze 
społecznością lokalną, którą się współtworzy w Irlandii. 
To, co można zaobserwować – i to jest najwyższy wskaź-
nik – to takie zjawisko, że 71% gospodarstw domowych 
w Irlandii, w których mieszka Polak, to są wyłącznie pol-
skie gospodarstwa domowe, to znaczy, że Polacy żyją 
głównie we własnym kręgu. To jest najwyższy wskaźnik 
wśród wszystkich emigrantów.

Jeszcze dwa słowa o transnarodowości, o kwestii, któ-
ra na pewno jest także przedmiotem państwa dużego za-
interesowania, chodzi mi o włączanie Polaków żyjących 
za granicą w nasze dobro wspólne, na przykład wybory 
polityczne w Polsce. Jeżeli sobie zestawimy to, że w tej 
chwili mieszka tam sto siedemdziesiąt tysięcy dorosłych 
Polaków, a – jak rzuciłem okiem – w ostatnich wyborach 
prezydenckich, tych w tym roku, wzięło udział w pierwszej 
turze dziesięć i pół tysiąca, dziesięć i pół tysiąca ze stu sie-
demdziesięciu tysięcy… W okresie szczytowym w wybo-
rach, które zmobilizowały do najliczniejszego uczestnictwa 

niem o możliwość reemigracji po to, żeby bezpośrednio 
opiekować się starzejącymi się rodzicami w Polsce. To, 
o czym mówię, oczywiście nie wskazuje na to, że tak 
myślą wszyscy, że to jest reprezentatywne dla większości 
Polaków, polskich imigrantów w Irlandii, ale takie wątki 
pojawiają się, takie czynniki bardzo często wymieniane 
są w rozmowach.

Oczywiście bardzo istotna jest ekonomiczna funkcja 
rodziny, na którą Polacy zwracają uwagę. Wydaje się, że 
mając poczucie jako takiego bezpieczeństwa socjalnego, 
nawet w sytuacji, kiedy nie mają pracy, a żyją w różnych 
systemach zasiłków, mogą tam wieść życie o wystarcza-
jącym standardzie, nawet w przypadku rodzin z kilkor-
giem dzieci. W związku z tym dominującym czynnikiem, 
jak się wydaje, jest poczucie bezpieczeństwa socjalnego. 
Dlatego mnie się wydaje, że bardzo trudno myśleć o tym, 
że ci młodzi, dorośli Polacy, którzy tam mieszkają, przed 
wiekiem emerytalnym wrócą do Polski. To się wydaje być 
wysoce wątpliwe. Chyba że znowu nastąpi jakiś kryzys 
ekonomiczny, ale w tej chwili wygląda to tak, że już drugi 
rok gospodarka Irlandii przeżywa swoje odrodzenie, więc 
sytuacja ekonomiczna się poprawia. Następuje nikły już 
w tej chwili, po dużym spadku, przyrost emigracji, także 
Polaków. Ona nie jest tak liczna, jest oczywiście zdecydo-
wanie mniejsza niż w tych szczytowych latach, ale obser-
wujemy znowu wzrost emigracji do Irlandii.

Kolejna sprawa to funkcje wychowawcze rodziny. To 
jest to, co chciałbym chyba najmocniej zasygnalizować. My 
często, mówiąc o Polakach, polskich emigrantach, także 
jako Polaków, którzy wyemigrowali do Irlandii czy do in-
nych krajów, traktujemy dzieci, dzieci, które się tam urodzi-
ły. To jest pewnego rodzaju pułapka i niebezpieczeństwo, 
bo dzieci, które się tam rodzą, de facto są Irlandczykami 
ze względu na miejsce urodzenia. One stają przed dyle-
matem, oczywiście będąc zależne od rodziców, czy kiedyś 
wyemigrują do Polski.

W tej chwili najsilniej rozwinięte instytucje polonijne 
czy instytucje polskie w Irlandii to są szkoły polonijne. 
Przed dwoma laty, jak to liczyłem, było piętnaście takich 
placówek. Niektóre są prowadzone przy ambasadzie, nie-
które są prywatnymi placówkami. Do tych szkół chodzi 
około trzech tysięcy dzieci, ale to są dzieci, które są, można 
powiedzieć, naprawdę szczęśliwe, dlatego że ich rodzice 
zabiegają o dwukulturową edukację. Tam się uczy języ-
ka polskiego, historii. Są także takie szkoły internetowo-
domowe, polskie szkoły, do których za pomocą systemu 
internetowego rodzice mogą zapisać dzieci i mogą na zasa-
dzie edukacji domowej uczyć te dzieci. Mówię o poziomie 
szkoły podstawowej. Do tego są takie punkty – o ile wiem, 
jest taki punkt w Londynie, w Irlandii nie ma, ale są też 
takie punkty w Polsce – do których te dzieci przyjeżdżają 
i zaliczają dany rok edukacji. To jest też bardzo istotna 
inicjatywa, dlatego że to umożliwia, przynajmniej na tym 
poziomie formalnym, edukacyjnym, ewentualny transfer, 
pewnie mniej bolesny transfer z Irlandii, gdyby te dzieci 
przeprowadziły się i poszły do polskich szkół.

Podsumowując, chcę położyć szczególny nacisk, zwró-
cić państwa uwagę na kilka spraw. Mianowicie, widzimy, że 
te strategie zdecydowanie idą w kierunku migracji osiedleń-
czej. Ona i tak nadal jest prowadzona według scenariusza 
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Pracownik Naukowy 
w Instytucie Statystyki 
Kościoła Katolickiego w Warszawie 
Marcin Lisak:

Ja zdecydowanie bym to potwierdził. Kiedy przetoczyła 
się ta fala kryzysu ekonomicznego od 2008 r., to w sąsied-
niej, oczywiście o wiele większej, Wielkiej Brytanii w de-
bacie publicznej bardzo mocno wytykano, wskazywano 
Polaków, głównie Polaków, choć dotyczyło to właściwie 
wszystkich imigrantów, jako jedną z przyczyn pogłębia-
jącego się kryzysu, mówiąc, że zabierają miejsca pracy, 
pobierają zasiłki, pobierają zasiłki na swoje dzieci, któ-
re są w Polsce, i różne takie rzeczy, generalnie oszukują. 
W Irlandii też coś takiego oczywiście nastąpiło, ale miało 
to charakter zdecydowanie bardziej łagodny.

Ja myślę, że oprócz pewnej sfery mentalnej Irlandczycy 
są bardzo przyjaźni i mają w swojej kulturze wiele ele-
mentów, które powodują, że potrafią współpracować z in-
nymi ludźmi. Oni mają wiele wspólnych doświadczeń 
z Polakami, doświadczeń historycznych, bo też przez długi 
czas byli tak jakoś traktowani na boku świata, na margi-
nesie. Byli przez dwa wieki, wiek XIX i prawie cały XX, 
biednymi ludźmi, którzy sami musieli emigrować.

Życzliwość do Polaków jest duża, ale też nie ukrywaj-
my, że to jest życzliwość nastawiona bardzo ekonomicz-
nie. Jednym z elementów ich kryzysu było to, że kupowali, 
a właściwie brali kredyty na budowanie nieruchomości, 
ale nieruchomości kompletnie nastawionych na zysk, bo 
robili to po to, żeby te nieruchomości wynająć Polakom, 
którzy tam mieszkają i pracują. Gdy Polacy tam przyje-
chali, to przyjechali po to, żeby być tą najniższą klasą 
tam pracującą.

W tej chwili wydaje się, że znowu, skoro widać wzrost 
gospodarczy w Irlandii, nadchodzi okres prosperity – tam 
mniej więcej dobijają do tego poziomu sprzed spadku, 
zwłaszcza w 2009 r. – ekonomia będzie bardzo pomagać. 
Z tego, co ostatnio, zupełnie niedawno słyszałem od swoich 
znajomych, którzy przywieźli swojego syna do dziadków na 
wakacje, wynika, że pracy jest tam coraz więcej, a Polacy 
są już na tyle okrzepli w tych warunkach społecznych, że 
zajmują wyższe pozycje na rynku pracy. Teraz Rumuni 
i Bułgarzy są na tym takim, że tak powiem, klasowym 
niższym poziomie.

A z meczami to tak jest. Ja byłem na podobnym meczu, 
tyle że towarzyskim, to nie był mecz eliminacyjny, tylko 
towarzyski, też na głównym stadionie. Byli tam Polacy 
i Irlandczycy, i wszyscy się świetnie bawili, ale taka jest 
też mentalność samych Irlandczyków. Oni co chwilę mają 
rozgrywki sportowe, czy to futbolu irlandzkiego, czy 
hurlingu, to jest taka dyscyplina z kijami, i zawsze kibi-
ce rywalizujących hrabstw siedzą przemieszani, i to się 
odbywa w pokojowej atmosferze. Więc myślę, że to jest 
kwestia mentalności, ale też tego, że ten kryzys ekono-
miczny w Irlandii przetoczył się w miarę łagodnie i trwał 
krótko. Tu nie narosła, nie wiem do końca, dlaczego, ale nie 
narosła fala sprzeciwu, szukania kozłów ofiarnych, także 
wśród imigrantów, jak to jest bardzo mocno widoczne na 
Wyspach. W poprzednich wyborach europejskich był tam 
ten Farage, ale on kompletnie przegrał. Tam po prostu nieja-

– to było w przyspieszonych wyborach parlamentarnych 
w 2007 r. – wzięło udział niespełna czternaście tysięcy 
Polaków, a mieszkało ich tam wtedy z pewnością co naj-
mniej dwieście tysięcy. To pokazuje, że uczestniczy w tych 
wydarzeniach mniej niż 5%.

To dotyczy również polskiego duszpasterstwa. Ja ob-
liczałem, jakie jest uczestnictwo w duszpasterstwie, takie 
regularne, w duszpasterstwie prowadzonym w języku pol-
skim. Okazało się, że to uczestnictwo raczej nie przekracza 
8% wśród tych, którzy tam są. Więc problemów takich, 
powiedzmy, czy to religijnych, czy społeczno-kulturowych 
jest naprawdę wiele. Oczywiście, ja mówię o tym, że 8% 
osób to są osoby chodzące regularnie do kościoła polskiego, 
część z tych osób chodzi na pewno do kościoła irlandzkie-
go, w każdym razie to jest naprawdę znikoma liczba.

Dotyczy to także aktywności politycznej. Chociaż nie-
którym imigrantom udało się uzyskać mandaty w wyborach 
samorządowych w Irlandii, były co najmniej dwie tury tych 
wyborów, to Polakom nigdy nie udało się w jakiś sposób 
zorganizować ani społecznie, ani politycznie, a – tak jak 
państwo widzicie – kiedy myślimy o uczestnictwie w pol-
skim życiu politycznym czy społecznym, czyli w tym, co 
potwierdzałoby transnarodowość, to też jest to na bardzo 
niskim poziomie. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo za niezwykle interesujące moim zda-

niem wystąpienie ojca.
Otwieram dyskusję.
Korzystając z tego, że przewodniczę, może zacznę. 

Chciałbym powiedzieć o asymilacji, ale chyba bardziej 
o relacjach polsko-irlandzkich. Wydaje mi się, sądzę tak 
po wielu wizytach na Wyspach, że właśnie polsko-irlandz-
kie relacje są najlepszą egzemplifikacją dobrych relacji, 
gdy porównamy to z Londynem, z Anglią, nie mówię już 
o innych krajach, i taką egzemplifikacją, myślę, jest ostat-
ni mecz piłkarski, który zawsze jest źródłem zagrożenia. 
Na marcowym spotkaniu Irlandia – Polska na stadionie 
było mniej więcej po 50% Polaków i Irlandczyków, czyli 
stopień zagrożenia był nadzwyczaj wysoki. Najlepszy 
dowód, że wysłaliśmy wcześniej kilkunastu oficerów 
Policji, żeby współpracowali z Irlandczykami i zapo-
biegli ewentualnym awanturom. I – o dziwo – jedynym 
występkiem popisał się, że tak powiem, działacz piłkarski, 
który handlował biletami. O niczym więcej nie słysze-
liśmy, nie tylko nie widzieliśmy żadnej sytuacji zapal-
nej, ale wręcz można mówić o wzorowej atmosferze po 
meczu, wieczorem i w nocy w pubach Polacy wspólnie 
z Irlandczykami pili piwo i sobie rozmawiali. Znając 
dosyć dobrze sytuacje pozaboiskowe, patrzyłem na to 
wszystko z podziwem. To nie była jedyna wizyta i wiem, 
że opinie jednych o drugich i odwrotnie są nadzwyczaj 
dobre. Myślałem, że wynika to po części ze wspólnego 
uczestnictwa w Kościele katolickim, ale ksiądz zaprzecza, 
twierdząc, że ten procent nie jest duży.

Czy ojciec potwierdzi te moje spostrzeżenia? One wyni-
kają tylko z obserwacji w czasie pobytów. Czy też może na 
pierwszy rzut oka wygląda to tak, że wszyscy się kochają, 
a w środku jest inaczej?
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dziewięć tysięcy w drugiej turze. Tak w ogóle ja to śledzi-
łem w odniesieniu do wszystkich Polaków głosujących za 
granicą i to jest naprawdę znikoma skala. W Irlandii jest 
bardzo podobnie.

Senator Stanisław Gogacz:

W takim razie chciałbym podejść do tego jeszcze sze-
rzej. Czy jeżeli chodzi o Polaków, którzy zdobyli – a za-
pewne są tacy – prawo wyborcze miejscowe, mają irlandz-
kie obywatelstwo, bo jest chyba taka tendencja, żeby je 
uzyskiwać… Nie ma?

Pracownik Naukowy 
w Instytucie Statystyki 
Kościoła Katolickiego w Warszawie 
Marcin Lisak:

Ta tendencja jest niewielka, Polacy są tam w jakiejś dol-
nej strefie, w tej chwili nie przytoczę dokładnych danych. 
Wydaje mi się, że to wynika z takiej sytuacji, że będąc oby-
watelami Polski, a przez to obywatelami Unii Europejskiej, 
w sytuacji prawnej w Irlandii Polacy mają dostęp niejako do 
wszystkiego, także do ubezpieczeń socjalnych na różnym 
poziomie pod warunkiem przepracowania, zdaje się, trzech 
lat. W tej sytuacji wydaje się, że nie ma takiej potrzeby. 
Obywatelstwo irlandzkie na pewno mają dzieci, które są 
tam urodzone, a jest ich już sporo, to jest pewnie jakieś 
dwadzieścia tysięcy, spokojnie licząc. W każdym razie oni 
nie uczestniczą za bardzo w irlandzkim życiu politycznym, 
tym bardziej, że nie mają obywatelstwa.

Ja widziałem, ale to było jeszcze przed kryzysem 
ekonomicznym, do tego to były lata nasilonego napły-
wu Polaków, myślę o czasie około 2007 r., że obie głów-
ne partie polityczne, Fiana Fáil i Fine Gael, zatrudniły 
Polaków jako takich, trudno mi powiedzieć, menedżerów 
politycznych, którzy mieliby w jakiś sposób integrować 
Polaków, mieli oni także integrować wokół wyborów sa-
morządowych, lokalnych, w których Polacy mają pełne 
prawa, i czynne, i bierne. Tyle że nigdy żaden z Polaków 
nie został wybrany i to w sytuacji, gdy w niektórych miej-
scach w wyborach samorządowych wystarczyło dostać sto 
głosów, żeby zostać wybranym na poziomie hrabstwa czy 
na jakimś niższym poziomie. Jeśli zatem chodzi o aktyw-
ność polityczną… Tyle że często tak bywa, że integracja 
polityczna przychodzi tak naprawdę gdzieś na końcu tych 
różnych sfer integracji, bo zaczyna się od integracji ekono-
micznej, gdyż po prostu trzeba się jakoś utrzymać, potem 
jest integracja kulturowa, językowa, która też jest jakoś 
powiązana z tą pierwszą, potem społeczna, a gdzieś na 
końcu przychodzi polityczna.

Ona jest niesamowicie nikła. Właściwie nie powstają 
organizacje, a jeśli, to są one naprawdę niewielkie. Była 
tam wcześniej, jeszcze przed tym nasilonym przyjazdem 
Polaków, jakaś jedna organizacja, nazwijmy ją, polonijna, 
ale właściwie nie powstają stowarzyszenia i jakieś orga-
nizacje, które zrzeszałyby Polaków głównie na mocy pol-
skości, poczucia polskości.

ko wzburzenie antyeuropejskie, także wzburzenie związane 
z innymi, jakaś taka swoista ksenofobia nie rozwinęły się, 
nie rozwijają się.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Zapraszam do dyskusji.
Pan senator Konopka. Proszę bardzo.

Senator Marek Konopka:
Ad vocem, w nawiązaniu do piłki nożnej.
(Przewodniczący Andrzej Person: Możemy także do 

golfa nawiązać, jeżeli pan pozwoli.)
Ale chodzi o Irlandczyków. Dowód tego, że są przy-

jaźnie ustosunkowani do Polaków, dali na mistrzostwach 
Europy. Byli tutaj, niejako się w to wkomponowali, ba-
wili się, wynik sportowy nie był najważniejszym celem 
do osiągnięcia. Tak że widać, że ta symbioza Polaków 
z Irlandczykami funkcjonuje, istnieje i mam nadzieję, że 
nadal będzie się rozwijała.

Przewodniczący Andrzej Person:
Ma pan pytanie, Panie Marku?
(Senator Marek Konopka: Nie. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Już oddaję głos senatorowi Gogaczowi, ale najpierw do-

dam, że nie bez powodu powiedziałem o tym golfie. Za rok 
w Rio po stu latach golf będzie sportem olimpijskim. Jest 
ogromny problem, Anglicy, Brytyjczycy generalnie są zała-
mani, bo najlepszy golfista świata nazywa się Rory McIlroy 
i pochodzi z Irlandii Północnej, właściwie mieszka tam, 
w każdym razie jest obywatelem brytyjskim, ale zadekla-
rował, że weźmie udział w olimpiadzie jako Irlandczyk. To 
jest bardzo duży cios dla Anglików, bo jest Brytyjczykiem 
z paszportu, że tak powiem, ale powiedział, że człowiek, 
którego stryj zginął w bitwie na przedmieściach Ulsteru, nie 
może wstępować w barwach Wielkiej Brytanii na pierw-
szych po stu latach igrzyskach. To tak przy okazji.

Bardzo proszę, pan senator Gogacz.

Senator Stanisław Gogacz:
Ja mam pytanie w związku z wyborami politycznymi, 

bo usłyszałem, że jeżeli chodzi o prawo wyborcze, pra-
wo czynne, to jest tendencja wzrostowa wśród Polaków, 
rośnie zainteresowanie. Tak? Przy tej okazji chciałbym 
zapytać…

(Przewodniczący Andrzej Person: Nie.)
(Głos z sali: Spada.)
Aha, spada. Tak?

Pracownik Naukowy 
w Instytucie Statystyki 
Kościoła Katolickiego w Warszawie 
Marcin Lisak:
Raczej spada. Teraz spojrzałem na te dane i mogę 

powiedzieć, że w ostatnich w wyborach prezydenckich, 
proszę, dziesięć i pół tysiąca w pierwszej turze, a niecałe 



80. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą8

być coraz mniej… W każdym razie jest pewien problem, 
nazwijmy to, braku tolerancji, pewnej ksenofobii czy lęku 
przed różnorodnością. To było widać mniej więcej w tamtym 
czasie, ale akceptacja… Podam taki niemalże symboliczny 
przykład. Nie powiem panu senatorowi, w którym dokładnie 
roku to było, ale to musiało być gdzieś w okolicach 2008 r. 
Wybrano i to na mera miasta Portlaoise czarnoskórego. To 
się spotkało z bardzo dużą akceptacją społeczną.

Wydaje się, że w różnych środowiskach mniejszo-
ściowych, także o wiele bardziej kulturowo odrębnych od 
Irlandczyków, to raczej, przynajmniej teoretycznie, w pro-
gramach… Był taki program rządowy dotyczący polityki 
imigracyjnej, gdzie bardzo mocny akcent kładziono na 
integrowanie, włączanie w życie, także społeczno-poli-
tyczne. Wydaje mi się, że to jest promowane i raczej nie 
powinno być żadnych obaw i lęku ze strony Polaków, by 
uczestniczyć w tym życiu politycznym. Wydaje mi się, 
że to jest kwestia braku organizacji i tego, że tam nie wy-
kształcają się oparte na jakichś kulturowo-narodowych 
podstawach organizacje, stowarzyszenia Polaków. Ale, tak 
jak mówię, dawałem przykład zatrudnienia Polaków w biu-
rach politycznych dwóch największych partii w okolicach 
lat 2007–2008. Ja z nimi rozmawiałem, było tam dwoje 
zatrudnionych Polaków.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
W tej chwili nie pamiętam, jak oni się nazywali, jakoś 

sobie tego nie odświeżałem. Wiem, że ta Polka wyszła za 
Włocha, więc miała jakieś włoskie nazwisko. To wyszło 
ze strony partii politycznych. Oni byli nastawieni głów-
nie na to, żeby mobilizować Polaków do uczestnictwa 
w wyborach lokalnych, bo tu jest pełnia czynnych i bier-
nych praw wyborczych, ale to bardzo kiepsko wychodzi-
ło. Były też takie akcje, żeby się rejestrować, zapisywać, 
żeby uczestniczyć w wyborach, prowadzono te akcje na 
przykład w gazetach polonijnych i w środowiskach polo-
nijnych – tam najczęściej wybory europejskie i wybory 
samorządowe były przeprowadzane razem – ale odzew 
Polaków był naprawdę bardzo nikły. Tak że wydaje mi 
się, że nie ma przeszkód.

Irlandczycy, jakkolwiek na to patrzeć, są tolerancyjni. 
Tam jest taki system, że gdy są potrzebne zmiany w kon-
stytucji, to musi to być przegłosowane w referendum. 
Chociażby to ostatnie referendum, dotyczące akceptacji 
dla małżeństw homoseksualnych, pokazuje bardzo wysoki 
stopień tolerancji dla różnorodności w społeczeństwie ir-
landzkim. Dlatego wydaje mi się, że nie ma przeszkód takiej 
natury, że Polacy spotkaliby się z ostracyzmem, z jakimiś 
sankcjami. Polacy są raczej pozytywnie odbierani i dobrze 
traktowani, także w środowisku społecznym, lokalnym, 
sąsiedzkim, więc byłoby to zupełnie zrozumiałe, gdyby 
tam był jakiś przedstawiciel we władzach samorządowych. 
Nikomu z Polaków się to nie udało, a często wymagałoby 
to tylko tego, żeby zaledwie część Polaków mieszkających 
w danym okręgu wyborczym zagłosowała na taką osobę. 
Tyle że nie ma takiej aktywności.

(Głos z sali: Nie ma liderów.)
Tak, nie ma liderów, z pewnością to jest brak liderów.
Właściwie wszystko, co tam jest, jest oparte de facto 

na ekonomii, wszystko od tego zależy. Tak się to wszystko 
tam toczy.

Ale to, co tam się rozwija, to oprócz szkół, o których 
mówiłem, jest to mały polski biznes, mały biznes, powstają 
polskie sklepy, polscy fryzjerzy i te placówki świadczą 
usługi nie tylko dla Polaków, a mają bardzo konkurencyjne 
ceny i oferują bardzo dobre warunki. Polacy są obecni na 
rynku irlandzkim, więc możemy mówić o integracji eko-
nomicznej, o tym tak.

Wydaje mi się, że tego Polakom tak naprawdę najbar-
dziej brakuje, gdy myślą o tym czy patrzą na to, co się dzie-
je w Polsce, brakuje im, można powiedzieć, życzliwości 
państwa, życzliwości fiskalnej państwa. Gdy tam ktoś się 
samozatrudni, to jeżeli nie ma dochodów, nie płaci żadnego 
ZUS. Można się tam także spotkać z takimi ułatwienia-
mi, że urzędnicy podpowiadają, w jaki sposób prowadzić 
księgowość, a nie jest to system, powiedzmy, wzmożonej 
kontroli. To też jest element, który pojawiał się w tych 
wywiadach. To jest coś, co Polaków z jednej strony zachęca 
do życia w Irlandii, a z drugiej strony zniechęca do powrotu 
do Polski, bo tutaj – może to jest wyobrażone – czuliby się 
bardziej kontrolowani czy zagrożeni.

(Senator Stanisław Gogacz: Chciałbym jeszcze do-
pytać.)

Przewodniczący Andrzej Person:

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:

Chciałbym dopytać o jedną sprawę. Zajmując się 
Polakami za granicą, zdajemy sobie sprawę z tego, jak 
ważne są pozycje polityczne zdobyte w danych społecz-
nościach. Proszę mi powiedzieć, czy mogłoby być źle wi-
dziane, gdyby jakiś Polak kandydował w wyborach poli-
tycznych, czy to szczebla samorządowego, czy też szczebla 
wyższego? Przecież są Polacy, którzy takim prawem do 
kandydowania dysponują. Czy zdarza się, że na przykład 
władze lokalne irlandzkie zachęcają, a jeśli dosłownie nie 
zachęcają, to stworzona jest taka atmosfera? Idealna sytu-
acja to jest taka, kiedy po prostu nie ma żadnych obaw, że 
gdy na przykład będę kandydował, to… Pytam, nie znam 
sytuacji w Irlandii. To jest prawdziwie teoretyczne pytanie 
wyprowadzone z innych środowisk, a nie z irlandzkiego. 
Krótko mówiąc, interesuje mnie to, czy to nie jest tak, że 
Polacy nie chcą kandydować, dlatego że mają obawy, że 
będą po prostu źle postrzegani przez władze irlandzkie, 
przez obywateli Irlandii. Dziękuję bardzo.

Pracownik Naukowy 
w Instytucie Statystyki 
Kościoła Katolickiego w Warszawie 
Marcin Lisak:

Dziękuję.
To jest ważne pytanie. Trudno na nie jakoś tak jedno-

znacznie odpowiedzieć. Gdyby popatrzeć na debatę z prze-
łomu pierwszej i drugiej dekady tego wieku, debatę publicz-
ną w Irlandii dotyczącą wyborów, to Irlandczycy wydają się 
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Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze z państwa senatorów?
Jeśli nie, to bardzo ojcu dziękujemy.
Jeżeli ojciec zechce chwilę zostać, to prosimy, my nie 

będziemy już długo obradowali, bo kluby prosiły o to, żeby 
szybko skończyć.

W związku z tym bardzo poproszę pana senatora 
Konopkę o telegraficzne przedstawienie – nie wiem, te-
legrafu już nie ma – tych sprawozdań, bo jeszcze pani 
dyrektor Urban jest w kolejce, a nasze dziedzictwo na-
rodowe jest bardzo ważne i o tym też będziemy jeszcze 
dzisiaj mówili.

Bardzo proszę, senator Marek Konopka po wyjazdach 
do Londynu i Węgorzewa.

Senator Marek Konopka:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Swoje wystąpienie przygotowałem na godzinę…
(Przewodniczący Andrzej Person: Znamy pana i z tej 

strony bardzo dobrze.)
…ale ograniczę je do niezbędnego minimum.
Szanowni Państwo!
Na ręce pana marszałka Borusewicza i pana przewod-

niczącego Andrzeja Persona wpłynęło zaproszenie od 
Szymona Zaremby, prezesa Polskiej Fundacji Kulturalnej 
w Londynie, na piękny jubileusz, siedemdziesięciopięcio-
lecie gazety polskiej „Dziennika Polskiego i Dziennika 
Żołnierza”. Jest to najstarsza gazeta codzienna w Europie, 
która jest wydawana od 12 lipca 1940 r. Przy okazji tego 
jubileuszu zostały wyróżnione osoby nominowane do ty-
tułu osobowości roku, które to nominacje organizowane 
są przez tę gazetę.

Był to bardzo intensywny wyjazd. Mnie jest trudno 
zmęczyć, ale stwierdzam, że był to krótki i bardzo inten-
sywny pobyt. Był on bardzo pożyteczny, z czego bardzo 
się cieszę. Cieszę się też, że mogłem tam reprezentować 
pana przewodniczącego…

(Przewodniczący Andrzej Person: Przede wszystkim 
komisję.)

Tak, przewodniczącego, naszą komisję i Senat, bo pan 
marszałek przekazał swoje przesłanie i pan przewodniczący 
je przekazał, więc oczywiście wręczyłem organizatorom te 
listy gratulacyjne.

Pokrótce o gazecie. To jest dziennik, który w cza-
sie wojny przedstawiał wszystkie informacje dotyczące 
działań wojennych. Później, po wojnie, przekształcił się 
w gazetę pokazującą historię emigrantów, Polaków, któ-
rzy jako drugi kraj obrali sobie właśnie Wielką Brytanię. 
W tym czasie to były dwa dzienniki: „Dziennik Polski” 
i „Dziennik Żołnierza”, ale w pewnym momencie uznano, 
że te dwa dzienniki zostaną połączone, i rzeczywiście tego 
dokonano. Ażeby tu już za bardzo nie przedłużać, dodam 
tylko, że jest to źródło wiedzy historycznej dla młodej 
emigracji, a dla tej starszej emigracji zbiór rozmaitych 

A w tej sytuacji naprawdę bardzo mocno zastanawia-
jące jest to, że wielu polskich rodziców posyła dzieci 
do polskich szkół. Dzieci, które normalnie od ponie-
działku do piątku muszą chodzić do szkoły irlandzkiej, 
w sobotę, a czasami i w sobotę, i w niedzielę, chodzą 
i uczą się głównie polskiego, ale też innych przedmio-
tów w szkołach polonijnych. Jest w tym bardzo duży 
potencjał. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie działa-
nia społeczne, zwłaszcza z naszego z punktu widzenia, 
z punktu widzenia Polski, to bardzo ważnym zadaniem 
jest ich wspomaganie.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Wiem, że pan dyrektor chciał zabrać głos. Przypomnę, 

pan dyrektor Jacek Junosza-Kisielewski jest dyrektorem 
departamentu zajmującego się Polonią w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych.

Proszę bardzo.

Dyrektor Departamentu 
Współpracy z Polonią 
i Polakami za Granicą 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Jacek Junosza-Kisielewski:

Ja chciałbym bardzo krótko powiedzieć o dwóch spra-
wach. Pierwsza jest taka. Otóż młoda migracja polska do 
Irlandii w odróżnieniu od migracji do innych krajów jest 
bardzo aktywna w sprawach polonijnych, a szczególnie 
w promocji kultury polskiej. Co jest ciekawe? Wytwarza 
się tam bardzo interesujący model organizacji polonij-
nych. Młode organizacje, z których wiele powstaje poza 
Dublinem, nie działają w opozycji do organizacji trady-
cyjnych. To należy podkreślić, bo bardzo często w środo-
wiskach polonijnych widzimy pewien konflikt pokoleń. 
Otóż one współpracują z Polskim Ośrodkiem Społeczno- 
-Kulturalnym i Towarzystwem Irlandzko-Polskim, mało 
tego, ich przedstawiciele spotykają się w pięknym Domu 
Polskim w Dublinie, jeszcze o historii dziewiętnastowiecz-
nej, tak że nawiązują do tej wcześniejszej tradycji polonij-
nej. Nie starają się tworzyć jakiejś federacji, ale skupiają 
się wokół konkretnych działań. Takim działaniem było 
zorganizowanie Tygodnia Kultury Polskiej w powiązaniu 
ze wspomnianym przez pana przewodniczącego meczem 
Irlandii z Polską. Wykorzystano to jako okazję do promo-
wania kultury polskiej.

I druga sprawa, o której chciałbym powiedzieć. 
Otóż chciałbym przypomnieć, że Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych objęło projektem modułowym, tym dwu-
letnim projektem modułowym polskie szkoły uzupełnia-
jące w Irlandii, przeznaczając na ten cel w roku ubiegłym 
i w roku bieżącym po pół miliona złotych. Przydałoby się 
więcej, ale więcej nie mamy. To jest bardzo pozytywne 
doświadczenie, które będziemy chcieli kontynuować w na-
stępnych latach albo w formule dwuletniej, albo w formu-
le trzyletniej, co do tego nie podjęliśmy jeszcze decyzji. 
Dziękuję bardzo.
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Króciutko. Wyjazd studyjny był bardzo owoc-
ny. Spotkaliśmy się tam z dwiema komisjami Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czyli z komisją 
mniejszości narodowych, jedyną taką komisją w skali kra-
ju, i z komisją spraw zagranicznych. Była to kontynuacja 
naszego posiedzenia bodajże z 18 lutego 2014 r., kiedy to 
my zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu województwa 
na posiedzenie dotyczące diagnozy Polonii w obwodzie 
kaliningradzkim.

Rzeczywiście region Warmii i Mazur jest wielokul-
turowy. A dlaczego Węgorzewo zostało wybrane na to 
wyjazdowe posiedzenie? Z tego względu, że ani zadania 
gminy, ani zadania powiatu nie przewidują takich działań, 
a jednak z serca oni organizują różne spotkania, zawsze 
jest Wigilia i inne okazje do spotkań. Był z nami przed-
stawiciel Polonii, pani Korol, tutaj widzimy ją na zdję-
ciu. Omówiła ona bardzo szczegółowo sytuację Federacji 
Rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim. I takie jedno 
przesłanie, które wynikało z tego spotkania – choć, jak 
mówię, brakowało nam czasu na kontynuowanie różnych 
wątków – otóż niejako oczekiwałaby, żeby przyjeżdżały 
osoby z rządu, bo przedstawiciele samorządu przyjeżdża-
ją, i gminnego, i powiatowego, i wojewódzkiego, są też 
kierowane zaproszenia do przedstawicieli rządu, ale tutaj 
jest jakaś bariera.

Oczywiście sprawy finansowe też były poruszane, ale 
z tym dadzą sobie radę. Bardzo tu pomógł mały ruch gra-
niczny. Pojawiła się tam też taka sugestia, żeby ten mały 
ruch graniczny obejmował całe województwo warmińsko-
mazurskie, bo do tej pory nie obejmuje on jeszcze ośmiu 
powiatów. Jeśli o to chodzi, to przyjmuję tę deklarację, że 
w przyszłej kadencji…

(Przewodniczący Andrzej Person: Jak jeden mąż je-
dziemy.)

Aha, jeszcze, przepraszam…
(Przewodniczący Andrzej Person: Byłyby takie piękne 

spotkania…)
Przepraszam, zapomniałem o jeszcze jednej sprawie. 

To było również powiązane z pewną sugestią pana mini-
stra z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żebyśmy my 
jako senatorowie uczestniczyli w uroczystościach, które 
są finansowane przez MSZ. I ta uroczystość, ten festiwal 
był finansowany właśnie przez MSZ. Rzeczywiście był 
przedstawiciel MSZ, pan ambasador, który najprawdo-
podobniej przekaże panu dyrektorowi, że jest to impre-
za bardzo dobrze przygotowana, w szerokim gronie, 
bo byli Polacy z Ukrainy, z Syberii. Tak że myślę, że 
nie będzie problemów z finansowaniem tego spotkania 
w przyszłym roku.

A tu są zdjęcia. Było naprawdę kolorowo, barwnie, 
dynamicznie.

(Przewodniczący Andrzej Person: Tak, bardzo dyna-
micznie pan przemawiał.)

(Wesołość na sali)
Tak że przyjmuję tę deklarację, bo rzeczywiście musimy 

kontynuować dyskusję na temat obwodu kaliningradzkiego 
i między innymi tych uroczystości, które są finansowane 
przez MSZ. Dziękuję bardzo. Myślę, że…

(Brak nagrania)

zapisków z wydarzeń, które dotykały ich podczas tych 
siedemdziesięciu pięciu lat.

Jaki jest problem? Problem jest, jak to często bywa, 
finansowy. Był moment, że jeden z redaktorów naczel-
nych swego czasu zapisał 200 tysięcy funtów na funk-
cjonowanie tego dziennika. Te środki zostały już wyko-
rzystane. Teraz dziennik stoi przed nowym wyzwaniem. 
Najprawdopodobniej nie będzie to dziennik, będzie to ty-
godnik z tego względu, że po prostu nie ma na to pieniędzy. 
A oczywiście w dobie internetu zastanawiają się też nad 
tym, czy całej tej wiedzy, tego dziennika nie kolportować 
również przez internet.

Tak że piękna inauguracja. Oczywiście były nomina-
cje, między innymi Związek Harcerstwa Polskiego został 
wyróżniony przez tę gazetę, wyróżniono kilka osób, kilka 
stowarzyszeń tam funkcjonujących, a główną osobowo-
ścią roku została żona po byłym prezydencie Ryszardzie 
Kaczorowskim, która również bardzo pięknie odniosła 
się do tych wszystkich wydarzeń. Proszono mnie, żebym 
przekazał gorące pozdrowienia dla naszej komisji, dla 
senatorów.

Oni nadal się integrują, choć teraz rola tego dziennika 
przekształciła się, jego głównym zadaniem jest kultywo-
wanie polskiej tradycji, języka polskiego, bo jest tam nowa 
emigracja. Były też takie głosy, to co prawda głosy tej 
starszej emigracji, że ta młoda emigracja nie bardzo się 
angażuje, ale nie oceniam tego, bo w zasadzie zawsze są 
jakieś tam rozbieżności.

Mam nadzieję, że ten dziennik, dziennik „Gazeta 
Polska i Dziennik Żołnierza”, nadal będzie funkcjo-
nował. Życzyłem w imieniu naszej komisji i Senatu 
kolejnych tak pięknych jubileuszy. Mam nadzieję, że ta 
gazeta nadal będzie funkcjonowała na rynku brytyjskim. 
To byłoby tyle.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jeżeli pan pozwoli i się nie pogniewa, 

to Węgorzewo przerzucilibyśmy na następne…
(Senator Marek Konopka: Dwa słowa.)
Dwa słowa. Ja wiem, że one będą przykre, bo frekwen-

cja nie dopisała. W tej sytuacji w imieniu komisji i swoim 
własnym mogę tylko przeprosić pana senatora za to, że 
w tak przygotowanym do spotkania komisji Węgorzewie 
niestety nie za bardzo się to udało.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Bardzo dobry pomysł pana senatora Dowhana. Mam 

nadzieję, że w przyszłej kadencji w podobnym składzie 
pojedziemy już wszyscy obowiązkowo do Węgorzewa.

Senator Marek Konopka:

Dziękuję za tę deklarację.
Ja trochę muszę usprawiedliwić tę słabą frekwencję, bo 

okoliczności sprawiły, że rzeczywiście więcej senatorów 
nie mogło pojechać do Węgorzewa.
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(Wicedyrektor Biura Komunikacji Społecznej 
w Kancelarii Senatu Joanna Urban: Tak, tak.)

Czy to nie spowoduje, że w tym momencie będzie bar-
dzo dużo…

Wicedyrektor 
Biura Komunikacji Społecznej 
w Kancelarii Senatu Joanna Urban:
Niestety, nie podzielam obaw pana senatora. Konkurs 

został ogłoszony 2 czerwca, termin zgłaszania wniosków 
upływa 23 sierpnia, a do wczoraj wpłynęły dwa zgłoszenia. 
Więc o to bym się nie martwiła.

Przewodniczący Andrzej Person:
Mam nadzieję, że apel pani dyrektor i zwłaszcza pana 

marszałka trafi na podatny grunt. Państwo senatorowie 
z ziemi koszalińskiej, z prastarej ziemi kwidzyńskiej, pan 
senator Czarnobaj też zapewne będzie miał kandydatów, 
już nie mówię o prezesie jednego z klubów żużlowych, 
który ostatnio porwał toruńskiego żużlowca, trudno, ale 
będziemy to pamiętać.

Na tym chciałbym zakończyć osiemdziesiąte posiedze-
nie naszej komisji.

Pani Anito, zapraszamy 4 sierpnia? Tak, 4 sierpnia, to 
jest wtorek, pełna mobilizacja. Zaczynamy rano?

(Głos z sali: O 14.00.)
O godzinie 14.00. Dla niektórych rano. Dziękuję bardzo.
Zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pani Dyrektor, jest niestety tylko kilka minut, ale bardzo 

proszę. Temat poważny, zainicjowany trzy lata temu przez 
pana marszałka. To już trzecia edycja konkursu o Nagrodę 
i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Państwo senatorowie zgłaszają bardzo mało kandydatur, 
nad czym ubolewamy. Ażeby pocieszyć panią dyrektor za-
cznę od tego, że sam mam jedną zagraniczną kandydaturę 
i ją zgłoszę.

Proszę bardzo.

Wicedyrektor 
Biura Komunikacji Społecznej 
w Kancelarii Senatu Joanna Urban:
Szanowni Państwo, ja tylko chciałabym przypomnieć, 

że została ogłoszona trzecia edycja konkursu, i bardzo 
gorąco państwa senatorów zachęcić do zgłaszania kan-
dydatur. W tym roku została wprowadzona pewna zmiana 
w regulaminie, żeby ułatwić państwu działanie. Nie ma 
już tego ograniczenia, że senator może zgłosić tylko jedną 
kandydaturę w każdej kategorii. W tej chwili każdy senator 
może zgłosić więcej kandydatur.

Senator Stanisław Gogacz:
Ale zdaje się, że tu wprowadzono też taką zmianę, że 

nie tylko senatorowie, ale również…
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 57)
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