
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za

Granicą

Data posiedzenia: 15 grudnia 2009 r.

Nr posiedzenia: 52

Posiedzeniu przewodniczyli: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat przyczyn likwidacji
Konsulatu Generalnego RP w Katanii.

2. Sprawozdanie posła Jerzego Fedorowicza z tournée Teatru Ludowego po
Syberii Wschodniej oraz prezentacja projektu „Pyza za Wielką Wodą”.

3. Sprawozdanie senatora Stanisława Zająca z wizyty Marszałka Senatu RP
wraz z delegacją w Argentynie.

4. Sprawozdanie senatora Andrzeja Szewińskiego z udziału w jubileuszu
15-lecia Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum
Narodowo-Kulturalne „Jedność” w Krasnodarze.

5. Informacja o złożonych na 2010 rok wnioskach o zlecenie zadań
państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz
propozycja harmonogramu posiedzeń komisji.

6. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender, Józef
Bergier, Barbara Borys-Damięcka, Władysław Dajczak, Janina Fetlińska,
Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Roman Ludwiczuk,
Maria Pańczyk-Pozdziej, Andrzej Person, Sławomir Sadowski, Tadeusz
Skorupa, Andrzej Szewiński, Stanisław Zając,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Spraw Zagranicznych:
− dyrektor Departamentu Konsularnego Jarosław Czubiński,
− wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią Marta Sęk-

Spirydowicz,
− Sejm RP:
− poseł Jerzy Fedorowicz,

− Kancelaria Senatu, Biuro Polonijne:
− dyrektor Artur Kozłowski,
− wicedyrektor  Romuald Łanczkowski.



Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ Jarosław Czubiński omówił przyczyny likwidacji

Konsulatu Generalnego RP w Katanii, który zakończył działalność 30 września 2009 roku.
Wyjaśnił, że powodem likwidacji były zbyt wysokie koszty utrzymania w stosunku do niewielkich
potrzeb, jeśli chodzi o wykonywanie czynności konsularnych.
Konsulat w Katanii był jednym z 17 małych urzędów, które zostały zlikwidowane w 2009 roku.
Dyrektor J.Czubiński wyjaśnił, że ponieważ rosną koszty utrzymania placówek, a jednocześnie
pojawiają się pilne potrzeby w innych krajach, niektóre placówki muszą zostać zamknięte.
Poinformował, że w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania czynności konsularnych
w Katanii, wzmocniono działalność Konsulatu Generalnego RP w Rzymie oraz nawiązano ścisłą
współpracę z włoskimi samorządami.
Dodał, że od stycznia 2010 r. planowane jest uruchomione dyżurów konsularnych poza siedzibą
konsulatu, jak również systemy informatyczne umożliwiające załatwianie części spraw
konsularnych za pomocą Internetu w ramach tzw. e-konsulatu.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Barbara Bory-Damięcka i Andrzej Person.
Senator Barbara Borys Damięcka zwróciła uwagę, że konsulat w Katanii został zlikwidowany
w pośpiechu po 1,5 roku funkcjonowania, i że do najbliższego konsulatu w Rzymie i w Mediolanie
jest 800 km. Senator podkreśliła, że Polonia w Katanii czuje się rozczarowania decyzją MSZ,
zwłaszcza że nie otrzymała szczegółowej informacji ten temat.

Ad. 2 Poseł Jerzy Fedorowicz przestawił sprawozdanie z tournée Teatru Ludowego po Syberii
Wschodniej, na zaproszenie akademickiego Irkuckiego Teatru Akademickiego oraz Stowarzyszenia
Polonijnego Autonomii Buriackiej „Nadzieja” z Ułan-Ude.
Tournée, które odbyło się we wrześniu 2009 roku i zostało dofinansowane ze środków Kancelarii
Senatu, okazało się dużym sukcesem.
Następnie poseł Jerzy Fedorowicz zaprezentował projekt spektaklu Teatru Ludowego „Pyza za
Wielką Wodą”, którego wystawienie jest planowane podczas uroczystości 2 maja w Chicago.

Ad. 3 Senator Stanisław Zając przedstawił sprawozdanie z wizyty pod przewodnictwem marszałka
Senatu RP w Argentynie, która odbyła się 9-15 listopada 2009 roku.
W składzie delegacji znaleźli się: marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, senator Andrzej
Person, senator Stanisław Zając oraz szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska.
Głównym celem wizyty był udział w uroczystości otwarcia Domu Polskiego w Buenos Aires,
którego remont wsparła Kancelaria Senatu.
Delegacja odbyła liczne spotkania z przedstawicielami władz Argentyny oraz Polonii.
Oprócz Buenos Aires przedstawiciele Senatu RP odwiedzili Rosario oraz miejscowości
w prowincji Misiones: Oberá i założona w 1938 przez polskich osadników miejscowość Wanda.
Senator Stanisław Zając zwrócił uwagę, że polska emigracja w Argentynie jest bardzo dobrze
zorganizowana i pielęgnuje polskie tradycje.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Ryszard Bender.

Ad. 4 Senator Andrzej Szewiński przedstawił sprawozdanie z udziału w jubileuszu 15-lecia
Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” w
Krasnodarze, w dniach 6-10 listopada 2009 roku.  Omówił przebieg uroczystości oraz aktywność
Krasnodarskiej Organizacji pod przewodnictwem Aleksandra Sielickiego, będącego również
członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP.
W ramach pobytu w Krasnodarze senator uczestniczył również w naradzie prezesów organizacji
polonijnych z południowej Rosji oraz w konferencji naukowej dotyczącej Polaków w Rosji.



Senator podkreślił, że dla Polaków z Krasnodaru wizyta przedstawiciela Senatu RP była niezwykle
doniosłym wydarzeniem.
W dyskusji wziął udział senator Andrzej Person oraz wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald
Łanczkowski.

Ad. 5 Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował komisję o złożonych na 2010 rok
wnioskach o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Zwrócił uwagę, że w porównaniu z rokiem 2009 do Kancelarii Senatu wpłynęło więcej wniosków,
a łączna kwota, na którą złożono wnioski znacznie przekracza możliwości budżetu Kancelarii
Senatu.
Następnie Artur Kozłowski omówił propozycję harmonogramu posiedzeń komisji dotyczących
rozpatrywania wniosków do kwietnia 2010 roku.
Na zakończenie, na prośbę przewodniczącego komisji senatora Andrzeja Persona, Artur Kozłowski
przedstawił członkom komisji propozycję udostępniania na kolejne posiedzenia materiałów
w formie elektronicznej, co pozwoli zapoznać się z nimi z wyprzedzeniem.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Andrzej Person, Stanisław Zając, Marek Konopka.

Ad. 6 W sprawach różnych senator Andrzej Person zwrócił się do członków komisji o przygotowanie na
kolejne posiedzenie pisemnej propozycji tematów do rozpatrzenia na posiedzeniach komisji w 2010
roku oraz zaprosił senatorów na kolejne posiedzenie komisji, które odbędzie się 5 stycznia 2010
roku.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


