
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 27 października 2008 r.

Nr posiedzenia: 23

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w uroczystościach
55-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii.

2. Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat nauczania języka
polskiego w Edynburgu, Glasgow i Dublinie.

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

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji,

− przedstawiciele Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu: dyrektor Artur
Kozłowski.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:

− zastępca dyrektora Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech
Tyciński,

− Ministerstwo Edukacji Narodowej:
− podsekretarz stanu Krzysztof Stanowski,
− naczelnik Wydziału do spraw Polonii i Nauczania

za Granicą Departamentu Współpracy Międzynarodowej Małgorzata
Krasuska,

− Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
− członek zarządu Michał Dworczyk,
− zastępca dyrektora ds. inwestycji Barbara Rud.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1. Senator Barbara Borys-Damięcka przedstawiła sprawozdanie z pobytu w Londynie w dniach 18 –

19 października br. Senator poinformowała, że przebywała tam na zaproszenie Polskiej Macierzy
Szkolnej z okazji jej 55-lecia i Walnego Zjazdu. Przypomniała, że założycielem Polskiej Macierzy
Szkolnej w Londynie był gen. Władysław Anders, który tworzył ją pod hasłem „Każde dziecko
mówi, czyta, pisze i myśli po polsku”. W Zjeździe, oprócz przedstawicieli Polskich Macierzy
Szkolnych, uczestniczyli przedstawicie Ministerstwa Edukacji Narodowej, oddziału krakowskiego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli w Lublinie.
Senator, powołując się na sprawozdanie wygłoszone podczas Zjazdu przez prezesa Polskiej
Macierzy Szkolnej w Londynie Aleksandrę Podhorodecką, pozytywnie oceniła sytuację materialną
PMS i funkcjonowanie polskich szkół sobotnich. Stwierdziła, że wbrew informacjom medialnym
sugerującym liczne powroty nowej emigracji do Polski, następuje przyrost liczby dzieci w polskich
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szkołach. Szczególną uwagę zwróciła  na problemy i potrzeby działaczy polonijnych oraz polskich
nauczycieli w Wielkiej Brytanii. Podkreśliła konieczność ścisłej współpracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej w zakresie metodyki nauczania i pomocy dydaktycznych oraz braku
odpowiednich podręczników. Dodała, że szkoły sobotnie oprócz nauczania języka polskiego,
prowadzą również grupy zainteresowań i wydają profesjonalnie redagowane biuletyny.
 Senator zaapelowała do przedstawicieli MEN o zorganizowanie specjalnego spotkania z polskimi
nauczycielami w Wielkiej Brytanii.

Ad. 2. Podsekretarz stanu w MEN Krzysztof Stanowski przypomniał, że polskie szkoły w Wielkiej
Brytanii funkcjonują w dwóch systemach edukacyjnych: pierwszy dotyczy szkół powstałych przy
ambasadach, drugi - obejmuje szkoły sobotnie.
Szkoły powstałe przy ambasadach pierwotnie służyły dzieciom pracowników służb konsularnych
i dyplomatycznych, ale obecnie większość uczestniczących w tym systemie dzieci i młodzieży
pochodzi spoza tego środowiska. Szkoły sobotnie są organizowane i finansowane przez rodziców.
Minister K. Stanowski zwrócił uwagę na nierówność systemów finansowania tych szkół oraz na
różne oczekiwania uczniów polskiego pochodzenia w zakresie programów nauczania i poziomu
nauczania.
Poinformował, że MEN przygotowuje strategię, której celem jest wypracowanie metod wspierania
polskich dzieci i młodzieży uczących się poza granicami kraju. Zakłada ona wyższy poziom
dofinansowania oraz przygotowanie nowych programów i podręczników, z uwzględnieniem
specyfiki regionalnej i środowiskowej.
Minister K. Stanowski odniósł się ponadto do pisma dyrektora Polskiej Szkoły Sobotniej im.
Janusza Korczaka w Glasgow, w którym prosił o przekształcenie szkoły w Szkolny Punkt
Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu. Przedstawiciel MEN stwierdził, że
ministerstwo wyraziło gotowość do wsparcia szkoły, poprzez wyposażenie jej w dostępne na
polskim rynku pomoce dydaktyczne i podręczniki oraz zapewniając nauczycielom udział  kursach
metodycznych i szkoleniach. Natomiast MEN nie wyraża poparcia dla zmiany statusu tej placówki
oświatowej.
Minister poruszył również problem polskich nauczycieli w Niemczech i na Białorusi oraz prób
uregulowania tej kwestii z władzami tych krajów, zgodnie ze standardami europejskimi.
W dyskusji udział wzięli senatorowie: Andrzej Person, Piotr Zientarski, Barbara Borys-Damięcka,
Janina Fetlińska, Marek Konopka, Stanisław Gogacz,

Ad. 3. Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował senatorów o wysokości środków na
opiekę nad Polonią i Polakami za granicą pozostających aktualnie w dyspozycji Kancelarii Senatu.
Przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów
Polonijnych 22 października 2008 r.
Przed przystąpieniem do dyskusji, w sprawie wniosku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” –
Zakup sprzętu medycznego dla ofiar działań wojennych w Gruzji, głos zabrał członek Zarządu
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Michał Dworczyk. Przedstawiciel Stowarzyszenia poruszył
kwestię pomocy dla Związku Polonii Medycznej w Gruzji im. Św. Grigoła Peradze, która była
odpowiedzią na apel polskich lekarzy mieszkających w Gruzji - członków tej organizacji.
Polscy lekarze skierowali do Stowarzyszenia Wspólnota Polska” prośbę o pomoc w uzyskaniu
niezbędnego, do niesienia pomocy na obszarach objętych działaniami wojennymi, sprzętu
medycznego m.in. respiratorów pneumatycznych. Michał Dworczyk zwrócił szczególną uwagę na
to, że Polska jako pierwsza przygotowała transport z pomocą charytatywną oraz medyczną dla
Gruzji i akcja polskich lekarzy przyczyniła się do utrwalenia pozytywnego wizerunku Polski na
tym obszarze.
W dyskusji nad wnioskami o charakterze programowym i inwestycyjnym udział wzięli
senatorowie: Andrzej Person, Piotr Zientarski, Janina Fetlińska, Lucjan Cichosz, Stanisław Gogacz,
Władysław Dajczak, Roman Ludwiczak, Ryszard Bender oraz: przedstawiciel Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Barbara Rud, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski i
wicedyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii Wojciech Tyciński.
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Komisja jednogłośnie poparła opinię Kancelarii Senatu dotyczącą przedstawionych wniosków
inwestycyjnych i w odrębnym głosowaniu również przychyliła się do negatywnej opinii Kancelarii
Senatu w sprawie wniosku programowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”: zakup środków
trwałych i oprogramowania dla organizacji polskich i polonijnych za granicą.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządziła Ewa Rusek


