
N O T A T K A  

z posiedzenia  Komisji Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą 

Data posiedzenia: 22 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 80 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyli: przewodniczący komisji Andrzej Person. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Strategie migracyjne Polaków w Irlandii na podstawie badań 

Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. 

2. Sprawozdanie senatora Marka Konopki z udziału w obchodach  

75-lecia „Dziennika Polskiego” i „Dziennika Żołnierza” 

w Londynie. 

3. Sprawozdanie senatora Marka Konopki z wyjazdu studyjnego 

komisji do Węgorzewa. 

4. Informacja o trzeciej edycji konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika 

Dziedzictwa Rzeczypospolitej. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Barbara 

Borys-Damięcka, Leszek Czarnobaj, Robert Dowhan, Stanisław 

Gogacz, Marek Konopka, Andrzej Person, Janina Sagatowska, 

Grażyna Sztark, Piotr Zientarski; 

  goście: 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: 

- dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami  

za Granicą Jacek Junosza-Kisielewski, 

 Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego: 

- przedstawiciel Marcin Lisak OP, 

  Kancelaria Senatu: 

- wicedyrektor Biura Komunikacji Społecznej Joanna Urban, 

- pracownik Gabinetu Marszałka Senatu Urszula Luboińska. 

 

 

Ad 1.  Dr Marcin Lisak z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił wyniki badań 

przeprowadzonych wśród Polaków mieszkających w Irlandii. Prezentacja obejmowała 

ogólne dane statystyczne, typologię strategii migracyjnych Polaków, informacje 

dotyczące oświaty polonijnej oraz udziału w wyborach. Według szacunków 

demograficznych dr. Marcina Lisaka w Irlandii mieszka ok. 170–180 tys. Polaków 

powyżej 18 roku życia, wśród których dwie trzecie to osoby w wieku 25–44 lata. Polacy 

stanowią dziś jedną trzecią wszystkich migrantów w Irlandii. Migrują do Irlandii 

zwykle z zamiarem osiedlenia się na stałe, ze względu na lepsze warunki ekonomiczne 

i społeczne. Według danych z 2013 r. w Irlandii działa 15 weekendowych szkół 

polonijnych, do których uczęszcza ok. 3 tys. dzieci. System szkolnictwa polonijnego 

w Irlandii jest niewystarczający i, zważywszy na wysoki wskaźnik dzietności Polek, 
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powinien być rozwijany. Polacy w Irlandii wykazują nikłe zainteresowanie polityką 

polską i irlandzką, np. tylko 10,5 tys. osób uczestniczyło w wyborach prezydenckich 

w Polsce. Polakom nie udało się dotąd uzyskać mandatów w lokalnych wyborach 

samorządowych. 

W trakcie dyskusji senatorowie dopytywali o stosunek Irlandczyków do Polaków oraz 

o powody niskiej aktywności politycznej. 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie 

Spraw Zagranicznych zwrócił uwagę, że młoda migracji polska w Irlandii jest bardzo 

aktywna w promowaniu kultury polskiej. Wytworzył się ciekawy model współpracy 

tzw. młodej i starej Polonii – mimo że młodzież grupuje się raczej nieformalnie – w 

celu realizacji określonych zadań. Jak poinformował, MSZ wspiera polskie szkoły w 

Irlandii w ramach dwuletniego projektu modułowego 2014–2015. 

Ad 2. Senator Marek Konopka przedstawił sprawozdanie z udziału w obchodach 75-lecia 

„Dziennika Polskiego” i „Dziennika Żołnierza” w Wielkiej Brytanii, które odbyły się 

11 lipca 2015 r. w Londynie. Uroczystości jubileuszowe połączono z przyznaniem 

honorowych nagród „Dziennika Polskiego” oraz tytułów Człowieka Roku i Organizacji 

Roku. 12 lipca 1940 r. w Londynie ukazał się po raz pierwszy „Dziennik Polski” – 

najstarsza polskojęzyczna gazeta codzienna w Europie. Codziennie informowała 

o ważnych wydarzeniach w Polsce i na świecie oraz była kroniką życia społeczno-

kulturalnego Polaków w Wielkiej Brytanii. Po 75 latach, ze względu na trudną sytuację 

finansową, „Dziennik Polski” kończy swoją działalność. Jego misja będzie jednak 

kontynuowana w ramach gazety weekendowej „Tydzień Polski”, której strona 

internetowa będzie stopniowo przekształcana w portal. 

Ad 3. Senator Marek Konopka przedstawił sprawozdanie z wyjazdu studyjnego komisji 

w dniach 25–26 czerwca 2015 r. do Węgorzewa, na zaproszenie marszałka 

województwa warmińsko-mazurskiego. Delegacja wzięła udział w obradach dwóch 

komisji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Komisji ds. Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej. Tematem 

posiedzenia była sytuacja środowisk polonijnych z Obwodu Kaliningradzkiego i ich 

współpraca z regionem Warmii i Mazur. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele 

Stowarzyszenia Polonijnego „Dom Polski im. F. Chopina” w Czerniachowsku. 

Następnie delegacja komisji uczestniczyła w uroczystej inauguracji 

XX Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 

Folklorystycznych Mniejszości Narodowych, zorganizowanego z inicjatywy 

Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce 

„Czeremosz”. 

Ad 4. Wicedyrektor Biura Komunikacji Społecznej Joanna Urban poinformowała senatorów,  

że 10 czerwca br. została ogłoszona trzecia edycja Konkursu o Nagrodę i Tytuł 

Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej ustanowionego przez marszałka Senatu. 

Nagrody są przyznawane od 2013 r. w dwóch kategoriach: krajowej i zagranicznej. 

Istotną zmianą w regulaminie konkursu jest to, że można zgłosić więcej niż jednego 

kandydata. Co więcej, w tej edycji kandydatury mogą zgłaszać nie tylko senatorowie, 

ale także organizacje i instytucje działające nad rzecz opieki nad polskim dziedzictwem 

kulturowym. Jednak tylko senatorowie mogą przyznawać swoim kandydatom punkty 

preferencyjne. Nabór zgłoszeń zakończy się 23 sierpnia br. Więcej informacji znajduje 

się na stronie internetowej Senatu. 

 

Opracowano w BPS 


