
Warszawa, dnia 4 kwietnia 2011 r.

Protokół z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu „Mazury Cud Natury”

Dnia 31 marca 2011 r., o godz. 11.00 w sali nr 182 w Gmachu Senatu odbyło

się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego Zespołu „Mazury Cud Natury”. Przewodniczący

Zespołu – senator Stanisław Gorczyca podkreślił, iż Zespół ten został utworzony po to,

by parlamentarzyści mogli aktywnie włączyć się w promowanie Mazur w konkursie

„Siedem Nowych Cudów Natury”. Konkurs nie ma nic wspólnego z listą Światowego

Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, jednak udział w nim jest doskonałą

formą promocji regionu i całej Polski. Przewodniczący Zespołu przedstawił ideę powstania

konkursu i inne ważne informacje z nim związane. By wziąć udział w konkursie Kraina

Wielkich Jezior Mazurskich musiała mieć patrona. Został nim Urząd Marszałkowski woj.

warmińsko-mazurskiego. Założona została oficjalna strona internetowa

www.mazurycudnatury.org, na której znajdują się wszystkie istotne informacje o konkursie.

Przewodniczący Zespołu przedstawił dotychczasowe warunki i wyniki głosowania

w konkursie. W pierwszym etapie do końca 2008 roku internauci z całego świata oddawali

swoje głosy na ponad 400 zgłoszonych nominacji z 224 krajów. Do kolejnego etapu

przeszło 261 propozycji z 222 państw, w tym Wielkie Jeziora Mazurskie i Puszcza

Białowieska. Od 1 stycznia 2009 roku do 21 lipca 2009 roku trwała druga tura eliminacji.

W tym czasie mazurskie jeziora znalazły się na 1 miejscu w kategorii „Krajobrazy

i formacje polodowcowe”. Do półfinału konkursu przeszło 71 kandydatów, wśród nich

Mazury. Z nich eksperci wybrali 28 finalistów. Tym samym uznano Mazury za jedno

z 28 najpiękniejszych miejsc na ziemi i jedno z 5 najpiękniejszych w Europie. Laureaci

konkursu wybrani będą 11 listopada 2011 roku, do tego czasu trwać będzie głosowanie

na najlepszą siódemkę. Kandydaturę Mazur można wesprzeć zarówno poprzez stronę

internetową www.mazurycudnatury.org jak i telefonicznie. Ponieważ system głosowania

poprzez Internet jest dość skomplikowany, przewodniczący Zespołu zalecił, aby przy okazji

różnych akcji promujących konkurs przygotować jasne i proste wskazówki dla wszystkich,

którzy chcą oddać na Mazury swój głos.



Przewodniczący Zespołu przekazał również informację, iż trzeba zwrócić się

do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z sugestią uaktualnienia na stronach internetowych

niektórych naszych ambasad informacji o konkursie. Widocznym problemem wydaje się też

upowszechnienie konkursu w mediach, bowiem walka o finałowe miejsca będzie się

odbywać w okresie kampanii wyborczej do parlamentu. Prowadzona kampania wyborcza

to doskonała okazja do promowania udziału wyborców również w konkursie. Zdaniem

przewodniczącego Zespołu niedostatecznie udostępnione są informacje o Mazurach

w Internecie. W Wikipedii właściwa strona jest tylko w języku polskim i niemieckim.

Dobrze byłoby uzupełnić tłumaczenie na język francuski, angielski, hiszpański i rosyjski.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zaproponował, aby wytypować grupę państw

wzajemnie się popierających w tym konkursie. Można by wówczas uaktywnić grupy

bilateralne tych krajów, które wytypowane zostałyby do współpracy. Zaproponował, aby

udostępnić terminale, z których będzie można głosować w czasie dni otwartych w Senacie

w maju i w czerwcu, i połączyć to ze zorganizowaniem wystawy promującej Mazury,

przygotowanej przez województwo warmińsko-mazurskie, na której dodatkowo znalazłoby

się po 1 zdjęciu z każdego kraju, na który proponowane byłby oddanie głosu (w sumie

trzeba będzie głosować na 7 miejsc). Chodzi o to, by można było wprowadzić działania

opierające się na zasadzie wzajemnej promocji (dlatego trzeba wybrać te kraje, które mogą

nam udzielić poparcia, w których jest dobrze rozwinięta sieć internetowa). Marszałek



Senatu zaproponował również, aby na następne posiedzenie Zespołu zaprosić Marszałka

województwa warmińsko-mazurskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych lub

delegowanego przez niego przedstawiciela, tak by można było porozmawiać o działaniach

mających na celu uzyskanie poparcia Polonii w tym konkursie.

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej pani Elżbieta Wąsowicz-Zaborek

zaprezentowała zasady głosowania w konkursie – telefonicznego (wyłącznie dla osób

mających telefony zarejestrowane w Polsce i zamieszkujących w kraju, z możliwością

wielokrotnego oddawania głosu) oraz internetowego (dostępnego z każdego miejsca na

świecie, ale zdecydowanie bardziej skomplikowanego). Poinformowała, iż Polska

Organizacja Turystyczna, wspierając działania promocyjne Urzędu Marszałkowskiego

województwa warmińsko-mazurskiego włącza się w akcję na różne sposoby, chociażby

w czasie uczestnictwa w różnego rodzaju targach. Obecnie dostrzeganym problemem jest

brak wiedzy o konieczności ponownego oddania głosu. Poprzedni etap został zakończony,

a nowy wymaga odrębnego głosowania. Dlatego ważne jest by jak najwięcej o tym mówić

i przypominać o konieczności ponownego oddania głosu, chociażby w wywiadach, podczas

konferencji prasowych itp. Stąd też pomysł zorganizowania ogólnoświatowego dnia

głosowania, w czasie którego można byłoby zaprosić Polaków i Polonię do oddania głosu.

W czasie tego dnia autorytety z różnych dziedzin popierałyby publicznie akcję i namawiały

do głosowania.



Podsumowując posiedzenie, przewodniczący Zespołu senator Stanisław Gorczyca

przekazał, że na następne posiedzenie oprócz Ministra Spraw Zagranicznych i Marszałka

województwa warmińsko-mazurskiego zaproszeni zostaną również polscy posłowie do

Parlamentu Europejskiego. Poprosił też o zastanowienie się nad sposobem włączenia

parlamentarzystów z innych regionów kraju do działań na rzecz konkursu. Zaaprobował

wykorzystywanie w czasie różnego rodzaju spotkań z wyborcami i w czasie dni otwartych

w Senacie przygotowanych przez Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego

gadżetów promujących konkurs.


