
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 5 lipca 2011 r.

Nr posiedzenia: 90

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Informacja o rezultatach III Międzynarodowej Konferencji Młodych Liderów
Polonijnych „Quo vadis” w Toronto.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Dorota Arciszewska
-Mielewczyk, Ryszard Bender, Józef Bergier, Władysław Dajczak, Stanisław
Gogacz, Marek Konopka, Bronisław Korfanty, Roman Ludwiczuk, Maria
Pańczyk-Pozdziej, Andrzej Person, Sławomir Sadowski, Piotr Zientarski,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ Stanisław
Cygnarowski,

− Kongres Polonii Kanadyjskiej:
− wiceprezes Jerzy Barycki,

− Konferencja Młodych Liderów Polonijnych „Quo vadis 3”:
− przewodnicząca Natalia Kusendova,
− przewodniczący Marcin Grządka,
− przedstawiciel projektu z ramienia Stowarzyszenia Emigracji Polskiej

w Irlandii Północnej Maciej Bator,
− przedstawicielka projektu z ramienia Klubu Studentów Polskich w

Grodnie Weronika Grishel,
− przedstawiciel projektu z ramienia Stowarzyszenia Emigracji Polskiej

Jacek Winnicki,
− przedstawiciel projektu z ramienia Polish-American Forum Łukasz

Lipiński,
− doradca projektu Anna Barycka,
− przedstawiciel projektu Warren Czarnogórski,
− przedstawiciel projektu Jacek Garbaczewski,
− przedstawicielka projektu Natalia Jankowska,
− przedstawicielka projektu Martha Kornobis,
− przedstawicielka projektu Asia Marks,
− przedstawicielka projektu Ania Rak,

− Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku:
− rektor prof. dr hab. Adam Koseski,

− Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie:
− wiceprezes Zarządu Marek Zieliński,

− Fundacja „Semper Polonia”:
− prezes Zarządu Marek Hauszyld,
− dyrektor Biura Ireneusz Chodorek,



− przedstawiciel Kancelarii Senatu - dyrektor Biura Polonijnego Artur
Kozłowski.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Przewodniczący Konferencji Młodych Liderów Polonijnych „Quo vadis”: Natalia Kusendova oraz

Marcin Grządka zaprezentowali przebieg kolejnej edycji konferencji „Quo vadis 3”, która odbyła się
w dniach 13-15 maja 2011 r. na Uniwersytecie Torontońskim. Uczestniczyło w niej 208 delegatów
z Kanady, USA i Europy, a jej organizatorami byli: Young Polish Canadian Professional Association
(YPCPA), Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie (PISK) oraz Stowarzyszenie Polskich Studentów
na Uniwersytecie Torontońskim (PSA). Podczas konferencji omawiano kwestie dotyczące możliwości
współpracy z Polską, opracowania planu działania, budowania struktur organizacyjnych, wzmacniania
umiejętności liderskich i efektywnej komunikacji młodej Polonii.
Pierwsza konferencja w ramach projektu „Quo vadis” odbyła się w 2009 roku w Ottawie
i wzięło w niej udział 117 delegatów z Kanady), kolejna w 2010 roku w Windsor w Kanadzie (175
delegatów z Kanady i USA), następną edycję zaplanowano w dniach 18-20 maja 2012 roku w Nowym
Jorku.
Najważniejszym rezultatem projektu „Quo vadis” jest stworzenie międzynarodowej sieci współpracy
młodych liderów polonijnych.
Marcin Grządka zwrócił uwagę, że tożsamość i potrzeby tzw. „młodej Polonii” nie pasują do specyfiki
funkcjonowania organizacji tzw. „starej Polonii”. To właśnie brak oferty skierowanej do młodzieży
zapoczątkował proces aktywizacji młodzieży polonijnej. Jak argumentował Marcin Grządka, Polska
powinna być zainteresowana wspieraniem tego procesu, ponieważ aktywni
i zintegrowani młodzi liderzy polonijni gwarantują promocję pozytywnego wizerunku naszego kraju
na świecie. Marcin Grządka podkreślił znaczenie programu „Szkoła Liderów Polonijnych”,
oferowanego dzięki wsparciu Kancelarii Senatu przez Stowarzyszenie Liderów Polonijnych oraz
wyraził potrzebę przygotowania oferty również dla bardziej zaawansowanych liderów. Zwrócił
uwagę, że dla młodych działaczy udział w Szkole Liderów Polonijnych to z jednej strony wyróżnienie
i nagroda za ich aktywność społeczną, ale także możliwość lepszej integracji i koordynacji działań.
Dlatego takich szkoleń powinno być jak najwięcej.
Jak podkreślił przedstawiciel Stowarzyszenia Emigracji Polskiej z Irlandii Północnej Maciej Bator,
konferencja „Quo vadis” nie jest doroczną imprezą, ale spotkaniem, które ma mobilizować młodych
ludzi do ciągłej aktywności polonijnej. Poza tym jest ona płaszczyzną wymiany doświadczeń
i zachęca do nawiązywania współpracy międzynarodowej. Maciej Bator zwrócił uwagę na brak
wspólnego planu rozwoju środowiska polonijnego i współpracy Polski z Polonią. Odnosząc się do
przygotowywanego przez MSZ rządowego projektu współpracy z Polonią wyraził zdziwienie, że
zupełnie pominięto w nim „młodą Polonię”.
Następnie przedstawiciel Stowarzyszenia Emigracji Polskiej i członek komisji rekrutacyjnej „Quo
vadis 3” w Europie  Jacek Winnicki przedstawił przebieg rekrutacji 50 najbardziej aktywnych liderów
z Europy.
Z kolei przedstawicielka projektu z ramienia Klubu Studentów Polskich w Grodnie Weronika Grishel
omówiła główne problemy związane z rekrutacją uczestników ze Wschodu, takie jak niewystarczająca
znajomość języka angielskiego oraz brak inicjatywy młodzieży, przejawiający się przede wszystkim w
niechęci do załatwiania niezbędnych formalności. Przyznała, że przed udziałem w projekcie „Quo
vadis” nie uświadamiała sobie, jakim potencjałem dysponuje „młoda Polonia” oraz podkreśliła, że,
młodzieży ze Wschodu brakuje jeszcze wiedzy i narzędzi, dlatego chciałaby się uczyć od kolegów
z Zachodu. Zapowiedziała złożenie do Kancelarii Senatu projektu uwzględniającego tę potrzebę.
Prezentacje młodych liderów wzbogaciły fragmenty filmu wideo zawierającego relację z tegorocznej
konferencji „Quo vadis 3”.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Andrzej Person, Józef Bergier, Maria Pańczyk-Pozdziej, Dorota
Arciszewska-Mielewczyk.
Senator Józef Bergier zachęcał młodzież do korzystania z oferty 6 szkół, umożliwiających bezpłatną
naukę języka polskiego w Polsce.



Senator Marię Pańczyk-Pozdziej interesowało, jaka część młodzieży polonijnej w Kanadzie i USA
działa w organizacjach  społecznych.
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk wyraziła uznanie dla aktywności młodzieży polonijnej oraz
dopytywała o pilne problemy, w których rozwiązaniu mógłby dopomóc Senat. Zaapelowała także
młodych liderów o zainteresowanie się sytuacją Polaków w takich krajach jak Litwa czy Białoruś.
Prezes Zarządu Fundacji „Semper Polonia” Marek Hauszyld omówił proces integracji młodzieży
polskiej z Europy Wschodniej od 2005 r., w tym szczególnie działalność Klubów Stypendystów
Fundacji „Semper Polonia” wspieranych ze środków Kancelarii Senatu. Podobnie jak „młoda Polonia”
z Zachodu, młodzież ze Wschodu nie chciała współpracować z istniejącymi organizacjami polskimi.
W ten sposób powstawały kolejne Kluby Stypendystów, których w Europie Wschodniej jest obecnie
18. Marek Hauszyld wezwał do lepszej koordynacji działań młodych organizacji
i grup polonijnych na świecie oraz zachęcił przedstawicieli projektu „Quo vadis” do korzystania
z możliwości jakie oferuje portal Iuvenum Polonia.
Na zakończenie przewodniczący komisji senator Andrzej Person podziękował „młodej Polonii” za
aktywność oraz zadeklarował wsparcie Senatu w kolejnych latach. W imieniu uczestników projektu
„Quo vadis” Marcin Grządka podziękował za dotychczasową pomoc Senatu i za możliwość
zaprezentowania rezultatów konferencji na posiedzeniu komisji. Następnie na ręce przewodniczącego
przekazał upominek dla marszałka Senatu.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


