Udzia³ Senatu III RP
w ¿yciu Polaków za granic¹
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W okresie miêdzywojennym Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyk³ada³ ogromn¹ wagê do problemu emigracji i do spraw zwi¹zanych
z Poloni¹. Podejmowano ró¿ne dzia³ania, zmierzaj¹ce do zintegrowania Polaków mieszkaj¹cych poza krajem. W 1929 roku odby³ siê
I Zjazd Polaków z Zagranicy, powo³ano te¿ Radê Organizacyjn¹, koordynuj¹c¹ inicjatywy s³u¿¹ce sprawom polonijnym; prezesem Rady zosta³ Marsza³ek Senatu Juliusz Szymañski. Podczas II Zjazdu w 1934
roku powsta³ Œwiatowy Zwi¹zek Polaków z Zagranicy („Œwiatpol”)
skupiaj¹cy wiêkszoœæ œrodowisk polonijnych. Na czele Zwi¹zku stan¹³
Marsza³ek Senatu W³adys³aw Raczkiewicz.
„Œwiatpol” d¹¿y³ do wzmocnienia wiêzi Polonii z krajem, wspó³pracowa³ z organizacjami oœwiatowo-kulturalnymi na obczyŸnie, zbiera³
fundusze i dofinansowywa³ wydawnictwa polonijne.
Nawi¹zuj¹c do tradycji okresu miêdzywojennego odrodzony
w 1989 roku Senat III RP, w wyniku porozumienia ró¿nych si³ politycznych, ponownie obj¹³ patronat nad Polakami ¿yj¹cymi poza Polsk¹.
Z bud¿etu Kancelarii Senatu pochodz¹ znacz¹ce fundusze przeznaczone na cele opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹.
Utworzenie w 1990 roku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
w którym obok Marsza³ka Senatu I kadencji, Andrzeja Stelmachowskiego, znalaz³o siê wiele osób zaufania publicznego, w tym senatorów
i dostojników koœcielnych, umocni³o nadzieje œrodowisk polonijnych
na zmianê polityki pañstwa wobec polskiej diaspory w œwiecie i wzbudzi³o zaufanie wobec odradzaj¹cych siê, demokratycznych instytucji
polskiego pañstwa.
Wa¿nym zadaniem Senatu RP – a tak¿e wspó³pracuj¹cych z nim organizacji pozarz¹dowych, które zajmuj¹ siê problemami Polaków za
granic¹ (Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” i inne) – jest upowszechnianie w kraju wiedzy
o naszych rodakach na œwiecie, przybli¿anie ich historycznego dorobku i obecnych, czêsto znakomitych osi¹gniêæ.
Politykê polonijn¹ Senat realizuje poprzez dzia³alnoœæ indywidualn¹ Marsza³ka Senatu, prace Prezydium Senatu oraz Komisji Spraw
Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹. W przypadku wielu inicjatyw dzia³ania Marsza³ka, Prezydium i komisji wzajemnie wspomagaj¹ siê i uzupe³niaj¹.
Marsza³ek, jako g³ówny reprezentant Senatu, jest jednoczeœnie g³ównym patronem honorowym oraz mecenasem wielu inicjatyw na rzecz
Polonii i wa¿nych wydarzeñ z udzia³em Polaków z zagranicy.
Prezydium Senatu RP rozpatruje wnioski o przyznanie pomocy finansowej, zaopiniowane wczeœniej przez Komisjê Spraw Emigracji
i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹ oraz Kancelariê Senatu. Do roku
1993 fundusze te by³y przeznaczone w ca³oœci na zadania pañstwowe
wykonywane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a od 1994 ro-

ku Prezydium Senatu powierza zadania z tego zakresu równie¿ innym jednostkom spoza sektora finansów publicznych (g³ównie stowarzyszeniom i fundacjom).
Pocz¹tkowo niemal ca³oœæ œrodków przeznaczano na pomoc Polakom na Wschodzie. Senat RP ma
znaczny udzia³ w historycznym procesie odradzania siê polskoœci na terenach pañstw powsta³ych
w wyniku rozpadu ZSRR. W du¿ej mierze dziêki Senatowi w tamtejszych œrodowiskach polskich
dynamicznie, choæ nie bez problemów, rozwijaj¹ siê oœwiata i kultura, o¿ywi³y siê bezpoœrednie
kontakty Polaków ze Wschodu z Macierz¹ (w tym szczególnie dzieci i m³odzie¿y z polskich rodzin), powsta³o wiele tytu³ów prasy polskiej, redakcji programów radiowych i telewizyjnych. Obecnie mo¿na uznaæ, ¿e podstawowe potrzeby œrodowisk polskich na Wschodzie s¹ systematycznie
zaspokajane.
Œrodki finansowe przyznawane przez Prezydium Senatu s³u¿¹ teraz przede wszystkim pobudzaniu i wspieraniu w³asnych inicjatyw œrodowisk polskich na Wschodzie, tradycyjnie w sferze
oœwiaty i kultury, ale tak¿e w dziedzinie rozwoju ma³ej przedsiêbiorczoœci, doskonalenia zawodowego, rolnictwa, samorz¹dnoœci oraz upowszechniania wiedzy o obowi¹zuj¹cych uregulowaniach prawa miêdzynarodowego dotycz¹cych standardów ochrony praw mniejszoœci narodowych
i etnicznych.
Znaczna czêœæ œrodków z bud¿etu Kancelarii Senatu jest przeznaczana na budowê i remonty szkó³
polskich poza granicami, domów kultury polskiej oraz siedzib organizacji polskich, g³ównie w krajach b. ZSRR i Europy Œrodkowo-Wschodniej.
Wspó³praca ze œrodowiskami polonijnymi z krajów zachodnich ma odmienny charakter ni¿ w przypadku Polaków na Wschodzie. Polonia zachodnia funkcjonuje od dziesiêcioleci w pañstwach o ugruntowanym systemie demokratycznym, dziêki czemu œrodowiska polonijne mog³y siê swobodnie organizowaæ i, w konsekwencji, zdobywaæ doœwiadczenie w dzia³alnoœci politycznej, spo³ecznej, kulturalnej
itp. Polacy ¿yj¹cy na Zachodzie oczekuj¹ przede wszystkim, ¿e Polska wesprze ich dzia³ania i inicjatywy podejmowane wobec w³adz krajów osiedlenia i skutecznie wspieraj¹ tendencje integracyjne Polonii
– obecnie dotyczy to g³ównie Europy i Ameryki Po³udniowej. Potrafi¹ tak¿e doskonale organizowaæ
lobbying na rzecz realizacji najwa¿niejszych celów polskiej polityki zagranicznej. Œrodowiska polonijne oczekuj¹ te¿ pomocy w dokumentowaniu dorobku intelektualnego i w dzia³aniach na rzecz ochrony
dziedzictwa materialnego pokoleñ WychodŸstwa poza granicami. Coraz trudniejsza sytuacja wielu
z nich sprawia, ¿e do Kancelarii Senatu coraz czêœciej wp³ywaj¹ proœby dotycz¹ce np. pomocy przy
utrzymaniu lub remoncie polonijnych placówek kulturalno-oœwiatowych.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Komisja Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹
dba o utrzymanie wiêzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszka³ych za granic¹ oraz
interesuje siê ich sytuacj¹ prawn¹. Inicjuje i koordynuje wspó³pracê œrodowisk polonijnych i polskich na
Wschodzie, a tak¿e dba o ochronê dziedzictwa polskiej kultury, tradycji i obyczaju za granic¹.
Komisja opiniuje dla Prezydium Senatu plan i wykonanie zadañ zlecanych przez Prezydium w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹. Specyfika pracy komisji wymaga bezpoœredniego
kontaktu z przedstawicielami œrodowisk polonijnych i polskich na Wschodzie. Czêste wizyty przedstawicieli organizacji polonijnych s¹ doskona³¹ okazj¹ do zapoznania siê z aktualn¹ sytuacj¹ w œrodowiskach, które reprezentuj¹, z ich problemami i potrzebami. Kontakty z komisj¹ sta³y siê
nieod³¹cznym elementem wizyt przedstawicieli Polonii i Polaków z zagranicy w naszym kraju.
Istotnym prze³omem w polityce Polski wobec Polaków ¿yj¹cych za granic¹ by³y inicjatywy legislacyjne podjête przez Senat IV kadencji. Dwie z nich – pierwsza, dotycz¹ca umo¿liwienia udzia³u Polakom zamieszka³ym poza Polsk¹ w II turze wyborów prezydenckich, oraz druga, dotycz¹ca
repatriacji – zosta³y zaakceptowane przez Sejm oraz Prezydenta RP i wesz³y w ¿ycie. Proces legislacyjny ustawy o obywatelstwie polskim, ustawy o Karcie Polaka i ustawy o ustanowieniu dnia 2 maja
Dniem Polonii i Polaków za granic¹ nie zosta³ zakoñczony, poniewa¿ up³ynê³a kadencja Sejmu
i Senatu.
Senat V kadencji powróci³ do inicjatywy ustanowienia 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granic¹,
przesy³aj¹c do Sejmu projekt stosownej ustawy (uchwalonej 20 marca 2002 roku). W ten uroczysty
sposób zaznaczono jednoœæ wszystkich Polaków, mieszkaj¹cych w kraju i ¿yj¹cych poza nim. U pod-

staw inicjatywy senackiej leg³o przekonanie o potrzebie zachowania ³¹cznoœci z rodakami, którzy ¿yj¹
poza granicami Polski, stanowi¹c blisko 1/3 narodu polskiego. Zosta³a ona podjêta tak¿e jako wyraz
uznania pañstwa polskiego dla dorobku i wybitnych osi¹gniêæ WychodŸstwa w krajach osiedlenia, jako wyraz ho³du nale¿nego za wk³ad w odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci oraz wdziêcznoœci za
pomoc, z jak¹ nasi rodacy ze œwiata spieszyli i spiesz¹ nadal w najtrudniejszych dla Polski okresach.
Ustawa nawi¹zuje do przedwojennej tradycji obchodzenia Dnia Opieki nad Rodakami na ObczyŸnie
i jest spe³nieniem jednej z uchwa³ podjêtych przez II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. W ten sposób Senat V kadencji dokoñczy³ pracê rozpoczêt¹ przez poprzedników.
W czasie VI kadencji Senatu wesz³a w ¿ycie ustawa o Karcie Polaka wprowadzaj¹ca u³atwienia
i przywileje dla Polaków zamieszka³ych na Wschodzie, m.in. pozwolenie na wielokrotne przekraczanie granicy, refundacjê kosztów wizy, dostêp do polskiej edukacji.
Senat RP podejmuje starania, aby nadaæ nowy wymiar kontaktom Polski z polsk¹ diaspor¹ w œwiecie. S³u¿y³y temu m.in. plenarne posiedzenia Senatu w ca³oœci poœwiêcone problemom Polonii i Polaków poza granicami:
— Pierwsze w dniach 4 – 5 marca 1997 roku, w czasie którego – po raz pierwszy na forum parlamentarnym poruszano tematykê zwi¹zan¹ z kondycj¹ polskiej emigracji i adekwatnoœci¹ dzia³añ prowadzonych w kraju w stosunku do potrzeb œrodowisk polskich za granic¹. W debacie g³os zabierali nie
tylko parlamentarzyœci i przedstawiciele resortów zajmuj¹cych siê Poloni¹ i Polakami za granic¹, ale
tak¿e zaproszeni goœcie: ostatni Prezydent RP na UchodŸstwie, przedstawiciel Episkopatu Polski, parlamentarzyœci pochodzenia polskiego z ró¿nych krajów Europy oraz przedstawiciele najwa¿niejszych
organizacji pozarz¹dowych, które wspó³pracuj¹ z Senatem przy realizacji zadañ zleconych w zakresie
opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹.
— Drugie – w dniu 30 kwietnia 2002 roku, w którym – oprócz parlamentarzystów – uczestniczyli
przedstawiciele œrodowisk polonijnych i polskich ze œwiata. Wówczas, w obecnoœci najwy¿szych w³adz
pañstwa polskiego z Prezydentem RP na czele, poszukiwano obszarów i form wspó³dzia³ania na linii
kraj – Polonia, emigracja i Polacy za Granic¹ adekwatnych do aktualnych potrzeb œrodowisk polonijnych i polskich w œwiecie oraz zgodnych z dalekosiê¿nymi celami polskiej polityki zagranicznej.
Pomys³ odbycia debat wynik³ z potrzeby wspólnej refleksji nad sformu³owaniem priorytetów
w pracy organów Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granic¹. Wol¹ Senatu RP by³o równie¿, aby
postulaty zg³aszane w czasie I i II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy wesz³y w fazê realizacji.
Obie debaty œledzi³y uwa¿nie nie tylko media krajowe. Odbi³y siê one szerokim echem w mediach
polonijnych w œwiecie, spotykaj¹c siê z ¿ywym zainteresowaniem odbiorców i z ¿yczliwymi komentarzami.

Powo³anie Polonijnej Rady
Konsultacyjnej przez Marsza³ka
Senatu Bogdana Borusewicza
w lutym 2006 r.
(Fot. K. Czerwiñska)

Jednym z efektów debaty z 30 kwietnia 2002 roku by³a decyzja o powo³aniu przy Marsza³ku Senatu Polonijnej Rady Konsultacyjnej, sk³adaj¹cej siê z przedstawicieli najwiêkszych organizacji polonijnych wszystkich kontynentów. Postêpuj¹ce procesy konsolidacji œrodowisk polonijnych i polskich ze
Wschodu, których wyrazem jest powstanie i dzia³alnoœæ organizacji polonijnych o zasiêgu kontynentalnym (Kongres Polonii Amerykañskiej, Unia Stowarzyszeñ i Organizacji Polskich w Ameryce £aciñskiej, Rada Naczelna Polonii Australijskiej, Europejska Rada Wspólnot Polonijnych) i œwiatowym
(Rada Polonii Œwiata) sprawiaj¹, ¿e – dziêki tej decyzji – g³os tych œrodowisk w kraju bêdzie lepiej
s³yszalny.
Polonijna Rada Konsultacyjna odby³a piêæ posiedzeñ (ostatnie w marcu 2007 r.), w czasie których
poruszane by³y najistotniejsze problemy nurtuj¹ce œrodowiska polskie na œwiecie. Owocem posiedzeñ
by³o m.in. okreœlenie potrzeb spo³ecznoœci polonijnej za granic¹, a w konsekwencji opracowanie
uchwa³ Prezydium Senatu w sprawie okreœlenia kierunków dzia³ania oraz priorytetów finansowania
zadañ pañstwowych w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹ na poszczególne lata.
Biuro Polonijne (luty 2006), z póŸniejszymi zmianami (paŸdziernik 2007).

