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uroczystościami połączonymi ze składaniem wieńców i zapalaniem zniczy. Dziś, obok refleksji
nad trudnymi losami naszej Ojczyzny, patriotyczne myślenie zaczyna również wypełniać radość
z sukcesu Polski.
Chyląc czoła w hołdzie przed poświęceniami wielu pokoleń Polaków, Prezydent Bronisław
Komorowski wspiera inicjatywy służące umacnianiu dumy z Polski. Zapoczątkowanie nowego
sposobu obchodzenia narodowych świąt i rocznic to jedno z symbolicznych doświadczeń
mijającego roku prezydentury.
Zwracając się w liście do gospodarzy największych polskich miast, mającym zachęcić ich do
włączenia się w „Majówkę z Polską”, Prezydent podkreślał:
Barwy narodowe powinny być źródłem dumy i budowania wspólnoty państwowej. Chciałbym, aby biel
i czerwień naszej flagi, zawsze obecna w chwilach narodowego smutku, jeszcze częściej towarzyszyła
nam w momentach radosnych uniesień – takich jak prawdziwy „festiwal polskości”, który będziemy
przeżywać na początku maja. Dlatego, podobnie jak 11 listopada, w tych dniach Pałac Prezydencki
będzie podświetlony na biało-czerwono.
W tym miejscu pragnę zwrócić się do Państwa – Prezydentów miast – z zachętą przyłączenia się do
mojej inicjatywy polegającej na podświetleniu na biało-czerwono symbolicznych budowli lub
specjalnym udekorowaniu wybranych ulic, placów i miejsc szczególnie ważnych dla mieszkańców.
Chciałbym, aby nasza wspólna akcja w dniach 1 - 3 maja 2011 r. przyczyniła się do promocji barw
narodowych i umacniania patriotyzmu wyrosłego na gruncie radości i dumy z historycznych osiągnięć
oraz z potencjału wolnej Polski.
Drobnym, lecz widocznym znakiem nowego, pozytywnego podejścia do patriotyzmu staje się
biało-czerwony kotylion. Prezydent w specjalnym liście poprzedzającym Święto Niepodległości
pisał:
Niech do zniczy i wieńców składanych pod pomnikami – symbolizujących szacunek dla poświęceń
naszych przodków – dołączy biało-czerwony kotylion jako znak radości i dumy z dokonań Polaków.
Sam 11 listopada wepnę taki kotylion w klapę marynarki i będę zachęcał wszystkich obywateli, by
z okazji Święta Niepodległości manifestowali swoje przywiązanie do biało-czerwonych barw w ten
sam sposób.

Jestem głęboko przekonany, że istotę polskiego patriotyzmu powinna stanowić przede wszystkim
radość i duma. Tylko na tej podstawie można budować nowoczesną i otwartą Polskę, śmiało patrzącą
w przyszłość.
Szczególną okazję do podkreślenia dorobku ostatniego 20-lecia stanowiły uroczystości Święta
Wolności – 4 czerwca. Symbolem otwartego, euroentuzjastycznego patriotyzmu były też imprezy
towarzyszące objęciu przez Polskę przewodnictwa w Unii Europejskiej.
Jednym z filarów nowoczesnego patriotyzmu jest aktywność obywatelska. Bronisław Komorowski od
początku sprawowania urzędu Prezydenta wspiera wszelkie inicjatywy służące m.in. zwiększeniu
frekwencji w wyborach władz wszystkich szczebli oraz uwolnieniu obywatelskiej energii. Bronisław
Komorowski jest też pierwszym Prezydentem, który na tak szeroką skalę podjął współpracę
z organizacjami i instytucjami pozarządowymi.
Pamięć, duma i radość z Polski
Bronisław Komorowski przywiązuje wielką wagę do promowania i popularyzowania
nowoczesnych form patriotyzmu. Prezydent zachęca Polaków, aby z radością i dumą myśleli
o wszystkich dziejowych osiągnięciach Polski, a szczególnie o historycznym sukcesie, jaki
osiągnęła niepodległa Rzeczpospolita po roku 1989. Zwrócił na to uwagę Polaków przypinając
kotyliony na Święto Niepodległości.
W listopadzie ubiegłego roku, przed zbliżającym się Świętem Niepodległości, Prezydent wystąpił
z inicjatywą skierowaną do najmłodszych obywateli naszego państwa, aby również dzieci włączyły się
do świątecznych obchodów i mogły je autentycznie przeżyć. Zaapelował o to w specjalnym liście,
przesłanym do nauczycieli. Para Prezydencka wzięła udział w spotkaniu w warszawskiej szkole
podstawowej,
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przygotowywali biało-czerwone kotyliony – znak radości i wyraz dumy z Polski. Prezydent wręczył
kotyliony sześciolatkom, zachęcając dzieci do przekazania ich także rodzicom oraz przypięcia tego
biało-czerwonego znaku w dniu 11 listopada. Do akcji „Kotylion na Święto Niepodległości” chętnie
dołączyło wiele szkół w całym kraju.
Polacy zapamiętali również inną niż dotychczas „Majówkę z Polską” (1-3 maja 2011 r.) Prezydent
wraz z Małżonką zaprosił wszystkich Polaków, gminy, szkoły i instytucje do wspólnego
świętowania ważnych dla Polaków rocznic: 1 maja - beatyfikacji Jana Pawła II i rocznicy
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 2 maja - Święta Flagi oraz Święta Polonii, 3 maja 220. rocznicy uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji. Po raz kolejny, podobnie jak w Święto

Niepodległości, na biało-czerwono rozbłysnął Pałac Prezydencki. Wśród podświetlonych obiektów
znalazły się także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Pałac Kultury i Nauki, miejskie ratusze, fasady
budynków, mosty. Na apel Prezydenta o przyłączenie się do wspólnych, radosnych obchodów
i symboliczne podświetlenie lub udekorowanie najważniejszych budowli i ulic na biało-czerwono
pozytywnie odpowiedziały m.in.: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn,
Poznań, Rzeszów, Toruń, Warszawa, Wrocław, Szczecin. Z inicjatywy i pod patronatem
Prezydenta RP odbyła się ogólnopolska akcja Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowana do
dzieci i młodzieży ze szkół w całej Polsce, a także szkół polonijnych i szkół polskich poza
granicami kraju. W społecznościach lokalnych przygotowywano kotyliony w barwach narodowych,
organizowano happeningi, malowano murale ilustrujące fragmenty Konstytucji oraz tworzono „żywe flagi”.
Ważnym elementem obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja była ekspozycja oryginału
Konstytucji w Galerii Kordegarda, którą odwiedziło ponad 5 tysięcy osób. Licznie uczestniczyli
oni również w uroczystościach państwowych, które w tym roku odbyły się na Placu Zamkowym.
Miesiąc później Prezydent Bronisław Komorowski przypomniał Polskom o Święcie Wolności,
nadając uroczysty charakter obchodom rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r.
Z tej okazji przed Pałacem Prezydenckim zamontowano instalacje z repliką przedstawiającą plakat
wyborczy „W samo południe” z 1989 roku oraz zorganizowano wystawę dotyczącą przemian 1989 roku
w Kordegardzie. Z okazji Święta Wolności odznaczeni zostali twórcy transformacji i przedstawiciele
organizacji pozarządowych. W ogrodach Pałacu otwarta została wystawa z pracami uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w konkursie „Sfotografuj Wolność”.
Formuła nowoczesnego patriotyzmu obejmowała wiele innych obszarów aktywności Prezydenta.
Bronisław Komorowski zwrócił uwagę nie tylko polskiej opinii publicznej, organizując „Spotkanie
z polską demokracją”. Odbyło się ono 28 maja 2011 r. w Pałacu Prezydenckim i było częścią wizyty
w Polsce Prezydenta USA Baracka Obamy. W „Spotkaniu z polską demokracją”, prowadzonym przez
Prezydenta RP, wzięło udział kilkunastu liderów opozycji antykomunistycznej, transformacji ustrojowej
i organizacji pozarządowych, między innymi Tadeusz Mazowiecki, Wiesław Chrzanowski i Janina
Ochojska, a także przedstawiciele władz RP – Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, Marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz, Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, przedstawiciele Kancelarii
Prezydenta RP oraz liderzy partii politycznych reprezentujących kluby parlamentarne: Hanna
Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca PO, Jarosław Kaczyński, prezes PiS, Grzegorz Napieralski,
przewodniczący SLD, Waldemar Pawlak, prezes PSL i Joanna Kluzik-Rostkowska, prezes PJN.
Tematem dyskusji były możliwości wykorzystania polskich doświadczeń z okresu transformacji
ustrojowej.

Prezydent RP uczestniczył w premierze filmu Jerzego Śladkowskiego „Prawdziwy koniec zimnej
wojny. Kulisy przystąpienia Polski do NATO”, która odbyła się w Teatrze Narodowym w Warszawie
30 maja 2011 r. Było to zainaugurowanie programu edukacyjnego, obejmującego emisję telewizyjną
w TVP S.A. oraz dystrybucję filmu do pięciu tysięcy szkół, gdzie został on obejrzany przez uczniów
w ramach zajęć dotyczących wiedzy o społeczeństwie.
W ramach debat ideowych nowego pokolenia odbyło się 15 czerwca 2011 roku w Belwederze
pierwsze spotkanie z tematem przewodnim „Co dalej z prasą, co dalej z demokracją liberalną”.
Gospodarzem spotkania była Res Publica Nowa, a w dyskusji z Prezydentem brało udział
kilkudziesięciu liderów nowego pokolenia z różnych dziedzin życia: organizacji pozarządowych,
mediów, polityki, think tanków, biznesu i administracji.
W związku z rozpoczętym 1 lipca 2011 roku przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej
Kancelaria Prezydenta RP podjęła współpracę z wybranymi organizacjami pozarządowymi
realizującymi projekty edukacyjno-obywatelskie kształtujące patriotyzm europejski. Były to
projekty: „Rozegraj Unię – debaty o Prezydencji w bibliotekach publicznych” Fundacji Civis Polonus,
„Młodzi Aktywiści Prezydencji” Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Spotkania Europejskie
organizowane przez Fundację Schumana. Projekty realizowane były w gimnazjach, szkołach
ponadgimnazjalnych, szkolnych klubach europejskich, bibliotekach i społecznościach lokalnych.
Ich młodzi uczestnicy spotkali się z Prezydentem w Belwederze 29 czerwca 2011 r. i przedstawili
symulację obrad państw Rady UE.
Prezydent Bronisław Komorowski wraz z Szefem Kancelarii Prezydenta i młodymi wolontariuszami
z Fundacji Civis Polonus zainaugurował polską Prezydencję iluminacją barw Unii Europejskiej
oraz logo polskiej prezydencji, która rozbłysła na fasadzie Pałacu Prezydenckiego o północy z 30
czerwca na 1 lipca.
Młode pokolenie jest adresatem wielu innych inicjatyw i propozycji, które płynęły
z Pałacu Prezydenckiego. Miały one różny charakter. W grudniu ubiegłego roku w ramach akcji „Idą
święta” odbył się Koncert Świąteczny dla 170 dzieci z rodzinnych domów dziecka i rodzin
zastępczych, zorganizowany wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP, Program 3 Polskiego Radia
i Fundację Św. Mikołaja, uświetniony obecnością Wojciecha Manna, Edyty Górniak, Anny Marii
Jopek oraz Kayah. Dzieci miały wyjątkową okazję kolędować wspólnie z Prezydentem i Pierwszą
Damą.
W ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowano na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego
„Święto Radości”. Zaproszono dzieci z całej Polski – podopiecznych domów dziecka, opieki
społecznej i pacjentów szpitali. Obchody Dnia Dziecka rozpoczęły się w ogrodach Pałacu od czytania
najmłodszym bajek, także przez Parę Prezydencką. Bronisław Komorowski wraz z Małżonką spotkali

się z najmłodszymi oraz ich rodzicami na dziedzińcu Pałacu, który zamienił się w wielki plac zabaw
dostępny dla wszystkich.
Na finał programu „Szkoła bez przemocy” wybrano ogrody Pałacu Prezydenckiego, gdzie 16
nauczycieli z całej Polski otrzymało tytuły „Wychowawca roku”. W ten sposób Prezydent promował
program społeczny, który popularyzuje współpracę między uczniami, nauczycielami i rodzicami jako
najskuteczniejszy sposób zapobiegania agresji i przemocy, propaguje pozytywne wzory zachowania
i standardy funkcjonowania szkoły.
Mocnym atutem Prezydenta jest jego znajomość

polskich spraw widzianych oczyma

współobywateli, wyniesiona z wielu bezpośrednich spotkań w różnych regionach kraju.
Bronisław Komorowski odwiedził 60 miejscowości. Na mapie podróży Prezydenta były:
Bogatynia, Zgorzelec, Markocice, Karpacz, Ossów, Kraków, Łask, Marzenin, Szczecin, Gdynia,
Gdańsk, Westerplatte, Częstochowa, Kielce, Krynica Górska, Tomaszowice, Spała, Budy Zosine,
Bemowo Piskie, Poznań, Łódź, Grudziądz, Słupsk, Człuchów, Miastko, Rzeszów, Cisna, Bieruń
Śląski, Katowice, Kazuń, Wisła, Kubalonka, Żywiec, Mińsk Mazowiecki, Oświęcim, Brzezinka,
Lubliniec, Okopy, Kuźnica, Lublin, Zakopane, Palmiry, Lipnica Murowana, Świdnica, Oborniki
Śląskie, Wrocław, Góra św. Anny, Tum, Licheń, Nowy Targ, Wrocław, Lipowa, dolina potoku
Zimnik, Radom, Białystok, Krasnogruda, Sopot, Hel, Giżycko, Augustów.
Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny
Prezydent bardzo dobitnie podkreśla, jak ogromną wagę dla pomyślności Polski i Polaków ma
rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wspieranie aktywności obywatelskiej jest jednym
z priorytetów jego prezydentury. Jako Głowa Państwa Bronisław Komorowski stara się
inicjować zmiany prawne, które będą ułatwiać Polakom angażowanie się w działalność
publiczną i społeczną. Ich celem jest zniesienie barier w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji
społecznych, wsparcie finansowe dla działalności społecznej, ułatwienia i zachęty dla
indywidualnej filantropii Polaków.
Przeprowadzone zostały dwie inspirujące debaty w ramach Forum Debaty Publicznej. Uczestnicy
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(23 marca 2011 r.), postulowali uproszczenie prawa, stworzenie mechanizmów finansowania działań
społecznych oraz budowy partnerstwa administracji publicznej i zorganizowanych grup obywateli.
Grono dyskutantów drugiej debaty pt. „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego – rozwiązania prawne
i finansowe” (9 maja 2011 r.) wskazało na konieczność uproszczenia prawa o stowarzyszeniach,
wprowadzenia uproszczonej księgowości dla małych organizacji pozarządowych, zmniejszenia

biurokracji we współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Efektem stało się powołanie
w Kancelarii Prezydenta roboczego zespołu do spraw rozwiązań finansowych w zakresie działalności
społecznej.
Dziedzictwo dla przyszłości – przyszłość dla dziedzictwa
Ważnym obszarem w działalności Prezydenta Bronisława Komorowskiego jest pełne
wykorzystanie potencjału i wspieranie polskiej kultury. Prezydent, aktywnie uczestnicząc
w najważniejszych wydarzeniach artystycznych, podnosił ich rangę i znaczenie. Poprzez
przyznawane nagrody i odznaczenia wskazywał najciekawsze zjawiska w nauce oraz sztuce.
Wspierał budowanie obrazu polskiej kultury i pomagał zaistnieć jej w świecie. Swoimi
działaniami Prezydent pragnie podkreślić, że jesteśmy obecni w europejskim obiegu sztuki.
Prezydent jest również zdania, że postawa obywatela zaangażowanego w rozwój kultury to klucz
do budowy dojrzałej demokracji.

Elementem bogactwa naszej kultury jest jej różnorodność, którą należy chronić i rozwijać.
Prezydent Bronisław Komorowski wspierał inicjatywy mające na celu dialog międzykulturowy.
W Krasnogrudzie Prezydent otworzył 30 czerwca tego roku Międzynarodowe Centrum Dialogu oraz
wystawę poświęconą Czesławowi Miłoszowi. Wydarzenie to zainicjowało kalendarz kulturalny
polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Ważnym polem działalności Prezydenta było i jest wzmacnianie dialogu międzyreligijnego.
Prezydent RP, podkreślając znaczenie i udział wszystkich religii i związków wyznaniowych
kształtujących duchowość współczesnej Polski, popierał przedsięwzięcia i inicjował uroczystości,
których celem jest budowanie płaszczyzny porozumienia. Warto w tym miejscu przypomnieć
obecność Prezydenta z Małżonką w Watykanie w maju br.

podczas uroczystości beatyfikacji

polskiego papieża Jana Pawła II oraz spotkanie Pary Prezydenckiej z Benedyktem XVI i zaproszenie
Ojca Św. do Polski. Bronisław Komorowski z Pierwszą Damą uczestniczył w uroczystej procesji
z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława – patrona Polski oraz w mszy dziękczynnej za
beatyfikację Jana Pawła II.
Z okazji żydowskiego święta Chanuka Para Prezydencka spotkała się w grudniu ubiegłego roku
z przedstawicielami mniejszości żydowskiej w Polsce, a przebywając w Beskidach wysłuchała
koncertu kolęd w kościele luterańskim w Wiśle. Na początku stycznia 2011 r. Bronisław Komorowski
złożył z okazji świąt Bożego Narodzenia w obrządkach wschodnich życzenia wiernym wyznania
prawosławnego,
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uczestniczył w spotkaniu Polskiej Rady Ekumenicznej w Centrum Luterańskim w Warszawie, a
w lutym zaprosił do Pałacu Prezydenckiego z okazji 85-lecia Muzułmańskiego Związku Religijnego
ok. stu osób reprezentujących polskich wyznawców islamu, głównie pochodzenia tatarskiego. Kilka
miesięcy wcześniej Prezydent spotkał się ze społecznością muzułmańską i tatarską przy okazji
odsłonięcia w Gdańsku pomnika Tatara RP.
Działalność Prezydenta koncentrowała się również na promocji czytelnictwa oraz na promocji
ekspresji artystycznej społeczeństwa. 17 stycznia tego roku Bronisław Komorowski wraz z Małżonką
spotkał się na Wawelu z zasłużonymi twórcami polskiej kultury. Przyjmując zaproszenia
organizatorów życia kulturalnego, Prezydent akcentował idee, które są mu szczególnie bliskie.
W związku z tym, w ramach obchodów 20-lecia Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie,
wręczył odznaczenia jego pracownikom. 14 maja br. uczestniczył w uroczystości wmurowania
kamienia węgielnego pod nową siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. Trzy dni
później spotkał się w Belwederze z delegacją Obywateli Kultury, natomiast 19 maja 2011 r.
uczestniczył w oficjalnym otwarciu Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.
Para Prezydencka uczestniczyła
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„Tygodnika Powszechnego”. Prezydent podziękował za odwagę w kreowaniu debaty publicznej.
Z kolei, z okazji 35. rocznicy powstania Polskiego Porozumienia Niepodległościowego Prezydent
Bronisław Komorowski i były premier Tadeusz Mazowiecki spotkali się 10 maja br. z założycielami
PPN-u, prof. Zdzisławem Najderem oraz członkami i współpracownikami PPN.
Wielokrotnie Prezydent spotykał się z harcerzami. W marcu br. na Placu Piłsudskiego w
Warszawie spotkał się z harcerzami i zuchami z całej Polski, uczestniczącymi w rajdzie
zorganizowanym w 68. rocznicę akcji pod Arsenałem. W maju (tydzień przed 100. rocznicą powstania
polskiego harcerstwa) odbyło się spotkanie Prezydenta z grupą ok. 200 osób z organizacji i środowisk
tzw. harcerstwa niepokornego, skupionych w latach

70 – tych i 80 – tych ub. wieku w kręgach

Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego , a później w wywodzącym się z nich
Niezależnym Ruchu Harcerskim, niejawnym Ruchu Harcerskim oraz innych niezależnych nurtach
i organizacjach.
W związku z 70. rocznicą śmierci Ignacego Jana Paderewskiego z inicjatywy Prezydenta został
zorganizowany koncert utworów wybitnego pianisty i męża stanu w Pałacu Prezydenckim, we
współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego
w Warszawie. Opinię wydarzenia artystycznego zyskał uroczysty koncert upamiętniający rocznicę
śmierci Ignacego Jana Paderewskiego z udziałem Prezydenta RP oraz ok. 800 gości, który odbył się
na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wydana została limitowana publikacja wraz z płytą CD ze
zrekonstruowanymi studyjnymi nagraniami Ignacego Jana Paderewskiego z 1937 roku.

Para Prezydencka z mocnym przekonaniem wspiera młode talenty. Świadczy o tym m.in. cykl
koncertów

organizowanych

z inicjatywy

Pierwszej

Damy

w Belwederze,

promujących

utalentowanych młodych polskich muzyków, laureatów międzynarodowych konkursów. Ważnym
akcentem związanym z wspieraniem młodych naukowców było rozstrzygnięcie II edycji konkursu na
najlepszą pracę doktorską pod honorowym patronatem Prezydenta RP ,,Polskie wyzwania: państwo –
tożsamość – rozwój”.
Wzmacnianie postaw proekologicznych

i skuteczna edukacja w tej dziedzinie powinny

przyczyniać się do ochrony wartości przyrodniczych. Inicjujące spotkanie

w obszarze

tematycznym ,,Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski” Forum
Debaty Publicznej zgromadziło w kwietniu 2011 r. w Belwederze wielu znakomitych
specjalistów, którzy dyskutowali nad „Ochroną krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, a
rozwojem cywilizacyjnym”. ,,Pomniki Historii – źródło dziedzictwo kultury” to tytuł drugiego
spotkania, które odbyło się z udziałem Prezydenta w czerwcu br. W Forum Debaty Publicznej
uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, organizacji społecznych, a
także eksperci oraz właściciele i zarządzający Pomnikami Historii. Spotkanie to zainicjowało
prace nad efektywnym, nowoczesnym systemem ochrony Pomników Historii, które będą
prowadzone w Kancelarii Prezydenta RP.
Odznaczenia państwowe
W minionym roku Prezydent RP uhonorował wysokimi odznaczeniami państwowymi wiele
wybitnych osobistości polskiego życia kulturalnego, społecznego i politycznego, przyczyniając się
w ten sposób do budowy dumy z osiągnięć Polski i Polaków. Order Orła Białego z rąk Bronisława
Komorowskiego odebrali m.in.: Wisława Szymborska, Adam Michnik, Andrzej Wajda i Aleksander
Hall. W gronie osób, którym przyznane zostały inne wysokie odznaczenia państwowe znaleźli się
m.in. Jerzy Stuhr, Janina Ochojska, Włodzimierz Nahorny, Jerzy Owsiak, Krystyna Janda.
Bronisław Komorowski, jako pierwszy Prezydent RP w szczególny sposób docenił wysiłki
przedstawicieli pierwszych rządów okresu transformacji. 3 czerwca 2011 r. z jego rąk wysokie ordery
i odznaczenia otrzymali m.in.: Krzysztof Kozłowski, Janusz Lewandowski, Janusz Onyszkiewicz,
Andrzej Olechowski.
Prezydent w pierwszym roku swojej prezydentury nadał m.in.: 14 Orderów Orła Białego, 12 Krzyży
Wielkich

Orderu

Odrodzenia

Polski,

35

Krzyży

Komandorskich

z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz inne wysokie odznaczenia państwowe .

Strażnikiem honoru orderów są Kapituły: Orderu Orła Białego, Orderu Odrodzenia Polski i Orderu
Wojennego Virtuti Militari. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu sprawowania urzędu jest
Kawalerem Orderu Orła Białego i Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski I klasy, Wielkim Mistrzem obu
tych orderów i przewodniczy Kapitułom orderów.
Najwyższym Orderem Rzeczypospolitej – Orderem Orła Białego – Prezydent Bronisław
Komorowski uhonorował następujące wybitne osobistości :
Rok nadania 2010:
Ks. Ignacy Skorupka – pośmiertnie
Henryk Mikołaj Górecki
Adam Michnik
Jan Krzysztof Bielecki
Aleksander Jan Hall
Jan Stanisław Ekier
Stefan Stuligrosz
Gerard Labuda – pośmiertnie
Henryk Bohdan Samsonowicz
Ks. bp Alojzy Orszulik

Rok nadania 2011:
Wisława Szymborska
Andrzej Witold Wajda
Zbigniew Leon Radwański
JKM Królowa Szwecji Sylwia
Prezydent RP wyraził zgodę na ustalenie wzoru i sposobu noszenia 2 odznak
honorowych:

Odznaki Honorowej imienia gen. Roweckiego Grota
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
Bronisław Komorowski od początku swojej kadencji (do 29 czerwca 2011 r.) udzielił łącznie ponad 2 tys.
zezwoleń na przyjęcie przez obywateli polskich odznaczeń państw obcych.

Patronaty, listy i posłania Prezydenta RP
Patronat

honorowy

Prezydenta

RP

jest

przyznawany

zarówno

dużym,

ogólnopolskim

przedsięwzięciom angażującym wiele osób i środowisk, jak i lokalnym projektom, w których
niewielkie społeczności wykazują się aktywnością i inicjatywą. Do Kancelarii Prezydenta wpłynęło
826 wniosków z prośbą o udzielenie przez Prezydenta RP honorowego patronatu. Udzielono 236
odpowiedzi pozytywnych, 143 decyzjom o patronacie towarzyszyło skierowanie listu Prezydenta
do uczestników wydarzenia; w 36 sprawach zdecydowano o ufundowaniu Pucharu lub nagrody
Prezydenta.
Wśród próśb o honorowy patronat Prezydenta RP dominowały sprawy:
społeczne – 210 wniosków,
z dziedziny kultury –144 wniosków,
historii i dziedzictwa narodowego – 91 wniosków,
sportu – 87 wnioski,
gospodarki – 73 wnioski,
edukacji – 41 wniosków.
Większość wydarzeń, których organizatorzy zwrócili się o patronat Prezydenta RP dotyczyła
spraw społecznych – jubileuszy towarzystw, organizacji społecznych, inicjatyw na rzecz dobra
wspólnego, akcji charytatywnych – oraz związanych z kulturą – koncertów, wystaw, festiwali,
konkursów, jubileuszy instytucji kulturalnych, uroczystości poświęconych wybitnym osobistościom ze
świata kultury i nauki. Ważne miejsce wśród inicjatyw objętych prezydenckim patronatem zajmowały
obchody rocznic historycznych oraz przedsięwzięcia upamiętniające znaczące wydarzenia i postaci
z historii Polski.
Bronisław

Komorowski

gratulacyjnych

wystosował

i okolicznościowych

w pierwszym
z okazji

roku

znaczących

swojej
wydarzeń,

kadencji

396

jubileuszy,

listów

inicjatyw

społecznych, akcji charytatywnych, imprez kulturalnych i spotkań naukowych oraz obchodów rocznic
historycznych.

Prezydent RP i media
Częste kontakty Prezydenta Bronisława Komorowskiego z redakcjami prasy, radia, telewizji
oraz dziennikarzami portali internetowych i agencji informacyjnych pozwalały jak najpełniej
przekazywać opinii publicznej decyzje Prezydenta, pokazywać sposób, w jaki podejmuje on

decyzje i ważne rozstrzygnięcia.
Wydarzenia z udziałem Prezydenta przyciągają uwagę mediów. Na spotkanie Prezydentów
Państw Europy Środkowej w Warszawie, którego gospodarzem był Bronisław Komorowski,
akredytowano około 100 dziennikarzy zagranicznych i 600 polskich. Jeszcze większym
zainteresowaniem mediów cieszyła się wizyta w Polsce Prezydenta USA Baracka Obamy w maju
2011 r. Akredytowano 950 dziennikarzy polskich i zagranicznych (w tym m.in.: obsługę techniczną do
realizacji transmisji live). Równie popularna w mediach była wizyta Prezydenta Federacji Rosyjskiej
Dmitrija Miedwiediewa w Polsce, który w grudniu 2010 r. spotkał się z Prezydentem Bronisławem
Komorowskim. Wizytę relacjonowało ok. 50 dziennikarzy z Rosji oraz 430 z Polski.
Również media lokalne i regionalne miały wiele bezpośrednich kontaktów z Prezydentem.
Umożliwiały je liczne wizyty Bronisława Komorowskiego w różnych regionach kraju – w sumie było
ich ok. 60. Prezydent uhonorował nagrodami dziennikarzy prasy lokalnej – laureatów
zorganizowanego przez Kancelarię Prezydenta RP konkursu „Filary demokracji lokalnej”
w kategoriach Małe Ojczyzny i Historia Mojej Gazety.

Wywiady „na żywo”, pytania w Internecie
Bronisław Komorowski w pierwszym roku prezydentury udzielił m.in.: 15 obszernych wywiadów
prasowych, 12 wywiadów dla telewizji ogólnopolskich, 7 wywiadów radiowych oraz 6 wywiadów
zagranicznych. Na uwagę zasługuje rozwój internetowej aktywności Prezydenta. Nowoczesny,
dynamiczny wygląd zyskała oficjalna strona www.prezydent.pl.
Nowością w polskiej polityce jest aplikacja „Twoje pytanie do Prezydenta”, dostępna na stronie
internetowej i umożliwiająca zadawanie pytań Bronisławowi Komorowskiemu. Pozwala samym
internautom wybrać najbardziej interesujące dla nich pytania. Na początku czerwca br. aplikacja
została uruchomiona po raz pierwszy i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dalsze zmiany łączą się
z wprowadzeniem oficjalnych profili Prezydenta RP na portalach społecznościowych typu Facebook,
Flickr, Twitter, YouTube.
Stronę www.prezydent.pl. internauci odwiedzili blisko 10 mln razy. Średni czas spędzony
w witrynie to ok. 4 minuty.

Transmisje on line
Aby zapewnić jak najszerszą informację oraz jak najlepszy dostęp do dyskusji w ramach Forum
Debaty Publicznej umożliwiono transmisje on line. Mogą z niej korzystać media, jak i wszyscy
zainteresowani poprzez stronę internetową www.prezydent.pl. Dzięki temu projektowi od sierpnia

2010 r. do czerwca 2011 r. Forum Debaty Publicznej oglądało łącznie blisko 20 tys. osób.
Największym

zainteresowaniem

cieszyła

się

dyskusja

o przyszłości

Otwartych

Funduszy

Emerytalnych.
Podczas pierwszego roku prezydentury Bronisława Komorowskiego na oficjalnym Kanale Prezydenta
RP na YOU TUBE zostało umieszczonych ok. 90 filmów.

Listy i opinie obywatelskie adresowane do Prezydenta RP
Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęło ponad 41,5 tysiąca listów, pism, protestów i apeli –
w tym ok. 11 tysięcy listów nadesłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej, ponad 18,5
tysiąca pocztą elektroniczną i ponad 9 tysięcy w ramach akcji społecznych.
Udzielono pisemnych odpowiedzi na ok. 14 tysięcy listów, a prawie 2,4 tysiąca pism przesłało do
instytucji właściwych do rozpatrzenia przedstawionych w nich problemów, powiadamiając o tym
autorów listów i przekazując im wyjaśnienia. Blisko 5 tysięcy listów zostało zgodnie z kompetencjami
przekazanych do odpowiednich biur Kancelarii Prezydenta RP. W ramach codziennych dyżurów
w pokoju przyjęć przeprowadzono bezpośrednie rozmowy ze 157 osobami, informacji i wyjaśnień
udzielono także podczas 20,5 tysiąca rozmów telefonicznych z obywatelami.
Do KPRP wpłynęło ok. 2 tysiące 200 odpowiedzi od instytucji, do których uprzednio skierowano
sprawy obywateli z prośbą o wyjaśnienie. Biuro Listów zwracało się najczęściej do: organów samorządu
terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, sądów i prokuratur, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
ministerstw, organów służby więziennej, banków i spółdzielni mieszkaniowych.
Autorzy listów reprezentowali wszystkie regiony kraju – najliczniejszą korespondencję nadsyłali
mieszkańcy

województw:

mazowieckiego,

dolnośląskiego

i

śląskiego.

Ponad

1700 listów wpłynęło od osób mieszkających poza granicami Polski. Zdecydowana większość
piszących to mieszkańcy miast, a 13 procent korespondentów mieszkało na wsi. Wśród
indywidualnych

korespondentów

przeważali

mężczyźni

–

byli

autorami

około.

60 procent listów, a listy kobiet stanowiły ok. 30 procent korespondencji, ok. 10 procent listów
pochodziło od rodzin i grup obywateli, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji.
Wśród korespondentów przeważały osoby nieaktywne zawodowo – głównie emeryci i renciści.
Natomiast osoby pracujące reprezentowały niemal wszystkie zawody, posiadały różne kwalifikacje
i wykształcenie; pisali także uczniowie i studenci.

Najczęściej zwracali się do Prezydenta:
▪ ludzie młodzi znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej – ich listy dotyczyły m.in.
problemów ze znalezieniem pracy, niskimi zarobkami, uzyskaniem mieszkania;
▪ emeryci – szczególna aktywność tej grupy korespondentów spowodowana była pracami
parlamentarnymi i uchwaleniem istotnych zmian przepisów w zakresie bezpośrednio ich dotyczącym
(m.in. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw);
▪ obrońcy środowiska naturalnego i praw zwierząt - listy zawierały m.in.: apele o rozszerzenie
terytorium Białowieskiego Parku Narodowego na całą Puszczę Białowieską, protesty przeciwko
GMO, apele o zaostrzenie kar za okrutne traktowanie zwierząt;
▪ rodzice dzieci w wieku szkolnym – protestujący przeciwko: likwidacji szkół, ustawie
o systemie informacji oświatowej, ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
▪

radni

i przedstawiciele

władz

samorządowych

–

poruszali

kwestie

bezpieczeństwa

powodziowego, budowy dróg, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej oraz wypowiadali się
na temat projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym
o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw;
▪ osoby ze związków lub małżeństw z obcokrajowcem, które mają problemy z ustaleniem zasad
opieki nad wspólnymi dziećmi;
▪

przedstawiciele

związków

zawodowych

i

różnych

grup

pracowniczych

występujący

w sprawach projektowanych i uchwalonych zmian legislacyjnych.
Korespondencja nadesłana w pierwszym roku kadencji zdominowana została przez problematykę
ogólną dotyczącą zagadnień politycznych, społecznych oraz gospodarczych. Odnoszono się w niej do
bieżących wydarzeń w kraju i na świecie. W korespondencji dotyczącej indywidualnych spraw
obywateli dominowały problemy dotyczące funkcjonowania organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości oraz kwestie materialno-bytowe związane z sytuacją życiową, zdrowotną,
zawodową i mieszkaniową piszących. Listy te zawierały najczęściej prośby o pomoc, skargi na
działania instytucji publicznych i prośby o interwencje.
Około 9 tysięcy pism zostało nadesłanych (w większości za pośrednictwem Internetu) w ramach
zorganizowanych akcji społecznych.

Archiwum Prezydenta RP częścią narodowego zasobu
Archiwum Prezydenta RP przechowuje dokumenty, które stanowią wyodrębnioną część
narodowego

zasobu

archiwalnego.

Podczas

pierwszego

roku

prezydentury

Bronisława

Komorowskiego przybyło blisko 6 400 nowych teczek archiwalnych. Także w Archiwum Prezydenta
RP była przechowywana dokumentacja tzw. rosyjskiego śledztwa katyńskiego – sprawa karna nr 159

Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej – którą oficjalnie przekazano do Instytutu Pamięci
Narodowej, a jej kopie cyfrowe do Archiwum Akt Nowych i Centralnego Archiwum Wojskowego.
Archiwum Prezydenta RP aktywnie uczestniczy w nowym projekcie „Archiwa Przełomu 19891991”, organizowanym wspólnie z Archiwum Senatu RP, pod patronatem Prezydenta RP. Jego
celem jest stworzenie archiwum cyfrowego dokumentacji archiwalnej, scalenie rozproszonych
po całym kraju materiałów historycznych pokazujących odradzanie się Rzeczypospolitej, ich
opracowanie, zdigitalizowanie i bezpłatne udostępnienie w Internecie – na stronach Prezydenta RP i
Senatu

RP

– wszystkim zainteresowanym. Jest to program stworzony nie tylko z myślą o profesjonalnych
badaczach najnowszych dziejów Polski, ale także o historykach amatorach regionalnych i lokalnych,
działaczach samorządowych, studentach, nauczycielach, uczniach – o każdym z obywateli.
Archiwum Prezydenta często otwierało swoje zasoby, np. prezentowało w czerwcu br. na II
Warszawskim Pikniku Archiwalnym dwie ekspozycje wybranych dokumentów archiwalnych: Ze
świata

dyplomacji

–

korespondencja

Przewodniczących

Rady

Państwa

i Prezydentów RP z Głowami innych Państw oraz Jan Paweł II – korespondencja w władzami PRL
i RP.
Z dokumentacji archiwalnej gromadzonej w Archiwum Prezydenta RP chętnie korzystali
studenci i naukowcy, czerpiąc wiedzę do przygotowania prac licencjackich i magisterskich (3)
doktorskich (1), habilitacyjnych (1) oraz do celów wydawniczych (11). Badaczy interesowała przede
wszystkim działalność legislacyjna Prezydentów RP.

Historyczne budynki
Bronisław Komorowski zdecydował o przeprowadzeniu wielu prac remontowo-budowlanych
w obiektach administrowanych przez Kancelarię Prezydenta. Szczególną troską zostały objęte
historyczne budynki, które były i są miejscem spotkań Prezydenta z gośćmi zagranicznymi
i krajowymi oraz międzynarodowych wydarzeń w związku z prezydencją Polski w Radzie UE czy
wcześniej – Szczytem Prezydentów Państw Europy Środkowej. Wszystkie obiekty zabytkowe, które
są w gestii Prezydenta RP, służą celom publicznym i są udostępniane do zwiedzania.
W ramach prac modernizacyjnych wyremontowano m.in. pomieszczenia wejściowe do Pałacu
Prezydenckiego: Sień Wielką, Salę Hetmańską, główne klatki schodowe, Antyszambrę i Salę Białą.

