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Oœwiadczenie
przedstawicieli organizacji i œrodowisk polonijnych

z krajów Unii Europejskiej

My, Polacy mieszkaj¹cy w krajach Unii Europejskiej, witamy Polskê w jedno-
cz¹cej siê Europie. Z zadowoleniem przyjêliœmy fakt podpisania 16 kwietnia 2003 r.
w Atenach Traktatu Akcesyjnego. Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, likwidu-
j¹ce poja³tañski podzia³ polityczny Europy, uwa¿amy za wielki sukces, rezultat zgo-
dnego dzia³ania ponad podzia³ami politycznymi; sukces osi¹gniêty dziêki wysi³kom
kolejnych rz¹dów Trzeciej Rzeczypospolitej oraz wsparciu spo³eczeñstwa polskiego.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej jest szans¹,
a równoczeœnie wyzwaniem. Stwarza ono mo¿liwoœæ przyœpieszenia rozwoju gospo-
darczego oraz zmniejszenia luki dziel¹cej nas od pañstw cz³onkowskich Unii.

Jesteœmy przekonani, ¿e cz³onkostwo w Unii pomo¿e w rozwoju polskiego rolni-
ctwa, infrastruktury, w redukcji bezrobocia, w rozwoju nauki i kultury polskiej, oraz
¿e zwiêksz¹ siê inwestycje zagraniczne, a otwieranie dostêpu do miejsc pracy pozwoli
Polakom na zdobywanie nowych doœwiadczeñ i uzyskanie godziwego statusu ekono-
micznego. Œwiadomi jesteœmy, ¿e pocz¹tki mog¹ byæ trudne, wymagaæ bêd¹ wy-
trwa³oœci i pracy.

Obecna sytuacja wymaga jednoœci i mocnego odniesienia siê do systemu chrzeœci-
jañskich wartoœci, które kszta³towa³y nasz naród przez tyle lat. Ponadtysi¹cletnia
historia pañstwa polskiego, nasz wk³ad w rozwój cywilizacji, nauki i kultury pre-
dysponuj¹ nas do zajêcia nale¿nego oraz godnego miejsca w Europie i œwiecie.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, ¿e Polska chce byæ orêdownikiem ca³ego
wschodniego s¹siedztwa Unii Europejskiej. Ma to olbrzymie znaczenie dla ca³ej Eu-
ropy, a szczególnie dla naszych Rodaków na Wschodzie. Zapewnienie im kontaktu
z Ojczyzn¹ bêdzie przedmiotem naszych dalszych starañ.

W zwi¹zku z akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej chcemy podzieliæ siê
z Rodakami naszym doœwiadczeniem, pragniemy otwarcie mówiæ o wszystkich
wa¿nych dla przysz³oœci Kraju sprawach, zarówno o korzyœciach, jak i obawach
polskiego spo³eczeñstwa, a tak¿e zagro¿eniach.



My, Polacy zamieszkali w krajach Unii Europejskiej, pragniemy kontynuowaæ
wspóln¹ pracê na rzecz dobra naszej Ojczyzny i ca³ej Europy oraz wzmacniaæ lobby
polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Bêdziemy nadal promowaæ Polskê w krajach
zamieszkania i popieraæ ratyfikacjê Traktatu Akcesyjnego wparlamentach krajów
unijnych. Wzywamy wszystkie organizacje i œrodowiska polonijne do zgodnego dzia-
³ania na rzecz Polski. Budujmy Europê bez granic i podzia³ów ale respektuj¹c¹ to¿-
samoœæ ka¿dego narodu, jak równie¿ wspóln¹ œwiadomoœæ europejsk¹, œwiadomoœæ
wspólnych korzeni, wartoœci i kultury.

Papie¿ Jan Pawe³ II podczas wizyty w polskim parlamencie w 1999 r. powie-
dzia³: „Polska ma pe³ne prawo, by uczestniczyæ w ogólnym procesie postêpu i rozwo-
ju œwiata, zw³aszcza Europy. Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ jest od samego
pocz¹tku wspierana przez Stolicê Apostolsk¹. Doœwiadczenie dziejowe, jakie ma na-
ród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mog¹ skutecznie przyczyniæ siê do
ogólnego dobra ca³ej rodziny ludzkiej, a zw³aszcza umocnienia pokoju i bezpieczeñ-
stwa w Europie.”

Od tysi¹ca lat nale¿ymy do wielkiej europejskiej wspólnoty narodów. Korzystamy
z jej dorobku i osi¹gniêæ. Równie¿ Europa wzbogaca siê czerpi¹c z naszego skarbca.

Dziœ naszym atutem jest kapita³ ludzki: wykszta³cenie, zdolnoœci i przedsiêbior-
czoœæ Polaków. Od nas wszystkich zale¿y, czy Polska stanie siê godnym partnerem
Wspólnoty Europejskiej. Od nas wszystkich zale¿y znaczenie Polski w Unii Europej-
skiej oraz korzyœci z tego p³yn¹ce.

Przed Polsk¹ historyczny moment: referendum, w którym Naród zadecyduje
o swojej przysz³oœci. Wykorzystajmy tê szansê, a wtedy budowanie osobistej pomyœ-
lnoœci prze³o¿y siê na nasz wspólny: narodowy i europejski sukces.

Apelujemy

o wziêcie udzia³u w referendum

i g³osowanie za wejœciem Polski do Unii Europejskiej

Warszawa, dnia 10 maja 2003 r.



Przedstawiciele organizacji
i œrodowisk polonijnych

uczestnicz¹cy w konferencji Polonii
z krajów Unii Europejskiej

Ryszard Kaczorowski – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na UchodŸstwie
Irena Anders – ¿ona genera³a W³adys³awa Andersa
Jan Ciechanowski
Juliusz Englert – asystent genera³owej Ireny Anders

Austria

S³awomir Iwanowski – redaktor naczelny miesiêcznika „Polonika”
Andrzej Lech – prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”
Janusz Pohorski – prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Polonia Voralberg”
Wojciech Rogalski – prezydent Stowarzyszenia Polskich In¿ynierów i Techników

w Austrii

Belgia

W³odzimierz Dropiñski – prezes Zjednoczenia Polskiego w Belgii
Andrzej Pakulski
Józef Ptaszyñski – wiceprezes Rady Polonii Belgijskiej

Dania

Roman Œmigielski – przewodnicz¹cy Federacji Organizacji Polskich i Polsko–Duñskich
w Danii „Polonia”

Finlandia

Alicja Sollamo – prezes Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach
Micha³ Zieliñski – prezes honorowy Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach
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Francja

Czes³aw Bartela – prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Rezerwistów
i By³ych Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej we Francji

Andrzej G³ówczewski
Tadeusz Grzesiak – prezes Coordination Franco-Polonaaise du Sud
Krystyna Or³owicz-Sadowska – Stowarzyszenie „Nazareth Famille” w Pary¿u
Hervé Styœ – prezes organizacji „Dom Polonijny” w Lille
Anna WoŸniak-Saporte – prezes Stowarzyszenia „Sur un Air de Pologne”

Grecja

Anna Kozak – „Kurier Ateñski”

Hiszpania

Ma³gorzata Ma³aœnicka de Martin – prezes Hiszpañsko–Polskiego Stowarzyszenia
Kulturalnego „Forum”

Piotr Potocki Radziwi³³ – prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich za Granic¹
Jerzy Zieleniewski – konsul honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Murcji

Holandia

Ma³gorzata Bos-Karczewska – przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Ekspertów Polskich
w Holandii

Zofia Czerniejewicz-Schroten – prezes Sceny Polskiej w Holandii
S³awomir Magala – konsultant Unii Europejskiej

Irlandia

Helena Johnston – prezes Towarzystwa Irlandzko–Polskiego
Barbara Szustkiewicz – prezes Polskiego Oœrodka Spo³eczno – Kulturalnego w Irlandii

Luksemburg

ks. Henryk Kruszewski – Polska Misja Katolicka w Luksemburgu
Irena Liszka-Suchy – prezes Zwi¹zku Polaków im. F. Chopina

Niemcy

Marek Bakowski – prezes Europejskiego Forum Lekarzy Polskich
Witold Kamiñski – przewodnicz¹cy Polskiej Rady Spo³ecznej w Berlinie
Johannes Kempa – pierwszy zastêpca przewodnicz¹cego Kongresu Polonii Niemieckiej
Zbigniew Kostecki – prezes Kongresu Polonii Niemieckiej
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Bogdan Mi³ek – przewodnicz¹cy Komitetu Popierania Integracji Polski
ze Strukturami Zachodnioeuropejskimi

Józef M³ynarczyk – prezes Zwi¹zku Polaków w Niemczech
Anna Proscewicz – wydawca „Kuriera Berliñskiego – Polonica”
Alexander Zaj¹c – prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech

Szwecja

Micha³ Bieniasz – prezes Kongresu Polaków w Szwecji
Maria Olsson – prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnch w Szwecji
Tadeusz Pilat – prezes honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

Wielka Brytania

George Blazyca – Centrum Wspó³czesnych Studiów Europejskich,
Uniwersytet w Paisley

Helena Miziniak – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Andrzej Morawicz –
Wiktor Moszczyñski – Inicjatywa na rzecz Cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej

„Poland Comes Home”
Albin Tybulewicz – Rada Programowa TV Polonia

W³ochy

Maria Gratkowska-Scarlini – prezes Stowarzyszenia Kulturalnego W³osko-Polskiego
w Toskanii

Grzegorz Kaczyñski – prezes Towarzystwa W³osko-Polskiego w Katanii
Mieczys³aw Rasiej – prezes Zwi¹zku Polaków we W³oszech





(Pocz¹tek konferencji o godzinie 9 minut 05)

(Konferencji przewodniczy marsza³ek Senatu Longin Pastusiak oraz marsza³ek
Sejmu Marek Borowski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Szanowni Pañstwo! Drodzy Rodacy!
W imieniu marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Marka Bo-

rowskiego oraz swoim witam wszystkich przyby³ych na spotkanie zorganizo-
wane wspólnie przez obie izby parlamentu polskiego, przez Sejm i Senat
Rzeczypospolitej Polskiej, przy znacznym udziale Europejskiej Unii Wspól-
not Polonijnych kierowanej przez pani¹ prezes Helenê Miziniak.

Zaprosiliœmy dziœ na to spotkanie przedstawicieli Polonii z krajów euro-
pejskich, z pañstw unijnej Piêtnastki, aby wspólnie zastanowiæ siê nad dzia-
³aniami, które pozwol¹ nam bez ograniczeñ przeprowadziæ wa¿n¹ dla pañ-
stwa polskiego, historyczn¹ – nie waham siê u¿yæ tego s³owa – operacjê
wejœcia do struktur Unii Europejskiej.

W tych dzia³aniach wa¿na rola przypada przedstawicielom Polonii zacho-
dnioeuropejskiej. Pañstwo mo¿ecie najskuteczniej przekonywaæ obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej do tego, aby pozbyli siê obaw przed integracj¹,
aby pozbyli siê strachu przed Europ¹. Wy ju¿ przecie¿ od lat funkcjonujecie
w systemie spo³ecznym, gospodarczym, politycznym, w który Rzeczpospoli-
ta w³aœnie teraz pragnie siê w³¹czyæ. Jesteœcie wiêc w tym wszystkim, co mó-
wicie o Unii, najbardziej wiarygodni jako bezpoœredni œwiadkowie i cz³onko-
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wie Wspólnoty Europejskiej. Po prostu wczeœniej weszliœcie do Unii
Europejskiej. Na Wasz g³os w sprawie integracji z Uni¹ Europejsk¹, skiero-
wany do rodaków w naszym kraju, bardzo liczymy.

Jest jeszcze jedna wa¿na rola, któr¹ Polonia odgrywa³a w historii i mo¿e
równie¿ odegraæ obecnie w finalizacji cz³onkostwa Polski w Unii Europej-
skiej. Odwo³a³em siê przecie¿ tutaj do historycznych osi¹gniêæ, do historycz-
nego wk³adu Polonii amerykañskiej, europejskiej, do roli Romana Dmow-
skiego czy Ignacego Paderewskiego w okresie, kiedy Polska odzyskiwa³a
niepodleg³oœæ po pierwszej wojnie œwiatowej, a tak¿e do tego, co dzia³o siê
w ostatnich latach, w latach 1998–1999, kiedy wchodzi³a do Sojuszu Pó³noc-
noatlantyckiego. Œrodowiska polonijne na œwiecie niejednokrotnie skutecz-
nie broni³y interesów Polski. Tak by³o w okresie pierwszej wojny œwiatowej,
kiedy toczy³a siê walka o odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci i tak by³o,
jak ju¿ wspomnia³em, równie¿ w okresie, kiedy zabiegaliœmy o przyjêcie do
NATO. Obecnie Polonia w krajach Unii Europejskiej mo¿e zaanga¿owaæ
siê w kampaniê na rzecz przyjêcia Polski do Unii Europejskiej. Diaspora
w krajach Piêtnastki liczy, wed³ug ró¿nych szacunków, od dwóch do nawet
czterech milionów osób zrzeszonych w kilkuset organizacjach i stowarzysze-
niach polonijnych.

Polonia zachodnioeuropejska od kilkudziesiêciu lat widzia³a przysz³oœæ
Polski w zjednoczonej, zintegrowanej Europie. Od 1964 r. w Europie Zacho-
dniej dzia³a³ polski Ruch Europejski. Przewodniczy³ mu Edward Raczyñski,
a uczestniczyli w nim miêdzy innymi tacy politycy, jak Adam Cio³kosz czy
Kazimierz Sabbat. Komitet opowiada³ siê za postêpuj¹c¹ integracj¹ zachodniej
Europy, uznaj¹c, ¿e silne gospodarczo EWG, ówczesne EWG, mo¿e wp³ywaæ
na rozwój sytuacji w krajach znajduj¹cych siê pod dominacj¹ Zwi¹zku Ra-
dzieckiego, tak¿e w PRL. Kierunek dzia³ania polegaj¹cy na rozbudowie
wspó³pracy gospodarczej i kulturalnej EWG z tymi krajami móg³ przyczyniæ
siê do przybli¿enia odzyskania przez Polskê suwerennoœci.

Kierunek polonijny wielokrotnie znajdowa³ wyraz w stanowisku zajmo-
wanym przez rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej na uchodŸstwie. Przyk³adem
jest exposé Kazimierza Sabbata po objêciu przez niego funkcji premiera
w sierpniu 1976 r., kiedy oœwiadczy³: „rz¹d ³¹czy przysz³oœæ kraju ze Wspól-
not¹ Europejsk¹, upatruj¹c w niej pomoc w rozwi¹zywaniu trapi¹cych nas od
kilku stuleci problemów”.

Rz¹d emigracyjny z radoœci¹ przyj¹³ w 1979 r. powo³anie przez EWG Par-
lamentu Europejskiego, podnosz¹c, ¿e nadchodzi czas w³¹czenia do Wspól-
noty pañstw œrodkowowschodniej Europy. Deklaracje te by³y wsparte
wspó³prac¹ z przedstawicielami emigracyjnymi narodów œrodkowowscho-
dniej Europy na rzecz jednoœci europejskiej.
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W nastêpnych latach równie¿ mo¿na znaleŸæ liczne akcenty proeuropej-
skie w dzia³aniach w³adz na uchodŸstwie. Szczególnie s¹ one podkreœlane
w dzia³alnoœci premiera rz¹du na uchodŸstwie Kazimierza Sabata w latach
1981–1986. Uczestniczy³ on w pracach Polskiej Rady Ruchu Europejskiego,
Polskiego Komitetu Ruchu Europejskiego, a tak¿e w zebraniach grupy de-
mokratycznej Parlamentu Europejskiego. Przez ponad dwadzieœcia piêæ lat
dzia³alnoœci politycznej podkreœla³ zbie¿noœæ losów wolnej Polski ze zjedno-
czon¹ Europ¹.

W okresie, gdy Polska wkroczy³a na drogê transformacji, zjazdy i inne
konferencje polonijne przyjmowa³y deklaracje popieraj¹ce przyjêcie nasze-
go kraju do Unii Europejskiej. I tak na przyk³ad I Zjazd Polonii i Polaków
z Zagranicy, jaki odby³ siê w Krakowie w dniach 19–23 sierpnia 1992 r., wy-
razi³ w koñcowej uchwale, ¿e przysz³oœæ Polski jest zwi¹zana ze zjednoczon¹
Europ¹. Uchwa³a podkreœla³a, ¿e nale¿y d¹¿yæ do usuwania barier, aby
umo¿liwiæ pe³ny dostêp Polski do Wspólnoty Europejskiej.

Szanowni Pañstwo, co Polonia mo¿e zrobiæ, na obecnym etapie, w kra-
jach swojego zamieszkania na rzecz wejœcia Polski do Unii Europejskiej?

Wydaje mi siê, ¿e dziœ, ju¿ po podpisaniu 16 kwietnia 2003 r. uk³adu ak-
cesyjnego w Atenach, mo¿na powiedzieæ, mówi¹c jêzykiem sportowym, ¿e
pi³eczka zosta³a przekazana z boiska rz¹dowego na boisko parlamentarne.
Ten rok, który nas czeka, rok od maja 2003 r. do 1 maja 2004 r., bêdzie, mo¿-
na powiedzieæ, rokiem parlamentów – w tym sensie, ¿e piêtnaœcie parlamen-
tów krajów cz³onkowskich bêdzie musia³o zaj¹æ stanowisko w sprawie uk³a-
du akcesyjnego.

Jako parlamentarzysta z kilkunastoletnim sta¿em chcê powiedzieæ –
i mam nadziejê, ¿e pan marsza³ek Borowski, jako doœwiadczony parlamenta-
rzysta, równie¿ siê z tym zgodzi – ¿e parlamenty maj¹ ró¿ne sposoby, stosuj¹
ró¿ne chwyty, ¿eby opóŸniaæ proces ratyfikacji, powo³uj¹c siê na regulaminy,
jakieœ kruczki prawne itd. Zale¿y nam na tym, ¿eby ten proces ratyfikacji
przebieg³ sprawnie, choæby dlatego, ¿e czas przeznaczony na ten proces jest
nied³ugi. Zaledwie piêæ, szeœæ miesiêcy bêd¹ mia³y parlamenty krajów unij-
nych, aby zakoñczyæ proces ratyfikacji. A przypomnê, ¿e ratyfikacja uk³adu
o stowarzyszeniu Polski z Uni¹ Europejsk¹ zajê³a w parlamentach europej-
skich prawie dwa lata. Podobnie by³o zreszt¹ z ratyfikacj¹ protoko³ów akce-
syjnych do NATO, kiedy ca³y proces trwa³ oko³o pó³tora roku.

A wiêc musimy uczyniæ wszystko, aby przyczyniæ siê do sprawnego prze-
biegu procesów ratyfikacyjnych. St¹d te¿ znaczenie roli i zadañ organizacji,
które Pañstwo reprezentujecie. Chodzi w³aœnie o to, aby oddzia³ywaæ na
parlamenty krajów, gdzie Pañstwo zamieszkujecie, aby ten proces przebie-
ga³ jak najsprawniej.
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Druga rola z tym zwi¹zana, jak¹ ja osobiœcie widzê, to jest oczywiœcie dba-
nie o wizerunek Polski w krajach, gdzie Pañstwo zamieszkujecie. Gdybyœcie
Pañstwo mogli, dziêki imprezom, które organizujecie, dziêki dzia³aniom,
które podejmujecie, przyczyniæ siê równie¿ do poprawy wizerunku Polski,
bo to ró¿nie wygl¹da w ró¿nych krajach. Wiemy z doœwiadczenia, ¿e rz¹dy
takich krajów, jak Niemcy, Austria czy Francja, oczywiœcie popieraj¹ wejœcie
Polski do Unii Europejskiej i da³y tego dowód, ale w spo³eczeñstwach tych
krajów jest ró¿nie, bardzo ró¿nie. Jest nawet tak, ¿e wiêkszoœæ odnosi siê
sceptycznie do przyjêcia Polski do Unii Europejskiej.

A teraz, Szanowni Pañstwo, chcia³bym zaproponowaæ Pañstwu porz¹dek
naszego dzisiejszego spotkania.

W pierwszej kolejnoœci chcia³bym udzieliæ g³osu marsza³kowi Sejmu, pa-
nu Markowi Borowskiemu.

Nastêpnie poproszê ministra spraw zagranicznych, pana W³odzimierza
Cimoszewicza, który poinformuje nas o przebiegu procesu akcesyjnego.

W proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ bardzo silnie zaanga¿owa³
siê równie¿ prezydent Rzeczypospolitej, pan Aleksander Kwaœniewski. Jak
Pañstwo wiecie, peregrynuje on po Polsce, przekonuj¹c polskie spo³eczeñ-
stwo do udzielenia odpowiedzi „tak” w czasie referendum. O dzia³aniach
pana prezydenta na rzecz integracji Polski z Uni¹ bêdzie mówi³ pan minister
Dariusz Szymczycha, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Nastêpnie poproszê o wypowiedŸ pana ministra S³awomira Wiatra, który
jest odpowiedzialny za akcjê informacyjno-mobilizacyjn¹, je¿eli mogê u¿yæ
tego s³owa, sk³aniaj¹c¹ spo³eczeñstwo polskie do udzia³u w referendum.

Potem poproszê pani¹ Helenê Miziniak, prezes Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych, o przedstawienie zbiorczego pogl¹du na sprawê roli
spo³ecznoœci polonijnej w procesie integracji.

PóŸniej przyst¹pimy ju¿ do dyskusji, do wypowiedzi indywidualnych, do
czego serdecznie zapraszam.

Aby umo¿liwiæ wszystkim chêtnym zabranie g³osu, bêdê prosi³ i apelowa³
o syntetyczne wyra¿anie swoich opinii. Proponujê, aby wypowiedzi nie prze-
kracza³y piêciu minut. Proszê, ¿ebyœcie Pañstwo zg³aszali chêæ zabrania g³o-
su na kartkach, które, jak rozumiem, Pañstwo posiadacie.

Oko³o godziny 11.00 przewidujemy przerwê na kawê.
Chcia³bym zapytaæ, czy Pañstwo akceptujecie taki porz¹dek obrad?
Nie ma g³osów sprzeciwu, wiêc domniemywam, ¿e tak. Dziêkujê za

przyjêcie tego sposobu procedowania.
A teraz proszê o zabranie g³osu pana Marka Borowskiego, marsza³ka Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej.
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Marsza³ek Sejmu Marek Borowski

Szanowny Panie Marsza³ku Senatu! Panie Prezydencie Kaczorowski!
Szanowni Panowie Marsza³kowie, obecnej i poprzednich kadencji! Panie
Ministrze Spraw Zagranicznych! Panie i Panowie! Pos³anki i Pos³owie! Pañ-
stwo Senatorowie! Szanowni Pañstwo! Drodzy Rodacy!

Latem ubieg³ego roku, w czasie mojej wizyty w Wielkiej Brytanii i spot-
kania z przedstawicielami œrodowisk wielce powa¿anego przeze mnie pol-
skiego wychodŸstwa w Londynie, wszyscy moi rozmówcy i wszyscy przema-
wiaj¹cy deklarowali swoj¹ wolê i chêæ poparcia Polski w jej staraniach
o przyst¹pienie do Unii Europejskiej. Deklarowali te¿ zamiar przekonywa-
nia brytyjskiej opinii publicznej i brytyjskich parlamentarzystów, gdy przyj-
dzie czas ratyfikacji traktatu akcesyjnego w Zjednoczonym Królestwie. Za-
pewniali, ¿e podobnie myœl¹ te¿ Polacy ¿yj¹cy w innych krajach Piêtnastki.
Wtedy to zrodzi³ siê pomys³ naszego wspólnego, europejsko-polskiego spot-
kania w Warszawie. Z prawdziwym wzruszeniem widzê wiêc na tej sali
uczestników tamtego londyñskiego spotkania. Pozdrawiam tu miêdzy inny-
mi pana Wiktora Moszczyñskiego.

Zachêceni wsparciem tak szacownego œrodowiska, przedstawiliœmy
wspólnie z marsza³kiem Senatu, panem Longinem Pastusiakiem, którego
zaanga¿owanie w sprawy Polonii i Polaków za Granic¹ jest powszechnie zna-
ne, inicjatywê odbycia takiego spotkania przed referendum akcesyjnym.

Wyj¹tkowa jest okazja naszego spotkania. Znacie Pañstwo zapewne takie
marynarskie powiedzenie: „wszystkie rêce na pok³ad”. W momencie wa¿-
nym, decyduj¹cym, prze³omowym ³¹czymy swe si³y w imiê wspólnej spra-
wy. Po raz pierwszy od zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej rysuje siê szan-
sa spe³nienia marzeñ nas wszystkich i ostatecznego po¿egnania siê
z poja³tañskim podzia³em Europy. Nim to marzenie siê spe³ni i nim nast¹pi
integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹, bêdzie referendum, a potem proces ra-
tyfikacji traktatu w piêtnastu pañstwach cz³onkowskich. Musimy teraz do³o-
¿yæ wszelkich starañ, by przekonaæ niezdecydowanych, by zapewniæ jak naj-
liczniejszy udzia³ w referendum, a tak¿e zmniejszyæ grono sceptyków. To
jest najwa¿niejsze zadanie, w kraju – na najbli¿sze tygodnie, a na arenie eu-
ropejskiej – na najbli¿szy rok.

Najg³oœniejsze i najsilniejsze argumenty przeciwko integracji z Uni¹ Eu-
ropejsk¹ maj¹ charakter raczej emocjonalny i wynikaj¹ najczêœciej z rozmai-
tych lêków przed nieznanym oraz uprzedzeñ i stereotypów, skutecznie
utrwalanych przez powojenne dziesiêciolecia. Boimy siê, czy sprostamy
konkurencji, czy wyjdziemy na swoje i co zobaczymy za oknem, gdy obudzi-
my siê 1 maja 2004 r. jako cz³onkowie Unii Europejskiej. Jedno jest pewne

17



– je¿eli nie spróbujemy, to nigdy siê nie dowiemy, je¿eli nie podejmiemy
wyzwania, to nie bêdziemy mogli mu sprostaæ.

Nie ukrywam, ¿e liczymy na to, i¿ Pañstwo, jako ludzie, którzy reprezen-
tuj¹ polskie œrodowiska w krajach Unii, a tak¿e ludzie, którzy potrafili zdo-
byæ tam godn¹ szacunku pozycjê zawodow¹, pomog¹ nam przekonaæ tych
wahaj¹cych siê i niezdecydowanych, zmagaj¹cych siê z trudnoœciami dnia
codziennego, ¿e Europy nie trzeba siê baæ. A ci¹gle jest kogo przekonywaæ
i do kogo mówiæ.

Obradujemy w dniu, w którym Sejm bêdzie jeszcze g³osowa³, mimo ¿e
nie by³o to wczeœniej przewidywane, od czwartku bowiem w Sejmie zmaga-
my siê z obstrukcj¹ parlamentarn¹, praktykowan¹ przez zajad³ych przeciw-
ników Unii Europejskiej. Odbywamy setki g³osowañ po to, aby wreszcie do-
prowadziæ do koñca proces pracy nad ustaw¹, która jest potrzebna. I dlatego,
nawet dzisiaj, ten przypadek rzutuje na nasze spotkanie.

Chcê od razu powiedzieæ, Panie Marsza³ku, ¿e w drugiej czêœci spotka-
nia, niestety, nie bêdê móg³ uczestniczyæ w³aœnie ze wzglêdu na te g³osowa-
nia – bêdê musia³ je po prostu prowadziæ.

Szanowni Pañstwo! W drodze do zjednoczonej Europy wiele ju¿ osi¹gnê-
liœmy. Dokonaliœmy wielkiego skoku cywilizacyjnego. Ca³y okres stowarzy-
szenia ze Wspólnotami to ogromny sukces Polski. To wynik intensywnej
pracy, wysi³ku kolejnych rz¹dów i ca³ego spo³eczeñstwa, które z du¿¹ cier-
pliwoœci¹ znosi trudy transformacji. Trzeba ci¹gle o tym przypominaæ, bo
zbyt ³atwo traktuje siê ten sukces jako coœ oczywistego, jako prezent od losu
czy uboczny skutek zmiany politycznej po 1989 r. Tymczasem jest to efekt
ciê¿kiej pracy i wielkich wyrzeczeñ polskiego narodu, a tak¿e kolejny do-
wód, ¿e umiemy radziæ sobie na europejskim i œwiatowym rynku. Oczywi-
œcie pod warunkiem, ¿e nie czekamy z opuszczonymi rêkami.

To, czy i jak wykorzystamy szansê, jak¹ jest integracja z Uni¹ Europej-
sk¹, zale¿y przede wszystkim od nas samych. Nikt nie twierdzi³ i nie twier-
dzi, ¿e to proste i ³atwe zadanie. Dlatego te¿ aktywna postawa w tym ostat-
nim przedakcesyjnym roku jest dzisiaj obowi¹zkiem tych, którzy wierz¹, ¿e
pomyœln¹ przysz³oœæ Polski najlepiej zagwarantuje zwi¹zanie siê ze wspólno-
t¹ narodów europejskich. Trzeba dzia³aæ: w kraju i w pañstwach cz³onkow-
skich. Trzeba przekonywaæ niezdecydowanych, trzeba zachêcaæ do udzia³u
w referendum.

Szanowni Pañstwo! W prze³omowych dla Polski momentach historycz-
nych Polonia i Polacy za granic¹ wielokrotnie ju¿ odegrali donios³¹ rolê.
Wszyscy mamy we wdziêcznej pamiêci wielkie poparcie Polaków na ca³ym
œwiecie dla naszego przyst¹pienia do NATO. Wielu tu obecnych bra³o
w tych dzia³aniach udzia³. Dziêkujemy im za to. Zjednoczony g³os Polonii
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by³ wtedy s³yszany wszêdzie tam, gdzie by³o to potrzebne. Jestem przeko-
nany, ¿e Polonia jest mocnym atutem i wielkim kapita³em Polski na arenie
miêdzynarodowej – kapita³em nie zawsze dostatecznie wykorzystanym. Pra-
cuj¹c i mieszkaj¹c w krajach Unii Europejskiej, najlepiej Pañstwo wiecie,
w jaki sposób pokazaæ Polskê i jej osi¹gniêcia. A jest co pokazywaæ! Myœlê,
¿e o tym na tej sali nikogo przekonywaæ nie trzeba.

Widzê na przyk³ad wielkie mo¿liwoœci w popularyzacji polskich produk-
tów i polskich marek, a tak¿e rozwoju wspó³pracy gospodarczej. Dorobek
kulturalny jest równie¿ znakomitym, uniwersalnym œrodkiem promocji na-
szego kraju. Ró¿norodne wystawy pami¹tek dziejowych pokazuj¹, jak moc-
no Polska jest zakorzeniona w Europie, jak bardzo jest z ni¹ zwi¹zana od po-
cz¹tku swego istnienia. Pokazuj¹ tak¿e, ¿e jest jej integraln¹ czêœci¹:
polityczn¹, obyczajow¹, gospodarcz¹ i kulturow¹. A to wspó³czesnego Belga,
Brytyjczyka czy Niemca wci¹¿ czêsto zaskakuje.

Chcielibyœmy bardzo, by i tym razem Polonia sta³a siê wielkim ambasado-
rem i rzecznikiem Polski w krajach swojego zamieszkania. Potrzebujemy Wa-
szego wsparcia i lobbingu na rzecz ratyfikacji traktatu akcesyjnego w parla-
mentach krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej. Liczymy tak¿e, ¿e
wszyscy, którzy mocno identyfikuj¹ siê z Polsk¹ i jej problemami, i maj¹ pol-
skie paszporty, zechc¹ wzi¹æ udzia³ w referendum i tym samym osobiœcie po-
twierdziæ swoje poparcie dla naszej akcesji. Ka¿dy g³os siê liczy i jest wa¿ny.

Ale oczywiœcie rola Polonii na tym siê nie koñczy. Nieoceniona jest tak¿e
Wasza wiedza i doœwiadczenie na temat poruszania siê w g¹szczu instytucji
unijnych, gdzie ka¿dy obywatel ma prawo, a czêsto wrêcz obowi¹zek, docie-
rania do wszystkich instancji i prezentowania opinii oraz postulatów. Wspie-
rajcie zatem wszêdzie, gdzie jest to mo¿liwe, ideê rozszerzenia Unii o oj-
czyznê swoich rodziców i dziadków.

Szanowni Pañstwo! Poparcie organizacji polonijnych dzia³aj¹cych w pañ-
stwach cz³onkowskich Unii Europejskiej dla cz³onkostwa Polski we Wspól-
nocie jest szczególnie wa¿ne. To jest mocny argument za Uni¹. Ci, którzy od
lat tam mieszkaj¹ i pracuj¹, mog¹ najlepiej, poprzez swoje doœwiadczenie
i przyk³ad, œwiadczyæ o zaletach, mo¿liwoœciach, ale i pu³apkach funkcjono-
wania w zjednoczonej Europie.

Szczêœliwie w 1989 r. skoñczy³y siê czasy, kiedy g³ównym celem Polonii
by³o wspieranie inicjatyw politycznych s³u¿¹cych odzyskaniu przez Polskê
pe³nej suwerennoœci, zachowaniu wolnoœciowych tradycji czy przekazywa-
niu prawdy historycznej. Mamy teraz przed sob¹ nowe wyzwania, a tym sa-
mym potrzebê partnerstwa i m¹drego wspierania wzajemnych interesów.

Bardzo bym chcia³, by m³ode pokolenia Polaków, mieszkaj¹cych w kraju
i ich rodaków rozsianych po ca³ym œwiecie, by³y dumne ze swoich korzeni,
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by nasz kraj kojarzy³ siê z rozwojem i sukcesem. Jestem przekonany, ¿e
przyst¹pienie do Unii Europejskiej daje nam tê szansê. Zjednoczenie naszych
wysi³ków na rzecz promocji Polski i jej akcesji do Unii Europejskiej przybli¿a
nas do celu. Proszê przyj¹æ moje wyrazy uznania za europejsk¹ inicjatywê
wspólnot polonijnych oraz najlepsze ¿yczenia z okazji obchodzonego niedaw-
no majowego œwiêta Polonii, uchwalonego zreszt¹ tutaj, w tej Izbie.

Drodzy Rodacy! Spotkajmy siê zatem w zjednoczonej Europie, naszej
drugiej, wiêkszej ojczyŸnie. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu marsza³kowi Borowskiemu za bardzo wa¿n¹ deklaracjê,
wa¿ne przemówienie i interesuj¹c¹ wypowiedŸ. Myœlê, ¿e bêdzie ona stano-
wiæ równie¿ dobr¹ podstawê do dyskusji, poniewa¿ pan marsza³ek zarysowa³
w swoim przemówieniu tak¿e pewn¹ propozycjê dzia³ania. S¹dzê, ¿e spotka
siê to z odpowiednim, interesuj¹cym, przyjêciem ze strony wszystkich zna-
komitych goœci z krajów unijnych.

A teraz poproszê pana ministra spraw zagranicznych W³odzimierza Cimo-
szewicza, aby powiedzia³ kilka s³ów o akcesji Polski do Unii Europejskiej
z punktu widzenia polskiej dyplomacji.

W³odzimierz Cimoszewicz
Minister Spraw Zagranicznych

Panowie Marsza³kowie! Panie Prezydencie! Panie i Panowie!
Wa¿ne, skupiaj¹ce uwagê nas wszystkich wydarzenia, jakie rozegra³y siê

w grudniu ubieg³ego roku w Kopenhadze i w po³owie kwietnia tego roku
w Atenach, by³y swoistym ukoronowaniem wieloletnich d¹¿eñ naszego narodu
do odzyskania w pe³ni przynale¿nych nam praw cz³onka rodziny europejskiej.

Wiemy, Pañstwo wiedz¹ tak¿e doskonale na podstawie w³asnych do-
œwiadczeñ, jak bolesny by³ powojenny podzia³ Europy. I wiemy doskonale,
¿e nasz naród, z mocy obcych decyzji, nie móg³ korzystaæ ani z pe³ni praw,
swobód, wolnoœci, jakimi cieszy³y siê narody zachodniej Europy, ani te¿ nie
móg³ korzystaæ ze wszystkich tych dobrodziejstw postêpuj¹cej integracji eu-
ropejskiej, które sprawia³y, ¿e spo³eczeñstwa Zachodu rozwija³y siê szybciej
gospodarczo, a tym samym oczywiœcie poprawia³y siê warunki ¿ycia ludzi.

Swoje europejskie aspiracje, d¹¿enie do odzyskania nale¿nych nam praw
zg³osiliœmy bezpoœrednio po historycznym, politycznym prze³omie, jaki do-
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kona³ siê w naszym kraju w 1989 r. To wtedy, okreœlaj¹c priorytety polskiej
polityki zagranicznej, powiedzieliœmy po raz pierwszy, ¿e chcemy w³¹czyæ
siê do struktur wspó³pracy europejskiej i transatlantyckiej. Ten drugi cel
uda³o nam siê szybciej osi¹gn¹æ. Od czterech lat jesteœmy cz³onkiem Soju-
szu Pó³nocnoatlantyckiego stanowi¹cego najbardziej wiarygodny wspó³czeœ-
nie mechanizm bezpieczeñstwa miêdzynarodowego.

Przypominam nam wszystkim, ¿e w 1991 r. podpisaliœmy Uk³ad Europej-
ski, na podstawie którego staliœmy siê pañstwem stowarzyszonym. I w ra-
mach tego stowarzyszenia coraz œciœlej, coraz bardziej konkretnie z roku na
rok wspó³pracowaliœmy z pañstwami Unii Europejskiej, a tak¿e ze struktura-
mi Wspólnot Europejskich.

Warto mo¿e uzmys³owiæ sobie ten fakt, ¿e w ci¹gu kilku jedynie lat uda³o
nam siê, zw³aszcza w naszej gospodarce, dokonaæ niezwykle g³êbokiej, zasa-
dniczej reorientacji kierunków wspó³pracy. I tak jak do 1990 r. w ogromnej
przewadze nasza gospodarka by³a zwi¹zana, i kooperacj¹, i handlem, z kraja-
mi Europy Œrodkowej i Wschodniej, tak w krótkim czasie doprowadziliœmy
do tego, co j¹ dzisiaj charakteryzuje, mianowicie do faktu, ¿e oko³o 70% ob-
rotów handlowych naszego kraju wi¹¿e nas z pañstwami Unii Europejskiej.
By³ to równie¿ czas, w którym w coraz wiêkszym stopniu nap³ywa³y do Pol-
ski inwestycje zachodnioeuropejskie. Jak wiadomo, to pañstwa europejskie,
pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, s¹ na czo³owych miejscach listy
inwestorów zagranicznych. A wiêc ta tkanka gospodarcza, tkanka wspó³pra-
cy gospodarczej, coraz bardziej nas ³¹czy³a, coraz bardziej nas zbli¿a³a.

Ale od pocz¹tku mieliœmy œwiadomoœæ, ¿e ten wielki projekt europejski,
jakim jest integracja europejska, to nie wy³¹cznie handel, to nie wy³¹cznie
finanse. To przede wszystkim wspólnota polityczna, to wspó³decydowanie
o teraŸniejszoœci i przysz³oœci Europy. Przypominam to dzisiaj ze szczególn¹
moc¹.

I zaraz przechodzê do szczegó³ów finansowych, dlatego ¿e ostatnio mie-
liœmy sk³onnoœæ do koncentrowania uwagi w³aœnie na tych szczegó³ach fi-
nansowych, oczywiœcie istotnych, ale nieodzwierciedlaj¹cych, niemówi¹cych
ca³ej prawdy o istocie integracji europejskiej.

Od 1994 r., kiedy z³o¿yliœmy formalny wniosek o przyjêcie nas do Wspól-
not Europejskich, wykonywaliœmy kolejne kroki, które mia³y nas do tego
celu przybli¿yæ.

I tak piêæ lat temu rozpoczêliœmy formalne negocjacje na temat warun-
ków cz³onkostwa w Unii. Temu procesowi sprzyja³y pewne okolicznoœci,
pewne okolicznoœci temu procesowi nie sprzyja³y czy te¿ stanowi³y w nim
pewn¹ przeszkodê. Sprzyjaj¹ce by³o oczywiœcie upowszechniaj¹ce siê w Eu-
ropie mniemanie, ¿e chodzi nie o kolejne rozszerzenie Wspólnoty Europej-
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skiej, ale o owo wyj¹tkowe, o owo historyczne posuniêcie, wymazuj¹ce resz-
tki podzia³u powojennego z mapy Europy. Coraz wiêcej nie tylko
polityków, ale tak¿e zwyk³ych ludzi mia³o œwiadomoœæ, ¿e jest to coœ wa¿ne-
go dla nas wszystkich. Towarzyszy³a wiêc temu procesowi, tym ambicjom,
sympatia, zainteresowanie, polityczna przychylnoœæ.

Ale jednoczeœnie, o czym panie i panowie doskonale wiedz¹, zw³aszcza
ostatnie lata to jest okres dekoniunktury gospodarczej, a wiêc rozmaitych
ograniczeñ finansowych, które odczuwaj¹ wszyscy w Europie, niezale¿nie
od tego, czy s¹ to pañstwa wysoko rozwiniête, czy pañstwa na dorobku. Dla-
tego te¿ pañstwa aspiruj¹ce, które oczywiœcie oczekiwa³y jak najwiêkszych
korzyœci ekonomicznych dla siebie, zderzy³y siê, byæ mo¿e w stopniu wiêk-
szym ni¿ ich poprzednicy, którzy kiedyœ przystêpowali do Wspólnot Euro-
pejskich, z realiami finansowymi i gospodarczymi wspó³czesnej Europy.

Jak powiadam, piêæ lat temu rozpoczêliœmy negocjacje. Ich podstawo-
wym za³o¿eniem – taka jest logika przystêpowania do Unii Europejskiej –
by³o to, ¿e pañstwa aspiruj¹ce przyjmuj¹ dorobek prawny, a wiêc przyjmuj¹
wszystkie rozwi¹zania, jakie w ramach Wspólnot Europejskich przez kilka-
dziesi¹t lat by³y wypracowane. Ale poniewa¿ chodzi tutaj o pewien niezwyk-
le skomplikowany proces zetkniêcia siê gospodarek o ró¿nym poziomie roz-
woju, o ró¿nych dotychczasowych tradycjach, regulacjach, itd., itd., obie
strony by³y zainteresowane, aby zastosowaæ pewien mechanizm amortyzu-
j¹cy. Taki mechanizm, który by zabezpieczy³ nasz¹ gospodarkê, nasze rynki
pracy, nasze systemy pomocy spo³ecznej przed niechcianymi, a mo¿liwymi
negatywnymi konsekwencjami natychmiastowego zespolenia tych przez
dziesiêciolecia odrêbnych organizmów.

Tak wiêc negocjacje w gruncie rzeczy polega³y na precyzyjnym zdefinio-
waniu rozmaitych wariantów tak zwanych okresów przejœciowych, które nie-
co wyd³u¿aj¹ proces dopasowywania siê naszych gospodarek, naszego prawa,
naszych instytucji. Ale oczywiœcie podstawowe elementy, podstawowe stan-
dardy musia³y byæ uznane za obowi¹zuj¹ce nas wszystkich od pocz¹tku.

Po piêciu latach negocjacji z ca³¹ powag¹ i z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹
stwierdzam, ¿e jak na warunki nie tylko polityczne, ale i ekonomiczne
wspó³czesnej Europy osi¹gnêliœmy wynik bardzo dobry. Nie chcia³bym
przekazywaæ jakichkolwiek wiadomoœci negatywnych dla innych spo³e-
czeñstw pañstw zmierzaj¹cych do Unii Europejskiej, dlatego nie chcê doko-
nywaæ ¿adnego precyzyjnego porównania warunków przez nas wynegocjo-
wanych z warunkami, jakie uzyska³y inne pañstwa, inne spo³eczeñstwa. Ale
oœmielam siê twierdziæ, ¿e taka szczegó³owa analiza wskazuje na to, ¿e
w ogromnej wiêkszoœci obszarów uda³o nam siê wynegocjowaæ warunki naj-
lepsze.

22



Oczywiœcie tym negocjacjom towarzyszy³o nasze d¹¿enie do tego, aby
pewne szczególnie dobrane priorytety uda³o siê osi¹gn¹æ. Te priorytety by³y
w gruncie rzeczy dwa.

Przede wszystkim chodzi³o o to, aby uzyskaæ prawne gwarancje silnej po-
zycji naszego kraju we wszystkich strukturach Unii Europejskiej. I to uda³o
siê osi¹gn¹æ ju¿ kilka lat temu, wtedy gdy na spotkaniu w Nicei wynegocjo-
wano warunki traktatu nicejskiego okreœlaj¹ce miêdzy innymi pozycjê, rolê,
miejsce przystêpuj¹cych do Unii pañstw w poszczególnych organach, w ko-
misji, w radzie, w Parlamencie Europejskim. Tocz¹ce siê do grudnia ubieg-
³ego roku negocjacje mia³y nam natomiast zagwarantowaæ nie tylko ³agodne
przejœcie i w³¹czenie siê do rozwi¹zañ, standardów i struktur europejskich,
ale równie¿ mo¿liwie najwiêksze korzyœci z punktu widzenia oczekiwañ
spo³ecznych i potrzeb naszej gospodarki.

Nie bêdê pañstwu opisywa³ wszystkich szczegó³ów. Dyskutowaliœmy
o tysi¹cach spraw. Te negocjacje by³y zorganizowane, by³y podzielone na
oko³o trzydzieœci rozdzia³ów, obszarów negocjacyjnych, w których szczegó-
³owo zajmowaliœmy siê wszystkimi kwestiami. Z punktu widzenia potrzeb
naszej gospodarki najwa¿niejsze by³o osi¹gniêcie takiego bilansu finansowe-
go, który okreœlaliœmy mianem pozycji beneficjenta netto. Chodzi³o o to,
aby w rozliczeniach finansowych miêdzy Polsk¹ a Piêtnastk¹ wiêcej korzyœci
by³o po naszej stronie.

Oczywiœcie ka¿de pañstwo przystêpuj¹ce do Unii, staj¹c siê cz³onkiem,
bierze na siebie okreœlone ciê¿ary: p³aci sk³adkê cz³onkowsk¹, dosyæ wysok¹
w naszym przypadku, rzêdu 2, 5 miliarda euro, ale jednoczeœnie, uczestni-
cz¹c w rozmaitych politykach wspólnotowych, korzysta z form wsparcia eu-
ropejskiego, unijnego. Dyskusje w kwestiach finansowych dotyczy³y obec-
nego bud¿etu Unii Europejskiej, bud¿etu zaplanowanego do roku 2006.
Bior¹c pod uwagê to, ¿e od jakiegoœ czasu by³o wiadomo, i¿ rozszerzenie na-
st¹pi w roku 2004, dyskutowaliœmy o perspektywie finansowej na trzy lata:
2004, 2005 i 2006, i w³aœnie w odniesieniu do tej czêœci unijnego bud¿etu
Polsce uda³o siê wynegocjowaæ 47% wszystkich œrodków przewidzianych na
wsparcie dziesiêciu nowo wstêpuj¹cych do Unii Europejskiej pañstw.

To jest oczywiœcie silnie zwi¹zane miêdzy innymi z naszym potencja³em
demograficznym, ale to jest te¿ w du¿ym stopniu zwi¹zane ze sposobem
prowadzenia przez nas negocjacji, zw³aszcza w Kopenhadze. Bo pozwolê so-
bie przypomnieæ pañstwu, ¿e w Kopenhadze, poza rozwi¹zaniami standar-
dowymi, które dotycz¹ wszystkich przyjmowanych cz³onków, Polska uzys-
ka³a pewn¹ nadwy¿kê.

To jedynie nam uda³o siê doprowadziæ miêdzy innymi do tego, ¿e prze-
suniête zosta³y œrodki, które mia³y charakter pewnej obietnicy w ramach tak
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zwanych funduszy strukturalnych. One zamienione zosta³y na gotówkê, któ-
r¹ otrzyma polski bud¿et, aby w pierwszych latach cz³onkostwa ³atwiej pora-
dziæ sobie z obci¹¿eniami wynikaj¹cymi z p³acenia sk³adki cz³onkowskiej.
To Polsce uda³o siê, w³aœnie w koñcówce negocjacji, uzyskaæ dodatkowe
œrodki zwi¹zane z faktem, ¿e nasza wschodnia granica, staj¹c siê wspóln¹ gra-
nic¹ rozszerzonej Unii Europejskiej, wymaga wzmocnienia, wymaga wpro-
wadzenia skutecznych metod kontroli. Tak wiêc ten bilans finansowy jest
korzystny.

Jednoczeœnie by³o wiele obszarów o szczególnym znaczeniu nie tylko go-
spodarczym, ale i spo³ecznym. Niew¹tpliwie dla Polski takim obszarem by³o
i pozostaje rolnictwo, i zakres korzystania przez naszych rolników z tego
wszystkiego, co wynika ze Wspólnej Polityki Rolnej. Jak Pañstwo zapewne
wiedz¹, wtedy kiedy rozpoczyna³y siê negocjacje, wspólne stanowisko Piêt-
nastki nie zak³ada³o zaoferowania rolnikom w pañstwach przystêpuj¹cych
jednego z istotnych elementów Wspólnej Polityki Rolnej, jakim s¹ dop³aty
bezpoœrednie. Otó¿ nie tylko uda³o nam siê zmieniæ to stanowisko, ale uda³o
nam siê, zw³aszcza w Kopenhadze, doprowadziæ do tego, ¿e zobowi¹zania
Piêtnastki ju¿ w tych pierwszych latach posz³y bardzo daleko. A jednoczeœ-
nie wyra¿ono zgodê na to, abyœmy mogli, posi³kuj¹c siê w³asnymi œrodkami
bud¿etowymi, podnosiæ te dop³aty.

Tak wiêc ja, maj¹c pewne w³asne doœwiadczenia zwi¹zane z rolnictwem,
nie mam w¹tpliwoœci, ¿e od pocz¹tku cz³onkostwa polscy rolnicy bêd¹ pro-
dukowali, bêd¹ sprzedawali w porównywalnych warunkach konkurencji.
I nie tylko nie s¹ obci¹¿eni jakimœ szczególnym ryzykiem, ale wprost przeci-
wnie – uzyskuj¹ gwarancje rozmaitych korzyœci. W gruncie rzeczy ta grupa
spo³eczno-zawodowa w Polsce od pierwszego dnia w Unii Europejskiej, mi-
mo ¿e jest najbardziej sceptyczna dzisiaj, gdy chodzi o cz³onkostwo naszego
kraju, bêdzie odczuwa³a doraŸnie i praktycznie najwiêcej korzyœci.

Jednoczeœnie, jak Pañstwo wiedz¹, w polskim spo³eczeñstwie wystêpo-
wa³y silne obawy zwi¹zane z nasz¹ w³asnoœci¹ ziemi, z tym, co siê bêdzie
dzia³o z nieruchomoœciami w naszym kraju. Wielu ludzi w Polsce, pewnie
podobnie jak w wielu krajach europejskich, boi siê tego, ¿e to zbli¿enie, ot-
warcie siê wzajemne, swoboda podró¿owania, osiedlania siê, robienia intere-
sów, ¿e to wszystko mog³oby doprowadziæ do nadmiernego wykupywania
ziemi w naszym kraju przez cudzoziemców.

Jestem g³êboko przekonany, ¿e te obawy s¹ przesadne, one ci¹gle wyni-
kaj¹ z tego, ¿e jeszcze siê uczymy ¿yæ wspólnie w Europie. Ale obawy te nie
s¹ zaskakuj¹ce, bo podobne wystêpowa³y tak¿e w krajach lepiej od nas roz-
winiêtych, gdy kraje te przystêpowa³y do Wspólnot Europejskich. Niemniej
jednak, respektuj¹c i honoruj¹c wspomniane przeze mnie uczucia, emocje
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i obawy naszego spo³eczeñstwa, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e jest to istotny fakt
spo³eczny i polityczny, twardo negocjowaliœmy warunki dotycz¹ce tej spra-
wy. I uzyskaliœmy, tak¿e z tego punktu widzenia, najlepsze warunki, miêdzy
innymi gwarantuj¹ce – gdy chodzi zw³aszcza o ziemiê roln¹ i leœn¹ – ¿e przez
dwanaœcie lat po naszym wst¹pieniu do Unii Europejskiej bêd¹ obowi¹zy-
wa³y obecne zasady obrotu tymi nieruchomoœciami.

Trzeba te¿ bardzo otwarcie powiedzieæ o tym, ¿e s¹ takie obszary spraw,
w przypadku których nie osi¹gnêliœmy tego, na czym nam tak bardzo zale¿a-
³o. I dotyczy to kwestii wa¿nych i dra¿liwych spo³ecznie, zw³aszcza swobody
podejmowania pracy przez naszych obywateli w krajach Piêtnastki. Jesteœ-
my rozczarowani, nie ukrywaliœmy tego i nie ukrywamy, ale zdawaliœmy so-
bie sprawê, ¿e tak jak w Polsce s¹ obawy dotycz¹ce w³asnoœci ziemi, tak
w wielu krajach zachodniej Europy, zw³aszcza tych, które silnie odczuwaj¹
w ostatnich latach brzemiê bezrobocia, pojawi³y siê obawy dotycz¹ce efek-
tów rozszerzenia, jakie wyst¹pi¹ na ich rynku pracy. I tu kompromis polega³
na tym, ¿e zgodziliœmy siê na wprowadzenie okresu przejœciowego, ale je-
dnoczeœnie od wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich uzyskaliœmy zapewnienie,
¿e podzielony teoretycznie na trzy czêœci okres przejœciowy, dotycz¹cy roz-
szerzania swobody podejmowania pracy, bêdzie skracany jak to tylko jest
mo¿liwe, a piêæ krajów Piêtnastki potwierdzi³o swoje deklaracje, ¿e polscy
obywatele od dnia uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w Unii bêd¹ mogli
swobodnie podejmowaæ w nich pracê. Nadal szukamy mo¿liwoœci zawarcia
z pozosta³ymi pañstwami porozumieñ dwustronnych, które zagwarantuj¹, je-
œli nie pe³n¹ swobodê podejmowania pracy przez Polaków, to zatrudnianie
ich w rozmaitych specjalnoœciach, w rozmaitych obszarach, bo Pañstwo do-
skonale wiedz¹, ¿e nawet w tych krajach Europy Zachodniej, w których jest
wysokie bezrobocie, jest bardzo wiele miejsc pracy nieobsadzonych z ró¿-
nych przyczyn. I nie chodzi tutaj wy³¹cznie o prace niechciane, ale czêsto
o prace wymagaj¹ce wybitnych specjalistów i wybitnych kwalifikacji. Te
miejsca s¹ nieobsadzone, bo w³aœnie brakuje specjalistów. Tak wiêc jestem
przekonany i o tym, ¿e w praktyce bêdziemy odczuwali to niew¹tpliwe ogra-
niczenie w stopniu mniejszym, ni¿ nam siê obecnie wydaje.

Szanowni Pañstwo, zakoñczyliœmy te negocjacje, podpisaliœmy traktat ak-
cesyjny. Od kilku tygodni wystêpujemy w nowej roli i jesteœmy w nowej sy-
tuacji w relacjach z pañstwami Piêtnastki. Jesteœmy tak zwanym aktywnym
obserwatorem. Uzyskaliœmy w ten sposób prawo do udzia³u we wszystkich
formach aktywnoœci Unii Europejskiej, we wszystkich jej dzia³aniach.

Mam ju¿ osobiste wynikaj¹ce z tego doœwiadczenie. Kilka dni temu bra-
³em bowiem udzia³ w konferencji tym razem ju¿ dwudziestu piêciu mini-
strów spraw zagranicznych, w trakcie której dyskutowaliœmy o wszystkich
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najwa¿niejszych problemach we wspó³czesnych stosunkach miêdzynarodo-
wych: o bezpieczeñstwie europejskim, o stosunkach Europy ze Stanami
Zjednoczonymi, o przysz³oœci Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego, o Bliskim
Wschodzie, o kwestii irackiej itd. I mogê Pañstwu powiedzieæ, ¿e po raz
pierwszy jako reprezentant naszego kraju czu³em siê pe³noprawnym ucze-
stnikiem tego typu debaty. Mam nadziejê, ¿e coraz wiêcej nas wszystkich
bêdzie odczuwa³o tê zmianê i bêdzie rozumia³o, ¿e w³aœnie zbli¿amy siê do
osi¹gniêcia tego, o co nam chodzi³o: uzyskania wp³ywu na los naszego kon-
tynentu, nie tylko naszego kraju. I oczywiœcie teraz w najwiêkszym stopniu
od nas samych, od naszej aktywnoœci, od naszej kreatywnoœci, od rodzaju ar-
gumentów i projektów, jakie przedstawiamy, zale¿y to, czy uda nam siê uzy-
skaæ jeszcze wiêcej, czy uda nam siê uzyskaæ to, ¿e ca³a Europa bêdzie
wspó³pracowa³a w realizowaniu naszych propozycji i projektów.

Ju¿ dzisiaj staramy siê je przedstawiaæ, poniewa¿, ciesz¹c siê z rozszerze-
nia Unii Europejskiej i naszego przyst¹pienia do niej, zdajemy sobie sprawê
z tego, ¿e poza granicami rozszerzonej Unii pozostanie wiele pañstw euro-
pejskich. Pozostan¹ kraje Europy Po³udniowo-Wschodniej, Ba³kany, kraje
Europy Wschodniej. I my jesteœmy ostatnimi, którzy byliby zainteresowani,
aby miêdzy t¹ poszerzon¹ Uni¹ a reszt¹ Europy pojawi³y siê nowe linie po-
dzia³u przypominaj¹ce przesz³oœæ. Nam nie chodzi o to, ¿eby podzia³ Euro-
py przesun¹³ siê z zachodniej granicy Polski na jej wschodni¹ granicê. Nam
chodzi o to, ¿eby obecny proces rozszerzenia m¹drze po³¹czyæ z aktywnoœci¹
wobec naszych s¹siadów. Dlatego te¿ trzy miesi¹ce temu Polska przedstawi-
³a swoj¹ propozycjê, swoj¹ wizjê wspólnej polityki wschodniej Unii Europej-
skiej. I pragnê pañstwa poinformowaæ, ¿e ktoœ, kto siê tym interesuje, uzna
za rzecz oczywist¹, i¿ w przedstawionym kilka tygodni temu komunikacie
Komisji Europejskiej na temat tak zwanej koncepcji szerszej Europy s¹ ewi-
dentne œlady polskich propozycji. A wiêc, nie bêd¹c jeszcze cz³onkiem Unii,
ju¿ uzyskujemy wp³yw na wspóln¹ politykê zagraniczn¹ Europy.

Jak panie i panowie wiedz¹, jesteœmy te¿ aktywnym uczestnikiem prac
Konwentu Europejskiego przygotowuj¹cego projekt przysz³ego traktatu
konstytucyjnego. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e po zakoñczeniu prac konwentu
w trakcie Konferencji Miêdzyrz¹dowej, która zapewne zbierze siê jesieni¹
tego roku, bez wys³uchania zdania Polski i bez zgody Polski o niczym siê nie
bêdzie decydowa³o, o niczym siê nie bêdzie przes¹dza³o, jeœli chodzi o przy-
sz³¹ konstrukcjê Wspólnoty Europejskiej, tej zintegrowanej czêœci naszego
kontynentu.

Tak wiêc, maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ, ¿e droga, wielka droga, któr¹ mamy
ju¿ za sob¹, to jeszcze nie koniec – a wprost przeciwnie, czeka nas bowiem
jeszcze bardzo wiele wysi³ku polegaj¹cego na m¹drym wykorzystaniu szans
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wynikaj¹cych z integracji – nie mam w¹tpliwoœci, ¿e szanse przed nami s¹
rzeczywiste i ¿e to jest dobry wybór dla Polski.

Dzisiaj oczywiœcie staj¹ przed nami nowe zadania. Miêdzy innymi musi-
my m¹drze skonstruowaæ, zdefiniowaæ strategiê naszego cz³onkostwa. Bo
jak Pañstwo, Panie i Panowie, którzy przyjechali dzisiaj do Warszawy z ró¿-
nych krajów Unii Europejskiej, doskonale wiedz¹, tym, którzy przed nami –
kilka, kilkanaœcie lat temu – przyst¹pili do Wspólnoty Europejskiej, u³o¿y³o
siê ró¿nie. Nie chcê podawaæ przyk³adów, ale s¹ tacy, którzy potrafili to
cz³onkostwo wykorzystaæ niezwykle skutecznie i dzisiaj bardzo z tego siê
ciesz¹, i s¹ tacy, którzy maj¹ poczucie pewnego rozczarowania w³asn¹ nieu-
miejêtnoœci¹. Chodzi o to, ¿eby Polska wybra³a ten pierwszy wariant, abyœ-
my maksymalnie wykorzystali wszystkie szanse.

Jak panowie marsza³kowie nam przypominali, a jest to przedmiot debaty
publicznej, niezwykle intensywnej w ostatnich tygodniach i miesi¹cach, ju¿
nied³ugo, za kilka tygodni, nie tylko my, Polacy w kraju, ale i Polacy za gra-
nic¹, dziêki rozwi¹zaniom ustawy o referendum wspólnie podejmiemy de-
cyzjê o tym, czy wst¹pimy do Unii, czy nie. Ja przy³¹czam siê do g³osów pa-
nów marsza³ków.

Panie i Panowie, ¿yj¹cy w krajach Europy Zachodniej, w krajach Unii
Europejskiej, to Wy jesteœcie, o czym jestem g³êboko przekonany, najbar-
dziej wiarygodnymi œwiadkami i doradcami dla Polaków mieszkaj¹cych
w Polsce w sprawie naszego przyst¹pienia do Unii – czy warto, czy nie warto,
czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to zwiêksza nasze mo¿liwoœci, czy
te¿ przynosi nam wiêcej zagro¿eñ i podstaw do obaw. Przy³¹czam siê do ape-
lu i proœby, abyœcie w tych ostatnich dniach bardzo aktywnie w³¹czyli siê
w przygotowania do referendum w Polsce. Jak wiecie, a dobrze przecie¿
wiecie, bo interesujecie siê sytuacj¹ w kraju, w Polsce ma miejsce ostra wal-
ka polityczna i bardzo czêsto stanowiska w gruncie rzeczy merytoryczne, do-
tycz¹ce cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, s¹ prezentowane jako stano-
wiska wynikaj¹ce z argumentów natury politycznej, nie zaœ z troski o rzeczy-
wisty interes naszego spo³eczeñstwa. Gdy rz¹d przekonuje w Polsce nieprze-
konanych o korzyœciach p³yn¹cych z Unii Europejskiej, to zdajê sobie sprawê,
z przykroœci¹ to mówiê, ¿e niekoniecznie spotyka siê z pe³n¹ akceptacj¹. Ale
nie mam w¹tpliwoœci, jak powiadam, ¿e Wy jesteœcie tutaj szczególnie wiary-
godni. I bardzo Was proszê o skorzystanie z tej szansy i dopomo¿enie naszej
ojczyŸnie raz jeszcze. Dziêkujê pañstwu za uwagê. (Oklaski)
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Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu ministrowi Cimoszewiczowi za przedstawienie polskiej
drogi do Brukseli.

Jak wynika choæby z tej relacji, ta droga by³a d³uga i wyboista, bo od cza-
su z³o¿enia przez Polskê wniosku o przyjêcie do Unii Europejskiej do 1 maja
2004 r. up³ynie dziesiêæ lat, a poza tym piêæ lat trwa³y negocjacje bardzo
trudne, dotycz¹ce trzydziestu jeden obszarów. Ale chyba Pañstwo zgodzicie
siê ze mn¹, ¿e polska dyplomacja, niezale¿nie od tego, jaki rz¹d reprezentu-
j¹ca, zda³a egzamin.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Teraz pora na przedstawienie dzia³añ pana prezydenta.
Bardzo proszê pana ministra Dariusza Szymczychê o zabranie g³osu.

Dariusz Szymczycha
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Panowie Marsza³kowie! Panie Prezydencie! Panie i Panowie!
Chcia³bym zacz¹æ od pozdrowieñ, które pan prezydent Aleksander

Kwaœniewski kieruje do Pañstwa, przyby³ych przed referendum tutaj, do
Polski, do Warszawy, na spotkanie dotycz¹ce polskich spraw. Znacz¹ce s¹ ta
obecnoœæ oraz to, ¿e chcecie o tych sprawach wiedzieæ i chcecie pomóc
w podjêciu tej historycznej decyzji.

Prezydencka kampania przed referendum prowadzona jest pod has³em
„Tak dla Polski”. To oznacza, ¿e jest to kampania nie dla rz¹du, nie dla pre-
zydenta, nie dla Europy, lecz w³aœnie dla Polski. Has³o zosta³o wybrane nie-
przypadkowo. Podkreœla ono cel i istotê decyzji, któr¹ powinniœmy podj¹æ
7 i 8 czerwca tego roku. „Tak” dla Polski, dla Polaków, dla ludzi, a nie dla
polityków.

Prezydent w czasie swojej kampanii przed referendum podkreœla, ¿e cho-
dzi o perspektywy dla kilku pokoleñ Polaków, o kilkadziesi¹t lat dobrego,
pomyœlnego rozwoju Polski. Nie chodzi o perspektywê jego prezydentury,
nie o perspektywê tego czy innego rz¹du, nie o jedn¹ kadencjê Sejmu czy
Senatu.

W tym polskim sporze pojawiaj¹ siê jednak uwagi i opinie, ¿e wynik refe-
rendum mo¿e w jakimœ sensie odzwierciedlaæ stosunek Polaków do klasy
politycznej, a zw³aszcza do rz¹du. Prezydent bardzo aktywnie przeciwstawia
siê temu stereotypowi. Uwa¿a, ¿e trzeba oddzieliæ sprawy istotne, wa¿ne, hi-
storyczne – a tak¹ spraw¹ jest w³aœnie przyst¹pienie Polski do Unii Europej-
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skiej – od kwestii politycznych, bie¿¹cych, na które wp³yw ma stosunek do
tego czy innego rz¹du.

Jeœli chodzi o tê argumentacjê, w sukurs przyszed³ nam przewodnicz¹cy
Parlamentu Europejskiego Pat Cox, który na zaproszenie pana prezydenta
by³ w Polsce na inauguracji prezydenckiej kampanii referendalnej. Pat Cox
powiedzia³ polskiej opinii publicznej wprost, ¿e z doœwiadczeñ irlandzkich,
zw³aszcza dotycz¹cych pierwszego i drugiego referendum w sprawie zaak-
ceptowania traktatu nicejskiego, wynika takie oto has³o: „Nie strzelajcie dzi-
siaj do rz¹du, to referendum dotyczy czegoœ innego. Okazji do strzelania do
rz¹du w ci¹gu roku bêdziecie mieli zdecydowanie wiêcej”. Tê m¹dr¹ wska-
zówkê przyjaznego Polsce Irlandczyka pan prezydent w czasie swojej podró-
¿y po Polsce przekazuje dziennikarzom, politykom i opinii publicznej, ¿e-
byœmy przypadkiem nie wpadli w czarnowidztwo i nie stali siê niezdolni do
oddzielania tego, co jest naprawdê wa¿ne, od tego, co bie¿¹ce.

Kampania pana prezydenta przed referendum ma charakter obywatelski
i ponadpartyjny. Co to znaczy? To znaczy, ¿e pan prezydent, je¿d¿¹c po Polsce,
kieruje siê zaproszeniami, które nap³ywaj¹ od spo³eczeñstwa obywatelskiego:
od samorz¹dów terytorialnych, od organizacji pozarz¹dowych, od uczelni, od sa-
morz¹dów akademickich, a tak¿e od lokalnych oddzia³ów ró¿nych partii polity-
cznych. Ta kampania ma charakter ponadpolityczny, o czym najlepiej œwiadczy
dobór goœci honorowych towarzysz¹cych prezydentowi w ka¿dej jego podró¿y
po Polsce. W inauguracji prezydenckiej kampanii referendalnej, która mia³a
miejsce w P³ocku, na uczelni, gdzie pracuje pan senator Kruszewski, wziêli
udzia³ pierwszy premier niepodleg³ej, suwerennej Rzeczypospolitej, pan Tade-
usz Mazowiecki i premier Józef Oleksy. Parê dni temu w spotkaniu
w Bielsku-Bia³ej z mieszkañcami miasta uczestniczyli szefowie wojewódzkich
organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Wolnoœci, Platformy Obywa-
telskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szef PiS przeprasza³, ¿e nie mo¿e
przybyæ, ale ma w Sejmie g³osowanie w komisji. Niedawno, dwa dni temu,
w Gorzowie panu prezydentowi towarzyszyli negocjatorzy – ten, który rozpo-
czyna³ negocjacje z Komisj¹ Europejsk¹, pan Jan Ku³akowski, i ten, który koñ-
czy³, obecny wiceminister spraw zagranicznych, pan Jan Truszczyñski.

Ta kompozycja, która pokazuje, ¿e za Uni¹ Europejsk¹ s¹ ludzie z ró¿-
nych stron politycznych, z ró¿nymi ¿yciorysami, robi wra¿enie na uczestni-
kach spotkañ. S¹dz¹, ¿e jest to grono jednolite politycznie, a okazuje siê, ¿e
z prezydentem s¹ ludzie o ró¿nych ¿yciorysach, ró¿nych drogach politycz-
nych, ró¿nych pogl¹dach politycznych, ale myœl¹cy jednolicie o sprawie ak-
cesji Polski do Unii Europejskiej.

W planie prezydenckiej kampanii przed referendum przewidziane s¹ wi-
zyty we wszystkich województwach. Prezydent odwiedzi³ ju¿ szeœæ spoœród
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nich. Wczoraj by³ we Wroc³awiu, ale tam odbywa³o siê spotkanie pañstw
Trójk¹ta Weimarskiego. Przedwczoraj by³ w Gorzowie, to jest w wojewódz-
twie lubuskim. Jutro bêdzie w województwie lubelskim, pojutrze –
w warmiñsko-mazurskim itd., itd. Te podró¿e bêd¹ trwa³y do ostatniego
dnia, w którym mo¿na prowadziæ kampaniê przed referendum, to znaczy do
5 czerwca tego roku.

Podró¿e prezydenta maj¹ na celu zbudowanie frekwencji i przekonanie
ludzi do tego, ¿e trzeba pójœæ i podj¹æ obywatelsk¹ decyzjê, ¿e to jest decyzja
tej rangi, ¿e musi ona zostaæ podjêta przez naród. S³owo „naród” by³o w Pol-
sce czasami odmieniane zbyt czêsto, czasami zbyt rzadko. Przy tej okazji
trzeba wskazywaæ na to, ¿e decyzja rzeczywiœcie nale¿y do narodu, nie do
polityków. I ten argument te¿ robi na ludziach wra¿enie.

Spotkania prezydenta z obywatelami maj¹ charakter otwarty. Jak mówi-
³em, s¹ one organizowane przez samorz¹dy lokalne, samorz¹dy akademickie,
przez lokalne oddzia³y partii politycznych. Uczestniczy w nich wielu ludzi,
od tysi¹ca do czterech tysiêcy osób, tak by³o w P³ocku, na inauguracji kam-
panii prezydenckiej, gdzie nie wszyscy dostali siê na salê, bo zabrak³o miej-
scówek. To bardzo pocieszaj¹ce, bo widaæ, ¿e mo¿na jednak pobudziæ opi-
niê publiczn¹, ¿e zniechêcenie Polaków do udzia³u w ¿yciu publicznym
w przypadku spraw wa¿nych daje siê prze³amaæ.

Kolejnym motorem prezydenckiej kampanii przed referendum bêdzie
broszura zatytu³owana „Tak dla Polski”, która miêdzy 12 a 24 maja dotrze
do ka¿dego polskiego domu, to jest – do dwunastu milionów szeœciuset ty-
siêcy rodzinnych gospodarstw. Ta broszura dotrze do ¿o³nierzy, a tak¿e do
tych wiêŸniów, którzy maj¹ prawa obywatelskie i mog¹ g³osowaæ. Jest w niej
list, w którym prezydent apeluje o udzia³ w referendum. S¹ w niej podsta-
wowe informacje o Unii Europejskiej, o przysz³ej pozycji Polski we Wspól-
nocie; s¹ odpowiedzi na pytania w sprawie integracji, najczêœciej kierowane
do pana prezydenta poprzez pocztê elektroniczn¹ i pocztê tradycyjn¹ czy te¿
bezpoœrednio na spotkaniach publicznych. S¹ wreszcie adresy internetowe
i telefony instytucji, które mog¹ przekazywaæ u¿yteczn¹ informacjê ogóln¹
i informacjê sektorow¹: dla rolników, dla przedsiêbiorców. Zamieœciliœmy
tak¿e w tej broszurze na ok³adce kartkê pocztow¹, któr¹ mo¿na wyci¹æ i wy-
s³aæ. Odpowiemy na wszystkie pytania. Jeœli tylko bêdzie adres zwrotny,
Kancelaria Prezydenta odpowie na pytania naszych wspó³obywateli.

Ta broszura ma pobudziæ nas wszystkich do rozmowy w domu, bo bada-
nia pokaza³y, ¿e Polacy pytani o to, która informacja o Unii Europejskiej,
sk¹d zaczerpniêta, jest najbardziej wiarygodna, jako pierwsze Ÿród³o wskazy-
wali rozmowê domow¹, a jako drugie – prezydenta. Postanowiliœmy wiêc te
dwa Ÿród³a dziêki tej broszurze po³¹czyæ.
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Niedawno w gazetach warszawskich ukaza³a siê, a sukcesywnie ukazuje
siê w nielicznych gazetach regionalnych, p³yta „Tak! £¹czymy Polskê z Eu-
rop¹”. To p³yta wydana w nak³adzie miliona szeœciuset tysiêcy egzemplarzy.
Nak³ad, niestety, zosta³ ju¿ wyczerpany. P³yta, która…

(Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak: Wszyscy uczestnicy, Panie Ministrze,
j¹ otrzymali.)

Ta p³yta zawiera traktat akcesyjny, wyst¹pienie prezydenta, ró¿ne intere-
suj¹ce materia³y. Jest jeszcze jedna p³yta, któr¹ rozdajemy w czasie spotkañ
pana prezydenta, zatytu³owana „Tak dla Polski”. Od poniedzia³ku urucha-
miamy adres e-mailowy: referendum@prezydent.pl, pod który te¿ bêdzie
mo¿na kierowaæ pytania do Kancelarii Prezydenta i do prezydenta w sprawie
akcesji.

Chcemy zrobiæ wszystko, ¿eby Polacy zaczêli dyskutowaæ, zaczêli rozma-
wiaæ o tym w domu, ¿eby wykazali aktywnoœæ, zainteresowanie. Choæ mamy
te¿ wiedzê, ¿e na przyk³ad na Wêgrzech, gdzie proponowano obywatelom,
¿eby pytali ekspertów rz¹dowych o to, co ich interesuje, zainteresowanie
wyra¿one liczb¹ listów i kartek nie by³o zbyt wielkie. Mam nadziejê, ¿e
w Polsce bêdzie wiêksze, ¿e ta dyskusja bêdzie ciekawsza i bardziej kompe-
tentna.

Chcê pañstwu powiedzieæ, ¿e pan prezydent pok³ada wielkie nadzieje
w Polakach, którzy od wielu lat z wyboru i z koniecznoœci ¿yj¹ za granic¹ i s¹
rzeczywistymi ambasadorami Unii Europejskiej wobec swoich bliskich i ro-
daków w Polsce. To Pañstwo jesteœcie uczestnikami sukcesu Zachodniej; to
Pañstwo najlepiej wiecie, jakie korzyœci s¹ zwi¹zane z udzia³em gospodarki
narodowej w gospodarce unijnej; to Pañstwo wiecie, jak Unia Europejska
podnosi standard i jakoœæ ¿ycia, choæby w zakresie przepisów dotycz¹cych
ochrony praw konsumenckich.

Pan prezydent bardzo prosi o to, abyœcie ca³¹ swoj¹ wiedzê, ca³e swoje
pozytywne doœwiadczenie przekazywali bliskim, znajomym i przyjacio³om,
i abyœcie 7 i 8 czerwca, razem ze swoimi bliskimi, powiedzieli: tak dla Polski.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujemy bardzo, Panie Ministrze, za przedstawienie dzia³añ prezy-
denta Kwaœniewskiego na rzecz akcesji Polski do Unii Europejskiej. Te
dzia³ania to nie tylko bezpoœrednie spotkania, ale równie¿ obszerne wywia-
dy udzielane w mediach elektronicznych. Wa¿ny jest równie¿ fakt, ¿e pan
prezydent cieszy siê du¿ym uznaniem w Polsce. Mam nadziejê, ¿e to bêdzie
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bardzo, bardzo skuteczny sposób przekonania naszych rodaków do udzia³u
w referendum.

Bardzo proszê pana ministra S³awomira Wiatra o przedstawienie dzia³añ
informacyjnych rz¹du na rzecz przekonania naszych obywateli do wst¹pienia
do Unii Europejskiej.

Za te sprawy odpowiedzialny jest pan minister Lech Nikolski, który dziœ
przebywa poza Warszaw¹. dlatego te¿ dzia³ania rz¹du przedstawi nam jego
zastêpca, pan minister S³awomir Wiatr.

Bardzo proszê, Panie Ministrze.

S³awomir Wiatr
Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Panowie Marsza³kowie! Szanowni Pañstwo!
Gdybyœmy w pe³ni wierzyli sonda¿om opinii publicznej, gdyby by³o tak,

¿e wyniki tych sonda¿y, je¿eli s¹ powtarzalne i wykazuj¹ pewn¹ trwa³¹ ten-
dencjê, s¹ odzwierciedleniem tego, co bêdzie zawarte w przysz³ym komuni-
kacie Pañstwowej Komisji Wyborczej, to moglibyœmy spaæ spokojnie i spo-
kojnie pracowaæ do ostatniego dnia przed referendum, nie obawiaj¹c siê ani
o wysokoœæ frekwencji, ani o wynik referendum. Niestety, tak nie jest. Sy-
tuacja, w której ankieter przybywa do respondenta, do obywatela, i przepy-
tuje go, jak bêdzie siê zachowywa³, gdy nast¹pi ta chwila, ten dzieñ, jest inna
ni¿ ta, kiedy to przyjdzie mu wybraæ drogê do okrêgowej, obwodowej komi-
sji wyborczej lub pozostaæ domu, g³osowaæ: „tak” lub „nie”. To s¹ sytuacje
zupe³nie inne. Inna jest sytuacja realnego wyboru i inna – sk³adania deklara-
cji w momencie przeprowadzania wywiadu.

Badania zreszt¹ pokazuj¹ te¿, ¿e mamy powód, by troszczyæ siê o wynik
referendum, a zw³aszcza o udzia³ Polaków w referendum. Mamy powód, by
do ostatniej chwili wszystkimi mo¿liwymi metodami, instrumentami mobili-
zowaæ opiniê publiczn¹. Nie dlatego, ¿e warsztat poznawczy, warsztat ba-
dawczy jest zawodny, ale dlatego, ¿e ten sam warsztat poznawczy, zw³aszcza
badania jakoœciowe, wykazuje, ¿e ogromna czêœæ tych, którzy mówi¹: 7,
8 czerwca pójdziemy g³osowaæ i bêdziemy g³osowali na tak, ma niski poziom
motywacji. Takie osoby z byle przyczyny – a przyczyny mog¹ byæ ró¿ne –
mog¹ zmieniæ decyzjê. Nie zmieni¹ decyzji w taki sposób, ¿e pójd¹ i zag³o-
suj¹ na nie, ale mog¹ siê wstrzymaæ od aktu g³osowania. A jaki to mo¿e od-
nieœæ skutek, powszechnie wiadomo, bo okreœlaj¹ to uwarunkowania kon-
stytucyjne: referendum bêdzie stanowi¹ce wówczas, gdy weŸmie w nim
udzia³ ponad 50% obywateli. Myœlê, ¿e to jest przedmiotem troski wszyst-
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kich, którzy intensywnie anga¿uj¹ siê, zw³aszcza w tym ostatnim przedrefe-
rendalnym okresie, w pracê na rzecz mobilizacji Polek i Polaków do udzia³u
w referendum i oczywiœcie g³osowania na tak.

Od ponad piêciu lat realizowany jest w Polsce ze œrodków publicznych,
ze œrodków bud¿etu pañstwa, Program Informowania Spo³eczeñstwa,
w skrócie zwany PIS. Od ponad piêciu lat tworzone s¹ struktury informacji
europejskiej oparte nie na administracji pañstwowej, ale na organizacjach
pozarz¹dowych, na inicjatywach spo³ecznych. Powsta³a sieæ regionalnych
centrów informacji europejskiej, finansowana ze œrodków publicznych, ale
oparta na organizacjach pozarz¹dowych, które w drodze konkursu ubiega³y
siê o prawo tworzenia i organizowania regionalnych centrów europejskich.
Powsta³a ogromna sieæ, i tu Polska absolutnie bije rekordy Europy pod
wzglêdem inicjatywnoœci, ponad trzech tysiêcy szkolnych klubów europej-
skich. Dzieci od szkó³ podstawowych po licealne tworz¹ organizacje na po-
ziomie szkó³, wykazuj¹ inicjatywê nie tylko uczenia siê o Unii Europejskiej,
ale równie¿ jej promocji. Nie ma w Europie innego kraju, oczywiœcie przy
zachowaniu relacji demograficznych, w którym m³odzie¿ w tak wielkim
stopniu wykazywa³aby inicjatywnoœæ w tej materii.

Ale mimo tych dzia³añ, mimo ¿e do ubieg³ego roku wydano – kiedy mó-
wiê: wydano, to nie mam na myœli tego, ¿e rz¹d wyda³, ale to, ¿e wydano w Pol-
sce z inicjatywy ró¿nych wydawnictw, instytucji, organizacji – ponad dwa ty-
si¹ce pozycji o ró¿nym charakterze, poœwiêconych Unii Europejskiej i integracji
europejskiej, mimo ¿e ze œrodków publicznych sfinansowano wydanie kilku
milionów miniatur ksi¹¿kowych, broszur i folderów, mimo ¿e zorganizowano ty-
si¹ce seminariów, szkoleñ w formie audytoryjnej, na pocz¹tku 2002 r. w bada-
niach opinii publicznej na pytanie: czy czuje siê pani, pan wystarczaj¹co poinfor-
mowany o Unii Europejskiej i integracji, zaledwie co czwarty Polak odpowiada³
twierdz¹co, a blisko 70% odpowiada³o na to pytanie negatywnie. Ten stan, ten
powtarzaj¹cy siê od 1997 r. w comiesiêcznych badaniach fakt empiryczny, ¿e
poczucie poinformowania wzrasta³o minimalnie, raptem o kilka punktów pro-
centowych w ci¹gu trzech lat, by³ dla nas impulsem do tego, ¿eby rozpocz¹æ
dzia³ania bardziej intensywne. Mo¿e s¹ to informacje mniej pog³êbione, o mniej
rozwiniêtej formie, oparte na skrótowym komunikacie, ale takie, które dotr¹ do
wszystkich obywateli, do wszystkich Polek i Polaków, po to, ¿eby to poczucie
poinformowania zwiêkszyæ, a¿eby promowaæ te formy, instytucje i instrumenty,
kana³y informacji, które zosta³y stworzone, ale o których ludzie po prostu nie
wiedzieli. Œwiadomoœæ spo³eczna nie nad¹¿a³a za poziomem oferty, czyli ta ofer-
ta nie by³a wystarczaj¹co promowana.

I dlatego dok³adnie rok i jeden dzieñ temu, 9 maja 2002 r., w czwartek,
zainagurowaliœmy rz¹dow¹ kampaniê informacyjn¹, która w ubieg³ym roku,
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co oczywiste, dotyczy³a nie warunków polskiego cz³onkostwa, czyli warun-
ków integracji, tylko Unii Europejskiej. Trudno by³o poinformowaæ o wa-
runkach cz³onkostwa wtedy, kiedy nasi negocjatorzy jeszcze je wypracowy-
wali. Jak siê zreszt¹ okaza³o, najwa¿niejsze komunikaty w wa¿nych dla
ogromnych grup spo³ecznych sprawach zosta³y sformu³owane dopiero
17 grudnia, po Kopenhadze.

Stworzyliœmy system komunikowania spo³ecznego w pewnym zakresie
oryginalny, je¿eli porównaæ to z doœwiadczeniami krajów, które w latach
dziewiêædziesi¹tych równie¿, jak chocia¿by kraje skandynawskie czy Au-
stria, w drodze referendum rozstrzyga³y o swoim cz³onkostwie w Unii Euro-
pejskiej i organizowa³y kampanie informacyjne. Stworzyliœmy system trochê
te¿ inny ni¿ w krajach, które równolegle z nami takie przedsiêwziêcie orga-
nizuj¹, w jakiejœ czêœci oryginalny, ale w gruncie rzeczy oparty na tej samej
myœli przewodniej. Po prostu trzeba dotrzeæ z informacj¹ do ka¿dego, zak³a-
daj¹c z góry – w³aœciwie wiedz¹c, a nie zak³adaj¹c, bo podstaw¹ jest wiedza –
¿e wiêkszoœæ spoœród nas jest pasywnymi odbiorcami informacji. To, ¿e jes-
teœmy pasywni, oznacza, ¿e nie szukamy informacji. Nadawca, któremu za-
le¿y na tym, ¿eby informacja do nas dotar³a, musi znaleŸæ sposób, ¿eby do-
trzeæ i nie zniechêciæ. Co oczywiste, g³ównym instrumentem tej
komunikacji we wspó³czesnej dobie s¹ media elektroniczne. Zbudowaliœmy
wiêc system, który bêdziemy realizowaæ do ostatniego dnia przed referen-
dum – a mówi¹c precyzyjniej, do ostatniego dnia przed cisz¹ referendaln¹ –
oparty na ogromnej produkcji telewizyjnej ponad stu trzydziestu odcinków
w ci¹gu roku, ponad stu trzydziestu miniatur filmowych, które oczywiœcie
zmieniaj¹ siê w zale¿noœci od czasu, jaki pozosta³ do referendum.

Jak powiedzia³em, ubieg³oroczna kampania informowa³a o Unii, jej insty-
tucjach, mechanizmach, sposobach funkcjonowania itd. Dziœ jest to przede
wszystkim informacja, która ma mobilizowaæ. Dziœ jest mniej ekspertów,
mniej grafik komputerowych, wiêcej udzia³u ludzi popularnych, ludzi, do
których Polki i Polacy maj¹ zaufanie, ludzi, którzy nie zniechêc¹ swoim
udzia³em i swoj¹ argumentacj¹, nie bêd¹ irytowaæ, którzy po prostu maj¹
swój dorobek zawodowy i ciesz¹ siê du¿ym zaufaniem i popularnoœci¹. Nie
s¹ to politycy; nawet jak pan marsza³ek Kutz wyst¹pi³ w takim programie, to
nie w scenerii sali Senatu, tylko w naturalnej dla niego scenerii sali teatral-
nej, nie jako polityk, tylko jako intelektualista i twórca. Ponad czterdzieœci
takich spotów jest emitowanych i bêdzie emitowanych do ostatniego dnia
przed cisz¹ wyborcz¹. W tych spotach osoby popularne, osoby lubiane za-
chêcaj¹ i bêd¹ zachêcaæ Polaków do udzia³u w referendum.

Uruchomiliœmy instrumenty u¿ywane tak¿e w krajach, w których ju¿ siê
odby³y lub odbywaj¹ siê referenda, na przyk³ad bezp³atn¹ infoliniê. Jest to
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nie tylko instrument komunikowania, przekazywania informacji, umo¿liwia-
j¹cy odpowiadanie na pytania, kierowanie pytañ bardziej z³o¿onych i skom-
plikowanych do instytucji, do punktów, które najbardziej wyrafinowane po-
trzeby poznawcze s¹ w stanie zaspokoiæ, ale równie¿ jest to ciekawy
instrument poznawczy.

O godzinie 14.00 w dniu 9 maja 2002 r., a wiêc trzysta szeœædziesi¹t szeœæ
dni temu, uruchomiona zosta³a bezp³atna infolinia. Przez ten rok i jeden
dzieñ na tê bezp³atn¹ infoliniê zadzwoni³o blisko dwieœcie tysiêcy osób,
a w³aœciwie by³o dwieœcie tysiêcy po³¹czeñ, z których 30% to by³y po³¹cze-
nia merytoryczne. Mo¿na zapytaæ, czy to du¿o, czy ma³o? Ta liczba po³¹czeñ
nie wynika³a z ¿adnych limitów technicznych. Moim zdaniem, to nie jest
du¿o. Jest to te¿ ilustracja tego, jaki jest poziom aktywnoœci obywatelskiej,
poziom zainteresowania, poziom umiejêtnoœci formu³owania pytañ. Ale ta-
kie s¹ fakty. ¯eby stwierdziæ, czy to jest du¿o, czy ma³o, mo¿na by to poró-
wnaæ z cyklicznym programem telewizyjnym „Linia specjalna”. Nie
wiem, czy Pañstwo ogl¹daj¹cy programy polskiej telewizji w telewizjach
satelitarnych mog¹ ogl¹daæ ten program, ale wtedy, kiedy goœciem jest
znany, lubiany lub kontrowersyjny polityk, w ci¹gu godziny trwania pro-
gramu do call center potrafi zadzwoniæ ponad szeœædziesi¹t tysiêcy osób.
W ci¹gu godziny!

Tak wiêc mamy tu ilustracjê faktu, ¿e wszystkie dzia³ania zwi¹zane z wy-
dawnictwami, prac¹ audytoryjn¹, seminariami, konferencjami, wszystkie
dzia³ania medialne, polityczne musz¹ uwzglêdniaæ fakt dominuj¹cej posta-
wy pasywnoœci, tej postawy, której zreszt¹ siê strasznie boimy i której efekt
mamy ju¿ nie w pomiarach socjologicznych, ale w protoko³ach Pañstwowej
Komisji Wyborczej, kiedy sumuje siê g³osy wyborców bior¹cych udzia³
w wyborach samorz¹dowych, wyborach parlamentarnych czy wyborach pre-
zydenckich. Ten poziom uczestnictwa rzadko w Polsce siêga 50%. To s¹
sprawy silnie ze sob¹ powi¹zane.

Na zakoñczenie swego wyst¹pienia powiem, ¿e to spotkanie jest wa¿nym
komunikatem i znakomit¹ inicjatyw¹ panów marsza³ków polskiego parla-
mentu. Z tego spotkania przez media elektroniczne towarzysz¹ce tej konfe-
rencji pop³ynie do Polek i Polaków wa¿na informacja, jeszcze jedna informa-
cja, która ma wydŸwiêk emocjonalny i pozytywny.

Po pierwsze, o czym wiemy, wiêzi Polonii z Polsk¹ nigdy nie zosta³y ze-
rwane, niezale¿nie od tego, jaki by³ to moment historyczny.

Po drugie, Wasz udzia³ w tej konferencji jest jeszcze jednym g³osem,
zbiorowym g³osem wa¿nego œrodowiska, zachêcaj¹cym, jak myœlê, do tego,
¿eby nie tylko pozytywnie myœleæ o integracji, ale równie¿ planowaæ dni
7 i 8 czerwca tak, by znaleŸæ kilkanaœcie minut i pójœæ do obwodowej komisji
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wyborczej, oddaæ swój g³os zgodnie z sumieniem, ale przede wszystkim
pójœæ i spe³niæ obywatelski obowi¹zek. Dziêkujê bardzo za uwagê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu ministrowi Wiatrowi za przedstawienie rz¹dowej kampa-
nii informacyjnej.

Proszê pañstwa, publicyœci w Polsce czêsto porównywali nasz¹ drogê do
Brukseli do poci¹gu i przestrzegali, ¿ebyœmy nie spóŸnili siê na ten poci¹g. Ja
bym powiedzia³ tak: dziœ, po podpisaniu w Atenach uk³adu akcesyjnego, je-
steœmy w takim momencie, ¿e poci¹g na stacji: Polska, maj¹cy jechaæ do
Brukseli, zosta³ ju¿ podstawiony i czeka tylko na otwarcie semafora, ale ten
semafor podniesie siê po spe³nieniu dwóch warunków: po pierwsze, je¿eli
Polacy pójd¹ do urn referendalnych i zag³osuj¹ na tak, i po drugie, je¿eli par-
lamenty piêtnastu krajów cz³onkowskich dokonaj¹ ratyfikacji. Wtedy sema-
for siê podniesie i poci¹g ze stacji: Polska, dotrze do Brukseli o czasie prze-
widzianym w rozk³adzie jazdy, to znaczy 1 maja 2004 r.

Proszê pañstwa, do dyskusji zg³osi³o siê ju¿ dwadzieœcia szeœæ osób. Chcê
powiedzieæ, ¿e zapis dzisiejszej konferencji oraz referaty i wyst¹pienia
w dyskusji zamierzamy wydaæ, chcemy je równie¿ umieœciæ w Internecie.
Je¿eli tak by siê z³o¿y³o, ¿e ktoœ z pañstwa nie zabierze g³osu z tej trybuny,
to zawsze istnieje mo¿liwoœæ dostarczenia tekstu wypowiedzi do publikacji,
wtedy te¿ zostanie ona wydrukowana i umieszczona w Internecie.

Proszê pañstwa, zgodnie z zapowiedzi¹ udzielam teraz g³osu pani Hele-
nie Miziniak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Helena Miziniak
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Szanowni Panowie Marsza³kowie! Panie Prezydencie! Szanowni Pañ-
stwo!

W dniu 8 stycznia bie¿¹cego roku Europejska Unia Wspólnot Polonij-
nych przes³a³a do w³adz Rzeczypospolitej Polskiej deklaracjê, w której poin-
formowa³a, ¿e we wszystkich swoich dzia³aniach dalej bêdzie aktywnie po-
pieraæ przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej.

Poniewa¿ przyst¹pienie do Unii nadal budzi wiele emocji w kraju, my,
nieskrêpowani ¿adnymi ograniczeniami politycznymi, a tak¿e przekonani, ¿e
na wiele spraw patrzymy z nieco innej perspektywy, pragniemy podzieliæ siê
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nasz¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem. W naszych wyst¹pieniach widoczne bêdzie
obiektywne spojrzenie, za i przeciw, na to jak¿e dziœ wa¿ne wyzwanie dla
naszej ojczyzny.

Jesteœmy przedstawicielami Polonii reprezentuj¹cymi ró¿ne pogl¹dy
i maj¹cymi ró¿ne wizje przysz³ego kszta³tu Europy. Myœlê jednak, ¿e jedno-
myœlni jesteœmy w stwierdzeniu, ¿e jako obywatelom krajów od wielu lat na-
le¿¹cych do Unii Europejskiej ¿yje siê nam wszystkim bardzo dobrze.

Obecnie w Polsce rozpoczê³a siê doœæ ostra kampania przedreferendalna,
która w naszym odczuciu czêsto odbywa siê z pozycji ksiêgowego, na bazie
kalkulacji, liczenia, kto ile zyska, a kto ile straci. Nie da siê autorytatywnie
stwierdziæ, czy mo¿na by³o od Unii uzyskaæ wiêcej, nie da siê powiedzieæ, ¿e
w negocjacjach na pewno osi¹gniêto wszystko, co by³o mo¿liwe. To, co jest
pewne, to fakt, ¿e w Kopenhadze osi¹gniêto kompromis.

Przyznajê, ¿e wyniki naszych rokowañ z Uni¹ mog³y niektórym sprawiæ
zawód, zw³aszcza tym, którzy chcieli mieæ wszystko zaraz. Ale wydaje siê, ¿e
przeprowadzaj¹c ocenê tych wyników, nie nale¿y koncentrowaæ siê na sy-
tuacji w okresie przejœciowym, jakim s¹ pierwsze lata naszego cz³onkostwa.
Dop³aty dla Polski z kasy Unii bêd¹ z roku na rok wzrastaæ, a jako pe³nopra-
wny cz³onek Polska bêdzie mia³a wp³yw na kszta³towanie wspólnego bu-
d¿etu w roku 2007. Trzeba wiêc mieæ spojrzenie d³ugofalowe i patrzeæ na
Uniê pod k¹tem naszej przysz³oœci. Finansowe warunki cz³onkostwa s¹
oczywiœcie dla Polski bardzo wa¿ne, ale równie istotne jest to, ¿e wkrótce na
naszych oczach zmieni siê kszta³t Europy. Wchodz¹c do Unii Europejskiej,
Polska powróci – po przesz³o pó³wiekowej izolacji – do g³ównego nurtu poli-
tyki europejskiej i stanie siê wspó³twórc¹ przysz³oœci naszego kontynentu.

Nasze cz³onkostwo wp³ynie na nasze bezpieczeñstwo polityczne i gospo-
darcze i umocni nasz¹ pozycjê nie tylko w Europie, ale i na arenie miêdzy-
narodowej. Wskazuje to na koniecznoœæ prawid³owego zrozumienia podsta-
wowych kwestii wspó³czesnej integruj¹cej siê Europy. Bez g³êbszej refleksji
Polska nie bêdzie w stanie okreœliæ swego miejsca w Unii i bêdzie dalej
tkwiæ w szablonach zwi¹zanych z jej po³o¿eniem miêdzy Wschodem a Za-
chodem.

Zasada obecnej solidarnoœci w Unii budzi nasze niepokoje. Dostrzegamy
bowiem egoizm pañstw bogatych, na których spocznie ciê¿ar finansowy na-
rzucony im przez koniecznoœæ pomagania krajom biedniejszym. Skutkiem
tego stanu rzeczy jest dostrzegany obecnie brak spo³ecznego poparcia dla
rozszerzenia Unii, na przyk³ad we Francji wiêkszoœæ spo³eczeñstwa opowia-
da siê nadal przeciw przyjêciu do Unii nowych cz³onków. Polska, wchodz¹c
do Unii, wi¹¿e siê jednak nie z poszczególnymi pañstwami, ale z systemem
europejskim. Liczy on w tej chwili piêtnaœcie pañstw i trzysta siedemdzie-
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si¹t piêæ milionów obywateli, a po rozszerzeniu Unii powiêkszy siê o dzie-
siêæ pañstw, liczba obywateli przekroczy zaœ czterysta piêædziesi¹t milionów.
Bêdzie to system nie tylko najwiêkszy na œwiecie, ale i najbardziej samowy-
starczalny.

Zniesienie ce³ i kwot importowych pomo¿e nie tylko rzetelnej konkuren-
cji pomiêdzy cz³onkami Unii, ale przede wszystkim bêdzie oznacza³o zasa-
dniczy zwrot w kierunku liberalizacji handlu w Europie i w œwiecie. Przy-
st¹pienie nowych pañstw do Unii, w tym Polski, stanowi dalekosiê¿n¹
i g³êbok¹ zmianê w dziejach naszego kontynentu. Ta wspólnota ró¿nych
kultur bêdzie stanowi³a zasadniczy krok na drodze do wspólnego dobra eu-
ropejskiego, wniesie swój o¿ywczy wk³ad w utwierdzanie zasad chrzeœcijañ-
skich i wzmocni etyczny wymiar Europy, która ma byæ nie tylko jednoœci¹
polityczno-gospodarcz¹, ale równie¿ kulturow¹ i duchow¹, zrodzon¹ na bazie
chrzeœcijañskich korzeni. Europa bêdzie taka, jak¹ j¹ sami stworzymy,
kszta³tuj¹c jej obraz od wewn¹trz.

Wejœcie naszego kraju do Unii znacznie poprawi na przyk³ad sytuacjê
polskich studentów. Bêd¹ oni mogli wybraæ uczelniê stosownie do swoich
intelektualnych mo¿liwoœci i korzystaæ z pomocy stypendialnej na takich sa-
mych zasadach, na jakich obecnie korzystaj¹ z niej studenci w krajach unij-
nych. Dziœ Polak w Wielkiej Brytanii musi zap³aciæ za jednoroczne studia
7 tysiêcy funtów. Po naszym wst¹pieniu do Unii Europejskiej ta op³ata bê-
dzie wynosi³a 1 tysi¹c funtów. Czyli jest to olbrzymia ró¿nica, s¹ to olbrzy-
mie korzyœci.

Za rok bêdziemy mogli swobodnie poruszaæ siê po ca³ym kontynencie,
zamieszkaæ w dowolnym kraju. Skoñczy siê nareszcie pe³na strachu praca na
czarno naszych rodaków. Otworz¹ siê nowe rynki pracy – dziœ ju¿ wiadomo,
¿e nast¹pi to w szeœciu pañstwach, a za kilka lat we wszystkich. U³atwi to
zdobywanie doœwiadczeñ oraz osi¹ganie godziwego statusu ekonomicznego.

Polskie rolnictwo, znane ze swoich ekologicznych produktów, przy
wsparciu unijnym ma przed sob¹ wielk¹ przysz³oœæ. W znacznej mierze zale-
¿y to jednak od nas, od tego, jak potrafimy promowaæ nasze produkty, nasz¹
¿ywnoœæ i jak potrafimy przekonaæ nie tylko unijnych partnerów, ale samych
siebie, ¿e jesteœmy dobrzy, a pod niektórymi wzglêdami nawet najlepsi
w Europie. Czas wyzbyæ siê wielu istniej¹cych jeszcze kompleksów.

Sprawa wykupu ziemi, szczególnie naszych Ziem Zachodnich i Ziem
Pó³nocnych, budzi wiele obaw. Jest to zrozumia³e z uwagi na uwarunkowa-
nia historyczne, na przesz³oœæ tych ziem. Zrozumia³e s¹ równie¿ niepokoje,
które wypowiadane s¹ przez przeciwników wejœcia Polski do Unii. Od nas
jednak w ostatecznoœci zale¿y, jak bêdzie skonstruowane polskie prawo, ja-
kie bêd¹ obwarowania zabezpieczaj¹ce nasz¹ ziemiê. Dziœ ka¿dy obywatel
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Unii Europejskiej mo¿e kupiæ sobie posiad³oœæ w Hiszpanii, Portugalii czy
Francji, ale w³asnoœæ ta strze¿ona jest w³asnym prawem wewnêtrznym tych
krajów.

Myœl¹c o naszych rodakach zza wschodniej granicy, z obaw¹ myœlimy
o jej zamkniêciu od 1 lipca. Kilkanaœcie lat temu minister Krzysztof Skubi-
szewski, prowadz¹c ju¿ rozmowy na temat przyst¹pienia Polski do Unii, mó-
wi³ swoim rozmówcom zachodnim, ¿e nie po to walczyliœmy przez tyle lat
o otwarcie naszej granicy na zachodzie, aby teraz zamkn¹æ nasz¹ granicê
wschodni¹. Mimo czêstych i wielkich starañ Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych w kontaktach z pos³ami, z Sejmem, Senatem i niektórymi
cz³onkami rz¹du, Karta Polaka nie zosta³a uchwalona, a w tych nowych wa-
runkach u³atwi³aby ona kontakt naszych Rodaków ze Wschodu z Macierz¹.
O ten wa¿ny dokument Europejska Unia Wspólnot Polonijnych konsek-
wentnie nadal bêdzie zabiegaæ.

Chcemy z ca³¹ moc¹ zwróciæ uwagê na to, ¿e kr¹¿¹ce po kraju ponure
proroctwa, i¿ po wejœciu do Unii zostanie wprowadzone prawo do aborcji,
eutanazji czy ma³¿eñstw homoseksualnych, i¿ zostanie utracona narodowa
to¿samoœæ, uwa¿amy za co najmniej bezpodstawne. Unia Europejska nie ma
w swoim prawodawstwie wpisanej ani aborcji, ani eutanazji, ani ma³¿eñstw
homoseksualnych. Polska mo¿e zachowaæ swoj¹ katolick¹ to¿samoœæ, tak jak
Malta, Irlandia, Hiszpania czy Portugalia. Tego rodzaju wypowiedzi euros-
ceptyków wywo³uj¹ wœród obywateli naszego kraju lêk przed Uni¹, a nie s¹
to emocje, które rozjaœnia³yby umys³.

Je¿eli zaœ chodzi o to¿samoœæ narodow¹, to mo¿na spytaæ: jakim cudem
Brukseli mia³oby siê udaæ to, co nie powiod³o siê ¿adnemu carowi, cesarzo-
wi, najeŸdŸcy hitlerowskiemu czy okupantowi sowieckiemu?

Lêk to jeden z najgorszych doradców cz³owieka, to po¿ywka dla euros-
ceptyków, którzy poruszaj¹ siê czêsto w sferze stereotypów i graj¹ g³ównie
na ludzkich emocjach. Pozostaje pytanie, o co graj¹. Je¿eli szczerze wierz¹,
¿e Polska w Unii Europejskiej to narodowa klêska, to we w³asnym imieniu
graj¹ o wszystko: o byt naszej ojczyzny. Nie od rzeczy bêdzie przypomnieæ,
¿e w czasach zaborów, kiedy Polski nie by³o na mapie, za czasów PRL albo
wtedy, gdy narzucono nam status przedmurza Azji, takich argumentów an-
tyeuropejskich nikt by nie zrozumia³.

Niektórzy eurosceptycy uwa¿aj¹, ¿e do Unii – tak, ale jeszcze nie teraz.
A kiedy? Inni sugeruj¹ zawarcie sojuszu gospodarczego ze Stanami Zjedno-
czonymi w ramach uk³adu NAFTA. Takie rozwi¹zanie spowodowa³oby je-
dnak wysoki koszt transportu, marketingu i logistyki, co doprowadzi³oby
polsk¹ gospodarkê do jeszcze g³êbszego kryzysu. S¹ te¿ tacy, co twierdz¹, ¿e
handel z Rosj¹ da Polsce szansê poza Uni¹. Szanowni Pañstwo, Rosja nie
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czeka³a na nas. Na rynku rosyjskim ju¿ od lat dzia³aj¹ najrozmaitsze firmy
z pañstw Unii Europejskiej, tam ju¿ sprzedaje siê ¿ywnoœæ po cenach ni¿-
szych ni¿ w Polsce.

Polska u progu kolejnego rozwidlenia cywilizacji nie ma innego wy-
jœcia jak wejœæ do Unii Europejskiej, bo to jest nasz interes narodowy
i nie ma innej, lepszej w tej chwili alternatywy. Unia Europejska na pew-
no nie jest jeszcze doskona³a, ale lepiej ulepszaæ j¹ od wewn¹trz, ani¿eli
czekaæ na zmiany dokonywane w niej bez naszego udzia³u. Bardzo wa¿ne
jest, byœmy jako cz³onkowie mogli ju¿ razem okreœliæ wartoœci i cele przy-
sz³ej konstytucji europejskiej, w tym wa¿nej preambu³y, w której powi-
nien znaleŸæ siê zapis odnosz¹cy siê do religijnego i kulturowego dziedzi-
ctwa Europy.

Je¿eli w referendum powiemy „tak”, to nie oznacza wcale, ¿e w maju
2004 r. obudzimy siê w innym ni¿ dotychczas kraju. W czarodziejski sposób
nie zniknie zmora bezrobocia, nie od¿yj¹ kopalnie, huty czy stocznie. To
wszystko bêdziemy musieli zrobiæ sami. Sami, ale nie osamotnieni. Pomo¿e
nam w tym Wspólnota Europejska, niezale¿nie od tego, czy pisana ma³ymi
czy wielkimi literami – nasza, wspólna, europejska.

Dziœ, kiedy stoimy o krok przed referendum, kiedy ka¿dy Polak zadaje
sobie pytanie: „tak” czy „nie” dla Unii, ws³uchajmy siê w g³os w³asnego su-
mienia. Decyzja w skali narodu zale¿y od ka¿dego oddanego g³osu. K³adzie
to wyj¹tkow¹ odpowiedzialnoœæ na ca³e nasze pokolenie, chodzi bowiem
o kszta³t i pozycjê Polski w dalekiej przysz³oœci.

Nasz wielki rodak – papie¿ Jan Pawe³ II – w parlamencie w³oskim
w 2002 r. mówi³ o potrzebie ostatecznego przekreœlenia podzia³ów Europy
i poœwiêcenia wszystkich wysi³ków budowaniu wspólnego europejskiego
domu, w którym znajd¹ siê wszystkie demokratyczne narody. Jest to bardzo
czytelne poparcie wejœcia Polski do Unii. Nie wystarczy jednak chwaliæ siê
polskim papie¿em, czas najwy¿szy, abyœmy ws³uchali siê w jego m¹dre po-
s³anie i dzia³ali tak, ¿eby nasi potomni mogli powiedzieæ o nas, ¿e nie zmar-
nowaliœmy szans w czasie wielkiej integracji europejskiej, ¿e przekazaliœmy
im w spadku bezpieczeñstwo, pokój i rozwój. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê pani Helenie Miziniak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych, za to znakomite przemówienie, które jest dobrym wprowadze-
niem do dyskusji. By³ to, mo¿na powiedzieæ, pierwszy g³os w dyskusji na-
szych goœci, którzy przyjechali z zagranicy.
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Przystêpujemy do dalszych wyst¹pieñ. Przypominam tylko o piêciomi-
nutowym ograniczeniu, na które siê zgodziliœmy, które przyjêliœmy.

Wobec tego jako pierwszy w takiej rutynowej ju¿ dyskusji g³os zabierze
pan Józef M³ynarczyk reprezentuj¹cy Zwi¹zek Polaków w Niemczech
„Rod³o”.

Przygotowuje siê do dyskusji pan Tadeusz Adam Pilat.

Józef M³ynarczyk
Prezes Zwi¹zku Polaków w Niemczech

Panowie Marsza³kowie! Panie Prezydencie! Ekscelencje! Panie i Panowie!
Serdecznie pozdrawiam pañstwa w imieniu cz³onków jednej z najstar-

szych organizacji polonijnych na œwiecie – Rod³aków ze Zwi¹zku Polaków
w Niemczech. Do 1939 r. zwi¹zek reprezentowa³ polsk¹ mniejszoœæ narodo-
w¹ w parlamentach krajowych i w Reichstagu, jako naczelna organizacja Po-
laków w III Rzeszy.

Wiemy, czym zakoñczy³y siê dwustronne sojusze w ówczesnych czasach.
Ostatnie zmiany spo³eczno-polityczne w Europie przy wielkim wk³adzie
Polaków stworzy³y nowe szanse dla Polski i dla Europy. Zosta³y one czêœcio-
wo wykorzystane, Polska sta³a siê bowiem pe³noprawnym cz³onkiem Soju-
szu Pó³nocnoatlantyckiego. Ale najwa¿niejszy etap procesu integracyjnego
we wspólnym europejskim domu jest jeszcze przed naszymi rodakami
i przed nasz¹ ojczyzn¹.

Wielu z obecnych tu przedstawicieli Polonii ¿yje od lat w Unii Europej-
skiej. Nie trzeba ich przekonywaæ, a tylko zachêcaæ, aby jako Polacy wziêli
udzia³ w referendum.

Istnieje natomiast potrzeba, praktycznie realizowana, pomocy w promocji
Polski. Wyrazem tego jest w Niemczech wyj¹tkowo du¿a aktywnoœæ we
wszystkich regionach konsularnych, aktywnoœæ konsulów generalnych, kon-
sulów do spraw Polonii czy do spraw kultury. Dotyczy to równie¿ ambasady
w Berlinie. W miarê naszych mo¿liwoœci staramy siê jako cz³onkowie zwi¹z-
ku braæ w tym udzia³ jako uczestnicy lub wspó³organizatorzy tych dzia³añ.

Niedawne uroczystoœci w Kleve – mieœcie Ottona, przyjaciela Boles³awa
Chrobrego – zgromadzi³y nie tylko spo³ecznoœæ polonijn¹, ale i dowództwo
wojsk lotniczych NATO, w którym pracuje wielu polskich oficerów, byli
tak¿e Niemcy, w³adze miasta i powiatu, a rz¹d polski reprezentowa³ ambasa-
dor doktor Jerzy Kranz. Trzeba by³o poczytaæ nastêpnego dnia prasê nie-
mieck¹ – to by³ wspania³y dzieñ dla Polski i Polaków w Niemczech. A Pola-
cy w tym regionie to nie tylko przesz³oœæ i genera³ Maczek, ale przede

41



wszystkim aktywna i m³oda generacja Rod³aków oraz zatrudnieni w dowó-
dztwie NATO wojsk lotniczych w Kalkar polscy wspaniali oficerowie.

Nastêpna piêkna uroczystoœæ odby³a siê w koloñskiej katedrze. By³a po-
œwiêcona niemieckiej ksiê¿niczce Rychezie, ¿onie polskiego króla. Nie by³o
jeszcze tylu ludzi naraz w koloñskiej katedrze – tak powiedzia³ kardyna³
Meisner. Trzeba by³o s³uchaæ jego mowy, jak¹ wyg³osi³, bêd¹c po raz pier-
wszy w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. Kardyna³ Meisner po raz
pierwszy celebrowa³ mszê dla Polaków w Niemczech. Nie zdarzy³o siê jesz-
cze, ¿eby niemiecki kardyna³ celebrowa³ mszê tylko dla Polaków.

Imprezy kulturalne na najwy¿szym poziomie, organizowane bez przerwy
w Oberhausen w cyklu tygodniowym, przyci¹gnê³y nie tylko najlepszych
z Polski, ale i najlepszych Polaków z Niemiec i ca³ej Europy, g³ównie muzy-
ków. Opinia pani burmistrz, ¿e najlepiej wspó³pracuje siê w Oberhausen
z Polakami, te¿ dobrze o nas œwiadczy. A nie jest to ¿adna kurtuazja, tylko
realna ocena tego, co robi¹ nasi rodacy i Rod³acy w Oberhausen.

Przed kilkoma dniami w Hanowerze z okazji œwiêta 3 Maja odby³ siê
koncert pani Agnieszki Duczmal i orkiestry Amadeus z solist¹ profesorem
Krzysztofem Wêgrzynem, zorganizowany przez konsulat w Hamburgu. Pa-
nowie marsza³kowie sejmiku wielkopolskiego i dolnoœl¹skiego mieli okazjê
przekonaæ siê, jak ciep³o i sympatycznie wyra¿aj¹ siê o Polakach Niemcy –
gospodarze Hanoweru i Dolnej Saksonii.

W listopadzie ubieg³ego roku z okazji osiemdziesiêciolecia zwi¹zku na
imprezie pod nazw¹ „W partnerstwie do Europy” w wype³nionej do ostat-
niego miejsca sali miejskiej w Fürth spo³ecznoœæ polonijna i Niemcy oklas-
kiwali wspania³ych polskich i niemieckich artystów, z których najm³odsi
mieli oko³o czternastu lat. Wystêpowali równie¿ artyœci z miast partnerskich
z Polski i Niemiec. Wœród publicznoœci byli przedstawiciele w³adz niemiec-
kich, miasta, organizacji wspó³pracuj¹cych, Sejmu i Senatu oraz ambasady
i konsulatów polskich w Niemczech. By³a te¿ wspania³a wystawa poœwiêco-
na Wroc³awiowi, miastu ubiegaj¹cemu siê o zorganizowanie œwiatowej wy-
stawy Expo, by³a wystawa krakowskich artystów i rêkodzielników, a kilka
dni temu w Hamburgu zakoñczy³ siê tydzieñ europejski – „Europa Woche”,
gdzie Polska i Polacy byli bardzo dobrze widoczni wœród innych cz³onków
Unii Europejskiej.

Za kilka dni w Hamm w Nadrenii i Westfalii odbêdzie siê najwiêksza im-
preza w Niemczech promuj¹ca Polskê. W ubieg³ym roku bra³o w niej udzia³
oko³o trzydziestu tysiêcy Polaków i jeszcze wiêcej Niemców. Rano, w dniu
odlotu do Warszawy na spotkanie z Pañstwem, jednym telefonem za³atwi-
³em paletê materia³ów informacyjnych o Polsce, które zostan¹ dostarczone
do Hamm na festyn. Bêdziemy je rozdawali w naszym namiocie – to bêdzie
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nasz stand, nasz punkt informacyjny o zwi¹zku i Polsce – i bêdziemy prezen-
towali to, co wielu Niemców ju¿ zna, ale byæ mo¿e ten materia³ jest jeszcze
ciekawszy, widzia³em go niedawno w Hanowerze, s¹ to wspania³e rzeczy.
Ta rozmowa z dyrektorem polskiej firmy w Berlinie trwa³a oko³o trzech czy
czterech minut i sprawa zosta³a za³atwiona od rêki.

To ju¿ nie jest ta dawna Polska – zreszt¹ widzieliœmy to równie¿ na Expo
w Hanowerze – Polska nale¿y do Europy, Polska jest ju¿ w Europie. Rod³a-
cy s¹ przekonani, ¿e Polacy ju¿ wybrali swoj¹ przysz³oœæ, a w referendum da-
dz¹ tylko formalny tego wyraz, tak jak zawsze do tej pory, gdy w decydu-
j¹cych o losach Polski chwilach Polacy wykazywali pragmatyzm i rozs¹dek
polityczny.

Unia Europejska to nie klub mi³oœników Polski, dlatego bêdziemy mu-
sieli tam wszystko wywalczyæ. Myœlê, ¿e to siê op³aci. Jestem przekonany, ¿e
szansa, jaka siê nadarza, zostanie przez Polaków w³aœciwie wykorzystana
w trosce o przysz³oœæ Polski i jej przysz³ych pokoleñ. Serdecznie dziêkujê
pañstwu za uwagê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu M³ynarczykowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana Tadeusza Adama Pilata ze Szwecji.
Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan profesor Jan Ciechanowski z Wielkiej

Brytanii.

Tadeusz Pilat
Prezes Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

Dziêkujê bardzo.
Szanowni Panowie Marsza³kowie Senatu i Sejmu! Szanowny Panie Pre-

zydencie! Szanowni Pañstwo!
Pragnê przede wszystkim wyraziæ wielkie zadowolenie z faktu, ¿e dzisiej-

sza konferencja mimo przeciwnoœci dosz³a do skutku tu, w Warszawie, przy
udziale reprezentantów struktur polonijnych z krajów europejskiej Piêtna-
stki. By³oby przecie¿ dziwne, a mo¿e wrêcz podejrzane, gdyby do Unii
wszyscy zapraszali i zachêcali, a my, rodacy w Unii zamieszkuj¹cy ju¿ od
wielu lat, siedzielibyœmy cicho, nie zabieraj¹c g³osu w tak wa¿nej dla narodu
polskiego sprawie.
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Cieszyæ siê nale¿y równie¿ z tego, ¿e gospodarzem jest zarówno Senat
Rzeczypospolitej, nasz wypróbowany opiekun, jak i Sejm, gdzie ³atwo nam
nie idzie, co ze smutkiem trzeba nadmieniæ.

Pragnê przypomnieæ, ¿e myœl o Polsce w zintegrowanej Europie nie by³a
obca dziesiêæ lat temu w Londynie za³o¿ycielom naszej polonijnej struktury,
wówczas maj¹cej nazwê: Europejska Rada Wspólnot Polonijnych. To w³aœ-
nie tam, w Londynie, spod rêki naszego pierwszego i wieloletniego prezesa,
œwiêtej pamiêci Zygmunta Szkopiaka, parê lat wczeœniej ostatniego ministra
spraw zagranicznych rz¹du polskiego na uchodŸstwie, wychodz¹ pierwsze,
jak¿e znamienne sformu³owania w statucie: „Dzia³alnoœæ Rady polega na
promowaniu spraw polskich na terenie Unii Europejskiej i motywowaniu
polskiej racji stanu w integrowaniu siê z demokratycznym Zachodem, […]
pozyskaniu dla spraw polskich w poszczególnych pañstwach pos³ów do Par-
lamentu Europejskiego […]”. Te statutowe zapisy w naszej organizacji
przesz³y wiele przeobra¿eñ, nie zmieni³y siê jednak nasze dzia³ania, zawsze
solidarne z ojczyzn¹, na dobre i na z³e. Nasze organizacje realizowa³y te cele
dziesiêæ lat temu, realizuj¹ je te¿ dzisiaj, gdy nasta³a po temu najwy¿sza po-
trzeba, a przeciwnicy Unii Europejskiej zwarli szeregi. Robimy to oczywi-
œcie w ró¿ny sposób i ze zmiennym natê¿eniem, gdy¿ s¹ u nas zrzeszone or-
ganizacje bardzo potê¿ne, ale i mniejsze, o skromniejszych mo¿liwoœciach.

Dziœ nasze cele okreœlaj¹ §5 i 6 statutu w s³owach: „Celem Unii jest: uzy-
skanie przez Polskê nale¿nego jej miejsca w zjednoczonej Europie, […] pro-
mowanie spraw polskich w krajach Europy i w zintegrowanych strukturach
europejskich, […] wspieranie i popularyzowanie idei jednoœci europejskiej
opartej na zasadach wzajemnych korzyœci oraz równoœci pañstw i narodów”.
Nie powinno wiêc nikogo dziwiæ, ¿e przy tak jasno okreœlonych celach przy-
jêliœmy w zdecydowanej wiêkszoœci stanowisko popieraj¹ce przyst¹pienie
Polski do europejskiej wspólnoty. Praca promocyjna w tej sprawie nie jest
dla nas niczym nowym. Robiliœmy to, robimy i robiæ bêdziemy, a¿ do osi¹g-
niêcia celu – do uzyskania przez Polskê nale¿nego jej miejsca w zjednoczo-
nej Europie.

Los rozrzuci³ nas po wszystkich krajach europejskiej Piêtnastki. Dla jed-
nych by³ to los wygnañca, dla innych kwestia wolnego wyboru. Jest nas
w Europie kilka milionów – niebagatelna liczba naukowców i artystów, ro-
botników i nauczycieli, rolników i lekarzy, techników, policjantów i ofice-
rów. Dziœ historyczn¹ szans¹ jest to, ¿e bêdziemy znów wszyscy razem. W³a-
œnie to pragniemy powiedzieæ naszym rodakom w kraju. My Uniê
Europejsk¹ ogl¹damy od œrodka, my w niej ¿yjemy i bez najmniejszych
przeszkód po niej siê poruszamy. Widzimy, jak wiele pozytywnych prze-
mian nast¹pi³o w krajach naszego zamieszkania. Widzimy te¿, jak gwa³to-
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wnie przyspieszy³ ekonomiczny rozwój krajów, do których wyje¿d¿amy na
nasze urlopy, na przyk³ad Grecji, Hiszpanii czy Austrii.

Oczywiœcie otwartoœæ i postêp przynosz¹ pewne nowoœci i dziwnoœci, rze-
czy dot¹d niespotykane. Na po³udniu Szwecji, w gospodarstwie le¿¹cym
niedaleko mojego domu, gdzie od setek lat po podwórku biega³y kury, od
zesz³ego roku przechadzaj¹ siê majestatycznym, australijskim krokiem stru-
sie. To wcale nie gorsze miêso i o wiele lepsze pieni¹dze. W Polsce te¿ kie-
dyœ nie by³o kapusty, a nawet ziemniaków. Przyby³y do nas, podobnie jak
samochody i komputery, z Zachodu. To w³aœnie z Zachodem przez wieki
byliœmy cywilizacyjnie zwi¹zani. Spójrzmy na nasze koœcio³y i zabytki, które
nas otaczaj¹. Stamt¹d przyszed³ nasz alfabet, przyszed³ gotyk i renesans, i to,
co by³o wczeœniej, i to, co by³o póŸniej. Tam oddawaliœmy najwiêkszych sy-
nów naszej ziemi, gdy na Wschodzie oczekiwa³a nas zsy³ka, katorga i katyñ-
skie unicestwienie. Wschód to piêkna strona œwiata, bo tam s³oñce wscho-
dzi. Dobrze tam przyjaŸniæ siê, biesiadowaæ i sprzedawaæ nasze towary. Ale
wypadkowa naszych narodowych interesów wyraŸnie wskazuje na Zachód.
Nawet do przoduj¹cej w ekonomicznym rozwoju Japonii chyba bli¿ej nam
przez star¹ Europê.

Nie ma dzisiaj miejsca dla samotnych rycerzy. W dobie globalizacji ³¹cz¹
siê dobrowolnie wszyscy m¹drzy, nawet silne kraje, nawet wielkie firmy
i korporacje. Rozpada siê natomiast wszystko to, co oparte by³o na zaw³asz-
czeniu i przemocy.

A teraz konkretnie ze szwedzkiego podwórka. Zrzeszenie Organizacji Po-
lonijnych w Szwecji przygotowa³o wiele dzia³añ promocyjnych, o których
powie jego prezes. Wspomnê wiêc jedynie te, nad którymi sam pracujê.

Przygotowaliœmy apel o ratyfikowanie uk³adu akcesyjnego, który bêdzie
w odpowiednim czasie rozes³any do wszystkich pos³ów szwedzkiego parla-
mentu. W celu unikniêcia wszelkich barier organizacyjnych i pogl¹dowych
skierowaliœmy apel indywidualnych przedstawicieli szwedzkich œrodowisk
polonijnych do rodaków w Polsce w sprawie udzia³u w referendum akcesyj-
nym. Po krótkiej argumentacji dalej brzmi on tak: „My, Polacy zamieszkali
w Szwecji, przedstawiciele ró¿nych zawodów, wyznañ i opcji politycznych,
zwracamy siê do wszystkich Rodaków w kraju z apelem: weŸcie udzia³ w re-
ferendum 7 i 8 czerwca, g³osujcie za przyst¹pieniem Polski do Unii Europej-
skiej”.

Wydrukowaliœmy równie¿ karty pocztowe z tym apelem. Karty s¹ rozda-
wane wœród naszych rodaków w Szwecji w celu wysy³ania do rodzin i przyja-
ció³ w kraju.

Apel ten zosta³ podpisany przez dziesi¹tki znacz¹cych przedstawicieli Po-
lonii szwedzkiej, niezale¿nie od ich organizacyjnej przynale¿noœci. Podpisali
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go profesorowie i lekarze, dzia³acze polonijni i artyœci, dziennikarze i techni-
cy oraz wielu, których nie sposób tu wymieniæ. Prezes zrzeszenia, pani Maria
Olsson, wrêczy apel wraz z podpisami panom marsza³kom.

Na koniec apel do Was – wybranych przez naród, by zasiadaæ w tym naj-
dostojniejszym gronie. Utar³a siê opinia, ¿e Polonia jest sk³ócona. Ale to my,
Polonia europejska, potrafiliœmy zjednoczyæ si³y i zorganizowaæ siê, aby
wspieraæ naród polski w tej historycznej chwili. A co tu siê dzieje? To na
Was zwrócone s¹ oczy ca³ego narodu, a poprzez TV Polonia równie¿ nasze.
To tu od d³u¿szego czasu ogl¹damy spektakularne popisy i wzajemne wyni-
szczanie siê zwolenników Unii Europejskiej. To tu, niestety, nie brakuje ró-
wnie¿ tych, którzy w imiê partykularnych interesów s¹ gotowi wylaæ ka¿de
dziecko z ka¿d¹ k¹piel¹.

Dlatego nie zwracam siê do przeciwników przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej, bo ich demokratycznym prawem jest broniæ swych pogl¹dów.
Zwracam siê do tych, którzy, wywodz¹c siê z ró¿nych partii politycznych,
popieraj¹ integracjê Polski z Uni¹ Europejsk¹, do polityków i parlamenta-
rzystów, do tych, których wybrano do sprawowania w³adzy. Zapewniam
Was, ¿e to, co od miesiêcy ogl¹damy w mediach, nie jest buduj¹cym obra-
zem dla narodu, który za kilka tygodni ma zadecydowaæ o swojej przysz³oœci,
o historycznej szansie nastêpnych pokoleñ.

Nie z proœb¹ zwracam siê do Was, ale wrêcz b³agam: zaprzestañcie wza-
jemnie wyniszczaj¹cych spektakli! Zakopcie, choæby do czasu referendum,
wojenne topory! Nie ryzykujcie losu Polski!

W krajach naszego zamieszkania czekaj¹ na nas nasze rodziny i nasze za-
wodowe obowi¹zki. Do referendum pozosta³o niewiele dni, ale pragnê Was
zapewniæ, ¿e na tym historycznym finiszu, jeœli zajdzie taka potrzeba, wielu
z nas – oczywiœcie w miarê mo¿liwoœci – jest gotowych stan¹æ razem z Wami
w krajowej kampanii na rzecz przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo panu Pilatowi.
Proszê o zabranie g³osu pana profesora Jana Ciechanowskiego z Wielkiej

Brytanii.
Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan Roman Œmigielski z Danii.
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Jan Ciechanowski

Panowie Marsza³kowie! Szanowni Pañstwo!
Ja bêdê mówi³ krótko. Bêdê mówi³ nie tylko jako Polak ¿yj¹cy w Wielkiej

Brytanii, ale równie¿ jako historyk zajmuj¹cy siê najnowsz¹ histori¹ Polski.
Ponadto mogê powiedzieæ szczerze, ¿e od roku 1989 robi³em, co mog³em,

zarówno w kraju, jak i w Wielkiej Brytanii, aby poszerzaæ i ugruntowaæ wie-
dzê o Polsce. Poza tym zawsze optowa³em za wejœciem Polski do NATO
i do Unii Europejskiej – i na to mam na tej sali œwiadków.

Powiedzmy sobie szczerze: je¿eli nie do Unii, to gdzie mamy pójœæ? Zno-
wu nadarza siê nam ogromna, historyczna szansa, szansa wejœcia w g³ówny
nurt ¿ycia europejskiego. Je¿eli powiemy „tak”, to wejdziemy do bardzo
ekskluzywnego klubu, a wtedy nic w tym klubie nie bêdzie siê dzia³o bez
naszego g³osu i bez naszego udzia³u.

Proszê pañstwa, je¿eli wejdziemy do Unii, to bêdziemy w niej pod wzglê-
dem liczby ludnoœci szóstym pañstwem i bêdziemy mieli tam wiele do po-
wiedzenia. A te wszystkie nasze wyra¿ane przed wejœciem do Unii obawy,
¿e mo¿e koszt wstêpu, który musimy zap³aciæ, aby wejœæ do tego klubu, jest
za wysoki, choæ innym, za granic¹, mo¿e siê wydawaæ, ¿e jest bardzo niski
i Unia bêdzie do nas dok³adaæ… Ale nie chodzi o to. Chodzi o to, ¿e je¿eli
wejdziemy do Unii, to bêdziemy j¹ póŸniej mogli kszta³towaæ. Je¿eli jednak
do niej nie wejdziemy, to zmarnujemy ogromn¹, historyczn¹ szansê, a tego,
proszê pañstwa, przysz³e pokolenia przez d³ugie lata nam nie wybacz¹.

I tu w³aœciwie powinniœmy naœladowaæ Anglików, którzy do Unii weszli,
choæ maj¹ w stosunku do niej ró¿ne opory i obiekcje. Bo, powiedzmy sobie
szczerze, to nie jest instytucja bez mankamentów – oczywiœcie s¹ manka-
menty, jest tak zwany deficyt demokratyczny, jest deficyt wydolnoœci
w Unii. Ale je¿eli chcemy wp³ywaæ na Uniê, na jej dalszy rozwój, to musimy
do niej wejœæ. Je¿eli do niej nie wejdziemy, to osi¹dziemy na mieliŸnie i bê-
dziemy siê dusiæ, gotowaæ w naszym w³asnym sosie. A to, jaki ten sos jest,
dobrze wiemy.

Je¿eli powiemy „tak”, to spe³ni¹ siê marzenia milionów Polaków, a je¿eli
powiemy „nie”, to, proszê pañstwa, powiedzmy sobie szczerze i otwarcie,
zwyciê¿y polskie warcholstwo i polska g³upota. A my ju¿ przecie¿ przerabia-
liœmy te wszystkie sprawy! I, jak mówiê, nie bójmy siê! Nie bójmy siê, ¿e
Niemcy wykupi¹ nam ziemiê, bo Niemcy maj¹ swoje w³asne problemy ze
wschodnimi Niemcami, z którymi nie mog¹ sobie jeszcze daæ rady. Tego siê
nie bójmy! Nie bójmy siê, ¿e stracimy to¿samoœæ narodow¹. Swojej to¿samo-
œci narodowej nie stracili Anglicy, nie stracili jej Francuzi. To dlaczego my
mamy straciæ to¿samoœæ narodow¹ przez wejœcie do Unii? A wiêc nie bójmy
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siê, wchodŸmy œmia³o, mówmy „tak”! Gdy wejdziemy do Unii, to bêdziemy
mieli jakiœ wp³yw na to, co siê w niej dzieje. I nic w Unii nie bêdzie siê dzia-
³o bez naszego g³osu. A wiêc kszta³t Unii Europejskiej w du¿ej mierze bê-
dzie zale¿a³ od Polski, bo bêdziemy jednym z najwiêkszych w niej krajów,
oczywiœcie na razie krajem biednym, ale to nie przeszkadza temu, ¿e bêdzie-
my mieli coœ do powiedzenia.

A wiêc jako historyk mogê powiedzieæ tylko: je¿eli nie do Unii, proszê
pañstwa, to do kogo? Bardzo dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu profesorowi.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana Romana Œmigielskiego z Danii.
Jako ostatni przed przerw¹ wyst¹pi pan Andrzej Lech, prezes Forum Po-

lonii w Austrii.

Roman Œmigielski
Przewodnicz¹cy Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duñskich
w Danii „Polonia”

Panowie Marsza³kowie! Panie Prezydencie! Wysoka Izbo! Szanowne Pa-
nie i Panowie!

To ju¿ sto dziesiêæ lat tradycji, bo tyle lat w tym roku liczy zjawisko pol-
skiej emigracji do Danii. Zaczê³o siê od tego, ¿e w 1893 r. przyby³y z Galicji
do Danii biedne dziewczêta, aby pracowaæ przy zbiorze buraków cukro-
wych, st¹d nazywano je „buraczane dziewczêta”. Pracowa³y one w ciê¿kim
znoju, od œwitu do nocy, by³y straszliwie wykorzystywane. To zaczê³o doty-
kaæ nawet Duñczyków, tak wiêc duñskie zwi¹zki zawodowe wyst¹pi³y do
parlamentu, ¿eby broniæ tych polskich dziewcz¹t. W latach dwudziestych
powsta³o specjalne prawo, które oficjalnie nazywa siê prawem dotycz¹cym
pracy robotników cudzoziemskich, ale w Danii nikt tego prawa nie nazwie
inaczej jak „prawo polskie”. A wiêc te kobiety swoj¹ ciê¿k¹ prac¹ wyrobi³y
nam, Polakom, znakomit¹ opiniê, bo ta opinia jest taka, ¿e Polak umie ciê¿-
ko pracowaæ, jest sumienny i lojalny. I zapewniam pañstwa, ¿e by³o wielu ta-
kich, którzy próbowali zepsuæ nam tê opiniê – byli to, niestety, nasi rodacy
– ale na szczêœcie to siê im nie uda³o.

Promocja Polski jest jednym z g³ównych celów statutowych parasolowej
organizacji Polaków w Danii – federacji „Polonia”, której mam zaszczyt
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przewodniczyæ. Promujemy Polskê na co dzieñ i od œwiêta. Szczególnie z³o-
¿on¹ dzia³alnoœæ prowadziliœmy w roku ubieg³ym, podczas duñskiej prezy-
dencji w Unii. Oto specjalny numer naszego kwartalnika, wydany czêœciowo
po duñsku, który jest poœwiêcony g³ównie polskiej drodze do Unii Europej-
skiej. We wszystkich wiêkszych miastach Danii pokazaliœmy wystawê foto-
graficzn¹ przedstawiaj¹c¹ nowoczesn¹ Polskê na przyk³adzie województwa
opolskiego, zorganizowaliœmy te¿ dyskusje panelowe z udzia³em duñskich
polityków i przedstawicieli ambasad Polski i Wêgier pod tytu³em „Kto sko-
rzysta na rozszerzeniu Unii Europejskiej?”. Staramy siê uczestniczyæ we
wszystkich mo¿liwych festynach i jarmarkach, aby choæ nasz¹ obecnoœci¹
promowaæ kraje naszego pochodzenia. Ktoœ mo¿e teraz zapytaæ: no dobrze,
ale z jakim skutkiem? Myœlê, ¿e z niez³ym.

Jednym z przyk³adów mo¿e byæ akcja, któr¹ 16 kwietnia bie¿¹cego roku
przeprowadzi³ duñski Ruch Europejski na przystani promowej w Kopenha-
dze – dwustu zadziwionych polskich pasa¿erów promu ze Œwinoujœcia powi-
tano napisami „Witajcie w Unii Europejskiej” oraz poczêstowano kaw¹ i cia-
stkami. Rozdawano te¿ ulotki z nastêpuj¹cym tekstem po duñsku i po
polsku: „Droga Polsko – witaj w Unii Europejskiej! Dzisiejszy dzieñ jest
dniem historycznym dla Polski. Dzisiaj, 16 kwietnia 2003 r., zostaje podpisa-
ny traktat akcesyjny w Atenach, co oznacza, ¿e Unia Europejska powiêkszy
siê o dziesiêciu nowych cz³onków, wœród nich o Polskê. Walka z powojen-
nym podzia³em Europy na Wschód i Zachód, któr¹ zapocz¹tkowali polscy
stoczniowcy z «Solidarnoœci», zostaje teraz ostatecznie zakoñczona. Dania
i Polska s¹ krajami s¹siedzkimi, ale w sumie przez wiele lat wydawa³o siê, ¿e
jest tak, jakby nasze kraje le¿a³y na dwóch ró¿nych kontynentach. Wraz z wej-
œciem Polski do Unii kie³kuj¹ce zwi¹zki pomiêdzy naszymi krajami ulegn¹
znacznemu umocnieniu. Wewn¹trz Wspólnoty Europejskiej mo¿emy na-
wi¹zaæ bliskie i przyjacielskie stosunki miêdzy Polakami i Duñczykami w wy-
miarze politycznym, ekonomicznym, kulturalnym oraz ludzkim. Nasze kraje
mia³y ró¿ne doœwiadczenia w XX wieku, ale teraz mo¿emy mieæ wspóln¹
przysz³oœæ w pokojowej i wspó³pracuj¹cej ze sob¹ Europie. Dlatego z radoœci¹
w g³osie mówimy dzisiaj: Droga Polsko, witaj w Unii Europejskiej!”.

To by³o 16 kwietnia. 30 kwietnia bie¿¹cego roku duñski minister spraw za-
granicznych Per Stig Moeller przes³a³ do duñskiego parlamentu – Folketingu,
projekt ustawy nr 222 w sprawie ratyfikacji traktatu akcesyjnego, ten projekt
trzymam w rêce. Jestem przekonany, ¿e Królestwo Danii ratyfikuje traktat ja-
ko jeden z pierwszych krajów i ¿e stanie siê to jeszcze przed wakacjami.

Mamy teraz rocznicê minus pierwsz¹, poniewa¿ za rok, jak dobrze pój-
dzie, Polska bêdzie pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej. Nastêp-
nych kilka lat to nie bêdzie dla Polski okres mlekiem i miodem p³yn¹cy, lecz
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jestem przekonany, ¿e z unijn¹ pomoc¹ Polska przezwyciê¿y najwiêksze trud-
noœci, ¿e nast¹pi rozwój polskiego rolnictwa, infrastruktury, ¿e dojdzie do re-
dukcji bezrobocia, do rozwoju nauki i kultury polskiej. G³êboko wierzê, ¿e
polskie rolnictwo ze swoimi ekologicznymi i czystymi produktami najwy¿szej
jakoœci ma przed sob¹ wielk¹ przysz³oœæ. Nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e
przybêdzie inwestycji w Polsce, ¿e otwarcie dostêpu do miejsc pracy w kra-
jach cz³onkowskich Unii pozwoli wielu Polakom na dalsze kszta³cenie siê,
zdobywanie doœwiadczeñ i uzyskanie godziwego statusu ekonomicznego.

Kolejna rocznica bêdzie za dziesiêæ lat. WyobraŸmy sobie tak¹ sytuacjê.
Bierzemy do rêki gazetê, mo¿e to byæ „Gazeta Wyborcza”, w której ukazuje
siê artyku³ – za dziesiêæ lat – pod tytu³em „Przychodzi Rywin do Michnika”.
Czytamy w nim: „Jak wynika z tajnych nagrañ, znany producent filmowy
Lew Rywin zaproponowa³ redaktorowi ŸGazety» sfilmowanie jego biografii.
Zdjêcia do filmu pod tytu³em ŸAdam, nie j¹kaj siê» rozpoczn¹ siê w lipcu
2013 r. 17, 5 miliona euro na produkcjê filmu uzyskano z funduszy na rozwój
kultury Unii Europejskiej”. Tu¿ obok bêdzie wiadomoœæ agencyjna PAP:
„Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej poda³a siê do dymisji z powodu zabro-
nionej przez Uniê Europejsk¹ reklamy wyrobów tytoniowych, która zosta³a
wyemitowana w drugim programie Telewizji Polskiej. Przypominamy, ¿e
dzieñ wczeœniej z tego samego powodu do dymisji poda³ siê dyrektor tele-
wizji publicznej”. To za dziesiêæ lat.

Jest oczywiste, ¿e Unia Europejska nie jest idealna, ale my te¿ tacy nie je-
steœmy. Dajmy szansê przysz³ym pokoleniom. WeŸmy udzia³ w referendum
7 i 8 czerwca i g³osujmy: „Tak dla przysz³oœci Polski”. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo. Dziêkujê panu Œmigielskiemu.
Bardzo proszê pana Andrzeja Lecha, prezesa Forum Polonii w Austrii, by

zabra³ g³os jako ostatni przed przerw¹.

Andrzej Lech
Prezes Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”

Panowie Marsza³kowie! Szanowni Goœcie!
Chcia³bym siê przedstawiæ. Nazywam siê Andrzej Lech, reprezentujê

Forum Polonii, wspólnotê organizacji polonijnych. W tej nadrzêdnej organi-
zacji zrzeszamy trzydzieœci organizacji.
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Rok temu cieszyliœmy siê z pierwszego, historycznego ju¿ spotkania Pola-
ków i Polonii w Senacie. Za dzisiejsze, kolejne spotkanie z w³adzami polski-
mi chcia³bym bardzo serdecznie podziêkowaæ gospodarzom.

Wydarzenia na œwiecie w ostatnich latach zasia³y wiele niepokoju i niepe-
wnoœci w naszych spo³eczeñstwach. Oczywiœcie nie ominê³o to i Polski, któ-
ra stoj¹c w przededniu wst¹pienia do Unii Europejskiej, boryka siê ze swoi-
mi problemami. Istotne przemiany ekonomiczne, kulturalne i spo³eczne
w naszym kraju s¹ dostrzegalne na ka¿dym kroku. Ale wizja wielkiej Europy
nie powinna przes³aniaæ nam aktualnych problemów. Wiadomo, ¿e za nas
nikt niczego nie zrobi, nikt nie da nam niczego za darmo. Ale mamy szanse
zrobiæ to sami, wychodz¹c z inicjatyw¹, bior¹c sprawy w swoje rêce. Nikt
nam nie pomo¿e, je¿eli nie pomo¿emy sobie sami.

Nas, Polonii austriackiej, o koniecznoœci przyst¹pienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej nie trzeba przekonywaæ. Nie tak dawno braliœmy sami aktywny
udzia³ w procesie wstêpowania Austrii do Unii Europejskiej i prawie wszyscy
Polacy i Austriacy polskiego pochodzenia poparli tê decyzjê. Czy¿by dzisiaj
nasze zdania uleg³y zmianie, kiedy chodzi o losy ojczyzny? Na pewno nie!

My, Polonia austriacka, w ostatnich latach braliœmy czynny udzia³ w re-
prezentowaniu Polski wobec naszych austriackich przyjació³. Odbywa³y siê
liczne spotkania pokazuj¹ce polsk¹ kulturê. Na ostatnim, pi¹tym zlocie Po-
lonii, który odby³ siê w Grazu, mieœcie kultury europejskiej roku 2003, jako
Forum Polonii w Austrii zorganizowaliœmy i pokazaliœmy naszym austriac-
kim przyjacio³om, i nie tylko im, wystawê firm polonijnych. Firmy te na te-
renie Austrii prowadzone s¹ przez naszych, polskich emigrantów. Okazj¹ by-
³o œwiêto Polonii i Polaków ustanowione przed rokiem w³aœnie tutaj,
w Senacie, œwiêto, które nie ma jeszcze pe³nego miejsca w naszej œwiadomo-
œci, choæ jestem przekonany, ¿e te nasze polonijne urodziny wejd¹ na sta³e
do kalendarza Polonii œwiata.

Nie da siê tu pomin¹æ roli, jak¹ odegra³a impreza pod has³em „Rok Pol-
ski w Austrii”. W ramach tej inicjatywy pokazano szerokiej publicznoœci au-
striackiej takie wystawy jak „Freski z Faras” czy „Polski Skarbiec”.

Znamy wszystkie plusy i minusy, ale zdecydowana wiêkszoœæ argumen-
tów przemawia jednak za wst¹pieniem do Unii Europejskiej. Szukajmy po-
zytywnych rozwi¹zañ razem z bliskimi s¹siadami.

Jako przyszli Europejczycy ju¿ dzisiaj myœlimy o mo¿liwoœciach wybiera-
nia naszych przedstawicieli do Sejmu i Senatu. W momencie wejœcia Polski
do Unii Europejskiej, Szanowni Pañstwo, liczba Polaków mieszkaj¹cych po-
za granicami kraju wzroœnie, dlatego te¿ nale¿a³oby ju¿ dzisiaj pomyœleæ
o zmianie ordynacji wyborczej dla rodaków pracuj¹cych gdzieœ w Europie
i œwiecie. Chcia³bym nadmieniæ, ¿e przed rokiem odczyta³em pañstwu list
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Wspólnoty Organizacji Polonijnych w Austrii „Forum Polonii” z proœb¹
o poparcie inicjatywy zmierzaj¹cej do utworzenia okrêgu wyborczego dla
obywateli polskich zamieszka³ych na sta³e poza granicami Polski. Jestem
przekonany, ¿e obywatele polscy mieszkaj¹cy poza granicami Rzeczypospo-
litej powinni mieæ pos³ów i senatorów w liczbie proporcjonalnej do liczby
mieszkañców danego okrêgu wyborczego, podobnie jak obywatele polscy
mieszkaj¹cy w kraju. Procedura wyborcza do tego okrêgu nie powinna na-
k³adaæ wymogu osi¹gniêcia minimalnego progu wyborczego.

Wyst¹pienie to spotka³o siê z szerokim poparciem rodaków rozrzuconych
na œwiecie. Podobnego zdania s¹ rodacy w Ameryce Po³udniowej, którzy po-
parli nasz¹ inicjatywê na VIII Walnym Zebraniu USOPA£, zorganizowa-
nym 22 listopada w Punta del Este w Urugwaju. Poparli j¹ tak¿e uczestnicy
VI Regionalnego Spotkania Integracyjnego Grup Polonijnych Europy Œrod-
kowej i Po³udniowo-Wschodniej na zjeŸdzie w Suczawie w Rumunii
w dniach 19–22 wrzeœnia. Jak mi wiadomo, popar³a nasz wniosek tak¿e Eu-
ropejska Unia Wspólnot Polonijnych. Tak¿e senacka Komisja Emigracji
i Polaków za Granic¹ interesuje siê postulowanym przez Forum Polonii
w Austrii rozwi¹zaniem. Jesteœmy przekonani, ¿e w niedalekiej przysz³oœci
spe³ni¹ siê te oczekiwania naszych rodaków na œwiecie.

Jeœli chodzi o kolejny temat – status grupy narodowoœciowej, to jesteœmy
bardzo zadowoleni ze wspó³pracy z w³adzami polskimi. Otrzymaliœmy
poparcie od marsza³ka Senatu profesora Longina Pastusiaka w sprawie opra-
cowania studium na temat Polonii austriackiej, które ma stworzyæ podwaliny
prac zwi¹zanych z tym tematem. Prowadzimy rozmowy i konsultacje z sena-
torami. Sprawa statusu grupy narodowoœciowej Polaków w Austrii nie jest
³atwa, ale jesteœmy przekonani, ¿e wspólnymi si³ami za³atwimy j¹ pomyœ-
lnie.

Kolejny temat to sprawa Domu Polskiego w Wiedniu. Jak grzyby po
deszczu powstaj¹ na œwiecie domy polskie, a u nas, w Wiedniu, mamy pla-
cówkê wybudowan¹ na pocz¹tku zesz³ego stulecia z funduszy emigrantów
polskich. Aktualnie, w wyniku zdarzeñ losowych historii, placówka ta za-
rz¹dzana jest przez Polsk¹ Akademiê Nauk. Rozwi¹zanie problemu u¿ytko-
wania pomieszczeñ zajmowanych aktualnie przez organizacje polonijne nie
zadowala Polonii austriackiej. W tej sprawie pisaliœmy nawet do prezydenta
RP. Uwa¿amy, ¿e ten problem mo¿na i nale¿y rozwi¹zaæ w formie dialogu
dwóch partnerskich stron. Jak do tej pory, nie uda³o siê jednak znaleŸæ kom-
promisu zadowalaj¹cego obie strony.

Szanowni Pañstwo, to tylko tyle aktualnych informacji od Polonii au-
striackiej. Mam nadziejê, ¿e uda³o mi siê skupiæ pañstwa uwagê i znaleŸæ
zrozumienie. Dziêkujê. (Oklaski)
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Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo panu prezesowi Lechowi.
Chcia³bym jednak zaapelowaæ do pañstwa, ¿eby w zwi¹zku z przedmio-

tem naszej dzisiejszej debaty – Unia a Polska – nie poruszaæ wielu innych
spraw dotycz¹cych Polonii, których jest dostatecznie du¿o. Chodzi o to, ¿eby
mo¿na by³o porozmawiaæ o rzeczywiœcie wa¿nych zagadnieniach.

Proszê pañstwa, dzisiaj obraduje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pan
marsza³ek Marek Borowski ma swoje obowi¹zki i niestety nie bêdzie móg³
byæ d³u¿ej z nami. W zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ pana marsza³ka, czy
chce powiedzieæ jeszcze kilka s³ów.

Bardzo proszê.

Marsza³ek Sejmu Marek Borowski

Proszê pañstwa, ta sobota by³a zaplanowana jako naprawdê bardzo sym-
patyczne, mi³e i oczywiœcie wa¿ne spotkanie z Polakami z zagranicy. Ale, tak
jak wspomnia³em, walka o Uniê Europejsk¹ wdziera siê wszêdzie i trafi³a ró-
wnie¿ na nasze spotkanie.

Tak jak powiedzia³ tu jeden z mówców, jest dzisiaj charakterystyczne dla
Polski i bardzo wa¿ne, ¿e chocia¿ przeciwnicy Unii Europejskiej – nie zawa-
ham siê tego powiedzieæ – operuj¹ argumentami absurdalnymi, niemaj¹cy-
mi nic wspólnego z rzeczywistoœci¹, to korzystaj¹ z pe³nego prawa do swobo-
dnej wypowiedzi. Wystêpuj¹ w telewizji, w radiu, pisz¹ w gazetach,
przemawiaj¹ w Sejmie, agituj¹ w ca³ym kraju. Antyunijne organizacje, które
zarejestrowa³y siê w stosownym czasie, uzyska³y te¿ prawo obecnoœci w me-
diach. To pozytywnie wyró¿nia Polskê. Ogl¹damy inne kraje, które wysz³y
spod dominacji Zwi¹zku Radzieckiego, i wiemy, ¿e ró¿nie wygl¹da swoboda
wypowiedzi. Zw³aszcza kiedy dochodzi do ostrych spiêæ politycznych, kiedy
mechanizmy demokratyczne, które powinny dzia³aæ sprawnie, nie zawsze
dzia³aj¹, i od czasu do czasu próbuje siê iœæ na skróty.

Polska przez tych dziesiêæ lat przesz³a ró¿ne koleje losu i zdarza³y siê sy-
tuacje niezwykle dramatyczne, ale zawsze utrzymywaliœmy siê na œcie¿ce
demokratycznej.

Dzisiaj bêdziemy, jak powiedzia³em, g³osowaæ doœæ d³ugo, ale pokonamy,
na pewno pokonamy tê kolejn¹ przeszkodê czy ten kolejny, jak ja to nazy-
wam, kawa³ek betonu rzucony nam pod nogi. A kruszenie betonu trochê trwa.

Pad³o tu wiele znanych argumentów za akcesj¹ Polski, które w Pañstwa
ustach brzmi¹ œwie¿o. My oczywiœcie operujemy tymi samymi argumenta-
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mi, ale zdajê sobie sprawê, ¿e kiedy stajê przed kilkuset ludŸmi i mówiê to
samo, nie brzmi to tak samo. Moje s³owa przyjmowane s¹ z wiêksz¹ rezerw¹.
Jeœli na pytania dotycz¹ce takich kwestii jak eutanazja, aborcja, zwi¹zki par-
tnerskie, to¿samoœæ narodowa, wykup ziemi itd., odpowiadam, ¿e to nie-
prawda, ¿e to s¹ bzdury, bo my sami bêdziemy o tym decydowaæ, to jedni
wierz¹, inni nie wierz¹. Ale je¿eli wypowie siê na ten temat na przyk³ad
w telewizji ktoœ, kto ¿yje od lat w jednym z krajów Unii Europejskiej, a je-
dnoczeœnie jest naszym rodakiem, w zwi¹zku z czym mamy do niego natu-
ralne zaufanie, to ma to zupe³nie inne znaczenie.

Myœlê, ¿e warto wykorzystaæ szansê, by w okresie przedreferendalnym
i poza tym dzisiejszym spotkaniem, podczas którego s³ychaæ zgodne g³osy za
przyst¹pieniem Polski do Unii, Polacy mogli us³yszeæ Pañstwa argumenty.
Pad³a tu zreszt¹ deklaracja udzia³u w tej kampanii – musimy wspólnie z pa-
nem marsza³kiem Senatu zastanowiæ siê nad tym, w jaki sposób wykorzystaæ
Pañstwa potencja³, tak¿e poprzez korespondentów naszej telewizji w wielu
krajach Unii Europejskiej. Takie w³aœnie krótkie, ale wa¿ne, konkretne wy-
powiedzi by³yby nam bardzo, bardzo potrzebne. One dociera³yby do milio-
nów Polaków.

Myœlê tak¿e, ¿e krótki referat, który wyg³osi³a pani prezes Helena Mizi-
niak – nie ujmuj¹c niczego innym wyst¹pieniom – powinien byæ szerzej
upowszechniony. Uwa¿am, ¿e niesie on bardzo wa¿ne treœci, wa¿ny jest rów-
nie¿ sposób ich przekazania i to, kto je przekazuje. Powinniœmy o to zadbaæ.

I wreszcie, proszê pañstwa, na koniec, kwestia etapów wspó³pracy Polski
z Poloni¹. Wiemy, ¿e by³y one ró¿ne. Teraz jesteœmy w takim okresie przej-
œciowym – ju¿ po podpisaniu traktatu akcesyjnego, a jeszcze przed referen-
dum i formalnym wejœciem do Unii Europejskiej. Zastanawiamy siê, jakie
zadania stoj¹ przed nami w przysz³oœci. Otó¿ niektórzy z pañstwa o tym ju¿
mówili: w momencie, gdy Polska znajdzie siê w Unii Europejskiej, bêdzie-
my musieli trochê siê porozpychaæ, powalczyæ o swoj¹ pozycjê. A zatem
Pañstwa rola nie zmaleje, wrêcz przeciwnie, wzroœnie. Liczymy na pomoc
w organizowaniu lobbingu w bardzo ró¿nych sprawach. Myœlê, ¿e przed na-
mi bogata perspektywa wspó³pracy.

Musimy zastanowiæ nad tym, jak dobrze wykorzystaæ na rzecz Polski tê
wielk¹ szansê i ogromny potencja³, jaki tkwi w Polonii i Polakach mieszka-
j¹cych za granic¹. A fakty s¹ takie – z czego ci¹gle jeszcze w Polsce ma³o kto
zdaje sobie sprawê – ¿e Polska bêdzie szóstym co do wielkoœci krajem Unii.
Bêdzie mia³a w Radzie Unii Europejskiej dwadzieœcia siedem g³osów, czyli
tylko o dwa mniej ni¿ cztery najwiêksze kraje, w zwi¹zku z czym stanie siê
wa¿nym partnerem wewnêtrznych porozumieñ. W polityce jest tak, ¿e w stu
procentach niczego siê nie osi¹ga. Mo¿na osi¹gn¹æ coœ w szeœædziesiêciu pro-
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centach, je¿eli ktoœ siê z nami liczy, albo w dziesiêciu, je¿eli nikt siê z nami
nie liczy. Otó¿ z takim krajem jak Polska inne kraje po prostu bêd¹ siê mu-
sia³y liczyæ, bo my bêdziemy mogli byæ pomocni ze swoimi g³osami. Jest to
wiêc pracowita, tak bym to okreœli³, przysz³oœæ, dlatego nasze kontakty mog¹
byæ bardzo owocne.

Koñcz¹c, chcia³bym bardzo podziêkowaæ za wk³ad, który od lat Pañstwo
wnosiliœcie w budowanie pozycji Polski. Zdajemy sobie sprawê, ¿e nasze
sukcesy umacniaj¹ zarazem Wasz¹ pozycjê w krajach zamieszkania. Nast¹pi
równie¿, jak s¹dzê, pewna psychologiczna zmiana. Tak mi siê wydaje, choæ
nigdy nie mieszka³em za granic¹, wiêc mo¿e siê mylê. Do tej pory mówiliœ-
my: w kraju – Polacy, za granic¹ – rodacy, emigracja. Otó¿ po wejœciu do
Unii Europejskiej, po pewnym czasie, kiedy ju¿ ruch osobowy bêdzie zu-
pe³nie swobodny, kiedy ró¿ni ludzie bêd¹ mieszkaæ w ró¿nych miejscach,
trzeba bêdzie powiedzieæ, ¿e w³aœciwie przestaje byæ aktualne s³owo „emi-
gracja”. Polacy bêd¹ w ró¿nych miejscach Europy. Najwiêksza ich czêœæ bê-
dzie oczywiœcie w Polsce, a inni bêd¹ gdzie indziej. Ale ten podzia³ psycho-
logiczny zniknie.

Chcia³bym ¿yczyæ dalszych owocnych obrad. Wiem, ¿e przez uczestni-
ków zostanie te¿ przyjêta bardzo istotna deklaracja. Zapozna³em siê z ni¹.
Bêdziemy siê starali upowszechniæ j¹ w kampanii referendalnej. Dziêkujê
Pañstwu bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo panu marsza³kowi. ¯yczymy spokojnych obrad Sejmu
dzisiaj.

Proszê pañstwa, chcia³bym teraz og³osiæ przerwê do godziny 11.40.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 20 do godziny 11 minut 40)
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Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Pani Helena Johnston jako pierwsza ma g³os.
Bardzo proszê.

Helena Johnston
Prezes Towarzystwa Irlandzko-Polskiego

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Prezydencie! Szanowni Panowie Mi-

nistrowie! Szanowni Pañstwo oraz Kole¿anki i Koledzy z organizacji polonij-
nych pañstw Unii Europejskiej!

Dziêkujê w imieniu Polaków i Polek mieszkaj¹cych w Irlandii, a tak¿e
cz³onków Towarzystwa Irlandzko-Polskiego za zaproszenie mnie do udzia³u
w tym donios³ym spotkaniu.

Towarzystwo Irlandzko-Polskie powsta³o w 1979 r., kiedy papie¿, Ojciec
Œwiêty Jan Pawe³ II odwiedzi³ Irlandiê.

Marzeniem ka¿dego z nas by³o, aby Polska znalaz³a siê w obrêbie Unii,
obszaru pokoju i dobrobytu, gdzie istnieje szacunek dla pracy, wolnoœæ cz³o-
wieka i poszanowanie jego praw.

Wybitny polityk pó³nocnoirlandzki, przywódca Partii Socjaldemokratycz-
nej, laureat Nagrody Nobla, John Hume powiedzia³: „Unia Europejska jest
to najlepszy przyk³ad w historii œwiatowej, jeœli chodzi o rozwi¹zywanie sy-
tuacji konfliktowych. I obowi¹zkiem wszystkich tych, którzy mieszkaj¹
w strefach konfliktu, jest zbadanie, jak zosta³o to osi¹gniête, aby móc zasto-
sowaæ te zasady do rozwi¹zywania konfliktów na swoich terenach”.

Wracam teraz do przedmiotu dyskusji, mianowicie do form uczestnictwa
w promocji akcesji Polski do Unii i promocji stowarzyszenia z Uni¹ Europej-
sk¹ w moim kraju.

Uczestnictwo Towarzystwa Irlandzko-Polskiego odbywa³o siê na trzech
p³aszczyznach. Pierwsza – to forum promocji akcesji i stowarzyszenia. Druga
– to udzia³ Polaków, przedstawicieli towarzystwa, w publicznych debatach
organizowanych przez ró¿ne instytucje w Irlandii. A trzecia – to indywidual-
ny udzia³ Polaków w promocji Polski, albowiem oni poprzez pracê i ¿ycie
w spo³ecznoœci irlandzkiej kszta³tuj¹ wizerunek Polski.

Pierwsza p³aszczyzna: promocja Polski. Towarzystwo Irlandzko-Polskie
sta³o siê pomostem miêdzy Polsk¹ a Irlandi¹. Na forum towarzystwa organi-
zowaliœmy debaty, spotkania dyskusyjne, maj¹ce na celu przedstawienie
prawdziwego wizerunku, pozytywnego wizerunku Polski wspó³czesnej i jej
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bogactwa kulturowego. Organizowaliœmy ró¿ne debaty, wydarzenia kultural-
ne, aby przedstawiæ Irlandczykom prawdziwy obraz Polski, pokazaæ, jaka
Polska jest, jaki to wspania³y kraj, pokazaæ jej dorobek kulturowy.

Najwiêkszym zadaniem towarzystwa by³o promowanie Polski w okresie
odbywaj¹cego siê referendum na temat ratyfikacji traktatu nicejskiego. Jak
wiemy, wszystkie oczy zwrócone by³y wtedy na Irlandiê. Polska patrzy³a
w oczekiwaniu, jaki bêdzie wynik referendum. Niestety, pierwszy wynik
by³ negatywny, by³o wielkie rozczarowanie wœród Polonii i Polaków miesz-
kaj¹cych w Irlandii. Mimo to nie traciliœmy ducha i w momencie, gdy mia³o
odbyæ siê drugie referendum w sprawie ratyfikacji, zorganizowaliœmy deba-
tê. By³a to debata pod tytu³em: Polska w oczach Irlandczyków, wyzwania
i oczekiwania zwi¹zane z rozszerzeniem. Ukaza³a siê publikacja pod takim
tytu³em wydana przez pracowników ambasady polskiej i dubliñski Instytut
Spraw Europejskich.

Do panelu zaprosiliœmy znanych polityków irlandzkich: wicepremiera
rolnictwa pana Noela Treacy i pana Alana Dukesa by³ego lidera partii kon-
serwatywnej Irlandii, który obecnie jest dyrektorem Instytutu Spraw Euro-
pejskich. Zaprosiliœmy te¿ przeciwników traktatu nicejskiego. W czasie de-
baty staraliœmy siê pokazaæ Irlandczykom prawdziwy wizerunek Polski i to,
jakie korzyœci bêdzie mia³a Irlandia z tego, ¿e Polska znajdzie siê w obrêbie
Unii Europejskiej.

Oczywiœcie wynik referendum by³ pozytywny, zapanowa³a wielka radoœæ
wœród Polonii. Jaki wniosek dla Polski wynika z tego referendum? Bardzo
wa¿ny. Irlandczycy pokazali, ¿e suwerennoœæ jest dla nich bardzo istotnym
elementem. I pañstwa europejskie zagwarantowa³y, ¿e Irlandia nic nie traci
na neutralnoœci, ¿e nie musi wcale braæ udzia³u w si³ach szybkiego reagowa-
nia, a jeœli bêdzie braæ udzia³, to tylko z dobrej woli i zdecyduje o tym w dro-
dze referendum. Oczywiœcie zosta³o to wpisane do konstytucji irlandzkiej.

Wynik referendum by³, jak wiadomo, pozytywny, a pozytywna postawa
Irlandczyków sta³a siê znana wszystkim w naszym polskim œrodowisku. Na-
sza dzia³alnoœæ by³a w tym czasie zwi¹zana z referendum.

Niedawno zorganizowaliœmy spotkanie z by³ym ju¿, dwukrotnym premie-
rem Irlandii, panem doktorem Garretem FitzGeraldem, któremu zadaliœmy
pytanie, czy przynale¿noœæ do Unii Europejskiej by³a korzystna dla Irlandii
i czy bêdzie korzystna dla Polski. W zebraniu uczestniczyli zarówno Polacy,
jak i Irlandczycy. Wywi¹za³a siê ¿ywa dyskusja. Ja powiem o kilku sprawach,
które wyliczy³ doktor FitzGerald jako bardzo korzystne dla Irlandii.

Po pierwsze, zagwarantowane zosta³y prawa cz³owieka – mo¿liwoœæ od-
wo³ania siê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w Strasburgu
gwarantowa³a te prawa. Po drugie, stworzona zosta³a strefa sta³ego pokoju,
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a przynale¿noœæ do Unii da³a Irlandczykom poczucie w³asnej godnoœci, da³a
im poczucie pewnoœci siebie i pozbawi³a kompleksów – to bêdzie te¿ po-
mocne dla nas, dla Polaków, z chwil¹ wejœcia do Unii. Po trzecie, uzyskalno
korzyœci ekonomiczne.

I teraz chcia³abym ostrzec moich rodaków, ¿e Irlandia nie od razu sta³a siê
mocarstwem ekonomicznym. Po wejœciu do Unii w 1973 r. przez wiele lat
panowa³a tam trudna sytuacja ekonomiczna, wielkie siedemnastoprocento-
we bezrobocie. Dopiero w po³owie lat osiemdziesi¹tych naród irlandzki,
rz¹d, zmobilizowa³y siê. Ale spe³nione te¿ zosta³y, niezale¿nie od bezpoœre-
dnich funduszy z Unii Europejskiej, cztery podstawowe, dodatkowe warun-
ki, dziêki którym Irlandia wesz³a na arenê europejsk¹ i œwiatow¹.

Po pierwsze, Irlandia otworzy³a rynki, zaprosi³a kapita³ zachodnioeuro-
pejski, zw³aszcza amerykañski, i jeœli o to chodzi, to dla Polski jest du¿a
okazja w tej chwili. Kapita³ zagraniczny by³ oprocentowany podatkiem kor-
poracyjnym w wysokoœci 12, 4%, zamiast – jak w innych krajach Europy – 30
i 40%, co zachêca³o inwestorów zagranicznych do inwestowania w Irlandii.

Po drugie, Irlandia wy³o¿y³a du¿e pieni¹dze na edukacjê. Irlandczycy wy-
kszta³cili swój naród. To jest teraz naród dobrze wykszta³cony, dobrze przy-
gotowany do tego, jak dzia³aæ w Unii.

Po trzecie, Irlandia podpisa³a wewnêtrzny uk³ad spo³eczny. I to by siê
bardzo Polsce przyda³o. Ten uk³ad spo³eczny, zawarty w 1987 r., polega³ na
porozumieniu narodowym miêdzy g³ównymi ugrupowaniami politycznymi,
rz¹dem, zwi¹zkami zawodowymi, co by³o bardzo istotne, a tak¿e farmerami
i pracodawcami. Zosta³y ustalone na pewnym poziomie p³ace, które mia³y
nie wzrastaæ. One by³y sprawdzane mniej wiêcej co trzy lata. Dziêki temu
uda³o siê Irlandczykom panowaæ nad sytuacj¹.

Otworzy³y siê dla Irlandii rynki zbytu. Irlandia nagle zaczê³a eksporto-
waæ: od 1972 r. do roku ubieg³ego eksport do Europy wzrós³ siedemnasto-
krotnie! To jest wielki sukces Irlandii. Jest to te¿ przyk³ad dla Polski.

Nie traæmy nadziei! Pierwsze lata na pewno bêd¹ trudne, ale dziêki
wspólnemu dzia³aniu, zaanga¿owaniu spo³ecznemu wszystkich – mo¿e taki
uk³ad spo³eczny by³by bardzo dobrym rozwi¹zaniem – Polska na pewno od-
niesie sukces. ¯yczê Polsce tego z ca³ego serca. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê pani Johnston.
Bardzo proszê pana Tadeusza Grzesiaka z Francji o zabranie g³osu.
Nastêpna zabierze g³os pani Ma³aœnicka de Martin z Hiszpanii.
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Tadeusz Grzesiak
Prezes Coordination Franco-Polonaise du Sud-Ouest

Wielce Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Nieobecny Panie Mar-
sza³ku Sejmu! Szanowny Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie i Panowie
Prezesi organizacji polonijnych! Szanowne Panie! Szanowni Panowie!

Pragnê serdecznie podziêkowaæ w imieniu Polonii francuskiej i bardzo li-
cznych francuskich stowarzyszeñ przyjaŸni francusko-polskiej za zaprosze-
nie do debaty na temat uczestnictwa organizacji polonijnych w promocji ak-
cesji Polski do Unii Europejskiej.

Zanim wrócê do tematu dzisiejszych obrad, chcê powiedzieæ, ¿e oczywi-
ste jest, i¿ Polska potrzebuje silnego i aktywnego propolskiego lobby we
Francji.

Przyjechaliœmy tutaj w pi¹tkê: dyrektor szko³y Stowarzyszenia „Nazareth
Famille” pani Krystyna Or³owicz-Sadowska z Pary¿a, pani Anna
WoŸniak-Saporte – prezes Stowarzyszenia PrzyjaŸni Francusko-Polskiej
„Sur un air de Pologne” w Clermont-Ferrand, to jest centrum Francji, pan
Czes³aw Bartela – prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Rezerwistów i By³ych
Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej we Francji, w Nancy, to jest wscho-
dnia Francja, pan Hervé Styœ – prezes organizacji „Dom Polonijny”, najlicz-
niejszego byæ mo¿e stowarzyszenia na pó³nocy Francji, no i ja sam.

Do dziœ wszyscy wiedz¹, ¿e francuska emigracja jest najstarsza i najbar-
dziej znamienita na œwiecie. Mia³a ona w swym gronie Mickiewicza, Norwi-
da, marsza³ka Poniatowskiego, Mariê Sk³odowsk¹-Curie. Nadal w jej sk³ad
wchodzi wiele wybitnych osobowoœci. Niestety nie potrafi³a siê zjednoczyæ,
aby stworzyæ – tak jak w innych krajach Europy, co tutaj doskonale widzê –
takie cia³o jak na przyk³ad rada francuskiej Polonii. Potrzebujemy pojedna-
nia. Inne mniejszoœci narodowe potrafi³y siê zorganizowaæ, na przyk³ad no-
wo przyby³a do Francji wspólnota islamska, która stworzy³a ostatnio, w maju
bie¿¹cego roku, swoje w³asne rady i dzia³a pozytywnie, aby szanowano jej
to¿samoœæ i interesy ojczystego kraju. Na szczêœcie od trzech lat prze¿ywamy
radykalne zmiany we francuskiej Polonii.

Oczywiœcie nasze towarzystwa popieraj¹ g³osowanie na tak i wejœcie Pol-
ski do Unii Europejskiej.

Wszystko zaczê³o siê w 2000 r. od uroczystego ods³oniêcia w Rochefort
nad Zatok¹ Biskajsk¹ pomnika poœwiêconego lotnikom polskim. To jest je-
dyny taki pomnik we Francji upamiêtniaj¹cy walcz¹cych za Francjê, „za
wolnoœæ wasz¹ i nasz¹”, w latach 1940–1945. Zgromadzeni dzia³acze polonij-
ni – s¹ tutaj obecni – odczuli potrzebê zorganizowania narodowego zjazdu
Polonii i stworzenia od dawna wymarzonej rady francuskiej Polonii.
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W 2001 r., w Rochefort, dwustu delegatów z ca³ej Francji spotka³o siê,
przy udziale Jego Ekscelencji ambasadora RP we Francji, pana Tombiñ-
skiego, rektora Polskiej Misji Katolickiej, ksiêdza pra³ata Je¿a, i wielu preze-
sów licz¹cych siê stowarzyszeñ.

W 2002 r. na zjazd Polonii francuskiej w Lens, na pó³nocy Francji, zorga-
nizowany przez pana Jana Piotra Grzeszczyka, prezesa Kongresu Polonii
Francuskiej i pana Hervé Stysia, prezesa Domu Polonijnego, przyjecha³o
wiêcej ni¿ dwustu przedstawicieli Polonii francuskiej, i Karta Polonii Fran-
cuskiej zosta³a przeg³osowana przez mia¿d¿¹c¹ wiêkszoœæ uczestników kon-
gresu. Karta Polonii Francuskiej to podwaliny przysz³ej rady francuskiej Po-
lonii. Pani Helena Miziniak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych, by³a obecna. Sztafetê podj¹³o Stowarzyszenie „Kongres Polonii
Pary¿ 2003”, któremu przewodniczy pan Emmanuel Noirot-Borowski i wie-
my, ¿e stowarzyszenie to szykuje kongres francuskiej Polonii, który ma siê
odbyæ w Pary¿u w 2004 r. Do zarz¹du tego stowarzyszenia nale¿y obecna tu-
taj pani Krystyna Or³owicz-Sadowska i ona na pewno bêdzie mówiæ Szano-
wnym Pañstwu o przysz³oœci.

W tym roku w skali regionalnej zgromadziliœmy siê my, to znaczy Polonia
po³udniowo-zachodniej Francji, która grupuje stowarzyszenia od Bordeaux
do La Rochelle, i œwiêtowaliœmy 3 Maja w Rochefort. By³ obecny pan Ben-
tzmann, konsul polski, i pose³ z naszego miasta, pan Jean-Louis Leonard,
który jest prezesem parlamentarnej komisji przyjaŸni francusko-polskiej
i bardzo nas popiera.

Nie kryjmy przed sob¹ rzeczywistoœci – prze¿ywamy we Francji wielkie
problemy.

Po pierwsze, zmniejsza siê liczba stowarzyszeñ polonijnych. Wiêkszoœæ
za³o¿onych po stanie wojennym w 1981 r. stowarzyszeñ pomocy dla Polski
ju¿ znik³a. Coraz mniej jest równie¿ zespo³ów folklorystycznych, a stowarzy-
szenia przyjaŸni francusko-polskiej, poza bardzo aktywn¹ Polsk¹ Misj¹ Kato-
lick¹, bardzo czêsto siê nie znaj¹ miêdzy sob¹ i trudno im przyci¹gaæ m³o-
dzie¿. Znana twierdza polskoœci, pó³nocna Francja, z powodu starzenia siê
cz³onków tradycyjnych organizacji, skazana jest na ograniczenie swojego
dzia³ania. Nowe formu³y stowarzyszeñ, przyci¹gaj¹ce m³odzie¿, musz¹ byæ
dopiero wynalezione i myœlê, ¿e pan Styœ siê tym zajmuje. Œrodek ciê¿koœci
znajduje siê teraz w Pary¿u, gdzie Polska Misja Katolicka wydaje „G³os Ka-
tolicki”, jedyny francuski tygodnik wychodz¹cy po polsku, gdzie dzia³aj¹
ksiê¿a pallotyni i gdzie polsk¹ kulturê reprezentuj¹ Biblioteka Polska i To-
warzystwo Historyczno-Literackie.

Po drugie, z powodu aktualnych wydarzeñ – chodzi o zakup przez Polskê
amerykañskich samolotów, nie zaœ francuskich, i polsk¹ interwencjê zbrojn¹

60



w Iraku – zmieni³ siê klimat opinii francuskiej wobec Polski. Jak nasze orga-
nizacje polonijne maj¹ wyjœæ z tej sytuacji i uczestniczyæ w promocji akcesji
Polski do Unii Europejskiej?

Wydaje nam siê, ¿e nale¿y trafiæ do przychylnych s³uchaczy, to znaczy do
Francuzów polskiego pochodzenia, do Polonii i do mieszanych ma³¿eñstw,
bardzo licznych, do francuskich przyjació³ Polski. Francja to na pewno jedy-
ny kraj na œwiecie, gdzie istniej¹ towarzystwa przyjaŸni francusko-polskiej
nieskupiaj¹ce Polaków, kierowane przez Francuzów albo takie, w których
mniejszoœæ cz³onków jest polskiego pochodzenia. To jest prawdziwe miste-
rium. Nowo powo³ana w Lens Karta Polonii Francuskiej obejmuje nie tylko
Polaków, ale i Francuzów kochaj¹cych Polskê, których Polonia przyjê³a do
swego grona.

Zbli¿aj¹cy siê rok 2004 i Polski Sezon Kulturalny we Francji daje nam
cenn¹ okazjê dzia³ania we Francji na rzecz integracji Polski z Uni¹.

Obok kontaktów z w³adzami, w szczególnej atmosferze, o której ju¿ mó-
wi³em, niezbêdna wydaje mi siê wspó³praca komisarza z Poloni¹ i licznymi
stowarzyszeniami przyjaŸni francusko-polskiej. Trudno powiedzieæ, ilu
Francja liczy obywateli pochodz¹cych z Polonii albo maj¹cych œcis³e wiêzi
rodzinne czy duchowe z Polsk¹, ale na pewno niewiele mniej ni¿ dwa milio-
ny osób. Nasz priorytet to skontaktowanie tych ró¿nych kó³ i wspólnot, i ile
razy bêdzie to mo¿liwe, pozyskanie ich do dynamicznej wspó³pracy.

Dam przyk³ad zmarnowanej szansy pomocy ze strony francuskiej Polonii
w lansowaniu polskich filmów we Francji. Gdyby we wspó³pracy z artystami
i dzia³aczami polonijnymi we Francji przygotowano francuskie wersje pol-
skich filmów, jak „Pan Tadeusz” albo „Ogniem i mieczem”, dostosowane
do francuskiej wra¿liwoœci i francuskiej kultury, to te filmy sta³yby siê u nas
wielkimi przebojami.

Na zakoñczenie tych rozwa¿añ musimy siê zapytaæ, co znaczy integracja
Polski z Uni¹ Europejsk¹. Oczywiœcie we francuskiej debacie nasze orga-
nizacje broni¹ interesów Polski, o tym ju¿ wszyscy du¿o mówili. Le¿¹ nam
na sercu wa¿ne sprawy dotycz¹ce naszej to¿samoœci narodowej i kultury.
Wielki Polak Jan Pawe³ II wraca nieustannie do tego, ¿e naród to kultura.
Invocatio dei i wspomnienie o chrzeœcijañstwie, które pozwoli³o budowaæ
pierwsz¹ Europê, to nawi¹zanie w przysz³ej konstytucji europejskiej do
naszych Ÿróde³, do naszej tradycji, do ojczystego prawa rodzinnego i prawa
do ¿ycia. To wa¿ne czêœci naszej to¿samoœci, ale te¿ i naszej przysz³oœci.
Debaty w krêgach Polonii francuskiej, ale i z naszymi francuskimi przyja-
ció³mi, mog¹ przynieœæ wielkie korzyœci w budowaniu prawnego i ducho-
wego obrazu przysz³ej Europy, jak równie¿ i Francji, w której ¿yjemy i któ-
r¹ kochamy.
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Wysoka Izbo! Polacy z Kraju! Zwracam siê do Was, ¿eby wyraziæ moje
najserdeczniejsze ¿yczenia.

Na zakoñczenie pozwalam sobie zasugerowaæ, by z okazji Polskiego Se-
zonu Kulturalnego we Francji – zajmuje siê nim pan komisarz Ryszard Ku-
biak, którego spotka³em wczoraj – zorganizowaæ w Pary¿u w 2004 r. oraz
przy generalnych konsulatach w Lille na pó³nocy Francji i w Lyonie narodo-
we zjazdy wszystkich oddanych sprawie, zarówno francuskich, jak i polskich
dzia³aczy. Zjazdy te mog³yby siê odbyæ pod honorowym patronatem w³adz
polskich i francuskich, mimo przejœciowych nieporozumieñ, i mia³yby na ce-
lu zacieœnienie istniej¹cych od wieków nieœmiertelnych wiêzi kulturalnych
nas ³¹cz¹cych. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo panu Grzesiakowi.
Udzielam g³osu pani Ma³gorzacie Ma³aœnickiej de Martin.
Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan Micha³ Zieliñski z Finlandii.

Ma³gorzata Ma³aœnicka de Martin
Prezes Hiszpañsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Forum”

Panie Marsza³ku! Panie Prezydencie! Szanowni Pañstwo!
Polonia hiszpañska z wielk¹ uwag¹ œledzi przebieg procesu akcesji Polski

do Unii Europejskiej. Jesteœmy œwiadomi ogromnego znaczenia tego aktu
dla przysz³oœci Polski, jej rozwoju i dobrobytu, tym bardziej ¿e mieszkamy
w pañstwie, które by³o jednym z ostatnich pañstw kandyduj¹cych, i wielu
z nas mia³o okazjê byæ naocznymi œwiadkami imponuj¹cego skoku cywiliza-
cyjnego, który dokona³ siê w Hiszpanii, oraz ogromnych przemian gospodar-
czych i innych, w dalszym ci¹gu dokonuj¹cych siê zreszt¹ na naszych oczach.

Kiedy w 1986 r. decydowa³a siê przysz³oœæ Hiszpanii, jej parlament, jako
wyraziciel woli swego narodu, przewa¿aj¹c¹, bo ponadosiemdziesiêciopro-
centow¹, wiêkszoœci¹ g³osów opowiedzia³ siê za przyst¹pieniem do Unii.
Dowodzi³o to doskonale tego, ¿e Hiszpanie pojêli, œwietnie pojêli, ¿e Unia
mo¿e byæ dla nich wielk¹ szans¹ na wyjœcie z izolacji, na zaistnienie i prê¿ny
rozwój ich kraju, na nowoczesne prawodawstwo, na zmodernizowane i no-
woczesne rolnictwo i przemys³ oraz wzrost zamo¿noœci obywateli.

Pewne restrykcje narzucone przez Brukselê, jak ograniczenie produkcji
wina czy oliwy, tego ¿ywego, p³ynnego z³ota hiszpañskiego, czy te¿ doty-
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cz¹ce cytrusów i rybo³ówstwa, spotyka³y siê z niezadowoleniem wielu sekto-
rów gospodarki hiszpañskiej, nierozumiej¹cych pocz¹tkowo istoty unijnej
polityki restrukturyzacyjnej, ale dzisiaj w Hiszpanii nikt przy zdrowych
zmys³ach nie kwestionuje s³usznoœci podjêtej decyzji i nie neguje dobro-
dziejstw, jakie sta³y siê udzia³em tego kraju.

Oczywiœcie nale¿y tu podkreœliæ ogromne zas³ugi samych Hiszpanów,
którzy potrafili umiejêtnie skorzystaæ z unijnej szansy i unijnych funduszy.
Zbudowali œwietny system dróg, zmodernizowali rolnictwo i gospodarkê.
Dziœ nawet w ma³ej górskiej kastylijskiej wiosce, w której bywam od czasu
do czasu, widaæ obecnoœæ unijn¹. Zalesia siê ogromne po³acie terenów zagro-
¿onych erozj¹, i to w ramach jednego z licznych projektów finansowanych
z funduszy unijnych. Coraz wyraŸniejsza jest te¿ œwiadomoœæ, ¿e udzia³
w Unii to przynale¿noœæ nie tylko do wielkiej Europy wspólnych interesów,
ale równie¿ do Europy wspólnych wartoœci.

Bogaci w doœwiadczenia hiszpañskie popieramy – a mam tu na myœli za-
równo stowarzyszenie „Forum”, jak i inne organizacje polonijne zrzeszone
w Federacji Organizacji Polskich i Hiszpañsko-Polskich w Hiszpanii – z ca-
³ych si³ ideê przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Zreszt¹ od wielu lat
prowadzimy akcjê promowania Polski, przysz³ego kraju Unii. Pracujemy nad
kszta³towaniem pozytywnego wizerunku Polaków i Polski w spo³eczeñstwie
hiszpañskim, w samorz¹dzie lokalnym, w kontaktach z instytucjami i w³a-
dzami hiszpañskimi. Propagujemy polsk¹ kulturê wœród Hiszpanów poprzez
konferencje, koncerty, wieczory czy spotkania. Edukujemy najm³odsze po-
kolenie Polaków mieszkaj¹cych w Hiszpanii w duchu polskoœci i europej-
skoœci, staraj¹c siê kszta³ciæ w naszych polonijnych placówkach oœwiatowych
m³odych Europejczyków polskiego pochodzenia œwiadomych swych pol-
skich korzeni, sprawnie pos³uguj¹cych siê jêzykiem polskim, znaj¹cych kul-
turê i historiê kraju swego pochodzenia.

Nasz wk³ad w integracjê Polski z Uni¹ Europejsk¹ to w³aœnie ten systematy-
czny, codzienny wysi³ek i dba³oœæ o dobre imiê Polski, która w Hiszpanii koja-
rzy siê najczêœciej – tak to jest – z krajem ludzi integruj¹cych siê bez wiêkszych
problemów, wykszta³conych, zdolnych, pracowitych i przedsiêbiorczych.

Przed referendum bêdziemy prowadziæ intensywn¹ kampaniê na rzecz
masowego udzia³u obywateli polskich mieszkaj¹cych w Hiszpanii w referen-
dum, a po referendum – kampaniê na rzecz ratyfikowania przez parlament
hiszpañski traktatu dotycz¹cego akcesji Polski do Unii. Dzisiaj dajemy temu
œwiadectwo, wierz¹c g³êboko w to, ¿e Polacy, podobnie jak Hiszpanie szes-
naœcie lat temu, dokonaj¹ s³usznego wyboru i w³¹cz¹ siê w budowê wielkiej,
prê¿nej, dostatniej spo³ecznoœci europejskiej, ¿e powiedz¹: tak dla Polski
i tak dla Unii Europejskiej. Dziêkujê. (Oklaski)
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Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo.
Przy okazji chcê powiedzieæ, ¿e na moje zaproszenie 4 czerwca przybê-

dzie do Polski pan Juan José Lucas, przewodnicz¹cy Senatu Hiszpanii, który
obieca³ mi, ¿e osobiœcie zaanga¿uje siê w aktywn¹ kampaniê i bêdzie prze-
konywa³ naszych rodaków tu, w Polsce, do g³osowania w referendum na tak.

Bardzo proszê pana Micha³a Zieliñskiego z Finlandii o zabranie g³osu.
Jako nastêpna wyst¹pi pani Bos-Karczewska z Holandii.

Micha³ Zieliñski
Prezes Honorowy Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach

Panie Marsza³ku! Panie Prezydencie! Pañstwo Senatorowie!
Witam szczególnie pana senatora Rzemykowskiego – pozdrawiamy go

z Finlandii – który by³ naszym goœciem podczas obchodów œwiêta polskiego
i koncertów polskich.

Zjednoczenie Polskie dziêkuje za zaproszenie. Reprezentuje je pani Ali-
cja Sollamo, obecny prezes zjednoczenia, oraz ja, który obecnie jestem pre-
zesem honorowym – Micha³ Zieliñski, od czterdziestu lat w Finlandii.

Finlandia to jest w ogóle dziwny, bardzo szczególny kraj, i podobnie
szczególna jest ca³a nasza Polonia. To jest kraj, który le¿y bardzo blisko Pol-
ski, a mimo to mieszkañcy tych dwóch krajów bardzo ma³o o sobie wiedzieli.

Zjednoczenie Polskie zosta³o za³o¿one w 1917 r., gdy Polska i Finlandia
by³y czêœciami carskiej Rosji. Tysi¹ce polskich ¿o³nierzy s³u¿y³y w armii car-
skiej. W 1917 r., kiedy nast¹pi³ przewrót marcowy, Polacy zorganizowali siê,
zw³aszcza batalion artylerzystów, i oko³o czterech tysiêcy oficerów za³o¿y³o
Zjednoczenie Polskie.

Do 1918 r., kiedy Polska uzyska³a niepodleg³oœæ, legitymacja Zjednocze-
nia Polskiego spe³nia³a rolê dowodu to¿samoœci. Po uzyskaniu niepodleg³o-
œci przez Polskê wiêkszoœæ Polaków i ¿o³nierzy wyjecha³a z Finlandii. Zosta-
³a niewielka grupka drobnych przedsiêbiorców, kupców, którzy na pó³noc,
do Finlandii, zawêdrowali na przyk³ad z Bi³goraja przez granicê i przez Ro-
sjê. Niektórzy, tak jak Wiktor de Szejko, który ju¿ nie ¿yje… Ojciec by³ ma-
szynist¹ i jego parowóz by³ ostatni, który dojecha³ z Rosji do granicy fiñskiej.
Dalej szed³ na piechotê. Podobnie znany, ju¿ niestety nie¿yj¹cy, Georg de
Godzinski, œwietny muzyk i kompozytor, taki fiñski Szpilman.

Zjednoczenie Polskie rozkwit³o. Œrodowisko polonijne w latach szeœæ-
dziesi¹tych, kiedy przyjecha³o bardzo wielu Polaków, wielu muzyków, in¿y-
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nierów, lekarzy, architektów, grafików, podjê³o dzia³ania zarówno maj¹ce na
celu wyjœcie naprzeciw potrzebom i aspiracjom naszego œrodowiska, jak
i s³u¿¹ce kszta³towaniu pozytywnego wizerunku Polski i osób polskiego po-
chodzenia w œrodowisku fiñskim. Sta³o siê tak, pocz¹wszy zw³aszcza od po-
³owy lat szeœædziesi¹tych.

Poniewa¿ tak siê z³o¿y³o, ¿e bardzo wieleosób zajmuje siê kultur¹, a kul-
tura nie potrzebuje t³umacza, od ponad dziesiêciu lat, kiedy upad³ PRL,
a zaczê³a siê III Rzeczpospolita Polska i mogliœmy wspólnie w ambasadzie
RP œwiêtowaæ œwiêta 3 Maja i 11 Listopada, organizujemy koncerty w piêk-
nym koœciele Temppeliaukion kirkko, wykutym w skale.

W Œwiêto Niepodleg³oœci propagujemy muzykê polsk¹ w wykonaniu wy-
bitnych m³odych polskich artystów. Szczególnie obchodziliœmy osiemdzie-
siêciolecie Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r., organizuj¹c a¿ tydzieñ muzy-
ki polskiej, to by³o siedem koncertów. Miêdzy innymi wystêpowa³a Urszula
Krygier, by³ koncert orkiestry symfonicznej radia fiñskiego, dyrygowa³ Jan
Krenz, œpiewa³ Jerzy Artysz, grali Katarzyna Jankowska, profesor Krzysztof
Jakowicz, Krystyna Boruciñska, Kwartet Smyczkowy „Camerata”, Dina Jof-
fe – fortepian, Aleksander Gebert – wiolonczela, œpiewa³a Urszula Krygier
– mezzosopran, gra³y Magdalena Rezler, Joanna Górecka, znany polski
kompozytor Górecki by³ goœciem honorowym. Odwiedzi³ nas równie¿ pan
senator Tadeusz Rzemykowski i by³ na koncercie po¿egnalnym w auli uni-
wersytetu w Helsinkach, gdzie wystêpowa³a orkiestra konserwatorium mu-
zycznego w Helsinkach, w którym pracujê od trzydziestu piêciu lat.

Tak wiêc mogê krótko powiedzieæ, ¿e to propagowanie polskoœci i Polski
w zasadzie odbywa siê ju¿ dziesi¹tki lat. Jeœlibym przet³umaczy³ przys³owie
fiñskie na jêzyk polski, krótko je sparafrazowa³, to odpowiada³oby mu przy-
s³owie polskie: „Jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹”. Jesteœmy przekonani, ¿e my,
Polacy w Finlandii, jesteœmy najlepsz¹ wizytówk¹ Polski, najlepsz¹ promo-
cj¹, bo Finowie s¹ bardzo ma³omówni, ale bardzo spostrzegawczy i mimo
wszystkich pozorów doszli do bardzo wysokiego poziomu – proszê spojrzeæ
na te prospekty, spojrzeæ na to, jaki jest dochód narodowy Finlandii, a Fin-
landia jest cz³onkiem Unii Europejskiej od 1995 r.

Organizujemy równie¿ koncerty z okazji 3 Maja, których ide¹ jest to, ¿e
nasi wychowankowie, wychowankowanie polskich pedagogów, graj¹ muzy-
kê polsk¹. W zesz³ym roku na osiemdziesiêciopiêcioleciu naszego zjedno-
czenia, na którym goœciem by³ pan senator G³adkowski, Finka, któr¹ uczy-
³em fortepianu, ale nie œpiewu, œpiewa³a pieœni Chopina i Moniuszki
w jêzyku polskim. Ja jej akompaniowa³em. Œpiewa³a tak piêknie po polsku,
¿e podszed³ do niej konsul RP i zacz¹³ rozmawiaæ po polsku, a ona musia³a
mu wyt³umaczyæ, ¿e tylko umie œpiewaæ po polsku, a rozmawiaæ nie potrafi.
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Ciekawe jest równie¿ to, ¿e czterdzieœci, czterdzieœci piêæ lat temu
o Polsce w Finlandii prawie nikt nic nie wiedzia³. Wiadomo, wiedzieli to,
czego uczyli na geografii. A teraz w³aœnie dziêki znakomitym grafikom
i nam, tam pracuj¹cym… Nas jest bardzo ma³o, ale w porównaniu do
wszystkich innych emigracji, emigracji w innych krajach, mamy chyba
najwy¿szy procent ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem. Po prostu by³ mur
jêzykowy, ale te¿ to nie by³ kraj dla gastarbeiterów, nie mo¿na by³o na
czarno pracowaæ itd.

A jeœli chodzi o promocjê Polski, to ja osobiœcie jestem gotów, dekla-
rujê to, pojechaæ jeszcze przed referendum do regionu, z którego pocho-
dzê. Jest to ziemia pa³ucka, W¹growiec. Stamt¹d pochodzi równie¿ pan
senator Rzemykowski. Tam mnie wszyscy znaj¹, bo zawsze coœ tam ro-
bi³em – gra³em, wystêpowa³em. Jestem przekonany, ¿e potrafi³bym du-
¿o powiedzieæ o tym, jak wygl¹da sytuacja Polaka, który mieszka czter-
dzieœci lat w Finlandii i jest od oœmiu lat obywatelem pañstwa
cz³onkowskiego Unii Europejskiej. Tak wiêc zrobiê to bardzo chêtnie,
mogê w tym osobiœcie uczestniczyæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Proszê o zabranie g³osu pani¹ Bos-Karczewsk¹ z Holandii.
Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan W³odzimierz Dropiñski z Belgii.

Ma³gorzata Bos-Karczewska
Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Ekspertów Polskich w Holandii

Panie Marsza³ku Senatu! Panie Prezydencie Kaczorowski! Szanowni
Pañstwo! Kochani Rodacy!

Witam pañstwa, wszystkich uczestników konferencji Polonii z krajów
Unii Europejskiej, bardzo serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Eksper-
tów Polskich w Holandii, którego jestem przewodnicz¹c¹. Witam Pañ-
stwa bardzo serdecznie.

Chcia³abym podzieliæ siê z Pañstwem kilkoma moimi refleksjami.
Drodzy Pañstwo, Polska stoi przed historyczn¹ decyzj¹. Dok³adnie za

dwadzieœcia siedem dni Polacy w Polsce i poza Polsk¹, za granic¹, uda-
dz¹ siê do urn, mam nadziejê, by oddaæ g³os w referendum w sprawie
akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Akcesja Polski i, co chcia³abym podkreœliæ, pozosta³ych pañstw kan-
dyduj¹cych z naszego regionu definitywnie przypieczêtuje koniec ja³tañ-
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skiego podzia³u Europy. Ale patrz¹c bardziej w przysz³oœæ, perspektywicz-
nie, udzia³ Polski w Unii Europejskiej nale¿y, moim zdaniem, postrzegaæ
jako wielk¹ inwestycjê w przysz³oœæ.

Z zawodu jestem ekonomist¹, z profesji dziennikarzem, i w³aœnie jako
ekonomista wiem, ¿e stopieñ rentownoœci inwestycji zale¿y od zaanga¿owa-
nego kapita³u, nie tylko finansowego, który miêdzy innymi bêdzie pocho-
dzi³ z bud¿etu, ale równie¿ ludzkiego i spo³ecznego. Ka¿dej inwestycji towa-
rzyszy pewne ryzyko. W tym przypadku inwestycji, jak¹ jest akcesja Polski
do Unii Europejskiej, towarzysz¹ pewne szanse i wyzwania.

I tutaj chcia³abym podkreœliæ, ¿e im wiêksze bêd¹ nak³ady, im wiêksza
bêdzie energia w³o¿ona w tê w³aœnie inwestycjê, tym wiêksze bêd¹ korzyœci
Polski z akcesji do Unii Europejskiej. Ale czy Polska na tym skorzysta? Po-
wtórzê to, co powiedzieli moi szanowni poprzednicy: to zale¿y od nas sa-
mych.

Chcia³abym tu równie¿ dodaæ, ¿e to, czy Polska skorzysta, bêdzie tak¿e
zale¿eæ od umiejêtnoœci rz¹du, umiejêtnoœci zawierania kompromisów
w przeró¿nych koalicjach, jakie bêd¹ siê formowaæ w ³onie poszerzonej Eu-
ropy, mam nadziejê, do dwudziestu piêciu krajów.

Polska stoi wiêc przed historyczn¹ decyzj¹. Ja okreœlam j¹ jako decyzjê:
inwestowaæ czy nie inwestowaæ. Nieinwestowanie oznacza de facto stanie
w miejscu, czyli regres.

Jestem g³êboko przekonana, ¿e Unia Europejska stwarza Polsce szansê
na skok nie cywilizacyjny, ale raczej modernizacyjny, na zwiêkszenie dobro-
bytu przeciêtnego Polaka. Uwa¿am bowiem, jako cz³owiek, który od piêtna-
stu lat zajmuje siê integracj¹ europejsk¹, i ekonomista, ¿e wraz z akcesj¹ Pol-
ski do Unii Europejskiej pojawi siê nowa dynamika, która bêdzie generowaæ
wzrost gospodarczy, bêdzie przynosiæ nowe miejsca pracy. Powstan¹ nowe
bran¿e, nowe sektory, jak na przyk³ad sektor us³ug, który bêdzie generowa³
miejsca pracy. Ale ¿eby te miejsca pracy powsta³y, Polacy, polscy biznesme-
ni musz¹ zwiêkszyæ swoje kompetencje i wiedzê, by móc konkurowaæ
w tych nowych sektorach.

To jest inwestycja w przysz³oœæ, w przysz³oœæ Polaków, kolejnych na-
szych pokoleñ, Polaków w Polsce, ale równie¿ i Polaków w innych krajach
kandyduj¹cych, którzy równie¿ bêd¹ czerpaæ korzyœci z akcesji Polski do
Unii Europejskiej.

Aby byæ wiarygodnym, trzeba mówiæ te¿ o pewnych realnych wyzwa-
niach i zagro¿eniach. I tu chcia³abym poruszyæ pewien problem, który jesz-
cze siê nie pojawi³ w dzisiejszej debacie, a mianowicie ten, ¿e i Unia Euro-
pejska siê zmienia. Unia, do której Polska wchodzi, jest obecnie na etapie
zmian. Jak powiedzia³ marsza³ek Sejmu, pan Borowski, obecnie w konwen-
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cie trwaj¹ debaty nad konstytucj¹ Europy. To zmieni oblicze Europy.
A drugim czynnikiem, który zmieni Uniê Europejsk¹, bêdzie w³aœnie jej
rozszerzenie o nastêpnych dziesiêæ krajów.

Miejmy nadziejê, ¿e Unia Europejska obejmuj¹ca obecnie piêtnaœcie
krajów, w których my mieszkamy, bêdzie na tyle elastyczna, zarówno w pro-
cesie ratyfikacji, jak i póŸniej, ju¿ w rozszerzonej Europie, ¿e zachowa spraw-
noœæ dzia³ania. Chodzi o sprawne przyjêcie nowych cz³onków i funkcjono-
wanie rozszerzonej Unii Europejskiej.

Teraz kilka s³ów o Polonii w Holandii, któr¹ reprezentuje Stowarzyszenie
Ekspertów Polskich. Okreœlamy siê jako stowarzyszenie networkowe, sie-
ciowe. Jesteœmy m³od¹ organizacj¹, licz¹c¹ oko³o dziesiêciu lat. Dzia³amy
w Internecie, rozsy³amy równie¿ e-maile. Dzia³amy te¿ na naszych stronach
internetowych, które pañstwu serdecznie polecam, www.polonia.nl. Ma-
my te¿ specjaln¹ stronê internetow¹ poœwiêcon¹ referendum akcesyjnemu.
Strona ta nazywa siê www.takwreferendum.pl. Podajemy tam informacje
i linki dotycz¹ce wa¿nych Ÿróde³ informacji, gazet polskich, które maj¹ spec-
jalne serwisy, równie¿ linki do ustaw czy uchwa³, aktów prawnych, które re-
guluj¹ sprawy referendum. Podajemy równie¿ informacje o referendum
w innych krajach kandyduj¹cych. Na dwa tygodnie przed referendum pla-
nujemy w czasie du¿ego wydarzenia kulturalnego w Holandii rozdawaæ zna-
czki z napisem „Tak w referendum”, poniewa¿ jesteœmy w kontakcie
z ogólnokrajow¹ inicjatyw¹ organizacji pozarz¹dowych, które promuj¹ refe-
rendum w³aœnie poprzez kampaniê „Tak w referendum”. To s¹ nasi kole-
dzy z organizacji pozarz¹dowej; my, organizacja polonijna, równie¿ jesteœmy
organizacj¹ pozarz¹dow¹. Przeprowadzimy te¿ akcjê w Internecie, akcjê
e-mailow¹. Bêdziemy rozsy³aæ do Polaków e-maile z apelem o aktywny
udzia³ w referendum.

Mam nadziejê, ¿e Polonia w Holandii, kieruj¹c siê w³aœnie d³ugofalowy-
mi pobudkami, poprze akcesjê Polski do Unii Europejskiej. Chcemy lepszej
przysz³oœci dla Polaków w kraju, ale równie¿, co podkreœlam, dla Polaków
w innych krajach kandyduj¹cych.

I tu bym chcia³a podkreœliæ, ¿e dzisiaj na Litwie odbywa siê referendum.
Litwa dzisiaj i jutro bêdzie oddawaæ g³osy na rzecz swej akcesji w Unii Eu-
ropejskiej. Mam tutaj litewski znaczek z napisem „As europietis”, co znaczy
„Jestem Europejczykiem”. To jest litewski odpowiednik „Tak w referen-
dum”. A ¿e na Litwie ¿yje, jak wiemy, ponad trzysta tysiêcy Polaków, trzy-
mamy dziœ kciuki za Litwê.

Proszê pañstwa, kilka s³ów o dzisiejszej konferencji. Ma ona wa¿ny cel.
Chodzi o to, jak w³¹czyæ Poloniê do promocji Polski w Unii Europejskiej.
Konferencja ta utwierdza mnie w przekonaniu, ¿e kraj i w³adze Polski maj¹
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oczekiwania w stosunku do nas, do Polaków mieszkaj¹cych w krajach Unii
Europejskiej. Polska liczy na nas, liczy na Poloniê. I tak samo jak poprzed-
nio oczekiwano, ¿e Polonia amerykañska poprze starania Polski o cz³onko-
stwo w NATO, tak teraz s¹ oczekiwania, abyœmy my, Polonia unijna, aktyw-
nie wsparli akcesjê Polski do Unii Europejskiej. I te oczekiwania co do
naszej proaktywnej postawy s¹, co podkreœlam, s³uszne.

A co my mo¿emy zaoferowaæ? Przygotowa³am sobie krótki tekst, ale
w miêdzyczasie, kiedy s³ucha³am wyst¹pieñ ministra spraw zagranicznych,
pana Cimoszewicza, marsza³ka Senatu, pana Pastusiaka, marsza³ka Sejmu,
pana Borowskiego, zarysowa³ mi siê obraz bêd¹cy pewn¹ syntez¹ tego, jak
Polacy w krajach Unii Europejskiej mog¹ wspieraæ Polskê. Chcia³abym siê
podzieliæ kilkoma moimi refleksjami z dzisiejszego przedpo³udnia.

Otó¿ w ca³ym tym procesie mo¿na wyró¿niæ trzy znacz¹ce momenty.
Pierwszy moment, obecny, to referendum – i tutaj minister Cimoszewicz

okreœli³ rolê Polonii jako œwiadka i doradcy dla Polaków w kraju.
Nastêpny moment to ratyfikacja przez kraje unijne. Marsza³ek Pastusiak

mówi³ o naszej roli jako kreatorów wizerunku Polski czy promotorów jej do-
brego wizerunku, a z kolei marsza³ek Borowski powiedzia³, ¿e Polonia po-
winna byæ orêdownikiem Polski w krajach Unii Europejskiej.

Chcia³abym jeszcze powiedzieæ o trzecim momencie, który nast¹pi po sa-
mej akcesji Polski do Unii Europejskiej, i o naszej najwa¿niejszej roli,
o czym mówi³ marsza³ek Sejmu Borowski, zwi¹zanej z kapita³em, który jak
dot¹d jest niewykorzystany. Chodzi o kapita³ ludzki Polonii, jakim jest nasze
doœwiadczenie, nasza wiedza. I to jest trafna ocena, tylko trzeba postawiæ na-
stêpne pytanie, bardzo konkretne: co powinno siê zrobiæ, jak to partnerstwo
i nasz udzia³ powinny wygl¹daæ?

OdpowiedŸ na to pytanie nie zosta³a jeszcze udzielona. Mam nadziejê, ¿e
ta konferencja przyczyni siê do jej udzielenia. Mo¿e zainicjujemy jakiœ pro-
ces analizy i dziêki pewnym refleksjom dowiemy siê, co naprawdê mo¿emy
zrobiæ.

Ja bym chcia³a rzuciæ tylko jeden pomys³. Poniewa¿ wiek emerytalny
w krajach unijnych jest dosyæ niski, mo¿na by za³o¿yæ banki danych na te-
mat m³odych emerytów Polaków mieszkaj¹cych w krajach unijnych i na
przyk³ad w³¹czyæ ich do dzia³añ wspieraj¹cych Polskê, polskie samorz¹dy,
szko³y, szpitale, uniwersytety, firmy swoj¹ wiedz¹ w momencie, kiedy Pol-
ska bêdzie ju¿ funkcjonowaæ w Unii Europejskiej. Mam nadziejê, ¿e ten po-
mys³, czysto obywatelski, spodoba siê i mo¿e ktoœ go w Polsce podejmie.

Moi Drodzy Pañstwo, udzia³ w referendum jest naszym obowi¹zkiem pa-
triotycznym, równie¿ obywatelskim. Chcia³abym siê tu do³¹czyæ do mojego
kolegi, pana Pilata ze Szwecji, i skierowaæ apel, przede wszystkim do pol-
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skich polityków, a¿eby za¿egnali podzia³y polityczne, poniewa¿ w tak wa¿-
nym momencie historycznym, jakim jest akcesja Polski do Unii i referen-
dum w tej sprawie, wszelka bie¿¹ca polityka i podzia³y trac¹ swoje
znaczenie. W jednoœci si³a, Panie i Panowie! Stanówmy tê si³ê, aby ta euro-
pejska inwestycja Polski siê uda³a. Wierzê g³êboko w si³ê spo³eczeñstwa
obywatelskiego naszego kraju.

Na koniec chcia³abym podziêkowaæ organizatorom, Sejmowi i Senatowi,
oraz pomys³odawcom z Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych za bardzo
ciekaw¹ konferencjê i inicjatywê.

Chcia³abym zakoñczyæ moje przemówienie s³owami Cypriana Kamila
Norwida: „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowi¹zek”. A od siebie dodam:
g³osujmy na tak! Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê pani Bos-Karczewskiej.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pana W³odzimierza Dropiñskiego, preze-

sa Zjednoczenia Polskiego w Belgii.
Jako nastêpny bêdzie przemawia³ pan Mieczys³aw Rasiej prezes Zjedno-

czenia Polskiego we W³oszech.

W³odzimierz Dropiñski
Prezes Zjednoczenia Polskiego w Belgii

Panie Marsza³ku! Panie Prezydencie! Panowie Senatorowie!
Jestem prezesem Zjednoczenia Polskiego w Belgii, z siedzib¹ w niefor-

malnej stolicy Europy, Brukseli.
Skoncentrujê siê na dwóch kwestiach, które s¹, moim zdaniem, bardzo

wa¿ne dla sprawy polskiej. Chodzi o dobre imiê Polaków i sprawê kultury.
W relacji cz³owieka do cz³owieka wa¿ny jest wizerunek tego, z którym

rozmawiamy, z którym utrzymujemy kontakty. Je¿eli ten wizerunek jest do-
bry, to bêdziemy mieli dobre kontakty. Je¿eli rozmawiamy z cz³owiekiem
uczciwym, porz¹dnym, to wszystko siê odbêdzie tak, jak trzeba, a je¿eli to
bêdzie jakiœ ³ajdak czy ³otr, to lepiej z nim nie rozmawiaæ. Dlatego wizeru-
nek jest rzecz¹ podstawow¹. Niestety, wizerunek Polski na Zachodzie czy
w Ameryce, na jeszcze dalszym zachodzie, nie zawsze odpowiada prawdzie.
Polacy czêsto s¹ przedstawiani w krzywym zwierciadle, i to w bardzo nie-
smaczny sposób. Pozwolê sobie tutaj podaæ dwa przyk³ady.
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22 marca 2000 r. w bardzo poczytnej belgijskiej gazecie „Le Soir”, ma-
j¹cej równie¿ swój odpowiednik „Le Soir Illustre”, by³a fotografia papie¿a,
który w³aœnie wróci³ z Jerozolimy, i pod t¹ fotografi¹ umieszczono nastêpu-
j¹ce s³owa – podajê je w polskim t³umaczeniu – „Papie¿ pochodz¹cy z kraju,
który wymyœli³ Oœwiêcim”. Te skandaliczne s³owa by³y napisane po fran-
cusku przez dwóch redaktorów artyku³u. Oczywiœcie natychmiast zareago-
wa³em w imieniu Zjednoczenia Polskiego bardzo ostrym listem do redakto-
ra naczelnego „Le Soir”. Zagrozi³em nawet rozpraw¹ s¹dow¹, je¿eli nie
opublikuj¹ naszej odpowiedzi. W koñcu opublikowali nasz¹ odpowiedŸ i za-
czêli siê bardzo niewyraŸnie t³umaczyæ, ¿e w³aœciwie nie chcieli powiedzieæ,
¿e papie¿ pochodzi z kraju, który wymyœli³ Oœwiêcim. W nastêpnym wyda-
niu napisali: „Papie¿ pochodz¹cy z kraju, gdzie Niemcy wymyœlili Oœwiê-
cim”. To by³o naci¹gane i grubymi niæmi szyte.

Drugi przyk³ad. Ukaza³a siê ksi¹¿ka „W piekle gett”, ksi¹¿ka stanowi¹ca
kroniki zag³ady, œwiadectwo na temat holokaustu, zawieraj¹ca dotychczas
niepublikowane teksty, przet³umaczone i zebrane w zbiorze „stanowi¹cym
wstrz¹saj¹c¹ kronikê ¿ycia w polskich obozach”. Podkreœlam: w polskich
obozach. Natychmiast zareagowa³em na to i powiedzia³em redaktorowi arty-
ku³u o tej ksi¹¿ce: to nie o polskie obozy chodzi, to by³y niemieckie obozy
w okupowanej Polsce, to by³o w okupowanej Polsce podczas wojny.

Móg³bym skoñczyæ na tych dwóch przyk³adach, ale mam jeszcze trzeci,
bardzo nieprzyjemny. Ten trzeci te¿ podam.

Otó¿ w angielskim dzienniku „Guardian”, wychodz¹cym w Wielkiej
Brytanii, 14 marca 2001 r. ukaza³o siê twierdzenie, które podajê w polskim
t³umaczeniu: „Sprawa holokaustu w koñcu wychodzi na œwiat³o dzienne.
Wœród uciskaj¹cych nie by³o Niemców, uczynili to Polacy”. Skandaliczne
twierdzenie!

Ograniczê siê do tych trzech przyk³adów.
Tu chodzi o sprawê, która bardzo nas boli, i chcia³bym powiedzieæ, ¿e ob-

rona naszego imienia jest spraw¹ pierwszej wagi dla nas wszystkich, bo obro-
na imienia Polaków jest równie¿ obron¹ naszej godnoœci osobistej, naszej go-
dnoœci narodowej. I ta obrona nie mo¿e spoczywaæ tylko na barkach
Polaków za granic¹, ona powinna byæ przede wszystkim zadaniem w³adz
pañstwowych Rzeczypospolitej.

Zwracam siê w zwi¹zku z tym z apelem do pana marsza³ka: czy nie mo¿-
na by³oby uczyniæ tej sprawy przedmiotem debaty Senatu czy Sejmu i spra-
wiæ, ¿eby w³adze polskie równie¿ bra³y udzia³ w obronie naszego imienia na
ca³ym œwiecie? Mo¿e trzeba stworzyæ jak¹œ komisjê obrony naszego imienia?
Bo my za granic¹ – przynajmniej ja, w Belgii, i jeszcze mo¿e paru kolegów
– niesiemy ca³y ciê¿ar obrony imienia Polski na naszych skromnych barkach.
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A to jest sprawa nas wszystkich – nas, Polaków za granic¹, ale przede wszyst-
kim Polaków w kraju, którzy s¹ szkalowani w straszny sposób. Zwracam siê
wiêc z tym apelem do pana marsza³ka i koñczê ju¿ z tym tematem.

Chcia³bym powiedzieæ o jeszcze jednej sprawie. Otó¿ kolejny nasz obo-
wi¹zek to oczywiœcie zachowanie kultury, bo kultura jest wyrazem to¿samo-
œci narodowej. A je¿eli chodzi o kulturê, to w Belgii robimy oczywiœcie wszy-
stko, co mo¿na.

Mamy g³êbokie wiêzy ze spo³eczeñstwem belgijskim ju¿ od czasów œre-
dniowiecza. Przypominam, ¿e opactwo tynieckie pod Krakowem by³o za³o-
¿one przez benedyktynów pochodz¹cych z Belgii. Przypominam te¿ sprawê
powstania listopadowego w Polsce, które uratowa³o Belgiê od zag³ady
w 1830 r. W 1831 r. grupa oficerów polskich z powstania schroni³a siê w Bel-
gii i genera³ Skrzynecki zosta³ powo³any na stanowisko g³ównodowodz¹cego
wojsk belgijskich. Niestety, nie sprawowa³ swojej funkcji, bo ambasador ca-
ra sprzeciwstawi³ siê temu. Przypominam równie¿ akcjê Pierwszej Dywizji
Pancernej genera³a Maczka w ostatniej wojnie, maj¹c¹ bardzo du¿e znacze-
nie dla naszego imienia, dla nas, Polaków w Belgii.

I na koniec pragnê równie¿ wspomnieæ o 3 Maja, który w Belgii bardzo
uroczyœcie obchodzimy. W ostatni¹ niedzielê, jak zwykle, jak co roku, zapa-
li³em osobiœcie znicz na Grobie Nieznanego ¯o³nierza w towarzystwie a¿
trzech polskich ambasadorów. Bo w Belgii mamy trzech ambasadorów: am-
basadora przy królu, ambasadora przy Unii Europejskiej i ambasadora przy
NATO.

W zwi¹zku z kultur¹ chcia³bym jeszcze powiedzieæ o tym, ¿e mamy
w Brukseli Bibliotekê Polsk¹, która jest oœrodkiem kultury. Potrzebuje ona,
niestety, pomocy finansowej.

Je¿eli chodzi o sprawê wejœcia Polski do Europy, to oczywiœcie jesteœmy
„za” i z ca³¹ radoœci¹ powitamy rodaków z kraju w Unii Europejskiej. Ale
chcia³em powiedzieæ jedno. W Europie, moim zdaniem, brakuje ducha, tro-
chê za silne jest w niej nastawienie materialne. Je¿eli Polska wejdzie do Eu-
ropy, to mo¿e wleje w ni¹ nowego ducha. I to by³oby dobre, moim zdaniem.
Dziêkujê uprzejmie. (Oklaski)

(Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak: Dziêkujê, Panie Prezesie, w dobrej
wierze przyj¹³em pañski apel…)

Moje post scriptum, je¿eli mo¿na.
(Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak: Tak, proszê bardzo.)
Mówiono, ¿e niektórzy boj¹ siê, ¿e czêœæ ludzi nie bêdzie g³osowaæ

w ogóle. A gdyby tak wprowadziæ w Polsce obowi¹zek g³osowania, taki jak
w Belgii? W Belgii jest obowi¹zek g³osowania. Ten, kto nie g³osuje, p³aci
karê.
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Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Rzeczywiœcie, w wielu krajach jest taki obowi¹zek, na przyk³ad w Austra-
lii. Ale nie wiem, jak by na to spo³eczeñstwo polskie zareagowa³o.

Bardzo proszê o zabranie g³osu pana Mieczys³awa Rasieja z W³och.
Nastêpny bêdzie pan Moszczyñski z Wielkiej Brytanii.

Mieczys³aw Rasiej
Prezes Zwi¹zku Polaków we W³oszech

Panie Marsza³ku! Panie Prezydencie! Szanowni Pañstwo!
Ja reprezentujê Poloniê w³osk¹. Wraz ze mn¹ przyjechali pani Maria

Gratkowska Scarlini, dzia³aczka na rzecz integracji Polonii w Toskanii, oraz
pan Grzegorz Kaczyñski, prezes Towarzystwa W³osko-Polskiego w Katanii
i tak¿e w ich imieniu przemawiam.

Polonia w³oska jest nieliczna, raczej nowa, stara ju¿ prawie wymar³a. Ja
czujê siê prawie jak zabytek archeologiczny, bo pochodzê jeszcze z Drugie-
go Korpusu Polskiego.

Zwi¹zek Polaków we W³oszech powsta³ w 1996 r. jako federacja stowa-
rzyszeñ, które ju¿ istnia³y. Niektóre powsta³y póŸniej, ale jedno takie ognis-
ko polskie, w Turynie, by³o ju¿ od dawna, bo w 1999 r. obchodzi³o piêædzie-
siêciolecie istnienia. Do tego zwi¹zku nale¿y kilkanaœcie stowarzyszeñ oraz
kilka instytutów naukowych i fundacji. Stowarzyszenia te s¹ autonomiczne,
dzia³aj¹ w swoim zakresie, zgodnie ze swoimi mo¿liwoœciami, w œrodowisku,
w którym siê znajduj¹. I robi¹ to, co mog¹.

Kiedy mówiê o dzia³alnoœci tych stowarzyszeñ, to chodzi mi o dzia³alnoœæ
na rzecz Polski – ¿eby to by³o jasne. Wszystkie stowarzyszenia s¹ pol-
sko-w³oskie, nale¿¹ do nich oczywiœcie, jako cz³onkowie, Polacy, ale wielu
cz³onków to W³osi. Robimy, co mo¿emy, w zakresie naszych œrodków finan-
sowych. I to s¹ skromne osi¹gniêcia. Ta w³aœnie dzia³alnoœæ, jakby kapilarna,
spowodowa³a, ¿e wokó³ nas zebra³y siê przede wszystkim rodziny Polaków
i Polek, g³ównie mieszkaj¹cych we W³oszech, ale do³¹czyli te¿ sympatycy
W³osi, a tak¿e W³osi, którzy s¹ zawodowo czy z innych powodów zwi¹zani
z Polsk¹. Nasza dzia³alnoœæ pocz¹tkowa rozszerza³a siê – zyskiwaliœmy naj-
pierw jako cz³onków w³aœnie W³ochów, potem niektóre instytuty naukowe,
stowarzyszenia w³oskie, które zaczê³y nam pomagaæ, potem z nami
wspó³pracowaæ, a potem nawet dofinansowywaæ pewne nasze imprezy. Roz-
winê³o siê to do tego stopnia, ¿e dzisiaj mamy solidne kontakty nie tylko
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z tymi instytutami, stowarzyszeniami, ale tak¿e z w³adzami publicznymi na
poziomie regionów, prowincji i zarz¹dów miast.

Chcia³bym tu przytoczyæ tylko jeden przyk³ad. W Turynie z inicjatywy
Instytutu Studiów Historycznych Gaetano Salvemini powsta³ projekt „Pol-
ska miêdzy przesz³oœci¹ a przysz³oœci¹”, trzyletni program, bardzo bogaty
i ambitny. Jego koszt, który opiewa na przesz³o 200 tysiêcy euro, bêdzie
w ca³oœci pokryty przez w³adze w³oskie, przez instytucje i fundacje w³oskie.
Podajê to jako przyk³ad, do jakiego stopnia dosz³y nasze kontakty – taki jest
w³aœnie ich rezultat, ¿e ju¿ nie my to finansujemy, ale W³osi, i to z ich w³as-
nej inicjatywy.

Proszê pañstwa, chcia³bym jeszcze powiedzieæ – to bêdzie ju¿ taka re-
fleksja – o co nam chodzi, gdy zwracamy siê do W³ochów. Chodzi nam o to,
¿eby poznali Polskê, ¿eby poznali historiê Polski, polsk¹ problematykê. A to
dlatego, ¿e spostrzegliœmy, ¿e u W³ochów znajomoœæ polskiej problematyki
jest bardzo s³aba, niedostateczna. Tak wiêc pracujemy nad tym, staramy siê,
¿eby wiedzieli jak najwiêcej, staramy siê wzbudziæ w nich ciekawoœæ, zainte-
resowanie i zachêciæ do tego, by pojechali do Polski, by j¹ zwiedzili. To jest
w³aœnie jeden z rezultatów. Ale te¿ podkreœlam, ¿e sympatycy, którzy z nami
wspó³pracuj¹, darz¹ nas naprawdê du¿¹ przyjaŸni¹.

Spo³eczeñstwo w³oskie jest raczej pozytywnie nastawione do wejœcia no-
wych krajów do Unii Europejskiej, oczywiœcie miêdzy innymi Polski. Ale
my chcielibyœmy sprawiæ coœ takiego, ¿eby nasze wejœcie nie by³o tylko ta-
kie formalne – ¿e oto parlament w³oski to przedyskutuje i zaaprobuje – ale
¿eby sami W³osi widzieli w Polsce coœ innego, duchowego, a nie tylko pañ-
stwo, które ma czterdzieœci milionów mieszkañców, 320 tysiêcy km2, w któ-
rym jest Warszawa, jest Kraków itd. Chodzi nam o to, ¿eby Polska to by³o je-
dnak coœ im bliskiego, a nawet o to, ¿eby mogli poczuæ tak¹ sam¹ przyjaŸñ,
jak¹ my, Polacy, zostaliœmy przez nich otoczeni. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo panu Rasiejowi.
Proszê o zabranie g³osu pana Wiktora Moszczyñskiego z Wielkiej Brytanii.
Jako nastêpny wyst¹pi pan Bartela z Francji.
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Wiktor Moszczyñski
Inicjatywa na rzecz Cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej „Poland Comes Home”

Drodzy Pañstwo, wreszcie siê tu znaleŸliœmy. Dziesiêæ lat dobijaliœmy siê,
¿eby polskie w³adze jednak zrozumia³y, ¿e my, Polonie w zachodniej Euro-
pie, te¿ mamy jak¹œ rolê do odegrania w sprawie wejœcia Polski do Unii. No
i nareszcie jest to zrozumienie! Myœmy przez tyle lat mówili na przyk³ad
o mo¿liwoœciach za³o¿enia placówki polonijnej w Brukseli – ci¹gle to oma-
wiano, ci¹gle o tym dyskutowano, ale wszystko spe³z³o na niczym. A wiêc
g³êboki uk³on dla marsza³ka Sejmu i dla marsza³ka Senatu za to, ¿e tym ra-
zem inicjatywê, szczególnie tê londyñsko-warszawsk¹, podjêli i ¿e wreszcie
mamy dzisiaj tê konferencjê.

Proszê pañstwa, najpierw o tym, co robimy w Wielkiej Brytanii.
Pierwsza sprawa. My w Wielkiej Brytanii zrobiliœmy ju¿ du¿o i nie o tym

chcê mówiæ, ¿e od szeœædziesiêciu lat, od kiedy istnia³ rz¹d na uchodŸstwie,
od kiedy istnia³y polskie organizacje niepodleg³oœciowe w Wielkiej Brytanii,
temat Polski w Europie nie schodzi³ nam z ust, bo teraz sprawa jest oczywi-
œcie o tyle nowa, ¿e s¹ autentyczne mo¿liwoœci wejœcia do Europy. Ale myœ-
my ju¿ osiem lat temu za³o¿yli w Wielkiej Brytanii „Poland Comes Home
Committee”, organizacjê g³osz¹c¹, ¿e Polska wraca do Europy. Pod egid¹ tej
organizacji naciskaliœmy na brytyjskich pos³ów, na ambasadorów i w ogóle
na opiniê publiczn¹ Wielkiej Brytanii, aby popieraæ wejœcie Polski najpierw
do NATO, a póŸniej do Unii Europejskiej. Za ka¿dym razem, kiedy by³y
wybory do Parlamentu Europejskiego czy brytyjskiego, rozdawaliœmy wszy-
stkim pos³om kwestionariusze, aby wyra¿ali swoje poparcie dla tych spraw,
bo w przeciwnym razie nie dostan¹ g³osów polskich wyborców. Mieliœmy
dwadzieœcia dwa publiczne spotkania z ministrami, pos³ami, z osobami
z mediów, z ambasadorami ró¿nych pañstw, a raz nawet przyszed³ jeden
z komisarzy Unii Europejskiej. Szczytowym osi¹gniêciem naszej dzia³alno-
œci by³ chyba ten moment, gdy po ratyfikacji traktatu nicejskiego w czasie
debaty w brytyjskim parlamencie brytyjski minister spraw zagranicznych,
trzymaj¹c w rêku memorandum naszego Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej
Brytanii, mówi³ do opozycji: widzicie, jakie s¹ g³osy na ten temat waszych
polskich wyborców – co robicie, ¿eby to poprzeæ? A wiêc uwa¿aliœmy, ¿e
osi¹gnêliœmy jakiœ efekt.

W tej chwili mamy tak¹ sytuacjê, ¿e ju¿ wiemy, jakie bêdzie podejœcie
brytyjskich pos³ów do sprawy ratyfikacji. Wiemy te¿ na przyk³ad to, ilu po-
s³ów brytyjskich ma polskie ¿ony, ilu pos³ów brytyjskich jest zale¿nych od
polskich g³osów. Ratyfikacja ma nast¹piæ w debacie w parlamencie brytyj-
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skim za dwa tygodnie, 21 maja. Raczej jesteœmy pewni… To znaczy liczymy
na to – nie chcemy byæ naiwni, wiêc tylko liczymy – ¿e trudnoœci nie bêdzie,
bo wszystkie partie brytyjskie bêd¹ popieraæ wejœcie Polski do Unii. To nie
znaczy, ¿e na tym bêdzie siê koñczy³a nasza dzia³alnoœæ. Ci¹gle jesteœmy
czujni, bo w ostatniej chwili, nagle coœ mo¿e wyskoczyæ – jakiœ diabe³ek me-
dialny, szczególnie w tak zwanej prasie brukowej – na przyk³ad na temat Po-
laków nielegalnie pracuj¹cych w Anglii czy coœ z tematyki wojennej. Jesteœ-
my na to przygotowani, ale raczej nie przeczuwamy, ¿eby coœ takiego mia³o
miejsce.

Druga sprawa. Mamy nadziejê, ¿e w³adze brytyjskie bêd¹ gotowe we-
sprzeæ ka¿d¹ proœbê ze strony polskiej i pomóc, na przyk³ad w sprawach re-
ferendum. Ju¿ mówiliœmy, ¿e premier Tony Blair jest gotów przyjechaæ
w ci¹gu tego miesi¹ca na zaproszenie do Polski, je¿eli to by mog³o pomóc
w kwestii referendum.

Trzecia sprawa. Wszystkie organizacje spo³eczne bêd¹ zachêcaæ obywa-
teli polskich Wielkiej Brytanii do zarejestrowania siê i do g³osowania w refe-
rendum w konsulatach w Londynie i Edynburgu. „Dziennik Polski” co-
dziennie odlicza, ile dni dzieli nas od terminu referendum, a tak¿e podaje
nowe informacje, wzywaj¹c rodaków do g³osowania. Za tydzieñ odbêdzie siê
specjalna akcja, któr¹ organizuje „Dziennik Polski”, akcja rozdawania ulotek
i znaczków z napisem „Tak”, nie tylko w Polskim Oœrodku Spo³eczno-Kul-
turalnym, ale nawet przy tak zwanej œcianie p³aczu, gdzie zbieraj¹ siê m³odzi
ludzie z Polski szukaj¹cy mieszkañ, pracy itd. Chodzi o to, by zachêciæ ich
do tego, ¿eby oni te¿ siê zarejestrowali i g³osowali, bo dziêki temu za rok ich
pobyt w Wielkiej Brytanii bêdzie zalegalizowany.

Czwarta sprawa. Nie tylko dzieñ 21 maja jest dla nas wa¿ny, ale te¿ dni,
kiedy w Polsce bêdzie odbywa³o siê referendum. My chcemy w tym czasie
zrobiæ taki polski weekend, który ma sprawiæ, ¿e wzroœnie wiedza o Polsce.
Mamy zaplanowan¹, jak ju¿ mówiliœmy, konferencjê prasow¹ Zjednoczenia
Polskiego w Wielkiej Brytanii, organizowan¹ w porozumieniu z ambasa-
d¹ RP. Planujemy, ¿e bêd¹ sk³adane oœwiadczenia prasowe do lokalnej prasy,
¿e bêd¹ organizowane przyjêcia we wszystkich polskich oœrodkach kombatan-
ckich, parafialnych, ¿eby wszyscy wiedzieli, ¿e to jest ten wa¿ny moment –
Polska wchodzi do Unii. Chcemy, ¿eby zosta³y napisane na temat Polski arty-
ku³y do g³ównych gazet, ale nie jakieœ bardzo powa¿ne, raczej artyku³y o cha-
rakterze anegdotycznym. Chcemy przygotowaæ specjaln¹ stronê internetow¹
o Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii. Planujemy tak¹ promocjê, ¿e
w „Dzienniku Polskim” bêdzie strona w jêzyku angielskim, która zostanie
przes³ana równie¿ do prasy angielskiej. Zamierzamy te¿ przypomnieæ samo-
rz¹dom brytyjskim, które utrzymuj¹ stosunki z bliŸniaczymi samorz¹dami
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polskimi, a jest ich przesz³o piêædziesi¹t, ¿e to jest moment do wys³ania gra-
tulacji. I mamy nadziejê, ¿e wszystko to zakoñczy siê wielkim sukcesem,
o ile, oczywiœcie, w referendum w Polsce wszystko pójdzie dobrze.

I pozosta³y mi jeszcze dwie sprawy z zakresu naszej obecnej dzia³alnoœci
w Wielkiej Brytanii.

Kolejna, czyli pi¹ta w tym omówieniu sprawa, to przygotowanie przez
Zjednoczenie Polskie memorandum do w³adz brytyjskich, domagaj¹cego siê
ustalenia statusu osób przebywaj¹cych w tej chwili w Anglii z nieza³atwiony-
mi – ja to mówiê eufemistycznie: nieza³atwionymi – sprawami pobytu
i przypominaj¹cego obietnicê ministra spraw zagranicznych Jacka Strawa, ¿e
od maja nastêpnego roku Polacy bêd¹ mieli automatycznie prawo do pracy
i pobytu w Wielkiej Brytanii.

Szósta sprawa to udzia³ polskich organizacji w debacie na temat stosunku
Wielkiej Brytanii do przysz³ej konstytucji europejskiej, a szczególnie do
sprawy jej preambu³y.

Na koniec chcê, je¿eli pan marsza³ek pozwoli, odnieœæ siê do dwóch pro-
blemów, które tylko luŸno siê wi¹¿¹ z tym, o czym mówimy.

Pierwszy. Nie zapominajmy o naszych rodakach na Wschodzie. Jest tu
obecna pani Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie. (Oklaski) Pamiêtajmy, ¿e nie jest jeszcze za³atwiona sprawa Karty
Polaka. Ja wiem, ¿e to jest bolesna sprawa, ale to jest sprawa nasza, wewnê-
trzna – Europa nam w tym nie przeszkodzi. Dlatego uwa¿am, ¿e to wa¿ne,
¿eby Europa nie odcina³a nas od Wschodu, a szczególnie od naszych roda-
ków na Wschodzie.

Drugi. Mam szczególnie gor¹cy apel, choæ ju¿ nie widzê tutaj ministra
Wiatra, w sprawie TV Polonia. Dlaczego, gdy prezydent jeŸdzi po Polsce, na
przyk³ad pani Miziniak nie mo¿e wystêpowaæ razem z nim i mówiæ z wiel-
kim przekonaniem tego, co mówi? Tak samo my wszyscy! Je¿eli nie bêdzie-
my mogli jeŸdziæ po Polsce, do M³awy, do Ostro³êki, tam, gdzie te sprawy
powinny byæ przedstawiane, to przynajmniej zorganizujcie debaty, byœmy
mogli braæ w nich udzia³ czy udzielaæ wywiadów w TV Polonia. Sk³aniajcie
prasê polsk¹, ¿eby zwraca³a siê do nas o komentarze, ¿ebyœmy mogli sprosto-
waæ te ró¿ne bzdurne wypowiedzi na temat Unii, które siê w Polsce czasem
s³yszy. Pamiêtajcie, ¿e jesteœmy gotowi. Wykorzystujcie nas do tego, eks-
ploatujcie nas, Panie Marsza³ku, ¿ebyœmy w efekcie mogli wszyscy razem
w Unii Europejskiej ¿yæ! Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
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Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu Moszczyñskiemu.
G³os teraz zabierze pan Czes³aw Bartela z Francji.
Nastêpny bêdzie pan doktor Bogdan Mi³ek z Niemiec.

Czes³aw Bartela
Prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Rezerwistów
i By³ych Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej we Francji

Panie Marsza³ku! Panie Prezydencie! Szanowni Pañstwo!
Reprezentujê Zwi¹zek Rezerwistów i By³ych Wojskowych Rzeczypospo-

litej Polskiej we Francji. Jest to najstarsza organizacja kombatancka, w tym
roku bêdzie ona obchodziæ osiemdziesiêciolecie swojego istnienia. W jej
imieniu serdecznie dziêkujê gospodarzom za to zaszczytne zaproszenie.

Polska to czterdziestomilionowy kraj w sercu Europy. Mnie osobiœcie
trudno sobie wyobraziæ tak wielk¹ plamê na mapie Europy, tej nowej Euro-
py, która za kilka miesiêcy bêdzie ju¿ ukonstytuowana. A najtrudniej jest mi
wyobraziæ sobie, gdyby spe³ni³ siê czarny scenariusz dotycz¹cy referendum,
¿e nauczyciel na lekcji geografii uczy³by nasze dzieci, ¿e Polska to kraj le-
¿¹cy wprawdzie w sercu Europy, ale nie w Europie. Co gorsza, ten sam pro-
blem istnieje dziœ w Europie Zachodniej, bo tam ci¹gle uczy siê na lekcjach
geografii i historii – tam te przedmioty s¹ po³¹czone – ¿e jest Unia Europej-
ska i inne kraje, a wiêc dla nich Europa geograficzna nie istnieje. Wydaje mi
siê wiêc, ¿e musimy pomóc edukacji narodowej – i polskiej, i zachodniej –
aby dzieci uczy³y siê zgodnie z logik¹, ¿e Polska to œrodek Europy, ¿e Polska
ma swoje miejsce na tym kontynencie.

Ja bardzo g³êboko wierzê, ¿e Polska 1 maja 2004 r. znajdzie siê w Unii
Europejskiej i ¿e po raz pierwszy nie sprawdzi siê stare polskie przys³owie:
„Polak m¹dry po szkodzie”.

Pan marsza³ek Borowski dziœ powiedzia³, ¿e ¿yczy³by sobie, aby m³odzie¿
polskiego pochodzenia, szczególnie ta, która mieszka za granic¹, by³a dumna
ze swoich polskich korzeni, ¿eby mog³a siê szczyciæ Polsk¹ nowoczesn¹. My
te¿ byœmy sobie tego bardzo ¿yczyli.

Dlatego zwracam siê do TV Polonia, która dla nas jest oknem na Polskê,
aby umo¿liwi³a naszym dzieciom, naszej m³odzie¿y, pochwalenie siê krajem
rodzinnym przed swoimi rówieœnikami i aby ci rówieœnicy zobaczyli Polskê
nowoczesn¹, zobaczyli nowe filmy, zobaczyli nowe programy. Programy, re-
porta¿e z lat szeœædziesi¹tych, siedemdziesi¹tych czy osiemdziesi¹tych nie
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trafiaj¹ do m³odzie¿y maj¹cej lat piêtnaœcie czy czternaœcie. Trudno m³odym
ludziom pochwaliæ siê Polsk¹ przed swoimi kolegami i pokazaæ im, wyt³u-
maczyæ, ¿e Polska jest krajem nowoczesnym, ¿e s¹ tam artyœci, którzy œpie-
waj¹ tak samo jak ich artyœci, ¿e s¹ tam malarze, którzy u¿ywaj¹ takich sa-
mych farb jak ich malarze. Tego nam najbardziej w tej telewizji potrzeba –
nowoczesnoœci. Chodzi o to, ¿eby ta telewizja nie by³a wy³¹cznie dla Polonii,
ale ¿eby by³a równie¿ dla mieszkañców krajów, w których mo¿e byæ i jest
odbierana.

Winna takiej sytuacji jest te¿ po trosze Polonia, bo my tak¿e czêsto kulty-
wujemy folklor i pokazujemy Polskê z lat przesz³ych, mówi¹c, ¿e zachowu-
jemy tradycje, które oczywiœcie s¹ bardzo piêkne. Ale pokazujemy zbyt ma-
³o Polski takiej, jaka ona jest dzisiaj, tej realnej, rzeczywistej, w której
rozwija siê matematyka, cybernetyka, informatyka. Takiej Polski po prostu
na Zachodzie nie widaæ tak dobrze, jak byœmy sobie tego ¿yczyli.

Pragnê skierowaæ do rodaków mieszkaj¹cych w kraju proœbê, aby nasze
wypowiedzi, oœwiadczenia na tej konferencji zosta³y przyjête jako synteza na-
szych doœwiadczeñ z ¿ycia w Europie Zachodniej i aby nie by³y potraktowane,
broñ Bo¿e, jako lekcja, której chcielibyœmy udzieliæ naszym rodakom w kraju.

Na zakoñczenie chcia³bym powiedzieæ, Panie Marsza³ku, ¿e Polak z Pol-
ski wyjedzie, ale Polska z Polaka nigdy nie wyjdzie. Szkoda mi tylko, ¿e te-
raz trzeba bêdzie to zmieniæ i dorzuciæ Europê, ale taki jest kierunek w tych
czasach. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo panu Barteli.
G³os zabierze teraz pan doktor Bogdan Mi³ek z Niemiec, a nastêpnie pa-

ni Maria Olsson ze Szwecji.

Bogdan Mi³ek
Przewodnicz¹cy Komitetu Popierania Integracji Polski
ze Strukturami Zachodnioeuropejskimi

Panie Marsza³ku! Panie Prezydencie! Szanowni Pañstwo!
Pozwólcie Pañstwo, ¿e jako lekarz zacznê trochê medycznie. Otó¿ emi-

gracja jest form¹ patologii, jest to amputacja pewnej czêœci naszej osobowo-
œci. Oczywiœcie w zamian za to mo¿emy otrzymaæ pewne inne profity, ale
cenê za to p³aci ka¿dy z nas.
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To, ¿e Polska wchodzi dzisiaj do Unii Europejskiej, jest dla nas równie¿
szans¹ – szans¹ na powrót do Polski bez wracania do niej, bo to Polska do nas
przychodzi. Te powroty mog¹ byæ trudne w sensie formalnym, bo mamy ro-
dziny, miejsca pracy, œrodowisko, w którym funkcjonujemy. Czêsto nawet
jest to ju¿ po prostu niemo¿liwe. A w ten sposób ten nasz „powrót bez po-
wrotu” bêdzie siê realizowa³. Z drugiej strony kolejne rzesze ludzi, które
opuszcz¹ Polskê, w ró¿nych celach i na ró¿ne okresy, nie bêd¹ ju¿ musia³y
p³aciæ tej ceny, któr¹ my zap³aciliœmy, przynajmniej czêœciowo nie bêd¹ mu-
sia³y, poniewa¿ nie bêd¹ emigrowaæ – bêd¹ po prostu przenosiæ siê w ramach
jednej Unii Europejskiej.

Dlatego jest jasne, ¿e Polonia jest za integracj¹ Polski z Uni¹ Europejsk¹.
Problemem jest tylko, na jakich warunkach. Ale ¿e Polonia jest za, to pew-
ne! Warunki ju¿ s¹ ustalone, innych nie uzyskamy. To czy owo mo¿e siê
nam nie podobaæ, ale w kwestii: integracja – tak albo nie, je¿eli tak, to tylko
teraz, wyboru nie ma. W zwi¹zku z tym g³osowaæ trzeba, g³osowaæ na tak,
a my musimy poprzeæ ratyfikacjê traktatu w naszych krajach. To jest pewne.

Co do Polonii niemieckiej, to jest tak: to s¹ dwa miliony ludzi, którzy ¿yj¹
w Niemczech. Polonia niemiecka, jak ka¿da Polonia, jest trochê podzielona,
ale je¿eli chodzi o pryncypia, to ja ¿adnej ró¿nicy nie widzê. Kiedy przed po-
nad czterema laty dosz³o do sporu miêdzy parlamentami Polski i Niemiec,
w ramach kampanii wyborczej, kiedy CDU mia³a pewien flirt ze Zwi¹zkiem
Wypêdzonych i próbowano zwi¹zaæ integracjê Polski z Unii Europejsk¹
z koncesjami dla tego zwi¹zku, wtedy prezesi wszystkich najwiêkszych, naj-
wa¿niejszych central, czasami mniej lub bardziej sk³óceni, wszyscy razem –
sprawa by³a zainicjowana przez komitet popierania integracji europejskiej,
ale to oni byli najwa¿niejsi – podpisali stosowne dokumenty, stosowne oœ-
wiadczenia. I to dotar³o do wszystkich partii w Niemczech, dostali to wszys-
cy pos³owie do Bundestagu. Oni doskonale wiedz¹, ¿e to s¹ dwa miliony Po-
laków i ¿e te dwa miliony Polaków w Niemczech s¹ za Polsk¹. Oczywiœcie
problem nie jest prosty. Wszyscy cieszymy siê z tego, ¿e stosunki polsko-
-niemieckie tak pozytywnie siê rozwijaj¹, równie¿ Polonia ma w tym interes.
To tyle, je¿eli chodzi o Poloniê niemieck¹.

Jeszcze jedna uwaga. Mówiliœmy na temat lêków – ja bym sprawy tak do
koñca nie bagatelizowa³: jest fajnie, wchodzimy do Unii i nie musimy siê
o nic martwiæ, za rok œwiat bêdzie kolorowy. Nieprawda. Polska straci³a wiê-
kszoœæ swych banków, straci³a wiêkszoœæ swej prasy, ma jeszcze ziemiê do
sprzedania, ma te¿ swoj¹ to¿samoœæ i kulturê. Wyboru dzisiaj nie mamy, do
Unii wejœæ musimy, bo to jest nasza szansa. Ale ju¿ dziœ musimy myœleæ
o tym, jak zapewniæ protekcjê dla polskiej gospodarki, dla polskich praco-
wników, dla polskiego handlu. My wiemy, ¿e teraz Europa jest Europ¹ pro-
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tekcjonistyczn¹, Europ¹, w której znikaj¹ granice, ale rosn¹ bariery. Ja mie-
szkam na granicy francusko-niemiecko-luksemburskiej. Na granicy nie ma
kontroli, ale piêæ kilometrów za granic¹, gdy jad¹ Pañstwo noc¹ samocho-
dem, nagle mo¿e Was spotkaæ kontrola celna, zajrz¹ Pañstwu do baga¿ników
itd., itd. To jest symbol tych barier, które istniej¹.

Chwa³a panom marsza³kom, Senatu i Sejmu, ¿e w tych ciê¿kich warun-
kach tutaj znaleŸli dla nas czas.

Myœlê, ¿e ju¿ dziœ musimy pracowaæ dla kraju, jak potrafimy, mo¿e nie
emeryci, ale ci z nas, którzy s¹ w Europie zaanga¿owani w ró¿nych struktu-
rach, ci z nas, którzy dzia³aj¹ w biznesie, w architekturze, w ekonomii, w in-
nych dziedzinach ¿ycia, którzy coœ znacz¹, którzy wiedz¹, jakie s¹ ró¿ne taj-
niki i mechanizmy obronne i jak tam nale¿y funkcjonowaæ. Myœlê, ¿e
wiedza, jak pokonywaæ te bariery, bêdzie bardzo cenna. Polonia w tej spra-
wie mo¿e byæ nawet bardziej pomocna ni¿ teraz w sprawie wejœcia do Unii.

S¹dzê, ¿e takie spotkania jak dzisiejsze, mo¿e w nieco innej formie, mo¿e
wyjazdowe, s¹ potrzebne. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu doktorowi Mi³kowi.
Proszê pañstwa, teraz poproszê o zabranie g³osu pani¹ Mariê Olsson ze

Szwecji.
Nastêpny bêdzie pan Witold Rybczyñski, tubylec, z Warszawy, pe³no-

mocnik ministra spraw zagranicznych do spraw referendum za granic¹. Myœ-
lê, ¿e zainteresuje Pañstwa kilka informacji na temat organizacji referendum
za granic¹.

Bardzo proszê pani¹ Olsson.

Maria Olsson
Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie Prezydencie! Szanowni Panowie i Pa-
nie! Koledzy!

Jestem przedstawicielem Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji,
jednej z krajowych organizacji polonijnych w Szwecji.

Moi koledzy i przedmówcy mówili tutaj bardzo piêknie o wszystkich sy-
tuacjach, jakie nam siê zdarzaj¹, o tym, jak pracujemy dla Polski. Ja chcia³a-
bym powiedzieæ, ¿e akurat my mamy tê luksusow¹ sytuacjê, ¿e pomaga nam
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polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które og³osi³o ten rok Rokiem
Polskim w Szwecji czy te¿ Rokiem Szwecji w polityce zagranicznej Polski.
To dla nas u³atwienie, bo zaplanowano wiele imprez, w które mo¿emy siê
w³¹czyæ, by aktywnie dzia³aæ na rzecz promocji Polski w naszym kraju,
w Szwecji. Jest to bardzo wa¿ne.

My, Polonia, mamy dwa zadania. Pierwsze to aktywne dzia³ania w na-
szych krajach na rzecz wejœcia Polski do Unii, drugie zaœ to zwracanie siê do
naszego œrodowiska polskiego, do naszych rodzin, do naszych gmin z ape-
lem, z proœb¹, ¿eby nie zmarnowaæ tej historycznej szansy.

Dla mnie najwa¿niejsze jest to, ¿e ka¿dy Polak po raz pierwszy w demo-
kratycznym pañstwie polskim ma prawo decydowaæ aktywnie, gdzie chce
przynale¿eæ, ¿e nie decyduje o tym historia, nie decyduj¹ jakieœ si³y, uk³ady.
Jest to ogromne osi¹gniêcie demokracji i tej Polski demokratycznej, o któr¹
walczyliœmy.

Dlatego zwracam siê z apelem do Polaków: nie zmarnujcie tej szansy!
Oczywiœcie chcielibyœmy, ¿ebyœcie g³osowali na tak, ale wa¿ne jest, ¿eby ka-
¿dy Polak zda³ sobie sprawê z tej historycznej szansy i zaktywizowa³ siê na
tyle, ¿eby wzi¹æ udzia³ w referendum.

Demokracji nie mo¿na wygraæ raz na zawsze, o demokracjê trzeba wal-
czyæ. Wiemy o tym w Europie, bo kiedy ju¿ byliœmy zadowoleni z tego, ¿e
jesteœmy demokratyczn¹ Europ¹, nagle pojawi³ siê Le Pen, pojawi³y siê ru-
chy neofaszystowskie, nagle zaczê³y siê podnosiæ g³osy neofaszystów, ró¿-
nych, nie bardzo czystych organizacji, i trzeba by³o zacz¹æ walkê od nowa.
Tê walkê o demokracjê ci¹gle musimy toczyæ.

I jeszcze jedna sprawa. My jako Polonia – mój kolega, pan Tadeusz
Adam Pilat, o tym powiedzia³ – zwróciliœmy siê z inicjatyw¹, z takim ape-
lem… Ja bym chcia³a przekazaæ panu marsza³kowi d³ugie listy naszego œro-
dowiska.

(Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak: Dziêkujê bardzo.)
Zwrócimy siê tak¿e do naszych szwedzkich parlamentarzystów z proœb¹

o poparcie naszego wejœcia do Unii. Kolega by³ tak przewiduj¹cy, ¿e wydru-
kowa³ kartki z apelem, ¿eby wzi¹æ udzia³ w referendum.Ka¿dy z nas
móg³by, jak myœlê, wys³aæ je do swoich rodzin, do swojego œrodowiska. To
mo¿emy zrobiæ, to jest praktyczne.

Proszê pañstwa, nie bêdê du¿o mówi³a. My dzia³amy w naszym œrodowis-
ku na rzecz Polski od lat. Teraz staramy siê w³¹czaæ jak najaktywniej w Rok
Polski w Szwecji, bo to jest bardzo wa¿na sprawa. Chcemy pokazaæ now¹
Polskê, nie tylko tê tradycyjn¹. Szanujemy tradycjê, szanujemy kulturê pol-
sk¹, szanowali j¹ nasi wieszczowie – mam nadziejê, ¿e powiedzia³am to po-
prawnie po polsku – nasi kompozytorzy, bo kultura jest tym, co rozs³awia
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Polskê i przynosi nam chwa³ê. Ale ja na przyk³ad jestem tak¿e cz³owiekiem
zajmuj¹cym siê dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Wszêdzie tam, gdzie mo¿emy,
bêdziemy siê staraæ wprowadzaæ do Polski nowe technologie i rozwi¹zania
techniczne.

Zapraszamy tak¿e do naszych organizacji wszystkie nowe osoby, które
bêd¹ reprezentowa³y Polskê w naszych krajach, w nowych strukturach unij-
nych. Bêdziemy siê starali pomóc im jak najlepiej wejœæ w nowe œrodowisko,
które dla nich jest obce, a dla nas jest naszym drugim krajem, w którym czu-
jemy siê dobrze.

Zapraszamy wiêc do Szwecji w tej nowej Wspólnocie Europejskiej i obie-
cujemy, ¿e wszêdzie tam, gdzie bêdziemy mogli pomóc, pomo¿emy. Dziê-
kujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo pani Marii Olsson.
Proszê pañstwa, kilka informacji na temat dalszej procedury. Otó¿ chcie-

libyœmy ci¹gn¹æ dyskusjê do 13.45. Wtedy poprosi³bym pani¹ Miziniak
o przedstawienie projektu oœwiadczenia. O 14.00 mamy zaplanowan¹ konfe-
rencjê prasow¹ – zapraszam osoby zainteresowane udzia³em w niej. O 14.30
zaplanowaliœmy obiad, a po obiedzie kontynuowalibyœmy dyskusjê, tak ¿eby
wszyscy mogli zabraæ g³os.

A teraz proszê pana Witolda Rybczyñskiego, pe³nomocnika ministra
spraw zagranicznych do spraw referendum za granic¹, o kilka s³ów informa-
cji. Je¿eli Pañstwo bêd¹ mieli pytania do pana Rybczyñskiego, to s¹dzê, ¿e
bêdzie gotów na nie odpowiedzieæ.

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Panie Marsza³ku! Panie Prezydencie! Panie Ministrze! Szanowni Pañ-
stwo! Przedstawiciele Polonii Unii Europejskiej!

Zgodnie z ustaw¹ z dnia 14 marca 2003 r., a wiêc uchwalon¹ nie tak daw-
no, oraz ustaw¹ z dnia 12 kwietnia 2001 r. obywatele polscy przebywaj¹cy
poza granicami kraju, tak¿e przebywaj¹cy na polskich statkach, bêd¹ mieli
mo¿liwoœæ g³osowania w tegorocznym ogólnopolskim referendum doty-
cz¹cym Unii Europejskiej.

83



Chcê podkreœliæ, ¿e referendum za granic¹ odbêdzie siê w tych samych
dniach co w kraju – 7 i 8 czerwca – ale, z czego Pañstwo zapewne zdaj¹ sobie
sprawê, tam, gdzie s¹ ró¿nice czasowe, na przyk³ad w Stanach Zjednoczo-
nych, w Australii, bêdzie to w innych godzinach, tak aby wszystkie g³osowa-
nia na ca³ym œwiecie zakoñczy³y siê 8 czerwca, czyli w drugim, ostatnim
dniu o godzinie 20.00.

Tak jak powiedzia³em, prawo g³osowania maj¹ obywatele polscy posiada-
j¹cy wa¿ny polski paszport. Mamy wiele pytañ z Pañstwa strony, ze strony
naszych placówek, co uczyniæ z tymi, którzy z³o¿yli w naszych konsulatach
stare paszporty, oczekuj¹ na nowe, nie pobrali paszportów tymczasowych,
maj¹ zaœwiadczenia i chcieliby g³osowaæ. Sytuacja taka jest doœæ powsze-
chna. W Europie s¹ to sprawy raczej jednostkowe, ale za oceanem liczba
osób, które oczekuj¹, dochodzi do tysiêcy. Otó¿ wczoraj zwróciliœmy siê do
przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Wyborczej, aby to uwzglêdni³ i ¿eby
nasi obywatele, którzy znaleŸli siê w takiej sytuacji, a którzy maj¹ zaœwiad-
czenie o tym, ¿e z³o¿yli paszport, mogli g³osowaæ w urzêdzie konsularnym,
w którym z³o¿yli paszport. W innym nie by³oby to mo¿liwe i nie bêd¹ wyda-
wane zaœwiadczenia, ¿eby mo¿na by³o g³osowaæ gdzie indziej.

G³osowanie odbywa siê w tych samych godzinach co w Polsce, od godzi-
ny 6.00 do godziny 20.00. Zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e ta godzina 6.00 nie
jest najszczêœliwsza, ale Pañstwowa Komisja Wyborcza nie mog³a tego zmieniæ.

Kolejn¹ spraw¹ jest spis wyborców. Jest to bardzo wa¿na kwestia. Otó¿
w g³osowaniu mog¹ braæ udzia³ osoby, które przedtem wpisz¹ siê do spisu
wyborców. Spisy wyborców konsulaty w Europie i na ca³ym œwiecie ju¿ roz-
poczê³y i ka¿dy polski obywatel przebywaj¹cy na sta³e lub czasowo za grani-
c¹ powinien pisemnie oœwiadczyæ, ¿e prosi o wpisanie go na listê g³osu-
j¹cych, albo zatelefonowaæ, wys³aæ faks lub drog¹ elektroniczn¹ podaæ swoje
dane. Jest to sprawa bardzo wa¿na, gdy¿, jak Pañstwo wiedz¹, w poprzednich
wyborach by³o z tym sporo k³opotów, niektóre osoby przychodzi³y w ostat-
nim dniu przed g³osowaniem czy w dniu g³osowania i chcia³y byæ wpisane.
Bardzo byœmy prosili o rozpropagowanie tej sprawy.

Nastêpna sprawa to obwody. Myœlê, ¿e ju¿ w poniedzia³ek 12 maja za-
koñczymy przygotowywanie obwodów na ca³ym œwiecie i w przysz³ym tygo-
dniu pan minister spraw zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz bêdzie
móg³ podpisaæ rozporz¹dzenie o ustanowieniu obwodów g³osowania w refe-
rendum ogólnokrajowym za granic¹. Przypuszczamy, ¿e tych obwodów na
ca³ym œwiecie bêdzie oko³o stu siedemdziesiêciu, od Wyspy Króla Jerzego
przez Afrykê i Azjê po Now¹ Zelandiê. Tylko jednemu konsulatowi gene-
ralnemu daliœmy zgodê na nieorganizowanie wyborów – jest to Hongkong;
ze zrozumia³ych wzglêdów, chodzi o niepokoj¹c¹ epidemiê.
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Kolejn¹ spraw¹ s¹ obwodowe komisje referendalne. Obwodowe komisje re-
ferendalne bêd¹ siê sk³ada³y z piêciu – siedmiu osób. I tutaj ogromny apel do
Pañstwa i zachêta, aby osoby szanowane – w pierwszym rzêdzie Pañstwo – by³y
uprzejme wzi¹æ udzia³ w pracy obwodowej komisji referendalnej, je¿eli konsu-
lowie siê do nich zg³osz¹. Je¿eli chodzi o zg³oszenie innych osób, to jest to mo¿-
liwe, ale musz¹ zostaæ z³o¿one zaœwiadczenia kieruj¹cych je uprawnionych pod-
miotów. Tymi podmiotami s¹: partie polityczne, kluby Sejmu i Senatu,
stowarzyszenia, organizacje, fundacje, ale podkreœlam: organizacje krajowe i za-
rejestrowane przynajmniej na rok przed referendum. Nie ma mo¿liwoœci, aby
organizacje polonijne – mimo wielkiego szacunku dla wszystkich – zg³asza³y
swoich kandydatów do obwodowych komisji referendalnych. Przypuszczamy,
¿e je¿eli chodzi o te podmioty z Polski, które bêd¹ mog³y zg³aszaæ kandydatów,
to zamknie siê to du¿¹ liczb¹ organizacji – mo¿e ich byæ osiemdziesi¹t osiem.

Pañstwo czêsto pytaj¹: no dobrze, a jak do udzia³u w obwodowej komisji
referendalnej zg³osi siê trzydzieœci osób, to co konsul zrobi, skoro ustawowo
ma byæ od piêciu do siedmiu? Otó¿ wtedy konsul zarz¹dza g³osowanie jawne
i osoba neutralna – zazwyczaj jest to ktoœ z Pañstwa, przedstawiciel Polonii
– wyci¹ga siedem kartek z urny, w której s¹ wszystkie zg³oszenia. I tych sie-
dem pierwszych osób bêdzie w obwodowej komisji referendalnej.

Koñcz¹c, chcia³bym Pañstwa zachêciæ przede wszystkim do szerokiego
rozpropagowania udzia³u w tym referendum. Z ogromn¹ atencj¹ s³ucha³em
moich przedmówców, Pañstwa, którzy mówili, jak na przyk³ad w Wielkiej
Brytanii w szerokim zakresie dzia³a siê na rzecz promowania referendum, in-
formowania o nim.

Jednoczeœnie wszystkim Pañstwu chcê powiedzieæ, ¿e zgodnie z ustaw¹
bezpoœrednio odpowiedzialni za organizacjê referendum s¹ konsulowie,
w zwi¹zku z czym w ka¿dej naszej placówce dyplomatyczno-konsularnej
jest osoba, która bezpoœrednio odpowiada za przygotowanie i przeprowadze-
nie referendum, mo¿na siê z ni¹ w ka¿dej sprawie kontaktowaæ.

Do tego jeszcze dodam, ¿e w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak
pan marsza³ek powiedzia³, powo³ano pe³nomocnika i zespó³ do spraw orga-
nizacji referendum, mamy telefony, faks, mo¿na siê z nami kontaktowaæ ró-
wnie¿ elektronicznie. Zachêcam te¿ do korzystania ze strony internetowej
Pañstwowej Komisji Wyborczej, gdzie s¹ zamieszczone wszystkie doku-
menty dotycz¹ce tego referendum. Pan minister spraw zagranicznych wyda³
dwa rozporz¹dzenia, rozporz¹dzenie o spisie wyborców i rozporz¹dzenie
o ochronie – bo mamy tê noc, podczas której trzeba pilnowaæ urn – a w przy-
sz³ym tygodniu wyda trzecie, ostatnie rozporz¹dzenie, okreœlaj¹ce obwody
i numery obwodów referendalnych dla g³osuj¹cych na ca³ym œwiecie. Dziê-
kujê za uwagê. (Oklaski)
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Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Panie Doktorze, proszê o pozostanie, bo byæ mo¿e ktoœ z pañstwa chcia³by
zadaæ panu pytanie.

Bardzo proszê.

Jerzy Zieleniewski
Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Murcji

Jerzy Zieleniewski z Murcji, z Hiszpanii. Jestem konsulem honorowym.
Czy istnieje mo¿liwoœæ, ¿eby konsul honorowy równie¿ organizowa³ tak¹ ko-
misjê wyborcz¹ do spraw referendum?

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Tak. Obwody do g³osowania bêd¹ w naszych urzêdach, czyli w ambasa-
dach, w konsulatach, a tak¿e w innych miejscach, takich jak parafie, a nawet
stowarzyszenia polonijne. Powiem tylko, ¿e na przyk³ad w samym Chicago
bêdzie siedem obwodowych komisji referendalnych – choæ konsulat gene-
ralny jest jeden – a w ca³ych Stanach bêdzie ich szesnaœcie. Je¿eli chodzi
o siedziby konsulów honorowych, to równie¿ jest taka mo¿liwoœæ, ale powin-
no to byæ skoordynowane i ustalone jeszcze dziœ lub jutro z naszymi placów-
kami, z konsulami, którzy za to odpowiadaj¹.

Je¿eli chodzi o Hiszpaniê, to przedwczoraj rozmawia³em z pani¹ ambasa-
dor Gra¿yn¹ Bernatowicz, która zada³a mi pytanie, czy mog³aby skorzystaæ
z pomocy konsulów honorowych w celu zorganizowania przez nich, w ich
siedzibach, obwodowych komisji wyborczych. Powiedzieliœmy: tak. Do po-
niedzia³ku odpowie nam, którzy konsulowie honorowi na terenie Hiszpanii
bêd¹ organizowali wybory.

Maria Gratkowska-Scarlini
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego W³osko-Polskiego w Toskanii

Dowiedzia³am siê, rozmawiaj¹c z nasz¹ placówk¹ dyplomatyczn¹ w Rzy-
mie – ja podlegam Rzymowi, Rzym jest na po³udnie od Bolonii, a na pó³noc
od Bolonii jest Mediolan – ¿e na terenie W³och mo¿na g³osowaæ wy³¹cznie

86



w dwóch konsulatach: w konsulacie w Mediolanie i w konsulacie przy am-
basadzie polskiej w Rzymie. Mamy te¿ dwie czy trzy placówki konsulatów
honorowych na terenie W³och, ale powiedziano nam, ¿e w tych konsulatach
nie bêdzie mo¿na g³osowaæ, bo trzeba spe³niæ bardzo wiele warunków, ¿eby
mo¿na by³o utworzyæ obwodow¹ komisjê referendaln¹ przy takich instytu-
cjach. Na czym te warunki polegaj¹? Co trzeba zrobiæ, ¿eby mo¿na by³o g³oso-
waæ na przyk³ad w konsulacie honorowym, który jest w Bolonii? S¹ te¿ konsu-
laty w Reggio Calabrii, w Padwie i w Genui. Dzia³aj¹ poza tym bardzo prê¿ne
stowarzyszenia polonijne na terenie W³och. Mo¿na by by³o ewentualnie przy
tych stowarzyszeniach w jakiœ sposób zorganizowaæ komisjê obwodow¹. Ale
jakie powinny byæ spe³nione warunki, ¿eby to zorganizowaæ? Na przyk³ad
w Toskanii, bo ja akurat reprezentujê Toskaniê i dysponujê œrodkami.

Chodzi mi o Polaków przyjezdnych, którzy te¿ chcieliby braæ udzia³
w g³osowaniu, ale niestety ich warunki czy sytuacja prawna w tym momen-
cie nie pozwalaj¹ im na wyjazd do bardziej odleg³ych placówek. Jakie wa-
runki musz¹ spe³niæ takie dodatkowe obwody, ¿eby mog³y byæ punktami do
g³osowania w referendum?

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Proszê wzi¹æ pod uwagê to, co powiedzia³em panu z Hiszpanii. Nie ma
¿adnych przeszkód, aby konsul honorowy, i nie tylko on, na swoim terenie
móg³ zorganizowaæ obwodow¹ komisjê wyborcz¹. Sprawa polega tylko na
uzgodnieniu tego z konsulem, z ambasad¹ w Rzymie, a warunkiem jest za-
pewnienie lokalu, za który zreszt¹ jesteœmy w stanie zap³aciæ, to nie musi
byæ za darmo. Po drugie, z racji tego, ¿e jest to referendum dwudniowe, mu-
sz¹ byæ spe³nione warunki pozwalaj¹ce zabezpieczyæ urnê na noc. I po trze-
cie, powinni siê znaleŸæ chêtni do wejœcia w sk³ad obwodowej komisji wy-
borczej, przy czym aby powsta³a obwodowa komisja referendalna, minimalna
liczba jej cz³onków musi wynosiæ piêæ osób. A wiêc piêæ osób mo¿e powo³aæ
obwodow¹ komisjê referendaln¹ i przeprowadziæ g³osowanie.

Je¿eli wiêc pani pozwoli, zachêcam albo do skontaktowania siê z Rzy-
mem – je¿eli to mo¿liwe, to ju¿ dzisiaj albo w poniedzia³ek – ¿eby mo¿na
by³o tam poczyniæ, w porozumieniu z pani¹, ustalenia i do koñca dnia czy do
wtorku rano przekazaæ nam ostateczn¹ decyzjê.
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Aleksandra Proscewicz
Wydawca „Kuriera Berliñskiego – Polonica”

Proscewicz Aleksandra, „Kurier Berliñski – Polonica”. Ja otrzyma³am z am-
basady informacjê, ¿e dopiero za tydzieñ dostaniemy instrukcje na temat tego,
jak ma g³osowaæ Polonia. I mam pytanie, bo coœ tu siê nie zgadza: dlaczego tak
póŸno? Wydawnictwa polonijne to przewa¿nie miesiêczniki, a wiêc uka¿¹ siê
one ko³o 1 czerwca. Czy to nie za póŸno, skoro g³osuj¹cy musz¹ wczeœniej
zg³aszaæ swój akces do komisji wyborczej? Sk¹d taka opiesza³oœæ?

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Proszê pañstwa, my dzia³amy zgodnie z harmonogramem, jaki nam
przedstawiono. Dzisiaj mo¿e pani… Ju¿ pani wie wszystko, wie pani kiedy,
w jakich godzinach, gdzie, ale nie ma pani dzisiaj jeszcze pewnej informacji
– numerów nadanych obwodowym komisjom referendalnym. W przysz³ym
tygodniu – myœlê, ¿e w œrodê albo w czwartek – pan minister spraw zagrani-
cznych podpisze odpowiedni dokument i wtedy ju¿ wszystko bêdziecie
Pañstwo wiedzieli. Bo jak g³osowaæ, wszyscy Pañstwo wiecie – w Internecie
i w naszych placówkach jest ju¿ karta do g³osowania. Wszystkim przes³aliœ-
my j¹ dwa dni temu, wiêc o tym równie¿ wszyscy wiedz¹.

Zainteresujê siê pani uwag¹ i jeszcze dzisiaj bêdê rozmawia³ o tym z kon-
sulem, ewentualnie w poniedzia³ek, je¿eli dziœ go nie zastanê.

(Wydawca „Kuriera Berliñskiego – Polonica” Aleksandra Proscewicz: Tak, ale
g³osuj¹cy wczeœniej musz¹ zg³osiæ w obwodzie wyborczym swój g³os.)

Nie g³os. Musz¹ siê zg³osiæ do spisu, zapisaæ siê.
(Wydawca „Kuriera Berliñskiego – Polonica” Aleksandra Proscewicz: Czy du-

¿o wczeœniej?)
Przed referendum, na piêæ dni przed g³osowaniem. Konsul ma obo-

wi¹zek najpóŸniej piêæ dni przed referendum powo³aæ obwodow¹ komisjê
referendaln¹, a pierwsze posiedzenie zorganizowaæ do trzech dni po jej po-
wo³aniu, choæ mo¿e to zrobiæ wczeœniej.

(Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak: Panie Pe³nomocniku, o ile pamiêtam,
t¹ dat¹ jest za granic¹ – 3 czerwca. Wtedy trzeba siê zg³osiæ do konsulatu
– przed 3 czerwca.)

(Wydawca „Kuriera Berliñskiego – Polonica” Aleksandra Proscewicz: Jest
mnóstwo telefonów, które odbieramy w redakcji, w których informujemy
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o tym poszczególnych zainteresowanych. Ale niestety, to siê ju¿ nie znajdzie
w prasie.)

Zdajemy sobie z tego sprawê, ale nie mieliœmy miarodajnych danych,
które moglibyœmy przekazaæ. Wszystkich powiadomiliœmy o tym, ¿e jest re-
ferendum, kiedy jest referendum i jakie bêd¹ obwody. Dwa tygodnie temu
powiadomiliœmy o tym wszystkie urzêdy konsularne na œwiecie.

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Problem polega równie¿ na tym, ¿e ustawa referendalna mog³a byæ opra-
cowana dopiero po podpisaniu uk³adu akcesyjnego, co mia³o miejsce bardzo
póŸno – 16 kwietnia, jak Pañstwo wiecie, w Atenach.

Bardzo proszê.

Zbigniew Kostecki
Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej

Ja mam takie pytanie: jak bêd¹ liczone g³osy Polonii? Bo je¿eli przyjmie-
my za 100% Polonii tych piêtnaœcie milionów, o których siê ci¹gle mówi, to
wypadniemy – w porównaniu z frekwencj¹ w innych wyborach, które siê od-
bywaj¹ w placówkach dyplomatycznych – bardzo marnie, dlatego ¿e nie na-
le¿y przypuszczaæ, ¿e teraz frekwencja bêdzie wy¿sza ni¿ w wyborach do Sej-
mu czy w innych wyborach. Dlatego mam pytanie: jak komisja bêdzie liczyæ
te g³osy, jak to bêdzie ujête w statystyce?

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Odpowiadam panu: to nieporozumienie. Liczba piêtnastu milionów
w ogóle nie wchodzi w grê. Mówimy o udziale w g³osowaniu tylko obywateli
polskich posiadaj¹cych wa¿ny polski paszport. Wy³¹cznie ich dotyczy g³oso-
wanie w dniach 7–8 czerwca… Zwracam Pañstwa uwagê na fakt, ¿e rozpo-
czyna siê wtedy sezon turystyczny, w zwi¹zku z czym wczoraj na przyk³ad
podjêliœmy decyzjê zorganizowania po raz pierwszy obwodu na Krecie, bo
okazuje siê, jak wynika z analizy biur podró¿y, jak¹ otrzymaliœmy, ¿e ju¿
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w dniu 6 czerwca na Krecie bêdzie ponad trzy tysi¹ce obywateli polskich.
Sami byliœmy zaskoczeni. Tak wiêc, jak myœlê, otrzyma³ pan odpowiedŸ.

Teraz chcia³bym jeszcze dodaæ, ¿e od przysz³ego tygodnia dziêki panu
dyrektorowi Bartkiewiczowi z TV Polonia bêdziemy stale podawali – co
tydzieñ, mo¿e nawet parê razy – ró¿nego rodzaju informacje i odpowiadali
na pytania dotycz¹ce referendum. Ale do tego jest nam potrzebna podsta-
wowa sprawa, czyli zarz¹dzenie okreœlaj¹ce, gdzie bêd¹ obwodowe komisje
referendalne.

Ma³gorzata Ma³aœnicka de Martin
Prezes Hiszpañsko-Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Forum”

Ja chcia³abym zaapelowaæ do MSZ o zastanowienie siê nad potrzeb¹
stworzenia obowi¹zku rejestracji Polaków mieszkaj¹cych za granic¹, tak jak
robi¹ to Francuzi. Myœlê tutaj o przysz³ych wyborach. Francuzi, maj¹c
swoich obywateli zarejestrowanych w konsulatach, dysponuj¹ gotowymi li-
stami, spisem wyborców, do których mog¹ równie¿ wysy³aæ zawiadomienia
o wyborach. Czegoœ takiego w polskich konsulatach nie ma – mówiê to jako
osoba, która pracowa³a w obwodowych komisjach wyborczych – co szalenie
utrudnia sprawne przeprowadzenie wyborów, dotarcie do szerokiej rzeszy
obywateli polskich mieszkaj¹cych za granic¹.

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Dziêkujê pani za tê uwagê. Myœlê, ¿e ustawodawca siê nad tym zastano-
wi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych te¿ to rozwa¿y.

Andrzej Pakulski

Andrzej Pakulski z Brukseli. Pytanie praktyczne: czy wybory zostan¹
przeprowadzone przy u¿yciu materia³ów drukowanych w Polsce i wys³anych
na czas po normalnej cenie do placówek, czy te¿ placówki same bêd¹ musia-
³y drukowaæ te dokumenty?
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Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Proszê pana, kiedy w pierwszej mojej rozmowie z panem ministrem
Czaplickim, sekretarzem Pañstwowej Komisji Wyborczej, us³ysza³em, ¿e
najwczeœniej dopiero 23 maja bêd¹ karty wyborcze do g³osowania wydruko-
wane w kraju, odpowiedzia³em mu, ¿e to jest niemo¿liwe, ¿ebyœmy rozes³ali
je na ca³y œwiat. W zwi¹zku z tym otrzymaliœmy zgodê na to, ¿eby nie wysy-
³aæ kart. Bêd¹ one drukowane za granic¹ przez nasze konsulaty, w formacie
A4, a wiêc takim jak w Polsce, na bia³ym papierze. Na tych kartach bêd¹
dwie pieczêcie: pieczêæ ambasady b¹dŸ konsulatu i pieczêæ obwodowej ko-
misji do spraw referendum.

Andrzej Pakulski

W takim razie mam jeszcze jedno pytanie, poniewa¿ prawdopodobnie to
ja bêdê drukowa³ te karty dla Brukseli. Czy przez modem jest dostêpny ja-
kiœ layout, któremu trzeba bêdzie siê podporz¹dkowaæ?

(G³os z sali: W³aœnie, czy to jest w Internecie?)

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Tak, to ju¿ jest w Internecie, ju¿ jest w placówkach.

Ma³gorzata Bos-Karczewska
Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Ekspertów Polskich w Holandii

Ja chcia³abym sprecyzowaæ pytanie kolegi z Niemiec, pana Kosteckiego,
które by³o w sumie pytaniem dotycz¹cym bazy programu, na podstawie któ-
rej bêdzie naliczana frekwencja Polaków w Holandii. By³am cz³onkini¹ ko-
misji wyborczej w Holandii i wiem, ¿e w wyborach prezydenckich i parla-
mentarnych g³osowa³o tam czterysta, piêæset osób. Poniewa¿ frekwencja jest
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tak wa¿na w tym referendum akcesyjnym, pytanie jest takie: w jaki sposób
ambasady bêd¹ nalicza³y frekwencjê? Co stanowi podstawê naliczania tej
frekwencji?

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Frekwencjê bêdziemy naliczali w stosunku do spisu wyborców przygoto-
wanego do tego referendum. Nie mo¿emy wyliczaæ – choæ tak by siê mog³o
wydawaæ – na takiej podstawie, o której mówi³a tu jedna z pañ, bo nie mamy
w³aœnie formalnego rejestru obywateli polskich zamieszka³ych na danym te-
renie. A sytuacja, jak siê pani orientuje, zmienia siê: jedni wyje¿d¿aj¹, inni
przyje¿d¿aj¹, jest ci¹g³y ruch. Na tej podstawie nie mo¿emy wiêc tego wyli-
czyæ, takiej zasady nie mamy.

(Przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Ekspertów Polskich w Holandii Ma³gorzata
Bos-Karczewska: Czyli z tego wniosek, ¿e rejestrowanie siê w ambasadach
jest w³aœciwie koniecznoœci¹.)

Tak jest. Dlatego tak bardzo za tym agitujemy i dlatego poprzez TV Po-
lonia bêdziemy zwracali uwagê na to, aby jak najwiêksza liczba osób znalaz³a
siê w spisie, czyli zapisa³a siê i potem g³osowa³a.

Roman Œmigielski
Przewodnicz¹cy Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duñskich
w Danii „Polonia”

Chcia³bym zwróciæ uwagê na jedn¹ rzecz w zwi¹zku z t¹ wypowiedzi¹.
Otó¿ jest pewien problem. Ja s¹dzê – bo zasiada³em wiele razy w komisjach
– ¿e sytuacja mo¿e byæ taka. Na liœcie w Danii, podobnie jak w Holandii, bê-
dzie czterysta, piêæset osób. Ale ka¿dego dnia przyje¿d¿a kilka wycieczek
z Polski i wszyscy maj¹ odpowiednie zaœwiadczenia z urzêdów gminnych.
W zwi¹zku z tym frekwencjê bêdziemy mieli 120%.
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Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Proszê zwróciæ uwagê na jedn¹ rzecz: frekwencji w referendum nie prze-
licza siê w stosunku do poszczególnych krajów. Pañstwo bêdziecie w puli
wszystkich g³osuj¹cych obywateli polskich, z ca³ej Polski. Ja rozumiem pana
uwagê, ale ona nie bêdzie mia³a wp³ywu na to, czy bêdzie mniejsza, czy wiê-
ksza frekwencja w tym kontekœcie.

George Blazyca
Centrum Wspó³czesnych Studiów Europejskich,
Uniwersytet w Paisley

Mam pytanie o te najlepsze szacunki MSZ co do liczby ludzi na emigra-
cji, Polaków za granic¹, którzy bêd¹ mieli prawo g³osu.

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Nasza ocena wynika z analizy pewnych danych, ale nie jest ona ca³kowi-
cie autentyczna ani dos³owna. Nikt z nas tutaj nie da sobie obci¹æ palca za
to, ¿e to jest w³aœnie tyle, ze wzglêdu na to – odwo³am siê po raz drugi do pa-
ni wypowiedzi – ¿e nasze placówki nie prowadz¹ rejestru obywateli polskich
przebywaj¹cych stale za granic¹. To po pierwsze.

Po drugie, dzisiaj jest ogromny ruch, jak na przyk³ad na Krecie. Myœmy
w ogóle nie przypuszczali… Nigdzie na wyspach greckich do tej pory nie
by³o wyborów, a w tej chwili przedstawiciele biur podró¿y sami do nas za-
dzwonili i powiedzieli: s³uchajcie, zastanówcie siê nad tym, bo to bêd¹ ty-
si¹ce osób. Poprosiliœmy ich o dane i wychodzimy temu naprzeciw. Tak
wiêc nie mogê odpowiedzieæ panu, ¿e jest taki i taki system, bo takiego sys-
temu nie ma.
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ks. Henryk Kruszewski
Polska Misja Katolicka w Luksemburgu

Ksi¹dz Kruszewski z Luksemburga. Ja chcia³bym o kolejnej rzeczy po-
wiedzieæ, jeszcze w sprawie konsulatów i ambasad. Uwa¿am, ¿e polskie pa-
rafie… Dobrze by by³o, ¿eby placówki dyplomatyczne, niezale¿nie od tego,
czy maj¹ dobry kontakt z ksiêdzem, czy nie, bo to s¹ dwie ró¿ne rzeczy, wy-
s³a³y zawiadomienia i okreœli³y pewne warunki, i to – je¿eli to mo¿liwe – tro-
chê wczeœniej. My przecie¿ mo¿emy to og³osiæ, bo sprawa referendum jest
spraw¹ narodow¹. Jako Polacy mo¿emy podkreœlaæ, ¿e ludzie powinni wzi¹æ
udzia³ w referendum, przecie¿ mamy takie mo¿liwoœci. Bo je¿eli przez tyle
tygodni bêdzie siê ludziom mówi³o, ¿e jest referendum, to po pewnym cza-
sie coœ im jednak wpadnie do ucha. W mojej sytuacji ja mogê to robiæ, bo je-
stem jedyny na ca³e Wielkie Ksiêstwo Luksemburga, mam kontakt z bardzo
wieloma Polakami i wiem, ¿e to mo¿e mieæ jakiœ oddŸwiêk. To znaczy, nic
nie mo¿e byæ nakazane, ale bêdzie wiadomo, ¿e jest referendum i gdzie jest
komisja. Chodzi o to, ¿eby tego nie odk³adaæ na ostatni moment, bo wtedy
to ju¿ nie bêdzie nasze zadanie, ¿eby kogoœ telefonicznie zawiadamiaæ i mó-
wiæ: przyjacielu, masz sumienie, masz prawo g³osowaæ, wiêc skorzystaj z te-
go. Chodzi o to, ¿ebym ja móg³ o tym tydzieñ czy dwa tygodnie wczeœniej
powiedzieæ. Jak powiem dwa tygodnie wczeœniej, bêdzie jakiœ efekt.

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Dziêkujê bardzo. Chcê powiedzieæ, ¿e my z tego korzystamy, ale dziêku-
jê ksiêdzu uprzejmie za ten akces i apel. Wielu naszych konsulów zwraca siê
w³aœnie do ksiê¿y, aby po prostu o tym mówili. Bêdziemy mieli jeszcze dwie
niedziele przed sob¹, wiêc bêdzie okazja o tym powiedzieæ. Ba, powiem wiê-
cej: w niektórych krajach w³aœnie w parafiach korzysta siê z sal parafialnych,
¿eby zorganizowaæ czy to wybory, czy to referendum. Dziêkujê ksiêdzu.
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Czes³aw Bartela
Prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Rezerwistów
i By³ych Wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej we Francji

Czes³aw Bartela z Francji. Ja chcia³bym siê przy³¹czyæ do apelu ksiêdza
Kruszewskiego, bo na terenie Francji na przyk³ad bardzo dobre punkty in-
formacyjne dla Polonii to w³aœnie parafie. By³oby naprawdê wskazane, ¿eby
jakoœ to przekazaæ ksiê¿om, ¿eby mogli w formie listu czy jakiejœ informacji
przedstawiæ to innym.

Maria Gratkowska-Scarlini
Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego W³osko-Polskiego w Toskanii

Jedno, ostatnie s³owo. ¯eby u³atwiæ panu konsulowi w Rzymie szybszy
kontakt, prosi³abym mo¿e o podanie numeru faksu czy e-maila, ¿ebym mog-
³a natychmiast jak najwiêcej informacji ró¿nych uzyskaæ.

Ambasador Witold Rybczyñski
Pe³nomocnik Ministra Spraw Zagranicznych
do spraw Referendum za Granic¹

Bardzo proszê. Numer telefonu do nas, do Ministerstwa Spraw Zagrani-
cznych, do zespo³u, który przygotowuje wybory: 523 81 16, faks – 523 81 36
i adres elektroniczny: referendum.ue@msz.gov.pl.

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Myœlê, ¿e informacja pe³nomocnika ministra spraw zagranicznych do
spraw referendum za granic¹ by³a po¿yteczna i bardzo potrzebna.

Teraz prosi³bym pani¹ prezydent Helenê Miziniak o przedstawienie pro-
jektu oœwiadczenia. Bardzo proszê.

Helena Miziniak
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

„Oœwiadczenie przedstawicieli organizacji i œrodowisk polonijnych z kra-
jów Unii Europejskiej.
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My, Polacy mieszkaj¹cy w krajach Unii Europejskiej, witamy Polskê
w jednocz¹cej siê Europie. Z zadowoleniem przyjêliœmy fakt podpisania 16
kwietnia 2003 r. w Atenach Traktatu Akcesyjnego. Cz³onkostwo Polski
w Unii Europejskiej, likwiduj¹ce poja³tañski podzia³ polityczny Europy,
uwa¿amy za wielki sukces, rezultat zgodnego dzia³ania ponad podzia³ami
politycznymi; sukces osi¹gniêty dziêki wysi³kom kolejnych rz¹dów Trzeciej
Rzeczypospolitej oraz wsparciu spo³eczeñstwa polskiego.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej jest
szans¹, a równoczeœnie wyzwaniem. Stwarza ono mo¿liwoœæ przyspieszenia
rozwoju gospodarczego oraz zmniejszenia luki dziel¹cej nas od pañstw
cz³onkowskich Unii.

Jesteœmy przekonani, ¿e cz³onkostwo w Unii pomo¿e w rozwoju polskie-
go rolnictwa, infrastruktury, w redukcji bezrobocia, w rozwoju nauki i kultu-
ry polskiej, oraz ¿e zwiêksz¹ siê inwestycje zagraniczne, a otwieranie dostê-
pu do miejsc pracy pozwoli Polakom na zdobywanie nowych doœwiadczeñ
i uzyskanie godziwego statusu ekonomicznego. Œwiadomi jesteœmy, ¿e po-
cz¹tki mog¹ byæ trudne, wymagaæ bêd¹ wytrwa³oœci i pracy.

Obecna sytuacja wymaga jednoœci i mocnego odniesienia siê do systemu
chrzeœcijañskich wartoœci, które kszta³towa³y nasz naród przez tyle lat. Po-
nadtysi¹cletnia historia pañstwa polskiego, nasz wk³ad w rozwój cywilizacji,
nauki i kultury, predysponuj¹ nas do zajêcia nale¿nego oraz godnego miejsca
w Europie i œwiecie.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, ¿e Polska chce byæ orêdownikiem
ca³ego wschodniego s¹siedztwa Unii Europejskiej. Ma to olbrzymie znacze-
nie dla ca³ej Europy, a szczególnie dla naszych Rodaków na Wschodzie. Za-
pewnienie im kontaktu z Ojczyzn¹ bêdzie przedmiotem naszych dalszych
starañ.

W zwi¹zku z akcesj¹ Polski do Unii Europejskiej chcemy podzieliæ siê
z Rodakami naszym doœwiadczeniem, pragniemy otwarcie mówiæ o wszyst-
kich wa¿nych dla przysz³oœci Kraju sprawach, zarówno o korzyœciach, jak
i obawach polskiego spo³eczeñstwa, a tak¿e zagro¿eniach.

My, Polacy zamieszkali w krajach Unii Europejskiej, pragniemy konty-
nuowaæ wspóln¹ pracê na rzecz dobra naszej Ojczyzny i ca³ej Europy oraz
wzmacniaæ lobby polityczne, ekonomiczne i kulturalne. Bêdziemy nadal
promowaæ Polskê w krajach zamieszkania i popieraæ ratyfikacjê Traktatu
Akcesyjnego w parlamentach krajów unijnych. Wzywamy wszystkie organi-
zacje i œrodowiska polonijne do zgodnego dzia³ania na rzecz Polski. Buduj-
my Europê bez granic i podzia³ów, ale respektuj¹c¹ to¿samoœæ ka¿dego na-
rodu, jak równie¿ wspóln¹ œwiadomoœæ europejsk¹, œwiadomoœæ wspólnych
korzeni, wartoœci i kultury.
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Papie¿ Jan Pawe³ II podczas wizyty w polskim parlamencie w 1999 r. po-
wiedzia³: «Polska ma pe³ne prawo, by uczestniczyæ w ogólnym procesie po-
stêpu i rozwoju œwiata, zw³aszcza Europy. Integracja Polski z Uni¹ Europej-
sk¹ jest od samego pocz¹tku wspierana przez Stolicê Apostolsk¹.
Doœwiadczenie dziejowe, jakie ma naród polski, jego bogactwo duchowe
i kulturowe, mog¹ skutecznie przyczyniæ siê do ogólnego dobra ca³ej rodziny
ludzkiej, a zw³aszcza umocnienia pokoju i bezpieczeñstwa w Europie».

Od tysi¹ca lat nale¿ymy do wielkiej europejskiej wspólnoty narodów, ko-
rzystamy z jej dorobku i osi¹gniêæ. Równie¿ Europa wzbogaca siê, czerpi¹c
z naszego skarbca.

Dziœ naszym atutem jest kapita³ ludzki: wykszta³cenie, zdolnoœci i przed-
siêbiorczoœæ Polaków. Od nas wszystkich zale¿y, czy Polska stanie siê god-
nym partnerem Wspólnoty Europejskiej. Od nas wszystkich zale¿y znacze-
nie Polski w Unii Europejskiej oraz korzyœci z tego p³yn¹ce.

Przed Polsk¹ historyczny moment: referendum, w którym Naród zadecy-
duje o swojej przysz³oœci. Wykorzystajmy tê szansê, a wtedy budowanie oso-
bistej pomyœlnoœci prze³o¿y siê na nasz wspólny, narodowy i europejski, suk-
ces.

Apelujemy o wziêcie udzia³u w referendum i g³osowanie za wejœciem
Polski do Unii Europejskiej.” (Oklaski)

Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, poniewa¿ jest na sali pani prezes Emilia
Chmielowa z Ukrainy, która równie¿ z³o¿y³a na moje rêce krótkie poparcie
dla naszych starañ, chcia³abym jeszcze te dwa s³owa przeczytaæ.

„Popieramy starania Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych dotycz¹ce
przyjêcia Polski do Unii Europejskiej. Jako Polacy, obywatele Ukrainy, nie
posiadamy takich mo¿liwoœci, jak pañstwa Piêtnastki. Niemniej konsolidu-
jemy siê ze wszystkimi poczynaniami zmierzaj¹cymi w kierunku cz³onko-
stwa pañstwa polskiego w Unii Europejskiej.

Upowa¿niamy Pani¹ Prezydent do przedstawienia na konferencji w Se-
nacie Rzeczypospolitej naszego stanowiska z ramienia Federacji Organizacji
Polskich na Ukrainie.” Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, czy mogê stwierdziæ, ¿e te oklaski œwiadcz¹, ¿e przyjêliœ-

my oœwiadczenie przedstawione przez pani¹ niejako przez aklamacjê? (Ok-
laski).

Dziêkujê bardzo. Takiej jednoœci w³aœnie potrzebujemy.
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Proszê pañstwa, zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹, tych z pañstwa, któ-
rzy s¹ zainteresowani udzia³em w konferencji prasowej, zapraszamy, a pozo-
sta³ych zapraszamy ju¿ na obiad.

(Przerwa od godziny 13 minut 55 do godziny 15 minut 13)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Wznawiamy obrady.
Jako pierwszemu udzielam g³osu panu Zbigniewowi Kosteckiemu z Nie-

miec.
Nastêpnym mówc¹ w dyskusji bêdzie pani Krystyna Or³owicz-Sadowska

z Francji.

Zbigniew Kostecki
Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej

Mieszkam od trzydziestu lat w Niemczech i zauwa¿y³em, ¿e rolnicy nie-
mieccy boj¹ siê równie¿ wejœcia Polski do Unii. Wœród moich pacjentów jest
wielu rolników i wiem, ¿e gdyby wœród nich przeprowadzono referendum,
na pewno wynik by³by tak: Polski do Unii nie przyjmowaæ. A wiêc te obawy
rolników, które w Polsce s¹ g³ównym argumentem unijnych sceptyków, nie
s¹ tak ca³kiem nieuzasadnione. Polska niew¹tpliwie bêdzie eksporterem do-
brej ¿ywnoœci na Zachód, miêdzy innymi do Niemiec. I widaæ to w tej chwili
w polskich sklepach, które wyrastaj¹ jak grzyby po deszczu. W mieœcie,
w którym mieszkam, jeszcze rok temu nie by³o ¿adnego sklepu polskiego,
a w tej chwili s¹ trzy i sprzedaj¹ polsk¹ ¿ywnoœæ.

I druga kwestia, na któr¹ chcia³bym zwróciæ uwagê, to jest dostêp do ryn-
ków pracy w Unii. To nie ca³kiem jest tak, ¿e tych piêæ pañstw, które otwo-
rzy³y nam swoje rynki, nagle zatrudni Polaków. Miejsc pracy nie ma: ani
w Wielkiej Brytanii, która nam to oferuje, ani w innych pañstwach, które ta-
ki akces z³o¿y³y. Jeœli patrzeæ z niemieckiego podwórka, to wprowadzana
tam w tej chwili bardzo intensywnie reforma zdrowia spowodowa³a, ¿e
w przysz³ym roku na gwa³t potrzeba bêdzie siedemnastu tysiêcy lekarzy. I to
bêd¹ lekarze z krajów Europy Wschodniej, w tym du¿a ich czêœæ – z Polski.
A wiêc ten argument o miejscach pracy jest bardzo trudny do wype³nienia.
Miejsca pracy dla Polaków w zjednoczonej Europie ju¿ s¹, tylko ¿e to s¹
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miejsca dla specjalistów. Tej zwyk³ej pracy, tej, na któr¹ jest najwiêksze za-
potrzebowanie, nie bêdzie.

I to s¹ takie dwa akcenty, o których chcia³em pañstwu powiedzieæ. O Po-
lonii niemieckiej ju¿ nie mówiê, bo wszystko ju¿ zosta³o powiedziane. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu Kosteckiemu, równie¿ za zwiêz³oœæ.
Bardzo proszê, pani Krystyna Or³owicz-Sadowska z Francji.

Krystyna Or³owicz-Sadowska
Stowarzyszenie „Nazareth Famille” w Pary¿u

W imieniu zarz¹du stowarzyszenia „Kongres Krajowy Polonii, Pary¿
2003”, którego cz³onkiem równie¿ jestem, pragnê przekazaæ s³owa napisane
przez prezesa.

„Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Francja, kraj za³o¿yciel europejskich wspólnot ekonomicznych, w 1957 r.

przyjê³a emigracjê polsk¹ jako model integracji. Paradoksalnie Polonia fran-
cuska nie umia³a utworzyæ reprezentatywnych instytucji mimo wielowieko-
wej tradycji przyjaŸni polsko-francuskiej. Szczêœliwy zbieg okolicznoœci lub
cudowny znak to plenarne spotkanie podczas przysz³ego kongresu Polonii
francuskiej, który odbêdzie siê w marcu 2004 r., roku integracji i promocji
Polski w Unii Europejskiej.

W marcu 2004 r. po d³ugotrwa³ych dyskusjach przygotowuj¹cych przysz³¹
strukturê Rady Krajowej Polonii Francuskiej demokratycznie przyjête zo-
stan¹ statuty tej reprezentatywnej instytucji. Rada Krajowa Polonii Francus-
kiej bêdzie atutem dla Polski i Polaków. Pozwoli broniæ interesów moral-
nych i materialnych Polonii, u³atwi wzajemn¹ pomoc osób i ró¿nych
organów, powo³uj¹c siê na Polskê i Polaków. Bêdzie wsparciem dla integra-
cji jakoœciowej Polski w Unii Europejskiej, podkreœlaj¹c bogactwo i zna-
miennoœæ wk³adu Polski w Europê od tysi¹ca lat.

Wszyscy Pañstwo, Panie Marsza³ku, Pañstwo tu obecni, jesteœcie zaproszeni
do ¿yczliwego uczestnictwa w przedsiêwziêciu zjednoczenia Polonii francuskiej.
Dziœ nieznaczna, jutro ma nadziejê oddaæ wielkie us³ugi sprawie polskiej.

Prezes stowarzyszenia «Kongres Krajowy Polonii, Pary¿ 2003» Emanuel
Noirot-Borowski ”
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Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Pragnê gor¹co podziêkowaæ za zaproszenie do udzia³u w tak wa¿nym

spotkaniu dotycz¹cym historycznego wydarzenia w ¿yciu naszej ojczyzny.
Dziêkujê, ¿e ktoœ zauwa¿y³ Poloniê w tym aspekcie, pyta nas i zaprasza do
udzia³u we wspólnych decyzjach.

Jesteœmy t¹ czêœci¹ Polonii, która interesuje siê Polsk¹, wspomaga j¹ i ¿y-
je sprawami naszej ojczyzny. Troszczymy siê o polsk¹ racjê stanu, od lat sta-
ramy siê byæ jej ambasadorami i staramy siê dbaæ o dobry obraz Polski
w œwiecie. Przyk³adem tego jest równie¿ nasze Stowarzyszenie „Nazareth
Famille”, które ju¿ trzynaœcie lat temu zainicjowa³o integracjê przede wszys-
tkim m³odzie¿y polskiej poprzez nauczanie jêzyka i cywilizacji francuskiej
oraz pomoc administracyjn¹ i spo³eczn¹. Dziêki tej pracy oraz subwencjom
uzyskanym od pañstwa francuskiego mog¹ oni poprawiaæ swoje warunki ¿y-
cia we Francji.

Z nadziej¹ i trosk¹ patrzymy wiêc na przygotowania Polski do przyst¹pie-
nia do Unii Europejskiej. A ¿yj¹c w kraju ju¿ do niej nale¿¹cym, pragniemy
wspomagaæ udzia³ naszej ojczyzny w ¿yciu ca³ej Europy. Maj¹c wieloletnie
doœwiadczenie ¿ycia we Francji, chcemy byæ przewodnikiem dla naszych ro-
daków, aby u³atwiæ im ¿ycie w wielkiej rodzinie europejskiej. Jest to trudne,
historyczne zadanie, które wymaga woli, wiedzy i odpowiedzialnoœci.

Najbardziej ewidentn¹ cech¹ spo³eczeñstwa polskiego, widoczn¹ w ca³ej
jego historii, jest jego wielokulturowoœæ, która zrodzi³a tolerancjê i przyczy-
ni³a siê do osi¹gniêcia wysokiego poziomu oœwiaty i kultury. Nie potrzebuje-
my wiêc wchodziæ do Europy, gdy¿ Polska le¿y w sercu Europy i jest sercem
Europy.

Pragnê podkreœliæ, i¿ œwiadomoœæ przemian polityczno-spo³ecznych doty-
cz¹cych ca³ego kontynentu spowodowa³a wewnêtrzn¹ integracjê naszych ro-
daków na ziemi francuskiej. Odby³y siê dwa kongresy krajowe, o których
mówi³ mój przedmówca, pan Grzesiak, zmierzaj¹ce do utworzenia silnej re-
prezentatywnej organizacji, skupiaj¹cej wiêkszoœæ organizacji i stowarzyszeñ
polskich i polsko-francuskich, oczywiœcie tych dzia³aj¹cych na rzecz promo-
cji naszej ojczyzny. Ostatnim etapem bêdzie przygotowywany w³aœnie na
marzec roku 2004 kongres ogólnokrajowy, którego zadaniem jest jednocze-
nie organizacji regionalnych, zatwierdzenie statutów i wy³onienie reprezen-
tacji Polonii francuskiej.

Deklarujemy wiêc Senatowi polskiemu nasz¹ otwartoœæ na spe³nianie
przez nas roli promotora polskiej racji stanu. Do³o¿ymy wszelkich starañ,
aby bogactwo naszych wartoœci narodowych, historii i tradycji przenika³o
i ukazywa³o, jak wiele Polska wnosi do wspólnego dorobku kulturowego
Europy.
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Sprawa referendum jest tematem szerokiej dyskusji wœród Polonii we
Francji. W zwi¹zku z tym 29 marca odby³o siê ogólnopolonijne zebranie
w Pary¿u, dotycz¹ce przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Zebraniu
przewodniczy³ ambasador Rzeczypospolitej, a uczestniczyli w nim zaprosze-
ni goœcie, politycy i publicyœci z kraju. Niestety, z dyskusji wynika³o, ¿e in-
formacja jest absolutnie niedostateczna. Rodz¹ siê ró¿ne pomys³y na dezin-
formacjê, która nie pozwala rodakom we Francji zaj¹æ odpowiedniego
stanowiska. Nie ma czasu na wyt³umaczenie treœci traktatu. Wyra¿ona by³a
tak¿e obawa, czy Polacy ¿yj¹cy za granic¹ wezm¹ udzia³ w referendum. Dziœ
ju¿ tej obawy oczywiœcie nie mamy. Cieszymy siê, ¿e 1/3 narodu polskiego,
¿yj¹ca za granic¹, przyczyni siê do podjêcia tak wa¿nej, historycznej decyzji
dotycz¹cej naszej ojczyzny. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Ja tylko powiem, ¿e powsta³a pewna konfuzja dziesiêæ dni temu, kiedy
w Brukseli pewien dziennikarz zada³ mi pytanie, czy Polonia ma prawo g³o-
sowania w referendum. Oczywiœcie Polonia jako ca³a spo³ecznoœæ – nie. Na
nieprecyzyjne pytanie odpowiedzia³em nieprecyzyjnie. Ale do wiadomoœci
publicznej podano tylko pierwsz¹ czêœæ odpowiedzi. A przecie¿ druga jej
czêœæ jest taka, ¿e ci, którzy maj¹ obywatelstwo polskie, wa¿ne paszporty
polskie, oczywiœcie mog¹ w referendum wzi¹æ udzia³. Tak to czêsto z prze-
k³amania powstaj¹ konfuzje. Oczywiœcie potem wszystko wyjaœniliœmy.

Teraz g³os zabierze pan Johannes Kempa z Niemiec, a nastêpnie pan Mi-
cha³ Bieniasz ze Szwecji.

Johannes Kempa
Pierwszy Zastêpca Przewodnicz¹cego Kongresu Polonii Niemieckiej

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie i Panowie!
Ja za przyk³adem mojego kolegi doktora Kosteckiego równie¿ postaram

siê Pañstwu krótko i zwiêŸle przedstawiæ parê problemów, które mog¹ byæ,
jak s¹dzê, dla Was interesuj¹ce, a które nie by³y dotychczas poruszane.

Reprezentujê tutaj z jednej strony Kongres Polonii Niemieckiej, a z dru-
giej strony zrzeszenie zawodowe, a mianowicie Zrzeszenie Polskojêzycz-
nych Prawników w Niemczech. Moja organizacja jest stosunkowo m³oda, bo
istnieje dopiero od czterech lat, ale nasza liczna w Niemczech grupa zawo-
dowa jest rzeczywiœcie przez tê organizacjê bardzo dobrze zorganizowana.
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Poza tym zrzeszenie jako organizacja polonijna ma tê pozytywn¹ cechê, któ-
rej brak jest chorob¹ innych organizacji polonijnych. Otó¿ mamy du¿o m³o-
dego narybku, bo prowadzimy akcjê rekrutacyjn¹ na uniwersytetach nie-
mieckich, na wydzia³ach prawa. Zwracamy siê do studentów
polskojêzycznych i nie tylko polskojêzycznych, którzy studiuj¹ niemieckie
prawo, i nie tylko do tych, którzy studiuj¹ na przyk³ad na Viadrinie na Uni-
wersytecie we Frankfurcie nad Odr¹, ale równie¿ do tych, którzy studiuj¹ we
Frankfurcie nad Menem, w Dortmundzie, w Bohum, w Heidelbergu, gdzie-
kolwiek. Zachêt¹ jest zwolnienie z p³acenia sk³adki. Oko³o 1/3 naszych
cz³onków to s¹ b¹dŸ studenci, b¹dŸ aplikanci, którzy akurat odbywaj¹ tak
zwany referendariat, czyli przygotowuj¹ siê do zdawania drugiego pañstwo-
wego egzaminu prawniczego. I uwa¿am, ¿e takie podejœcie jest w przypadku
organizacji polonijnej bardzo dobre, bo nie musimy martwiæ siê o narybek.
My staramy siê o to, ¿eby m³odzie¿ by³a reprezentowana w naszym za-
rz¹dzie, oni czêsto pokazuj¹ siê na zewn¹trz. Niedawno jeden z m³odszych
kolegów by³ nawet w TV Polonia. Dlatego uwa¿am, ¿e bran¿owe zwi¹zki za-
wodowe, jakiekolwiek by one by³y, grupowanie siê ze wzglêdu na zawody,
to jest przysz³oœæ organizacji polonijnych, bo to mo¿e przyci¹gn¹æ m³ode po-
kolenie.

Nastêpna sprawa, o której chcia³bym powiedzieæ, to jest to, ¿e utrzymu-
jemy poprzez tê organizacjê kontakty z wieloma pos³ami, którzy byli nawet
tu obecni, jak pose³, nie chcia³bym nazwiska przekrêciæ, bodaj¿e Kobielusz,
i jeszcze z paroma senatorami.

Mamy te¿ œcis³e kontakty z niemieck¹ administracj¹ œredniego i wy¿sze-
go szczebla, która traktuje nas z du¿ym zainteresowaniem. Jesteœmy dla nich
ciekawym partnerem, odpowiadamy bowiem na pytania, które do nas kieru-
j¹, odnosz¹ce siê do prawa polskiego, do atmosfery w Polsce, ale nie tej at-
mosfery ogólnej, tylko atmosfery prawnej i sposobu kszta³towania prawa.
Oni chêtnie rozmawiaj¹ z nami, a my chêtnie rozmawiamy z nimi.

Punkt nastêpny to kilka uwag skierowanych mo¿e nie tyle do spo³eczeñ-
stwa ogólnie, ile przede wszystkim do moich kolegów prawników w Polsce
oraz do organów administracyjnych, i to nie tylko tych najwy¿szych, ale
i tych œrednich, a mo¿e nawet stosunkowo niskich, czyli znajduj¹cych siê na
poziomie starostwa. Pamiêtajcie o jednej rzeczy: dopiero w momencie, gdy
Polska wejdzie do Unii – a o tym, ¿e wejdzie, jestem œwiêcie przekonany, bo
uwa¿am, ¿e polskie spo³eczeñstwo jest na tyle dojrza³e, ¿e nie pope³ni b³êdu
i nie bêdzie g³osowaæ na nie – otworz¹ siê mo¿liwoœci czerpania takich czy
innych korzyœci, które najczêœciej s¹ wyra¿ane w postaci projektów. To s³o-
wo „projekt” bêdzie pokutowa³o w Polsce w najbli¿szych latach. To bêdzie
s³owo, które bêdzie zna³ ka¿dy starosta, ka¿dy wojewoda, bêd¹ siê rano bu-
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dziæ i ju¿ przy goleniu bêd¹ mieæ projekty. Bo pieni¹dze, które wp³ywaj¹
z Unii, dotycz¹ projektów. Ale ¿eby projekt by³ zrealizowany, trzeba prze-
brn¹æ przez g¹szcz przepisów.

Podam taki przyk³ad. Land Bawaria, kierowany przez pana Stoibera, p³a-
ci ka¿de pieni¹dze, dos³ownie ka¿de pieni¹dze, ka¿demu prawnikowi, na-
wet m³odemu, który wyka¿e siê tym, ¿e potrafi poruszaæ siê w tym g¹szczu
przepisów, ¿e jest specjalist¹ w zakresie prawa europejskiego. Taki ktoœ do-
stanie takie pieni¹dze, jakie zechce, bo jest wart tyle pieniêdzy, ile wa¿y, bo
on do Bawarii wprowadzi dziesiêciokrotnie wiêksze pieni¹dze dziêki temu,
¿e siê zna i wie. I takie bêd¹ w Polsce nowe miejsca pracy dla m³odych pra-
wników.

Oczywiœcie tego nie mo¿na siê nauczyæ. Ja kiedyœ siê œmia³em, gdy czyta-
³em w gazecie, ¿e któraœ z rad adwokackich organizuje trzydniowy kurs pra-
wa europejskiego, bo trzeba by by³o zorganizowaæ kurs trzymiesiêczny,
a mo¿e szeœciomiesiêczny. Siedzê w tym ju¿ lata i dalej mam wielkie luki, bo
nie jestem w stanie tego wszystkiego opanowaæ, gdy¿ mo¿na tylko w zakre-
sie jakiegoœ sektora siê przygotowaæ.

Ju¿ od czterech lat mamy bazê danych, któr¹ utworzyliœmy. My j¹ kom-
pletujemy, mamy ju¿ pewne doœwiadczenia. I jeœli chodzi o to, o czym mó-
wi³ któryœ z kolegów, ¿e powinniœmy siê zwracaæ do tych wszystkich ludzi
z Polonii, którzy s¹ w ró¿nych organizacjach, czy zawodowo, czy spo³ecz-
nie, ¿eby pomogli ewentualnie w realizacji ró¿nych projektów polonijnych,
to ja mogê powiedzieæ krótko: my wiele rzeczy ju¿ w naszej bazie danych
mamy, mamy pewien stan osobowy, który mo¿e Wam na pocz¹tku pomóc.
My na Was czekamy, przyjdŸcie do nas! My Wam pomo¿emy na tyle, na
ile potrafimy, ale póŸniej bêdziecie musieli sobie radziæ sami. Dziêkujê
bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo panu Kempie.
Udzielam teraz g³osu panu Micha³owi Bieniaszowi ze Szwecji.
Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan S³awomir Magala z Holandii.
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Micha³ Bieniasz
Prezes Kongresu Polaków w Szwecji

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie!
Punkt brzmi¹cy: „pozyskiwanie Polonii i Polaków za granic¹ do wspiera-

nia polskich interesów narodowych”, znalaz³ siê zarówno w uchwale Senatu
Rzeczypospolitej z dnia 30 kwietnia 2002 r., jak i w rz¹dowym programie
wspó³pracy z Poloni¹ i Polakami za granic¹ z 10 grudnia 2002 r.

Reprezentujê Kongres Polaków w Szwecji bêd¹cy federacj¹ zwi¹zków
i stowarzyszeñ wywodz¹cych siê z nurtu niepodleg³oœciowego. Najstarsze
nasze organizacje powsta³y w roku 1932.

Wspieranie polskich interesów narodowych zawsze by³o naszym statuto-
wym obowi¹zkiem. Prezentowane tu przez nas stanowisko w sprawie akcesji
Polski do Unii wynika z szerokich konsultacji przeprowadzonych w organi-
zacjach cz³onkowskich.

Wiêkszoœæ Polaków w Szwecji to obywatele tego kraju, który od roku
1995 jest cz³onkiem Unii Europejskiej. Ich ocena tego faktu odpowiada
przeciêtnej szwedzkiej. Ostatnie badania wykaza³y, ¿e 52% Szwedów nie
jest dziœ zadowolonych z tego cz³onkostwa. Ogólnie znany jest te¿ fakt, ¿e
akcesja dziesiêciu nowych krajów do Unii kosztowaæ bêdzie Szwecjê w naj-
bli¿szych latach dodatkowo 20 miliardów koron, czyli oko³o 2 miliardów eu-
ro. Ale wszystkie statystyki pokazuj¹, ¿e ponad 74% Szwedów jest za rozsze-
rzeniem Unii o nowe kraje, w tym tak¿e o Polskê. Jest to dowód na dojrza³e,
szerokie, perspektywiczne myœlenie, na staranne rozwa¿enie i zwa¿enie
wszystkich za i przeciw, a z dostêpem do pe³nej informacji na temat wszyst-
kich za i przeciw nie ma w Szwecji najmniejszego problemu.

Nie tak dawno temu pan premier Józef Oleksy w jednym z programów
w TV Polonia powiedzia³, ¿e w kraju patrzy siê na akcesjê Polski do Unii
przez pryzmat doraŸnych korzyœci, a Polonia kieruje siê przede wszystkim
sentymentem. Niezupe³nie tak jest.

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej da wymierne korzyœci tak¿e
Polakom zamieszka³ym poza granicami. Œwiadomoœæ tej szansy musi stymu-
lowaæ nasze intensywne dzia³ania w najbli¿szym czasie. Jakie to szanse i ja-
kie dzia³ania?

Unia jest zwi¹zkiem pañstw w wiêkszoœci o dojrza³ej demokracji, z wypraco-
wanymi mechanizmami i standardami. Tak¿e jeœli chodzi o politykê dotycz¹c¹
mniejszoœci etnicznych, Szwecja mo¿e byæ dobrym przyk³adem. Wprowadzanie
tych standardów w wielu z kandyduj¹cych dziœ krajów bêdzie z doraŸn¹ korzy-
œci¹ dla naszych rodaków w nich mieszkaj¹cych. Wiedzê na ten temat nale¿y
rozpowszechniaæ szeroko, bo taki jest nasz interes narodowy.
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Inn¹ cech¹ charakterystyczn¹ dojrza³ych demokracji s¹ mechanizmy
uniemo¿liwiaj¹ce zaistnienie patologii spo³ecznych, które ³atwo zaobserwo-
waæ w demokracjach m³odych, jako efekt szybkiej transformacji. Zjawisko
patologii ma, niestety, charakter zaraŸliwy. Obserwujemy eksport patologii
bêd¹cy w gruncie rzeczy eksportem wypaczonych norm i zasad. Niepokój
budziæ mo¿e wypowiedziana w komisji sejmowej opinia, ¿e powstanie no-
wej struktury Polaków w jednym z krajów to dzia³anie rozbijackie. Na szczê-
œcie w Unii Europejskiej obowi¹zuje ca³kiem inna definicja demokracji. Jej
zrozumienie to nastêpna szansa dla Polaków, tak¿e tych zamieszka³ych poza
krajem. To te¿ jest nasz narodowy interes.

Kolejn¹ kwesti¹, któr¹ chcia³bym poruszyæ w kontekœcie rozszerzenia Unii,
s¹ zachowanie i promocja polskoœci, szczególnie wœród m³odego pokolenia Po-
laków poza krajem. Jest to sprawa równie wa¿na jak poprzednia, jeœli nie naj-
wa¿niejsza. Kongres Polaków w Szwecji opracowa³ ramowy program w tej
sprawie. Nosi on tytu³ „Moda na polskoœæ”. Zak³ada siê w nim miêdzy innymi
promowanie polskoœci, ale nie jako alternatywy, lecz jako wzbogacenia, jako
pozytywnego wyró¿nika, jako swego rodzaju nobilitacji. Has³em programu
jest Be more, be Polish too – b¹dŸ kimœ wiêcej, b¹dŸ tak¿e Polakiem. Uwa¿amy,
¿e jedynie takie podejœcie ma jak¹kolwiek szansê powodzenia. Tylko takie
rozumienie polskoœci mo¿e stworzyæ w przysz³oœci przydatne w wielu dziedzi-
nach grupy mocno osadzone w strukturach ca³ej nowej Europy. Daje to szan-
sê zajêcia dobrej pozycji w zmieniaj¹cym siê œwiecie. By rozwin¹æ realizacjê
tego programu, Kongres Polaków w Szwecji otwarty jest na wspó³pracê zaró-
wno z innymi oœrodkami polonijnymi, jak i z instytucjami pañstwowymi.

W narodzie polskim potencja³, dorobek przesz³oœci, dzisiejsze osi¹gniêcia
i wizje przysz³oœci s¹ wystarczaj¹ce, abyœmy w nowej, wspólnej Europie za-
jêli poczesne, wyraŸnie zaznaczone miejsce. W tym procesie wa¿n¹ rolê mo-
g¹ odegraæ tak¿e Polacy przebywaj¹cy poza granicami kraju.

Ale wa¿ne s¹ nie tylko g³oœne apele. Najwy¿szy czas zacz¹æ budowaæ na-
sze lokalne spo³ecznoœci w Europie, œwiadome polskich interesów narodo-
wych. Ta œwiadomoœæ nie pozostawi miejsca na w¹tpliwoœci, gdzie jest miej-
sce Polski. I to jest nasz najwiêkszy narodowy interes. Mamy szansê go
zrealizowaæ i musimy wykorzystaæ tê szansê. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu Bieniaszowi.
Teraz g³os zabierze pan S³awomir Magala z Holandii, a nastêpnym mów-

c¹ bêdzie pan Piotr Potocki-Radziwi³³ z Hiszpanii.
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S³awomir Magala
Konsultant Unii Europejskiej

Proszê pañstwa, nie wydaje mi siê, ¿eby o tej porze i po tylu mówcach
mo¿na jeszcze by³o pañstwa uwieœæ jakimiœ krasomówczymi wyst¹pieniami.
Jedyna atrakcyjna cecha, któr¹ mówca mo¿e jeszcze nadaæ swojej wypowie-
dzi, to zwiêz³oœæ. Postaram siê w³aœnie w taki sposób mówiæ.

W³aœciwie chcia³bym wyg³osiæ tylko dwie uwagi.
A¿eby wyg³osiæ pierwsz¹, chcia³bym przypomnieæ s³owa, które napisa³

kiedyœ wybitny polski socjolog Stanis³aw Ossowski, rozwa¿aj¹c przydatnoœæ
swojej pracy socjologa dla polityka. Napisa³ on, ¿e polityk korzysta z wiedzy
socjologa jak pijany z latarni: szuka w niej oparcia, nie œwiat³a. Tê uwagê wy-
g³osi³em dlatego, ¿e my, jak s¹dzê, jesteœmy w tym momencie oczywiœcie
oparciem, ale chcielibyœmy równie¿ leciutko posuwaæ siê w stronê spe³nia-
nia roli œwiat³a i w zwi¹zku z tym s³u¿yæ nie tylko jako swego rodzaju fotota-
peta, ale równie¿ mieæ coœ do powiedzenia, wnieœæ twórczy wk³ad i jeszcze
bardziej pomóc. To pierwsza uwaga. Jak Pañstwo widzicie, dotrzymujê s³o-
wa, zosta³a mi ju¿ tylko jedna uwaga.

A wiêc ta druga uwaga jest mo¿e nieco bardziej skomplikowana. Otó¿
czêsto rozmawiam o Polsce ze studentami w ró¿nych krajach, bo wyk³adam
nie tylko u siebie, czyli na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie, ale czasa-
mi równie¿ w Stanach Zjednoczonych. I pamiêtam, ¿e kiedyœ, gdzieœ dwa la-
ta temu, w Kalifornii spotka³a mnie nastêpuj¹ca przygoda. Podczas rozmo-
wy, dyskusji na temat Europy, jej rozszerzenia itd. pewien student
amerykañski wsta³ i, nie przerywaj¹c ¿ucia gumy, zapyta³ mnie: What does
Poland have that we don’t have, and you would like to have? I w tym momencie,
muszê powiedzieæ, lekko zbarania³em. Myœlê sobie: faktycznie, mo¿na siê
wykpiæ. I chyba wtedy siê wykpi³em, mówi¹c, ¿e ma paru mê¿czyzn, którym
nie mo¿na zawróciæ w g³owie, parê kobiet, którym warto zawróciæ w g³owie,
i parê krajobrazów. Ale tak naprawdê zacz¹³em szybko myœleæ nad tym, jak
zaradziæ pewnej asymetrii, któr¹ konstatujê, prowadz¹c wiele programów
wymiany studentów miêdzy naszymi uniwersytetami a ró¿nymi innymi uni-
wersytetami europejskimi. Otó¿ czêsto konstatujê, ¿e o ile uczelnie polskie,
z którymi wspó³pracujemy, z ³atwoœci¹ znajduj¹ kandydatów, którzy chc¹ do
nas przyjechaæ – mimo ¿e w zasadzie Holandia, jako kraj protestancki, jest
krajem, gdzie jedzenie jest uwa¿ane za karê za grzechy, w zwi¹zku z czym
nie jest krajem specjalnie atrakcyjnym – o tyle trudno jest czasem znaleŸæ
studentów holenderskich, którzy by chcieli wyjechaæ do Polski. Na wymia-
nê z W³ochami – owszem, na wymianê z Francj¹ – proszê bardzo, z Ameryk¹
– jeszcze lepiej, a Polska, Czechy, Wêgry to w³aœciwie jakaœ szara masa, lek-

106



ko nijaka, która z niczym siê nie kojarzy. Tê drug¹ uwagê chcia³bym wiêc
zamkn¹æ tym, ¿e byæ mo¿e moglibyœmy, czêsto spotykaj¹c siê w³aœnie z taki-
mi sytuacjami, zastanowiæ siê, w jaki sposób Polska mog³aby siê jednak
z czymœ kojarzyæ, nie zaœ z niczym. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu Magali.
Bardzo proszê pana Piotra Potockiego Radziwi³³a z Hiszpanii.
Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan Rogalski z Austrii.

Piotr Potocki Radziwi³³
Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich za Granic¹

Panie Marsza³ku! Drodzy Przyjaciele!
Polska stoi przed historyczn¹ decyzj¹. W dniach 7 i 8 czerwca Polacy

w powszechnym referendum wypowiedz¹ siê w sprawie, która okreœli nasz¹
przysz³oœæ na d³ugie lata. Ka¿dy Polak we w³asnym sumieniu podejmie de-
cyzjê, ka¿dy powie „tak” lub „nie” Unii Europejskiej.

Jestem tu dzisiaj, aby zachêciæ rodaków do powiedzenia: „tak”. Mam pra-
wo to uczyniæ, gdy¿ mam w³asne pozytywne doœwiadczenie. Wojenne losy
rzuci³y mego ojca, polskiego dyplomatê, Józefa Potockiego do Hiszpanii. Po-
wojenna rzeczywistoœæ zmusi³a nas do pozostania poza krajem. Hiszpania
sta³a siê moj¹ drug¹ ojczyzn¹.

W roku 1986 Hiszpania wybra³a Uniê. Do dziœ jesteœmy w Hiszpanii ab-
solutnie przekonani, ¿e by³ to wybór s³uszny, wiêcej: jedyny mo¿liwy wybór.
Staliœmy siê krajem nowoczesnym i bogatym. Nasz produkt narodowy brut-
to, w roku 1986 siêgaj¹cy zaledwie 60% unijnej œredniej, obecnie przekro-
czy³ 80% tej œredniej. Zmniejszyliœmy te¿ bezrobocie, z 20% do zaledwie
10%. O 50% wzros³a dochodowoœæ rolnictwa – a nikt nie wykupi³ hiszpañ-
skiej ziemi. Wybudowaliœmy 10 tysiêcy km autostrad. W Madrycie rozbudo-
wano sieæ metra – tylko w ostatnich dwóch latach powsta³o 47 km nowej li-
nii. Takich przyk³adów móg³bym przytaczaæ jeszcze bardzo wiele.
Korzystnie zmieni³ siê przemys³, szczególnie ma³e i œrednie przedsiêbior-
stwa. Umacnia³ siê sektor bankowy, polepsza³a siê sytuacja rolnictwa.

Chcê jednak dodaæ, ¿e Hiszpania dokona³a tego, dorówna³a przoduj¹cym
krajom Europy, ogromnym wysi³kiem wszystkich jej obywateli i dziêki ich
ciê¿kiej pracy. Ale w ogromnym stopniu by³o to te¿ mo¿liwe dziêki pomocy
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materialnej Unii. Tylko w latach 1989–1993 Hiszpania otrzyma³a od Unii
11 miliardów euro.

Przysz³oœæ ka¿dego kraju europejskiego le¿y w jednoœci naszego konty-
nentu. Przysz³oœæ Polski tak¿e! Zarówno my, Polacy, jak i Hiszpanie do-
œwiadczyliœmy w swej historii uczucia izolacji. Wiemy, ¿e izolacja to ze-
pchniêcie na margines, i polityczny, i gospodarczy, ¿e to pogorszenie
warunków ¿ycia spo³ecznego. Dlatego namawiam gor¹co: idŸmy wszyscy do
urn, g³osujmy zgodnie z naszym sumieniem! Rozwa¿my, czy dla dobra nas
samych, naszych dzieci i naszych wnuków nie powinniœmy g³osowaæ na tak.
G³osuj¹c na tak, znajdziemy siê w Unii razem z innymi narodami Europy
i bêdziemy mogli osi¹gn¹æ wszystkie p³yn¹ce z tego korzyœci.

Ze swej strony mogê was zapewniæ, ¿e Polonia hiszpañska zrobi wszyst-
ko, aby nak³oniæ hiszpañski parlament do pilnej ratyfikacji poszerzenia Unii.

I jeszcze jedno. Nie obawiajmy siê, ¿e w Unii utracimy nasz¹ narodow¹
to¿samoœæ. Znaj¹c przyk³ad Hiszpanii, mogê zapewniæ, ¿e ten kraj nic ze
swej to¿samoœci nie utraci³. Dalej pielêgnowany jest tu hiszpañski jêzyk, hi-
szpañskie obyczaje, hiszpañska kultura. Zachowany jest hiszpañski tradycyj-
ny pogl¹d na sprawy moralnoœci i etyki.

Wspó³czeœni Hiszpanie to naród g³êboko przywi¹zany do wiary ojców.
Znalaz³o to wyraz miêdzy innymi w niezwykle serdecznym i gor¹cym przy-
witaniu papie¿a Polaka w czasie jego pi¹tej ju¿ pielgrzymki do tego kraju.

Koñcz¹c, chcê powiedzieæ raz jeszcze: idŸmy wszyscy do urn i g³osujmy
na tak, bowiem w ten sposób bêdziemy s³u¿yli naszej polskiej sprawie. (Ok-
laski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê panu Potockiemu Radziwi³³owi.
Udzielam g³osu panu Wojciechowi Rogalskiemu z Austrii.
Jako nastêpna zabierze g³os pani Barbara Szustkiewicz z Irlandii.

Wojciech Rogalski
Prezydent Stowarzyszenia Polskich In¿ynierów
i Techników w Austrii

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Ja równie¿ chcia³bym serdecznie podziêkowaæ za mo¿liwoœæ wziêcia

udzia³u w tej konferencji. Przede wszystkim dziêkujê za nakreœlenie ram fi-

108



nansowych. Wskazuje to na wnikliwe i g³êbokie podejœcie w³adz polskich
do mo¿liwoœci, które mamy w krajach Piêtnastki.

W moim przypadku równie¿ z¹b czasu – mam tu na myœli trwanie tej
konferencji – nieco nadgryz³, ¿e tak powiem, mój referat. Skoncentrujê siê
wiêc tylko na czterech sprawach, które s¹ dla mnie najwa¿niejsze.

Najpierw w sprawie referendum. Mnie siê wydaje, ¿e jako przedstawicie-
le Polonii w krajach Piêtnastki nie bardzo mo¿emy na to wp³yn¹æ, nie mamy
tu wielu mo¿liwoœci, poza tym, ¿e mo¿emy pomóc w organizowaniu miejsc
do oddawania g³osów.

Je¿eli chodzi o sprawê ratyfikacji uk³adów w naszych w³asnych parlamen-
tach, to mamy ju¿ trochê wiêcej mo¿liwoœci. Jak s¹dzê, wszyscy siê zobo-
wi¹zujemy do tego, ¿e spróbujemy na to wp³yn¹æ przez w³asn¹ dzia³alnoœæ,
czy to polonijn¹, czy zawodow¹.

Jest jeszcze sprawa, jak bym to okreœli³, implementacji. Chodzi o implemen-
tacjê prawa europejskiego, które musi byæ w Polsce wprowadzone. Ono jest
wprowadzane w polskich ustawach i zarz¹dzeniach, ale nie zosta³o jeszcze
wprowadzone w ca³oœci w ¿ycie – a musi byæ, inaczej komisja tego nie uzna.
I s¹dzê, ¿e tutaj mamy olbrzymie mo¿liwoœci. Stowarzyszenie Polskich In¿ynie-
rów i Techników w Austrii, którego jestem prezydentem, mo¿e pomóc poprzez
po³¹czenie poszczególnych zakresów techniki, w tym przypadku austriackiej
i polskiej, w³aœnie w szybkiej implementacji tego prawa. A w zakresie techniki,
a przede wszystkim œrodowiska, ma to bardzo du¿e znaczenie.

I ostatnia sprawa, któr¹ w³¹czy³em do mojego krótkiego wyst¹pienia, do-
tyczy tego, co okreœli³bym jako transmisjê. Proszê pañstwa, my nie bêdzie-
my ostatnim krajem wchodz¹cym do Unii Europejskiej – o tym te¿ by³a ju¿
mowa – bêdziemy krajem, który, byæ mo¿e, umo¿liwi wejœcie do Unii Euro-
pejskiej innym. Mam tu na myœli naszych bezpoœrednich s¹siadów na
Wschodzie, od Ukrainy czy Bia³orusi po, byæ mo¿e, Rosjê – choæ w ni¹, jeœli
mam byæ szczery, w zasadzie w¹tpiê. Ale jeœli chodzi o Ukrainê, to jest to dla
mnie typowy przyk³ad sytuacji, kiedy naprawdê mo¿emy wywieraæ wp³yw.
W jaki sposób mo¿emy to robiæ?

Dam pewien przyk³ad. S³owenia jeszcze nie jest cz³onkiem Unii Euro-
pejskiej, a ju¿ w tej chwili wyci¹ga dla siebie korzyœci z przedstawienia mo¿-
liwoœci pomocy przy wchodzeniu do Unii Europejskiej Chorwacji, Boœni,
Hercegowiny czy Serbii. Ju¿ teraz ten kraj zaczyna wyci¹gaæ korzyœci z tej
mo¿liwoœci. My równie¿ mo¿emy prowadziæ tak¹ dzia³alnoœæ przy przygoto-
wywaniu wejœcia do Unii Europejskiej Bu³garii, Rumunii czy Turcji, a pew-
nego dnia, o czym jestem przekonany, tak¿e Ukrainy.

Proszê pañstwa, to by by³o na tyle. Dziêkujê œlicznie, dziêkujê za uwagê.
¯yczê dalszych przyjemnych obrad i przyjemnego pobytu. Dziêkujê. (Oklaski)
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Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê bardzo panu Rogalskiemu.
Proszê o zabranie g³osu pani¹ Barbarê Szustkiewicz z Irlandii.
Jako nastêpny zabierze g³os pan Jerzy Zieleniewski z Hiszpanii.

Barbara Szustkiewicz
Prezes Polskiego Oœrodka Spo³eczno-Kulturalnego w Irlandii

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Dziêkujê bardzo za zaproszenie na spotkanie przedstawicieli œrodowisk

polonijnych z krajów Unii Europejskiej.
Jako prezes Polskiego Oœrodka Spo³eczno-Kulturalnego, w skrócie

POSK, chcia³abym podzieliæ siê kilkoma uwagami na temat naszej skromnej
dzia³alnoœci.

Jesteœmy organizacj¹ ma³¹, ale – mam nadziejê, ¿e nie przesadzê, tak mó-
wi¹c – prê¿nie dzia³aj¹c¹ na terenie Irlandii. Jak wskazuje nazwa, koncentru-
jemy siê na dzia³alnoœci spo³ecznej i kulturalnej, dlatego w³aœnie na tym po-
lu staramy siê dzia³aæ na rzecz promocji akcesji i promocji stowarzyszenia
Polski z Uni¹ Europejsk¹. Robimy to, oczywiœcie na nasz¹ skromn¹ miarê,
na terenie bezpoœrednich oddzia³ywañ miêdzyludzkich. Wydaje nam siê bo-
wiem, ¿e nale¿y prze³amywaæ stereotypy w³aœnie na tym podstawowym po-
ziomie, to znaczy zaczynaæ od pojedynczego cz³owieka. To ¿mudna praca,
ale je¿eli tylko okazuje siê udana, to przynosi, jak siê wydaje, trwa³e efekty
w postaci zjednywania sobie ludzkich serc.

Przede wszystkim organizujemy ró¿norodne imprezy kulturalne. Czêsto
zapraszamy na nie Irlandczyków, aby poznawali nasz¹ kulturê i obyczaje.
Miêdzy innymi organizowaliœmy w POSK koncerty naszych wybitnych
kompozytorów, przybli¿aj¹c tym samym twórczoœæ wielkich Polaków miesz-
kañcom Irlandii.

Kultywuj¹c nasz ojczysty jêzyk, prowadzimy w POSK lekcje jêzyka pol-
skiego dla doros³ych oraz dzieci z rodzin mieszanych, a tak¿e czysto pol-
skich, które dziêki temu mog¹ utrwaliæ sobie piêkno rodzimego jêzyka.

Dzieci z rodzin mieszanych bior¹ udzia³ w imprezach towarzysz¹cych po-
lonijnym spotkaniom teatralnym w Tychach – a s¹ to dzieci urodzone w Ir-
landii. Miêdzy innymi dziêki takim imprezom maj¹ one szansê na pokocha-
nie ojczyzny swoich rodziców. Zabieraj¹ potem do Irlandii tê mi³oœæ
w swoich sercach, przy okazji krzewi¹c nasze tradycje wœród irlandzkich ró-
wieœników.
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Chcia³abym tu podkreœliæ, ¿e owe lekcje nie s¹ tylko lekcjami jêzyka, bo
przede wszystkim to jest wielkie promowanie polskoœci. Niektórzy z na-
szych doros³ych irlandzkich uczniów doszli ju¿ do takiej wprawy, ¿e korzy-
staj¹ nawet z naszej licz¹cej ponad cztery tysi¹ce woluminów, jedynej zre-
szt¹ na terenie Irlandii, polskiej biblioteki.

Organizujemy tak¿e wystawy promuj¹ce piêkno naszej ojczyzny, jej do-
robek kulturalny i obyczaje. Wyœwietlamy filmy zwi¹zane tematycznie z na-
sz¹ ojczyzn¹, na które przychodz¹ Irlandczycy, jak to ostatnio mia³o miejsce
w przypadku filmu „Pianista” Romana Polañskiego.

Obchodzimy wszystkie nasze œwiêta narodowe i religijne, na które ró-
wnie¿ zapraszamy Irlandczyków, aby poznawali nas bli¿ej z tej dobrej
strony.

Zaledwie kilka dni temu, 3 maja, organizowaliœmy koncert zespo³u An-
drzeja Nebeskiego z okazji Œwiatowego Dnia Polonii i œwiêta 3 Maja, na któ-
rym bawiliœmy siê wszyscy razem.

Gdy tylko nadarzy siê okazja, organizujemy spotkania dyskusyjne
z przedstawicielami naszego rz¹du, naszymi parlamentarzystami oraz innymi
osobistoœciami polskiego ¿ycia politycznego. Miêdzy innymi by³ zaproszony
pan minister spraw zagranicznych W³odzimierz Cimoszewicz i przedstawi-
ciele Sejmu i Senatu. Goœci³ u nas równie¿ pan Adam Michnik, gor¹co pro-
paguj¹c nasze przyst¹pienie do Unii Europejskiej i przy okazji prowadz¹c
burzliw¹ dyskusjê z sal¹.

Zapraszamy równie¿ przedstawicieli naszego ¿ycia kulturalnego, takich
jak pan Adam Hanuszkiewicz, pan Jan Englert czy pani Irena Kwiatkowska.
By³o u nas równie¿ wielu znanych pianistów, takich jak Krzysztof Jab³oñski,
Pawe³ Kowalski i wielu, wielu innych. Wszyscy oni dawali wystêpy nie tylko
w POSK, organizowaliœmy im równie¿ spotkania z przedstawicielami œrodo-
wisk artystycznych Irlandii. Pragnê przy okazji dodaæ, ¿e wiele z tych spot-
kañ udaje nam siê zorganizowaæ dziêki wspó³pracy z Ambasad¹ Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Dublinie.

Corocznie uczestniczymy tak¿e w Kuchni Œwiata w Greystones, na której
to imprezie staramy siê dotrzeæ do Irlandczyków, ¿e tak siê wyra¿ê, przez ¿o-
³¹dek – a polska kuchnia cieszy siê u nich coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. Pre-
zentujemy wiêc przy tej okazji polsk¹ tradycjê równie¿ od tej strony. Nasze
dzieci wystêpuj¹ w polskich strojach ludowych, co zosta³o odnotowane przez
irlandzk¹ prasê.

W ka¿d¹ sobotê od godziny 16.00 POSK prowadzi spotkania dla Polaków.
Miêdzy innymi mo¿na wtedy poczytaæ bie¿¹c¹ prasê, poogl¹daæ polsk¹ tele-
wizjê, obejrzeæ filmy na wideo, skorzystaæ z biblioteki, ze s³owników. Czêsto
odwiedzaj¹ nas równie¿ Irlandczycy, pog³êbiaj¹c swoj¹ wiedzê o Polsce.
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Staramy siê tak¿e dopomóc w k³opotach naszym rodakom, których nie-
rzadko bolesne losy ¿yciowe rzuci³y na Zielon¹ Wyspê.

Nade wszystko jednak staramy siê nasz¹ postaw¹ dawaæ dobry przyk³ad –
poczynaj¹c od kontaktów z s¹siadami, a koñcz¹c na oficjalnych spotkaniach
– œwiadcz¹cy o naszych walorach jako ludziach i Europejczykach. Musimy
bowiem zdaæ sobie sprawê, ¿e dla wielu Irlandczyków jeszcze nie tak dawno
Polska by³a krajem egzotycznym, le¿¹cym gdzieœ na krañcach Europy. Sta-
ramy siê burzyæ wszelkie stereotypy i dawaæ jak najlepsz¹ wizytówkê nasze-
mu krajowi.

Myœlê tak¿e, ¿e miêdzy innymi nasze zabiegi przyczyni³y siê do pomyœ-
lnego dla nas wyniku referendum w sprawie traktatu nicejskiego, które mia-
³o miejsce w Irlandii jesieni¹ zesz³ego roku. Spotka³am siê ostatnio z dobry-
mi opiniami Irlandczyków, uwa¿aj¹cych, ¿e Polacy maj¹ bardzo dobre
wykszta³cenie.

Wszystkie te dzia³ania maj¹ na celu promocjê akcesji naszego kraju do
Unii Europejskiej. Promuj¹ one tê akcesjê niejako „od kuchni”, gdy¿ s¹
ukierunkowane na pojedynczego cz³owieka, na jakiegoœ Seana czy Deirdre.
Dziêki bezpoœrednim kontaktom z ludŸmi, z naszymi s¹siadami, staramy siê
w sposób godny utrwalaæ wizerunek dobrego, tolerancyjnego Polaka. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak

Dziêkujê pani Barbarze Szustkiewicz.
Proszê pañstwa, niestety muszê siê z Pañstwem po¿egnaæ, ale przekazujê

przewodnictwo w bardzo dobre rêce, lepsze ni¿ moje w³asne. Pan senator
Tadeusz Rzemykowski jest by³ym wicemarsza³kiem Senatu, aktualnie zaœ
znakomitym przewodnicz¹cym Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹.
(Oklaski)

Od dawna mia³em na dzisiaj zaplanowane spotkanie, w³aœnie w sprawach
unijnych, w moim okrêgu wyborczym, w Gdañsku.

Nie mogê jednak opuœciæ tej sali, nie dziêkuj¹c Pañstwu. Tak wiêc, cho-
cia¿ pan senator Rzemykowski oficjalnie podziêkuje raz jeszcze, ju¿ teraz
naprawdê bardzo, bardzo serdecznie dziêkujê Pañstwu – przede wszystkim
za to, ¿e przyjêliœcie nasze zaproszenie. Pani Helenie Miziniak dziêkujê ró-
wnie¿ za merytoryczne przygotowanie tego znakomitego oœwiadczenia.
Dziêkujê za to, ¿e Pañstwo, jak widzê, tak solidnie przygotowaliœcie siê do
dzisiejszego spotkania i podzieliliœcie siê z nami swoimi refleksjami, uwaga-
mi i radami dotycz¹cymi sprawnego przebiegu procesu akcesji Polski do
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Unii Europejskiej. Zapewniam Pañstwa, ¿e nic, co pad³o z tej trybuny, nie
uleci, wszystko zostanie zapisane, wydane, dok³adnie zbadane. Bardzo
uwa¿nie s³uchaliœmy, co Pañstwo mieliœcie do powiedzenia – a wiele macie
do powiedzenia – co wiêcej, nie tylko s³uchaliœmy, ale ws³uchiwaliœmy siê.
Jako belfer akademicki wiem, ¿e s³uchaæ i ws³uchiwaæ siê to nie to samo.
I my tutaj naprawdê ws³uchiwaliœmy siê w te wypowiedzi.

Jeszcze raz serdecznie Pañstwu dziêkujê. ¯yczê szczêœliwego powrotu do
krajów zamieszkania, do rodzin. Pamiêtajcie Pañstwo, ¿e w Senacie Rzeczy-
pospolitej macie przyjaciela. Progi s¹ tutaj niskie, a drzwi zawsze stoj¹ otwo-
rem, wiêc korzystajcie z tego zaproszenia. Wszystkiego dobrego! (Oklaski)

(Przewodnictwo obejmuje przewodnicz¹cy Komisji Emigracji i Polaków za Gra-
nic¹ Tadeusz Rzemykowski)

Tadeusz Rzemykowski
Przewodnicz¹cy Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

Proszê o zabranie g³osu pana Jerzego Zieleniewskiego z Hiszpanii.
Nastêpnym mówc¹ bêdzie pan Witold Kamiñski.

Jerzy Zieleniewski
Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Murcji

Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Pañstwo! Rodacy!
Jestem ju¿ trzecim przedstawicielem Polonii hiszpañskiej, typowym

i nietypowym. Typowym, bo pochodzê z nowej emigracji z lat osiemdzie-
si¹tych, a nietypowym na tej sali, dlatego ¿e w³aœciwie nie reprezentujê ¿a-
dnego stowarzyszenia, ¿adnego wydawnictwa polonijnego. W zasadzie od
dwudziestu lat samotnie zajmujê siê promocj¹ Polski i kszta³towaniem po-
zytywnego obrazu Polski w Hiszpanii. Od piêciu lat jestem konsulem hono-
rowym.

Moi poprzednicy reprezentuj¹cy Poloniê hiszpañsk¹ w³aœciwie powie-
dzieli ju¿ wszystko, co mo¿na by³o powiedzieæ o Hiszpanii. Chcia³em mo¿e
dodaæ jedynie to, ¿e jedn¹ z form promowania Polski w Hiszpanii i nie tylko
– a uwa¿am, ¿e mo¿ecie Pañstwo wzi¹æ jakiœ przyk³ad równie¿ z mojego do-
œwiadczenia – jest kszta³towanie wspó³pracy miêdzyregionalnej i miêdzy
miastami. Mam w tym ju¿ szeœcioletnie doœwiadczenie.

Przepraszam, w ogóle siê nie przedstawi³em. Jestem lekarzem i nauczy-
cielem akademickim, od dwudziestu trzech lat mieszkam w Murcji. Murcja
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to jeden z siedemnastu regionów autonomicznych, region po³o¿ony nad Mo-
rzem Œródziemnym, region niewielki, zamieszkiwany przez milion trzysta
tysiêcy Hiszpanów. Nieliczna jest tam równie¿ Polonia. Uwa¿am jednak, ¿e
równie¿ w takim regionie mog¹ byæ podstawy do nawi¹zywania kontaktów
miêdzy Polsk¹ i Hiszpani¹. I w³aœnie o tych doœwiadczeniach ze wspó³pracy
miêdzy regionami i miêdzy miastami chcia³em powiedzieæ.

Otó¿ jest mo¿liwe pilotowanie jak gdyby tych kontaktów do pewnego
czasu, a póŸniej, po zawarciu znajomoœci, po wzajemnym poznaniu siê par-
tnerów polskiego i hiszpañskiego, ta wspó³praca idzie ju¿ w³aœciwie bez k³o-
potów.

W ramach naszej dzisiejszej tu obecnoœci chcia³bym powiedzieæ, ¿e kie-
dyœ pan profesor Geremek, mój pierwszy szef, bo to on mianowa³ mnie kon-
sulem honorowym, powiedzia³, i¿ poszerzenie Unii pogodzi historiê z geo-
grafi¹. Chyba wszyscy zgodzimy siê co do tego stwierdzenia. Uwa¿am te¿, ¿e
o ile wiek XX, z dwiema okropnymi wojnami, charakteryzowa³ siê ekstre-
malnym rozbiciem Europy, o tyle wiek XXI bêdzie – chyba wszyscy mamy
tak¹ nadziejê – wiekiem unii narodów europejskich. S¹dzê, ¿e dzisiaj wszys-
cy siê zgodzimy, i¿ mo¿na to przyj¹æ jako zasadê naszego dzia³ania.

W ostatnich ju¿ s³owach chcia³bym wszystkich pañstwa serdecznie zapro-
siæ – mo¿e z³o¿ê to zaproszenie na rêce pani Heleny Miziniak, prezydent
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – do mojego regionu, do Hiszpanii.
W tym roku miasteczko o nazwie Caravaca de la Cruz – jest to miasteczko
w pó³nocnej czêœci regionu Murcji – uzyska³o na mocy dekretu papieskiego
wieczysty przywilej odpustu. Na ca³ym œwiecie jest teraz tylko piêæ takich
miast, to znaczy jeszcze Jerozolima, Rzym, Santiago de Compostela i Santo
Toribio. Tak wiêc zapraszam wszystkich do odwiedzenia w roku 2003 mia-
sta Caravaca, a jest ono bardzo ³adnie po³o¿one, w górach. Bêdziemy mogli
przy tej okazji po³¹czyæ po¿yteczne z praktycznym, bo dostaniemy odpust,
a jednoczeœnie bêdziemy mogli spotkaæ siê z Poloni¹. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Tadeusz Rzemykowski
Przewodnicz¹cy Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

Proszê bardzo, pan Witold Kamiñski.
Nastêpna bêdzie pani Zofia Czerniejewicz-Schroten.
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Witold Kamiñski
Przewodnicz¹cy Polskiej Rady Spo³ecznej w Berlinie

Szanowni Pañstwo!
Moje wyst¹pienie odnosi siê w zasadzie nie tylko do procesu akcesyjne-

go, ale te¿ do procesu integracji, a ten bêdzie znacznie d³u¿szy.
Zanim do tego przejdê, chcia³bym jednak parê s³ów poœwiêciæ Polonii al-

bo Polakom w Niemczech… nie wiem, jak ich okreœliæ. Bo – wbrew temu,
co mówi³ doktor Kostecki – nie wszystko na ten temat zosta³o powiedziane.
Wydaje mi siê, ¿e wiem, o czym mówiê, poniewa¿ rokrocznie, ¿e tak po-
wiem, obs³ugujemy oko³o oœmiu tysiêcy Polaków ¿yj¹cych w Niemczech al-
bo przebywaj¹cych w Niemczech. A wiêc w ci¹gu dwudziestu lat nazbiera³o
siê trochê doœwiadczeñ.

Polonia w Niemczech nie tyle jest Poloni¹, ile grup¹ trudn¹ do zdefinio-
wania. Tak¿e okreœlenie u¿yte w polsko-niemieckim traktacie, odwo³uj¹ce
siê do indywidualnego i subiektywnego przyznawania siê do jêzyka, kultury
i tradycji polskiej, nie przystaje do realiów. Grupa ta liczy podobno milion
osób, a mo¿e i wiêcej, i jest jedn¹ z najm³odszych grup imigrantów w Niem-
czech. Ogromna wiêkszoœæ ludzi przyby³ych z Polski mieszka w Niemczech
nie d³u¿ej ni¿ dwadzieœcia lat. To implikuje kilka charakterystycznych cech:
wewnêtrzn¹ dezintegracjê przy du¿ej ró¿norodnoœci grupy, brak w³asnej in-
frastruktury, a to zwykle jest charakterystyczne dla mniejszoœci, polityczn¹
i spo³eczn¹ niedojrza³oœæ oraz niemo¿noœæ wyemanowania w³asnej, skutecz-
nej i dojrza³ej reprezentacji. Do tego dochodzi jeszcze jeden fakt: w Niem-
czech wielu spoœród naszych rodaków albo ludzi wywodz¹cych siê z Polski
¿yje w niezbyt ¿yczliwym im œrodowisku. Opinia o Polakach jest w Niem-
czech bardzo z³a, od lat plasujemy siê tam na jednym z ostatnich miejsc, jeœli
chodzi o skalê sympatii. Niski jest równie¿ stopieñ spo³ecznej akceptacji dla
przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.

Tak wiêc jestem zdania, ¿e znaczenie Polonii dla kszta³towania pozyty-
wnego wizerunku Polski i Polaków, zw³aszcza w procesie integracji europej-
skiej, uzale¿nione jest przede wszystkim od jej kondycji spo³ecznej i ekono-
micznej oraz od stopnia integracji w kraju pobytu. Oba te elementy
pozostawiaj¹ w Niemczech, z ró¿nych powodów, wiele do ¿yczenia, o czym
siê rzadko mówi.

Nale¿y zrozumieæ – nie deprecjonuj¹c znaczenia tradycyjnie rozumianej
dzia³alnoœci polonijnej, a wiêc nauczania jêzyka, pielêgnowania tradycji i po-
lonijnej subkultury – ¿e tylko adresowana do miejscowej opinii publicznej
dzia³alnoœæ pozwala efektywnie zwalczaæ uprzedzenia i negatywne stereoty-
py, a akurat tych w Niemczech nie brakuje. Tylko wysoki stopieñ integracji
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oraz mo¿liwoœæ zaistnienia w œwiecie polityki, gospodarki i kultury pozwoli
nam wywieraæ istotny i pozytywny wp³yw na kszta³towanie wizerunku Pol-
ski i Polaków, a w efekcie – wywieraæ wp³yw na stopieñ akceptacji przy-
st¹pienia Polski do Unii. Mam tu na myœli zarówno indywidualne sukcesy
na ró¿nych polach, jak i dzia³alnoœæ grup i stowarzyszeñ, które powinny,
moim zdaniem, adresowaæ swoje dzia³ania nie tylko do swojego w³asnego,
w¹skiego grona odbiorców, ale te¿ wychodziæ na zewn¹trz i, nie wypisuj¹c
¿adnych hase³ na sztandarach, promowaæ w ten sposób Polskê i polsk¹ kul-
turê. Chodzi wiêc te¿ o w³asne osi¹gniêcia, bo wydaje mi siê, ¿e to jest nie
mniej wa¿ne. Powinniœmy zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e mamy prawo byæ
grup¹ wyemancypowan¹ – a tej œwiadomoœci te¿ nam brakuje, co do tego te¿
jest powa¿ny deficyt w polskiej grupie w Niemczech.

Z przykroœci¹ muszê stwierdziæ, ¿e zarówno media, jak i czynniki polity-
czne w Polsce nie dostrzegaj¹ i nie doceniaj¹ rzeczywistych mo¿liwoœci Polo-
nii – bo ju¿ pozostanê przy tym okreœleniu – jeœli chodzi o kszta³towanie wi-
zerunku Polski i Polaków w oczach niemieckiej opinii publicznej. Nadal za
priorytet uwa¿a siê tradycyjnie rozumiane pielêgnowanie polskoœci, nie zaœ
aktywne promowanie ¿ywej, aktualnej polskiej kultury. By³a ju¿ tu o tym
mowa, a ja równie¿ jestem tego samego zdania. By nie byæ go³os³ownym, po-
dam mo¿e dwa przyk³ady.

W ostatnich latach w Berlinie zaistnia³o zaledwie kilka zjawisk z dziedzi-
ny kultury, które zosta³y zarejestrowane przez miejscow¹ opiniê publiczn¹:
oprócz teatru Andrzeja Woroñca, o którym w Polsce s³ysza³ ma³o kto,
a w Niemczech prawie wszyscy, pojawi³o siê Stowarzyszenie Polskich Nieu-
daczników i Klub Polskich Nieudaczników. To stowarzyszenie zyska³o roz-
g³os, którego mog³yby mu pozazdroœciæ wszystkie polskie organizacje
w Niemczech. Nie wiem, czy ktoœ z pañstwa o tym s³ysza³, podejrzewam, ¿e
strona polska równie¿ nie wykaza³a siê w tej sprawie wiêkszym zaintereso-
waniem. Co chcia³bym przez to powiedzieæ? A to, ¿e w³aœnie tacy ludzie jak
ci „nieudacznicy” s¹ prawdziwymi ambasadorami polskiej kultury, bo skute-
cznie promuj¹ kraj, z którego pochodz¹, nie wypisuj¹c na sztandarach
wznios³ych i patriotycznych hase³.

Podobnie jest z Polsk¹ Rad¹ Spo³eczn¹, któr¹ tutaj reprezentujê. Jesteœ-
my chyba jedyn¹ w Niemczech, a byæ mo¿e i poza nimi, organizacj¹, ¿e tak
powiem, kadrow¹. Jesteœmy biurem zatrudniaj¹cym do dziewiêtnastu osób,
pracujemy profesjonalnie, borykaj¹c siê z du¿ymi trudnoœciami. Oprócz pra-
cy organicznej, polegaj¹cej na udzielaniu bezpoœredniej pomocy w indywi-
dualnych przypadkach, o których ju¿ mówi³em – a jest to kilka tysiêcy przy-
padków rocznie – poszukujemy globalnych rozwi¹zañ, korzystnych dla
przybyszów z Polski. Poszukujemy tych rozwi¹zañ zarówno na p³aszczyŸnie
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politycznej, administracyjnej, jak i prawnej – kilka praw uda³o nam siê odro-
binê zmieniæ, oczywiœcie z myœl¹ o poprawie sytuacji Polaków. W zwi¹zku
z tym jesteœmy bardziej po partnersku traktowani przez w³adze niemieckie
ni¿ przez stronê polsk¹. Nie mo¿emy siê wprawdzie z nimi k³óciæ, ale jesteœ-
my dla nich partnerem, poniewa¿ wiemy, o czym mówimy. Nasi przedstawi-
ciele zasiadaj¹ w najrozmaitszych gremiach, na przyk³ad w komisjach Bun-
destagu, jesteœmy powo³ywani jako eksperci przez ró¿nego rodzaju komisje
parlamentarne i nie tylko, rokrocznie podejmujemy kilkanaœcie, jeœli nie
wiêcej, grup seminaryjnych z krajów ca³ej Europy i Stanów Zjednoczonych,
nasze imprezy kulturalne docieraj¹ nie do w¹skiej grupy ludzi, ale do tysiêcy
albo dziesi¹tków tysiêcy ludzi. Wa¿nym elementem w naszej pracy jest rów-
nie¿ to, co tu, w Polsce, nazywa siê public relations, bo staramy siê wykorzy-
stywaæ media niemieckie, ¿eby prezentowaæ w nich nasze stanowisko i pro-
blematykê, któr¹ siê zajmujemy.

Oczywiœcie zdajê sobie sprawê, jak niewiele to znaczy wobec potrzeb
i jak wiele jest jeszcze do zrobienia, ¿eby stosunki polsko-niemieckie uleg³y
pe³nej i rzeczywistej normalizacji, nie na szczeblu wielkiej polityki i elit, lecz
na poziomie zwyk³ych ludzi. Dlatego mówiê o tych sukcesach, bo tak je
traktujê, choæ s¹ one, obiektywnie rzecz bior¹c, bardzo ma³e. Ale wydaje mi
siê, ¿e œwiadcz¹ one równie¿ o tym, i¿ s¹ mo¿liwoœci, które s¹ w Polsce nie-
doceniane i niewykorzystywane.

Jako przyk³ad podam, ¿e prawie ka¿da grupa seminaryjna, która nas od-
wiedza i spêdza z nami dwie, trzy godziny, stawia nam pytanie, czy otrzymu-
jemy pomoc i wsparcie ze strony polskiej, zw³aszcza ¿e niejednokrotnie zdej-
mujemy z niej ciê¿ar opieki nad obywatelami Polski, a wiele naszych osi¹g-
niêæ doprowadzi³o do widocznych oszczêdnoœci w bud¿ecie pañstwa pol-
skiego. A wiêc nie tylko nie otrzymujemy takiego poparcia, ale wrêcz odno-
simy wra¿enie, ¿e nasza dzia³alnoœæ spotyka siê w Polsce z niedowierzaniem
i z nieufnoœci¹. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – nie ma ju¿, niestety,
na sali pana prezesa – i kolejni ambasadorowie Polski wspierali ró¿norakie
próby tworzenia struktur naczelnych, nie dostrzegaj¹c tej oczywistoœci, ¿e
i bez ich namaszczenia, i paternalistycznej opieki, mo¿na skutecznie broniæ
interesów polskich imigrantów, reprezentowaæ te interesy, dzia³aæ na rzecz
integracji, a zarazem promowaæ Polskê, docieraj¹c do niemieckiej, i nie tyl-
ko, opinii publicznej.

Zapraszam do nas, ¿eby nie byæ go³os³ownym, je¿eli bêd¹ Pañstwo kie-
dyœ w Berlinie. Mam nadziejê, ¿e poœwiêcicie mi Pañstwo wtedy nie piêæ
minut, lecz dwie godziny, bo tyle zwykle trwa wyk³ad na temat imigrantów
z Polski w Niemczech. Wtedy bêdziecie siê Pañstwo mogli przekonaæ, ¿e to,
co mówiê, odnosi siê do rzeczywistoœci.
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Jeszcze jedno, ostatnie ju¿ zagadnienie. Chcia³bym postawiæ czy powtó-
rzyæ tezê, która jest naczeln¹ tez¹ tego mojego wyst¹pienia: otó¿ zw³aszcza
w aspekcie rozszerzenia Unii Europejskiej za priorytet nale¿y uznaæ ró¿noro-
dne dzia³ania na rzecz integracji – proszê tego nie myliæ z asymilacj¹ – a za-
daniem polskich w³adz i instytucji winno byæ wspieranie takich konkret-
nych i rzeczywistych, a nie pozornych, dzia³añ, i to bez mieszania siê
w wewnêtrzne sprawy tak zwanej Polonii. Dziêkujê. (Oklaski)

Tadeusz Rzemykowski
Przewodnicz¹cy Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

Proszê bardzo, pani Zofia Czerniejewicz-Schroten z Holandii.
Nastêpna bêdzie przedstawicielka Niemiec, pani Aleksandra Proscewicz.

Zofia Czerniejewicz-Schroten
Prezes Sceny Polskiej w Holandii

Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Pañstwo!
Nie bêdê opowiada³a o tym, jak dzia³a Scena Polska w Holandii, bo to

trwa³oby za d³ugo. Wydajemy w³asny kwartalnik – mo¿na tam o tym prze-
czytaæ, mogê go Pañstwu wys³aæ. Moj¹ wypowiedŸ napisan¹ na dzisiejsz¹
konferencji przeka¿ê panu dyrektorowi Miszczukowi do publikacji, a to, co
teraz pañstwu powiem, naprawdê krótko, to bêdzie tylko jeden punkt.

TV Polonia to niewykorzystany potencja³. Nie ma tu akurat dyrektora tej
telewizji, ju¿ nas opuœci³, ale myœlê, ¿e cieszy³by siê, gdybyœmy poparli go
w jego bardzo trudnej funkcji, trudnym zadaniu sprostania wymaganiom Po-
laków na ca³ym œwiecie. Bo jest to, proszê pañstwa, jedyny program telewi-
zyjny docieraj¹cy do ludzi na ca³ym œwiecie. Jest to te¿ stacja, która ma wiele
k³opotów. Naprawdê o tych k³opotach wie obecny tutaj pan Albin Tybule-
wicz. Wiem te¿ trochê ja z racji zasiadania w Radzie Programowej TV Polo-
nia. Wydaje mi siê, ¿e to dzisiejsze gremium powinno jakoœ wyraziæ swój
stosunek wobec tego, jak wielk¹ rolê odgrywa ta telewizja. Przecie¿ TV Po-
lonia pomaga nam na co dzieñ w naszej dzia³alnoœci. Ja o wielu z pañstwa nic
bym nie wiedzia³a, gdybym nie odbiera³a w domu programu TV Polonia.

Do referendum zosta³o bardzo ma³o czasu. Przecie¿ doskonale wiemy, ja-
ka jest rola przekaŸnika, a telewizja to szybki przekaŸnik – program jest ro-
biony dzisiaj i od razu jest odbierany w polskich domach, ale nie tylko w pol-
skich, bo równie¿ w zagranicznych, poniewa¿ jest to jedyna stacja, która
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podaje tak¿e napisy po angielsku. Proszê wiêc mi wierzyæ, ¿e równie¿ obco-
krajowcy ogl¹daj¹ ten program.

Tak wiêc bardzo proszê, ¿ebyœcie Pañstwo, równie¿ pan senator, zwrócili
na to uwagê, na wykorzystanie – jeszcze raz podkreœlam: wykorzystanie –
TV Polonia przed referendum, bo czasu jest ju¿ ma³o, a to nie wymaga du-
¿ych œrodków finansowych, du¿ych nak³adów, bo to wszystko po prostu ju¿
jest. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Tadeusz Rzemykowski
Przewodnicz¹cy Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

Proszê bardzo, pani Aleksandra Proscewicz.
Nastêpny bêdzie Andrzej G³ówczewski z Francji.

Aleksandra Proscewicz
Wydawca „Kuriera Berliñskiego – Polonica”

Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Pañstwo!
Niby wszystko zosta³o powiedziane, ale mnie siê wydaje, ¿e na temat

Unii Europejskiej moglibyœmy mówiæ bez koñca. Jeœli chodzi o same nego-
cjacje w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, to okaza³o siê, ¿e
nawet w ostatnim momencie, w Kopenhadze, mieliœmy coœ do roboty
i osi¹gnêliœmy korzyœci. A wiêc, jak przyznaj¹ sami negocjatorzy, w pier-
wszym okresie negocjacji zbyt wielu z nich liczy³o, ¿e mo¿na bêdzie dzia³aæ
na zasadach obustronnej sympatii. Ale negocjacje bywaj¹ brutalne, tam nie
tak siê osi¹ga sukces, ¿e oto ktoœ poklepie nas po plecach i kurtuazyjnie siê
uœmiechnie, a prawda bêdzie póŸniej taka, ¿e oka¿e siê, i¿ nie uzyskaliœmy
tego, co uzyskaæ byœmy chcieli. A wiêc jeœli chodzi o wejœcie Polski do Unii
Europejskiej, to tak, ale z podniesion¹ g³ow¹ i z kompetencjami.

Pan minister Cimoszewicz powiedzia³, ¿e zasiada³ wœród ministrów z in-
nych krajów z pe³n¹ satysfakcj¹ i ¿e po raz pierwszy czu³ siê, jak gdyby by³
ju¿ w Unii Europejskiej. Samo nasze miejsce wœród krajów Unii Europej-
skiej, miejsce szóste, i liczba g³osów, to znaczy dwadzieœcia siedem, œwiad-
cz¹ o tym, ¿e naprawdê mo¿emy bardzo du¿o skorzystaæ, ale musimy o to
nasze miejsce bardzo m¹drze walczyæ.

Ja sama, wydaj¹c gazetê „Kurier Berliñski – Polonica”, podczas wielu wy-
wiadów z Niemcami mia³am takie przyk³ady jak ten z przedostatniego wy-
wiadu z prezesem Center Club w Niemczech, panem von der Hayde, i jak
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ten z panem Schengelem z Industrie Handels Kammer, który powiedzia³, ¿e
my na przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej skorzystamy, ¿e bêdziemy
w centrum Europy. Myœlê, ¿e w tym te¿ jest nasza si³a i to trzeba wykorzy-
stywaæ.

Zrobiono wiele b³êdów, trudno, uczymy siê ca³y czas. Pan minister Wiatr
powiedzia³, ¿e zosta³o wydanych miliard, a nawet wiêcej broszur informu-
j¹cych o przyst¹pieniu do Unii Europejskiej, a tylko, zdaje siê, co czwarty
Polak wiedzia³, o co tu chodzi. W Niemczech bardzo czêsto siê mówi, ¿e
Turcy nieznaj¹cy dobrze jêzyka niemieckiego rozpoznaj¹ rysunki, a wiêc
jest taki slogan: dla Turków narysowane, dla Polaków napisane. I mo¿e
w tym ca³y jest problem – je¿eli wydajemy broszury czy prowadzimy jakieœ
negocjacje, to powinniœmy robiæ to fachowo, z pe³n¹ znajomoœci¹, z pe³n¹
analiz¹ rynku.

Ja na ró¿nych konferencjach spotykam siê z osobami sceptycznymi wo-
bec polskiej strony. Tych sceptyków mo¿emy przekonaæ. Ale spotykam tak-
¿e ludzi, którzy na konferencji s³uchaj¹ wypowiedzi Polaków z grymasem
wielkiej niechêci na twarzy, i do nich musimy znaleŸæ drogê, dotrzeæ do nich
i faktycznie umieæ ich przekonaæ.

Bardzo dobrze, ¿e pan zwróci³ uwagê na projekty. Ja znam osobê, która je
przygotowuje w Berlinie. To jest taki zestaw tablic i punktów do wype³nie-
nia – jedna Ÿle postawiona kropka i projekt jest od razu odrzucony, od razu
l¹duje w koszu. Nie jest prawd¹, ¿e pieni¹dze s¹ w zasiêgu rêki i mo¿emy po
nie siêgn¹æ. Trzeba siê nauczyæ pisaæ te projekty i tu, po stronie polskiej,
jest bardzo wiele do zrobienia.

Teraz sprawa m³odzie¿y. Naprawdê powinniœmy tutaj, w Polsce, posta-
wiæ na m³odzie¿, m³odzie¿ polonijn¹. Ja bardzo czêsto spotykam siê z m³o-
dzie¿¹, nawet niemieck¹, która uczy siê jêzyka polskiego i myœli o tym, ¿eby
w przysz³oœci pracowaæ w Polsce i dla Polski. Sama w przysz³ym miesi¹cu
przyjmê dwie praktykantki, które mieszkaj¹ w Niemczech, mówi¹ po po-
lsku, ale nie pisz¹ i nie czytaj¹ po polsku, i to w³aœnie chc¹ zmieniæ.

Pan profesor pyta³: je¿eli nie do Unii, to gdzie? Uwa¿am, ¿e takie pytanie
jest bardzo s³uszne, bo zawsze mo¿emy z tej Unii wyjœæ, przecie¿ nikt nas
nie zmusi do bycia w Unii, je¿eli bêdzie nam w niej Ÿle.

Europa bêdzie taka, jak j¹ sami stworzymy – to s¹ s³owa pani przewodni-
cz¹cej. Poloniê nale¿y wykorzystaæ. Pan marsza³ek Borowski powiedzia³, ¿e
po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej powinniœmy siê zacz¹æ rozpychaæ,
rozpychaæ siê m¹drze. I w³aœnie my, Polonia, wiemy, jak siê rozpychaæ, jak
rozmawiaæ z naszymi s¹siadami, w krajach, w których mieszkamy, na przy-
k³ad w Niemczech. Nale¿y wykorzystaæ tê m³od¹ Poloniê. I to tyle z mojej
strony.
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¯yczê, ¿ebyœmy mieli si³ê walczyæ ze stereotypami i przekonaæ miejsco-
w¹ spo³ecznoœæ, ¿e Polacy to nie tylko pijacy, nie tylko z³odzieje. Na przy-
k³ad my w naszej gazecie promujemy Rewal, jest tam artyku³ „Rewal – Wy-
brze¿e miejscem bezpiecznym”. Niektórzy Niemcy, czytaj¹c to, uœmiechaj¹
siê: naprawdê tam jest tak bezpiecznie? Tak, tam jest bezpiecznie. Myœlê,
¿e nawet jad¹c wind¹, mo¿emy kogoœ przekonaæ, ¿e Polska jest piêknym
krajem. Jako partner mo¿emy du¿o zrobiæ.

Dla biznesmenów i polskiej gospodarki wejœcie do Unii Europejskiej jest
ryzykiem, ale i nadziej¹. Do tego te¿ nale¿y bardzo fachowo podejœæ. Braku-
je, brakuje i jeszcze raz brakuje promocji. Targi, które odbywaj¹ siê w Berli-
nie, Hanowerze, Kolonii czy w innych miastach, to nie wszystko. Jak powie-
dzia³ pan marsza³ek, musimy znaleŸæ nasz produkt, nasz¹ polsk¹ markê, bo
dziêki tej marce bêdziemy silni i akceptowani. Tyle ode mnie, dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Tadeusz Rzemykowski
Przewodnicz¹cy Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

Proszê bardzo, teraz kolega Andrzej G³ówczewski.
I zgodnie z ¿yczeniem jako ostatnia zabierze g³os pani Anna Kozak

z Grecji.

Andrzej G³ówczewski

Proszê pañstwa, muszê zabraæ g³os krótko, ale w zupe³nie innej sprawie,
która jest, jak s¹dzê, najwa¿niejsza. Wejœcie Polski do Unii to nie tylko spra-
wa referendum, parlamenty krajów Unii Europejskiej musz¹ dokonaæ ratyfi-
kacji traktatu.

Minister Cimoszewicz powiedzia³, ¿e trzeba szukaæ pomocy ze strony Po-
lonii. Pan marsza³ek Borowski prosi³ o kapita³ ludzki.

W 1997 r. prezydent Kwaœniewski, bêd¹c w Pary¿u, rozmawia³ z Poloni¹,
prosi³ o pomoc ludzi bêd¹cych specjalistami i maj¹cych nasze doœwiadcze-
nia. Ja siê z tym zgadzam, tyle tylko ¿e musz¹ to byæ specjaliœci, którzy maj¹
doœwiadczenie w Polsce i doœwiadczenie nabyte za granic¹ i potrafi¹ te dwie
rzeczy po³¹czyæ. Z ekonomicznego czy inwestycyjnego punktu widzenia to
s¹ doœwiadczenia nieporównywalne, bo Polska ma inn¹ strukturê, przez
czterdzieœci piêæ lat mia³a inne struktury. Przeniesienie wzorców z Unii Eu-
ropejskiej nie jest takie proste.
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Przygotowane zosta³o na przyk³ad opracowanie dotycz¹ce podstawowego
zagadnienia polskiej gospodarki, to jest budownictwa mieszkaniowego dla
ludzi niezamo¿nych; jest plan strategiczny rozwoju budownictwa – pó³ mi-
liona miejsc pracy. To by³o omawiane z prezydentem Kwaœniewskim, kiedy
by³ w Pary¿u, pojawi³y siê wtedy pewne sugestie. I niestety, s¹ rozmowy ze
spo³eczeñstwem, ale nie ma rozmów z decydentami. Za granic¹ s³yszymy
niezbyt przyjemn¹ opiniê o tym, co siê dzieje w Polsce, szczególnie pod
wzglêdem ekonomicznym. Jest olbrzymie bezrobocie, inwestorzy uciekaj¹,
napiêcie spo³eczne roœnie i jeszcze do tego jest korupcja. Tak siê dzieje na
ca³ym œwiecie, proszê nie s¹dziæ, ¿e tak jest tylko w Polsce, ale na Polskê siê
szczególnie zwraca uwagê, dlatego ¿e ma wejœæ do Unii.

Gdyby zosta³ zrobiony strategiczny plan rozwoju budownictwa – a móg³
byæ zrobiony ju¿ trzy lata temu – opartego na rozwoju polskiego przemys³u,
który dzisiaj le¿y, bo zosta³ zabity przez import artyku³ów przemys³u zagra-
nicznego, to Polska mia³aby zupe³nie inn¹ sytuacjê i nie by³oby trudnoœci
w negocjacjach w sprawie VAT. S¹ tu przedstawiciele Hiszpanii, oni dobrze
wiedz¹, ¿e jak by³ robiony inwestycyjny plan mieszkaniowy, to VAT w Eu-
ropie wynosi³ 0%. Wicepremier nie musia³by wiêc walczyæ o zmniejszenie
VAT. Sytuacja w Europie jest jasna – je¿eli jest plan ekonomiczny skierowa-
ny na budownictwo socjalne, to VAT wynosi 0%. Niestety, sta³o siê, jak siê
sta³o. Ale mam nadziejê, ¿e bêdzie to rozwi¹zane, bo sprawa jest ju¿ w rê-
kach naszych mi³ych senatorów i bêd¹ prowadzone rozmowy. Ju¿ rozma-
wia³em rozmowy z senatorem £êckim i z panem wicemarsza³kiem Jarzem-
bowskim, nastêpne rozmowy s¹ w toku, w ci¹gu dwóch tygodni ta sprawa
musi byæ za³atwiona.

Polonia powinna pomagaæ, wiêc interesuje siê tymi sprawami, ale musi-
my mieæ kontakt z decydentami, dlatego ¿e to s¹ sprawy bardzo powa¿ne.
Proszê siê nie przestraszyæ, ale inwestycja w trzy miliony mieszkañ z osiem-
nastoletnim planem inwestycyjnym, o wartoœci 70 miliardów dolarów z kre-
dytów miêdzynarodowych na 2, 5%, jest mo¿liwa, ja to nawet uzgadnia³em
z Leszkiem Brzeziñskim z Waszyngtonu, tylko trzeba o to wyst¹piæ. Polska
musi nauczyæ siê sk³adaæ propozycje, a nie czekaæ, a¿ pieni¹dze przyjd¹. Pie-
ni¹dze przyjd¹, je¿eli siê przedstawi konkretne projekty. Bo to jest tak, ¿e je-
œli ktoœ chce kupiæ samochód, to nie idzie do banku i nie mówi: „chcê 10 czy
100 tysiêcy z³ kredytu”, bo go spytaj¹: „na co?” „Na samochód.” „Jaki?”
„Nie wiem.” Powiedz¹ mu wtedy: „niech siê pan zastanowi i potem do nas
przyjdzie.” Tak samo jest, gdy Polska dostaje kredyty na oczyszczalnie œcie-
ków – jest zrobiony plan, kosztorys, jest wyznaczony ktoœ, kto odpowiada.

I tak samo jest w tej sprawie. Dlatego w budownictwie mieszkaniowym
jest kwestia nie tylko uruchomienia przemys³u, ale i zorganizowania, tak jak
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to jest we Francji. S¹ tu moi koledzy z Francji, oni to znaj¹ – mam na myœli
system HLM. To jest rzecz jedyna w swoim rodzaju, to od stu piêædziesiê-
ciu lat dzia³a. Organizacja budownictwa w Polsce musi byæ centralna, inaczej
nie bêdzie mo¿na rozwin¹æ polskiego przemys³u, a to jest pó³ miliona miejsc
pracy. To jest mo¿liwe, mam wiêc nadziejê, ¿e panowie senatorowie pomo-
g¹ i sprawa ruszy. Najlepiej by by³o, ¿eby ruszy³a przed referendum. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Tadeusz Rzemykowski
Przewodnicz¹cy Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

Proszê bardzo, pani Anna Kozak.

Anna Kozak
„Kurier Ateñski”

Szanowni Pañstwo! Drodzy Przyjaciele!
Istotnie prosi³am o to, ¿eby móc zwróciæ siê do Pañstwa na koñcu. Repre-

zentujê œrodowisko polonijne, œrodowisko polskie w Grecji.
To jest „Kurier Ateñski”, pozwolê sobie zostawiæ go tutaj razem z kró-

ciutk¹ notk¹ biograficzn¹ o nas. Jest to tygodnik, który wychodzi w Atenach
i ukazuje siê praktycznie w ca³ej Grecji, jest dostêpny od roku 1988, a zatem
ju¿ od piêtnastu lat. Naszym naczelnym celem – ja z tym tygodnikiem
wspó³pracujê od roku 1992 – by³o informowanie Polaków, którzy w Grecji
znaleŸli siê z ró¿nych powodów, czy to ze wzglêdów turystycznych, czy te¿
na d³u¿szy czas, równie¿ Polaków, którzy mieszkaj¹ tak d³ugo jak ja albo je-
szcze d³u¿ej, to znaczy ponad piêtnaœcie, dwadzieœcia lat.

Celem naszego istnienia, naszej dzia³alnoœci polonijnej jest generalnie in-
formowanie – w przeciwieñstwie do dezinformowania – œrodowiska polskie-
go w Grecji o tym, co dzieje siê w Grecji, w Polsce, na œwiecie; o tym, co cie-
kawego w kulturze odbywa siê w danej chwili na terenie Grecji, nie tylko
w Atenach. A dzieje siê wiele i wraz ze zbli¿aniem siê Polski do Unii Euro-
pejskiej dzieje siê znacznie wiêcej.

I teraz chcê powiedzieæ, dlaczego chcia³am wyst¹piæ jako ostatnia. Pañ-
stwo tutaj w zdecydowanej wiêkszoœci reprezentuj¹ œrodowiska polonijne
z krajów, w których istniej¹ one od wielu lat. Niemcy, Francja, Wielka Bry-
tania to znane pañstwa, gdzie Polacy s¹ ju¿ od wielu dziesi¹tków lat.
A w Grecji œrodowisko polonijne istnieje praktycznie od dwudziestu lat, to
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jest œrodowisko m³ode, które jeszcze siê tworzy, jeszcze siê dociera. Teraz
jesteœmy na etapie formowania rady Polonii w Atenach. Mam nadziejê, ¿e
uda nam siê zakoñczyæ ten proces, choæ najprawdopodobniej przed referen-
dum siê nie uda.

Co chcemy zrobiæ przed referendum? Bo w³aœciwie tematem naszych
wypowiedzi by³o to, w jaki sposób my mo¿emy przybli¿yæ referendum Pola-
kom mieszkaj¹cym za granic¹ i w Polsce, a raczej tych Polaków przybli¿yæ
do referendum – bo wiadomo, ¿e g³osowaæ bêd¹ zgodnie ze swoimi w³asny-
mi przekonaniami – albo w jakiœ sposób ukszta³towaæ ich pogl¹d.

O Unii mówiæ nie bêdê, bo moi przedmówcy powiedzieli znacznie wiêcej
i pewnie znacznie lepiej. Mo¿e tylko dorzucê pewne przyk³ady z Grecji.
Grecja jest krajem m³odym w Unii, wesz³a do niej w roku 1991. By³ to kraj
biedny – to mo¿na przedstawiæ jako kontrargument wielu eurosceptykom,
jak ich Pañstwo piêknie nazywacie. Jest to kraj, który pomimo ¿e jest nie-
wielki, bo liczy zaledwie jedenaœcie milionów ludzi, i bardzo specyficzny, bo
le¿y na Ba³kanach, a poza tym historycznie zwi¹zany jest bardzo œciœle ze
œwiatem arabskim, funkcjonuje w Unii Europejskiej naprawdê œwietnie,
czego przyk³ad, mam nadziejê, da³ teraz, podczas swojego przewodnictwa
w Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny zosta³ podpisany w³aœnie w Atenach
i uwa¿am, ¿e jest to sukces polityki i dyplomacji greckiej. O tym nale¿y tutaj
mówiæ. To jest malusieñki kraj, o niewielkiej liczbie g³osów w Parlamencie
Europejskim, a jednak podczas tych szeœciu miesiêcy przewodnictwa w Unii
jego g³os jest tak silny. Uwa¿am wiêc, ¿e jest to dobry kontrargument dla
tych wszystkich, którzy maj¹ jakieœ euroobiekcje.

Co do form naszego zaistnienia przed referendum, to wydaje mi siê, ¿e
najwa¿niejsze bêdzie to, ¿ebyœmy jako Polonia, jako ludzie, jako Polacy, zin-
tegrowali siê i zadzia³ali wszyscy w sposób bardzo praktyczny i jednoczeœnie
bardzo prosty. Ja mam doœwiadczenie z 2002 r., a zatem jeszcze bardzo œwie-
¿e, kiedy bra³am udzia³ w kampanii przedwyborczej do w³adz samorz¹do-
wych, do prezydium Aten. Nasze ugrupowanie zwyciê¿y³o, nasza przewo-
dnicz¹ca, pani Dora Bakoyanni, jest obecnie prezydentem Aten. My, którzy
mieszkamy gdzieœ poza granicami kraju, w mniejszym lub w wiêkszym stop-
niu przesi¹kamy pewnymi elementami miejsca zamieszkania, tak wiêc
w mojej mentalnoœci na pewno jest du¿o mentalnoœci greckiej. Myœlê, ¿e ta-
kim bardzo prostym sposobem jest zwyk³e zastukanie do wiêkszoœci ludzi,
rozszerzenie krêgu – jeden do drugiego, jeden do drugiego, to, co po angiel-
sku jest nazywane door-to-door. W ten sposób dotrzemy do naprawdê wielu
osób, bez wzglêdu na to, gdzie one mieszkaj¹. Nie wiem, jaki bêdzie efekt,
podejrzewam, ¿e na pewno lepszy ni¿ w przypadku wypisywania piêknych
memorandów, piêknych pism. Taki bezpoœredni kontakt, kontakt twarz¹
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w twarz, popatrzenie sobie w oczy, bêdzie chyba najlepszym sposobem na
przyci¹gniêcie naszych rodakówdo referendum i ewentualnie spowodowa-
nie, ¿eby oni przyci¹gnêli swoich bliskich w ojczyŸnie.

Co bêdzie póŸniej, po traktacie akcesyjnym – jest tutaj sporo g³ów do
myœlenia i wiele sposobów, jak mo¿emy pomóc w integracji i w podpisaniu
aktów ratyfikacyjnych. Myœlê, ¿e to w du¿ym stopniu nie zale¿y od nas, ale
mo¿emy na to wp³yn¹æ, istniej¹c, ze swj¹ to¿samoœci¹, jako przedstawiciele
naszego narodu.

I jeszcze jeden króciutki sygna³ adresowany do eurosceptyków: to¿sa-
moœæ narodowa to jesteœmy my. To wszystko. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Tadeusz Rzemykowski
Przewodnicz¹cy Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

Czy ktoœ z pañstwa chce jeszcze zabraæ g³os? Bo chcê zauwa¿yæ, ¿e nie-
którzy jeszcze nie zabrali g³osu. Nikt nie chce.

Gdyby ktoœ przed wyjazdem mia³ do przekazania swoje przemówienie na
piœmie, to proszê je przekazaæ mnie b¹dŸ panu dyrektorowi generalnemu
Piotrowi Miszczukowi, a wtedy znajdzie siê ono w publikacji, bo na tym
spotkanie koñczymy i nie bêdzie mo¿na przemówienia dos³aæ.

Tak wiêc koñczymy tê bardzo wa¿n¹, jak s¹dzê, dla Pañstwa, ale przede
wszystkim dla nas, dla wszystkich Polaków, konferencjê.

Pan marsza³ek Longin Pastusiak zobowi¹za³ mnie do tego, ¿ebym prze-
czyta³ jego wyst¹pienie. Cytujê dok³adnie

„Szanowni Pañstwo!
Dziêkujê wszystkim – i naszym goœciom, przedstawicielom Polonii,

i przedstawicielom w³adz – za interesuj¹ce i wa¿ne wypowiedzi. S¹dzê,
¿e dzisiejsze spotkanie mo¿emy bez przesady uznaæ za wydarzenie histo-
ryczne.

Dzisiaj, w tej sali, w sali plenarnych obrad Senatu, reprezentanci polskiej
diaspory spotkali siê z cz³onkami rz¹du i z przedstawicielami obu izb parla-
mentu Rzeczypospolitej Polskiej po to, aby podyskutowaæ o najwa¿niejszej
dziœ dla wszystkich Polaków sprawie – akcesji Polski do Unii Europejskiej,
o realizacji jednego z najwa¿niejszych celów strategicznych polskiej polityki
zagranicznej.

Wierzê w to, ¿e na dzisiejszym spotkaniu prowadziliœmy dyskusjê o naj-
wa¿niejszych polskich sprawach, o sprawach o znaczeniu historycznym,
w gronie znacz¹cych polityków krajowych, z udzia³em znakomitej reprezen-
tacji diaspory.
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W biegu nie podziwia siê mijanych krajobrazów. Niekiedy zastanawiam
siê, czy wielu wspó³czesnych jest w stanie doceniæ wielkoœæ zmian zacho-
dz¹cych w polskim krajobrazie politycznym, cywilizacyjnym i gospodarczym
w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat. W szybkim tempie odrabiamy zaleg³oœci,
wchodzimy do kolejnych struktur ³¹cz¹cych najbardziej rozwiniête pañstwa
œwiata. Niedawno by³o NATO, dzisiaj jest Unia Europejska.

Wejœcie do Unii to ostatni taki wielki, wa¿ny krok w najbli¿szej przy-
sz³oœci. Po 1 maja 2004 r. bêdziemy mogli na chwilkê zatrzymaæ siê w tym
biegu, by w³aœciwie oceniæ drogê, jak¹ pañstwo polskie przeby³o w ostat-
nim okresie.

Dzisiaj rozmawialiœmy o tym, jak najlepiej, jak najbardziej skutecznie
wykonaæ ten ostatni wielki i wa¿ny krok. Udzia³ Polonii w tych dzia³aniach
niesie dwie wielkie wartoœci. Po pierwsze, Polacy za granic¹ stanowiæ mog¹
nieocenion¹ pomoc w dzia³aniach na rzecz przyjêcia nas do Unii Europej-
skiej, a po drugie, Polonia w³¹cza siê w promowanie sprawy polskiej, jako ta
czêœæ narodu, która ¿yje poza granicami Macierzy i nie zawsze mo¿e ucze-
stniczyæ w naszych wspólnych dzia³aniach.

Dzisiaj razem wykonaliœmy wa¿n¹ pracê: sformu³owaliœmy zasady
wspó³dzia³ania na najbli¿sze tygodnie i miesi¹ce, wspó³dzia³ania pomiêdzy
Polsk¹ a Poloni¹ w naszej wspólnej sprawie.

Nie tylko uwa¿nie s³uchaliœmy uwag, propozycji i sugestii, jakie w czasie
tej debaty pada³y, ale przede wszystkim ws³uchiwaliœmy siê w nie. Wa¿ne
teraz jest to, aby cenne myœli nie ulotni³y siê, ale zosta³y przekute w czyny.

Dziêkujê wszystkim za udzia³ w spotkaniu, za udzia³ w tej dyskusji. Te-
raz czeka nas czas aktywnych dzia³añ. Jestem przekonany, ¿e wspólnie, my,
Polacy w kraju, i Wy, Polacy w krajach Unii Europejskiej, wkrótce osi¹gnie-
my wielki sukces – bêdziemy razem we wspólnej Europie.”

A teraz kilka zdañ ode mnie. II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, któ-
ry mia³ miejsce dwa lata temu, odbywa³ siê pod has³em „Nic o nas bez nas”.
Realizujemy to has³o bardzo precyzyjnie. 30 kwietnia ubieg³ego roku w tej
sali odby³a siê wielka debata polonijna. Od kilku miesiêcy dzia³a Polonijna
Rada Konsultacyjna przy Marsza³ku Senatu. W ci¹gu piêtnastu miesiêcy czy
pó³tora roku obecnej kadencji Senatu mieliœmy kilkaset spotkañ z Poloni¹,
w kraju i za granic¹. Teraz odbywamy kolejn¹ du¿¹ debatê, debatê unijn¹.
Wyra¿am przekonanie, ¿e Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest bliskim Wa-
szym partnerem, Waszym dobrym pomocnikiem w pracy polonijnej.

I na zakoñczenie taka luŸniejsza dywagacja. S¹ g³osy, by Polacy z zagrani-
cy zasiadali w polskim parlamencie, na przyk³ad w Senacie. S¹ takie g³osy.
Rozwa¿ymy to, bo na przyk³adzie dzisiejszego spotkania widzê, ¿e jesteœcie
bardziej cierpliwi ni¿ moi koledzy senatorowie i pos³owie, gdy¿ stosunek
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Was do obecnych na sali parlamentarzystów wynosi 35: 1. Jesteœcie dobrymi,
wzorowymi kandydatami do polskiego parlamentu.

G³os ma dyrektor generalny w Kancelarii Senatu, by³y senator i by³y po-
se³, kolega Piotr Miszczuk.

Piotr Miszczuk
Dyrektor Generalny w Kancelarii Senatu

Mam dwa komunikaty.
Pierwszy przekazujê na proœbê pani genera³owej Andersowej. Otó¿ jutro,

w niedzielê, o 12.00 zostanie z³o¿ony wieniec na Grobie Nieznanego ¯o³nie-
rza, a o 9.30 w poniedzia³ek, 12 maja – to dla tych, którzy jeszcze bêd¹ – do-
k³adnie w trzydziest¹ trzeci¹ rocznicê œmierci genera³a Andersa ksi¹dz bis-
kup genera³ Leszek S³awoj G³ódŸ odprawi w Katedrze Polowej Wojska
Polskiego przy ulicy D³ugiej mszê œwiêt¹ w intencji genera³a. Pani genera³o-
wa zaprasza wszystkich uczestników konferencji na tê mszê.

Komunikat drugi. Pragnê poinformowaæ, ¿e miniaturki odznaczeñ pañ-
stwowych mo¿na kupiæ w firmie Bazarnik przy ulicy Nowy Œwiat nr 37.

Tadeusz Rzemykowski
Przewodnicz¹cy Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

Dziêkujê bardzo za udzia³ w dzisiejszej konferencji. Do zobaczenia na
kolacji wydawanej przez marsza³ka Marka Borowskiego.

(Zakoñczenie konferencji o godzinie 16 minut 45)
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Przemówienie
Zofii Czerniejewicz-Schroten

– prezes Sceny Polskiej w Holandii

Szanowni Pañstwo!
Dziêkujê organizatorom za zaproszenie i udzielenie mi g³osu.
Reprezentujê spo³eczn¹ organizacjê „Scena Polska” w Holandii. Powsta-

³a ona jedenaœcie lat temu z mojej inicjatywy, a jej powstanie wynika³o z we-
wnêtrznej potrzeby. Nie by³o zaleceñ i wzorców z zewn¹trz, chodzi³o o pra-
wne usankcjonowanie publicznej dzia³alnoœci grupy polskich spo³eczników.

W strukturze stowarzyszenia i w spo³ecznym zaanga¿owaniu w ostatnich
latach niewiele siê zmieni³o. Pozosta³y ten sam cel i zapa³, mimo znikomych
œrodków finansowych na tego typu dzia³alnoœæ.

¯ywimy nadziejê, ¿e wejœcie Polski do Unii Europejskiej rozwi¹¿e nasze
problemy i ¿e dalej bêdziemy mogli s³u¿yæ promocji Polski w Holandii i Ho-
landii w Polsce.

Wymieniê pokrótce tylko przyk³ady naszych dokonañ: przedstawienia
teatralne, imprezy okolicznoœciowe i koncerty; festiwale i przegl¹dy filmo-
we, klub filmowy Cinema Polska; zorganizowanie dni kultury polskiej; po-
wo³anie do ¿ycia Sceny M³odych, platformy wspólnych dzia³añ m³odzie¿y
polonijnej i holenderskiej, w których uczestnicz¹ te¿ m³odzi ludzie z Polski,
Wielkiej Brytanii i Belgii; prezentacje holenderskich zespo³ów artystycz-
nych w Polsce; wydawanie w³asnego pisma „Scena Polska”.

Wszystkie nasze propozycje maj¹ t³umaczenia na jêzyki niderlandzki
b¹dŸ angielski i s¹ dostêpne szerokiemu gronu odbiorców. Poniewa¿ nie ma-
my sta³ej siedziby, wynajmujemy holenderskie sale teatralne i kinowe. Jes-
teœmy prawie zawsze pierwszymi Polakami w tych miejscach, a nasza oferta
jest tam jedyn¹ polsk¹ ofert¹ kulturaln¹. A nie s¹ to sale prowincjonalnych
domów kultury, ale renomowanych teatrów i kin w najwiêkszych miastach
Holandii. Zostawiamy zawsze mi³e wspomnienia i pozytywny obraz Polski.
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Naszego dorobku nie powstydzi³by siê ¿aden instytut kultury polskiej
z etatowymi pracownikami. Od jedenastu lat s³u¿ymy sprawie zacieœniania
wiêzi kulturowych pomiêdzy Polsk¹ a Holandi¹. Chcemy to czyniæ nadal, bo
nawet po wst¹pieniu Polski do Unii, na co bardzo liczymy, nadal funkcjono-
waæ mog¹ szkodliwe stereotypy. Zbli¿enie rz¹dów jest w rêkach zacnych go-
spodarzy dzisiejszej konferencji. Zbli¿enie do siebie zwyk³ych ludzi i spo³e-
czeñstw to w du¿ej mierze nasza rola – Polaków mieszkaj¹cych w Europie
Zachodniej.

Jesteœmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w Holandii, co umo¿liwia
nam wynajmowanie sal i prowadzenie dzia³alnoœci spo³eczno-kulturalnej.
S³u¿ymy te¿ sprawie promocji Polski i pielêgnacji jêzyka polskiego oraz upo-
wszechniania go wœród m³odzie¿y.

Polskie Ministerstwo Kultury nie mo¿e nam bezpoœrednio pomóc, ponie-
wa¿ Scena Polska jest „zagraniczn¹ instytucj¹”. W³adze holenderskie uwa¿a-
j¹ zaœ, ¿e polsk¹ kulturê powinna promowaæ i finansowaæ strona polska. I tak
stawia siê nas w roli nagradzanego mi³ymi gestami dziecka, na którego roz-
wój nikt nie chce ³o¿yæ w³asnych funduszy.

Jak mierzy siê efekty nak³adów poniesionych na promocjê Polski: na pod-
stawie oficjalnych sprawozdañ czy skutecznoœci oddolnych inicjatyw? Z ¿alem
stwierdzam, ¿e œrodowisko polonijne w Holandii w ostatnich latach, tak wa¿-
nych dla wejœcia Polski do Unii, by³o w znikomym stopniu wykorzystywane
i zapraszane do bezpoœredniego uczestnictwa w przedsiêwziêciach promocyj-
nych. Ale nie jest jeszcze za póŸno. Ta konferencja jest tego dowodem.

Mam kilka wniosków.
Po pierwsze, nale¿a³oby w wiêkszym stopniu skorzystaæ z doœwiadczeñ

organizacji polonijnych. Nie trzeba wymyœlaæ nowych i kosztownych progra-
mów. Mo¿na skorzystaæ z tych form, które ju¿ stworzyliœmy, i wesprzeæ je
stosunkowo niewielkimi czasem œrodkami.

Po drugie, nie nale¿y ograniczaæ siê do szukania zwolenników naszego
wst¹pienia do Unii wy³¹cznie wœród zagranicznych parlamentarzystów, trze-
ba ich szukaæ równie¿ wœród ich wyborców. Tak¿e parlamentarzysta holen-
derski liczy siê ze swoim elektoratem. Promocji nie za³atwi¹ polskie koncer-
ty, wystawy i spotkania dla elit. Nale¿a³oby przybli¿yæ nasz¹ ofertê
kulturaln¹ tak¿e zwyk³ym obywatelom.

Po trzecie, wskazane by³oby nawi¹zanie bli¿szej wspó³pracy z mediami
lokalnymi. Zadanie to mo¿na powierzyæ w³aœnie œrodowisku polonijnemu
i ma³¿eñstwom mieszanym. Nie mieszkamy przecie¿ na Ksiê¿ycu. Tam,
gdzie ¿yjemy, jesteœmy zwi¹zani z ró¿nymi instytucjami, z organizacjami oœ-
wiatowymi, s³u¿b¹ zdrowia, parafi¹. Uczestniczymy w ¿yciu s¹siedzkim, ro-
dzinnym i publicznym. Krótko mówi¹c, ¿yjemy tutaj, mamy swoich przyja-
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ció³ i nieprzyjació³, kochamy siê i k³ócimy, mamy swoje uk³ady i znajomoœci.
Pos³ugujemy siê tutejsz¹ mow¹. Z naszych kuchni p³yn¹ zapachy polskich
potraw i specja³ów. Nasi s¹siedzi i znajomi przygl¹daj¹ siê polskim obycza-
jom, czêsto sami je od nas przejmuj¹. Ogl¹daj¹ z nami TV Polonia – myœlê,
¿e kraj nie docenia w pe³ni wielkiej roli tego przekaŸnika – lub czytaj¹ przy-
wiezione z Polski pisma czy s³uchaj¹ polskich nagrañ. Mamy dostêp do me-
diów lokalnych, które chêtnie pisz¹ o imprezach organizowanych przez œro-
dowiska polonijne.

Niedawno us³ysza³am w polskiej telewizji wypowiedŸ pewnego Szweda,
pracownika ambasady w Warszawie. Powiedzia³ on, ¿e wiedzê o Polsce czer-
pa³ z kontaktów z Polakami mieszkaj¹cymi na sta³e w Szwecji. Na tej pod-
stawie wytworzy³ sobie obraz naszego kraju.

Szanowni Pañstwo! Zacni Panowie Marsza³kowie i Ministrowie! Zapra-
szamy do naszych polskich oraz polsko-holenderskich domów i organizacji,
bo s¹ to równie¿ polskie ambasady i placówki kultury. St¹d najbli¿ej do spo-
³eczeñstwa, do wyborców, z którymi liczy siê parlament niderlandzki.

Kilkadziesi¹t tysiêcy Polaków w Holandii posiada prawo wyborcze. Rz¹d
holenderski powinien zdawaæ sobie te¿ sprawê z tego, ¿e popieraj¹c wejœcie
Polski do Unii, zyska sympatiê mieszkaj¹cych tutaj wyborców – Polaków.

Wszystko po to, ¿eby stworzyæ jeden europejski dom, a przy tym zacho-
waæ w³asn¹ godnoœæ i dumê narodow¹, gdziekolwiek siê mieszka. Wielu
z nas dozna³o upokorzeñ zwi¹zanych z istnieniem muru berliñskiego. Ale
w koñcu otworzy³a siê granica na Odrze i Nysie. Mamy teraz bli¿ej do domu,
a przyjaciele i znajomi z kraju – do nas. Nie twórzmy nowego muru. Unia
jest zjawiskiem normalnym. Nie mo¿na zasklepiaæ siê w skansenie.

Nie ulegajmy wy³¹cznie sugestiom, ¿e Amsterdam to œwiatowa stolica
eutanazji, narkotyków i ateizmu. Holandia to przede wszystkim kraj skrom-
nych, pracowitych i uczciwych ludzi. Szkoda, ¿e w Polsce pokazuje siê tak
ma³o obrazków z ¿ycia codziennego Holendrów, aby przekonaæ Polaków do
tego kraju. Wiem z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e podczas przemian w ostatnich latach
w Polsce chêtnie korzystano z holenderskich wzorców, chocia¿by w oœwiacie,
zw³aszcza przy tworzeniu nowych programów kszta³cenia dla szkó³ podstawo-
wych. Przywo¿ono nawet ca³e budynki szkolne. Przyk³ad: s³ynna poznañska
Szko³a £ejery Jurka Hamerskiego. Czy sceptycy w kraju pamiêtaj¹ jeszcze
konwoje z pomoc¹, gdy w Polsce na pó³kach le¿a³y tylko kurz i papier œniada-
niowy? Ile ³ó¿ek szpitalnych, lekarstw i wózków inwalidzkich trafi³o do pol-
skich szpitali i domów? Wtedy Holendrzy byli mile widzianymi goœæmi w na-
szych domach. Czy teraz chcecie zamkn¹æ przed nimi swoje drzwi? Nie róbcie
tego. G³osuj¹c przeciwko Unii, utrudnicie te¿ drogê do domu Polakom mie-
szkaj¹cym poza Polsk¹. Nie róbcie tego! G³osujcie na tak!
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Przemówienie
ks. Henryka Kruszewskiego

– Polska Misja Katolicka w Luksemburgu

Panie Marsza³ku! Drodzy Rodacy Obecni na Spotkaniu!
Mia³em te s³owa wyg³osiæ osobiœcie, ale nie by³o na to czasu. Nie mam

zamiaru przedstawiaæ w swym wyst¹pieniu sytuacji ¿yciowej naszych roda-
ków w Wielkim Ksiêstwie Luksemburga. Od razu przejdê do meritum, pod-
kreœlaj¹c pewne pozytywy, które s¹ widocznym znakiem, ¿e ksiêstwo doko-
na³o dobrego wyboru, w³¹czaj¹c siê w struktury Unii Europejskiej przed
wielu laty. Spróbujê tak¿e nieco podwa¿yæ obawy sceptyków, którzy uwa¿a-
j¹, ¿e poprzez wejœcie do Unii Europejskiej stracimy nasz¹ to¿samoœæ w wie-
lu dziedzinach ¿ycia.

Jak pañstwo wiecie, oficjalne statystyki i dokumenty podaj¹, ¿e Wielkie
Ksiêstwo Luksemburga jest najmniejszym krajem Unii Europejskiej, a mi-
mo to by³o jednym z jej pañstw za³o¿ycielskich w 1951 r. W latach, gdy kilka
krajów europejskich zdecydowa³o siê na po³o¿enie fundamentów pod now¹
strukturê w Europie, zwan¹ dziœ Uni¹ Europejsk¹, Wielkie Ksiêstwo Luk-
semburga nie nale¿a³o do krajów bogatych. Wprost przeciwnie: w latach
piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych prze¿ywa³o spory kryzys gospodarczy. Ko-
palnie ¿elaza sta³y siê nierentowne i musia³y zostaæ zamkniête, a przemys³
hutniczy, zatrudniaj¹cy spor¹ grupê ludnoœci, wymaga³ modernizacji i prze-
mian strukturalnych. Rolnictwo musia³o przejœæ swoist¹ rewolucjê, polega-
j¹c¹ na modernizacji parku maszynowego i zmianie struktury upraw, aby
mog³o staæ siê konkurencyjne wobec rolnictw s¹siednich pañstw: Francji,
a przede wszystkim Niemiec. W okresie tego kryzysu wielu Luksemburczy-
ków wyjecha³o za ocean, do Stanów Zjednoczonych. Wyjechali – nie wsty-
dŸmy siê tego powiedzieæ – za chlebem.

Szukano w zwi¹zku z tym nowych rozwi¹zañ i znaleziono je miêdzy inny-
mi w sektorze bankowym i sektorze wszelkiego rodzaju us³ug, co chyba ju¿
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nie wymaga komentarza. Dla przyk³adu powiem, ¿e w stolicy kraju, Luk-
semburgu, jest tylko mniej wiêcej siedemdziesi¹t tysiêcy mieszkañców, za
to przesz³o dwieœcie banków! A do pracy codziennie doje¿d¿a tam z s¹sie-
dnich krajów – Francji, Belgii i Niemiec – prawie sto tysiêcy ludzi.

Dziœ Wielkie Ksiêstwo Luksemburga, które liczy mniej wiêcej czterysta
piêædziesi¹t tysiêcy mieszkañców, ma najwy¿szy wskaŸnik PKB na jednego
mieszkañca: przesz³o 44 tysi¹ce euro, wed³ug statystyk z 2000 r. Mówi to sa-
mo za siebie: jest to prawie dwa razy wiêkszy wskaŸnik PKB ni¿ w innych
krajach zaliczanych do bogatych w Europie, takich jak Austria, Dania, Fin-
landia, Niemcy czy Szwecja. Luksemburg wcale jednak nie spoczywa na
laurach. Wiemy, ¿e system bankowy nie jest obecnie najsilniejszy, z wielu
powodów, na œwiecie panuje zaœ recesja. Spowodowa³o to jednak, ¿e inwe-
stuje siê w telekomunikacjê, w nowe us³ugi, miêdzy innymi medialne,
w rozwój centrum satelitarnego oraz rozbudowê lotniska pasa¿erskiego i to-
warowego.

Wielkie Ksiêstwo Luksemburga nale¿y do tych pañstw Unii Europej-
skiej, w których du¿a czêœæ sta³ych mieszkañców to przedstawiciele mniej-
szoœci narodowych. Jak ju¿ wspomnia³em, ca³a ludnoœæ Wielkiego Ksiêstwa
Luksemburga liczy mniej wiêcej piêæset tysiêcy osób, a cz³onków mniejszo-
œci narodowych jest ju¿ niemal¿e sto siedemdziesi¹t tysiêcy. Najliczniejsi s¹
wœród nich Portugalczycy – ponad szeœædziesi¹t piêæ tysiêcy, W³osi – oko³o
trzydziestu piêciu tysiêcy, oraz Niemcy, Belgowie, Francuzi i Hiszpanie. Po-
lacy s¹ na tej liœcie daleko, ale te¿ siê licz¹, gdy¿ wed³ug mych wyliczeñ oko-
³o tysi¹ca siedmiuset, tysi¹ca oœmiuset osób to mieszkañcy legitymuj¹cy siê
polskim rodowodem, a osób z polskim paszportem jest mniej wiêcej dzie-
wiêæset.

To wcale nie znaczy, ¿e Luksemburczycy stracili lub trac¹ swoj¹ to¿sa-
moœæ jêzykow¹, kulturow¹ czy spo³eczn¹. Procentowo maj¹ najwiêksz¹
w Unii Europejskiej liczbê obcokrajowców – dziœ mówi siê o 35–36% wszys-
tkich mieszkañców, oprócz tego sto tysiêcy osób doje¿d¿a tam do pracy –
próbuj¹ jednak rozwi¹zywaæ swoje problemy w drodze dialogu, poprzez do-
bre wspó³¿ycie z innymi mieszkaj¹cymi tam narodami. Powiem wiêcej: s¹
chyba nawet dumni, ¿e w tej nowoczesnej wie¿y Babel wszyscy potrafi¹ ¿yæ
dla dobra wszystkich, w trwa³ej koegzystencji dla wspólnego dobra ka¿dego
cz³owieka i pañstwa.

Bardzo m¹drze jest prowadzona tak zwana polityka jêzykowa. Pomaga siê
w ró¿ny sposób, równie¿ finansowo, wszystkim pragn¹cym siê nauczyæ jêzy-
ka luksemburskiego, który jest jêzykiem pañstwowym i umo¿liwia obcokra-
jowcom dobre wspó³¿ycie z mieszkañcami tej ziemi. Sami Luksemburczycy
mówi¹ kilkoma jêzykami, nauczanymi w szko³ach podstawowych i œrednich
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– obowi¹zkowe s¹ jêzyki francuski, niemiecki i angielski – ponadto mniej-
szoœci narodowe maj¹ mo¿liwoœæ uczenia siê w³asnego jêzyka dziêki pomocy
miejscowych w³adz czy placówek dyplomatycznych. Nasze, polskie dzieci
te¿ maj¹ tak¹ mo¿liwoœæ, w tym wypadku pomoc w³adz luksemburskich jest
ci¹gle wiêksza od pomocy ze strony odpowiednich struktur polskich. Muszê
powiedzieæ, ¿e otrzymywaliœmy na ten cel pomoc finansow¹ od Konsula-
tu RP w Brukseli, ale ostatnio jest to tylko pomoc szcz¹tkowa, bo nasze kon-
sulaty nie dysponuj¹ obecnie takimi funduszami jak przed laty.

Wydaje mi siê, ¿e tak zwana inkulturyzacja miêdzy ró¿nymi narodami na
terenie Wielkiego Ksiêstwa Luksemburga postêpuje w zgodzie z przepisami
prawa i zdrowego rozs¹dku dla dobra wszystkich zainteresowanych, którzy
zachowuj¹c swoje wartoœci kulturowe, jêzykowe i tradycyjne, tworz¹ nowy
model cz³owieka: Europejczyka, którego spojrzenie wykracza poza getto
w³asnego narodu.

My, Polacy, nie musimy siê niczego wstydziæ. Jesteœmy niedu¿¹ grup¹
Polonii w Unii Europejskiej, ale za to widoczn¹ w promowaniu naszej oj-
czyzny, Polski, dziêki naszej obecnoœci we wszystkich prawie strukturach
¿ycia codziennego na luksemburskiej ziemi, dziêki dobremu poziomowi na-
szych formacji zawodowych, dziêki dawaniu przyk³adu dobrej adaptacji do ¿y-
cia w innych warunkach spo³ecznych i kulturowych, dziêki wysokiemu pozio-
mowi moralnemu, wyp³ywaj¹cemu z naszej tysi¹cletniej tradycji
chrzeœcijañskiej i wreszcie dziêki ró¿nego rodzaju akcjom, które maj¹ mo¿e
mniejszy zasiêg ni¿ w innych krajach, ale toruj¹ powoli drogê do tego, ¿e Pol-
ska jest, by³a i bêdzie coraz bardziej obecna w rzeczywistoœci europejskiej.

Nasi architekci, in¿ynierowie budowlani, in¿ynierowie chemicy i ci z ró¿-
nych biur projektowych, pielêgniarki, kamieniarze, artyœci malarze i muzycy
oraz pomoc domowa, czyli przewa¿nie dziewczêta zajmuj¹ce siê dzieæmi,
daj¹ najlepsze œwiadectwo o Polakach i kraju, z którego pochodz¹, i s¹ trwa-
³ym elementem codziennego ¿ycia w luksemburskim spo³eczeñstwie. Przy-
znaj¹ siê oni do swej polskoœci i tworz¹ dobry obraz naszej ojczyzny w umys-
³ach ludzi, którzy Polskê, niestety, ci¹gle znaj¹ tylko szcz¹tkowo, i to nie
zawsze od najlepszej strony. To s¹, wed³ug mnie, najlepsi ambasadorzy Pol-
ski na luksemburskiej ziemi.

¯yjemy poza ojczyzn¹ od wielu lat: jedni od dawna, inni krócej, ale za-
wsze jesteœmy z ni¹ zwi¹zani ró¿nymi wiêzami. Dlatego jako Polacy, którzy
¿yj¹ w Unii Europejskiej i znaj¹ tamtejsze realia ¿ycia codziennego, mo¿emy
Was tylko prosiæ, byœcie w historycznym dla przysz³oœci Polski referendum
unijnym potrafili stan¹æ przy urnach i wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ
nie tylko swoj¹, ale równie¿ przysz³ych pokoleñ i ca³ej naszej ojczyzny, która
w ten sposób mo¿e wróciæ na sta³e do wielkiej rodziny europejskiej.
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Przemówienie
Tadeusza Rzemykowskiego

przewodnicz¹cego Komisji Emigracji i Polaków za Granic¹

Szanowni Rodacy w Kraju i za Granic¹!
Senat Rzeczypospolitej Polskiej pi¹tej kadencji bardzo powa¿nie potrak-

towa³ has³o II Zjazdu Polonii „Nic o nas bez nas”. St¹d te¿ do naszej sali ob-
rad plenarnych zaprosiliœmy 30 kwietnia 2002 r. naszych Rodaków ze wszys-
tkich krajów œwiata i odbyliœmy s³ynn¹ ju¿ debatê polonijn¹. T¹ debat¹
rozpoczêliœmy prawdziwy dialog z Poloni¹. W celu systematycznego uzga-
dniania z Poloni¹ wszelkich dzia³añ Senatu na jej rzecz utworzyliœmy dzie-
wiêcioosobow¹ Radê Konsultacyjn¹ przy Marsza³ku Senatu. W ci¹gu mija-
j¹cego pó³tora roku naszej dzia³alnoœci odbyliœmy ju¿ kilkaset spotkañ
z Poloni¹, zarówno w krajach jej zamieszkania, jak i w Polsce.

Wyra¿am nadziejê, a nawet przekonanie, ¿e Senat RP ma pe³ne rozpoz-
nanie problemów ¿ycia polonijnego we wszystkich œrodowiskach, a tak¿e ¿e
dobrze wykonujemy swój historyczny patronat nad Poloni¹. Oczywiœcie sta-
le d¹¿ymy do doskona³oœci i st¹d bêdziemy z Wami, Drodzy Rodacy spoza
Kraju, spotykaæ siê i rozmawiaæ jak najczêœciej.

Dzisiaj mamy w Senacie kolejne wielkie œwiêto polonijne. Chcemy je-
dnak spêdziæ je jak najbardziej roboczo, by uzyskaæ konkretne efekty ze
spotkania z piêædziesiêcioosobow¹ reprezentacj¹ Polaków ¿yj¹cych w kra-
jach Unii Europejskiej.

Pragniemy, Szanowni Pañstwo, po raz kolejny zapytaæ Was, a nawet pora-
dziæ siê, co mamy zrobiæ w kraju, by uzyskaæ niezbêdne poparcie naszego
narodu w referendum unijnym, zbli¿aj¹cym siê tak szybko. Prosimy te¿ Was
o uwagi krytyczne co do naszych przygotowañ do wejœcia do Unii Europej-
skiej oraz wielk¹ – naprawdê wielk¹! – pomoc w dwóch sprawach: po pier-
wsze, w sprawie ratyfikacji przez parlamenty krajów, w których mieszkacie,
protoko³u akcesyjnego Polski, po drugie, w sprawie pe³nego i szybkiego na-
szego zjednoczenia siê z Uni¹.
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Drodzy Rodacy! Mamy, my w kraju i Wy za granic¹, wspólnie do wyko-
nania najwiêksze zadanie narodowe: zapewnienie powrotu Polski do Europy
wolnej, demokratycznej, nowoczesnej i gospodarczej. Wierzê, ¿e to zadanie
wykonamy dobrze. Moja wiara wynika nie tylko z narodowych doœwiadczeñ
historycznych Polaków – w sprawach wielkich potrafimy siê jednoczyæ
i dzia³aæ „ponad wszystko” – ale tak¿e z przekonania, ¿e na dzisiejszej kon-
ferencji wykonaliœmy kawa³ dobrej roboty. Dzisiaj znowu daliœmy dowód
uszanowania tego bardzo wa¿nego has³a „Nic o nas bez nas”.
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Przemówienie
Anny WoŸniak-Saporte

prezes Stowarzyszenia „Sur un air de Pologne”

Panie Marsza³ku Senatu! Panie Marsza³ku Sejmu! Panie i Panowie Sena-
torowie!

Jako przewodnicz¹ca stowarzyszenia „Sur un air de Pologne” w regionie
Auvergne, jako cz³onek narodowego stowarzyszenia „Ruch na rzecz Euro-
py”, jako obroñca idei zjednoczonej Europy oraz jej rozszerzenia, chcia³a-
bym wyraziæ moj¹ ogromn¹ radoœæ i dumê z faktu bycia teraz z Pañstwem.
Chcia³abym tak¿e podziêkowaæ rz¹dowi Rzeczypospolitej Polskiej za zapro-
szenie.

Chylê czo³o przed takimi ludŸmi, jak Jean Monnet, Robert Schuman,
Paul Henri Spaak, Alcide de Gasperi, Joseph Bech, wielkimi Europejczyka-
mi, którzy jako pierwsi widzieli sens w zbli¿eniu narodów, w rozwijaniu
œwiadomoœci europejskiej, we wzajemnym poznawaniu siê poprzez pracê
nad wspólnymi przedsiêwziêciami, promuj¹c w ten sposób ideê jednoœci eu-
ropejskiej.

Dziœ, 10 maja, stwierdzam z wielk¹ satysfakcj¹ i wzruszeniem, ¿e ten
dzieñ zjednoczenia jest mimo wszystko ju¿ blisko.

Za kilka miesiêcy Polska stanie siê oficjalnie czêœci¹ przestrzeni, do któ-
rej przez wiele lat nie mia³a dostêpu.

Otwiera siê przed nami nowy rozdzia³ w historii, czas, o którym marzy³y
ca³e pokolenia, czas, w którym spo³eczeñstwo europejskie odpowie na pyta-
nie, dlaczego chce dzieliæ wspólny los. Ale przede wszystkim czas, w którym
koncepcja pokoju stanie siê myœl¹ przewodni¹ zjednoczonych narodów.

Pozbawiona niegdyœ praw i wolnoœci dzisiejsza Polska, kraj demokratycz-
ny, mo¿e wreszcie zabraæ g³os i zaj¹æ miejsce, które jej siê naturalnie nale¿y.
Granice nie dziel¹ ju¿, odleg³oœci jakby siê zmniejszy³y, a Warszawa wydaje
nam siê tak bliska!
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Mentalnoœci tak¿e siê szybko zmieniaj¹; dzisiejsze spo³eczeñstwa chc¹
siê spotykaæ, rozmawiaæ, odkrywaæ ró¿nice kulturowe w celu lepszego wza-
jemnego zrozumienia i wzbogacenia.

Istniej¹ jednak pewne trudnoœci. Wszyscy niekiedy mo¿emy mieæ szoku-
j¹ce dla innych pogl¹dy, mo¿emy tak¿e wypowiadaæ s³owa, które rani¹. Jes-
teœmy tylko ludŸmi: z naszymi zaletami, ale tak¿e wadami. A politycy ni-
czym nie ró¿ni¹ siê od zwyk³ych obywateli.

W imieniu Polonii francuskiej proszê o podejmowanie jak najlepszych
decyzji dla stworzenia jednej Europy, bêd¹cej mozaik¹, w której przestrze-
gane bêd¹ prawa cz³owieka i panowaæ bêdzie pokój.

Na ziemi francuskiej stowarzyszenia polsko-francuskie stanowi¹ istotny
element w procesie zbli¿enia Francji i Polski. Jesteœmy uprzywilejowanym
³¹cznikiem miêdzy narodami. Ka¿dego dnia pracujemy na zasadzie wolonta-
riatu, staj¹c siê jednoczeœnie aktorami w terenie.

Celem mojego stowarzyszenia jest promocja kultury polskiej. Cz³onkami
tego stowarzyszenia s¹ Polacy, Francuzi pochodzenia polskiego, a tak¿e
Francuzi, a jego fundament stanowi¹ zasady demokracji, tolerancji, wzajem-
nego szacunku i przejrzystoœci.

W jaki sposób dzia³amy?
Nasze dzia³ania skierowane s¹ do wszystkich pokoleñ, wszystkich oby-

wateli, bez wzglêdu na ich pochodzenie spo³eczne i poziom intelektualny.
G³ównym naszym zadaniem jest byæ dobrym pedagogiem, korzystaæ ze s³ów
i zdañ prostych, zrozumia³ych dla wszystkich, wypowiadanych z du¿¹ dyplo-
macj¹ i taktem, by móc przekazaæ wielkie idee europejskie. Je¿eli wiêc bê-
dziemy wiedzieæ, ¿e nasz profesjonalizm jest doceniony, ³atwiej nam bêdzie
znaleŸæ wspólny punkt widzenia.

Korzystamy z ró¿nych œrodków komunikacji, takich jak s³owo, radio, tele-
wizja i prasa. Nasze dzia³ania musz¹ byæ zró¿nicowane, poniewa¿ zaintereso-
wania ludzi nie s¹ takie same. W zwi¹zku z tym postanowiliœmy zorganizo-
waæ: debaty, konferencje, projekcje filmowe, konkursy, wystawy, spektakle.
Chcemy przedstawiæ historiê i kulturê polsk¹. Poprzez politykê ma³ych kro-
ków staramy siê zmieniæ stereotypy francuskie dotycz¹ce Polski. Wiêc gdy
ktoœ mówi, ¿e w Polsce s¹ jedynie ciekawy folklor i bardzo dobra wódka, na
pocz¹tku przyznajemy mu racjê, by stopniowo przedstawiæ inne walory.
W takich sytuacjach dochodzimy do wniosku, ¿e praca nasza jeszcze siê nie
zakoñczy³a, i pracujemy dalej.

Nasze stowarzyszenie organizuje tak¿e konferencje na temat Unii Euro-
pejskiej i jej rozszerzenia w ró¿nych miejscach: w szko³ach, w gimnazjach,
w liceach, na uniwersytetach, w wy¿szych szko³ach handlowych, ale tak¿e
w restauracjach. Informowanie sta³o siê dla nas koniecznoœci¹.
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Wa¿ne te¿ jest, by przypomnieæ ludziom, ¿e inne kultury europejskie ist-
niej¹, ¿e nie trzeba siê ich baæ i ¿e wszyscy wygramy, poznaj¹c je bli¿ej.

Naszym ostatnim dzia³aniem by³a, i wci¹¿ jest, promocja jêzyka polskie-
go, próba znalezienia mu miejsca w oficjalnych strukturach, podkreœlanie, ¿e
jêzyk polski tak¿e mo¿e zajmowaæ istotne miejsce.

Wszystkie te dzia³ania zaczynaj¹ przynosiæ owoce.
Pasja, która nami kieruje, przywi¹zanie do Polski i do Europy – te dwa

elementy stanowi¹ o tym, ¿e wci¹¿ nasza praca sprawia nam ogromn¹ radoœæ.
Budowa Europy to konkretne projekty, to owoc wielu spotkañ i uzgo-

dnieñ polityków, co nie budzi najmniejszej w¹tpliwoœci, ale nieraz tak¿e re-
zultat takich bardzo prostych przedsiêwziêæ, jak spotkanie dwojga osób, któ-
re ponad ró¿nicami kulturowymi, charakterologicznymi, przynale¿noœciami
politycznymi i religijnymi, ciesz¹ siê z bycia razem.

Korzystaj¹c z okazji, pozwolê sobie prosiæ rz¹d polski o wsparcie duchowe
i, o ile jest to mo¿liwe, finansowe, a¿ebyœmy mogli kontynuowaæ nasz¹ pracê.

My, dzieci Polonii, szanuj¹ce ziemiê, która nas przyjê³a, ale bardzo moc-
no zwi¹zane z naszymi korzeniami, realizujemy stary sen: dwa kraje, które s¹
nam bliskie, bêd¹ mieæ wspólny mianownik – Europê. Dyskretnie, lecz sku-
tecznie, zostaniemy wiernymi obroñcami Europy, stabilizacji, pokoju, po-
myœlnoœci i solidarnoœci. Bêdziemy tak¿e szczêœliwi, gdy zjednoczona Euro-
pa znajdzie nale¿ne jej miejsce w œwiecie.

Chcia³abym podziêkowaæ serdecznie Ambasadzie Polskiej w Pary¿u
i Konsulatowi Generalnemu w Lyonie za cenn¹ pomoc.

Zwracam siê teraz do naszych Braci, mieszkaj¹cych w Polsce, i chcê im
powiedzieæ: Czekamy na Was w Unii Europejskiej!





Konferencja prasowa
z uczestnikami konferencji Polonii

z krajów Unii Europejskiej
(fragmenty)





(Pocz¹tek konferencji prasowej o godzinie 14 minut 00)

Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu
Zdzis³aw Iwanicki:

Dzieñ dobry pañstwu.
Otwieram konferencjê prasow¹.
Wezm¹ w niej udzia³: pani genera³owa Irena Anders; prezydent Europej-

skiej Unii Wspólnot Polonijnych, pani Helena Miziniak; pan prezydent Ry-
szard Kaczorowski; pan Wiktor Moszczyñski z Anglii; pan profesor Jan Cie-
chanowski, równie¿ z Anglii, oraz gospodarz konferencji, pan profesor
Longin Pastusiak, marsza³ek Senatu.

Proszê pañstwa, przed chwileczk¹ zakoñczy³a siê pierwsza czêœæ konfe-
rencji Polonii z krajów Unii Europejskiej, która zosta³a zorganizowana
wspólnie przez obie izby polskiego parlamentu, Sejm i Senat, przy udziale
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

W konferencji wziêli tak¿e udzia³: minister spraw zagranicznych, pan
W³odzimierz Cimoszewicz; sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, pan
Dariusz Szymczycha; oraz pan minister S³awomir Wiatr.

O podsumowanie debaty, w której wziê³o udzia³ oko³o trzydziestu przed-
stawicieli organizacji polonijnych z piêtnastu krajów Unii Europejskiej, proszê
prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, pani¹ Helenê Miziniak.

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Helena Miziniak:

Myœlimy, ¿e ta konferencja by³a nam wszystkim bardzo potrzebna. Mie-
szkaj¹c poza granicami kraju, czujemy siê jego czêœci¹. I dlatego te¿ uwa¿a-
liœmy za swój narodowy obowi¹zek przyjechaæ do kraju i przekazaæ roda-
kom, co czujemy, bez ogródek i bez ¿adnego przedstawiania niesamowitych
korzyœci z przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Jako obywatele
pañstw, które ju¿ od lat nale¿¹ do Unii Europejskiej, wiemy, ¿e to jest jedy-
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na szansa dla naszego kraju, i dlatego chcieliœmy przyjechaæ tu i podzieliæ siê
naszymi doœwiadczeniami.

Ja myœlê, ¿e ju¿ teraz, mimo i¿ jesteœmy dopiero w po³owie debaty, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e wynika z niej, i¿ nasze stanowisko jest jednoznaczne: na
pewno tak dla Unii. Mamy obawy. Ale czy robi¹c tak olbrzymi krok do przo-
du, mo¿na nie mieæ obaw? Tyle ¿e po to mamy wejœæ do Unii, a¿eby te oba-
wy likwidowaæ, a¿eby zmieniaæ Europê od wewn¹trz, a nie staæ w jej przed-
sionku; po to mamy wejœæ, ¿eby nigdy wiêcej nie us³yszeæ s³ów, jakie
wypowiedzia³ prezydent Francji. Musimy do Unii wejœæ, bo jesteœmy sil-
nym, zwartym i dobrym narodem. My mamy co promowaæ – wnosimy do
Europy olbrzymi skarb kultury. Poza tym ten zastrzyk jest potrzebny Euro-
pie, ¿eby siê zmieni³a.

Myœlê, ¿e konferencja przyczyni siê do tego, ¿e zrobimy kolejny krok
w kierunku promowania naszego kraju w krajach naszego zamieszkania – nie
tylko dziêki naszym wyst¹pieniom, ale równie¿ dziêki temu, ¿e mieszkaj¹c
w ró¿nych krajach Europy, przekazaliœmy sobie swoje pogl¹dy, ró¿ny punkt
widzenia, i byæ mo¿e wniesiemy je do naszych polonijnych œrodowisk.

Myœlê, ¿e ta konferencja by³a bardzo dobrym pomys³em. Dziêkujemy
bardzo za to, ¿e do naszej propozycji pozytywnie ustosunkowali siê i pan
marsza³ek Senatu, i pan marsza³ek Sejmu. Mo¿e tylko bym powiedzia³a, ¿e
jedyn¹ rzecz¹, któr¹ mo¿na zarzuciæ tej konferencji, jest to, ¿e odbywa siê
ona trochê za póŸno. Bo gdyby by³a wczeœniej zorganizowana, to moglibyœ-
my z tym orêdziem nie tylko przyjechaæ do Warszawy, ale równie¿ udaæ siê
do innych miast Polski, do mniejszych miast, a¿eby przekonaæ ludzi, ¿e Unii
nie trzeba siê baæ. To jest moja opinia. Dziêkujê bardzo.

Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu
Zdzis³aw Iwanicki:

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa chcia³by jeszcze coœ dodaæ do tego, co powiedzia³a

pani Miziniakowa?
Pan Moszczyñski.

Inicjatywa na rzecz Cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej
„Poland Comes Home” Wiktor Moszczyñski:

Proszê pañstwa, na pocz¹tku, w rozmowach miêdzy przedstawicielami
spo³eczeñstwa polskiego w Londynie a marsza³kiem Sejmu, i póŸniej,
w kontaktach z Senatem, wyczuwaliœmy, ¿e nasz g³os by siê jednak Polsce
przyda³. My wiemy, czym jest Unia Europejska, mieszkaliœmy ca³e nasze
¿ycie – tak jak ja, który urodzi³em siê w Wielkiej Brytanii – na terenach, któ-
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re teraz nale¿¹ do Unii, i chcemy wszystkim rodakom powiedzieæ: nic wam
tam nie grozi, przyjdziecie do nas i zobaczycie.

I dlatego te¿ apelujê do wszystkich w³adz, do telewizji, do prasy polskiej:
wykorzystujcie nasze g³osy jeszcze przed referendum, abyœmy mogli odpo-
wiadaæ na ró¿ne niepotrzebne zarzuty wobec Unii Europejskiej, ¿ebyœmy
mogli wyjaœniaæ, jak wygl¹da sytuacja i jak wielki postêp nast¹pi³ w naszych
krajach ze wzglêdu na to, ¿e nale¿ymy do Unii Europejskiej. Z podobnie
wielkiego postêpu bêdzie mog³a cieszyæ siê i Polska.

Dlatego bardzo nawo³ujemy do tego, ¿eby frekwencja by³a wystarczaj¹co
wysoka i ¿eby ca³y œwiat wiedzia³, ¿e Polska do Unii chce wejœæ i w ten spo-
sób siê udzielaæ, wp³ywaæ na swoj¹ przysz³oœæ.

Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu
Zdzis³aw Iwanicki

Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Pastusiak.

Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak:
Proszê pañstwa, pani przewodnicz¹ca Europejskiej Unii Wspólnot Polo-

nijnych ju¿ powiedzia³a o tym, ¿e efektem koñcowym naszej konferencji
jest oœwiadczenie, które zosta³o przyjête jednog³oœnie, przez aklamacjê. Jest
to tekst, w którym w sposób bardzo rzeczowy, konkretny apelujemy do na-
szych rodaków o wziêcie udzia³u w referendum i g³osowanie na tak.

Ale chcê przy tej okazji powiedzieæ, ¿e na moje rêce wp³ynê³o równie¿
wiele innych dokumentów z poszczególnych krajów, na przyk³ad – wzi¹³em
tylko jeden – apel indywidualnych przedstawicieli szwedzkich œrodowisk
polonijnych do rodaków w Polsce. To jest apel do obywateli Rzeczypospoli-
tej, aby aktywnie w³¹czyli siê w kampaniê referendaln¹.

Gdybym mia³ podsumowaæ konferencjê, przedstawiæ postulaty, jakie wynik-
³y z tej bardzo bogatej, interesuj¹cej dyskusji, to powiedzia³bym, ¿e przed na-
szymi rodakami i organizacjami polonijnymi w krajach Unii Europejskiej stoj¹
trzy zadania. Jedno dotyczy dzia³alnoœci na terenie kraju, a dwa – na zewn¹trz.

Zadanie do wykonania na terenie kraju polega na zachêcaniu obywateli pol-
skich do udzia³u w referendum i przekonywaniu polskich eurosceptyków
w kraju, ¿e Unia Europejska nie jest groŸna, bo nic nie jest bardziej wiarygodne
od doœwiadczenia uczestników dzisiejszej konferencji. Przecie¿ wielu z nich ju¿
po kilkadziesi¹t lat mieszka w krajach, które s¹ cz³onkami Unii Europejskiej.

A jeœli chodzi o dwa zadania, które wi¹¿¹ siê z miejscami zamieszkania na-
szych szanownych goœci, to pierwsze z nich polega na organizowaniu imprez,
które podbuduj¹ wizerunek Rzeczypospolitej Polskiej w krajach unijnych. Bo
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bywa tak, ¿e rz¹dy bardzo aktywnie popieraj¹ nasze cele integracyjne, jak
choæby rz¹dy niemiecki, austriacki czy francuski, a spo³eczeñstwa tych krajów
bardziej sceptycznie odnosz¹ siê do naszego cz³onkostwa. I drugie zadanie,
niezwykle wa¿ne, to jest agitacja, lobbowanie, w tym najlepszym tego s³owa
znaczeniu, na rzecz szybkiej i sprawnej ratyfikacji przez piêtnaœcie parlamen-
tów krajów unijnych uk³adów akcesyjnych podpisanych w Atenach.

Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu
Zdzis³aw Iwanicki:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, za chwilê otrzymaj¹ pañstwo oœwiadczenie, które zosta³o

przyjête na konferencji, a teraz proszê o zadawanie pytañ.

Redaktor w Polskiej Agencji Prasowej
Aleksander G³ówczewski:

Chcia³bym zwróciæ siê do pani genera³owej i zapytaæ j¹ o coœ. Pani Gene-
ra³owo, jak by pani krótko mog³a zachêciæ Polaków do tego, ¿eby w referen-
dum g³osowali na tak?

Irena Anders:
Jak bym ja to zrobi³a?
Mow¹ na pewno nie, bo jestem kiepskim mówc¹ i naprawdê jestem bar-

dzo przera¿ona, gdy oczekuj¹ ode mnie jakichœ m¹drych s³ów, zw³aszcza na
tematy tak powa¿ne jak dzisiejszy.

Dzisiaj ka¿dy z mówców – bardzo godnych, wspania³ych ludzi – mówi³ to
samo, tylko innych s³ów u¿ywa³. My wszyscy myœlimy tak samo. Mam na-
dziejê, ¿e tu nie ma nikogo, kto jest przeciwny wejœciu Polski do Unii. Ja na-
turalnie nie wiem, co ja bym zrobi³a, ¿eby ludzi przekonaæ, aby powiedzieli:
tak. Ja mówiê: tak. Pytaj¹ mnie na przyk³ad, jak pani widzi przysz³oœæ Polski,
gdy ju¿ bêdziemy w Unii Europejskiej. Ja odpowiadam, ¿e widzia³abym ta-
k¹ Polskê, jak¹ widzê, tylko chcia³abym, ¿eby by³a bogatsza, ¿eby ludzie byli
weseli… Jesteœcie weseli, jesteœcie pogodni, jesteœcie kochani! Uwielbiam
Polaków w Polsce, mniej lubiê Polaków w Anglii. (Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
Naprawdê, mówiê szczerze, bo okazujecie mi tyle ciep³a, tyle serdecznoœci,
i tak bardzo Wam dziêkujê za to, ¿e zosta³am zaproszona. Bardzo sobie ceniê
ten zaszczyt.

(Marsza³ek Senatu Longin Pastusiak: Pani Genera³owo, to jeszcze nie ko-
niec, bo w poniedzia³ek jest specyficzna rocznica – pani genera³owa ma uro-
dziny.)

(G³osy z sali: Oooo!) (Oklaski)
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Kochani jesteœcie! Ja chcê, ¿eby Polska by³a bogata, ¿eby Polska by³a
uœmiechniêta i ¿eby Polska by³a bezpieczna. Bo ja, proszê pañstwa, ba³a-
bym siê teraz przyjechaæ do kraju sama, bez opieki. Proszê siê nie gniewaæ,
ale te ostatnie wiadomoœci i te zbrodnie, które siê tutaj odbywa³y… Muszê
powiedzieæ, ¿e troszeczkê siê bojê. Dzisiaj bym siê nie odwa¿y³a pójœæ na
spacer, gdy jest ju¿ ciemno, nawet wczesnym wieczorem. Chcia³abym, ¿e-
by Polska by³a przede wszystkim bezpieczna. I ¿yczê Wam z ca³ego serca,
¿eby tak siê sta³o i ¿eby dzieci nie by³y opuszczone, ¿eby dzieciom by³o do-
brze… (Oklaski)

Chodzi o to, ¿eby wszystkim by³o dobrze. ¯yczê Wam tego z ca³ego serca
i dziêkujê serdecznie, Panie Marsza³ku, za zaszczyt, który mnie spotka³.

(Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu Zdzis³aw Iwanicki: To
zaszczyt dla nas.)

Jestem ca³ym sercem z Wami. Na wszystko, co postanowicie, ja siê zga-
dzam i wszystko przyjmujê. (Oklaski)

Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu
Zdzis³aw Iwanicki:

Dziêkujê pani Anders.
Nastêpne pytanie, proszê bardzo.

Redaktor w Agencji Informacyjnej „Polonia”
Józef Pielka:

Chcia³bym powiedzieæ, ¿e w Polsce jest tak, ¿e wiêkszoœæ zdecydowanie
opowiada siê za przyst¹pieniem do Unii Europejskiej. Ale przecie¿ jest pe-
wien procent Polaków eurosceptyków, którzy mówi¹: nie, i to oficjalnie. I te-
raz ja chcê przenieœæ to na Pañstwa grunt, sk¹dkolwiek jesteœcie. Czy jest
tak, ¿e 100% osób polskiego pochodzenia, Polaków tam mieszkaj¹cych, mó-
wi: niech Polska przystêpuje? Czy te¿ jest pewien margines, a jeœli on jest, to
jakie przedstawiane s¹ argumenty za tym, ¿eby jednak Polska nie przyst¹pi-
³a do Unii Europejskiej?

(G³os z sali: Czy mo¿na coœ powiedzieæ?)

Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu
Zdzis³aw Iwanicki:

Pan profesor Jan Ciechanowski.

Jan Ciechanowski:
Proszê pana, ¿yjê w Anglii, spotykam siê z rodakami dosyæ czêsto i dot¹d

w³aœciwie polskiego eurosceptyka ¿yj¹cego w Wielkiej Brytanii nie spotka-
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³em. Na ogó³, tak trzeba powiedzieæ, Polacy ¿yj¹cy w Anglii s¹ za wejœciem
Polski do Unii.

Ale jest inna sprawa. Kiedy mówimy o Unii, to musimy pamiêtaæ, ¿e to
nie jest najwspanialsza organizacja, jak¹ moglibyœmy sobie wyobraziæ, musi-
my pamiêtaæ, ¿e Unia ma pewne mankamenty.

Skoro Polacy maj¹ jakieœ obawy, to przemawia to tylko za tym, ¿eby do
Unii w³aœnie wejœæ i póŸniej staraæ siê wp³ywaæ na to, jak Unia Europejska
bêdzie wygl¹daæ.

Gdy siê mieszka w Anglii, spotyka siê du¿o eurosceptyków brytyjskich,
którzy maj¹ obiekcje w stosunku do Unii. Ale w³aœciwie ¿aden powa¿ny An-
glik i prawie ¿aden powa¿ny brytyjski polityk, poza jakimiœ jednostkami, nie
¿¹daj¹, ¿eby Anglia z tej Unii wysz³a, wprost przeciwnie: oni chc¹ byæ w Unii
i zmieniaæ jej charakter. Je¿eli my nie wejdziemy do Unii, to nie bêdziemy
mieli nic do powiedzenia.

Jest jeszcze jedna sprawa, bo czêsto w³aœnie z kolegami czy z przyjació³mi
Polakami w Anglii zastanawiamy siê: jeœli nie do Unii, to gdzie pójœæ? No,
gdzie mamy iœæ? Nie ma wyboru. Trzeba do niej wejœæ, nie baæ siê, powie-
dzieæ: tak, wejœæ do Unii i dzia³aæ. Trzeba sobie powiedzieæ, jakiej Unii
chcemy: czy chcemy j¹ poszerzaæ, czy chcemy j¹ pog³êbiaæ, czy to ma byæ
Unia z³o¿ona z niepodleg³ych pañstw, czy to ma byæ jakaœ federacja.

Poza tym zwróæmy uwagê na jedn¹ rzecz – to ogromna szansa, jaka przed
nami siê otwiera. Polska w Unii bêdzie szóstym krajem pod wzglêdem ob-
szaru i liczby obywateli. Proszê pañstwa, szóstym krajem! (Oklaski) I to nasi
eurosceptycy powinni poj¹æ, chyba ¿e, nie wiem, s¹ tak g³upi, ¿e tego zrozu-
mieæ nie mog¹. Ale na g³upotê nie ma lekarstwa, prawda? Obok tej g³upoty
trzeba przejœæ. I je¿eli wiêkszoœæ Polaków w kraju jest za wejœciem Polski do
Unii Europejskiej, to w takim razie powinni przyjœæ i g³osowaæ, prawda? Jeœli
nie bêd¹ g³osowaæ, a bêd¹ tylko optowaæ za Uni¹, to ca³y wysi³ek bêdzie
stracony.

Jest jeszcze jedna rzecz. Musimy siê zastanowiæ nad rol¹ Polski w Unii.
I tu znowu otwiera siê wielka szansa, poniewa¿ myœmy ju¿ przeszli proces
reform. Kraje le¿¹ce na wschód od nas w³aœciwie mog¹ od Polski siê nauczyæ
wielu rzeczy: tego, jak siê wchodzi w demokracjê, jak siê przeprowadza re-
formy spo³eczne. I to bêdzie nasza wielka rola. Na Zachodzie s¹ ludzie, któ-
rzy siê spodziewaj¹, ¿e odgrywania tej roli Polska siê podejmie.

A wiêc nie bójmy siê, wejdŸmy do Unii! Ale pamiêtajmy, ¿e Unia, jak ju¿
powiedzia³em, nie jest najwspanialsz¹ organizacj¹, tyle ¿e innej nie ma.
Churchill kiedyœ powiedzia³, ¿e demokracja to jest straszny system, ale nikt
innego, lepszego nie wymyœli³. Niestety, mamy jedn¹ Uniê, mamy jedn¹
Polskê, i do Unii w koñcu wejœæ musimy. (Oklaski)
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Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu
Zdzis³aw Iwanicki:

Dziêkujê bardzo panu profesorowi Ciechanowskiemu.
Proszê o zabranie g³osu pana prezydenta Kaczorowskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na UchodŸstwie
Ryszard Kaczorowski:

Proszê pañstwa, dla Polaków mieszkaj¹cych poza Polsk¹ sprawa ¿ycia
w Unii Europejskiej nie jest spraw¹ now¹. Kiedy emigracja ¿o³nierska szu-
ka³a swego miejsca w œwiecie, jej przywódca, genera³ W³adys³aw Anders,
w jednym z przemówieñ powiedzia³: „Pozostajemy z Zachodem nawet
wbrew Zachodowi. To, co siê dzieje w Europie, d³ugo trwaæ nie bêdzie. Eu-
ropa kiedyœ bêdzie musia³a siê zjednoczyæ i my w niej siê znajdziemy”. To
by³y prorocze s³owa.

Wielu Polaków poza Polsk¹ bra³o udzia³ w jednoczeniu tej Europy. My
nie jesteœmy pierwszymi, którzy Europê zauwa¿yli. Przecie¿ pierwsze kole-
gium europejskie, jakie powsta³o w Brugge, prowadzi³ Polak i jego dyrekto-
rem by³ Polak. Retinger, postaæ znana z historii, doradca genera³a Sikorskie-
go w ró¿nych wa¿nych sprawach, by³ przecie¿ przy tworzeniu Europejskiej
Wspólnoty Wêgla i Stali, by³ prawdopodobnie jednym z inicjatorów tego po-
rozumienia. Mieliœmy wielu innych ludzi, którzy równie¿ pracowali na rzecz
Europy. Tak wiêc dla nas ta sprawa nie by³a nowa.

A jeszcze, wracaj¹c do przemówienia genera³a Andersa, przypomnê, ¿e
powiedzia³ on: „Przypatrujmy siê, jak dzia³aj¹ emigracje, jak ten system pra-
cuje, bo mo¿e kiedyœ bêdziemy mogli z tych nauk skorzystaæ”. Warto, ¿e-
byœmy z naszej przesz³oœci, z naszych doœwiadczeñ zawsze korzystali, a tych,
którzy ju¿ coœ wiedz¹ i mog¹ siê z nami podzieliæ swymi doœwiadczeniami,
nale¿y wys³uchaæ.

Dzisiaj zwracamy siê do tych wszystkich, którzy odpowiadaj¹ za losy Po-
lski… Bo za losy Polski odpowiadamy wszyscy, ka¿dy z nas, nikogo nie mo¿-
na zwolniæ z tego obowi¹zku. I wszyscy musimy pamiêtaæ, ¿e ten bardzo
wa¿ny obowi¹zek narodowy obywateli pañstwa polskiego w dniach referen-
dum musimy spe³niæ.

Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu
Zdzis³aw Iwanicki:

Dziêkujê bardzo panu prezydentowi.
Jeszcze pani prezydent Miziniak.
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Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Helena Miziniak:

Chcia³abym nawi¹zaæ do pytania, które pan redaktor postawi³. Ze wzglê-
du na funkcje, które pe³niê, odwiedzam ró¿ne œrodowiska polonijne. Powie-
dzia³am, ¿e bêdziemy mówili prawdê. Owszem, w naszych œrodowiskach po-
lonijnych s¹ równie¿ eurosceptycy. Tylko ¿e liczba tych przedstawicieli
polonijnych jest minimalna. Niemniej jednak, owszem, zdarzaj¹ siê.

Najwa¿niejszymi kwestiami, które ich irytuj¹ w Unii, jest – a nie jest to
niczym potwierdzone – zagro¿enie utraty polskiej to¿samoœci, oraz to, ¿e
Bruksela przejmie przewodni¹ rolê i bêdzie nas ukierunkowywa³a, bêdzie
nas kontrolowa³a. Oni to odbieraj¹ w ten sposób, ¿e uwolniliœmy siê od jed-
nego dyktatu, Moskwy, a wpadamy w drugi dyktat, Brukseli. Ale nie mogê
zgodziæ siê z ¿adn¹ z ich wypowiedzi, bo ¿aden Anglik nie przesta³ byæ An-
glikiem, ¿aden Francuz nie przesta³ byæ Francuzem ani Niemiec – Nie-
mcem. Czyli o ¿adnym zagro¿eniu to¿samoœci w ogóle nie ma mowy. To jest
wymyœlanie jakiegoœ zagro¿enia albo po prostu wynik ich nastawienia, ¿e
Polska w Unii nie mo¿e byæ, Polska ma byæ samodzielna. Tylko nie wiem,
jak d³ugo, i czy w ogóle by da³a sobie radê jako pañstwo samodzielne. A je-
¿eli chodzi o kontrolowanie nas przez Brukselê, to by³oby bardzo dobrze.
Gdy Bruksela bêdzie nas kontrolowa³a, bêdzie kontrolowa³a pieni¹dze, któ-
re bêd¹ przychodzi³y do Polski z Unii. S³yszymy o korupcji, która jest w kra-
ju, wiêc w koñcu bêdzie jakiœ urz¹d, który bêdzie kontrolowa³, gdzie pie-
ni¹dze id¹ i co za nie w Polsce bêdzie zrobione. W moim odczuciu, to bêdzie
bardzo dobre.

A wiêc nie ma ani jednego, ani drugiego zagro¿enia dla Polski. To odpo-
wiedŸ na pytanie o polonijnych eurosceptyków.

Wicedyrektor Biura Prezydialnego w Kancelarii Senatu
Zdzis³aw Iwanicki:

Proszê o nastêpne pytanie. Nie ma pytañ? Skoro nie ma pytañ, to dziêku-
jê pañstwu bardzo za przybycie na konferencjê. (Oklaski)

(Koniec konferencji prasowej o godzinie 14 minut 25)


