
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 27 stycznia 2009 r.

Nr posiedzenia: 30

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja na temat organizacji jubileuszu obchodów 65 rocznicy bitwy pod
Monte Cassino.

2. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za granicą.

3. Sprawy różne

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz ABgarowicz, Józef Bergier,
Krystyna Bochenek, Barbara Borys-Damięcka, Stanisław Gogacz, Piotr
Gruszczyński, Maciej Klima, Marek Konopka, Maria Pańczyk-Poździej,
Andrzej Person, Czesław Ryszka, Tadeusz Skorupa, Andrzej Szewiński,
Stanisław Zając, Piotr Zientarski.

− zaproszeni goście:
− Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych:

− zastępca kierownika Jan S. Ciechanowski
− Instytut Pamięci Narodowej:

− wiceprezes Franciszek Gryciuk
− Rada Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa:

− sekretarz generalny Andrzej Przewoźnik
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech
Tyciński.

− Ministerstwo Obrony Narodowej:
− płk  Mirosław Kaliński

− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
− Jan Łazicki

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”:
− prezes Zarządu Krajowego Maciej Płażyński
− dyrektor Biura Zarządu Krajowego Andrzej Chodkiewicz

− Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”:
− prezes Jerzy Marek Nowakowski
− główna księgowa Barbara Suska

− Fundacja „Semper Polonia”:
− prezes Marek Hauszyld

− przedstawiciele Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu: dyrektor Artur
Kozłowski.
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Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący komisji przypomniał, że komisja już po raz kolejny zajmuje się kwestią remontu

cmentarza żołnierzy polskich i przygotowaniami do obchodów przypadającej 18 maja br. rocznicy
zwycięskiej bitwy żołnierzy 2. Korpusu Armii gen. Andersa.
Sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik zapewnił, że
polski cmentarz wojenny na Monte Cassino zostanie w sposób właściwy przygotowany do
tegorocznych uroczystości 65. rocznicy bitwy. Poinformował, że udało się zakończyć
najtrudniejszy etap przygotowania prac remontowych na cmentarzu, zgromadzić niezbędną
dokumentację techniczną w sprawie remontu generalnego cmentarza, prac konserwatorskich,
wzmocnienia murów i fundamentów oraz zagospodarowania zieleni.  Zapewnił, że dokumentacja
jeszcze w tym tygodniu zostanie przedstawiona jego włoskiemu odpowiednikowi.  Dodał, że na
początku lutego powinna zostać uruchomiona procedura przetargowa i do marca powinny
zakończyć się wszystkie procedury wewnętrzne oraz zostać wyłoniona firma, która wykona prace
na cmentarzu.  Prace remontowe na cmentarzu rozpoczną się w połowie marca. Do maja powinien
zrealizowany być I etap prac, czyli przygotowanie cmentarza wojennego do uroczystości 65.
rocznicy bitwy o Monte Cassino.
Do informacji przedstawionych przez A. Przewoźnika sceptycznie odniosła się wicemarszałek
Krystyna Bochenek. Wyraziła wątpliwość, czy do momentu rozpoczęcia obchodów uda się
zakończyć pierwszy etap prac remontowych.
Odpowiadając A. Przewoźnik zapewnił ponownie, że ROPWiM przeprowadzała już tego typu
prace i – jego zdaniem – przewidywane terminy pozwolą na przygotowanie cmentarza Monte
Cassino do obchodów rocznicowych. Dodał, że po zakończeniu uroczystości remont będzie
kontynuowany. „W tym roku na remont cmentarza Monte Cassino przeznaczymy około miliona
złotych” – powiedział A. Przewoźnik, zaznaczając, że „odbije się to finansowo na remontach
cmentarzy na terenie kraju oraz na Wschodzie”. Podkreślił, że Rada Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa przygotowuje także pełną zweryfikowaną listę pochowanych na cmentarzu Monte
Cassino.
Zastępca kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Ciechanowski,
poinformował, że urząd przygotowuje się do organizacji uroczystości obchodów 65. rocznicy bitwy
o Monte Cassino i już wkrótce zostanie powołany komitet organizacyjny. Ze względu na to, że jest
to okrągła, 65. rocznica, uroczystość cieszy się większym zainteresowaniem ze strony
kombatantów, przede wszystkim tych, którzy mieszkają w USA, Kanadzie i Anglii. Zapewnił
jednocześnie, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych zapewni im m.in. przelot i
zakwaterowanie.
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewnił, że zabezpieczają wszystkie działania
wspierające obchody oraz, że wykonują to najlepiej jak potrafią.
Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował o zabezpieczeniu przez
Ministerstwo asysty honorowej oraz udziału Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Senator Barbara Borys-Damięcka wyraziła żal, że właściwie nikt z obecnych nie ma kompetencji,
by wspomóc Radę Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa w kwestii remontu cmentarza na Monte
Cassino. Wyraziła nadzieję, ze uroczystości przebiegną godnie, bo jest to sprawa ważna dla Polski i
Polaków.
Przewodniczący Andrzej Person zaznaczył, że są duże szanse iż roboty kamieniarskie będą
wykonane w czasie, który pozostał do uroczystości.

Ad. 2 Przewodniczący senator Andrzej Person przeszedł do punktu drugiego i przekazał głos
reprezentantom organizacji pozarządowych, których wnioski o dotacje będą omawiane na
posiedzeniu Komisji. Głos zabrali kolejno: prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Jerzy
Marek Nowakowski, dyrektor biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
Andrzej Chodkiewicz oraz prezes Fundacji „Semper Polonia” Marek Hauszyld. Następnie dyrektor
Biura Polonijnego Artur Kozłowski przedstawił Opinię Kancelarii Senatu  dotyczącą wniosków o
charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą. Komisja następnie
przyjęła opinię większości, z jednym wyjątkiem. Komisja postanowiła zaproponować Prezydium
Senatu rozważenie odłożenia wniosku pn. Dofinansowanie I Światowego Zjazdu Wilniuków oraz
zobowiązania prezesa Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” do przedstawienia na kolejnym
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posiedzeniu Komisji maksymalnie uszczegółowionego kosztorysu tego wydarzenia.

Ad 3 W sprawach różnych przewodniczący Andrzej Person poinformował, ze wraz z prezesem
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Maciejem Płażyńskim postanowili, że kolejne Igrzyska
Polonijne w roku 2010 odbędą się w Zakopanem, a następnie poprosił senatora Tadeusza Skorupę
by był pełnomocnikiem Komisji ds. organizacji tych Igrzysk. Wicemarszałek Senatu Krystyna
Bochenek z kolei poinformowała zebranych, że spotkała się wraz z senatorem Bronisławem
Korfantym ze studentami pochodzącymi z dawnych krajów Związku Radzieckiego studiującymi na
śląskich uczelniach. Przewodniczący podał termin kolejnego posiedzenia Komisji – 3 lutego 2009
roku.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Małgorzata Tycińska


