
W dniach 5-7 lipca 2019 roku odbyła się w Ka-
towicach w  Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym pod hasłem Myśląc Polska konwencja 
Prawa i Sprawiedliwości. W przemówieniu inau-
guracyjnym wicepremier Piotr Gliński, szef Rady 
Programowej PiS-u powiedział – konwencja ma 
być raportem z tego co zrobiliśmy przez cztery lata, 
podczas której zostanie zaprezentowana realizacja 
naszych zobowiązań.

Podczas konwencji dwukrotnie przemawiał 
prezes PiS-u  Jarosław Kaczyński. Występowali 
również liderzy Zjednoczonej Prawicy – Jarosław 
Gowin i Zbigniew Ziobro, a także premierzy Be-
ata Szydło i Mateusz Morawiecki. 

Prezes Kaczyński w  swoim pierwszym wy-
stąpieniu powiedział m.in. o  konwencji – To 
drugie spotkanie w  tym miejscu. Pierwsze cztery 
lata temu, przyniosło bardzo dobre rezultaty. To 
jest podobne, ale jednocześnie inne. Nie byliśmy 
pewni, że uda się nam wygrać tamte wybory i to 
w sposób umożliwiający samodzielne rządy. Teraz 
zaczynamy z dobrego punktu. Od nas zależy, czy 
będziemy mogli iść dalej skutecznie. Potrzebujemy 
nowego programu, programu kontynuacji, ale tam 
gdzie trzeba, też programu zmiany. Skierowanego 
do wszystkich Polaków. Szeroko zakrojony Pro-
gram Społeczny musi zawierać wszystkie dotych-
czas przekazane społeczeństwu udogodnienia. 
(…) Polska musi pozostać wyspą wolności.

W  przemówieniu końcowym zaś stwierdził: 
Uprawiamy politykę opartą na merytorycznej dys-
kusji i wiedzy, a nie na negatywnych emocjach, jak 
opozycja.

Wielokrotnie podczas podsumowującego 
przemówienia podkreślał słowo wiarygodność, 
którą postrzegał jako gwarant demokracji. Jeśli 
ugrupowania polityczne zapowiadają, że coś zro-
bią, a nie wiedzą jak to zrobić, albo nie chcą tego 
zrobić, to nie jest demokracja lecz manipulacja. 
Na koniec powiedział – Ta konferencja to wielkie 
osiągnięcie. Byłoby dobrze, żebyśmy o tyle zwięk-
szyli nasz wynik wyborczy, w sensie procentowym, 
o  ile zwiększyliśmy udział panelistów i  uczestni-
ków tej konwencji w stosunku do poprzedniej. Było 
naprawdę dobrze.

Jarosław Gowin w  swoim wystąpieniu wyra-
ził opinię, że propozycje federalizacji są niebez-
pieczne dla Polski i Zjednoczona Prawica będzie 

się przeciwstawiać takim rozwiązaniom. Powie-
dział m.in. – w przyszłej kadencji chcemy zawal-
czyć o pozyskanie elektoratu wielkomiejskiego.

Zbigniew Ziobro podkreślił z kolei znaczenie 
wprowadzanych rozwiązań prawnych stojących 
na straży praworządności. Na koniec stwierdził – 
nasz program realizuje marzenia Polaków; wspar-
cie udzielane rodzinom spotyka się z wielką akcep-
tacją rodaków. 

Beata Szydło sporą część wystąpienia poświę-
ciła swoim osiągnięciom w  okresie kierowania 
rządem, podsumowując go powiedziała – do-
trzymaliśmy słowa, zrealizowaliśmy to, co obieca-
liśmy. Przywróciliśmy godność polskim rodzinom. 
Naszym wspólnym obowiązkiem jest strzec Polski, 
naszego domu. Nie pozwólmy, aby inni zaczęli się 
nam wtrącać. Na koniec stwierdziła z dumą – je-
steśmy krajem chwalonym obecnie za dobrą po-
litykę gospodarczą i  społeczną. Jestem pewna, że 
wiele krajów będzie się na nas wzorować.

Mateusz Morawiecki powiedział m.in. Z poko-
rą, z wiarą, że robimy coś ważnego dla Polski, idź-
my z naszym programem, który się tutaj wykluwa. 
Priorytety na najbliższe lata to zdrowie, edukacja, 
ochrona środowiska, transformacja energetyki, 
wielkie projekty cywilizacyjne. Źródłem finanso-
wania tych projektów będzie opodatkowanie wiel-
kich korporacji finansowych. Tam są miliardy.

Będziemy starać się dalej tak reformować 
oświatę, by stała się powodem naszej dumy. Szkołę 
musimy oczyścić z ideologii. Zapowiedział walkę 
z „betonowymi dżunglami” w miastach. Musimy 
zadbać o zieleń, musimy także inwestować w zie-
loną energię. Na koniec stwierdził – wiarygod-
ność jest źródłem demokracji. Jeśli wyborcy nam 
zaufają, chcemy zaproponować agendę rozwoju 
gospodarczego. Jesteśmy rządem zwykłych rodzin. 
Mamy swoją drogę naprawy państwa. Z oszczęd-
ności biorą się inwestycje. To jest nasz program na 
kolejne lata. Potrafimy budować sojusze. Poka-
zaliśmy, że potrafimy wygrywać, ale nie możemy 
popadać w  triumfalizm – przestrzegł na koniec 
premier Morawiecki. 

Podczas konwencji odbyło się 16 sesji plenar-
nych i 70 paneli specjalistycznych, w których wzię-
ło udział ok. 450 mówców – polityków i ekspertów. 
Przez trzy dni obrad przewinęło się przez katowic-
kie Centrum Kongresowe ponad 10 tys. osób.

O Konwencji PIS-u w Katowicach słów kilka



Drugiego dnia konwencji w  jednym z  pane-
li specjalistycznych (który odbył się w  godzinach 
18.15- 19.15) wziął udział prezes Krajowej Rady 
Mateczników Polskości dr Maciej A. Zarębski. Te-
matem panelu było wspieranie rozwoju aktywności 
społecznej w małych miejscowościach i na obszarach 
wiejskich. Obrady prowadził Wojciech Kaczmarczyk 
(foto 1), dyrektor Narodowego Instytutu Wolności 

(NIL). Udział w obradach wzięli także: Ewa Draus, 
wicemarszałek województwa Podkarpackiego, Anna 
Gembicka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Roz-
woju i  Inwestycji, dr Iwona Blaszczak, pracownik 
naukowy SGGW oraz Piotr Krygiel pracownik NIL.

Jako pierwsza wystąpiła marszałek Ewa Draus, 
która mówiła o  coraz większej aktywności ma-
łych organizacji obywatelskich w małych ojczy-
znach. Oczywiście na przykładzie województwa 
podkarpackiego. O znaczeniu uniwersytetów lu-
dowych w aktywizacji małych społeczności opo-
wiedziała dr Iwona Błaszczak, zwracając uwagę 
na istotną pomoc Narodowego Instytutu Wolno-
ści w finansowaniu tych placówek oświatowych, 
podkreślając, że działa ich obecnie w kraju jedy-
nie sześć. O  udziale Mateczników Patriotyzmu 
i  Kultury w  aktywności obywatelskiej małych 
społeczności oraz ich wpływie na odrodzenie 
tradycyjnego regionalizmu mówił z  pasją i  za-
angażowaniem dr Maciej Zarębski (foto  2). Na 
wstępie wyjaśnił dlaczego utworzył Ośrodek 

w Zagnańsku i dlaczego zaczęły powstawać Ma-
teczniki Polskości. Otóż, po roku 2003, kiedy to 
zaczęła funkcjonować ustawa o pożytku publicz-
nym i  o  wolontariacie, tradycyjny regionalizm 
zaczął upadać. Głównym powodem tego stanu 
rzeczy był brak źródeł finansowania towarzystw 
regionalnych oraz likwidacja struktur ruchu sto-
warzyszeniowego oraz instytucji centralnych, 
takich jak Ośrodek Dokumentacji Towarzystw 
Regionalnych w Ciechanowie. W tej sytuacji je-
dyną szansą na zmianę tego stanu rzeczy było 
utworzenie Mateczników, czyli zainwestowanie 
kapitału prywatnego w ruch stowarzyszeniowo-
-kulturotwórczy, jakim w rzeczywistości są Ma-
teczniki. Ich główną bowiem cechą jest fakt, iż 
powstają z  funduszy prywatnych i że są prowa-
dzone przez autentycznych liderów, wybitne oso-
bowości, uznanych fachowców. Mają po prostu 
swojego autentycznego Gospodarza. Mówca dał 
kilka przykładów. Obok własnego Ośrodka w Za-
gnańsku wymienił kilka innych, m.in. Prywatną 
Galerię Sztuki Ludowej w Otrębusach założoną 
i  prowadzoną przez wybitnego etnografa prof. 
Mariana Pokropka; Prywatną Galerię Instru-
mentów Instrumentów Folkowych w Grodzisku 
Mazowieckim, założoną przez wybitnego muzy-
ka Antoniego Kanię, którą obecnie prowadzi jego 
zięć Paweł Stróżewski, pasjonat muzyki, a także 
Prywatne Muzeum Sztuki Ludowej w Adamowie 
(powiat konecki) stworzone i prowadzone przez 
Wandę i  Jana Krawczyków, emerytowanych na-
uczycieli, znanych pasjonatów oraz znawców 
sztuki i kultury ludowej. 

Charakteryzując Mateczniki Polskości, nowe 
zjawisko na mapie kulturowej Polski, Zarębski po-
wiedział, że są one źródłem patriotyzmu lokalne-
go, że powinni mieć partnerskie relacje z władza-
mi samorządowymi oraz, że ich działalność winna 
mieć ścisłe związki z małą ojczyzną. Mówca przy-
wołał słowa ks. Janusza Pasierba każdą kulturę, 
każdą ojczyznę tworzą nie tylko ludzie i języki, ale 
i  Ziemia. Gdyby jej zabrakło wszystko stałoby się 
bezdomne. Jego zdaniem, słowa te winny stanowić 
motto każdego matecznikowego działania. 

Panelista omówił także oczekiwania gospodarzy 
ośrodków matecznikowych. Stwierdził m.in., aby 
doszło do szybkiego rozwoju ruchu matecznikowego 
należy wprowadzić uwarunkowania prawne umoż-
liwiające wsparcie finansowe Mateczników ze strony 
samorządu lokalnego oraz instytucji centralnych, 
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takich jak Narodowy Instytut Kultury, Narodowy 
Instytut Kultury i  Dziedzictwa Wsi oraz przyspie-
szyć ścieżkę dotacyjną małych grantów z Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, przyznawanych przez Na-
rodowy Instytut Wolności na programy edukacyjne 
młodzieży i działalność wydawniczą popularyzującą 
historię regionalną. A że jest to możliwe świadczyć 
może zielone światło pozyskiwania finansów na 
działalność Uniwersytetów Ludowych i Kół Gospo-
dyń Wiejskich. Na koniec powiedział – sprawą pilną 
jest spowodowanie przez polityków, aby ruch matecz-
nikowy stał się jednym z głównych tematów badaw-
czych wyższych uczelni humanistycznych oraz żeby 
był poważnie traktowany przez media. Bo do Ma-
teczników Patriotyzmu i  Kultury należy przyszłość 
ruchu obywatelskiego w Polsce – zakończył. 

Pani minister Anna Gembicka (foto 3), kolej-

ny panelista, przedstawiła sytuację kół gospodyń 
wiejskich w  nowych warunkach instytucjonal-
no-prawnych, podkreślając ich niezwykle dyna-
miczny rozwój w ostatnich latach. Powstają nie-
mal jak grzyby po deszczu – stwierdziła. – Dzieje 
się tak dzięki sprzyjającemu im ustawodawstwu. 

Jako ostatni wystąpił Piotr Krygiel (foto 4), który 
zaprezentował obecny stan realizacji programów 
Narodowego Instytutu Wolności w  odniesie-
niu do organizacji pozarządowych działających 
w  małych społecznościach. Krótkie podsumo-
wanie dokonane przez dyrektora Wojciecha 
Kaczmarczyka oraz wspólne zdjęcie uczestników 
(foto 5) zakończyło ten interesujący panel. 

Debata konferencyjna trwała w sobotę 6 lipca 
do 22.00. Późnym wieczorem odbyły się jeszcze 
dwie ciekawe sesje plenarne. Jedna z nich była po-
święcona Polsce wszystkich pokoleń. Wzięli w niej 
udział m.in. europoseł Elżbieta Rafalska, minister 
Rodziny i Polityki Społecznej Bożena Borys Szo-
pa oraz burmistrz Knurowa śląskiego Adam Rams 
(foto 6 – drugi z lewej). Europoseł Rafalska mówi-
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Na zdjęciu pierwsza z lewej Ewa Draus, 
czwarta z lewej dr Iwona Blaszczak



ła o wielorakiej pomocy dla niepełnosprawnych. 
Przypomniała, że największym marzeniem prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego było państwo solidar-
ne. I jest ono teraz realizowane – stwierdziła.

Minister Borys Szopa podkreśliła znaczenie 
godności w życiu społecznym, a burmistrz Rams 
zaprezentował kilka swoich inicjatyw dotyczą-
cych poprawy egzystencji życiowej emerytów. 
Opowiedział o zorganizowaniu w Knurowie spe-
cjalnego Domu Dziennego Pobytu Seniora oraz 
o  dostarczaniu sędziwym emerytom posiłków 
do miejsca ich zamieszkania. Po sesji odwiedził 
obradujących premier Mateusz Morawiecki, któ-
ry pozował do wspólnych zdjęć i odpowiadał na 
pytania uczestników (foto 7). 

 Niezwykle interesująca była ostatnia drugiego 
dnia konwencji sesja plenarna poświęcona kultu-
rze i mediom, a prowadził ją Szef Sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu Piotr Babinetz. Udział 
w niej wzięli czterej wiceministrowie Kultury. W ko-
lejności wystąpień byli to: Wanda Zwinogrodzka, 
Paweł Lewandowski, Magdalena Gawin i  Jarosław 
Sellin. Ich wypowiedziom przysłuchiwał się m.in. 
wicepremier, minister Kultury Piotr Gliński.

Naczelną tezą wystąpień wiceministrów było 
stwierdzenie, że podstawą niepodległości kraju 
w czasach pokoju jest kultura. Wanda Zwinogrodz-
ka przedstawiła nie najlepszą kondycję środowisk 
twórczych i starania ministerstwa, aby ją poprawić. 
Paweł Lewandowski zaprezentował stan mediów, 
a  także omówił zasadę funkcjonowania karty zo-
bowiązań mediów oraz przedstawił działania mini-
sterstwa w dziedzinie nowelizacji prawa prasowego 
i  walki z  fejkniusami. Magdalena Gawin opowie-
działa o pracy Ministerstwa w dziedzinie ochrony 
zabytków. Przedstawiła potrzebę wyrwania Pol-
ski z lokalności. Jako główne narzędzie wymieniła 
stworzenie rozgłośni anglojęzycznej, dzięki której 
można będzie umiędzynarodowić historię Polski 

z perspektywy Polaka. Wyraziła zadowolenie z fak-
tu, że czytelnictwo w  naszym kraju nie ma ten-
dencji spadkowej i radość z uratowania PIW-u od 
likwidacji oraz z utworzenia odrębnego Funduszu 
Ochrony Zabytków. Poinformowała uczestników 
sesji o  wprowadzeniu Krzemionek Opatowskich 
jako 16. obiektu w Polsce na listę Światowego Dzie-
dzictwa Kultury YUNESCO. Jarosław Sellin mówił 
z kolei o działaniach mających na celu odbudowę 
godności narodowej poprzez właściwą opartą na 
prawdzie politykę historyczną. To rzeczywiste bu-
dowanie kapitału moralnego narodu. Poinformo-
wał o  programach patriotycznych realizowanych 
z okazji stulecia Niepodległości, które będą prowa-
dzone do 2022 roku, z uwagi na historyczne wyda-
rzenia na Śląsku. Przypomniał tegoroczne ważne 
dla Polski rocznice jak 450-lecia Unii Lubelskiej, 
100-lecia traktatu Wersalskiego, 80-lecia wybuchu 
II wojny światowej, 40-lecia pierwszej wizyty Jana 
Pawła II, 30-lecia obalenia komunizmu w  Polsce 
oraz 20-lecia przystąpienia Polski do NATO i 15-le-
cia do Unii Europejskiej. Podkreślił znaczenie in-
stytucji takich jak Muzea w prowadzeniu polityki 
historycznej oraz przedstawił nowo tworzone in-
stytucje muzealne w  tym Muzeum Getta War-
szawskiego, Muzeum Rodziny Pileckich, Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce i w Warszawie na 
Rakowieckiej, Muzeum Ziem Wschodnich w Lu-
blinie, Pamięci Sybiru w  Białymstoku. Na koniec 
podkreślił coraz to większą rolę seriali filmowych 
i  filmów fabularnych w  prawidłowo realizowanej 
polityce historycznej. 

Na podstawie wystąpień wszystkich mówców 
sesji można wnioskować, iż stan kultury i  dzie-
dzictwa narodowego w Polsce jest dobry i dzięki 
pracy Ministerstwa ma szansę być jeszcze lepszym. 

Podsumowujący wystąpienia ministrów prof. 
Wawrzyniec Rymkiewicz stwierdził, iż w rzeczy-
wistości Ministerstwo Kultury jest ministerstwem 
tożsamości narodowej. Zauważył bezstylowość 
budowanych w kraju budowli, takich jak galerie 
handlowe czy markety, które są identyczne jak 
w innych państwach świata. Zaproponował prace 
nad stworzeniem polskiego stylu w nowoczesnej 
architekturze. Rozpocznijmy od zburzenia Pałacu 
Kultury, jako symbolu komunizmu i zbudowania 
na jego miejscu Łuku Triumfalnego Bitwy War-
szawskiej – zakończył wystąpienie.

Foto: Ludomira Zarębska i archiwum;
Tekst: Stanisław Kruk
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