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3. Opinia komisji w  sprawie wniosku senator Haliny Biedy o  zorganizowa-
nie w  Senacie wystawy „Kopalnia strajkuje… Strajk i  pacyfikacja Kopalni  
Wujek”.
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(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca 
Barbara Zdrojewska)

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Otwieram czterdzieste pierwsze posiedzenie 

Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Serdecznie witam wszystkie senatorki i wszyst-

kich senatorów, zarówno tych, którzy uczestniczą 
bezpośrednio w naszym posiedzeniu, jak i te oso-
by, które uczestniczą w  posiedzeniu zdalnie. Wi-
tam naszych gości. Witam pana senatora Ryszarda 
Bobera. Witam panią Danutę Antoszkiewicz, wice-
dyrektor Biura Analiz, Dokumentacji i Korespon-
dencji oraz pana Mariusza Borowskiego z  tego 
biura. Witam serdecznie pana Piotra Kulerskiego, 
który jest prawnukiem Wiktora Kulerskiego, któ-
rego uhonorujemy dzisiaj wystawą.

Od tego punktu zaczniemy. Drugi punkt 
dotyczy zorganizowania wystawy upamiętnia-
jącej 45. rocznicę powstania Komitetu Obrony 
Robotników, a  trzeci punkt to jest opinia ko-
misji w sprawie wniosku senator Haliny Biedy 
o zorganizowanie w Senacie wystawy „Kopalnia 
strajkuje… Strajk i pacyfikacja Kopalni Wujek”.

Rozpoczniemy od punktu pierwszego.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senato-

ra Ryszarda Bobera, wnioskodawcę wystawy.

SENATOR 
RYSZARD BOBER

Dziękuję bardzo.
Pani Przewodnicząca! Państwo Senatorowie! 

Szanowni Państwo!
Z  wielką przyjemnością pragnę prosić pań-

stwa o wyrażenie zgody, aby w dniu 10 września, 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)

tj. w piątek, kiedy będzie procedowana ustawa, 
jeżeli oczywiście Wysokie Komisje podejmą 
stosowną decyzję i  wyrażą wolę, aby ta ustawa 
była procedowana… Ona jest dedykowana i po-
święcona wielkiemu Polakowi Wiktorowi Ku-
lerskiemu, osobie, która działała w  okresie… 
tak naprawdę od kiedy nie było Polski. Wiktor 
Kulerski działał w  Bundestagu, gdzie walczył 
o  Polskę, o  polskość, a  potem, kiedy już nastą-
piło odzyskanie niepodległości, przyczynił się… 
brał czynny udział w ustalaniu granic. Również 
„Gazeta Grudziądzka”… To jest fenomen, gazeta, 
która wówczas była wydawana w ponad stutrzy-
dziestotysięcznym nakładzie. Na niej większość 
Polaków na Pomorzu uczyła się pisać i czytać.

Ta wystawa jest wystawą planszową, ale ma 
również część gablotową. Wystawa została przy-
gotowana przez Książnicę Kopernikańską w To-
runiu, przy współpracy muzeum w Grudziądzu 
oraz Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskie-
go w Grudziądzu.

Bardzo proszę o  pozytywne rozpatrzenie 
wniosku. Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Bardzo dziękuję.
Czy pan Piotr Kulerski chciałby dosłownie 

jedno zdanie powiedzieć?
Proszę bardzo.

PAN 
PIOTR KULERSKI

Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że napraw-
dę jestem, od kiedy się dowiedziałem o całej tej 
sprawie, bardzo wzruszony i wdzięczny wszyst-
kim państwu za uhonorowanie pamięci mojego 
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pradziadka. On naprawdę dużo zrobił i  to się 
bardzo mocno odbiło na polskości Pomorza, ale 
nie tylko, bo ta gazeta trafiała nawet do Stanów 
Zjednoczonych, do Brazylii, do Indii. Ten nakład 
130  tysięcy egzemplarzy rzeczywiście jest nie-
zwykłą rzeczą. Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, dzisiaj, za godzinę, o go-

dzinie 12.00, będziemy jeszcze omawiać na po-
siedzeniu Komisji Ustawodawczej uchwałę po-
święconą pamięci Wiktora Kulerskiego, tak że 
będzie to takie podwójne uczczenie.

Chciałabym teraz zapytać panią dyrektor 
o opinię biura na temat organizacji tej wystawy.

WICEDYREKTOR  
BIURA ANALIZ, DOKUMENTACJI  
I KORESPONDENCJI  
W KANCELARII SENATU 
DANUTA ANTOSZKIEWICZ

Dzień dobry państwu.
Danuta Antoszkiewicz.
Oczywiście biuro przyłącza się do wszystkich 

wniosków złożonych przez pana senatora i rów-
nież prosimy komisję o pozytywną opinię w tej 
sprawie. Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z  państwa senatorów chciałby za-

brać głos w tej sprawie?
(Senator Jan Hamerski: Tylko za.)
Nie widzę chętnych. Tylko za, podpowiada 

pan senator Hamerski, i taki stawiam wniosek.
Kto z pań i panów senatorów jest za pozytywną 

opinią dla przedstawionego projektu wystawy?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czekamy na wyniki głosowania zdalnego se-

natorów. Rzadko nam się to zdarza, ale jest ja-
kiś kłopot, tak że chwileczkę poczekamy. Proszę 
o cierpliwość.

Oczywiście możemy powtórzyć głosowanie 
z powodów technicznych, jeżeli senatorowie wy-
rażają taką zgodę.

Bardzo proszę, w takim razie: kto z państwa 
jest za pozytywną opinią w sprawie zorganizo-
wania w Senacie wystawy upamiętniającej Wik-
tora Kulerskiego?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Senatorowie zagłosowali jednogłośnie za, tak 

że jest pozytywna opinia komisji co do zorgani-
zowania tej wystawy.

SENATOR 
RYSZARD BOBER

Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Dzię-
kuję państwu. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Bardzo dziękuję. Dziękuję, Panie Senatorze. 
Dziękuję panu.

Przechodzimy do punktu drugiego: opinia 
komisji w sprawie wniosku wicemarszałka Bog-
dana Borusewicza o  zorganizowanie w  Senacie 
wystawy upamiętniającej 45. rocznicę powstania 
Komitetu Obrony Robotników.

Bardzo proszę o  zabranie głosu pana wice-
marszałka Borusewicza, zdalnie.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.
Nie zalogował się pan marszałek, w  takim 

razie oddaję głos pani dyrektor. Bardzo proszę 
o przedstawienie koncepcji wystawy.

WICEDYREKTOR  
BIURA ANALIZ, DOKUMENTACJI  
I KORESPONDENCJI  
W KANCELARII SENATU 
DANUTA ANTOSZKIEWICZ

Szanowni Państwo, wystawa będzie elemen-
tem towarzyszącym konferencji, która będzie od-
bywać się w tym samym dniu. Zatem jest taki…

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ

Przepraszam bardzo, Pani Przewodnicząca, 
ale przed ostatnim głosowaniem nic nie było sły-
chać, w ogóle nawet nie wiedziałem, nad czym 
państwo głosujecie. Widzę, że pani senator Bieda 
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ma ten sam problem. Nie słychać państwa, a te-
raz dopiero został włączony obraz.

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

A czy teraz pan nas słyszy, Panie Senatorze?
(Głos z sali: Niech podnosi rękę, jak będzie za 

czy przeciw.)
Czy pan nas teraz słyszy, Panie Senatorze?
Czy ktoś z państwa senatorów jeszcze ma ten 

sam problem?
(Głos z sali: Pani senator Bieda też nie słyszy.)
Pani senator Bieda też nie słyszy, tak że te-

raz zastanówmy się… Pozostali senatorowie, jak 
rozumiem, słyszeli, ci, którzy zdalnie obradują.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Senator Jackowski uczestniczący zdalnie 

i pan senator Czelej głosowali, więc nas słyszeli.
(Głos z sali: Jest nas piątka na sali…)
Jest nas piątka, więc ja uważam, że tamto gło-

sowanie… No, powinniśmy umożliwić senato-
rom uczestnictwo w komisji, tak mi się wydaje.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

SENATOR 
ALEKSANDER POCIEJ

Pani Przewodnicząca, moja uwaga nie doty-
czyła wyniku głosowania, ja po prostu zgłasza-
łem problem techniczny i tylko tyle. W tej chwili 
słychać i widać. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Ja rozumiem. Bardzo dziękuję.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI

Ja chciałem potwierdzić, Jan Maria Jackow-
ski, że był moment, że rzeczywiście nie było 
wiadomo, co się dzieje. U mnie się wyświetliło 
„głosować” i zagłosowałem, bo domyślałem się, 
o co chodzi, że chodzi o wystawę pana Kulerskie-
go. Ale…

(Przewodnicząca Barbara Zdrojewska: Tak, 
tak.)

…był jakiś problem techniczny. Potwierdzam 
to, co powiedział senator Pociej.

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Tak, był problem, ale na szczęście tego pro-
blemu już nie ma.

Jeszcze zapytam proforma: czy pani senator 
Bieda nas słyszy w tej chwili?

(Senator Halina Bieda: Teraz słyszę.)

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Teraz słyszy nas także pani senator, witam 
panią senator.

(Senator Halina Bieda: Dzień dobry.)
Bardzo dziękuję.
Tak że kontynuujemy punkt drugi, czyli za-

opiniowanie wniosku pana marszałka Boruse-
wicza, który przedstawia pani dyrektor.

WICEDYREKTOR  
BIURA ANALIZ, DOKUMENTACJI  
I KORESPONDENCJI  
W KANCELARII SENATU 
DANUTA ANTOSZKIEWICZ

Chciałabym przekazać taką informację, że 
całe wydarzenie, które będzie zorganizowane 
22 września br. ma na celu upamiętnienie czter-
dziestej piątej rocznicy powstania Komitetu 
Obrony Robotników. Wystawa będzie miała swój 
podtytuł: „Prasa KOR-u.” Na wystawie zapre-
zentowane zostaną historyczne dokumenty KOR 
oraz historyczna fotografia autorstwa Erazma 
Ciołka. Chcę powiedzieć, że wszystkie materia-
ły udostępnia pan marszałek Borusewicz. Są to 
oryginalne dokumenty, które będą prezentowa-
ne w gablotach. W tej chwili już został dokonany 
wybór tych materiałów, które będą prezentowa-
ne, zatem pozostają takie względy oczywiście 
formalne typu zgoda i  pozytywna opinia pań-
stwa, komisji. Dziękuję bardzo.

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Bardzo dziękuję, Pani Dyrektor.
Czy ktoś z pań i panów senatorów ma jakieś 

pytania w  sprawie organizacji tej wystawy lub 
jakąś opinię?
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(Senator Jan Maria Jackowski: Proszę o głos, 
Jan Maria Jackowski.)

Jan Maria Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR 
JAN MARIA JACKOWSKI

Mam pytanie do senatora wnioskodawcy, do 
pana marszałka: czy również „Robotnik” będzie 
na tej wystawie prezentowany? A  pytam o  to 
z  sentymentu, bo brałem udział w  jego druko-
waniu.

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Bardzo dziękuję za to pytanie, Panie Senato-
rze. Niestety nie mamy na łączach w  tej chwili 
pana marszałka Borusewicza, ale pani dyrektor 
udzieli informacji.

WICEDYREKTOR  
BIURA ANALIZ, DOKUMENTACJI  
I KORESPONDENCJI  
W KANCELARII SENATU 
DANUTA ANTOSZKIEWICZ

Tak, potwierdzam, że pan marszałek Boru-
sewicz udostępnił jeden z egzemplarzy „Robot-
nika”. Tak że tak, to pismo będzie on prezento-
wane.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bar-
dzo.)

PRZEWODNICZĄCA 
BARBARA ZDROJEWSK A

Bardzo dziękuję.
W takim razie możemy przystąpić do głoso-

wania.
Kto jest za pozytywną opinią, jeśli chodzi 

o  zorganizowanie wystawy upamiętniającej 
czterdziestą piątą rocznicę powstania Komitetu 
Obrony Robotników?

Kto się wstrzymał?
Kto jest przeciw, oczywiście?
Jaki stosunek głosów, Pani Aniu?

(Starszy Sekretarz Komisji Kultury i Środków 
Przekazu Anna Gmaj: Jeszcze czekamy.)

Czekamy.
(Starszy Sekretarz Komisji Kultury i Środków 

Przekazu Anna Gmaj: Jednogłośnie, 6 – za.)
6 głosów za, jednogłośnie, wszyscy senatoro-

wie poparli zorganizowanie tej wystawy. Bardzo 
dziękuję.

Przechodzimy do punktu trzeciego: opinia 
komisji w sprawie wniosku senator Haliny Biedy 
o zorganizowanie w Senacie wystawy „Kopalnia 
strajkuje… Strajk i  pacyfikacja Kopalni Wujek”. 
To jest oczywiście związane również z  okrągłą 
rocznicą wydarzeń w kopalni „Wujek”.

Pani Senator, czy my się słyszymy? Czy mo-
głaby pani przedstawić wniosek? Bardzo proszę.

SENATOR 
HALINA BIEDA

Tak, ja słyszę i mam nadzieję, że też jestem 
słyszalna. Jeśli coś będzie trudne… Jadę pocią-
giem i nie zawsze jest dobry zasięg, ale postaram 
się w skrócie powiedzieć.

Witam panią przewodniczącą, państwa se-
natorów.

Podobnie jak moi poprzednicy bardzo proszę 
o pozytywną opinię dla tej wystawy. To jest wysta-
wa przygotowana przez Centrum Wolności i Soli-
darności, które funkcjonuje przy kopalni „Wujek”. 
To jest wystawa, która powstała po 1990 r., czyli 
wtedy, kiedy już było możliwe tworzenie takiej 
wystawy i  takiej też izby pamięci przy kopalni. 
Jednak ona jest uzupełniona o 9 plansz, na tych 
planszach pokazane są procesy, które się toczyły 
względem zomowców pacyfikujących kopalnię. 
Wystawę będą tworzyć 24 plansze.

W  grudniu też będę chciała zaproponować 
Wysokiej Izbie uchwałę upamiętniającą ofiary, 
jak również będę kierowała do państwa senato-
rów zaproszenie na otwarcie muzeum przy ko-
palni „Wujek”. Jest to uzgodnione z dyrektorem 
Ciupą, który kieruje tamtejszym muzeum. Bar-
dzo proszę o pozytywną opinię dla tej wystawy. 
Jestem do dyspozycji, jeśli będą pytania.

PRZEWODNICZĄCY 
BARBARA ZDROJEWSK A

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Poproszę o opinię biura.
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WICEDYREKTOR  
BIURA ANALIZ, DOKUMENTACJI  
I KORESPONDENCJI  
W KANCELARII SENATU 
DANUTA ANTOSZKIEWICZ

Biuro Analiz, Dokumentacji i Koresponden-
cji przyłącza się do wniosku pani senator. Pro-
simy również komisję o pozytywną opinię w tej 
sprawie. Dziękuję.

PRZEWODNICZĄCY 
BARBARA ZDROJEWSK A

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z pań i panów senatorów ma jakieś 

pytania do pani senator lub do pani dyrektor?
Nie widzę zgłoszeń.

W takim razie przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów senatorów jest za pozytyw-

ną opinią w sprawie wniosku pani senator Hali-
ny Biedy o zorganizowanie w Senacie wystawy 
„Kopalnia Strajkuje… Strajk i pacyfikacja Kopal-
ni Wujek”?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Starszy Sekretarz Komisji Kultury i Środków 

Przekazu Anna Gmaj: Jednogłośnie, 6 – za.)
Jednogłośnie 6 głosów za.
Bardzo dziękuję pani senator, bardzo dzięku-

ję pani dyrektor i oczywiście wszystkim człon-
kom komisji.

Zamykam posiedzenie komisji.
(Senator Halina Bieda: Dziękuję bardzo – te-

raz znowu udało się połączyć – za opinię.)
Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 18) 
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