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Protokół z 7 posiedzenia Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego

W dniu 4 marca 2009. o godz. 15.00 w sali 217 w budynku Senatu odbyło się kolejne

spotkanie Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego. Było ono kontynuacją

poprzedniego posiedzenia, poświęconego osobie Henryka Sławika i okazją do ponownego

zaprezentowania filmu na temat jego działalności na rzecz ratowania osób narodowości

żydowskiej w okresie II wojny światowej. Słowo wstępne wygłosił pan Grzegorz Łubczyk –

autor książek o Henryku Sławiku, współtwórca prezentowanego filmu, wieloletni

korespondent polskiej prasy na Węgrzech oraz ambasador RP w tym kraju w latach 1997-

2001. Po projekcji filmu wyświetlono także reportaż z premiery filmu w Izraelu.

Po obejrzeniu obu filmów rozpoczęła się dyskusja nt. możliwości emisji tych

dokumentów w telewizji publicznej. Telewizja Polska wyemitowała film w Programie

Pierwszym tylko jeden raz i to w godzinach nocnych, zaś Telewizja Polonia – mniej oglądana

przez telewidzów w Polsce kilkakrotnie. Stąd przypuszczać można, że postać Henryka

Sławika jest w kraju bardzo mało znana, zaś walory poznawcze obejrzanego dokumentalnego

filmu mogłyby ją znakomicie przybliżyć. Zespół wystąpi do TVP1,

TV Polonia i TV Historia z wnioskiem o emisję filmu z podaniem konkretnej daty

(np. rocznicy urodzin lub śmierci H. Sławika) i godziny. W przypadku TV Historia

zaproponowano także, aby wnioskować o rozszerzenie programu również o rozmowy,

spotkania z twórcami filmu, z przedstawicielami Zespołu itp.

W ramach przybliżenia postaci Henryka Sławika postanowiono, że Zespół zwróci się do

Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Kultury z wnioskiem o pomoc w

zorganizowaniu wystawy poświęconej jego osobie oraz o popularyzację w innych krajach

wiedzy na temat jego działalności.

Pod koniec spotkania zasygnalizowano jeden z tematów następnego posiedzenia

Zespołu. Ma być nim budowa autostrady A1 na odcinku Pyrzowice – Stryków. W związku

z tym, że podpisanie umowy ma nastąpić wkrótce, a termin budowy tego odcinka został

przesunięty, postawiono pytanie o udział Stadionu Śląskiego w Euro 2012.

Obecny system komunikacji drogowej z północy Polski do Chorzowa jest zbyt mało wydolny

by móc obsłużyć tak dużą imprezę jak EURO 2012. Czy w związku z tym Stadion Śląski

będzie brany pod uwagę w czasie mistrzostw? Wiedza o tym fakcie pozwoliłaby samorządom

w racjonalny sposób rozporządzać środkami finansowymi.


