Uchwała
Polonijnej Rady Konsultacyjnej
przy Marszałku Senatu VII kadencji

1. Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji wyrażają
solidarność i współczucie wszystkim, których dotknęła katastrofa w kopalni „Wujek –
Śląsk” w Rudzie Śląskiej. Zwracamy się o objęcie poszkodowanych i ich rodzin szczególną
opieką.
2. Wyrażamy poparcie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, które
podjęło próbę uporządkowania spraw oświaty polonijnej i polskiej za granicą. Pragniemy
przy tym zaznaczyć, że:
•

podstawową zasadą obowiązującą w projektowanych rozwiązaniach musi być zasada
zapewniająca wszystkim dzieciom i młodzieży pochodzenia polskiego równe prawo dostępu
do nauki języka i przedmiotów ojczystych;

• wszelkie zmiany winny być przeprowadzane w sposób ewolucyjny i niedopuszczalne jest
przerywanie procesu edukacyjnego zamykaniem szkół;
• w kontekście planowanej reformy łączne nakłady na wszystkie szkoły poza granicami kraju
muszą ulec znacznemu zwiększeniu.
Wyrażamy uznanie dla prowadzonego przez MEN procesu szerokich konsultacji
przygotowanych reform.
3. Nie popieramy propozycji tworzenia stanowisk koordynatorów ds. oświaty polonijnej
i polskich za granicą w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych.
4. Uważamy, że przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w porozumieniu
z reprezentantami polonijnych środowisk oświatowych nieobligatoryjna baza programowa
nauczania języka polskiego oraz historii i geografii Polski jest długo oczekiwaną pomocą
w pracy nauczycieli pracujących poza granicami.
5. Na rozwój i promocję zasługują wdrażane programy e–learningu i przygotowania młodzieży
powracającej z emigracji do polskiego systemu edukacyjnego.

6. Zwracamy uwagę władz polskich z nadzieją na interwencję w pogarszającej się sytuacji
oświaty polskiej w krajach ościennych: na Litwie, Ukrainie, Białorusi, w Niemczech
i w Czechach.
7. Popieramy system stypendialny dla akademickiej młodzieży polonijnej i polskiej
z zagranicy i oczekujemy jego dalszego rozwoju.
8. Wyrażamy uznanie dla bogatego programu Obchodów Chopinowskich 2010,
przygotowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zwracamy się z apelem do organizacji polonijnych i polskich na całym świecie o aktywne
włączenie się w realizację przedsięwzięć mogących wzbogacić przypadające
na rok przyszły obchody rocznicowe: urodzin Fryderyka Chopina i Ignacego Jana
Paderewskiego oraz bitwy pod Grunwaldem, Bitwy Warszawskiej i Zbrodni Katyńskiej.
9. W kontekście przyszłorocznych obchodów rocznicowych zwracamy uwagę na konieczność
koordynacji planów Ministerstwa Spraw Zagranicznych i podległych mu placówek
dyplomatyczno – konsularnych z programami organizacji polonijnych i polskich w świecie.
10. Uważamy, że wszelkie formy i struktury, których celem jest integracja środowisk
polonijnych i polskich w świecie, jak i zainicjowane przez te środowiska procesy
integracyjne zasługują na poparcie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, sprawującego
od 20 lat opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.
11. Uważamy, że wszyscy Polacy na Białorusi mają prawo do swobodnego zrzeszania się
w organizacjach społecznych i pielęgnowania swojej tożsamości narodowej. Dlatego też
wyrażamy pogląd, że zmuszanie kogokolwiek do przynależności związkowej jest sprzeczne
z zasadami demokracji i prawami człowieka. Tego typu działania traktujemy i będziemy
traktować jako prześladowanie mniejszości polskiej w Republice Białoruś. Jednocześnie
wyrażamy pełne poparcie dla działalności Związku Polaków na Białorusi prowadzonego
przez Andżelikę Borys.
12. Uważamy, że dla poprawy stosunków polsko-rosyjskich wskazane jest prowadzenie działań
mających na celu przedstawianie obiektywnego wizerunku Polski i Polaków w rosyjskim
przekazie medialnym.
13. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie w związku z napływającymi informacjami dotyczącymi
sytuacji TVP Polonia. Znaczne zredukowanie budżetu, ograniczenie zatrudnienia
oraz proponowane zmiany statutu, w wyniku których TVP Polonia włączone zostanie
do Centrum Programów Wyspecjalizowanych prowadzi do pozbawienia autonomii tej

jedynej stacji, której programy skierowane są do Polaków żyjących poza granicami kraju.
Tego rodzaju działania prowadzą de facto do likwidacji ważnego łącznika Macierzy
z Polonią i Polakami w świecie. Uważamy to za lekceważenie ponad 17 milionowej rzeszy
Polaków żyjących na różnych kontynentach świata.
14. Wyrażamy głęboki szacunek dla konstytucyjnego prawa obywateli polskich zamieszkałych
poza granicami kraju do udziału w wyborach. Zwracamy jednak uwagę na wielką
dysproporcję pomiędzy wysiłkiem organizacyjnym i nakładami finansowymi Państwa
Polskiego a znikomym statystycznie ich rezultatem. Zachęcamy naszych rodaków
do udziału w wyborach w krajach zamieszkania.
15. Uważamy, że tylko wspólne działanie polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych
oraz
organizacji
polonijnych
i
polskich
poza
granicami,
a
także
współpraca w tym zakresie z sektorem pozarządowym może zapewnić lepszy
wizerunek Polski w świecie i bardziej efektywną obronę jej dobrego imienia.
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