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awet w dobie kryzysu jest inwestycja, na której nigdy siê nie straci � to inwestycja w edukacjê.
Pieni¹dze wydane na edukacjê polonijn¹ lub naukê jêzyka polskiego poza granicami maj¹
podwójne znaczenie. Pozwalaj¹ Polakom mieszkaj¹cym za granic¹ utrzymaæ zwi¹zek

z Ojczyzn¹ i jej dziedzictwem kulturalnym, pozwalaj¹ zachowaæ to¿samo�æ narodow¹. Senat RP, który jest
opiekunem polskiej diaspory, za priorytetowe w 2008 roku uzna³ wspieranie rozwoju o�wiaty polonijnej
i polskiej poza granicami.

Rok 2008 by³ niezwykle wa¿ny dla Polaków zamieszka³ych za nasz¹ wschodni¹ granic¹. Pierw-
si Polacy na Wschodzie otrzymali Kartê Polaka. To wa¿ne dla naszych Rodaków, którzy znale�li siê poza
stref¹ Schengen. Karta potwierdza przynale¿no�æ do narodu polskiego tam, gdzie nie dzia³a instytucja
podwójnego obywatelstwa i u³atwia kontakty z Macierz¹. Tak¿e w 2008 roku Senat podj¹³, oczekiwan¹
przez �rodowiska polonijne, inicjatywê ustawodawcz¹ w sprawie nowej ustawy o obywatelstwie polskim.

Pragnê zapewniæ, ¿e Senat RP nie traci z oczu najnowszej emigracji. W 2008 roku przy mar-
sza³ku Senatu zosta³ powo³any Zespó³ Doradców ds. Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do
Pañstw Cz³onkowskich Unii.

Rok 2009 Senat og³osi³ Rokiem Demokracji. Bêdzie-
my pamiêtaæ o udziale emigracji niepodleg³o�ciowej w jej two-
rzeniu. W tym roku tak¿e bêdziemy obchodziæ 200. rocznicê
urodzin Juliusza S³owackiego. W Krzemieñcu, gdzie urodzi³ siê
nasz wieszcz, w ko�ciele p.w. �w. Stanis³awa znajduje siê po-
mnik poety d³uta Wac³awa Szymanowskiego. Ten pomnik
i napis pod figur¹: �Lecz zaklinam � niech ¿ywi nie trac¹ na-
dziei i przed narodem nios¹ o�wiaty kaganiec...�, cytat z po-
etyckiego testamentu wieszcza, od blisko 100 lat napawa na-
dziej¹ Polaków mieszkaj¹cych w Krzemieñcu. Senat RP udzieli³
wsparcia finansowego w 2008 roku na odnowienie elewacji tego
ko�cio³a, by uroczysto�ci rocznicowe mia³y odpowiedni¹ opra-
wê. W ten sposób Rzeczpospolita wywi¹zuje siê z obowi¹zku
wobec polskiej diaspory, pomagaj¹c Polakom zamieszka³ym
poza granicami Macierzy w zachowaniu ich zwi¹zków z na-
rodowym dziedzictwem kulturalnym.

Mam nadziejê, ¿e publikacja przybli¿y Pañstwu to,
co Senat robi na rzecz polskiej diaspory. Wierzê, ¿e nasze
dzia³ania znajd¹ Pañstwa uznanie, a Czytelnicy w kraju i za
granic¹ zyskaj¹ przekonanie, ¿e publiczne pieni¹dze zosta³y
dobrze zainwestowane.

Bogdan Borusewicz
Marsza³ek Senatu RP

Szanowni Pañstwo,
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Dzieñ Polonii w Atenach



3

SENAT
OPIEKUNEM POLONII
Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

mieszka ok. 20 milionów Polaków. Od koñca XVIII
wieku nasi rodacy z ró¿nych powodów opuszczali
swoj¹ Ojczyznê. Czê�æ Polaków nigdy nie wyjecha³a
z kraju, a mimo to znalaz³a siê poza granicami na
skutek dramatycznych dziejów i przesuniêcia granic.
Polska w okresie miêdzywojennym podjê³a próbê
zjednoczenia Polaków z zagranicy i nawi¹zania kon-
taktów z diaspor¹. Zadania tego podj¹³ siê Senat RP.
Odrodzony w 1989 roku Senat RP, wybrany w pierw-
szych wolnych wyborach od czasów II wojny �wiato-
wej w Europie �rodkowo-Wschodniej, nawi¹za³ do
tradycji okresu miêdzywojennego. Obj¹³ opiek¹ Po-
loniê i Polaków ¿yj¹cych poza granicami.

Opiekê nad polsk¹ diaspor¹ w imieniu
Senatu sprawuje marsza³ek Senatu oraz Komisja
Spraw Emigracji i £¹czno�ci z Polakami za Granic¹.
Od 1990 roku opieka nad Poloni¹ ma tak¿e wymiar
finansowy. Tê pomoc Senat RP �wiadczy za po�red-
nictwem organizacji pozarz¹dowych. Pieni¹dze na ten
cel co roku s¹ zagwarantowane w bud¿ecie Kancela-
rii Senatu.

Z czasem zosta³y okre�lone procedury
przyznawania tej pomocy. Zasady i tryb przyzna-
wania dotacji oparte s¹ na przepisach ustawy:
o finansach publicznych, o dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego oraz wolontariacie. Te ustawowe ure-
gulowania s¹ uzupe³nione uchwa³ami Prezydium
Senatu i zarz¹dzeniami Szefa Kancelarii Senatu.
Zarz¹dzenie Szefa Kancelarii Senatu reguluje
szczegó³owo zasady postêpowania Kancelarii
w sprawach sk³adanych wniosków o zlecanie za-
dañ w zakresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za
granic¹ i przyznawania dotacji na ich wykonanie.
Organizacja, która stara siê o dotacjê z Kancelarii
Senatu na wykonanie zadania na rzecz diaspory,
sk³ada wniosek o jego zlecenie. Przedstawia we
wniosku szczegó³owy opis proponowanego zada-
nia, termin jego wykonania, kalkulacjê kosztów.
Dodatkowo przedstawia informacje o poprzednio
realizowanych zadaniach o podobnym charakte-
rze, o dotychczasowej dzia³alno�ci na rzecz Polo-
nii i Polaków za granic¹ i inne. Zadanie musi byæ

zgodne z kierunkami i priorytetami pomocy okre-
�lonymi wcze�niej przez Prezydium Senatu oraz
z Rz¹dowym Programem Wspó³pracy z Poloni¹
i Polakami za Granic¹. Prezydium Senatu zleca
wykonanie zadañ na mocy uchwa³. Na posiedze-
niach Prezydium przedstawiane s¹ opinie Komisji
Spraw Emigracji i £¹czno�ci z Polakami za Grani-
c¹ i Zespo³u Finansów Polonijnych. Zespó³ ten jest
organem doradczym Szefa Kancelarii Senatu
w sprawach wniosków. Z uwagi na konieczno�æ ko-
ordynacji dzia³añ Senatu z dzia³aniami innych
urzêdów administracji publicznej w zakresie po-
mocy Polonii na posiedzenia Zespo³u zaprasza siê
przedstawicieli tych urzêdów. S¹ to przedstawicie-
le: Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wy¿szego.

Wykonuj¹c decyzje Prezydium Senatu,
Szef Kancelarii Senatu zawiera z organizacjami po-
zarz¹dowymi umowy zlecaj¹ce zadania.
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POMOC SENATU
OD 1990 ROKU
Senat RP pomaga finansowo Polonii od

1990 r. Pocz¹tkowo zadania by³y zlecane Stowarzy-
szeniu �Wspólnota Polska�. Od 1994 r. zlecano je
tak¿e innym jednostkom. W 2002 r. zosta³y uporz¹d-
kowane  zasady zlecania zadañ w zakresie opieki nad
Poloni¹ i Polakami za granic¹. W 2008 r. takie zada-
nia wykonywa³o 75 organizacji pozarz¹dowych,
przede wszystkim fundacje, stowarzyszenia i pozo-
sta³e � g³ównie ko�cielne osoby prawne.

Organizacje pozarz¹dowe mog¹ sk³adaæ
wnioski o realizacjê zadañ programowych i inwesty-
cyjnych.

Zadania programowe polegaj¹ na wspie-
raniu m.in.: aktywno�ci i rozwoju polonijnych i pol-
skich �rodowisk za granic¹, o�wiaty polonijnej i edu-
kacji mniejszo�ci polskiej za granica, dzia³añ
�rodowisk polonijnych i polskich na �wiecie na rzecz
rozwoju kultury polskiej oraz zachowania dziedzic-
twa narodowego poza granicami kraju, promocji
spraw polonijnych w kraju i za granic¹, pomocy so-
cjalnej i rzeczowej dla �rodowisk polskich i polonij-
nych, a w szczególno�ci na udzielaniu zapomóg lo-
sowych oraz pomocy charytatywnej i medycznej
polskim �rodowiskom na Wschodzie.

Zadania inwestycyjne polegaj¹ na: wspie-
raniu rozwoju bazy lokalowej polonijnych placówek
kulturalno-o�wiatowych oraz na ratowaniu zabytków
polskiego dziedzictwa narodowego za granic¹.

Dotacje celowe przyznane
organizacjom pozarz¹dowym
w 2008 roku

82,82%

17,18%

Opieka nad Poloni¹ i Polakami za granic¹
w latach 1990�2008
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Ogó³em dotacje celowe
przyznane organizacjom pozarz¹dowym w 2008 r.
wynios³y 75 681 898 z³,
w tym:

na realizacjê zadañ i zakupów inwestycyjnych:
12 999 000 z³;

na realizacjê zadañ programowych:
62 682 898 z³.

Kwoty wydatkowane w latach 1990�2008
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W 2008 r. Prezydium Senatu okre�li³o
nastêpuj¹ce kierunki dzia³ania na rzecz Polonii
i Polaków za granic¹: wspieranie rozwoju o�wiaty
polonijnej i polskiej poza granicami kraju, w szcze-
gólno�ci przez popularyzacjê nauczania jêzyka
polskiego i przedmiotów ojczystych, wspieranie
dzia³añ integruj¹cych i s³u¿¹cych wychowaniu
w duchu polsko�ci m³odego pokolenia Polonii i Po-
laków w �wiecie, rozpoznawanie nowych zjawisk
i odpowiadanie na potrzeby pojawiaj¹ce siê w wy-
niku ruchów migracyjnych Polaków w ramach Unii
Europejskiej, intensyfikowanie wspó³pracy z media-
mi polonijnymi i polskimi z zagranicy w celu pro-
mowania wizerunku Polski. Kolejne istotne kierunki
dzia³ania to: promowanie kultury polskiej i ochrona
dziedzictwa narodowego poza granicami kraju,
wspieranie d¹¿eñ do poszanowania praw mniejszo-
�ci narodowych, intensyfikowanie wspó³pracy go-
spodarczej ze �rodowiskami polonijnymi, wspiera-
nie d¹¿eñ s³u¿¹cych budowaniu presti¿u polskiej
grupy etnicznej w krajach zamieszkania, populary-
zowanie wiedzy o dorobku intelektualnym polskie-
go wychod�stwa, udzielanie pomocy charytatywnej
�rodowiskom polskim na Wschodzie, wspieranie
rozwoju bazy lokalowej s³u¿¹cej krzewieniu polsko-
�ci w �wiecie.

ZADANIA INWESTYCYJNE
W 2008 ROKU

W 2008 r. Senat przyzna³ �rodki na za-
dania o charakterze inwestycyjnym czterem organi-
zacjom pozarz¹dowym. By³y to: Stowarzyszenie
�Wspólnota Polska�, Fundacja �Pomoc Polakom na
Wschodzie�, Prowincja �w. Antoniego i b³. Jakuba
Strzemiê Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
(Franciszkanów) w Krakowie, Stowarzyszenie Odno-
wienia Ko�cio³a w £opatynie.

Kwoty przyznane przez Senat RP
na pomoc inwestycyjn¹
(bez �rodków trwa³ych)

Podzia³ dotacji przyznanych
na zadania i zakupy inwestycyjne

PLN 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000

Armenia

Bia³oru�

W. Brytania

Czechy

Belgia

Ukraina

Argentyna

Rumunia

£otwa

Litwa

25 455

 54 667

  93 048

    125 668

319 500

899 689

2 116 134

2 203 966

2 357 448

3 850 804

OGÓ£EM 12 046 379 PLN

18,92%

76,12%

4,96%

n Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�
n Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie�
n Pozosta³e organizacje
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LITWA

Najwiêcej zadañ o charakterze inwesty-
cyjnym w 2008 r. zrealizowano na Litwie. Sprawy
polskiej o�wiaty w tym kraju s¹ przedmiotem szcze-
gólnej troski Senatu. Dzia³a tam najwiêcej, poza gra-
nicami Polski, szkó³ z wyk³adowym jêzykiem pol-
skim. �rodki z Senatu zosta³y przeznaczone na
remonty szkó³, przedszkoli oraz budowê nowej szko-
³y. Inwestycje na Litwie s¹ czêsto wspó³finansowa-
ne przez samorz¹dy rejonowe i miasto Wilno.

Wilno � remont przedszkola �Kluczyk�.
Obecnie do przedszkola uczêszcza 178 dzieci. Przy
wsparciu Senatu wymieniono m.in. stolarkê okien-
n¹ i drzwiow¹.

Remont przedszkola �U�miech�. Obec-
nie do przedszkola uczêszcza 37 dzieci. �rodki zo-
sta³y przeznaczone m.in. na wymianê stolarki okien-
nej, drzwiowej zewnêtrznej, instalacji elektrycznych,
remont sanitariatów i kuchni. [1]

Remont przedszkola �Jutrzenka�. Do
przedszkola uczêszcza 103 dzieci. Równie¿ w tym
przedszkolu zosta³a wymieniona stolarka okienna,
drzwiowa zewnêtrzna, przeprowadzono remont sa-
nitariatów. [2]

Remont szko³y �redniej w Grigiszkach
(dzielnica Wilna). Obecnie w szkole uczy siê 383
uczniów, z czego do klas z jêzykiem polskim uczêsz-
cza 118 uczniów. Budynek pochodz¹cy z 1954 r.
nie by³ dotychczas kompleksowo remontowany. [3]

Remont szko³y podstawowej im. Jana
Paw³a II. Obecnie w tej szkole, w 30 klasach uczy
siê 700 dzieci. Obiekt by³ ju¿ wcze�niej remonto-
wany przy wsparciu Senatu. W 2007 r. Senat
wspó³finansowa³ remont auli. W 2008 r. pieni¹dze
zosta³y przeznaczone m.in. na kapitalny remont
sanitariatów.

Remont szko³y podstawowej w Kolonii
Wileñskiej w Wilnie. To szko³a z tradycjami istniej¹-
ca od 1915 r. Obecnie do szko³y uczêszcza 200
uczniów. W 2008 r. dziêki pomocy Senatu wymie-
niono stolarkê okienn¹ i drzwiow¹ oraz przeprowa-
dzono kapitalny remont sanitariatów. [4]

Remont obiektu dzier¿awionego przez
Zgromadzenie Sióstr od Anio³ów w Nowej Wilejce
(dzielnica Wilna). Siostry prowadz¹ w tym obiekcie
�wietlicê �rodowiskow¹. W 2008 r. z funduszy Se-
natu wsparto remont drewnianego budynku, w któ-
rym znajduj¹ siê: kaplica, salka spotkañ, pokoje
sióstr.

1

2

3

4
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Mariampol � kontynuacja budowy pol-
skiej szko³y pocz¹tkowej. Szko³ê powo³ano w 2006 r.
Korzysta³a z pomieszczeñ w litewskiej szkole �red-
niej. W ramach pierwszego etapu zbudowano jed-
n¹ kondygnacjê, gdzie znajduj¹ siê m.in.: sala lek-
cyjna i biblioteka. Obecnie trwa drugi etap budowy
szko³y. [5]

Jaszuny � kontynuacja remontu szko³y
�redniej. Uczêszcza do niej 276 uczniów. W 2008 r.
�rodki Senatu zosta³y przeznaczone na wymianê
stolarki okiennej i posadzek. [6]

Bujwidze � remont polskiej szko³y �red-
niej. Od 2001 r. prowadzone s¹ prace remontowe
w tej szkole. W 2008 r. ze �rodków Senatu zosta³
przeprowadzony remont sali sportowej. Obecnie
w szkole uczy siê 153 uczniów.

Ejszyszki � remont Domu Polskiego. Bu-
dynek, w którym siedzibê ma Ko³o Solecznickiego
Oddzia³u Zwi¹zku Polaków na Litwie, zosta³ kupio-
ny w 1997 r. W minionym roku konieczna by³a wy-
miana konstrukcji stropu i pod³ogi oraz wykonanie
wentylacji.

Soleczniki � remont gimnazjum im.
Jana �niadeckiego. To jedna z najwiêkszych pol-
skich placówek o�wiatowych na Litwie. Szko³a jest
miejscem spotkañ kó³ i organizacji m³odzie¿owych.
W szkole uczy siê 800 uczniów. To zadanie realizo-
wa³a na zlecenie Senatu Fundacja �Pomoc Pola-
kom na Wschodzie�. [7]

£OTWA

W 2008 r. na £otwie senacka pomoc
zosta³a przeznaczona na remont szko³y �redniej oraz
przedszkola w Daugavpilsie.

Daugavpils � remont polskiej szko³y
�redniej. Ze �rodków Senatu w 2000 r. wspó³finan-
sowano adaptacjê Domu Kultury Kolejarza na po-
trzeby szko³y. Obecnie z pieniêdzy Senatu zostanie
wsparty remont g³ównego budynku szko³y, który fi-
nansuje tak¿e Rada Miasta Daugavpils. [8]

Od 2005 r. prowadzony jest remont pol-
skiego przedszkola, które dzia³a tu od 1992 r. Czê�æ
prac sfinansowa³ samorz¹d miasta. Przedszkole re-
alizuje program opracowany dla placówek mniejszo-
�ci narodowych. Uczêszcza do niego 125 dzieci.

5

6

7

8
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RUMUNIA

Pojana Mikuli � budowa nowego budyn-
ku szkolnego, który zapewni mo¿liwo�ci kszta³cenia
na poziomie przedszkolnym i szkolnym. Inwestycja
jest prowadzona od 2007 r. Zakoñczenie budowy
jest planowane w 2009 r. W tej wsi mniejszo�æ pol-
ska stanowi 70 proc. mieszkañców. [9]

ARGENTYNA

Buenos Aires � remont Domu Polskie-
go. Budynek zosta³ kupiony przez emigrantów pol-
skich w 1950 r. W 2007 r. rozpocz¹³ siê, przy
wsparciu Senatu, kapitalny remont obiektu. Dom
Polski w Buenos Aires jest siedzib¹ organizacji po-
lonijnych, mie�ci siê tam tak¿e Muzeum Polonii,
harcówka oraz biura: turystyczne, informacji kul-
turalnej. [10]

UKRAINA

Na Ukrainie, przy wsparciu Senatu, tra-
dycyjnie ju¿ zosta³y zrealizowane najbardziej ró¿-
norodne inwestycje. Oprócz remontu szko³y Se-
nat dofinansowa³ remonty zabytkowych ko�cio³ów
oraz wspar³ odbudowê i adaptacjê klasztoru na
M³odzie¿owe Centrum Pokoju i Pojednania w Bo³-
szowcach.

Gródek Podolski � remont polskiej szko-
³y, wybudowanej w latach 2000�2002. Do szko³y
uczêszcza 480 uczniów. W szkole ma siedzibê Towa-
rzystwo Dobroczynne �Polonia�.

Krzemieniec � remont elewacji ko�cio³a
�w. Stanis³awa. Ozdob¹ obiektu jest pomnik Juliusza
S³owackiego d³uta Wac³awa Szymanowskiego. Pomnik
zosta³ ocalony w czasie wojny przez miejscowych
Polaków. W czasach ZSRR by³a to jedyna dzia³aj¹ca
�wi¹tynia na Wo³yniu i Podolu, która pozostawa³a
ostoj¹ kultu religijnego i narodowego Polaków.

W 2009 r. w ko�ciele odbêd¹ siê uroczy-
sto�ci 200-lecia urodzin Juliusza S³owackiego. [11]

£opatyn � odnowienie zabytkowego ko-
�cio³a. Kontynuacja prac konserwatorskich malowi-
de³ Stanis³awa Stroiñskiego znajduj¹cych siê w �wi¹-
tyni wymaga prac zewnêtrznych zabezpieczaj¹cych
wnêtrze ko�cio³a. Senat swoj¹ pomoc przeznaczy³
na roboty dekarskie. To zadanie Senat zleci³ Stowa-
rzyszeniu Odnowienia Ko�cio³a w £opatynie w Wój-
cicach. [12]

9

10

11

12
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Bo³szowce � kontynuacja remontu klasz-
toru i adaptacji pomieszczeñ klasztornych na M³odzie-
¿owe Centrum Pokoju i Pojednania. Obiekt wchodzi
w sk³ad pó�nobarokowego zespo³u ko�cielno-klasztor-
nego wpisanego na listê zabytków klasy zerowej. Po
remoncie w obiekcie bêd¹ siê mie�ci³y m.in.: bibliote-
ka polska, minimuzeum z eksponatami dotycz¹cymi
historii obiektu i miejscowo�ci. To zadanie zosta³o
zlecone Prowincji �w. Antoniego i b³. Jakuba Strze-
miê Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Fran-
ciszkanów).

BELGIA

Comblain La Tour � remont obiektu Pol-
skiej Macierzy Szkolnej. Na terenie kupionym przez tê
organizacjê w 1961 r. znajduj¹ siê cztery budynki,
w których jest planowany remont. W o�rodku s¹ orga-
nizowane kolonie letnie i zimowe dla polskich dzieci
z Belgii, spotkania polonijne. W 2008 r. przeprowadzo-
no prace remontowe w g³ównym budynku. [13]

CZECHY

W Czechach tradycyjnie pomoc Sena-
tu zosta³a przyznana na remonty Domów Polskich.
W tych domach koncentruje siê ¿ycie czeskiej Polo-
nii. W 2008 r. kontynuowano remont Domu Polskie-
go w Gutach i remont Domu Polskiego w Karwinie.

Guty � remont Domu Polskiego. W bu-
dynku znajduj¹ siê sala widowiskowa, pomieszcze-
nie klubowe z kominkiem, pokoje go�cinne i biura.
W 2007 r. rozpoczêto remont. [14]

Karwina � remont Domu Polskiego.
Obiekt jest sukcesywnie remontowany od 2004 r.
Budynek stanowi w³asno�æ miejscowego ko³a Polskie-
go Zwi¹zku Kulturalno O�wiatowego w Karwinie-Raju.

WIELKA BRYTANIA

Londyn � remont Polskiej Szko³y Sobot-
niej, która mie�ci siê przy Polskim O�rodku Spo³ecz-
nym. Przed wej�ciem Polski do UE do szko³y uczêsz-
cza³o 110 dzieci polskiego pochodzenia urodzonych
w Anglii. Od 2004 r. swoje dzieci zaczêli do tej szko³y
posy³aæ Polacy przybywaj¹cy do Londynu i liczba
uczniów wzros³a do 260. W zwi¹zku z tym konieczne
by³o przeprowadzenie prac adaptacyjno-remonto-
wych celem powiêkszenia przestrzeni.

BIA£ORU�

Pomoc inwestycyjn¹ Senatu przyznano
w 2008 r. na remont Ko�cio³a i Domu Polskiego.

Wo³o¿yn � remont neoklasycystycznego
ko�cio³a parafialnego p.w. �w. Józefa, wybudowanego
na pocz¹tku XIX w. Czê�æ prac wewn¹trz ko�cio³a
zosta³a ju¿ wykonana. Pomoc Senatu zosta³a prze-
znaczona na nowe pokrycie dachu.

Baranowicze � remont Domu Polskiego �
centrum ¿ycia kulturalnego tamtejszej Polonii. Budo-
wê obiektu rozpoczêto w 1992 r. z pieniêdzy Senatu
RP � zakoñczono w 1995 r. W budynku znajduj¹ siê
biblioteka, sale nauki, pokoje go�cinne, sala widowi-
skowa. Od 2004 r. prowadzone s¹ remonty i moderni-
zacja budynku.

ARMENIA

Erewañ � remont sali do nauki jêzyka pol-
skiego na Erewañskim Uniwersytecie Pañstwowym.
W roku szkolnym 2007/2008 otwarto tam lektorat jê-
zyka polskiego. Lektorat wcze�niej odbywa³ siê w ró¿-
nych salach. Po remoncie w pomieszczeniu bêdzie
siê mie�ci³a pracownia jêzykowa i polska biblioteka.

13
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ZADANIA
PROGRAMOWE
W 2008 r. Prezydium Senatu RP przy-

zna³o organizacjom pozarz¹dowym dotacje celowe
na zadania programowe w wysoko�ci 62 682 898 z³
� o 2 672 338 z³ wiêcej ni¿ w 2007 r. Od lat do g³ów-
nych wykonawców zadañ programowych nale¿¹: Sto-
warzyszenie �Wspólnota Polska�, Fundacja �Pomoc
Polakom na Wschodzie� i Fundacja �Semper Polo-
nia�. Tym trzem organizacjom Prezydium Senatu
przyzna³o 76,74% (ok. 51,29 mln z³) dotacji celowej,
przeznaczonej na realizacjê zadañ programowych.
Pozosta³e organizacje otrzyma³y ok. 11,39 mln z³. Naj-
wiêksze dotacje spo�ród mniejszych wykonawców
otrzyma³y: Caritas Polska w Warszawie � organizuj¹-
ca letni wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y polonijnej
w Polsce, Stowarzyszenie �Parafiada� im. �w. Józefa
Kalasancjusza w Warszawie, Fundacja �Wolno�æ
i Demokracja� w Warszawie, Fundacja �O�wiata Pol-
ska za Granic¹�. Spo�ród 75 organizacji, które wy-
st¹pi³y o dotacje, 74 podjê³y siê wykonania zadañ
programowych.

W 2008 r., podobnie jak rok wcze�niej,
najwiêcej �rodków � 19,56 mln z³ � przeznaczono na
wspieranie rozwoju o�wiaty polonijnej i polskiej poza
granicami kraju. Na promowanie kultury polskiej
i ochronê polskiego dziedzictwa narodowego poza
granicami kraju wydano 12,98 mln z³; 10,09 mln z³
� na wspieranie dzia³añ integruj¹cych i s³u¿¹cych
wychowaniu w duchu polsko�ci m³odego pokolenia
Polonii i Polaków na �wiecie; ponad 8 mln � na in-
tensyfikowanie wspó³pracy z mediami polonijnymi
i polskimi z zagranicy, s³u¿¹cej promowaniu wize-
runku Polski; ponad 5 mln � na wspieranie d¹¿eñ
do pe³nego poszanowania praw mniejszo�ci naro-
dowych i etnicznych, w tym dzia³añ s³u¿¹cych roz-
wi¹zywaniu istotnych problemów spo³eczno�ci po-
lonijnych i polskich.

Uchwa³a Prezydium Senatu z wrze�nia
2007 r. okre�li³a nastêpuj¹ce priorytety finansowa-
nia zadañ zleconych w zakresie opieki nad Poloni¹
i Polakami za granic¹ w 2008 r.:

1) wspieranie rozwoju o�wiaty polonijnej i polskiej
poza granicami kraju z uwzglêdnieniem szczegól-
nej roli nauczyciela w procesie kszta³cenia i wy-
chowania m³odego pokolenia Polonii i Polaków za
granic¹,

2) diagnozowanie potrzeb �rodowiska polskich mi-
grantów ekonomicznych przebywaj¹cych w pañ-
stwach cz³onkowskich Unii Europejskiej i odpowia-
danie na nie,

3) kontynuowanie pomocy �rodowisku polskiemu na
Bia³orusi, ze szczególnym uwzglêdnieniem wspie-
rania dzia³añ s³u¿¹cych zagwarantowaniu pe³nego
poszanowania praw polskiej mniejszo�ci narodo-
wej, wynikaj¹cych z uregulowañ traktatowych i przy-
jêtych przez Republikê Bia³oru� miêdzynarodowych
standardów ochrony praw mniejszo�ci narodowych
i etnicznych,

4) wspieranie promocji i upowszechnianie dorobku
kultury polskiej w �rodowiskach polskich i polo-
nijnych poza granicami kraju.n Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� w Warszawie �

30 803 813 z³

n Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie� w Warszawie �
14 580 944 z³

n Fundacja �Semper Polonia� w Warszawie �
5 907 301 z³

n Pozosta³e organizacje �
11 390 840 z³

18,17%

23,26%

9,42% 49,15%

Dotacje celowe przyznane
organizacjom pozarz¹dowym
na realizacjê zadañ programowych
w 2008 r.: 62 682 898 z³
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O�WIATA
POLONIJNA

W pos³aniu adresowanym do Polskich
Macierzy Szkolnych marsza³ek Bogdan Borusewicz
podkre�li³: �Jêzyk ojczysty, tradycje i kultura kszta³-
tuj¹ poczucie to¿samo�ci narodowej. Dla ka¿dego
Polaka, który znalaz³ siê poza krajem, niezwykle istot-
ne jest poczucie przynale¿no�ci narodowej. To¿sa-
mo�æ narodowa wp³ywa bowiem na system warto�ci
cz³owieka i jest elementem spajaj¹cym rodaków ¿y-
j¹cych w diasporze z Macierz¹. Bez edukacji, bez
nauki jêzyka polskiego trudno by³oby z dala od Oj-
czyzny zachowaæ polskie korzenie�.

Dlatego te¿ od lat priorytetem Senatu
w dzia³aniach na rzecz Polonii i Polaków za grani-
c¹ jest wspieranie rozwoju o�wiaty polonijnej. W re-
alizacji tego zadania w 2008 r. uczestniczyli trzej
najwiêksi partnerzy Kancelarii Senatu: Stowarzy-
szenie �Wspólnota Polska� (ponad 13 mln z³ dota-
cji), Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie� (po-
nad 2 mln z³), Fundacja �Semper Polonia� (ponad
2,5 mln z³) i mniejsze organizacje. Pomagano
w rozwoju o�wiaty �rodowisk polonijnych na ca³ym
�wiecie. Rozwijano kwalifikacje zawodowe nauczy-
cieli jêzyka polskiego, wyposa¿ano sale lekcyjne
w szko³ach polskich, tworzono sobotnie szko³y jê-
zyka polskiego, organizowano konkursy jêzyka pol-
skiego, obozy i kolonie jêzykowe.

Od 20 lat wspieranie rozwoju polonijnej
nauki i o�wiaty jest priorytetem dzia³alno�ci Stowarzy-
szenia �Wspólnota Polska�. Podstawowy cel to zacho-
wanie istniej¹cych i zachêcanie do tworzenia nowych
polskich szkó³, spo³ecznych szkó³ek sobotnio-niedziel-
nych i przedszkoli oraz organizacji prowadz¹cych dzia-
³alno�æ o�wiatow¹, a tak¿e udzielanie pomocy w na-
uczaniu jêzyka polskiego, historii i geografii Polski.

Korzystaj¹c z pomocy naukowców z kil-
ku uniwersytetów, �Wspólnota Polska� organizuje
kursy i warsztaty jêzykowe, historyczne, kultury pol-
skiej, szko³y letnie. Inicjuje wspó³pracê szkó³ polskich
i polonijnych z placówkami w kraju, realizuj¹c pro-
gram szkó³ patronackich.

Szczególnie du¿¹ pomoc skierowano na
Litwê. W ci¹gu ostatnich 6 lat Senat RP przeznaczy³
ok. 35 mln z³ na remonty polskich placówek o�wiato-
wych na Litwie. Wyremontowano oko³o 70 szkó³
i przedszkoli � ponad po³owê istniej¹cych w tym kra-
ju. Gdyby nie wsparcie z ojczyzny, wiêkszo�æ polskich
szkó³ na Litwie mia³aby problemy z dostosowaniem
siê do wymogów litewskiego systemu o�wiatowego.
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Podzia³ dotacji na zadania programowe,
w tym zakup �rodków trwa³ych,
wed³ug kierunków okre�lonych
przez Prezydium Senatu

E

G

J

Wspieranie rozwoju o�wiaty polonijnej i polskiej poza granica-
mi kraju, w szczególno�ci przez popularyzacjê nauczania
jêzyka polskiego i przedmiotów ojczystych

Wspieranie dzia³añ s³u¿¹cych budowaniu presti¿u
polskiej grupy etnicznej w krajach zamieszkania

Intensyfikowanie wspó³pracy gospodarczej kraju
ze �rodowiskami polonijnymi i polskimi w �wiecie

Rozpoznawanie nowych zjawisk i odpowiadanie na potrzeby
pojawiaj¹ce siê w wyniku ruchów migracyjnymi Polaków
w ramach Unii Europejskiej

Popularyzowanie wiedzy o historycznym i wspó³czesnym
dorobku intelektualnym polskiego wychod�stwa
oraz o wk³adzie Polaków i polskich emigrantów
w rozwój krajów ich osiedlenia

Udzielanie pomocy charytatywnej �rodowiskom polskim
na Wschodzie

Wspieranie d¹¿eñ do pe³nego poszanowania praw
mniejszo�ci narodowych i etnicznych, w tym dzia³añ
s³u¿¹cych rozwi¹zywaniu istotnych problemów
spo³eczno�ci polonijnych i polskich za granic¹

Intensyfikowanie wspó³pracy z mediami polonijnymi
i polskimi z zagranicy w celu promowania wizerunku Polski

Wspieranie dzia³añ integruj¹cych i s³u¿¹cych wychowaniu
w duchu polsko�ci m³odego pokolenia Polonii i Polaków
w �wiecie

Promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego
dziedzictwa narodowego poza granicami kraju
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W 2008 r. za spraw¹ �Wspólnoty� zaku-
piono 855 wyprawek (tornister z artyku³ami szkolny-
mi), wydano dwuczê�ciowy podrêcznik historii dla klas
dziewi¹tych, 35 szkó³ z rejonu wileñskiego, solecz-
nickiego i trockiego wyposa¿ono w sprzêt kompute-
rowy, projektory oraz drukarki laserowe. W ubieg³ym
roku ponad 15 tys. dzieci i m³odzie¿y korzysta³o
z warsztatów, kolonii jêzykowych, wymiany w ramach
wspó³pracy szkó³ patronackich. W warsztatach i kur-
sach metodycznych uczestniczy³o 204 nauczycieli.

Kursy dokszta³caj¹ce dla nauczycieli by³y
równie¿ organizowane w innych pañstwach. Na przy-
k³ad w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dokszta³-
ca³y siê 364 osoby, we Francji � 66, w Rosji z ró¿nych
form szkolenia korzysta³o kilkudziesiêciu nauczycieli.

W Niemczech pomoc¹ objêto piêæ orga-
nizacji o�wiatowych. Polskie Towarzystwo Szkolne
�O�wiata� otrzyma³o podrêczniki do nauki jêzyka
polskiego, lektury szkolne i literaturê uzupe³niaj¹c¹.
Ogólnoniemiecki Komitet Organizacyjny uzyska³ do-
finansowanie, przeznaczone na zorganizowanie ko-
lejnej olimpiady jêzyka polskiego w Niemczech.

W Czechach dofinansowano pobyt eduka-
cyjny w Polsce 500 uczniów szkó³ polskich z Zaolzia.

Pomoc uczniom i nauczycielom szkó³
polskich na Ukrainie polega³a g³ównie na organizo-
waniu pobytów jêzykowo-krajoznawczych, przyjazdów
do Polski w ramach wspó³pracy szkó³ patronackich.
W tego typu zajêciach wziê³o udzia³ 2500 uczniów
i nauczycieli.

Podsumowaniu i jednocze�nie przygoto-
waniu wytycznych programu wspierania o�wiaty po-
lonijnej poza granicami s³u¿y³o zorganizowanie we
wrze�niu w Bia³ymstoku, pod egid¹ �Wspólnoty Pol-
skiej�, VI Forum O�wiaty Polonijnej. [15]

Dla Fundacji �Pomoc Polakom na Wscho-
dzie� wspieranie edukacji polskiej na Wschodzie jest
jednym z najwa¿niejszych prowadzonych przez ni¹
programów. Jego realizacja nie tylko pomaga m³o-
demu pokoleniu Polaków podnosiæ poziom wy-
kszta³cenia, ale tak¿e kreuje pozytywny wizerunek
mniejszo�ci polskiej w �rodowiskach inteligenckich
i opiniotwórczych kraju zamieszkania. Daje to szan-
sê odrodzenia inteligencji polskiej, �wiadomej w³a-
snej to¿samo�ci narodowej.

Fundacja obejmuje pomoc¹ �rodowiska
polskie, m.in. w Mo³dawii, na Ukrainie, £otwie, w Es-
tonii, Czechach, S³owacji, S³owenii, na Wêgrzech, Cy-
prze, w Kazachstanie, Gruzji, Armenii, Azerbejd¿anie,
Rumunii, Bu³garii, Rosji.

15
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Na Ukrainie pomoc otrzyma³y m.in. Cen-
trum Jêzyka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Mana-
gementu i Biznesu w Berdiañsku, lektorat jêzyka pol-
skiego Chmielnickiego Uniwersytetu Narodowego,
Centrum Metodycznego Nauczania Jêzyka i Kultury
Polskiej w Drohobyczu, Katedra Polonistyki Naro-
dowego Uniwersytetu w Kijowie, lektorat Pañstwo-
wego Uniwersytetu w Kamieñcu Podolskim, a tak¿e
kilkadziesi¹t szkó³ sobotnio-niedzielnych. Dziêki
dotacjom z bud¿etu Kancelarii Senatu, fundacja
pomaga³a w organizacji kursów i szkoleñ dla na-
uczycieli, dofinansowywa³a zakup wyposa¿enia po-
mieszczeñ dydaktycznych, w tworzeniu bazy dy-
daktycznej.

Na Litwie, oprócz licznych szkó³ek sobot-
nio-niedzielnych, pomoc otrzyma³y: Centrum Polo-
nistyczne Uniwersytetu Wileñskiego i Katedra Filolo-
gii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie.
Dziêki �rodkom przyznanym przez Kancelariê Sena-
tu opublikowano materia³y konferencyjne na temat
�To¿samo�æ na styku kultur�, dofinansowano pobyt
edukacyjny w Krakowie pod has³em ��ladami wiel-
kich pisarzy polskich�, badania naukowe �Badania
gwar polskich na Litwie�, organizacjê miêdzynarodo-
wej konferencji naukowej �Europejsko�æ ojczyzn: li-
tewsko-polskie zwi¹zki jêzykowe, kulturowe i literac-
kie�. Dofinansowano równie¿ zakup potrzebnych
materia³ów dydaktycznych.

W Warszawie fundacja zorganizowa³a
warsztaty dla nauczycieli jêzyka polskiego i kultury
polskiej z Ukrainy, Bia³orusi i Rosji.

Korzystaj¹c z dotacji z bud¿etu Kancelarii
Senatu, Fundacja �Semper Polonia� kontynuowa³a
w 2008 r., realizowany od 1998 r., program �Szansa
dla maturzysty�. Jest on adresowany do m³odzie¿y pol-
skiego pochodzenia, która koñcz¹c szko³ê �redni¹, pra-
gnie kontynuowaæ naukê na studiach wy¿szych w kra-
ju swojego zamieszkania. Z mo¿liwo�ci udzia³u
w kursach skorzysta³o ponad 6000 maturzystów pol-
skiego pochodzenia z Bia³orusi, Kazachstanu, Litwy,
£otwy, Mo³dawii, Rumunii, Czech i Ukrainy. [19]

Z ka¿dym rokiem coraz liczniejsza grupa
korzystaj¹cych z �Szansy� dostaje siê na wy¿sze stu-
dia. Na pocz¹tku realizacji programu studentami zo-
stawa³o 30% uczestników kursu, obecnie � ponad
90%. W roku 2008 organizatorzy kursów rozpoczêli
wprowadzanie obligatoryjnych zajêæ z jêzyka polskie-
go. Na zakoñczenie ka¿dej tury kursów przeprowa-
dzano dyktanda, które mia³y zachêciæ m³odzie¿ do
dalszego doskonalenia i utrwalania znajomo�ci po-
prawnej polszczyzny.

19
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Od 2002 r. z bud¿etu Kancelarii Senatu
wspierany jest jeden z kluczowych kierunków dzia-
³añ fundacji � program stypendialny adresowany do
m³odego pokolenia Polonii i rodaków z zagranicy.
Jeden z jego celów to wspieranie aktywizacji o�wia-
towo-zawodowej. [16, 18]

Program �Ex Libris Polonia�, realizowa-
ny od 10 lat, stanowi integraln¹ czê�æ strategii edu-
kacyjno-o�wiatowej Fundacji �Semper Polonia�. G³ów-
nym celem programu jest wzbogacanie i tworzenie
nowych ksiêgozbiorów w pracowniach polonistycz-
nych, szko³ach polskich i instytucjach polonijnych,
bibliotekach publicznych, polskich parafiach i klubach
polonijnych w wiêkszych skupiskach Polonii, a tak¿e
doposa¿anie tych instytucji w pomoce dydaktyczne.
Z tych placówek korzystaj¹ nie tylko uczniowie i stu-
denci, ale tak¿e ca³e spo³eczno�ci polonijne. Ponad
po³owê dotacji przyznanej przez Senat fundacja prze-
znaczy³a na ksi¹¿ki, a pozosta³¹ czê�æ � na pomoce
dydaktyczne, sprzêt komputerowy i audiowizualny.

Realizuj¹c program �Ex Libris Polonia�,
dary przekazano m.in.: Polskiej Szkole Dokszta³caj¹-
cej w Nowym Jorku i Dayonne, Federacji Polskich Or-
ganizacji, dzia³owi szkolnemu i polskiej szkole w Syd-
ney, w Australii, szkole polskiej w RPA, Wspólnocie
Polskiej w Syrii, Katedrze Polonistyki Uniwersytetu
Ankarskiego w Turcji, punktom nauczania jêzyka pol-
skiego w Niemczech, przedszkolu przy Instytucie Jê-
zyka Polskiego w Lyonie (we Francji), szko³om pol-
skim w Hiszpanii, Irlandii, uniwersyteckim pracowniom
polonistycznym w ró¿nych krajach.

Od 2008 r. fundacja realizuje nowy pro-
gram pn. �Polonijny sport dzieci i m³odzie¿y�, któ-
ry powsta³ w odpowiedzi na coraz wiêksze zaintere-
sowanie sportem w�ród m³odej Polonii. Z pomoc¹
fundacji we Lwowie utworzono studenck¹ dru¿ynê
pi³karsk¹. Zainicjowano te¿ powo³anie klubu sporto-
wego w Irlandii.

Poprzez sport i uczestnictwo w nowym
programie fundacja pragnie rozbudziæ w m³odym po-
koleniu Polonii zainteresowanie polsko�ci¹ i osi¹gniê-
ciami Polaków oraz umo¿liwiæ jej bli¿sze kontakty
z Macierz¹ i rówie�nikami w kraju w trakcie organizo-
wanych zawodów sportowych. W 2008 r. zorganizo-
wano trzy imprezy sportowe:

l II Miêdzynarodowe Biegi
z okazji �wiêta Konstytucji 3 maja, [23, 24]

l II Miêdzynarodowy Turniej Pi³ki No¿nej
ORLIKI 2012, [25]

l XIV Igrzyska Dzieci i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej.
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Dotacje z bud¿etu Kancelarii Senatu dla
Fundacji �O�wiata Polska za Granic¹� pomog³y w re-
alizacji III edycji polonijnego programu edukacyjnego
�Polska w Górach Skalistych� zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Polsko-Kanadyjskie w Calgary. Pro-
gram, adresowany do m³odych Kanadyjczyków i Ame-
rykanów polskiego pochodzenia, umo¿liwi³ poszerze-
nie wiedzy o polskiej historii i kulturze. W programie
znalaz³y siê wyk³ady wybitnych naukowców, twórców,
dzia³aczy, pokazy filmów, warsztaty. W tym roku jed-
nym z wyk³adowców by³ m.in. Norman Davies.

Pomoc finansowa Kancelarii Senatu umo¿-
liwi³a Warszawskiemu Towarzystwu Przyjació³ Wilna
i Grodna wyposa¿enie w pomoce dydaktyczne i urz¹-
dzenia 9 szkó³ na Litwie.

Dziêki dotacji, stowarzyszenie �P³omyk�
w Marzeninie pomog³o w organizacji szkoleñ nauczy-
cieli jêzyka polskiego i wychowawców przedszkoli
polonijnych na Bukowinie Rumuñskiej.

Fundacja �M³oda Europa� w Bydgoszczy
zorganizowa³a dla m³odzie¿y z Ukrainy letni¹ szko³ê
jêzyka polskiego w Wiktorowie � miejscowo�ci po³o-
¿onej na Szlaku Piastowskim. Dobrze mówi¹cy po
polsku korzystali z zajêæ indywidualnych. M³odzie¿
pozna³a te¿ historiê i kulturê regionu.

Stowarzyszenie Sympatyków Szko³y Jêzy-
ka i Kultury Polskiej, filii Uniwersytetu �l¹skiego w Cie-
szynie, ju¿ po raz 18. zorganizowa³o letni¹ szko³ê jêzy-
ka i kultury polskiej. Jej program obejmowa³ kurs jêzyka
polskiego, seminarium �Wiedza o Polsce�, program
kulturalny, wycieczki krajoznawcze, zwiedzanie wystaw,
spotkania ze znanymi politykami, dziennikarzami, ar-
tystami, pisarzami. Studenci letniej szko³y mieli oka-
zjê poznaæ region. Program kulturalny przybli¿y³ s³u-
chaczom polsk¹ muzykê dawn¹, klasyczn¹ i ludow¹.
W inauguracji tej edycji letniej szko³y uczestniczy³a
wicemarsza³ek Senatu RP Krystyna Bochenek.

NOWA POLSKA
MIGRACJA W UE

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej
wywo³a³o now¹ fal¹ migracji zarobkowej Polaków do
wielu krajów Wspólnoty. Senat RP diagnozuje to zja-
wisko i stara siê odpowiadaæ na potrzeby pojawiaj¹ce
siê w �rodowisku polskich migrantów. [26]

W 2008 r., na prze³omie stycznia i lutego,
senator Andrzej Person, przewodnicz¹cy senackiej Ko-
misji Spraw Emigracji i £¹czno�ci z Polakami za Grani-
c¹, i Roman Ludwiczuk, wiceprzewodnicz¹cy tej Komi-
sji, przebywali z wizyt¹ studyjn¹ w Irlandii i Wielkiej
Brytanii. Jej celem by³o poznanie sytuacji, warunków
¿ycia oraz potrzeb tamtejszych �rodowisk polskich. Naj-
wa¿niejszymi zagadnieniami poruszanymi podczas
spotkañ by³y edukacja w zakresie jêzyka i kultury
polskiej dzieci polskich pracowników, kwestie zwi¹-
zane z zatrudnieniem Polaków na Wyspach, a tak¿e
sprawy kultury i integracji polskiej spo³eczno�ci. [27]

Uchwa³¹ Prezydium Senatu zosta³ powo-
³any Zespó³ Doradców ds. Migracji Obywateli Polskich
do Pañstw Cz³onkowskich Unii Europejskiej. Zadaniem
tego zespo³u jest wyra¿anie opinii na temat procesów
i zjawisk towarzysz¹cych migracji ekonomicznej oby-
wateli polskich do pañstw UE oraz kierunków dzia³añ
Senatu w sprawach zwi¹zanych z migracj¹. Podczas
inauguracyjnego posiedzenia zespo³u marsza³ek Bog-
dan Borusewicz podkre�li³, ¿e proces migracji zarob-
kowej jest bardzo z³o¿ony i tylko z udzia³em eksper-
tów w dziedzinie socjologii, ekonomii, migracji,
demografii, a tak¿e z wykorzystaniem do�wiadczeñ
praktyków mo¿liwe jest w³a�ciwe rozpoznanie i roz-
wi¹zywanie problemów zwi¹zanych z tym zjawiskiem.

Zadania programowe na rzecz nowej mi-
gracji Polaków do pañstw UE realizowa³o przede
wszystkim Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�. Wspie-
ra³o organizacje polonijne i polskie we Francji, w Hisz-
panii, Irlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii. W Pary¿u
dofinansowano o�rodek dla osób zagro¿onych margi-
nalizacj¹ spo³eczn¹; w Barcelonie i Madrycie punkty
informacyjne dla emigracji; w Dublinie � Polskie Cen-
trum Informacji i Kultury, poradniê psychologiczn¹
i duszpasterski punkt pomocy spo³eczno-prawnej dla
Polaków; w Szwecji  � miesiêcznik �PLmagazyn� i cen-
trum informacyjno-doradcze dla emigracji z Polski;
w Wielkiej Brytanii �  edynburskie Centrum Rozwoju,
Terapii i Wsparcia �Feniks�; w Londynie � Polskie Cen-
trum Porad Prawnych i Zjednoczenie Polskie, które
prowadzi punkt informacyjny dla emigracji oraz, ist-
niej¹c¹ od 57 lat, sobotni¹ szko³ê polsk¹ przy Polskim
O�rodku Spo³ecznym.
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POMOC POLAKOM
NA BIA£ORUSI

Senat RP szczególn¹ opiek¹ otacza Po-
laków na Bia³orusi. Realizacjê zadañ zleconych na
Bia³orusi Kancelaria Senatu powierzy³a zarówno du-
¿ym partnerom, jak i mniejszym organizacjom poza-
rz¹dowym.

Inauguracja roku szkolnego w Polskiej
Szkole odby³a siê w 2008 r. w³a�nie na Bia³orusi.
W uroczysto�ci w Brze�ciu wziêli udzia³: delegacja Se-
natu RP z senatorem Stanis³awem Gogaczem, a tak¿e
prezes Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi An¿elika Borys
oraz przedstawiciele terenowych oddzia³ów ZPB, gro-
no pedagogiczne, uczniowie i absolwenci Polskiej Szko-
³y Spo³ecznej im. Ignacego Domeyki. Szko³a ta powsta³a
w 1988 r. Ka¿dego roku uczy siê w niej jêzyka polskie-
go, historii Polski i polskiej literatury ok. 300 dzieci.
Ukoñczy³o j¹ ponad 2000 uczniów. Ok. 600 studiuje
lub jest absolwentami polskich uczelni. [28]

Dzieñ po uroczystej inauguracji ucznio-
wie i nauczyciele odbyli wycieczkê �Szlakiem Mickie-
wicza�. Odwiedzili Zaosie, Nowogródek, Baranowicze,
byli te¿ nad jeziorem �wite�.

Stowarzyszenie �Wspólnota Polska�, wo-
bec zmniejszaj¹cej siê liczby osób ucz¹cych siê jêzy-
ka polskiego, deprecjonowania polskiego szkolnictwa,
ograniczania liczby delegowanych z Polski nauczycie-
li, uzna³o za niezwykle wa¿ne dofinansowanie przyjaz-
dów dzieci i m³odzie¿y polskiego pochodzenia do Pol-
ski. Za spraw¹ �Wspólnoty Polskiej� 565 uczniów szkó³
polskich z Bia³orusi go�ci³o w Polsce w ramach pro-
gramu szkó³ patronackich, a ponad 900 osób skorzy-
sta³o z pobytów edukacyjno-integracyjnych i jêzyko-
wo-krajoznawczych w Polsce. Ufundowano nagrody
i zapomogi dla nauczycieli i najbiedniejszych uczniów.

Pomoc¹ otoczono Polsk¹ Macierz Szkol-
n¹, dziêki czemu mo¿liwe by³o zorganizowanie wielu
przedsiêwziêæ: letnich szkó³ dla uczniów i nauczycie-
li, VIII Festiwalu Twórczo�ci Przedszkolaków, XVI Olim-
piady Jêzyka i Literatury Polskiej, warsztatów i semi-
nariów dla nauczycieli, III Dyktanda Polskiego.

6 kwietnia 2008 r. w Grodnie i Brze�ciu,
mimo utrudnieñ ze strony miejscowych w³adz, od-
by³o siê III Dyktando Polskie na Bia³orusi. Do spraw-
dzianu przyst¹pi³o oko³o 260 osób w wieku od 13
do 80 lat. Uczestnicy pisali w 4 salach, niektórzy,
z braku miejsca, na pod³odze. Tekst dyktanda przy-
gotowali naukowcy z Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
a odczytywa³ je Tadeusz Sznuk. Najlepiej napisa³a
pracê i zdoby³a g³ówn¹ nagrodê nauczycielka pla-
styki z polskiej szko³y w Wo³kowysku Miros³awa
Smirnowa.

Go�ciem uroczysto�ci by³a wicemarsza-
³ek Senatu RP Krystyna Bochenek, pomys³odawczy-
ni odbywaj¹cego siê od 20 lat ogólnopolskiego dyk-
tanda w Katowicach. [29, 30, 31]

We wszystkich imprezach edukacyjnych
zorganizowanych przez Polsk¹ Macierz Szkoln¹ wziê-
³o udzia³ ok. 1000 osób.

Dofinansowano pó³kolonie na Bia³orusi
dla ponad 1800 dzieci. Stowarzyszenie wspiera³o te¿
dzia³alno�æ maj¹c¹ na celu kultywowanie jêzyka
i kultury polskiej, prowadzon¹ przez Zwi¹zek Pola-
ków na Bia³orusi. Pomoc otrzyma³y równie¿ Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego i polskie parafie. Kilkaset osób
uzyska³o ró¿nego rodzaju wsparcie charytatywne.

Fundacja �Pomoc Polakom na Wscho-
dzie� realizowa³a w 2008 r. zadania zlecone, których
celem by³o wsparcie inicjatyw medialnych, edukacyj-
nych, kulturalnych, dokumentuj¹cych polskie dzie-
dzictwo narodowe, a tak¿e aktywizacja spo³eczno�ci
polskiej w zakresie dzia³alno�ci gospodarczej i �ro-
dowiskowej oraz udzielanie wsparcia Polakom znaj-
duj¹cym siê w trudnych warunkach bytowych.

Dotacjê z bud¿etu Kancelarii Senatu RP
przeznaczono na rozwój o�wiaty i nauki. Pomoc
otrzyma³o Zjednoczenie Spo³eczne Polska Macierz
Szkolna, parafie rzymskokatolickie, zgromadzenia
zakonne, które w ró¿nych miejscowo�ciach na Bia-
³orusi tworz¹ bazê edukacyjn¹, przygotowuj¹ kadrê
nauczycielsk¹, aktywizuj¹ dzia³alno�æ uczniów. Do-
finansowywano zakupy materia³ów dydaktycznych,
edukacjê, sprzêt, wyjazdy edukacyjne, organizacjê
letniej szko³y kultury i jêzyka polskiego, konkursów
edukacyjnych.
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Katedra Filologii Polskiej przy Instytucie
Edukacji Uniwersytetu im. Janki Kupa³y, korzystaj¹c
z dotacji, zorganizowa³a Miêdzynarodow¹ Konferen-
cjê �Fenomen pogranicza�. Wyda³a te¿ materia³y po-
konferencyjne �Jêzyk polski i literatura polska w �red-
niej i wy¿szej szkole na Bia³orusi�.

Zjednoczenie Spo³eczne Polska Macierz
Szkolna w Bras³awiu dziêki dotacjom zorganizowa³o
wyjazdy edukacyjne dla uczniów szkó³ polskich: �Pa-
miêtajmy o wybitnych dzia³aczach Polski�, �Pamiêæ
narodowa�, �Szlakiem E. Orzeszkowej�, �Szlakiem �la-
dów kultury polskiej po Bras³awszczy�nie�.

Spo³eczna Szko³a Polska im. T. Rejtana
w Baranowiczach dziêki otrzymanej pomocy wzboga-
ci³a siê o kamerê cyfrow¹, antenê satelitarn¹, zorgani-
zowa³a wyjazd do Katynia, letni¹ szko³ê jêzyka i kultury
polskiej.

Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie�
aktywnie wspiera polskie redakcje prasowe, radiowe
i telewizyjne. Przyczynia siê to do upowszechniania
polskiego s³owa drukowanego, mówionego, przesy³a-
nego elektronicznie, tym samym sprzyja doskonale-
niu jêzyka polskiego, kultywowaniu polskich tradycji,
umo¿liwia dostêp do informacji, s³u¿y przywróceniu
�wiadomo�ci grupowej wspólnoty i narodowej to¿sa-
mo�ci. Pomoc z bud¿etu Kancelarii Senatu, za po�red-
nictwem fundacji, otrzyma³y m.in.: �Polskie S³owo�,
�Echa Polesia�, �S³owo ̄ ycia�, �S³owo Ojczyste�, �Zie-
mia Lidzka�, �Katolickie Nowiny�.

Fundacja �Semper Polonia�, we wspó³pra-
cy z Polsk¹ Macierz¹ Szkoln¹ na Bia³orusi, od stycz-
nia do maja 2008 r. zorganizowa³a pierwsz¹ czê�æ
kolejnej edycji kursów �Szansa dla maturzystów�. Wy-
k³adowcami byli nauczyciele akademiccy z grodzieñ-
skich uczelni wy¿szych. M³odzie¿ polskiego pochodze-
nia bra³a udzia³ w zajêciach z jêzyka rosyjskiego,
angielskiego i bia³oruskiego, geografii oraz z przed-
miotów �cis³ych. Kolejna edycja kursu �Szansa dla ma-
turzystów� rozpoczê³a siê na pocz¹tku wrze�nia.

W maju odby³ siê rajd odkrywców �Pol-
skie per³y bia³oruskiego Polesia�, zorganizowany
przez Klub Studentów Polskich w Grodnie przy wspó³-
pracy z tamtejsz¹ Polsk¹ Macierz¹ Szkoln¹. Wziê³o
w nim udzia³ 45 osób. [20] Zwiedzano miejscowo�ci
na Grodzieñszczy�nie i bia³oruskim Polesiu zwi¹za-
ne z histori¹ Polski. M³odzie¿ przygotowa³a referaty
na temat wybitnych postaci historycznych zwi¹zanych
z regionem Polesia: Adama Naruszewicza, Andrzeja
Boboli i Napoleona Ordy. Rajd zakoñczy³ siê z³o¿e-
niem kwiatów pod pomnikiem upamiêtniaj¹cym Kon-
stytucjê 3 maja w Bezdzie¿y.

29

30

31

32



18

W czerwcu, z okazji 880-lecia Grodna,
Klub Studentów Polskich w Grodnie zorganizowa³
konkurs historyczny �Czy znasz polskie Grodno?�
i konkurs fotograficzny �Zabytkowe Grodno�. W kon-
kursie historycznym wziê³y udzia³ 23 osoby � stu-
denci oraz m³odzie¿ z Polskiej Macierzy Szkolnej.
Efektem konkursu fotograficznego by³o zebranie ko-
lekcji ponad 30 zdjêæ dokumentuj¹cych zabytki
Grodna. W lipcu i sierpniu cz³onkowie bia³oruskich
klubów uczestniczyli w szkoleniach przygotowywa-
nych przez fundacjê � warsztatach historycznych,
ekonomicznych oraz szkole liderów. [17]

Od pa�dziernika do koñca roku trwa³
kurs jêzyka polskiego. Uczestniczy³o w nim 35 osób
� 15 w grupie pocz¹tkuj¹cej i 20 w zaawansowanej.
Po kursie czê�æ osób przyst¹pi³a z powodzeniem
do egzaminu pañstwowego z jêzyka polskiego jako
obcego na poziomie zaawansowanym i otrzyma³a
certyfikaty.

Kolejnym projektem klubu grodzieñskie-
go by³y warsztaty dziennikarskie pn. �Jak za³o¿yæ
i prowadziæ gazetê lub czasopismo?�, które odby³y
siê w listopadzie. Wziê³o w nich udzia³ 20 stypendy-
stów fundacji z Grodna, Miñska i Brze�cia. Po szkole-
niu powsta³ pomys³ utworzenia czasopisma Klubu
Studentów Polskich na Bia³orusi.

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom
z Grodzieñszczyzny w 2008 r. w Domu Polonii
w ¯ytkiejmach zorganizowa³a letni wypoczynek dla
180 dzieci polskiego pochodzenia z Bia³orusi. Dofi-
nansowaniem ze �rodków Kancelarii Senatu RP ob-
jêto 80 dzieci w wieku 8�12 lat. Kolonie umo¿liwi³y
poszerzenie znajomo�ci wspó³czesnej polszczyzny
poprzez naukê i zabawê jêzykiem.

KULTURA POLSKA
W �RODOWISKACH
POLSKICH I POLONIJNYCH

Wspieranie promocji i upowszechnianie
dorobku kultury polskiej w �rodowiskach polskich i po-
lonijnych poza granicami kraju to od lat jeden z naj-
wa¿niejszych kierunków dzia³añ, jakie zleca Senat RP
w ramach zadañ programowych. [21]

Stowarzyszenie �Wspólnota Polska� do-
kumentuje polskie �lady na obczy�nie i chroni polskie
zabytki poza granicami kraju. Osobny nurt dzia³añ to
popularyzacja polskiej kultury i tradycji za granic¹ oraz
promowanie dorobku artystycznego Polonii w kraju,
np. poprzez dokszta³canie polonijnych dyrygentów,
choreografów, animatorów ¿ycia kulturalnego na kur-
sach i warsztatach w Polsce oraz prezentacja dorobku
artystów i zespo³ów polonijnych w kraju.

Dziêki dotacjom z bud¿etu Kancelarii Se-
natu w 2008 r. w USA i Kanadzie pomoc finansow¹
otrzyma³y: ottawski klub teatralny, Salon Muzyki i Po-
ezji w Toronto, Polski Instytut Teatralny w Nowym Jor-
ku, a tak¿e Kanadyjsko-Polskie Stowarzyszenie Pro-
Arte � Teatr Ludowy z Vancouver. Dofinansowano te¿
dwie wystawy: �Dzieje skarbów wawelskich 1039�
1961�, prezentowan¹ w Toronto, oraz �Genera³ W³a-
dys³aw Anders i II Korpus Polski w Regionie Marche�,
prezentowan¹ w Muzeum Polskim w Chicago.

W Argentynie pomoc finansowa pozwoli-
³a na zorganizowanie VII Festynu Imigranta Polskie-
go, a tak¿e Tygodnia Kultury Argentyñsko-Polskiej.

W Niemczech najwa¿niejszymi przedsiê-
wziêciami wspartymi przez Senat by³y: obchody
15-lecia Teatru Lalki i Aktora �Otwarte oczy� w Bie-
lefeld, IV Polonijne Europejskie Mistrzostwa Szacho-
we w Herdorf-Dermbach, V Miêdzynarodowa Konfe-
rencja Nauczycieli Jêzyka Polskiego, a tak¿e wydanie
Biblii dla dzieci w jêzyku polskim i niemieckim przez
rektora Polskiej Misji Katolickiej.

Na Litwie wsparcie finansowe na promo-
wanie polskiej kultury otrzyma³o 18 organizacji. Naj-
bardziej spektakularnymi wydarzeniami by³y: przegl¹d
dorobku kulturalnego Jaszun �Pie�ñ znad Mereczan-
ki�, VI Festyn Kultury Polskiej �Znad Issy� w Kiejdanach,
Miêdzynarodowy Plener Malarski w Solecznikach, Miê-
dzynarodowe Spotkania Poetyckie �Maj nad Wili¹�,
Miêdzynarodowy Festiwal Kapel Ludowych w Su¿anach.
Dotowano tak¿e: warsztaty teatralne dla dzieci i m³o-
dzie¿y w Zakopanem, warsztaty plastyczne w Wilnie,
kurs dla dyrygentów polskich chórów z Wileñszczyzny.
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�Wspólnota Polska� dostosowuje swój
program promowania kultury polskiej do aktywno�ci
�rodowisk polskich i polonijnych poza granicami kraju,
których istot¹ jest nawi¹zywanie do polskiej tradycji
i kultury. W�ród najwa¿niejszych wydarzeñ polonijnych
w kraju w 2008 r. znalaz³y siê XIV �wiatowy Festiwal
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych w Rzeszo-
wie [35, 36, 37] i �Polonijne Lato 2008� w Koszalinie. [34]

XIV festiwal rozpocz¹³ obchody 40-lecia Polonijnych
Spotkañ Folklorystycznych na Podkarpaciu; zakoñczy
je, odbywaj¹cy siê w 2009 r., VII Polonijny Festiwal Dzie-
ciêcych Zespo³ów Folklorystycznych w Iwoniczu. W fe-
stiwalu uczestniczy³o 1214 osób � z Kanady, USA,
Czech, Brazylii, Litwy, Niemiec, Anglii.

Innym wa¿nym wydarzeniem zrealizowa-
nym przez �Wspólnotê Polsk¹� by³, odbywaj¹cy siê
we wrze�niu w Krakowie, II Kongres Polskich Towa-
rzystw Naukowych na Obczy�nie. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele polonijnych towarzystw naukowych
z Austrii, Bia³orusi, Francji, Irlandii, Kanady, Litwy,
Niemiec, USA, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii,
a tak¿e przedstawiciele polskich uczelni. Obrady od-
bywa³y siê pod has³em: �Migracje, badania migracyj-
ne, migranci � badacze�.

Na prze³omie lutego i marca swoje wiel-
kie �wiêto mieli polonijni sportowcy. Pod honorowym
patronatem prezydenta RP odby³y siê V �wiatowe Zi-
mowe Igrzyska Polonijne ��l¹sk-Beskidy 2008�. [33]

Uczestniczy³o w nich 500 zawodników z 20 krajów.
W otwarciu wziêli udzia³ marsza³ek Senatu RP Bogdan
Borusewicz, wicemarsza³ek Krystyna Bochenek i se-
nator Andrzej Person � przewodnicz¹cy senackiej Ko-
misji Emigracji i Polaków za Granic¹. Zawody rozgry-
wano na trasach i obiektach kilku miast. Rywalizacjê
medalow¹ wygra³a reprezentacja Polonii kanadyjskiej.

Fundacja �Pomoc Polakom na Wschodzie�
realizuje program, którego celem jest dokumentowanie
i ocalenie od zapomnienia polskiego dziedzictwa kul-
turalno-historycznego na Wschodzie, przybli¿anie go
polskim �rodowiskom na Wschodzie i Polakom w kra-
ju, wspieranie rozwoju kultury polskiej w �rodowi-
skach polskich na Wschodzie oraz zapewnienie ro-
dakom ¿yj¹cym poza krajem udzia³u w ¿yciu
kulturalnym w Polsce. Dziêki �rodkom z bud¿etu Kan-
celarii Senatu Zjednoczenie Spo³eczne �Zwi¹zek Pola-
ków na Bia³orusi� zorganizowa³o obchody XX-lecia dzia-
³alno�ci. Klub Polskich Tradycji Narodowych zorganizowa³
dla naszych rodaków wyjazd kulturalno-poznawczy do
Starych Wasiliszek � rodzinnej wsi Czes³awa Niemena,
spotkanie dzieci i m³odzie¿y z cz³onkami Stowarzysze-
nia Armii Krajowej i Wiê�niów Politycznych, a tak¿e ob-
chody 100-lecia �Roty� Marii Konopnickiej.
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Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom
z Grodzieñszczyzny, korzystaj¹c z dotacji, we wspó³-
pracy z Towarzystwem Przyjació³ Grodna i Wilna
zorganizowa³a IX Dni Kultury Kresowej w Bia³ym-
stoku z koncertem Zespo³u Artystycznego Pie�ni
i Tañca �Wilia�, z Jarmarkiem Kaziukowym i koncer-
tem chórów im. Stanis³awa Moniuszki.

Fundacja �Semper Polonia� od 2003 r.
realizuje program �Ocalmy od zapomnienia�. Ma on
na celu zainteresowanie m³odzie¿y polonijnej
mieszkaj¹cej poza granicami kraju polskim dzie-
dzictwem kulturowym w krajach zamieszkania oraz
propagowanie wiedzy na temat dorobku Polaków
i ich wk³adu w rozwój kulturalny, gospodarczy i na-
ukowy innych pañstw. Realizacja za³o¿eñ progra-
mu by³a mo¿liwa dziêki zaanga¿owaniu klubów sty-
pendystów fundacji. Organizowane przez nie rajdy
odkrywców nie tylko umo¿liwi³y m³odzie¿y zapo-
znanie siê z polskim dziedzictwem kulturowym, ale
tak¿e dokumentowanie zapomnianych wydarzeñ
poprzez kontakt z lud�mi pamiêtaj¹cymi dawne
polskie dzieje. W trakcie licznych wycieczek m³odzi
ludzie szukali �ladów polsko�ci w krajach swojego
zamieszkania, odkrywali zabytki polskiej kultury
i sztuki oraz miejsca zwi¹zane z wybitnymi Polakami
i wydarzeniami, które wp³ynê³y nie tylko na historiê
Polski, ale tak¿e na losy innych krajów. Fundacja
wspiera³a równie¿ dzia³ania klubów zwi¹zane z opie-
k¹ nad miejscami pamiêci narodowej. Stypendy�ci
zorganizowali szereg akcji porz¹dkowych na wielu pol-
skich cmentarzach poza granicami kraju i na zagra-
nicznych nekropoliach, na których znajduj¹ siê pol-
skie groby. [22, 32] M³odzie¿ polskiego pochodzenia
z ca³ego �wiata wziê³a te¿ udzia³ w IV edycji konkur-
su �Ocalmy od zapomnienia � Polskie losy�. Jury
uhonorowa³o I nagrod¹ ex aequo Sergiusza Bojar-
czuka (Bia³oru�) za pracê �Zdjêcie nad kominkiem�
oraz Aleksieja Ulitina (Rosja) za pracê �Pamiêci
przodków�; II nagrod¹ Tomasza Kamiñskiego (Ho-
landia) za pracê �Adolf Wilhelm Krasnopolsky w Am-
sterdamie�; III nagrod¹ ex aequo Martynê Fa³kow-
sk¹ (Belgia) za pracê �Carpe Diem � spotkanie
z Markiem Perlmanem�, Jaros³awê Klimczuk (Ukra-
ina) za pracê �Rodzinna opowie�æ�, Jêdrzeja Kowal-
czuka (Litwa) za pracê �Wincenty Salwiñski � ostat-
nia warta� i Alicjê Nesterow¹ (Ukraina) za pracê �Losy
polskich rodzin � D¹broweckich i Przybykowskich�.

We wrze�niu 2008 r. litewski klub zorga-
nizowa³ rajd odkrywców �Bliski nam Lwów�. Wziê³o
w nim udzia³ blisko 40 studentów polskiego pocho-
dzenia. M³odzie¿ zwiedzi³a najpiêkniejsze zabytki
Lwowa oraz najbardziej znane nekropolie lwowskie.

Rolê nie do przecenienia w promocji
i upowszechnianiu dorobku kultury polskiej w �rodo-
wiskach polskich i polonijnych poza granicami kraju
odgrywaj¹ media. Dotacje z bud¿etu Kancelarii Sena-
tu wspieraj¹ redakcje prasowe, radiowe i internetowe
na ca³ym �wiecie. Ze �rodków tych korzystaj¹ równie¿
dziennikarze mediów polonijnych, którzy uczestnicz¹
w specjalnie dla nich organizowanych szkoleniach,
konferencjach, konkursach.

W 2008 r. w Senacie ju¿ po raz szesnasty
odby³o siê �wiatowe Forum Mediów Polonijnych, orga-
nizowane z inicjatywy Ma³opolskiego Forum Wspó³pra-
cy z Poloni¹. Marsza³ek Senatu Bogdan Borusewicz
wrêczy³ nagrody laureatom konkursu dziennikarskiego
o nagrodê marsza³ka Senatu pn. �Polacy na �cie¿kach
�wiata � blaski i cienie emigracji� oraz nagrody �Fidelis
Poloniae 2008�, przyznawane przez Ma³opolskie Fo-
rum Wspó³pracy z Poloni¹, za wybitne zas³ugi w umac-
nianiu wiêzi pomiêdzy Poloni¹ a krajem. [38]

Zwracaj¹c siê do dziennikarzy, wyrazi³ za-
dowolenie, ¿e z roku na rok coraz wiêcej dziennikarzy
polonijnych odwiedza ojczysty kraj. W opinii marsza³-
ka oznacza to, ¿e interesuje ich to, co siê dzieje w ich
rodzinnym kraju. Zdaniem B. Borusewicza uczestnic-
two w takim forum to okazja powrotu do ojczyzny, do
spotkania i rozmowy z politykami, z gospodarzami
ró¿nych regionów Polski, z polskimi dziennikarzami,
a tak¿e do zdobycia nowych umiejêtno�ci.

Celem konkursu zorganizowanego przez
Kancelariê Senatu by³o pokazanie problemów i po-
trzeb, zw³aszcza najm³odszej polskiej emigracji, po-
przez pryzmat losów pojedynczego cz³owieka i jego
rodziny, poznanie motywów i kosztów spo³ecznych
emigracji.
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SPRAWY POLONII
W PRACACH SENATU
Opieka Senatu nad Poloni¹ i Polakami

za granic¹ to nie tylko dotacje na cele inwestycyjne
i programowe. Senat za po�rednictwem marsza³ka
i senatorów w kontaktach miêdzynarodowych repre-
zentuje i broni interesów Polonii. Marsza³ek Senatu,
wicemarsza³kowie, a tak¿e senatorowie podczas ka¿-
dej wizyty zagranicznej, w kraju, gdzie ¿yje polska
diaspora, interesuj¹ siê problemami naszych roda-
ków. Spotykaj¹ siê z przedstawicielami Polonii, po-
ruszaj¹ istotne dla nich kwestie, zachêcaj¹ do utrzy-
mywania kontaktów z Macierz¹. Tak¿e przy okazji
wizyt w Senacie oficjalnych go�ci z zagranicy � po-
ruszane s¹ kwestie zwi¹zane z sytuacj¹ polskiej
mniejszo�ci. M.in. dziêki takim rozmowom, spotka-
niom rozwi¹zywane s¹ problemy naszych rodaków
¿yj¹cych z dala od Ojczyzny. Ponadto marsza³ek, wi-
cemarsza³kowie i senatorowie patronuj¹ wydarze-
niom polonijnym i w nich uczestnicz¹.

Sprawami Polonii w Senacie zajmuje siê
Komisja Spraw Emigracji i £¹czno�ci z Polakami za
Granic¹. Komisja inicjuje rozwi¹zania legislacyjne po-
trzebne Polakom pozostaj¹cym poza granicami. Do
tej komisji trafiaj¹ projekty ustaw dotycz¹ce Polonii.
Z inicjatywy senatorów m.in. z tej Komisji w 2008 r.
podjêto prace nad, postulowan¹ od dawna przez �ro-
dowiska polonijne, ustaw¹ o obywatelstwie polskim.

Trosk¹ Komisji jest podtrzymywanie wiê-
zi Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszka-
³ych za granic¹ z krajem ojczystym. Komisja intere-
suje siê sytuacj¹ prawn¹ Polaków w krajach ich
zamieszkania, inicjuje i koordynuje wspó³pracê �ro-
dowisk polonijnych, a tak¿e stara siê chroniæ dzie-
dzictwo polskiej kultury poza granicami. Komisja opi-
niuje wnioski organizacji pozarz¹dowych o zlecanie
zadañ pañstwowych w zakresie opieki nad Poloni¹
i Polakami za granic¹.

�rodki bud¿etowe na pomoc dla Polonii
i Polaków za granic¹ s¹ w dyspozycji Szefa Kancela-
rii Senatu. Wykonuj¹c decyzje Prezydium Senatu, Szef
Kancelarii Senatu zawiera z organizacjami pozarz¹-
dowymi umowy zlecaj¹ce zadania, czuwa nad prawi-
d³owo�ci¹ ich realizacji i rozliczeniem dotacji prze-
kazanych tym organizacjom.

Roboczymi kontaktami ze �rodowiskami
polonijnymi zajmuje siê Biuro Polonijne Kancelarii
Senatu. To tutaj wp³ywaj¹ wnioski o zlecanie zadañ
w zakresie opieki nad Poloni¹, tu nastêpuje ich oce-
na pod wzglêdem formalnoprawnym i rachunkowym

oraz przeprowadza siê analizê i kalkulacjê kosztów
zadania. Dyrektor tego Biura wchodzi w sk³ad Ze-
spo³u Finansów Polonijnych, który to Zespó³ jest or-
ganem doradczym Szefa Kancelarii Senatu w spra-
wach wniosków. Biuro Polonijne przygotowuje
dokumenty rozpatrywane nastêpnie przez Zespó³
Finansów Polonijnych, Komisjê i Prezydium Senatu.
Biuro Polonijne na co dzieñ kontaktuje siê ze �rodo-
wiskami polonijnymi, urzêdami i organizacjami dzia-
³aj¹cymi na rzecz Polonii w kraju. Zapewnia pomoc
przy organizacji wydarzeñ polonijnych w kraju i za
granic¹.
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POLONIJNA
RADA KONSULTACYJNA

W 2002 r. Senat RP podj¹³ uchwa³ê
w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyj-
nej przy marsza³ku Senatu. To organ doradczy mar-
sza³ka Senatu powo³ywany na czas kadencji. Wyra¿a
opinie w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za
granic¹. Stanowi oficjalne forum wspó³pracy miêdzy
Senatem a przedstawicielami najwiêkszych organi-
zacji polonijnych. Rada wypowiada siê w najwa¿niej-
szych sprawach zwi¹zanych z kierunkami dzia³añ
Senatu na rzecz Polonii.

Polonijna Rada Konsultacyjna zebra³a siê
na inauguruj¹cym posiedzeniu w Senacie VII kaden-
cji w czerwcu 2008 r. Dyskusja koncentrowa³a siê
wokó³ tematu: �Kraj a Polonia i Polacy w �wiecie �
wyzwania XXI w.�.

Otwieraj¹c posiedzenie, marsza³ek Sena-
tu podkre�li³, ¿e powo³anie Rady to wynik szczegól-
nej troski o jak najlepsz¹ kondycjê spraw polskich
i Polaków w �wiecie. W opinii marsza³ka dla rozwi¹-
zywania problemów Polonii wa¿na jest koordynacja
dzia³añ wszystkich instytucji pañstwowych, które zaj-
muj¹ siê sprawami Polonii i Polaków za granic¹. We-
d³ug Rady podstawow¹ spraw¹ pozostaje utrzyma-
nie opieki Senatu RP nad Poloni¹ i dotychczasowego
modelu jej wspierania za po�rednictwem organizacji
pozarz¹dowych. Rada wyrazi³a poparcie dla Zwi¹zku
Polaków na Bia³orusi kierowanego przez An¿elikê Bo-
rys, a tak¿e wdziêczno�æ polskim w³adzom za udzie-
lan¹ pomoc i prosi³a o dalsze dzia³ania w tej sprawie.

1. Andrzej Alwast � prezes Rady Naczelnej
Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej,

2. Kazimierz Anhalt � koordynator ds. rozwoju
Federacji Organizacji Polskich w Irlandii,

3. An¿elika Borys � prezes
Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi,

4. Emilia Chmielowa � prezes
Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie,

5. Andre Hamerski � prezes Centralnej
Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej
�Braspol� na stan Rio Grande do Sul,

6. Józef Kwiatkowski � prezes
Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich
na Litwie �Macierz Szkolna�,

7. W³adys³aw Lizoñ � prezes
Kongresu Polonii Kanadyjskiej,

8. Jan Mokrzycki � prezes
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii,

9. Tadeusz A. Pilat � prezydent
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,

10. Aleksander Sielicki � przewodnicz¹cy
Regionalnej Organizacji Polskie Centrum
Narodowo-Kulturalne �Jednost� w Krasnodarze,

11. W³adys³aw Zachariasiewicz � wybitny dzia³acz
polskiej emigracji niepodleg³o�ciowej.
Stany Zjednoczone Ameryki Pó³nocnej.

Sk³ad Polonijnej Rady Konsultacyjnej
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ZESPÓ£ DORADCÓW
DS. MIGRACJI EKONOMICZNEJ
OBYWATELI POLSKICH
DO PAÑSTW CZ£ONKOWSKICH
UNII EUROPEJSKIEJ

Zespó³ zosta³ powo³any uchwa³¹ Prezy-
dium Senatu w czerwcu 2007 r. Dzia³a przy marsza³-
ku Senatu, jest organem opiniodawczo-doradczym.
Zadaniem Zespo³u jest wyra¿anie opinii w sprawach
procesów i zjawisk towarzysz¹cych migracji ekono-
micznej obywateli polskich do pañstw cz³onkowskich
Unii Europejskiej oraz dzia³añ Senatu zwi¹zanych z t¹
migracj¹. W sk³ad zespo³u wchodz¹: Maciej Bator �
sekretarz Stowarzyszenia Polskiego w Irlandii Pó³noc-
nej, Marek Czenczek, koordynator Programów Polskie-
go Centrum Informacji i Kultury w Dublinie, prof. dr
hab. Krystyna Iglicka z Wy¿szej Szko³y Handlu i Pra-
wa, dr Pawe³ Kaczmarczyk � cz³onek Zespo³u O�rodka
Badañ nad Migracjami UW, dr hab. Marek Kupiszew-
ski � dyrektor �rodkowoeuropejskiego Forum Badañ
Migracyjnych i Ludno�ciowych, cz³onek Komitetu
Nauk Demograficznych PAN, Helena Miziniak � ho-
norowy prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polo-
nijnych, prof. dr hab. Marek Okólski � dyrektor O�rod-
ka Badañ nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskie-
go, cz³onek Komitetu Nauk Demograficznych PAN. [43]

Posiedzenie zespo³u odby³o siê w grudniu
2008 r. Omówiono sytuacjê polskiej migracji ekonomicz-
nej w krajach UE w kontek�cie kryzysu finansowego.
W trakcie spotkania zaprezentowano kilka projektów,
które mia³yby pomóc Polakom zamierzaj¹cym opu�ciæ
Wielk¹ Brytaniê i wróciæ do kraju. Marsza³ek Bogdan
Borusewicz podkre�li³, ¿e pañstwo polskie jest zainte-
resowane, by polscy migranci wracali do kraju. Jego
zdaniem problemy migracji powinny znale�æ siê w ge-
stii jednego z komisarzy unijnych, gdy¿ migracja nie
dotyczy jedynie Polski i nie jest zjawiskiem dora�nym.

DZIEÑ POLONII
I POLAKÓW ZA GRANIC¥

To �wiêto obchodzone 2 maja, zosta³o
ustanowione w 2001 r. w uznaniu wk³adu Polonii
w odzyskiwanie przez Polskê niepodleg³o�ci; za wier-
no�æ i przywi¹zanie do polsko�ci oraz pomoc krajowi
w najtrudniejszych momentach historii.

W 2008 r. uroczyste obchody tego �wiêta
z udzia³em marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza
odby³y siê w Atenach. Marsza³ek podkre�li³, ¿e obcho-
dy zosta³y zorganizowane w stolicy Grecji, bo jest to
kraj przyjazny dla Polaków. Organizatorami obchodów
�wiêta by³y: Kancelaria Senatu oraz Stowarzyszenie
�Wspólnota Polska�. Podczas festynu w parku Alsos
Veiku w Atenach bawi³o siê kilkaset osób. Mo¿na by³o
podziwiaæ wystêpy artystyczne m³odzie¿y z polskiej
szko³y, koncert zespo³u �Budka Suflera�, spróbowaæ
polskich s³odyczy, kupiæ polskie ksi¹¿ki. Marsza³ek
podziêkowa³ greckim w³adzom za przychylne trakto-
wanie emigrantów z Polski. [39, 40, 41, 45]

AMBASADOR
POLSZCZYZNY
POZA GRANICAMI KRAJU

Pod honorowym patronatem i z udzia³em
marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza oraz wice-
marsza³ek Senatu Krystyny Bochenek w Katowicach
odby³o siê uroczyste wrêczenie tytu³ów �Ambasador
Polszczyzny�. Przyznany przez marsza³ka Senatu ty-
tu³ Ambasadora Polszczyzny poza granicami kraju
otrzyma³a dr Anna Barañczak � wyk³adowca jêzyka
polskiego na Uniwersytecie Harvarda. Wykszta³ci³a
wielu studentów i doktorantów z ca³ego �wiata, którzy
ucz¹ teraz literatury polskiej, historii, s¹ t³umaczami �
zaszczepi³a im mi³o�æ do jêzyka polskiego i polsko�ci.
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I �WIATOWY ZJAZD
KONSULÓW
HONOROWYCH RP

Uczestnicy Zjazdu zorganizowanego
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w pa�dzier-
niku w Senacie spotkali siê z wicemarsza³kiem Sena-
tu Markiem Zió³kowskim. Wicemarsza³ek podziêkowa³
konsulom za to, ¿e s¹ najlepszymi ambasadorami
polsko�ci w �wiecie i w imieniu Senatu zadeklarowa³
wspó³pracê. Konsulowie interesowali siê programami
stypendialnymi dla m³odzie¿y wspieranymi przez
Senat. Pytali o mo¿liwo�ci pomocy niedzielnym szko-
³om jêzyka polskiego za granic¹. Ich zdaniem warto
by³oby wspieraæ programy pobudzaj¹ce zaintereso-
wanie Polsk¹, podtrzymuj¹ce wiêzi Polaków dawno
ju¿ osiad³ych poza granicami z krajem ojczystym.
Wicemarsza³ek podkre�li³, ¿e wspieranie rozwoju
o�wiaty polonijnej i polskiej za granic¹ jest prioryte-
tem Senatu w zakresie opieki nad Poloni¹.

SPOTKANIA
Z POLONI¥

W lutym senatorowie z Komisji Emigracji
i £¹czno�ci z Polakami za Granic¹ przebywali na Li-
twie. Celem ich wizyty by³o zapoznanie siê z sytuacj¹
i potrzebami spo³eczno�ci polskiej w tym kraju po to,
by wypracowaæ sposoby wspierania przez Senat RP
Polaków mieszkaj¹cych na Litwie. Dzia³acze polskich
organizacji na Litwie wskazywali, ¿e najwiêksze po-
trzeby dotycz¹ placówek o�wiatowych. Senat RP za
po�rednictwem organizacji pozarz¹dowych od wielu
lat realizuje program remontów i modernizacji pol-
skich szkó³ i przedszkoli na Litwie. Zgodnie z tym
projektem 51 proc. kosztów remontu pokrywaj¹ sa-
morz¹dy lokalne, w których gestii znajduj¹ siê szko-
³y, a 49 proc. Senat RP.

Wicemarsza³ek Senatu Krystyna Bochenek
uczestniczy³a w X Jubileuszowym Zje�dzie Nauczycieli
Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich z ca³ych Sta-
nów Zjednoczonych, którzy w maju 2008 r. obradowali
w Bostonie. Trud zorganizowania tego przedsiêwziê-
cia wziêli na siebie nauczyciele Szko³y Jêzyka Pol-
skiego im. Jana Paw³a II. Szko³a ta dzia³a od wielu
lat przy bostoñskiej parafii Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej. Wicemarsza³ek odwiedzi³a podziemia ko-
�cio³a, gdzie odbywaj¹ siê zajêcia, zapozna³a siê
z warunkami nauczania oraz przekaza³a w imieniu
Senatu �rodki na wyposa¿enie pracowni kompute-
rowej. Wicemarsza³ek podziêkowa³a uczestnikom
Zjazdu za ich wk³ad w krzewienie, podtrzymywanie
i rozwijanie polsko�ci oraz mi³o�ci do Ojczyzny i jê-
zyka polskiego.

W pa�dzierniku senator Andrzej Person,
przewodnicz¹cy Komisji Spraw Emigracji i £¹czno-
�ci z Polakami za Granic¹, wzi¹³ udzia³ w uroczy-
stych obchodach 75-lecia dzia³alno�ci Kongresu
Polonii Kanadyjskiej. By³ obecny na otwarciu obrad
XL Walnego Zjazdu Kongresu Polonii Kanadyjskiej.
Uczestniczy³ w pracach Komisji ds. M³odzie¿y oraz
Spraw Polskich. Senator Person spotka³ siê z prof.
Tamar¹ Trojanowsk¹ z Katedry Jêzyków i Literatury
S³owiañskiej na Uniwersytecie w Toronto. Rozma-
wia³ m.in. o perspektywach utworzenia Katedry Jê-
zyka Polskiego na tym Uniwersytecie.

Wicemarsza³ek Senatu Zbigniew Roma-
szewski w pa�dzierniku spotka³ siê z grup¹ nauczy-
cieli z Bia³orusi. Wicemarsza³ek mówi³ o pomocy Se-
natu dla Polaków na Wschodzie. Podkre�li³ znaczenie
unormowania stosunków z Miñskiem. Jednak, zda-
niem wicemarsza³ka, nie mo¿e siê to odbywaæ kosz-
tem niezale¿no�ci Zwi¹zku Polaków na Bia³orusi.
Zapozna³ go�ci z procedur¹ przyznawania dotacji
na cele polonijne. Nauczyciele mówili o potrzebie
dofinansowania obiektów Polskiej Macierzy Szkol-
nej w Grodnie i Wo³kowysku. Wicemarsza³ek prze-
konywa³, ¿e w warunkach braku poszanowania dla
prawa w³asno�ci lepszym rozwi¹zaniem jest wyna-
jem ni¿ budowa obiektów na cele o�wiatowe. Dys-
kusji natomiast nie podlega konieczno�æ wspó³finan-
sowania podrêczników, wyposa¿enia szkó³ czy
wyjazdów m³odzie¿y.

W listopadzie Polacy z Londynu i innych
miast Wielkiej Brytanii obchodzili 90. rocznicê odzy-
skania niepodleg³o�ci. Uroczysto�ci rozpoczê³y siê
w Katedrze Westminsterskiej; nastêpnie odby³a siê
parada, zakoñczona na Trafalgar Square wyst¹pie-
niami zaproszonych go�ci. Uroczysto�ci u�wietni³y wy-
stêpy artystów z Polski.
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Senat w 2008 roku wspiera³ rozwój mediów polonijnych i polskich za granic¹.
To fotografie tylko niektórych ok³adek dotowanych pism
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