
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 18 listopada 2008 r.

Nr posiedzenia: 26

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za granicą.

2. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciel Biura Polonijnego Kancelarii Senatu: dyrektor Artur
Kozłowski

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech
Tyciński.

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” :
− prezes Maciej Płażyński,
− dyrektor Biura Zarządu Andrzej Chodkiewicz

− Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
− prezes Jerzy Marek Nowakowski
− wiceprezes Wiesław Turzański

− Fundacja „Oświata Polska za Granicą”
− członek zarządu Jacek Giebułtowicz

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował senatorów o wysokości środków na

opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, pozostających aktualnie w dyspozycji Kancelarii Senatu.
Przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów
Polonijnych 12 listopada br.
Przed przystąpieniem do dyskusji w sprawie opiniowanych wniosków o dofinansowanie zadań
polonijnych głos zabrał prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciej Płażyński, prezes
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Jerzy Marek Nowakowski, członek zarządu Fundacji
„Oświata Polska za Granicą” Jacek Giebułtowicz.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Ryszard Bender, Łukasz Abgarowicz, Stanisław Gogacz
Andrzej Person.
Po krótkiej przerwie senatorowie, już we własnym gronie, przystąpili do dalszej części dyskusji.
Dyrektor Artur Kozłowski uzasadnił opinię Kancelarii Senatu kwestiach podniesionych w dyskusji
przez senatorów min.; wystawy w związku z 20-leciem Związku Polaków na Białorusi., problemu
szkolenia nauczycieli polskich z Litwy, konferencji poświęconej Unii Hadziackiej, programu TV
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Zielona Wyspa oraz udziału Polaków ze Wschodu w konferencji Rzymskie Spotkaniach Młodych
w dniach 28 – 30 listopada.
Senator Piotr Zientarski zaproponował, zgodnie z prośbą przedstawicieli Fundacji „Pomoc
Polakom za Granicą” podzielenie kwoty 29 800 zł na dwa zadania: organizacja wystawy Josepha
Conrada w Berdyczowie i Konferencji poświęconej Unii Hadziackiej, po uzupełnieniu przez
Fundację dokumentacji ze szczegółowym kosztorysem.
Senator Łukasz Abgarowicz poruszył sprawę szkolenia nauczycieli polskich za granicą,
szczególnie na Wschodzie”, w zakresie obsługi programów multimedialnych oraz nowoczesnych
metod nauczania. Senator Abgarowicz, z poparciem senator Barbary Borys-Damięckiej, zgłosił
wniosek o przyznanie dotacji dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przeznaczonej na szkolenie
polskich nauczycieli z Litwy, uwzględniając na ten cel stosowną kwotę z proponowanej dotacji dla
Caritas Polska.
Senator Stanisław Gogacz odnosząc się do kwestii wniosku o dofinansowanie wystawy Związku
Polaków na Białorusi przypomniał, że w działalności Senatu na rzecz pomocy Polonii i Polakom za
granicą, Białoruś należy do priorytetów.
Komisja nie przychyliła się wniosku przedstawionego przez senatora Łukasza Abgarowicza,
natomiast jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu wraz z propozycją senatora Piotra
Zientarskiego.

Ad. 2 Senator Andrzej Person poruszył sprawę posłów na Sejm Republiki Litewskiej – posiadaczy Karty
Polaka: prezesa Związku Polaków na Litwie Michała Mackiewicza oraz prezesa Akcji Wyborczej
na Litwie Waldemara Tomaszewskiego. Senator przypomniał, że poseł Sejmu RL, partii
konserwatywnej, G. Songaile prosił o wyjaśnienie kwestii rzekomego zobowiązania się posłów
polskiej narodowości do lojalności wobec obcego państwa. Zgodnie z litewskim prawem osoba
ubiegająca się o mandat poselski nie może mieć zobowiązań wobec obcego państwa. Karta Polaka
– stwierdził senator potwierdza przynależność do narodu polskiego, ale nie do państwa.
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wojciech Tyciński poinformował, że poseł
partii konserwatywnej wystąpił do litewskiej Głównej Komisji Wyborczej z wnioskiem o
wyjaśnienie, czy ww. dwaj posłowie mogli złamać Konstytucję RL. GKW RL uznając, że sprawa
ta nie leży w jej kompetencjach, wystąpiła z wnioskiem do Sejmu RL, sugerując zwrócenie się z tą
sprawą do Trybunału Konstytucyjnego. W. Tyciński stwierdził, że obaj posłowie zostali już
zaprzysiężeni, a według oficjalnego stanowiska MSZ RL skierowanego do GKW LR, nie ma
kolizji Karty Polaka z Konstytucją RL. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieści
komunikat w tej sprawie na stronie internetowej resortu.
W toku dyskusji, senator Piotr Zientarski wyraził zaniepokojenie trudną sytuacja posłów polskiego
pochodzenia. Senatorowie Stanisław Gogacz i Janina Fetlińska dostrzegają potrzebę poruszenia tej
kwestii na forum europejskich organizacji międzynarodowych m.in. Rady Europy.
Następnie głos zabrał Senator Ryszard Bender, który wyraził obawę, że ma ograniczone
możliwości wykonywania mandatu senatorskiego z powodu braku zgody Marszałka Senatu na
wyjazdy zagraniczne na Wschód, szczególnie na Białoruś. Przedstawiciele Prezydium Komisji:
przewodniczący Andrzej Person i zastępca przewodniczącego Bronisław Korfanty zobowiązali się
odbyć rozmowę z Marszalkiem Senatu w tej sprawie.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


