
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 26 lipca 2011 r.

Nr posiedzenia: 93

Posiedzeniu przewodniczył: senator Łukasz Abgarowicz – wiceprzewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Opinia komisji na temat projektu uchwały Prezydium Senatu w sprawie
określenia priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad
Polonią i Polakami za granicą w 2012 roku.

2. Informacja Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Padwie na temat sytuacji i
wizerunku Polonii we Włoszech.

3. Sprawy różne.

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

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− radca-minister w Departamencie Współpracy z Polonią Krzysztof
Kasprzyk,

− Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie:
− przewodnicząca dr Ewa Piacentile,

− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
− dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Jacek Miler,

− Fundacja „Semper Polonia”:
− prezes Zarządu Fundacji Marek Hauszyld,

− Kancelaria Senatu:
− dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski.

− 

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski omówił i przedłożył do
zaopiniowania przez komisję projekt uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetów
finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2012 r.
Jednocześnie poinformował komisję, że zaproponowane na 2012 r. priorytety pokrywają się z
priorytetami przyjętymi na rok ubiegły, z wyjątkiem dodanego punktu 7. dotyczącego sportu
polonijnego.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Józef Bergier, Stanisław Gogacz, Barbara Borys-Damięcka,
Maria Pańczyk-Pozdziej, Łukasz Abgarowicz, Andrzej Szewiński, Marek Konopka.
W odniesieniu do § 1 pkt. 2) projektu uchwały senator Józef Bergier zwrócił uwagę, że działania na
rzecz promowania języka i kultury polskiej za granica są również podejmowane na terenie Polski, co
nie znalazło odzwierciedlenia w proponowanym zapisie.



W odniesieniu do § 1 pkt. 1) projektu senator Stanisław Gogacz wyraził wątpliwość dotyczącą
wyróżnienia państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów objętych programem Partnerstwa
Wschodniego.
Z kolei senator Barbara Borys-Damięcka odnosząc się do § 1 pkt. 3) projektu zaproponowała
współpracę Senatu z mediami na rzecz wspierania mediów polonijnych.
Senator Maria Pańczyk-Pozdziej zgłosiła zastrzeżenia do sformułowania znajdującego się w § 1 pkt.
7) projektu: „w duchu zasad olimpizmu”.
Senatorowie zaproponowali następujące zmiany w projekcie uchwały:
1. senator Maria Pańczyk-Pozdziej: w § 1 pkt 7) sformułowanie: „w duchu zasad olimpizmu”

zastąpić sformułowaniem: „w duchu sportowej rywalizacji”. Wniosek nie uzyskał poparcia
komisji.

2. senator Andrzej Szewiński złożył wniosek przeciwny do wniosku senator Marii Pańczyk-
Pozdziej – wniosek został wycofany wobec wniosku nr 4 złożonego przez senator Józefa
Bergiera.

3. senator Józef Bergier: w § 1 dodać pkt 3) w brzmieniu: „Wspieranie działań na rzecz
różnorodnych form doskonalenia języka polskiego naszych rodaków”. Wniosek uzyskał
jednogłośne poparcie komisji.

4. senator Józef Bergier § 1 pkt 7) sformułowanie: „w duchu zasad olimpizmu” zastąpić
sformułowaniem: „w duchu zasad olimpijskich”. Komisja przyjęła wniosek przez aklamację.

W głosowaniu komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą rozpatrywanego
projektu uchwały Prezydium Senatu z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez senatorów.

Ad. 2 Przewodnicząca Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Padwie dr Ewa Piacentile przedstawiła
działalność organizacji oraz poinformowała o sytuacji Polonii we Włoszech ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień oświaty. Dużo uwagi poświęciła problemowi integracji dzieci w
szkołach włoskich, w związku z tym, że rodziny włoskie adoptują najwięcej polskich dzieci.
Zwróciła uwagę na to, że najczęściej z powodu słabej znajomości języka dzieci są lokowane jedną
lub dwie klasy niżej od swoich rówieśników. Wpływa to negatywnie na ich integrację i rozwój.
Na zakończenie podziękowała senator Barbarze Borys-Damięckiej za wsparcie i obecność podczas
ważnych wydarzeń z udziałem Polonii w Padwie i zaapelowała do władz polskich o wparcie
działalności, przede wszystkim poprzez udział w spotkaniach polonijnych.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Barbara Borys-Damięcka, Łukasz Abgarowicz, Józef Bergier,
Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Ad 3 W sprawach różnych głos zabrał dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski,
który poinformował komisję o rezygnacji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z realizacji zadania o
charakterze inwestycyjnym „Budowa szkoły polskiej w Szepietówce na Ukrainie”.
W związku z tym w budżecie Kancelarii Senatu pozostanie niewykorzystana dotacja w wysokości
989 305 zł.
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz senator Barbara Borys-Damięcka dopytywały o
możliwość dofinansowania przez Senat wdrażanego obecnie z sukcesem programu zakładającego
pilotażowe badania przesiewowe, wyposażenie punktów opieki medycznej oraz zakup leków dla
Polaków w Rosji, Gruzji i na Ukrainie.
W odpowiedzi dyrektor Artur Kozłowski przypomniał, że zarówno komisja, jak i Prezydium Senatu
podjęły na posiedzeniu decyzję o nieprzyznaniu dofinansowania ze środków Kancelarii Senatu na
realizację tego zadania.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


