
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia:  30 czerwca 2009 r.

Nr posiedzenia: 43

Posiedzeniu przewodniczył: senator  Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Instytutu Adama Mickiewicza na temat Roku Polskiego w
Wielkiej Brytanii.

2. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z uroczystości z okazji 65.
Rocznicy bitwy pod Monte Cassino.

3. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender,
Barbara Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Janina Fetlińska, Stanisław
Gogacz, Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Bronisław Korfanty, Maria
Pańczyk-Pozdziej, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Person, Czesław Ryszka,
Tadeusz Skorupa, Andrzej Szewiński, Stanisław Zając,

− zaproszeni goście:
− Instytut Adama Mickiewicza:

− dyrektor Paweł Potoroczyn,
− koordynator Polska!Year Aneta Wiśniewska,
− rzecznik Magdalena Mich,

− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
− dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego Jacek Miler,
− główny specjalista Teresa Mikulska,
− starszy specjalista Szymon Badura,

− Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa:
− sekretarz generalny Andrzej Przewoźnik,

−  Sejm RP:
− członkowie Parlamentarnej Grupy Polsko-Brytyjskiej,
− sekretarz Grupy Beata Żylińska,

− Kancelaria Senatu:
− wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald Łanczkowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Senator Andrzej Person przedstawił zebranym informację o regatach o puchar Ministra Spraw

Zagranicznych RP Bydgoszcz-Oxford-Cambridge, które miały miejsce 30 maja br. na Tamizie
w Londynie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się na dziedzińcu parlametu brytyjskiego. W
zawodach zwyciężyła załoga z Bydgoszczy.
Przewodniczący komisji podkreślił, że ta wspaniała promocja naszego kraju i niezwykle udana
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impreza prawie nic nie kosztowała, a była istotną częścią Polska!Year.
Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Paweł Potoroczyn podziękował za możliwość
zaprezentowanie sezonu polskiego w Wielkiej Brytanii przed komisją i Parlamentarną Grupą
Polsko-Brytyjską.
Podkreślił, że rok 2009 jest niezwykle trudny dla Instytutu, ponieważ w jednym czasie odbywają
się trzy wielkie i wymagające wielu przygotowań i ogromnego nakładu pracy imprezy: rok polski
w Izraelu, w  Rosji oraz Polska!Year w Wielkiej Brytanii. Powiedział, że bez wielkiego wysiłku
wszystkich pracowników Instytutu, ich wspaniałej pracy zorganizowanie trzech tak
skomplikowanych przedsięwzięć nie byłoby możliwe.
Aneta Wiśniewska omówiła bardziej szczegółowo rok polski w Wielkiej Brytanii. Podkreśliła, że
przygotowania rozpoczęto w roku 2006. Pierwsze imprezy miały miejsce w marcu br. Główne
zadanie Polska!Year to pokazanie Brytyjczykom, że kultura polska zasługuje na wielkie uznanie,
jest z najwyższej półki, a Polacy to nie tylko hydraulicy i sprzątaczki. W ciągu ponad dwóch ? do
Polski przyjechało ponad 250 osób z Wielkiej Brytanii, głównie kuratorzy, dyrektorzy galerii
i muzeów, dyrygenci, reżyserzy itp. Takie wizyty studyjne – zawsze przygotowywane dla
konkretnych osób, w konkretnym celu - miały za zadanie zainteresować brytyjskich twórców
kultury polską sztuką. Dodała, że tego rodzaju inwestycje są nie do przecenienia i będą
procentować nie tylko w czasie sezonu polskiego w Wielkiej Brytanii, ale również przez wiele
następnych lat. Polska!Year rozpoczęło wykonanie Pasji wg Św. Łukasz w Katedrze Canterburry
pod batuta kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Wydarzeniem zamykającym polski sezon
będzie Festiwal na Orkadach w Północnej Szkocji w czerwcu 2010 roku. Instytut Adama
Mickiewicza ponosił maksymalnie 30% kosztów pojedynczej imprezy, oczywiście była to
proporcja elastyczna – raz więcej, raz mniej, w zależności od potrzeb. Budżet zmniejszył się przez
kryzys i rosnące osłabienie złotówki. Budżet IAM zmalał najpierw o 50%, a potem dodatkowo
jeszcze o 30% ze względu na kurs złotego. Mimo tak drastycznych cięć udało się nie zrezygnować
z żadnej imprezy.
Dyrektor Potoroczyna zaznaczył,  że jeśli chcemy sukcesów w dyplomacji kulturalnej i promocji
Polski, to musimy wprowadzić budżet zadaniowy i planowanie co najmniej 3-letnie. To jedyna
szansa na to, żeby promując polską kulturę w świecie odnieść sukces.

Ad. 2  Senator Barbara-Borys Damięcka przedstawiła relację z uroczystości 65. rocznicy bitwy pod
Monte Cassino. Podkreśliła, że uroczystości były zorganizowane na najwyższym poziomie.
Zapewniona była opieka medyczna, ochrona przed słońcem, napoje oraz opieka harcerzy.
Kombatanci mogli w każdej chwili liczyć na wszelką pomoc.
Senator, odpowiadając na pytanie senator Janiny Felińskiej, powiedziała, że punkt informacyjny na
cmentarzu dalej nie funkcjonuje.
Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik
poinformował zebranych, że I etap prac remontowych na cmentarzu został zakończony. Dodał, że
Rada dołożyła do remontu 300 tysięcy złotych przeznaczonych na inne zadania. Co do środków na
kolejne etapy remontu Rada ma nadzieję, że będą one zabezpieczone w budżetach na kolejne lata.

Ad. 3 Przewodniczący Andrzej Person poinformował zebranych, że następne posiedzenie Komisji będzie
miało miejsce 14 lipca o godzinie 17.00 w sali 217.
Jednym z punktów będzie omówienie raportu pt.: „Program Rozwoju Oświaty Polskiej za Granicą i
Oświaty Polonijnej na lata 2009 – 2011” przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


