
Przemówienie Ambasadora dr Jana Borkowskiego z okazji odznaczenia Pani

Małgorzaty Bos-Karczewskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.

Ambasada RP w Hadze, 8 października 2015 r.

Szanowna Pani Małgorzato,

Szanowni Państwo,

Mam dzisiaj zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w polskiej Ambasadzie w

Hadze w celu wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP Pani

Małgorzacie Lidii Bos-Karczewskiej.

Pani Małgorzata Bos jest jedną z najwybitniejszych polskich publicystek w

Holandii. Od 25 lat prowadzi działalność dziennikarską i społeczną na rzecz

Polonii w Niderlandach.

Pozwolicie Państwo, że pokrótce przypomnę najważniejsze osiągnięcia Pani

Małgorzaty Bos-Karczewskiej. W latach 1990-1992 Pani Małgorzata pisała do

„De Volkskrant” artykuły o zmianie systemowej w Polsce a od 1993 r. do 2001

r. była korespondentem Rzeczypospolitej. W 2000 r. Pani Małgorzata Bos

została komentatorem, publicystą i redaktorem naczelnym strony internetowej

Polonia.nl (Prezesem STEP - Stowarszyszenia Ekspertów Polskich w Holandii).

Jej liczne artykuły dotyczące sytuacji w Polsce ukazały się w ekonomicznych

periodykach: „Economische-Statistische Berichten” oraz „Tijdschrift voor

Politieke Economie”.



Do najważniejszych wywiadów przeprowadzonych przez Panią Małgorzatę

należy m.in. rozmowa z ministrem przekształceń własnościowych Januszem

Lewandowskim, a także z prof. Krzysztofem Skubiszewskim (który stał się

ostatnim wywiadem prasowym profesora) oraz wywiad z prof. Normanem

Daviesem z okazji Przewodnictwa Polski w UE.

Oprócz bogatej działalności dziennikarskiej Pani Małgorzata Bos-Karczewska

prowadzi również akcje społeczne na rzecz Polski. Poprzez swoje publikacje

kreuje pozytywny wizerunek naszego kraju w Holandii i promuje przyjaźń

polsko-holenderską. Jesteśmy Pani za to szczególnie wdzięczni.

W 2012 r. jako jedna z pierwszych osób otwarcie sprzeciwiła się nagonce na

naszych rodaków zapoczątkowanej przez partię PVV Gerta Vildersa i

utworzonej przez niego stronie internetowej Polenmeldunt. Aktywnie

występowała w mediach międzynarodowych m.in. w Holandii, Polsce, Austrii,

Niemczech, Francji oraz udzieliła wywiadu „The Washington Post”.

Pani Małgorzata uczestniczy również w debatach telewizyjnych i radiowych

poświęconych Polakom w Holandii. Występowała m.in. w programie

telewizyjnym „Andere Ogen”.

Prowadziła również działalność na rzecz poprawy losu polskich migrantów

zarobkowych w Holandii. W tym celu występowała na forum parlamentu

holenderskiego, a w 2008 r., na zaproszenie Ministra Spraw Socjalnych i

Zatrudnienia H. Donnera, uczestniczyła w grupie roboczej dotyczącej naszych

rodaków pracujących w Holandii.

Pani Małgorzata organizowała również konferencje promujące Polskę w

Niderlandach. W 2001 r. poprowadziła spotkanie z Adamem Michnikiem, a

także z Geertem Makiem (pisarzem i publicystą) i Krzysztofem Skubiszewskim.



Była aktywnie zaangażowana w promocję akcesji naszego kraju do UE między

innymi biorąc udział w akcjach popierających ten cel, rozdając koszulki oraz

materiały promocyjne oznaczone hasłem: „Tak! W referendum”.

W swojej wybitnej dziennikarskiej karierze Pani Małgorzata Bos-Karczewska

brała również udział w licznych konferencjach oraz seminariach opowiadając o

Polsce i promując ją w Holandii. Przykładem takiego działania mogą być odczyty

na I i IX Kongresie Obywatelskim (w 2005 r. i 2014 r.) w Warszawie na temat

Polaków osiedlających się w Niderlandach.

Działalność dziennikarska Pani Małgorzaty nie ogranicza się do terytorium

Holandii. Prowadziła ona także wykłady na temat polskiej migracji w UE dla

studentów Politechniki Opolskiej oraz Uniwersytetu KU Leuven w Belgii.

Pani Małgorzato,

Za wszystko co Pani zrobiła przez ostatnie 25 lat dla Polski i Polaków

mieszkających w Holandii serdecznie Pani dziękujemy. Pozostaje Pani wzorem

rzetelnego i profesjonalnego dziennikarza, który zawsze dba o dobre imię Polski

i Polaków za granicą.

Panie i Panowie,

Za chwilę będę miał zaszczyt, aby w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej Pana Andrzeja Dudy odznaczyć Panią Małgorzatę Lidię Bos-Karczewską

Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo proszę I Radcę, Pana Grzegorza Zymana o odczytanie postanowienia

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


