
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 20  lipca 2010 r.

Nr posiedzenia: 66

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person - przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Integracja i aktywizacja młodej Polonii na świecie – informacja o projekcie
„Quo vadis 3”.

2. Opinia komisji na temat projektu uchwały Prezydium Senatu w sprawie
priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą w 2011 roku.

3. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w
zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

4. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Dorota Arciszewska-
Mielewczyk, Ryszard Bender, Józef Bergier, Barbara Borys-Damięcka
Władysław Dajczak, Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński, Marek Konopka,
Bronisław Korfanty, Maria Pańczyk-Pozdziej, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej
Person, Sławomir Sadowski, Tadeusz Skorupa, Andrzej Szewiński.

− goście:

− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− naczelnik wydziału w departamencie współpracy z Polonią Mieczysław

Sokołowski,
− Kongres Polonii Kanadyjskiej:

− wiceprezes ds. Polonii Jerzy Barycki,
− The North American Quo Vadis Council:

− doradca Anna Barycka (praktykantka w Kancelarii Senatu),
− doradca Kamil Mróz,

− Polska Agencja Prasowa:
− Izabela Dominik,

Kancelaria Senatu:
− wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald Łanczkowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Młodzi działacze polonijni z Kanady, doradcy The North American „Quo vadis” Council - Anna

Barycka i Kamil Mróz poinformowali komisję o projekcie konferencji dla młodych liderów
polonijnych „Quo vadis”. Na początku Kamil Mróz wyjaśnił, że do zorganizowania konferencji
„Quo vadis” przyczyniła się m.in. luka pokoleniowa w organizacjach polonijnych w Kanadzie.
Młodzież nie angażowała się w działalność, ponieważ zabrakło koordynatora oraz trudno było się jej
przebić. Jednak, jak podkreślił Kamil Mróz, dla integracji i zachowania ciągłości Polonii niezbędna
jest energia, nowe pomysły i znajomość nowoczesnych technologii, którymi dysponuje młode



pokolenie. Kamil Mróz nawiązał do pierwszej konferencji dla młodzieży polonijnej, która odbyła się
w 1969 oraz w 1971 roku oraz zwrócił uwagę, że od tego czasu wiele się zmieniło, m.in. sytuacja
polityczna i gospodarcza Polski, możliwości komunikacyjne.
Następnie Anna Barycka w swym wystąpieniu scharakteryzowała przebieg oraz rezultaty
dotychczasowych konferencji „Quo vadis”, które odbyły się w 2009 roku w Ottawie i w 2010 roku w
Windsor w Kanadzie. Wymiernym rezultatem pierwszej konferencji „Quo vadis” było powstanie
prężnie obecnie się rozwijającej organizacji – „Young Polish Candadian Professionals Association”
(YPCPA) oraz nawiązanie współpracy między młodymi liderami Polonii kanadyjskiej i
organizacjami „starej Polonii”. Anna Barycka podkreśliła również współpracę Polonii kanadyjskiej
oraz amerykańskiej podczas przygotowywania konferencji. Prezentację wzbogaciły fragmenty
nagrań wideo z konferencji w maju br., w której uczestniczył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
wraz z delegacją. Anna Barycka podziękowała Senatowi za dofinansowanie konferencji oraz
zapowiedziała, że kolejna konferencja planowana jest 13-15 maja 2011 roku w Toronto. Planowany
jest udział ok. 200. przedstawicieli młodzieży polonijnej z Kanady i USA oraz 50. liderów młodej
Polonii z całego świata. Jak poinformowała, więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej: www.quovadisconference.com.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Maria
Pańczyk-Pozdziej, Ryszard Bender, Tadeusz Skorupa.
Na zakończenie przewodniczący komisji Andrzej Person pogratulował młodym liderom z Kanady
udanej i cennej inicjatywy oraz życzył wielu sukcesów. Podkreślił, że aktywność młodzieży
polonijnej z Kanady może być wzorem dla innych młodych społeczności polonijnych.

Ad. 2 Wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski omówił i przedłożył
komisji do zaopiniowania projekt uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetów
finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 roku.
Poinformował także komisję, że do Biura Polonijnego napływają tej sprawie opinie członków
Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Tadeusz Skorupa, Józef Bergier, Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, Barbara Borys-Damięcka.
Senator Józef Bergier wyraził zadowolenie z kontynuacji uwzględniania wśród priorytetów promocji
języka polskiego oraz edukacji dzieci i młodzieży polonijnej.
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk podkreśliła, że polska dyplomacja powinna bardziej
aktywnie włączać się w rozwiązywanie problemów mniejszości polskiej w różnych krajach.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Prezydium Senatu proponując jednocześnie,
zgodnie z sugestią senator Barbary Borys-Damięckiej, skrócone brzmienie § 1 pkt 2 projektu
uchwały: wspieranie działań środowisk polskich i polonijnych ukierunkowanych na rozwój
szkolnictwa polskiego oraz promowanie języka i kultury polskiej poza granicami, służące
zachowaniu więzi z Polską oraz potrzebom edukacyjnym ich dzieci.

Ad. 3 Wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski, z upoważnienia szefa
Kancelarii Senatu Ewy Polkowskiej przedstawił opinię Kancelarii Senatu w sprawie skierowanego
do Kancelarii Senatu po terminie wniosku o zlecenie zadania o charakterze programowym:
16. Festiwal Kultury Kresowej w ramach kierunku trzeciego: „Promowanie kultury polskiej
i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju”.
Przewodniczący komisji Andrzej Person przypomniał, że wniosek na wyższą kwotę dofinansowania
był już wcześniej rozpatrywany przez Prezydium Senatu i otrzymał opinię negatywną. W rozmowach
z organizatorami wielokrotnie zwracano uwagę na niezmienną od lat formułę festiwalu oraz na brak
informacji w mediach o dofinansowaniu Senatu. Z drugiej strony tradycyjnie wspierany przez Senat
festiwal jest miejscem spotkań liderów oraz artystów polonijnych ze Wschodu.
Senator Barbara Borys-Damięcka podkreśliła, że choć dofinansowanie Senatu wynosi aż 30 proc., od
trzech lat w transmisji telewizyjnej nie pojawiła się wzmianka na ten temat. Senator zwróciła
również uwagę, że inne instytucje, które powinny być zainteresowane tym wydarzeniem, przyznały
w tym roku niewielkie dotacje.
Senator Maria Pańczyk-Pozdziej wyraziła opinię, że organizatorzy powinni wkładać więcej wysiłku
w pozyskanie sponsorów dla festiwalu.



W odpowiedzi na zapytanie senatora Piotra Gruszczyńskiego dyrektor Romuald Łanczkowski
poinformował, że umowy z organizatorami posiadają odpowiednie zapisy dotyczące obowiązku
informowania o dofinansowaniu Kancelarii Senatu.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Barbara Borys-Damięcka, Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, Piotr Gruszczyński, Sławomir Sadowski, Marek Konopka, Maria Pańczyk
Pozdziej, Tadeusz Skorupa.
W głosowaniu komisja poparła pozytywną opinię Kancelarii Senatu dotyczącą dofinansowania
omawianego zadania.

Ad. 4. W sprawach różnych senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk poinformowała o zaproszeniu na
III. Zjazd Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech, 24-26 września br. oraz zadeklarowała
gotowość udziału w tym wydarzeniu. Następnie senator zgłosiła swój udział w pracach zespołu ds.
opracowania projektu uchwały komisji w sprawie realizacji postanowień Traktatu między RP a RFN
o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku.
W odpowiedzi senator Józef Bergier zaproponował, by zespół pracował w dotychczasowym
trzyosobowym składzie.
W głosowaniu komisja nie zaakceptowała propozycji rozszerzenia składu zespołu.
Na prośbę przewodniczącego komisji senator Tadeusz Skorupa przekazał sprawozdanie z przebiegu
dotychczasowych prac zespołu.
Następnie przewodniczący komisji Andrzej Person zaapelował do członków komisji o udzial w
swoich okręgach wyborczych w wydarzeniach związanych z dofinansowanymi przez Senat
wakacyjnymi pobytami w Polsce dzieci i młodzieży polonijnej oraz do przedstawiania komisji
sprawozdań.
W odpowiedzi swoje sprawozdanie przekazał komisji senator Marek Konopka.
Na zakończenie senator Tadeusz Skorupa poinformował komisję o incydencie odmowy wiz dla
młodzieży polskiej z Białorusi w związku z planowanym wyjazdem na zorganizowaną kolonię
w Podczerwonem. Przewodniczący komisji poprosił senatora o wyjaśnienie tej sprawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


