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Szanowni Pañstwo,

Cz³owiek, który ma ugruntowane poczucie to¿samo�ci narodowej, nie traci kontaktu z Ojczyzn¹.
Dlatego Senat Rzeczypospolitej, który jest opiekunem Polonii i Polaków z Zagranicy, koncentruje siê
na udzielaniu pomocy naszym Rodakom w zachowaniu ich zwi¹zków z narodowym dziedzictwem
kulturalnym. Senat stara siê ³¹czyæ wszystkich Polaków wokó³ fundamentalnych warto�ci, sk³adaj¹-
cych siê na to¿samo�æ Polaka takich, jak jêzyk i kultura.

Rok 2007 wyj¹tkowo sprzyja³ takim dzia³aniom, poniewa¿ Senat mia³ do dyspozycji znacznie wiêcej
pieniêdzy na pomoc Polonii ni¿ w latach poprzednich. Du¿a czê�æ tych �rodków zosta³a przeznaczona
na wsparcie polskiej edukacji poza granicami kraju. Od momentu przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej
nasila siê zjawisko migracji zarobkowej m³odych Polaków. Nie wiadomo jeszcze, ilu spo�ród nich zdecy-
duje siê osi¹�æ na sta³e w krajach unijnych, ale Senat nie mo¿e lekcewa¿yæ tego zjawiska. Pomoc tym
ludziom potrzebna jest ju¿ dzi�. Od tego bowiem, czy wesprzemy lub zorganizujemy naukê jêzyka polskie-
go zale¿y, czy ich dzieci bêd¹ siê czu³y Polakami. Nie zapominamy równie¿ o tych, którzy od pokoleñ
pozostaj¹ poza granicami Macierzy. Jeste�my im wdziêczni za przywi¹zanie do tradycyjnych polskich
warto�ci i zachowanie jêzyka polskiego, w czym nadal zamierzamy ich wspieraæ. Dlatego pomoc o�wia-
cie polonijnej i polskiej poza granicami, nastawionej na naukê jêzyka polskiego, by³a w 2007 r. prioryte-
towym zadaniem finansowanym ze �rodków Kancelarii Senatu.

Dzia³ania Senatu RP zyska³y aprobatê przedstawicieli Polonii z ca-
³ego �wiata, z którymi mia³em okazjê spotkaæ siê osobi�cie w Sena-
cie w trakcie III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

Senat RP w ubieg³ym roku odda³ ho³d ca³ej zachodniej, niepod-
leg³o�ciowej emigracji, og³aszaj¹c rok 2007 � Rokiem Genera³a
W³adys³awa Andersa. W obchody w³¹czy³a siê Polonia i Polacy
w ró¿nych czê�ciach �wiata.

Mam nadziejê, ¿e przedstawione w tej publikacji dzia³ania Senatu
na rzecz Polonii przekonaj¹ Polaków tu, w Ojczy�nie, i tych poza
granicami, ¿e pieni¹dze przeznaczone na opiekê nad polsk¹ dia-
spor¹ zosta³y dobrze zainwestowane i sprzyjaæ bêd¹ podtrzymy-
waniu wiêzi miêdzy Poloni¹ a Macierz¹.

Bogdan BORUSEWICZ
Marsza³ek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej



2

Monte Cassino � cmentarz ¿o³nierzy polskichMonte Cassino � cmentarz ¿o³nierzy polskich



Senat
opiekunem Polonii
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Transformacja ustrojowa z 1989 r. doprowa-
dzi³a do zmiany polityki wobec Polonii i Polaków za grani-
c¹. Wybrany w wolnych wyborach Senat Rzeczypospolitej
Polskiej, nawi¹zuj¹c do tradycji okresu miêdzywojennego,
obj¹³ opiek¹ Polaków ¿yj¹cych w diasporze. W tamtym
czasie najwa¿niejszym zadaniem by³a odbudowa zaufania
niepodleg³o�ciowej emigracji do w³adz polskich. Chodzi³o
o zlikwidowanie podzia³u, jaki powsta³ miêdzy krajem, rz¹-
dzonym wcze�niej przez komunistów, a emigracj¹ na Za-
chodzie oraz o roztoczenie opieki nad Polakami pozosta-
³ymi w ZSRR. Odrodzony Senat siêgn¹³ do sposobów
u³o¿enia stosunków z Poloni¹ sprawdzonych w okresie dwu-
dziestolecia. Opiekê nad Poloni¹ w imieniu Senatu obj¹³
Marsza³ek Senatu oraz Komisja Spraw Emigracji i £¹czno-
�ci z Polakami za Granic¹.

Pocz¹wszy od 1990 r., opieka nad diaspor¹
ma tak¿e wymiar finansowy. Ta konkretna pomoc realizo-
wana jest za po�rednictwem organizacji pozarz¹dowych.
Pieni¹dze na ten cel co roku s¹ gwarantowane w bud¿ecie
Kancelarii Senatu. Z biegiem lat �rodki te znacznie siê zwiêk-
szy³y. Zosta³y te¿ okre�lone procedury ich przyznawania.
Niestety zaawansowane w 2007 r. prace nad ustawowym
uregulowaniem spraw opieki nad Poloni¹ i Polakami za
granic¹ zosta³y przerwane z powodu skrócenia kadencji
parlamentu. W 2008 r. Senat ponownie zamierza wyst¹piæ
z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ w tej sprawie.

Obecnie pomoc ta udzielana jest na pod-
stawie przepisów ustawy: o finansach publicznych, o ra-
chunkowo�ci i o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego oraz
wolontariacie. Te ustawowe uregulowania uzupe³nione s¹
uchwa³ami Prezydium Senatu i zarz¹dzeniami Szefa Kan-
celarii Senatu. Organizacja zamierzaj¹ca wykonaæ zada-
nie zwi¹zane z opiek¹ nad Poloni¹ i Polakami za granic¹
sk³ada wniosek o jego zlecenie i przyznanie dotacji na
ten cel. Zadanie musi byæ zgodne z kierunkiem i priory-
tetami pomocy okre�lonymi wcze�niej przez Prezydium
Senatu. Prezydium Senatu zleca wykonanie zadañ na
mocy uchwa³. Na posiedzeniach Prezydium przedstawia-
ne s¹ opinie Komisji Spraw Emigracji i £¹czno�ci z Pola-
kami za Granic¹ i Zespo³u Finansów Polonijnych. W po-
siedzeniach Zespo³u Finansów Polonijnych uczestnicz¹
przedstawiciele: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego.

Nad realizacj¹ decyzji Prezydium w zakresie
opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ czuwa Kancelaria
Senatu, nadzoruj¹c sprawy zwi¹zane ze sk³adaniem
wniosków przez organizacje pozarz¹dowe, przyznawa-
niem dotacji oraz kontrol¹ wykonania zleconych umo-
wami zadañ.



POMOC SENATU OD 1990 ROKU

Senat pomaga finansowo Polonii od 1990 r.
Pocz¹tkowo zadania by³y zlecane Stowarzyszeniu �Wspól-
nota Polska�. W 2002 r. uporz¹dkowano zasady zlecania
zadañ w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za grani-
c¹ i przyznawania dotacji na ich wykonanie. Wprowadzo-
ne zosta³y procedury umo¿liwiaj¹ce jednakowe traktowa-
nie wszystkich jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych. W 2007 r. takie zadania wyko-
nywa³y 73 organizacje pozarz¹dowe, g³ównie fundacje
i stowarzyszenia.

Organizacje pozarz¹dowe mog¹ sk³adaæ
wnioski o realizacjê zadañ programowych i inwestycyjnych.
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Zadania programowe polegaj¹ na wspiera-
niu m.in.: aktywno�ci i rozwoju polonijnych i polskich �ro-
dowisk za granic¹, o�wiaty polonijnej i edukacji mniejszo-
�ci polskiej za granic¹, dzia³añ �rodowisk polonijnych
i polskich na �wiecie na rzecz rozwoju kultury polskiej oraz
zachowania dziedzictwa narodowego poza granicami kra-
ju, promocji spraw polonijnych w kraju i za granic¹, po-
mocy socjalnej i rzeczowej dla �rodowisk polonijnych i pol-
skich, a w szczególno�ci udzielaniu zapomóg losowych oraz
pomocy charytatywnej i medycznej polskim �rodowiskom
na Wschodzie.

Zadania inwestycyjne polegaj¹ na: wspiera-
niu rozwoju bazy lokalowej polonijnych placówek kultu-
ralno-o�wiatowych oraz ratowaniu zabytków polskiego
dziedzictwa narodowego za granic¹.
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19,52%

80,48%
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POMOC SENATU W 2007 ROKU

Prezydium Senatu okre�li³o nastêpuj¹ce kie-
runki dzia³ania na rzecz Polonii i Polaków za granic¹
w 2007 r.: wspieranie d¹¿eñ do pe³nego poszanowania praw
mniejszo�ci narodowych i etnicznych, w tym dzia³añ s³u¿¹-
cych rozwi¹zywaniu istotnych problemów spo³eczno�ci po-
lonijnych i polskich za granic¹, wspieranie dzia³añ s³u¿¹cych
budowaniu presti¿u polskiej grupy etnicznej w krajach za-
mieszkania, wspieranie rozwoju o�wiaty polonijnej i polskiej
poza granicami kraju, w szczególno�ci przez popularyzacjê
nauczania jêzyka polskiego, promowanie kultury polskiej
i ochranianie polskiego dziedzictwa narodowego poza gra-
nicami kraju, popularyzowanie wiedzy o historycznym
i wspó³czesnym dorobku intelektualnym polskiego wychod�-
stwa oraz o wk³adzie Polaków i polskich emigrantów w roz-
wój krajów ich osiedlenia, wspó³praca z mediami polonijny-
mi i polskimi z zagranicy w celu promowania wizerunku

Polski, wspieranie dzia³añ integruj¹cych i s³u¿¹cych wycho-
waniu w duchu polsko�ci m³odego pokolenia Polonii i Po-
laków w �wiecie, rozpoznawanie nowych zjawisk i potrzeb
rodz¹cych siê w zwi¹zku z ruchami migracyjnymi Polaków
w ramach Unii Europejskiej, udzielanie pomocy charyta-
tywnej �rodowiskom polskim na Wschodzie, wspieranie roz-
woju bazy lokalowej s³u¿¹cej krzewieniu polsko�ci w �wie-
cie przez zakup, remonty obiektów, s³u¿¹cych zw³aszcza
polskiej o�wiacie na Wschodzie.

W ramach tych kierunków okre�lono nastê-
puj¹ce priorytety: wspieranie dzia³añ s³u¿¹cych poszano-
waniu praw polskiej mniejszo�ci narodowej na Bia³orusi,
pomaganie polskiej i polonijnej o�wiacie poza granicami
kraju, ze szczególnym uwzglêdnieniem wiêkszych potrzeb
edukacyjnych dotycz¹cych nauczania jêzyka polskiego
i przedmiotów ojczystych dzieci i m³odzie¿y polskiego po-
chodzenia na Wschodzie i w krajach Unii Europejskiej oraz
wspieranie pobytów edukacyjnych i sportowych, a tak¿e
wypoczynku dzieci i m³odzie¿y polskiego pochodzenia zza
granicy w Polsce.

POMOC INWESTYCYJNA
W 2007 ROKU

W 2007 r. 4 organizacje pozarz¹dowe otrzy-
ma³y dotacje na cele inwestycyjne. Tradycyjnie ju¿ naj-
wiêksz¹ dotacjê otrzyma³o i najwiêcej zadañ w tym za-
kresie zrealizowa³o Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�.
W 2007 r. dotacje na cele inwestycyjne otrzyma³y po-
nadto: Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie�, Od-
dzia³ Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wycho-
wawców oraz Prowincja �w. Antoniego i b³. Jakuba
Strzemiê Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Fran-
ciszkanów) w Krakowie.

Dotacje celowe przyznane organizacjom
pozarz¹dowym przez Prezydium Senatu RP
w 2006 roku: 74 576 224 z³
na realizacjê zadañ i zakupów inwestycyjnych: 14 566 224 z³
na realizacjê zadañ o charakterze programowym: 60 010 560 z³

Kwoty przyznane przez Senat RP na pomoc inwestycyjn¹
(bez �rodków trwa³ych)
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LITWA

Tradycyjnie ju¿ du¿a dotacja zosta³a prze-
znaczona na inwestycje na Litwie. W tym kraju znajduje
siê najwiêcej szkó³ z wyk³adowym jêzykiem polskim.
W 2007 r. doinwestowano przede wszystkim budowê,
modernizacjê i remonty szkó³ i przedszkoli.

Rudomina � remont i przystosowanie budynku na przed-
szkole i szko³ê muzyczn¹, do której bêd¹ uczêszcza³y pol-
skie dzieci (fot. 3).
Jaszuny � remont szko³y �redniej (fot. 8).
Stare Troki � remont szko³y podstawowej. Przeprowadzo-
no m.in. wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia
dachu (fot. 15).
Kole�niki � remont szko³y �redniej. Senat RP partycypowa³
ju¿ kilkakrotnie w remontach tej szko³y.
Wilno � remont auli w Gimnazjum im. Jana Paw³a II (fot. 5).
Mickuny � remont szko³y �redniej. Szko³a prowadzi naukê
w jêzyku litewskim, polskim i rosyjskim. Jêzyka polskiego
uczy siê 325 uczniów. Obiekt by³ ju¿ wcze�niej remonto-
wany. Obecnie przy wsparciu Senatu przeprowadzono re-
mont m.in.: sto³ówki, kuchni, holu i dachu.
Bujwidze � remont polskiej szko³y �redniej. Obecnie
w szkole uczy siê 153 uczniów. Przy wsparciu Senatu
RP w tym roku zosta³a wymieniona stolarka okienna
i drzwiowa (fot. 6�7).
Mariampol � budowa polskiej szko³y pocz¹tkowej. Pol-
ska szko³a zosta³a tam powo³ana w 2006 r. i korzysta³a
tylko z jednego pomieszczenia w szkole litewskiej. Obec-
nie w klasach I�IV naukê pobiera 11 uczniów, ale docelo-
wo bêdzie 40 uczniów. Tak wiêc konieczna sta³a siê do-
budowa pomieszczeñ. Obecnie trwa pierwszy etap
budowy tej szko³y.
Dajnowo � kontynuacja remontu szko³y z polskim jêzy-
kiem nauczania. W szkole w uczy siê 93 uczniów.
Soleczniki � remont gimnazjum im. Jêdrzeja �niadec-
kiego, jednej z najwiêkszych polskich placówek o�wia-
towych na Litwie. W szkole uczy siê ponad 800 uczniów.
To zadanie realizowa³a Fundacja �Pomoc Polakom na
Wschodzie�.

RUMUNIA

W 2007 r. Senat RP sporo �rodków przezna-
czy³ na pomoc inwestycyjn¹ polskiemu szkolnictwu
w Rumunii. Za po�rednictwem �Wspólnoty Polskiej� dofi-
nansowana zosta³a budowa nowej szko³y i zmodernizowa-
no dwa Domy Polskie w tym kraju.

Pojana Mikuli � budowa nowej szko³y z przedszkolem.
W tej wsi mniejszo�æ polska stanowi 70% mieszkañców.

1.

4.

2.

3.
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Remont dawnego budynku by³by nieuzasadniony ekono-
micznie, dlatego zdecydowano siê na budowê nowej szko³y.
Za pieni¹dze przyznane w 2007 r. zosta³a wykonana do-
kumentacja projektowo-kosztorysowa i podstawowe pra-
ce budowlane (fot. 4).
Nowy So³oniec � modernizacja Domu Polskiego, stano-
wi¹cego siedzibê Stowarzyszenia Polaków w tej miejsco-
wo�ci. Jest to miejsce atrakcyjne turystycznie, czêsto od-
wiedzane przez Polaków, co pozwala na utrzymanie Domu
i przynosi dochody przeznaczone na dzia³alno�æ miejsco-
wego stowarzyszenia. W tej bukowiñskiej wsi 90% miesz-
kañców jest polskiego pochodzenia.
Kaczyca � zainstalowanie w budynku Domu Polskiego cen-
tralnego ogrzewania pozwoli korzystaæ ze znajduj¹cych siê
w nim pomieszczeñ przez ca³y rok.

ARGENTYNA

W Argentynie dziêki dotacjom Senatu RP
podjêto remonty trzech Domów Polskich, Polskiego O�rod-
ka M³odzie¿owego oraz domu spokojnej staro�ci, gdzie
mieszkaj¹ pensjonariusze polskiego pochodzenia.

Buenos Aires � remont Domu Polskiego, w którym sie-
dziby ma 9 organizacji polonijnych. W Domu mie�ci siê
tak¿e Muzeum Polonii, gabinet nauki jêzyka polskiego,
harcówka, biura: turystyczne, informacji kulturalnej, Izby
Handlowej.
Burzaco � kontynuacja remontu Polskiego O�rodka M³o-
dzie¿owego. W O�rodku dzia³a szkó³ka jêzyka polskiego,
biblioteka oraz Komenda G³ówna ZHP. Na terenie O�rod-
ka znajduj¹ siê boiska sportowe i dwie harcówki. Zada-
niem O�rodka jest integracja m³odzie¿y polskiego pocho-
dzenia oraz kultywowanie tradycji i kultury polskiej.
Martin Coronado � remont domu spokojnej staro�ci. Dom
istnieje od 25 lat. Mieszka w nim 34 pensjonariuszy pol-
skiego pochodzenia. Dziêki dotacji Senatu RP wyremon-
towane zosta³y m.in.: kuchnia, pralnia, kaplica. Przepro-
wadzono remont elewacji, okiennic, bramy wjazdowej.
Obera � roboty wykoñczeniowe w Domu Polskim. To miej-
sce spotkañ Polaków w czasie �wi¹t pañstwowych i ko�ciel-
nych. W wyremontowanych pomieszczeniach znajd¹ siê:
sala do nauki jêzyka polskiego, sala komputerowa, niewiel-
kie mieszkanie dla nauczyciela jêzyka polskiego z Polski,
sala muzealna. Rozbudowa Domu Polskiego pozwoli na
rozszerzenie jego dzia³alno�ci (fot. 14).
Rosario � rozbudowa Domu Polskiego. Pe³ni on funkcjê
o�rodka kulturalno-o�wiatowego. Brakowa³o w nim po-
mieszczeñ na naukê jêzyka polskiego, bibliotekê i salê
komputerow¹. Teraz o�rodek bêdzie móg³ rozwin¹æ dzia-
³alno�æ.

5.

6.

7.

8.
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£OTWA

Na £otwie z pieniêdzy Senatu RP w 2007 r.
zosta³y wsparte dwie inwestycje: remont polskiej szko³y
�redniej i remont polskiego przedszkola.

Daugavpils � kapitalny remont i adaptacja poddasza bu-
dynku, w którym mie�ci siê polska szko³a.
Kontynuacja remontu polskiego przedszkola, które realizuje
program opracowany dla placówek mniejszo�ci narodowych.
Obecnie do przedszkola uczêszcza 125 dzieci. Remont pro-
wadzony jest przy wsparciu Senatu od 2006 r.

BRAZYLIA

W Brazylii dziêki pieni¹dzom Senatu RP za-
koñczono budowê Domu M³odzie¿y, rozpoczêto remont
Domu Polskiego oraz sfinansowano opracowanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej budowy Domu Kultury
Polskiej.

Rio de Janeiro � zakoñczenie budowy Domu M³odzie¿y.
O�rodek ten ma pe³niæ funkcjê centrum kulturalno-spor-
towego dla m³odzie¿y polonijnej. Budowê Domu rozpo-
czêto w 2001 r., tak¿e dziêki wsparciu Senatu RP.
Kurytyba � budowa Domu Kultury Polskiej. Obecna sie-
dziba Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego im. J. Pi³sudskie-
go i Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Pol-
skiej w Brazylii BRASPOL liczy blisko 100 lat. W nowym
Domu bêdzie miejsce na salê widowiskow¹, wystawow¹,
bibliotekê, salê do nauki jêzyka polskiego, salê kompute-
row¹ oraz pomieszczenia, w których bêd¹ siê odbywa³y
próby zespo³ów muzycznych i tanecznych. W pierwszym
etapie zosta³y wykonane prace projektowo-kosztorysowe.
Erechim � rozpoczêcie generalnego remontu Domu Pol-
skiego. Dom jest siedzib¹ Towarzystwa Edukacyjno-Re-
kreacyjnego.

UKRAINA

W 2007 r. najwiêcej i najbardziej ró¿norod-
nych projektów inwestycyjnych zrealizowano na Ukrainie.
Oprócz budowy i remontów szkó³ Senat dofinansowa³ re-
monty polskich ko�cio³ów i klasztorów, Domów Polskich,
o�rodków kultury. Czê�æ pieniêdzy przeznaczono na rato-
wanie zabytków polskiego dziedzictwa narodowego.

Szaróweczka-Maækowce � przygotowanie do budowy
szko³y dla dzieci i m³odzie¿y polskiego pochodzenia. Ma-
rzeniem Polaków, mieszkañców tych dwóch wsi, jest wy-
budowanie polskiej szko³y �redniej dla ok. 350 dzieci.
Bêdzie to szko³a z polskim jêzykiem nauczania, zgodnie
z ministerialnym programem dla mniejszo�ci narodowej.
Lwów � remont w polskiej szkole �redniej nr 10. Wymiana
blisko 100 okien i parapetów.

9.

12.

10.

11.
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Adaptacja pomieszczeñ na si³owniê w szkole �redniej
nr 24 z polskim jêzykiem nauczania. Wcze�niej dziêki po-
mocy Senatu przeprowadzono liczne remonty tej szko³y,
która mie�ci siê w ponadstuletnim budynku.
Roboty budowlane zewnêtrzne oraz zagospodarowanie tere-
nu przy budynku � siedzibie polskich organizacji i redakcji.
Lokal by³ kupiony w ramach projektu utworzenia we Lwowie
polskiej rozg³o�ni radiowej. Obecnie maj¹ tu siedzibê trzy
polskie organizacje, redakcja miesiêcznika �Lwowskie Spo-
tkania� , Lwowskie Towarzystwo Sztuk Piêknych. To zadanie
zosta³o zlecone Fundacji �Pomoc Polakom na Wschodzie�.

Bar � budowa Domu Kultury Polskiej z czê�ci¹ o�wiatow¹
(wykonano dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹).
W o�rodku tym Barskie Rejonowe Kulturalno-O�wiatowe
Stowarzyszenie Polaków pragnie umo¿liwiæ dzieciom na-
ukê jêzyka polskiego w systemie pozaszkolnym.

Z³oczów � remont klasztoru. W adaptowanym obiekcie
planuje siê salê spotkañ, bibliotekê z czytelni¹, muzeum
pami¹tek, archiwum, kancelariê, sale katechetyczne, jadal-
niê, pokoje go�cinne i plebaniê.

Winnica � remont siedziby Kulturalno-O�wiatowego Zwi¹z-
ku Polaków. Lokal udostêpniany bezp³atnie przez szko³ê.
Znajduje siê w nim pracownia, biuro i biblioteka.

Donieck � roboty wykoñczeniowe pomieszczenia dla To-
warzystwa Kultury Polskiej Donbasu. W ramach Towarzy-
stwa dzia³a klub dla dzieci i m³odzie¿y, klub seniorów
i kombatantów, naukowców, redakcja �Polacy Donbasu�.
Jêzyka polskiego uczy siê blisko 200 osób.

Strza³kowice � remont ko�cio³a z koñca XVII wieku (wyko-
nano instalacjê ogrzewania). W ko�ciele odbywaj¹ siê spo-
tkania O�wiatowej Wspólnoty Polskiej, imprezy patriotycz-
ne, koncerty. Ko�ció³ pochodzi z koñca XVII w.

Gliniany � remont dachu w ko�ciele. Polacy stanowi¹ 25%
liczby mieszkañców tej miejscowo�ci. Ko�ció³ zwrócono
parafii w 1999 r. Po po¿arze dach wymaga³ remontu.

Bo³szowce � odbudowa polskiego klasztoru. Obiekt wcho-
dzi w sk³ad pó�nobarokowego zespo³u ko�cielno-klasztorne-
go wpisanego na listê zabytków klasy zerowej. Po wyremon-
towaniu obiekt zostanie przeznaczony na M³odzie¿owe
Centrum Pokoju i Pojednania, miejsce spotkañ m³odych Po-
laków z okrêgu lwowskiego, stanis³awowsko-halickiego i okolic
Ko³omyi. Bêdzie siê tam mie�ci³a biblioteka polska, minimu-
zeum, szkó³ka sobotnia dla polskich dzieci,  To zadanie zosta-
³o zlecone Prowincji �w. Antoniego i b³. Jakuba Strzemiê Za-
konu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

Stryj � przygotowania do adaptacji strychu w budynku
Domu Polskiego, kupionym na potrzeby polskich organi-
zacji. W adaptowanych pomieszczeniach bêdzie prowa-
dzi³o dzia³alno�æ Polskie Kulturalno-O�wiatowe Centrum
im. Kornela Makuszyñskiego. To zadanie zosta³o zlecone
Fundacji �Pomoc Polakom na Wschodzie�.

13.

14.

15.

16.
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CZECHY

W Czechach tradycyjnie ju¿ �rodki finanso-
we z Senatu zosta³y przeznaczone na remonty Domów
Polskich, wokó³ których koncentruje siê ¿ycie czeskiej Po-
lonii. W tym roku pomoc trafi³a do trzech miejscowo�ci.

Jab³onkowo � remont Domu Polskiego. Przy Domu tym
mie�ci siê sala Izby Regionalnej, wykorzystywana na wy-
stêpy dzieci z polskich szkó³ i przedszkoli, Sceny Polskiej
Teatru z Cieszyna, kapel m³odzie¿owych. Sala Izby Regio-
nalnej s³u¿y prezentacji archiwaliów (fot. 9�13).
Guty � remont Domu Polskiego. Dom od 30 lat nie by³
remontowany. Mie�ci siê tam sala widowiskowa, salon klu-
bowy, pokoje go�cinne, biura (fot. 1�2).
Karwina � remont Domu Polskiego. Obiekt jest w³asno-
�ci¹ miejscowego ko³a Polskiego Zwi¹zku Kulturalno-
-O�wiatowego, które utrzymuje i konserwuje obiekt
z w³asnych �rodków. Dziêki pomocy Senatu odnowiona
zostanie elewacja budynku, a teren, na którym znajduje
siê Dom, zostanie ogrodzony (fot. 20�21).

NIEMCY

Herdorf-Dermbach � remont dachu i modernizacja ko-
t³owni w o�rodku spotkañ �Concordia� Polskiej Misji
Katolickiej. W o�rodku znajduj¹ siê sale do nauki jêzyka
polskiego, biblioteka z czytelni¹ oraz 30 pokoi go�cinnych.

SZWECJA

Goeteborg � remont budynku, w którym siedzibê ma
Zwi¹zek Polskich Katolików. Organizacja zrzesza ok. 540
cz³onków. Mie�ci siê w wynajmowanej willi, któr¹ przy-
stosowuje do swoich potrzeb. W 2007 r. przeprowadzo-
ny zosta³ remont na pierwszym piêtrze, gdzie bêd¹ sale
do nauki jêzyka polskiego i historii, a tak¿e kawiarenka
internetowa.

POLSKA

Warszawa � remont internatu Kolegium �w. Stanis³awa
Kostki. W internacie mieszka m³odzie¿ polskiego po-
chodzenia z Ukrainy i Bia³orusi. Ta m³odzie¿ uczy siê
bezp³atnie w Kolegium �w. Stanis³awa Kostki. W interna-
cie otrzymuje zakwaterowanie i wy¿ywienie. Planowany
jest rozwój Kolegium i przekszta³cenie go w Collegium
Polonicum, które by³oby o�rodkiem edukacji i kszta³ce-
nia kulturowego dla m³odzie¿y w wieku gimnazjalnym
i licealnym.

17.

19.

18.
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BIA£ORU�

Pomoc Senatu na cele inwestycyjne zosta³a
przekazana na remonty ko�cio³ów. Na Bia³orusi w³a�nie
przy parafiach koncentruje siê ¿ycie polonijne. Ko�ció³
prowadzi dzia³alno�æ wspieraj¹c¹ polskie �rodowiska na
Bia³orusi.

Lipniszki � remont ko�cio³a parafialnego p.w. �w. Kazi-
mierza w Lipniszkach wybudowanego w 1900 r. Remont
prowadzony jest od 6 lat. W 2007 r. dziêki �rodkom przy-
znanym przez Senat zosta³y wymienione okna (fot. 17�18).
Pieliszcze � remont ko�cio³a. Parafialny Ko�ció³ Naj�wiêt-
szego Serca Pana Jezusa prowadzi dzia³alno�æ duszpaster-
sk¹, a dom parafialny � katechezê dla dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, kó³ka gospodyñ, bibliotekê (fot. 16).
Po³oneczka � wykonanie instalacji przeciwpo¿arowej i an-
tyw³amaniowej w ko�ciele. Na terenie parafii 60% miesz-
kañców stanowi¹ osoby polskiego pochodzenia. Ten drew-
niany ko�ció³, wybudowany w XVIII wieku, to jeden
z najstarszych zabytków polskiego dziedzictwa narodowe-
go na Bia³orusi.
Iszko³d� � wykonanie instalacji przeciwpo¿arowej i anty-
w³amaniowej w ko�ciele. Ok. 70%. mieszkañców tej pa-
rafii jest polskiego pochodzenia. Ko�ció³ zosta³ wybudo-
wany w XV wieku. To tak¿e zabytek polskiego dziedzictwa
narodowego na Bia³orusi.

ROSJA

W 2007 r. w Rosji pomoc inwestycyjna Sena-
tu zosta³a przyznana na remont drewnianego ko�cio³a oraz
remont siedziby Spo³ecznej Autonomii Narodowo-Kultu-
ralnej Polaków �Nadzieja� w U³an-Ude.

Bie³astok � kontynuacja remontu drewnianego ko�ció³ka,
wybudowanego na pocz¹tku XX wieku staraniem Polaków
zes³anych na Sybir. Obecnie wykonano renowacjê �cian
zewnêtrznych i ocieplenie, konieczne z uwagi na srogie
syberyjskie zimy.
U³an-Ude � remont siedziby Spo³ecznej Autonomii Naro-
dowo-Kulturalnej Polaków �Nadzieja�. Organizacja prowa-
dzi badania m.in. nad histori¹ Polaków na obszarze Buriacji.

KAZACHSTAN

Czka³ów � remont Domu Kultury Polskiej. Miejscowa para-
fia wydzier¿awi³a Stowarzyszeniu �Wspólnota Polska� czê�æ
budynku i od 2005 r. trwa jego remont. W 2007 r. wykonano
elewacjê i ogrodzenie � prace wieñcz¹ce adaptacjê i remont
budynku. W Domu mieszcz¹ siê sale do nauki jêzyka pol-
skiego, konferencyjne, komputerowa, biblioteka, redakcja
gazety �G³os Polski�, harcówka z izb¹ pamiêci narodowej.
Z obiektu korzystaæ bêdzie ok. 1000 osób (fot. 19, 22�23).

20.

21.

22.

23.
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Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� � 30 313 983 z³
Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie� � 12 563 836 z³
Fundacja �Semper Polonia� � 5 791 052 z³
Pozosta³e organizacje � 11 331 129 z³

Podzia³ dotacji na zadania programowe, wed³ug
kierunków okre�lonych przez Prezydium Senatu RP

W 2007 r. w wykonywaniu zadañ programo-
wych uczestniczy³y 73 organizacje pozarz¹dowe. Do g³ów-
nych wykonawców tych zadañ nale¿¹: Stowarzyszenie
�Wspólnota Polska�, Fundacja �Pomoc Polakom na Wscho-
dzie� i Fundacja �Semper Polonia�. Tym trzem organizacjom
Prezydium Senatu przyzna³o 81,1% (ok. 48,7 mln z³) dotacji
celowej przeznaczonej na realizacjê zadañ programowych.
Pozosta³e organizacje otrzyma³y ok. 11,3 mln z³. W�ród
mniejszych wykonawców wymieniæ nale¿y instytucjê Cari-
tas Polska � organizuj¹c¹ letni wypoczynek dla dzieci i m³o-
dzie¿y polonijnej w Polsce, Fundacjê �O�wiata Polska za
Granic¹� � inicjatorkê m.in. Olimpiady Jêzyka Polskiego
i Literatury dla uczniów szkó³ polskich na Litwie, Stowarzy-
szenie �Parafiada� im. �w. Józefa Kalasancjusza, Fundacjê
�Wolno�æ i Demokracja�, Fundacjê O�rodka KARTA.

W 2007 r. by³y realizowane wszystkie okre-
�lone przez Prezydium Senatu RP kierunki dzia³añ progra-
mowych na rzecz Polonii i Polaków za granic¹. Najwiêcej
�rodków � ponad 21,6 mln z³ � przeznaczono na wspiera-
nie rozwoju o�wiaty polonijnej i polskiej poza granicami
kraju. Ponad 13 mln z³ przeznaczono na wspieranie dzia-
³añ s³u¿¹cych budowaniu presti¿u polskiej grupy etnicznej
w kraju jej zamieszkania. Prawie 8 mln z³ przeznaczono na
promowanie kultury polskiej i ochronê polskiego dziedzic-
twa narodowego poza granicami kraju. Ponad 6 mln z³ �
na wspó³pracê z mediami polonijnymi i polskimi z zagrani-
cy w celu promowania wizerunku Polski.
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18,89%

50,52%

20,94%

9,65%

Dotacje celowe przyznane jednostkom na realizacjê
zadañ programowych przez Prezydium Senatu RP
w 2007 r.: 60 000 000 z³

Wspieranie rozwoju o�wiaty polonijnej i polskiej za granic¹,
w szczególno�ci przez popularyzacjê nauczania
jêzyka polskiego i przedmiotów ojczystych

Wspieranie dzia³añ s³u¿¹cych budowaniu presti¿u
polskiej grupy etnicznej w krajach zamieszkania

Promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego
dziedzictwa narodowego za granic¹

Intensyfikowanie wspó³pracy z mediami polonijnymi
i polskimi z zagranicy w celu promowania wizerunku Polski

Wspieranie dzia³añ integruj¹cych i wychowuj¹cych m³ode
pokolenia Polonii i Polaków w �wiecie w duchu polsko�ci

Udzielanie pomocy charytatywnej �rodowiskom polskim
na Wschodzie

Popularyzowanie wiedzy o historycznym i wspó³czesnym
dorobku intelektualnym polskiego wychod�stwa oraz o wk³a-
dzie polskich emigrantów w rozwój krajów ich osiedlenia

Wspieranie d¹¿eñ do poszanowania praw mniejszo�ci
narodowych i etnicznych, w tym s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu
problemów spo³eczno�ci polonijnych i polskich za granic¹

Rozpoznawanie nowych zjawisk i potrzeb w zwi¹zku
z ruchami migracyjnymi Polaków w Unii Europejskiej

Intensyfikowanie wspó³pracy gospodarczej kraju
ze �rodowiskami polonijnymi i polskimi w �wiecie
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POLONIJNA O�WIATA I NAUKA

Wspieranie rozwoju o�wiaty i nauki od lat jest
najwa¿niejszym zadaniem, jakie wyznacza Senat organi-
zacjom wspó³pracuj¹cym z Poloni¹. W 2007 r. pomoc
o�wiacie polonijnej i polskiej poza granicami kraju, ze szcze-
gólnym uwzglêdnieniem nauczania jêzyka polskiego
i przedmiotów ojczystych dzieci i m³odzie¿y polskiego po-
chodzenia na Wschodzie i krajach Unii Europejskiej, to
jeden z trzech priorytetów finansowania zadañ wyznaczo-
nych przez Prezydium Senatu. W realizacji tych zadañ
uczestniczy³y trzy du¿e i kilkadziesi¹t mniejszych organi-
zacji. Stowarzyszeniu �Wspólnota Polska� Senat przekaza³
na ten cel ponad 13 mln z³ dotacji, Fundacji �Pomoc Pola-
kom na Wschodzie� � ponad 2 mln z³, Fundacji �Semper
Polonia� � ponad 5,5 mln z³. Z pomocy na rozwój o�wiaty
korzystali przede wszystkim nasi rodacy z Bia³orusi, Ukra-
iny, Litwy, Rosji, ale tak¿e USA i Kanady, krajów Ameryki
£aciñskiej, wielu pañstw Europy Zachodniej, a nawet kra-
jów arabskich i azjatyckich.

� Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�, realizu-
j¹c zadania okre�lone jako wspieranie rozwoju polonijnej
o�wiaty i nauki, za g³ówny cel stawia zachowanie istniej¹-
cych oraz zachêcanie do tworzenia nowych polskich szkó³,
spo³ecznych szkó³ek sobotnio-niedzielnych i przedszkoli oraz
organizacji prowadz¹cych dzia³alno�æ o�wiatow¹.

Korzystaj¹c z pomocy kadry naukowej kilku
uniwersytetów, organizuje kursy jêzykowe, szko³y letnie,
warsztaty jêzykowe, historyczne, kultury polskiej. Organi-
zuje wspó³pracê szkó³ polskich i polonijnych ze szko³ami
w kraju.

Szczególnie du¿¹ pomoc skierowano na Litwê,
gdzie polskie szko³y dostosowuj¹ programy do wymogów
litewskiej reformy o�wiaty, a tak¿e na Bia³oru� � ze wzglêdu
na trudn¹ sytuacjê polityczn¹, ekonomiczn¹ i brak poszano-
wania praw mniejszo�ci narodowych w tym kraju. Na Litwie
Stowarzyszenie wyposa¿y³o w niezbêdne lektury szkolne
60 bibliotek, zakupi³o 1326 wyprawek dla pierwszoklasi-
stów, 500 uczniom udzieli³o stypendia, Polsk¹ Szko³ê �red-
ni¹ w Jaszunach wyposa¿y³o w 17 zestawów komputero-
wych. W Wilnie otwarto filiê Uniwersytetu Bia³ostockiego,
30 studentom pierwszego roku wyp³acono jednorazowe
stypendia socjalne. 2150 uczniów polskich szkó³ na Litwie
uczestniczy³o w warsztatach i przebywa³o na koloniach jê-
zykowych. Na Bia³orusi, w zwi¹zku z deprecjonowaniem
polskiego szkolnictwa, ograniczeniem liczby delegowanych
z Polski nauczycieli, Stowarzyszenie dofinansowywa³o
przedsiêwziêcia pozwalaj¹ce na przyjazd do Polski dzieci
i m³odzie¿y polskiego pochodzenia. W ramach wspó³pra-
cy szkó³ patronackich w Polsce wielu uczniów szkó³ pol-
skich z Bia³orusi i wiele innych osób skorzysta³o z pobytów
edukacyjno-integracyjnych i jêzykowo-krajoznawczych.

W Ameryce Pó³nocnej pomoce dydaktyczne
otrzyma³a centrala Polskich Szkó³ Dokszta³caj¹cych.
W Ameryce £aciñskiej 40% nak³adów na pomoc dla Polo-
nii krajów tego kontynentu �Wspólnota� przekaza³a na roz-
wój polonijnej o�wiaty i nauki. Dziêki temu wsparciu 50
nauczycieli jêzyka polskiego w Argentynie i 65 w Brazylii
skorzysta³o z intensywnego kursu jêzykowego oraz meto-
dycznego. W Niemczech pomoc¹ objêto 5 organizacji
o�wiatowych. Ogólnoniemiecki Komitet Organizacyjny
otrzyma³ dofinansowanie na przeprowadzenie, po raz trze-
ci, Olimpiady Jêzyka Polskiego w Niemczech. W ró¿nych
jej etapach wziê³o udzia³ 3000 osób. Na Ukrainie pomoc
udzielana uczniom i nauczycielom przez �Wspólnotê� po-
lega g³ównie na wspieraniu finansowym pobytów jêzyko-
wo-krajoznawczych i przyjazdów do Polski, w ramach
funkcjonowania szkó³ patronackich. W tego typu zajêciach
uczestniczy³o 2150 uczniów i nauczycieli.

� Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie�
realizuje program edukacyjny, którego g³ównym za³o¿eniem
jest wsparcie mniejszych �rodowisk polskich w podtrzy-
maniu �wiadomo�ci narodowej poprzez rozwój polsko-
jêzycznej o�wiaty. Program umo¿liwia podnoszenie po-
ziomu kszta³cenia m³odego pokolenia Polaków na
Wschodzie, kreowanie pozytywnego wizerunku mniej-
szo�ci polskiej w �rodowiskach inteligenckich i opinio-
twórczych kraju zamieszkania. Podejmowana jest próba
odrodzenia inteligencji polskiej � wykszta³conej, �wia-
domej w³asnej to¿samo�ci narodowej. Dzia³ania id¹
w trzech kierunkach: stworzenie bazy edukacyjnej; przy-
gotowanie kadry nauczycielskiej; wspieranie inicjatyw
aktywizuj¹cych dzia³alno�æ uczniów.

Fundacja obejmuje pomoc¹ �rodowiska pol-
skie w krajach by³ego ZSRR i dawnego bloku pañstw ko-
munistycznych w Europie �rodkowo-Po³udniowej. Pomoc
otrzymuj¹ polskie przedszkola, szkó³ki sobotnio-niedziel-
ne przy parafiach i stowarzyszeniach oraz wy¿sze uczelnie
prowadz¹ce lektoraty jêzyka polskiego lub maj¹ce katedry
kultury i historii polskiej.

� Fundacja �Semper Polonia�, korzystaj¹c
z dotacji z bud¿etu Kancelarii Senatu, kontynuowa³a
w 2007 r., realizowany od dziesiêciu lat, program �Szansa
dla maturzystów�. Jest on adresowany do m³odzie¿y pol-
skiego pochodzenia, która koñczy szko³ê �redni¹, ma dobre
wyniki w nauce i pragnie kontynuowaæ naukê na studiach
wy¿szych w kraju swojego zamieszkania. Uzupe³nieniem
tego programu s¹ organizowane w okresie ferii kursy �Wy-
równaæ szanse�, w których uczestniczy m³odzie¿ z tere-
nów wiejskich i mniejszych miasteczek, pragn¹ca podj¹æ
naukê na wy¿szych uczelniach. Do koñca 2007 r. z progra-
mu �Szansa dla maturzystów� skorzysta³o ok. 6000 matu-
rzystów z Litwy, Bia³orusi, Kazachstanu, Mo³dawii, Rumu-
nii i Ukrainy.
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Od 2002 r. z bud¿etu Kancelarii Senatu
wspierany jest jeden z kluczowych programów Fundacji �
program stypendialny adresowany do m³odego pokolenia
Polonii. Jednym z jego celów jest wspieranie aktywizacji
o�wiatowo-zawodowej  (fot. 27).

W rozwoju polonijnej o�wiaty i nauki poma-
ga tak¿e realizacja programu �Ex Libris Polonia�, w ramach
którego polskie szko³y za granic¹, biblioteki polonijne, pa-
rafialne, pracownie polonistyczne w zagranicznych wy¿-
szych uczelniach zaopatrywane s¹ w polskie ksi¹¿ki, po-
moce dydaktyczne, sprzêt audiowizualny i komputerowy.
W USA 22 szko³y polskie otrzyma³y ksi¹¿ki i pomoce na-
ukowe, w Kanadzie � 12 szkó³ oraz Katedra Literatury
i Jêzyków S³owiañskich Uniwersytetu w Toronto, w Au-
stralii � 5 szkó³ i organizacja polonijna, w Niemczech �
25 instytucje, we Francji � 12. Odbiorcami darów
z Polski by³y te¿ organizacje polonijne we W³oszech,
Szwecji, Szwajcarii, Hiszpanii, Nigerii, Palestynie, Jor-
danii i wielu innych krajach.

Na Litwie, dziêki prowadzeniu programu
�Szansa dla maturzystów�, prawie 400 uczniów ze wszyst-
kich polskich gimnazjów istniej¹cych w tym kraju uczest-
niczy³o wiosn¹ w sobotnio-niedzielnych seminariach przy-
gotowuj¹cych do egzaminów wstêpnych na wy¿sze
uczelnie. Ponad 80% uczestników kursu zosta³o studenta-
mi. Nastêpna grupa uczniów polskiego pochodzenia (te¿
400 osób) uczêszcza³a na podobne kursy � jesieni¹.

W ramach programu �Ex Libris Polonia�,
wspieranego dotacj¹ z bud¿etu Kancelarii Senatu, dwie
uniwersyteckie pracownie polonistyczne na Litwie zosta³y
wyposa¿one w ksi¹¿ki, pomoce dydaktyczne oraz sprzêt
komputerowy i audiowizualny.

Na Litwie aktywnie dzia³a 10 Polonijno-
-Szkolnych Klubów Olimpijczyka. W 2007 r. �Semper Po-
lonia� osiem z nich wyposa¿y³a w sprzêt sportowy. Kluby
rozbudzaj¹ zainteresowanie polsko�ci¹, umo¿liwiaj¹ kon-
takt z Macierz¹. Wa¿nym elementem realizowanego tam
programu jest popularyzowanie idei olimpijskiej, krzewie-
nie zasad fair play, ducha tolerancji, poszanowania od-
mienno�ci i wzajemnego zrozumienia. Polonijno-Szkol-
ne Kluby Olimpijczyka dzia³aj¹ w 20 krajach �wiata,
wspierane s¹ m.in. dziêki dotacjom z bud¿etu Kancelarii
Senatu RP.

Na Ukrainie Fundacja �Semper Polonia� �
wykorzystuj¹c dotacjê Senatu � wspiera rozwój o�wiaty
i nauki polonijnej, realizuj¹c wszystkie swoje programy. Po-
nad 40 bibliotek, szkó³, pracowni polonistycznych, organi-
zacji polonijnych otrzyma³o ksi¹¿ki, pomoce dydaktyczne
oraz sprzêt komputerowy i audiowizualny. 10 Klubów Olim-
pijczyka otrzyma³o sprzêt sportowy.

Na Bia³orusi szczególnie rozwiniêta jest po-
moc stypendialna udzielana m³odzie¿y polskiego pochodze-
nia ucz¹cej siê w kraju swojego zamieszkania. Z programu
stypendialnego Fundacji skorzystali studenci polskiego po-
chodzenia w ok. 24 pañstwach, w sumie w semestrze let-
nim � 1881 osób, a w zimowym � 1691.

Fundacja wspó³organizowa³a te¿ Miêdzyna-
rodowy Zlot M³odzie¿owych Animatorów Sportu w Sztu-
towie. W czasie Zlotu m³odzie¿ uczy³a siê organizowaæ
zawody sportowe, poznawa³a zasady gier zespo³owych,
spotyka³a siê z wybitnymi polskimi sportowcami i trenera-
mi. W Zlocie uczestniczy³y Polonijno-Szkolne Kluby Olim-
pijczyka z Bia³orusi.

� Dziêki dotacjom z bud¿etu Kancelarii Se-
natu Warszawski Oddzia³ Katolickiego Stowarzyszenia Wy-
chowawców umo¿liwi³, w prowadzonym w Warszawie
Kolegium, naukê m³odzie¿y polskiego pochodzenia ze
Wschodu; Towarzystwo Edukacyjne �Wiedza Powszechna�
zorganizowa³o w Gdañsku dwutygodniowy intensywny kurs
jêzyka polskiego dla m³odzie¿y polonijnej z £ucka na Ukra-
inie; Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzyka i Kultury
Polskiej Uniwersytetu �l¹skiego zorganizowa³o w Cieszy-
nie letni¹ szko³ê jêzyka, literatury i kultury polskiej oraz
warsztaty polonistyczne dla nauczycieli pracuj¹cych poza
granicami Polski w szko³ach z polskim jêzykiem naucza-
nia; Fundacja dla Uniwersytetu Jagielloñskiego zorganizo-
wa³a internetowy konkurs wiedzy o uniwersytetach.

WSPIERANIE
ORGANIZACJI POLONIJNYCH

Dotacje z bud¿etu Kancelarii Senatu wspie-
raj¹ organizacje polonijne w ich dzia³aniach o�wiatowych,
kulturalnych, naukowych, wydawniczych, sportowych.
Umo¿liwiaj¹ promocjê polskich osi¹gniêæ za granic¹, in-
tegracjê �rodowisk polonijnych, kultywowanie polskiej
tradycji.

� Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�, korzy-
staj¹c z dotacji Kancelarii Senatu, wspar³a organizacje po-
lonijne w Argentynie, Brazylii, Chile i na Kubie. Zwi¹zek
Polaków w Argentynie móg³ dziêki temu prowadziæ klub
pi³ki no¿nej oraz zorganizowaæ II Tydzieñ Kultury Argen-
tyñsko-Polskiej.

We Francji pomoc otrzyma³o 9 organizacji,
m.in. z Henin-Beaumont � na realizacjê projektu Rok Pol-
ski w Pó³nocnej Francji. Biblioteka Polska w Pary¿u otrzy-
ma³a wsparcie finansowe na utrzymanie siedziby, a Stowa-
rzyszenie In¿ynierów i Techników Polskich na obchody
90-lecia Stowarzyszenia.
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W Niemczech dofinansowano 35 organiza-
cji polonijnych. Wsparto m.in. organizowany przez Stowa-
rzyszenie �Chrze�cijañskie Centrum� z Herdorf-Dermbach
II Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Niemczech.

W pozosta³ych pañstwach Europy Zachod-
niej �Wspólnota� udzieli³a wsparcia 57 organizacjom. Np.
w Irlandii � z uwagi na utrzymuj¹c¹ siê falê nap³ywu nowej
emigracji � Stowarzyszenie dofinansowa³o instytucje i or-
ganizacje polonijne w Dublinie pomagaj¹ce, w adaptacji
w nowym �rodowisku, przyby³ym do tego kraju Polakom.
Przede wszystkim dofinansowane zosta³y punkty informa-
cyjne, punkty pomocy psychologicznej oraz wydawnictwa
dla nowej emigracji.

Na Litwie pomoc otrzyma³o 13 organizacji,
w�ród nich najwiêksza � Stowarzyszenie Nauczycieli Szkó³
Polskich �Polska Macierz Szkolna�, która realizowa³a sze-
reg przedsiêwziêæ o�wiatowych i edukacyjnych. Z dotacji
�Wspólnoty�, Zwi¹zek Polaków na Litwie zorganizowa³ uro-
czyste obchody �wiêta Konstytucji 3 Maja, Dni Kultury
Polaków na Litwie, konkurs dziennikarski �Orle Pióro�, uro-
czyste obchody 140. rocznicy urodzin marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego.

W Czechach dofinansowano 40 organizacji
polonijnych. Przekazane �rodki przeznaczone zosta³y g³ów-
nie na utrzymanie siedzib i struktur organizacyjnych, dzia-
³alno�æ kulturaln¹, patriotyczn¹, o�wiatow¹, naukow¹, spor-
tow¹, na utrzymanie mediów popularyzuj¹cych wiedzê
o Polsce i pozytywny wizerunek Polski.

�Wspólnota� dofinansowa³a 110 organizacji
polskich dzia³aj¹cych na Ukrainie. W�ród nich by³y spo-
³eczne organizacje o�wiatowe, kulturalne, parafie prowa-
dz¹ce szkó³ki sobotnio-niedzielne, a tak¿e organizacje zrze-
szaj¹ce konkretne grupy zawodowe � stowarzyszenia
lekarzy, uczonych, nauczycieli. Pomoc¹ objêto równie¿
organizacje polskich kombatantów.

Na Bia³orusi, wobec specyficznych potrzeb
�rodowiska polskiego, zwiêkszono dotacje, tak by Zwi¹-
zek Polaków na Bia³orusi móg³ prowadziæ dzia³alno�æ pod-
trzymuj¹c¹ polsk¹ kulturê i znajomo�æ jêzyka. Pomoc¹ oto-
czono Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego.

Wspierano dzia³ania s³u¿¹ce pe³nemu posza-
nowaniu praw polskiej mniejszo�ci narodowej na Bia³o-
rusi, zagwarantowanych w uregulowaniach traktatowych
oraz przyjêtych przez Bia³oru� miêdzynarodowych stan-
dardach ochrony praw mniejszo�ci narodowych i etnicz-
nych. By³ to kolejny priorytet w dzia³aniach na rzecz Po-
lonii i Polaków, wyznaczony przez Prezydium Senatu na
rok 2007.

24.

25.

26.

27.
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� Fundacja �Semper Polonia� wspiera dzia³ania
spo³eczne, kulturalne, o�wiatowe naszych rodaków w krajach
ich zamieszkania, realizuj¹c program �Absolwent�, którego
celem jest aktywizacja coraz liczniejszej grupy stypendystów
Fundacji. Grupa ta staje siê znacz¹c¹, wykszta³con¹ czê�ci¹
mniejszo�ci polskiej w ró¿nych krajach �wiata. W 2007 r.  swoje
projekty realizowa³o 12 Klubów Stypendystów. Klub Stypen-
dystów Polskich na Litwie zorganizowa³ m.in. �Salon My�li�,
w którym m³odzie¿ polska spotyka siê ze znanymi postaciami
¿ycia publicznego. Ten sam Klub aktywnie uczestniczy³ w przy-
gotowaniu biegu w Niemenczynie z okazji �wiêta Konstytucji
3 Maja, zorganizowa³ kurs �Pierwsza Praca�, Rajd Odkryw-
ców �Poszukiwanie �ladów polsko�ci w�ród zamków nad Nie-
mnem�, szkolenie �Mowa publiczna: sugestywno�æ a pew-
no�æ siebie�, podczas którego uczestnicy poznali podstawowe
rodzaje przemówieñ, zasady komponowania wyst¹pieñ, lo-
gicznego przedstawiania w¹tków, prowadzenia dyskusji. Do
wspó³pracy Klub zaprosi³ Stowarzyszenie Nauczycieli i Szkó³
Polskich �Macierz Szkolna� oraz �Radio znad Wilii�.

W Stryju na Ukrainie Klub Studenta oraz Kul-
turalno-O�wiatowe Centrum im. K. Makuszyñskiego zor-
ganizowa³y kurs przygotowuj¹cy m³odych ludzi do spe³-
nienia wszystkich wymogów formalnych umo¿liwiaj¹cych
za³o¿enie w³asnej firmy.

Kijowski Klub Stypendystów uczestniczy³
w rozpropagowaniu �internetowego przewodnika turystycz-
no-polonijnego � polskie zak¹tki�.

Klub lwowski zaanga¿owa³ siê w ochronê
dziedzictwa narodowego, przygotowa³ �Rajd Pamiêci� do
Huty Panieckiej, gdzie na cmentarzu polskim uporz¹dko-
wano mogi³y. Podobne prace wykonano na cmentarzu
rzymskokatolickim w Komarnie. W listopadzie prawie stu
stypendystów wziê³o udzia³ w akcji ��wiate³ko Pamiêci dla
Cmentarza £yczakowskiego�, w czasie której na zapomnia-
nych mogi³ach zapalono ponad 25 000 zniczy (fot. 25�26).

Klub Stypendystów w Grodnie na Bia³orusi
wspó³pracuje z Polsk¹ Macierz¹ Szkoln¹, redakcj¹ �S³owa
Ojczystego�, miejscowym ko�cio³em. Dziêki tej wspó³pra-
cy zorganizowano konkurs dla uczniów klas X�XI �¯ycie
i twórczo�æ Karola Wojty³y�, przeprowadzono akcjê cha-
rytatywn¹, nawi¹zano wspó³pracê z warszawsk¹ SGH.

Klub Stypendystów �Semper Polonia� z Mo³-
dawii, w którym aktywnie dzia³a ponad 30 osób, uczestni-
czy³ w Warsztatach Wolontariatu, Warsztatach Historycz-
nych i Szkole Liderów. Wzi¹³ równie¿ udzia³ w Festiwalu
Narodowo�ci, na którym wspólnie z innymi organizacja-
mi polonijnymi zainscenizowano �polsk¹ ulicê�. Dla m³o-
dzie¿y klub zorganizowa³ seminarium na temat zarz¹dza-
nia finansami w organizacjach polonijnych. Klub jest nie
tylko wa¿nym podmiotem w �rodowisku polonijnym, ale
tak¿e odgrywa istotn¹ rolê w dzia³aniu na rzecz rozwoju
spo³eczeñstwa obywatelskiego w Mo³dawii.

� Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie�
wspiera aktywno�æ �rodowiskow¹ oraz status ekonomicz-
ny i aktywizacjê gospodarcz¹ �rodowisk polskich na Wscho-
dzie. Projekty aktywizacji �rodowiskowej ukierunkowane
s¹ na budowê spo³eczeñstwa obywatelskiego, funkcjonu-
j¹cego na zasadzie partnerstwa inicjatyw obywatelskich
wobec w³adz samorz¹dowych i administracyjnych.

� Fundacja Pomocy Wzajemnej �Barka� otrzy-
ma³a dotacje z Kancelarii Senatu na tworzenie wspólnie
z organizacjami polonijnymi Sieci Centrów Integracji Mi-
grantów Zarobkowych. Centra maj¹ powstaæ w Londynie,
Madrycie, Dublinie, Pary¿u i Rzymie. Placówki te maj¹ nie�æ
pomoc osobom, które borykaj¹ siê z problemami zwi¹za-
nymi z zatrudnieniem, integracj¹ spo³eczn¹, potrzebuj¹
wsparcia w zakresie doradztwa, informacji oraz edukacji.

� Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kultu-
rowego Kresów Dawnych i Obecnych �Ojcowizna�, korzy-
staj¹c z pomocy Kancelarii Senatu RP, dzia³a na rzecz konso-
lidacji i aktywizacji �rodowisk polonijnych Obwodu
Kaliningradzkiego, organizuj¹c w Czerniachowsku cyklicz-
nie �Dni Kultury Polskiej�. W dwudniowej imprezie wziêli
udzia³ polscy twórcy, �rodowiska polskie z Obwodu oraz
polsko-rosyjska publiczno�æ � w sumie 1200 osób.

� Fundacja �O�wiata Polska za Granic¹�, wspie-
rana przez Kancelariê Senatu, niesie pomoc wielu o�rod-
kom polskim poza krajem daj¹cym �wiadectwo polskiej kul-
tury, m.in. prowadzonej przez Stowarzyszenie Polskich
Kombatantów Bibliotece Polskiej w Brukseli. Z jej zbiorów,
licz¹cych ponad 20 000 ksi¹¿ek, korzystaj¹ pracownicy in-
stytucji unijnych, studenci filologii s³owiañskiej, Polonia.

Fundacja wspar³a te¿ �Salon Muzyki i Poezji�
Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego, który jest
jedynym zawodowym teatrem polskim na kontynencie
amerykañskim.

� Stowarzyszenie na rzecz Chóru Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego wraz z Argentyñsko-Polskim
Towarzystwem Kulturalnym i Zwi¹zkiem Polaków w Argen-
tynie zorganizowa³o, przy finansowym wsparciu Kancelarii
Senatu, cykl 11 koncertów dla Polonii oraz udzia³ polskie-
go chóru w �wiatowym Festiwalu Chórów w Buenos Aires.

� Dziêki dotacjom Fundacja na Rzecz Pomo-
cy Dzieciom z Grodzieñszczyzny wspar³a Polsk¹ Macierz
Szkoln¹ na Bia³orusi w organizacji �wiêta Komisji Edukacji
Narodowej.

� Fundacja �Ave Arte� otrzyma³a dofinanso-
wanie z bud¿etu Kancelarii Senatu na organizacjê VIII Polish
Film Festival w Los Angeles � najwiêkszej polskiej imprezy
tego typu poza granicami kraju. Jest ona promocj¹ polskiego
kina w Hollywood oraz umo¿liwia Polonii amerykañskiej
kontakt z najnowsz¹ produkcj¹ polskiej kinematografii.
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PROMOWANIE KULTURY POLSKIEJ
I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO POZA GRANICAMI

Dzia³ania w tej sferze s³u¿¹ dokumentowa-
niu i zachowaniu polskich �ladów na obczy�nie, przybli¿a-
niu polskiego dziedzictwa kulturalno-historycznego naszym
rodakom, pielêgnowaniu i rozwojowi kultury polskiej w �ro-
dowiskach polonijnych, zapewnieniu Polakom ¿yj¹cym
poza krajem kontaktu z polsk¹ kultur¹.

� Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�, korzy-
staj¹c z dotacji Kancelarii Senatu, wspar³o finansowo sze-
reg dzia³añ popularyzuj¹cych nasz¹ kulturê i tradycjê.
W Kanadzie pomoc otrzyma³y Zespó³ Pie�ni i Tañca
�Orze³� z Missisagua, Ottawski Klub Teatralny, Zespó³ Folk-
lorystyczny �Stella Polonia�, Polski Instytut Naukowy � na
zorganizowanie sympozjum �¯ycie i twórczo�æ Brunona
Schulza�. W USA pomoc na wystawienie �Strasznego
Dworu� otrzyma³a Orkiestra Symfoniczna im. Paderew-
skiego z Chicago. W Kostaryce zosta³a wykonana nowa
tablica na pomniku Fryderyka Chopina. W Austrii Stowa-
rzyszenie wspar³o organizacjê XVI Dni Polskich, Zlot Po-
lonijny i igrzyska dzieciêce w Linzu. �Wspólnota� po-
mog³a Polskiemu Uniwersytetowi Naukowemu na
Obczy�nie zorganizowaæ konferencjê �Genera³ Anders.
¯o³nierz i Przywódca Wolnych Polaków na Uchod�stwie�.
Na Ukrainie, w ramach ochraniania dziedzictwa narodo-
wego, Stowarzyszenie dofinansowa³o prace konserwator-
sko-restauracyjne prowadzone w ko�cio³ach w Chodoro-
wie, Czerniowcach, Dobromilu, Husakowie, Obertynie
i Katedrze Lwowskiej, a tak¿e konserwacjê pomników upa-
miêtniaj¹cych poleg³ych ¿o³nierzy II Brygady Legionów
w Nadwórnej i Zielonej.

� Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie�
realizuje program �Kultura i Dziedzictwo Narodowe na
Wschodzie�, w ramach którego dofinansowywano prezen-
tacje artystów krajowych w miejscach zamieszkania Pola-
ków na Wschodzie, spotkania, konferencje, seminaria po-
�wiecone dokumentowaniu �ladów polsko�ci, badania
naukowe nad spu�cizn¹ kulturalno-historyczn¹ na Wscho-
dzie, a tak¿e dzia³ania maj¹ce na celu zachowanie miejsc
wa¿nych dla polskiej kultury i historii.

� Fundacja �Semper Polonia� realizuje pro-
gram �Ocalmy od zapomnienia�. Ide¹ tego przedsiêwziê-
cia jest inicjowanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych odnajdy-
wanie i dokumentowanie wk³adu Polaków w rozwój
dziedzictwa cywilizacyjnego ró¿nych krajów �wiata; archi-
wizowanie informacji i dokumentacji na temat dóbr kultu-
ry polskiej znajduj¹cych siê poza krajem, wspieranie ini-
cjatyw na rzecz ochrony polskich zabytków, promocja
wspó³czesnych osi¹gniêæ kultury, nauki, gospodarki polskiej
i Polaków.

28.

29.

30.

31.
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III ZJAZD POLONII

III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy
w Warszawie, w ocenie g³ównego organizatora Stowa-
rzyszenia �Wspólnota Polska�, by³ najwa¿niejszym wy-
darzeniem w ¿yciu Polonii w roku 2007. W Zje�dzie
wziê³o udzia³ oko³o 400 uczestników z ponad 60 kra-
jów, reprezentuj¹cych organizacje polonijne, instytu-
cje naukowe i kulturalne, a tak¿e duchowieñstwo oraz
polskie media dzia³aj¹ce na obczy�nie (fot. 32�33).

Tradycja organizowania zjazdów Polonii siê-
ga czasów II Rzeczypospolitej. Do tej inicjatywy powró-
cono po 1989 r. Pierwszy zjazd odby³ siê w Krakowie
w 1992 r., kolejny � w 2001 r.: w Warszawie, Krakowie,
Czêstochowie i Pu³tusku.

Za granic¹ ¿yje 17 mln Polaków. Najliczniej-
szym skupiskiem emigracji polskiej s¹ Stany Zjednoczone;
mieszka tam, jak szacuj¹ polskie placówki konsularno-dy-
plomatyczne, ponad 10 mln Polaków. Du¿e o�rodki polo-
nijne znajduj¹ siê w Brazylii, Kanadzie, Niemczech i we
Francji. Za wschodni¹ granic¹ najwiêcej Polaków mieszka
na Ukrainie, Bia³orusi, w Rosji i na Litwie.

Uroczysta inauguracja III Zjazdu odby³a siê
w sali posiedzeñ Sejmu. Zjazd otworzy³ marsza³ek Senatu
Bogdan Borusewicz, który podkre�li³ rolê Senatu, jako pa-
trona Polonii i Polaków za granic¹. W dniu otwarcia Zjaz-
du prezydent RP Lech Kaczyñski, w obecno�ci marsza³ków
Sejmu i Senatu, podpisa³ oczekiwan¹ przez �rodowiska
polskie, zw³aszcza na Wschodzie, ustawê o Karcie Polaka.

Przybyli na Zjazd delegaci pracowali w o�miu
komisjach. Dyskutowano m.in. na temat promocji kultury
polskiej za granic¹, sytuacji polskiej mniejszo�ci na �wie-
cie, wspó³pracy Polonii z rodakami w kraju oraz o nowej
migracji, zwi¹zanej z wyjazdami Polaków do pracy w pañ-
stwach UE.

Podczas uroczystego zakoñczenia Zjazdu,
które odby³o siê na Zamku Królewskim w Warszawie, przed-
stawiono podjête przez delegatów uchwa³y. Uczestnicy
Zjazdu wyrazili: protest przeciwko naruszaniu praw cz³o-
wieka na Bia³orusi; podziêkowanie za ustawê Karta Pola-
ka; uznanie i wdziêczno�æ wszystkim, którzy anga¿uj¹ siê
w pog³êbianie znajomo�ci jêzyka polskiego oraz podej-
muj¹ dzia³ania maj¹ce na celu zachowanie to¿samo�ci
i kultury narodowej w polskiej diasporze na �wiecie. De-
legaci wysoko ocenili decyzjê UNESCO o zmianie nazwy
hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau.

Na Litwie Klub Studentów Polskich, dziêki
wsparciu finansowemu z Polski, zorganizowa³ �Rajd Od-
krywców�, podczas którego uczestnicy odwiedzili pa³ac
Tyszkiewiczów w Czerwonym Dworze oraz ko�ció³ p.w.
�w. Teresy ufundowany przez Benedykta Tyszkiewicza. Or-
ganizatorzy rajdu przygotowali referat o historii rodu Tysz-
kiewiczów, roli, jak¹ odegra³ on w historii Polski i Litwy.
Przygotowano te¿ wykaz zabytków polskiej historii, kul-
tury i sztuki nad Niemnem (fot. 24).

W Rumunii Klub Stypendystów odwiedzi³
miejscowo�ci, w których zostali pochowani Polacy, ofiary
II wojny �wiatowej. Uczestnicy projektu przeprowadzili
prace porz¹dkowe oraz zapalili znicze na cmentarzach
w piêciu miejscowo�ciach. Efektem tego przedsiêwziêcia
by³o odnalezienie wielu nieznanych do tej pory miejsc
pochówku Polaków. Podobne akcje podejmowano rów-
nie¿ w innych krajach.

Fundacja �Semper Polonia� prowadzi pro-
gram wspierania Instytutu Józefa Pi³sudskiego w Nowym
Jorku. Ide¹ tego programu jest stworzenie nowego pozy-
tywnego wizerunku Polski i Polonii w �wiecie oraz wspie-
ranie m³odego pokolenia Polaków. Od 2005 r. Fundacja
zaanga¿owa³a siê równie¿ w ratowanie zbiorów Instytu-
tu, które stanowi¹ wspólne dziedzictwo wszystkich po-
koleñ Polaków. W 2007 r., wykorzystuj¹c dotacje Kan-
celarii Senatu, dziêki pomocy specjalistów Biblioteki
Narodowej, rozpoczêto porz¹dkowanie i katalogowanie
zbiorów Instytutu.
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MEDIA POLONIJNE

Rolê mediów w integracji �rodowisk polonij-
nych oraz promowaniu polskiej kultury, trudno przeceniæ.
Senat wspiera finansowo dzia³alno�æ wielu polonijnych re-
dakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych.

� �Wspólnota Polska�, korzystaj¹c z dotacji
Kancelarii Senatu, wspomog³a finansowo �G³os Polski� z To-
ronto, �G³os Nauczyciela� z Chicago, radio �Rytm dla Polo-
nii� z Nowego Jorku, �Gazetê Klubu Polskiego� w Japonii.
Wsparcia udzielono redakcjom pism �G³os Polski� i �Nasza
Gazeta� w Argentynie, �Kurier� i �Kurierek� w Brazylii. Po-
moc finansow¹ na koszty redakcyjne i wydawnicze otrzyma³y
Klub Inteligencji Polskiej, wydawca pisma �Jupiter�, redakcja
polsko-austriackiego magazynu �¯ongler� � z Austrii oraz re-
dakcja �Novum� z Belgii. Pomoc otrzyma³a Polska Fundacja
Kulturalna na wydawanie �Dziennika Polskiego� i �Tygodnika
Polskiego� w Wielkiej Brytanii, a tak¿e redakcja biuletynu in-
formacyjnego �Polonia W³oska� we W³oszech.

� Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie�
prowadzi program pomocy mediom na Wschodzie, które-
go celem jest dofinansowanie upowszechniania polskiego
s³owa dla kultywowania polskich narodowych i kultural-
nych tradycji i obyczajów, umo¿liwienia dostêpu do rze-
telnej informacji o wydarzeniach i problemach w miejscach
zamieszkania Polaków na Wschodzie. Fundacja organizuje
szkolenia dla dziennikarzy polonijnych, wyposa¿a redak-
cje w sprzêt, pokrywa niektóre koszty wydawnicze, umo¿-
liwia dostêp do internetu.

� Fundacja �Wolno�æ i Demokracja�, korzy-
staj¹c z dotacji Kancelarii Senatu, wspiera wydawanie cza-
sopism dla mniejszo�ci polskiej na Bia³orusi.

� Fundacja �Polonia Restituta� wydaje kwar-
talnik �Nasza Rota� adresowany do �rodowisk polonijnych,
wysy³any do nauczycieli szkó³ polskich i organizacji zajmu-
j¹cych siê krzewieniem polsko�ci w 57 krajach.

�  Fundacja �O�wiata Polska za Granic¹�
wspiera wydawanie redagowanego przez m³odzie¿ dwu-
miesiêcznika �Pod Wiatr�. Pismo dociera do ponad 500
�rodowisk polonijnych. Fundacja prowadzi te¿ program
bezp³atnej prenumeraty prasy dla �rodowisk polskich na
Wschodzie.

� Ma³opolskie Forum Wspó³pracy z Poloni¹
zorganizowa³o XV Jubileuszowe �wiatowe Forum Mediów
Polonijnych dla 150 dziennikarzy z 30 pañstw. Jest to naj-
wiêksze przedsiêwziêcie organizowane w kraju z udzia-
³em dziennikarzy polonijnych. Celem Forum jest utrzymy-
wanie wiêzi �rodowisk polonijnych z krajem oraz promocja
gospodarki, turystyki i kultury polskiej w �wiecie. Uczestni-
cy Forum byli te¿ go�æmi Senatu RP (fot. 34�35).

32.

33.

34.

35.
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EDUKACJA, SPORT, WYPOCZYNEK
DZIECI I M£ODZIE¯Y
POLSKIEGO POCHODZENIA
ZZA GRANICY W POLSCE

� to trzeci, wyznaczony decyzj¹ Prezydium Se-
natu RP, priorytet finansowania zadañ zleconych w 2007 r.
Pomocy w organizowaniu pobytu w Polsce m³odych roda-
ków z ró¿nych krajów, zw³aszcza ze Wschodu, podjê³o siê
wiele organizacji. Ide¹ tych przedsiêwziêæ jest integracja
�rodowisk polskich i polonijnych, nawi¹zywanie kontak-
tów z rówie�nikami w Polsce, nauka jêzyka, poznawanie
kraju, wychowanie w duchu polsko�ci (fot. 36�37).

� W 2007 r. Stowarzyszenie �Wspólnota
Polska� zorganizowa³o w Krakowie, Katowicach, Pozna-
niu, Wroc³awiu, Rzeszowie i Toruniu letnie szko³y kultu-
ry i jêzyka polskiego. Ich program adresowany by³ g³ów-
nie do studentów i osób doros³ych. W organizowanych
przez �Wspólnotê� warsztatach, studiach metodycznych
dla nauczycieli szkó³ polskich wziê³o udzia³ ponad 660
pedagogów. W ramach pobytów jêzykowo-turystycz-
nych i obozów integracyjnych przebywa³o w Polsce 440
m³odych osób. Z mo¿liwo�ci edukacji podczas pobytu
w Polsce skorzysta³o 1557 dzieci. 197 osób z 22 kra-
jów uczestniczy³o w VI �wiatowym Zlocie M³odzie¿y
Polonijnej �Orle Gniazdo 2007� ko³o Kórnika. W cza-
sie 10-dniowego pobytu m³odzie¿ polonijna bra³a udzia³
w zajêciach muzycznych, plastycznych, teatralnych,
warsztatach dziennikarskich, uczy³a siê te¿ dzia³añ na
rzecz ruchu polonijnego. 687 m³odych sportowców
z Litwy, £otwy, Estonii, Bia³orusi, Ukrainy, Rosji i Polski
wziê³o udzia³ w Polonijnych Igrzyskach M³odzie¿y Szkol-
nej w £om¿y. Impreza ta uczy nie tylko rywalizacji spor-
towej (11 dyscyplin), ale tak¿e tolerancji, umiejêtno�ci na-
wi¹zywania kontaktów, doskonalenia znajomo�ci jêzyka
polskiego. 1016 zawodników z 28 krajów wziê³o udzia³
w XIII �wiatowych Igrzyskach Polonijnych � S³upsk 2007.
Uczestnicz¹cy w ceremonii otwarcia marsza³ek Senatu
Bogdan Borusewicz podkre�li³, ¿e Igrzyska Polonijne to
najwiêksze �wiêto sportowe polskiej diaspory i wyj¹tko-
wa okazja do kontaktu z Macierz¹.

� Fundacja �Semper Polonia� zorganizowa³a
w Warszawie warsztaty historyczne dla przedstawicieli
Klubów Stypendystów. G³ównym celem warsztatów by³o
zapoznanie m³odzie¿y polonijnej z polskim dziedzic-
twem kulturowym. Uczestnicy zwiedzili stolicê, brali
udzia³ w zajêciach przygotowanych przez Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami, konsultowali swoje projekty zwi¹-
zane z dzia³aniami na rzecz ochrony zabytków polskich
w ich krajach zamieszkania (fot. 27).

36.

39.

37.

38.
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Opieka Senatu nad Poloni¹ i Polakami za gra-
nic¹ nie sprowadza siê jedynie do przyznawania dotacji na
cele programowe i inwestycyjne. Senat za po�rednictwem
marsza³ka i senatorów, w kontaktach miêdzynarodowych,
reprezentuje i broni interesów Polonii. Marsza³ek i senato-
rowie przy okazji ka¿dej oficjalnej podró¿y zagranicznej
spotykaj¹ siê z naszymi Rodakami za granic¹, interesuj¹ siê
ich problemami i staraj¹ siê pomagaæ. Przy okazji wizyt
go�ci zagranicznych w Senacie marsza³ek porusza kwestie
zwi¹zane z sytuacj¹ polskiej mniejszo�ci. Marsza³ek, wice-
marsza³kowie, senatorowie patronuj¹ i uczestnicz¹ w wy-
darzeniach polonijnych w kraju i poza granicami.

Sprawami Polonii w Senacie zajmuje siê Ko-
misja Spraw Emigracji i £¹czno�ci z Polakami za Granic¹.
Do tej komisji trafiaj¹ projekty ustaw dotycz¹ce spraw Po-
lonii. Komisja ma prawo inicjowaæ rozwi¹zania legislacyj-
ne potrzebne Polakom pozostaj¹cym poza granicami Oj-
czyzny. Trosk¹ Komisji jest utrzymywanie wiêzi Polaków
i osób polskiego pochodzenia zamieszka³ych za granic¹
z krajem ojczystym. Komisja interesuje siê sytuacj¹ prawn¹
Polaków w krajach ich zamieszkania, inicjuje i koordynuje
wspó³pracê �rodowisk polonijnych, a tak¿e stara siê chro-
niæ dziedzictwo polskiej kultury i historii za granic¹. Komi-
sja opiniuje dla Prezydium wnioski organizacji pozarz¹do-
wych o zlecanie zadañ s³u¿¹cych Polonii, a nastêpnie ocenia
ich wykonanie.

Roboczymi kontaktami ze �rodowiskami po-
lonijnymi zajmuje siê Biuro Polonijne Kancelarii Senatu.
To tutaj wp³ywaj¹ wnioski o zlecanie zadañ w zakresie opie-
ki nad Poloni¹, tu nastêpuje ich ocena formalnoprawna
i rachunkowa, przygotowywane s¹ dokumenty, które roz-
patruje Zespó³ Finansów Polonijnych, Komisja, a nastêpnie
Prezydium Senatu. Biuro Polonijne na co dzieñ kontaktuje
siê ze �rodowiskami polonijnymi, a tak¿e z urzêdami i or-
ganizacjami dzia³aj¹cymi na rzecz Polonii w kraju.

Cz³onkowie Polonijno-Szkolnych Klubów
Olimpijczyka z kilku pañstw oraz 8 polskich klubów pi³kar-
skich uczestniczyli w Warszawie w I Miêdzynarodowym
Turnieju Pi³ki No¿nej �Orliki 2012�. Turniej zorganizowa³a
�Semper Polonia� przy wspó³pracy PZPN i Urzêdu Dziel-
nicowego Warszawa-Targówek, a patronat nad imprez¹
objêli marsza³ek Senatu i prezydent Warszawy (fot. 38).

� Rada Przyjació³ Harcerstwa, korzystaj¹c
z dotacji Kancelarii Senatu, zorganizowa³a wypoczynek dla
150 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i Bia³orusi.
Podczas turnusów dzieci poznawa³y Kotlinê Jeleniogórsk¹,
uczy³y siê jêzyka polskiego, nawi¹zywa³y kontakty z pol-
skimi rówie�nikami.

� Caritas Polska, dziêki dotacji, zorganizo-
wa³a w lipcu i sierpniu kolonie letnie dla ok. 4000 dzieci
w wieku 7�17 lat, pochodz¹cych z polskich rodzin z Ukra-
iny, Bia³orusi, Rumunii i Litwy. Celem kolonii by³o uwra¿-
liwienie dzieci na piêkno przyrody, dostrzeganie proble-
mów zwi¹zanych z ochron¹ �rodowiska, zdobycie
umiejêtno�ci wspó³pracy w grupie, a tak¿e pos³ugiwanie
siê jêzykiem polskim.

� Stowarzyszenie Parafiada im. �w. Józefa Ka-
lasancjusza, wsparta �rodkami z bud¿etu Kancelarii Sena-
tu, realizowa³a program �Ruch rze�bi umys³, serce i cia³o�
� w trakcie letnich obozów integracyjnych dla m³odzie¿y
polonijnej i polskiej. W 2007 r. w programie uczestniczy³o
850 osób z Bia³orusi, Ukrainy, Litwy, £otwy, Rosji, Mo³da-
wii i tyle samo z Polski. W czasie obozów prowadzono za-
jêcia kulturalno-o�wiatowe, rekreacyjno-sportowe, spotka-
nia liturgiczno-ekumeniczne.

� Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opol-
ski zorganizowa³o VII edycjê akcji �Podarujmy dzieciom
lato� � wakacyjny pobyt dzieci polskich z Bia³orusi, Ukra-
iny, Bukowiny Rumuñskiej i Królewca.

� Towarzystwo Mi³o�ników Polesia zorgani-
zowa³o obóz integracyjno-wypoczynkowy dla m³odzie¿y
z Piñska.

W 2007 r. 73 organizacje pozarz¹dowe, ko-
rzystaj¹c z dotacji z bud¿etu Kancelarii Senatu RP, zre-
alizowa³y na rzecz Polonii i Polaków za granic¹ ok. 2900
przedsiêwziêæ o charakterze programowym.

SPRAWY POLONII
W PRACACH SENATU
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POLONIJNA
RADA KONSULTACYJNA

W 2002 r. Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie
utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marsza³ku
Senatu. To organ doradczy marsza³ka Senatu, powo³ywany
na czas kadencji. Wyra¿a opinie w sprawach istotnych dla
Polonii i Polaków za granic¹. Stanowi oficjalne forum wspó³-
pracy miêdzy Senatem a przedstawicielami najwiêkszych
organizacji polonijnych. Rada zbiera siê przynajmniej raz
w roku. Polonijna Rada Konsultacyjna wypowiada siê
w najwa¿niejszych sprawach zwi¹zanych z kierunkami dzia-
³añ Senatu na rzecz Polonii.

Polonijna Rada Konsultacyjna zebra³a siê
w Senacie w marcu 2007 r. Jej przedstawiciele wyrazili za-
dowolenie ze wzrostu nak³adów na pomoc Polonii. Rada
w pe³ni zaakceptowa³a procedury przyznawania dotacji
i realizacji zadañ na rzecz diaspory za po�rednictwem or-
ganizacji pozarz¹dowych. Zaaprobowa³a tak¿e kierunki
i priorytety dzia³añ Senatu na rzecz Polonii w 2007 r. Rada
omówi³a ponadto sytuacjê na Bia³orusi i uzna³a, ¿e tylko
solidarne i konsekwentne popieranie And¿eliki Borys
i Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi przez w³adze Rzeczypo-
spolitej i organizacje polonijne na �wiecie umo¿liwi temu
Zwi¹zkowi niezale¿n¹ dzia³alno�æ. Wiele uwagi w czasie
posiedzenia po�wiêcono nowej fali emigracji polskiej do
krajów UE. Przedstawiciele organizacji polonijnych wska-
zali na potrzebê monitorowania dynamiki tego zjawiska
i za niewystarczaj¹ce uznali dzia³ania w zakresie kszta³ce-
nia dzieci i m³odzie¿y tej fali migracji.

40.

Na zdjêciu cz³onkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej (od lewej):
Tadeusz A. Pilat, Stanis³aw £uciw, Janusz Rygielski,
And¿elika Borys, Emilia Chmielowa, Helena Miziniak

Sk³ad
Polonijnej Rady Konsultacyjnej:

prezes Rady Naczelnej Polonii
Australijskiej i Nowozelandzkiej

przewodnicz¹cy Rady Polonii
�wiata

prezydent Europejskiej Rady
Wspólnot Polonijnych

prezes Zwi¹zku Polaków
w Kazachstanie

prezes Zjednoczenia Spo³ecznego
�Zwi¹zek Polaków na Bia³orusi�

prezes Zwi¹zku Polaków
w Argentynie

prezes Federacji Organizacji Polskich
na Ukrainie

prezydent Honorowy Europejskiej
Rady Wspólnot Polonijnych

prezes Zwi¹zku Narodowego
Polskiego oraz prezes Kongresu
Polonii Amerykañskiej

Janusz Rygielski

Les Kuczyñski

Tadeusz A. Pilat

Jan Zinkiewicz

And¿elika Borys

Stanis³aw £uciw

Emilia Chmielowa

Helena Miziniak

Frank Spula
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KARTA POLAKA

Na pocz¹tku wrze�nia ubieg³ego roku parla-
ment uchwali³ Kartê Polaka. Ustawê podpisa³ 22 wrze�nia
2007 r. prezydent RP Lech Kaczyñski w obecno�ci mar-
sza³ków Sejmu i Senatu w dniu rozpoczêcia III Zjazdu Po-
lonii i Polaków z Zagranicy. Karta Polaka jest wyrazem spe³-
nienia moralnego obowi¹zku Pañstwa Polskiego wobec
Rodaków, którzy na skutek zmiennych losów naszej Oj-
czyzny znale�li siê poza obecnymi granicami. Ustawa wpro-
wadza u³atwienia i przywileje dla Polaków zamieszka³ych
na Wschodzie. Umo¿liwia im m.in. wielokrotne przekra-
czanie granicy, dostêp do polskich szkó³ i uczelni oraz wpro-
wadza istotny zapis o refundacji kosztów wizy.

DZIEÑ POLONII I POLAKÓW
ZA GRANIC¥

To �wiêto, obchodzone 2 maja, ustanowione
zosta³o w 2001 r. w uznaniu wk³adu Polonii w odzyskiwa-
nie przez Polskê niepodleg³o�ci; za wierno�æ i przywi¹za-
nie do polsko�ci oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych
momentach (fot. 41).

Senat RP co roku w³¹cza siê w te obchody.
W 2007 r. z tej okazji w £azienkach Królewskich w War-
szawie odby³ siê festyn. Marsza³ek Senatu Bogdan Boru-
sewicz podkre�li³, ¿e to �wiêto ma przypominaæ Polakom
mieszkaj¹cym w Polsce o 17 milionach rodaków ¿yj¹cych
poza granicami naszego kraju, rozsianych po ca³ym �wie-
cie. Polska ma wobec Polonii i Polaków za granic¹ zobo-
wi¹zania, z których wywi¹zuje siê m.in., wspieraj¹c finan-
sowo naszych Rodaków i dbaj¹c o ich status w krajach
zamieszkania. W £azienkach mo¿na by³o obejrzeæ wysta-
wy dokumentuj¹ce ¿ycie Polonii i dokonania polonijnych
sportowców. Dzieci i m³odzie¿ mog³y wzi¹æ udzia³ w licz-
nych konkursach. Wyst¹pi³y polonijne zespo³y folklory-
styczne. Na warszawskiej Agrykoli odby³y siê biegi
o Puchar Marsza³ka Senatu.

Przy okazji wizyt zagranicznych w 2007 r.
marsza³ek Senatu spotka³ siê m.in. z Poloni¹ niemieck¹,
argentyñsk¹, brazylijsk¹, australijsk¹, Polakami zamieszka-
³ymi w Emiratach Arabskich (fot. 28�31, 42).

Polonia brazylijska liczy ponad milion osób.
Wiêkszo�æ Polonii s³abo mówi po polsku, a najm³odsze
pokolenie pos³uguje siê wy³¹cznie jêzykiem portugalskim.
To najwiêkszy problem tej Polonii. Polonusi wskazywali, ¿e
zainteresowanie nauk¹ jêzyka polskiego jest kilkakrotnie
wiêksze ni¿ mo¿liwo�ci oferowane przez organizacje po-
lonijne, Domy Polskie i sobotnie szkó³ki. W Brazylii �wia-
domo�æ polskich korzeni jest silna i organizacje polonijne
dbaj¹ o zachowanie polskich tradycji. Na spotkaniu z przed-
stawicielami organizacji polonijnych marsza³ek zapewni³,
¿e Polska nie zapomni o Polonii brazylijskiej. Podziêkowa³
te¿ za przywi¹zanie do polsko�ci.

Marsza³ek spotka³ siê tak¿e z australijsk¹ Po-
loni¹ w stanie Wiktoria. Rozmowy zdominowa³ problem
zachowania znajomo�ci jêzyka polskiego w�ród dzieci
i wnuków emigrantów polskiego pochodzenia. Polonusi
proponowali wymianê m³odzie¿y, wskazywali na potrze-
bê inwestowania w promocjê Polski i jêzyka polskiego
w Australii.

Spotkania
marsza³ka Senatu

z Poloni¹

41. 42.



Rok
genera³a
W³adys³awa
Andersa

Ho³dem dla ca³ej zachodniej emigracji nie-
podleg³o�ciowej by³o og³oszenie przez Senat RP roku 2007
� rokiem genera³a W³adys³awa Andersa. W ten sposób
uczczony zosta³ wspania³y cz³owiek i niez³omny obroñca
Ojczyzny (fot. 43).

... Genera³ W³adys³aw Anders jest symbolem
chwa³y ¿o³nierza polskiego walcz¹cego o wolno�æ i nie-
zawis³o�æ Rzeczypospolitej. Uosabia niez³omn¹ postawê
Polaków na obczy�nie, ich tragizm oraz wierno�æ idea³om,
o które walczy³ Naród Polski. Po wojnie genera³ Anders
i Jego oficerowie zostali pozbawieni obywatelstwa pol-
skiego przez w³adze komunistyczne w kraju, a ¿o³nierze
Armii Andersa skazani zostali za swoje bohaterstwo na
przymusow¹ emigracjê i roz³¹kê z najbli¿szymi. Dopiero
po prze³omie ustrojowym wolna, niepodleg³a i suweren-
na Rzeczpospolita przywróci³a nale¿ne Mu miejsce w pan-
teonie bohaterów narodowych � czytamy m.in. w uchwa-
le Senatu.

W trakcie tego roku mia³y miejsce liczne wy-
darzenia kulturalne, naukowe, w Polsce i poza granicami,
upamiêtniaj¹ce s³u¿bê Polsce genera³a Andersa. Patronat
nad obchodami tego roku sprawowa³ prezydent i Senat RP.
W uroczysto�ciach udzia³ wziê³a wdowa po generale Irena
Anders oraz ostatni prezydent Polski na wychod�stwie �
Ryszard Kaczorowski (fot. 44�46).
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Senat w 2007 roku wspiera³ rozwój mediów polonijnych i polskich za granic¹.
To fotografie tylko niektórych ok³adek dotowanych pism
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