
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 24 czerwca  2008 r.

Nr posiedzenia: 15

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Spotkanie z przedstawicielami Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat likwidowanych
placówek dyplomatyczno-konsularnych.

3. Rozpatrzenie wniosków  o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą.

4. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciele Biura Polonijnego Kancelarii Senatu: dyrektor Artur
Kozłowski, wicedyrektor Roman Łanczkowski.

− zaproszeni goście:

− honorowy prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena
Miziniak,

− rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie o. Jerzy Twaróg,
− prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Dom Polski” Andrzej

Janeczko,
− prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Wiesław Turzański,

− Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku Senatu VII Kadencji:
− prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej

Andrzej Alwast,
− koordynator ds. Rozwoju Federacji Organizacji Polskich w Irlandii

Kazimierz Anhalt,
− prezes Związku Polaków na Białorusi Anżelika Borys,
− prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie Emilia

Chmielowa,
− prezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej

BRASPOL André Hamerski,
− prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń,
− prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Jan Mokrzycki,
− prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz A. Pilat,
− zastępca Kierownika Centrum Kultur Narodowych Kubania

w Krasnodarze Aleksander Sielicki,
− Władysław Zachariasiewicz - Stany Zjednoczone Ameryki,

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech

Tyciński.
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Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący komisji Andrzej Person poinformował, że przedstawiciel Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, który miał przedstawić informację na temat likwidowanych placówek
dyplomatyczno-konsularnych (pkt 2 porządku obrad), nie może być obecny na posiedzeniu
komisji. Przewodniczący zaproponował skreślenie z porządku obrad punktu drugiego i rozpatrzenie
go na jednym z kolejnych posiedzeń komisji. Komisja przyjęła tę propozycję.

Ad. 1 Najpierw omówiono przebieg prac trzech zespołów tematycznych: Zespołu ds. Polaków na
Wschodzie, Zespołu ds. Polonii Europejskiej, Zespołu ds. Polonii i Polaków na Pozostałych
Kontynentach.
Senator Łukasz Abgarowicz przedstawił prace Zespołu ds. Polaków na Wschodzie. Omówił m.in.
kwestie: Karty Polaka, przestrzegania praw mniejszości polskiej, nauczania języka polskiego,
promocji kultury polskiej i ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.
Senator Sławomir Kowalski omówił wnioski z obrad Zespołu ds. Polonii i Polaków na Pozostałych
Kontynentach dotyczące: utworzenia polonijnych zespołów konsultacyjnych przy ambasadach RP,
rozszerzenia ustawy o Karcie Polaka o pozostałe kraje świata, utworzenia nagrody Senatu RP dla
nauczycieli polonijnych szkół sobotnich, utworzenia ponadregionalnej szkoły liderów polonijnych,
zapewnienia nauczycielom polonijnym możliwości awansu zawodowego, utworzenia planu
promocji pozytywnego wizerunku Polski i Polaka na świecie, podjęcia partnerskiej współpracy
miast i regionów.
Senator Andrzej Person odniósł się do problemów omawianych w Zespole ds. Polonii Europejskiej:
działań władz polskich w zakresie monitorowania nowej emigracji, z uwzględnieniem również
takich krajów jak Norwegia, Niemcy, Włochy, Szwecja, Austria, Holandia, Francja, Hiszpania;
ułatwienia nowej emigracji dostępu do informacji istotnych dla wyjeżdżających;  nieredukowania
etatów konsularnych w krajach, gdzie zwiększyła się liczba Polonii; edukacji dzieci i młodzieży
polonijnej w systemie edukacyjnym kraju osiedlenia; niezamykania instytutów kultury polskiej na
terenie Europy; partnerskiego traktowania organizacji polonijnych w  rozstrzyganiu ważnych dla
Polonii problemów; integracji młodzieży polonijnej z młodzieżą polską; zwiększenia udziału
tematyki polonijnej w polskich mediach publicznych; ustalenia statusu nauczyciela polonijnego.
W dyskusji udział wzięli senatorowie Czesław Ryszka, Andrzej Person, Barbara Borys-Damięcka
oraz dyrektor Artur Kozłowski, Andre Hamerski, o. Jerzy Twaróg, Kazimierz Anhalt, Tadeusz
Pilat, Helena Miziniak, Władysław Zacharasiewicz, Władysław Lizoń,  Jan Mokrzycki, Tadeusz
Pilat, Aleksander Sielicki, Andrzej Janeczko.
Poruszono m.in. kwestie: promocji kultury i języka polskiego, obrony dobrego imienia i wizerunku
Polski i Polaków, propozycji stworzenia programu przeciwdziałania kłamliwym artykułom
i informacjom medialnym przedstawiającym w złym świetle Polskę i Polaków, wpajania młodzieży
polskiej dumy z kraju ojczystego, wsparcia finansowego i informacyjnego nowej emigracji,
koordynacji działań podmiotów krajowych i polonijnych w obronie godności narodowej Polaków,
sytuacji Polaków w Rosji i potrzeby zainteresowania tego środowiska kulturą polską, nauką języka
ojczystego oraz podtrzymywania polskości.
Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie o. Jerzy Twaróg przedstawił sytuację Polonii
argentyńskiej oraz działalność misji. Opowiedział o pracy nauczycieli polskich w Argentynie,
organizujących nauczanie języka polskiego. Zwrócił się ponownie do komisji z prośbą
o dofinansowanie zakupu samochodu, niezbędnego w pracy na rzecz Polonii w Argentynie.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” Andrzej Janeczko poinformował
o działalności stowarzyszenia  i projekcie zorganizowania domu polskiego dla Polonii hiszpańskiej,
która nie dysponuje obecnie takim obiektem.

Ad. 3 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozlowski 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 4 i 16 czerwca br.
Przed przystąpieniem do dyskusji głos zabrał prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Wiesław Turzański i przedstawił uzasadnienie do wniosku fundacji: Spotkanie Młodzieży „Sydney
na Białorusi”
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W dyskusji udział wzięli senatorowie: Andrzej Person, Barbara Borys-Damięcka. Senator
Władysław Dajczak zgłosił wniosek dotyczący programu „Letnia Szkoła Liderów Polonijnych”
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim.

Komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą przedstawionych wniosków oraz
wniosek senatora Władysława Dajczaka.

Ad. 3. Senator Marek Konopka poinformował o pobycie w maju br.,  wraz z senatorem Bronisławem
Korfantym, na Ukrainie z okazji Dni Kultury  Polskiej w Barze.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Ewa Rusek


