
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji

i Łączności z Polakami za Granicą

Data posiedzenia:  20 kwietnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 39

Posiedzeniu przewodniczył: senator Roman Ludwiczuk – zastępca przewodniczącego komisji

Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat obchodów 65. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.
2. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad

Polonią i Polakami za granicą.
3. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender, Józef
Bergier, Barbara Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Stanisław Gogacz,
Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Roman Ludwiczuk, Zbigniew
Pawłowicz, Czesław Ryszka, Sławomir Sadowski, Tadeusz Skorupa, Andrzej
Szewiński, Stanisław Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
− podsekretarz stanu Tomasz Merta,
− sekretarz Rady Ochrony Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik,

− Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
− kierownik Janusz Krupski,

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Wojciech Tyciński,

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:
− dyrektor Biura Zarządu Krajowego Andrzej Chodkiewicz,
− wicedyrektor ds. inwestycji Biura Zarządu Krajowego Barbara Rud,

− Kancelaria Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Andrzej Przewoźnik w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował

zebranych, że kończy się właśnie pierwszy etap remontu Cmentarza Wojennego na Monte Cassino.
Udało się wykonać w zaplanowanym czasie wszystkie potrzebne prace. Przetarg na wykonanie
prac wygrała sprawdzona już w czasie remontu cmentarza Orląt Lwowskich firma budowlano-
kamieniarska „Furmanek”. Cmentarz na Monte Cassino stał się znowu biały (trawertyn, z którego
wykonane są nagrobki oraz zabudowa cmentarza, ciemnieje pod wpływem warunków
atmosferycznych). A. Przewoźnik zapowiedział też remonty cmentarzy w Loretto i Bolonii.
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Poinformował komisję o bardzo zaawansowanych rozmowach ze stroną włoską na temat umowy
o wzajemnej opiece nad miejscami pamięci. Tomasz Merta potwierdził, ze umowa ze stroną włoską
oczekuje w tej chwili jedynie na podpisanie instrukcji negocjacyjnej przez premiera RP,
a wszystkie ważne kwestie są już uzgodnione. Powiedział też, że jeśli Radzie Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa w którymkolwiek momencie zabraknie pieniędzy na remont cmentarza, to jej
budżet zostanie zasilony z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Odpowiadając na pytanie senatora Tadeusza Skorupy, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyby
słaby i nieodporny trawertyn zastąpiono granitem, Andrzej Przewoźnik powiedział, że, po
pierwsze, zniszczyłoby to niepowtarzalny klimat cmentarza, a po drugie, byłoby o wiele droższe
niż powtarzające się renowacje. Senator Barbara Borys-Damięcka wyraziła ogromne zadowolenie
z powodu postępu i zaawansowania prac remontowych.
Na zakończenie tego punktu minister Janusz Krupski omówił pokrótce plan uroczystości.

Ad. 2 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 w dniu 16 kwietnia br.
Przed przystąpieniem do dyskusji głos zabrali: w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska:
dyrektor Biura Zarządu Krajowego Andrzej Chodkiewicz oraz pani Barbara Rud.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Ryszard Bender, Józef Bergier.
Następnie komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą przedstawionych
wniosków o charakterze programowym oraz podtrzymała opinię o odłożeniu wniosku dotyczącego
budowy Domu Polskiego w Getafe w Hiszpanii.

Ad. 3 Przy ostatnim punkcie prowadzący obrady senator Roman Ludwiczuk zapowiedział następne
posiedzenie komisji na 12 maja 2009 roku na godzinę 17.00. Ma się ono odbyć w sali nr 182.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


