
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 25 maja 2010 r.

Nr posiedzenia: 63

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person– przewodniczący komisji

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

2. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w Zjeździe
Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych MIDAS w
Wilnie

3. Sprawozdanie senatora Andrzeja Szewińskiego z udziału w obchodach 20-lecia
Związku Polaków w Rumunii.

4. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bender, Barbara Borys-Damięcka,
Władysław Dajczak, Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński, Bronisław
Korfanty, Maria Pańczyk-Pozdziej, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Person,
Andrzej Szewiński.

− goście:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− pierwszy radca Gerard Pokruszyński,

− przedstawiciele Kancelarii Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski,
− wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald Łanczkowski,
− starszy specjalista w Biurze Polonijnym Urszula Luboińska.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował komisję o środkach na

opiekę nad Polonią i Polakami za granicą pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu w roku 2010.
Następnie przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą kierowanych do Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Prezydium Senatu wniosków o zlecenie zadań o charakterze
programowym w ramach kierunku drugiego: „Wspieranie oświaty” i w ramach kierunku piątego
„Upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku
Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury
redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych”. Wnioski wpłynęły
do Kancelarii Senatu po terminie.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Ryszard Bender, Bronisław Korfanty.
W głosowaniu komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą omawianych
wniosków.



Ad.2 Senator Barbara Borys-Damięcka przedstawiła sprawozdanie z udziału w X. Jubileuszowym Zjeździe
Stowarzyszenia Dzienników Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Europie – Midas, który odbył się
7-8 maja br. w Wilnie, i którego organizatorem był „Kurier Wileński”.
Senator poinformowała o działalności Stowarzyszenia MIDAS, skupiającego przedstawicieli 30 krajów,
a następnie zaprezentowała najważniejsze wnioski z wystąpień i odbytych dyskusji. Podczas Zjazdu
omówione zostały problemy mniejszości w różnych krajach europejskich, jednak wiodącym
zagadnieniem była sytuacja mniejszości polskiej na Litwie. Dużo uwagi poświęcono sytuacji
szkolnictwa polskiego i polityki oświatowej władz litewskich, jak również kwestii pisowni nazwisk i
prawu wyborczemu. Przedstawiciele wszystkich krajów, z wyjątkiem Litwy, podkreślali dobrą
współpracę lokalnych władz z zamieszkującymi te kraje mniejszościami. Senator Barbara Borys-
Damięcka zwróciła uwagę, że władze litewskie, lokalne media, jak również TVP Polonie nie wyraziły
zainteresowania udziałem w Zjeździe oraz poinformowała, iż była jedynym obecnym przedstawicielem
Parlamentu. W swoim wystąpieniu podczas Zjazdu senator omówiła zakres wspierania Polonii i
Polaków na świecie przez Senat RP.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Ryszard Bender, Andrzej Person.
W opinii senatora Ryszarda Bendera w związku z sytuacją mniejszości polskiej na Litwie, która od lat
nie uległa poprawie, konieczne jest złożenie w tej sprawie skargi do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu. Senator Andrzej Person dodał, że jeśli chodzi o sytuację mniejszości polskiej
dotychczasowe efekty współpracy bilateralnej między Polską a Litwą są niezadowalające.

Ad.3 Senator Andrzej Szewiński przedstawił sprawozdanie z udziału w obchodach 20-lecia Związku Polaków
w Rumunii, które odbyły się w dniach 7-9 maja 2010 roku w Suczawie i Nowym Sołońcu. Senatorowi
towarzyszył wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski.   W drodze do
Suczawy senator spotkał się z ambasadorem RP w Bukareszcie Wojciechem Zajączkowskim, który
opowiedział o współpracy lokalnych samorządów z mniejszością polską.
W jubileuszowych uroczystościach w Suczawie wzięli udział przedstawiciele Ambasady RP w
Budapeszcie na czele z ambasadorem Wojciechem Zajączkowskim, przedstawiciele Polonii, władz
lokalnych, duchowieństwa. W swoim wystąpieniu w Suczawie senator opowiedział o opiece Senatu nad
Polonia i Polakami za granicą oraz odczytał okolicznościowy list marszałka Senatu Bogdana
Borusewicza. W części nieoficjalnej odbył się piknik, podczas którego wystąpiły zespoły polonijne.
Przed odlotem z Bukaresztu senator spotkał się z konsul Anną Zalewską oraz z przedstawicielami
lokalnej Polonii.

Ad.4 Senator Andrzej Person zwrócił się do członków komisji o udział w swoich okręgach wyborczych w
wizytacjach dofinansowanych ze środków Kancelarii Senatu pobytów wakacyjnych dzieci i młodzieży
ze Wschodu.
Dyrektor Artur Kozłowski uprzedził senatorów, że w związku z powodzią być może niektóre z
zaplanowanych pobytów dzieci i młodzieży w Polsce się nie odbędą. Nie ma jeszcze w tej sprawie
informacji, jednak istnieje takie zagrożenie, ponieważ samorządy, które w połowie finansują pobyty
wakacyjne, mogą zdecydować o przeznaczeniu tych środków na rzecz powodzian. Ponadto część
ośrodków kolonijnych będzie w czasie wakacji zamieszkała przez powodzian.
Artur Kozłowski poinformował, że wszelkie niewykorzystane środki Kancelarii Senatu przeznaczone na
akcję letnią będą przekazane na inne zadania.
Na zakończenie przewodniczący komisji poinformował, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 8
czerwca br.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


