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ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą (77.) 
w dniu 19 maja 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Informacja na temat rezultatów projektów modułowych i inwestycyjnych realizo-
wanych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz na 
temat zadań zaplanowanych w 2015 r.

2. Sprawy różne.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej 
Person)

Przewodniczący Andrzej Person:
Dzień dobry państwu. Przepraszam za małe spóźnie-

nie. Ono się wzięło stąd, że media są potęgą i wymagają, 
żeby powiedzieć, co będziemy dzisiaj omawiać, a prze-
cież dopiero zaczniemy, tak że bardzo ciężko było z nimi 
rozmawiać.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
No ale one są czwartą władzą, tak się kiedyś mówiło, 

bo dzisiaj pewnie już co najmniej pierwszą albo więcej, jak 
słusznie powiedziała pani senator.

Chciałbym przywitać wszystkich państwa senatorów, 
panie i panów, i naszych wspaniałych gości na kolejnym, 
bodajże siedemdziesiątym siódmym, może szczęśli-
wym, posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą. Witam bardzo liczną delegację 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych z panem ministrem 
Konradem Pawlikiem na czele i panią dyrektor Joanną 
Kozińską-Frybes… Przepraszam, że wymieniam państwa 
w takiej kolejności, ale tak mam na liście. Zresztą powiem 
państwu w zaufaniu, że z panią dyrektor i z panem mi-
nistrem już się dzisiaj widzieliśmy, omawiając zbliżone 
tematy podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu 
do spraw Polonii i Polaków za Granicą. Witam również 
panią Ewelinę Staniszewską, panią Elwirę Malinowską, 
panią Beatę Krzyżanowską, panią Beatę Śniegocką, 
Martę Imbiorkiewicz, pana Grzegorza Nowaka, panów 
Słowikowskiego i Strutyńskiego.

Przechodzimy do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
Wnikliwie patrzę na salę, jak również na moją listę, na 
której nie ma pana premiera… Ale oczywiście widzę, że 
fizycznie pan Longin Komołowski jest, witam go bardzo 
serdecznie na posiedzeniu naszej komisji. Odżywają dawne 
dobre tradycje, czasy, kiedy pan…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie pan premier się nie wpisał, tylko lista jest niepełna.
Witam pana Marka Różyckiego, również ze stowa-

rzyszenia.
Przechodzimy do Fundacji „Pomoc Polakom na 

Wschodzie” z panem prezesem Skolimowskim i z panią 
Ewą Ziółkowską na czele.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
O, widzę, bardzo się cieszę.

Fundacja „Wolność i Demokracja” jest dzisiaj dowo-
dzona przez pana Rafała Dzięciołowskiego…

(Rozmowy na sali)
O, proszę bardzo, to się nazywa dobre wejście – jest 

pan prezes Dworczyk.
Dalej, Fundacja „Edukacja dla Demokracji”. Jest pani 

Aleksandra Kujawska – wiem, widziałem – koordynator 
w tej fundacji.

Jest też cała, liczna jak zawsze i bardzo gorąco witana, 
ekipa z naszego biura z Senatu.

Właściwie prawie wszystkich już wymieniłem… 
Osobno witam pana dyrektora Łanczkowskiego.

Są przedstawiciele czterech najważniejszych fundacji 
i stowarzyszeń, którzy będą nam dzisiaj mówili o realiza-
cji projektów modułowych i inwestycyjnych realizowa-
nych przez nie w ramach konkursu Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Ale najpierw poprosimy przedstawiciela 
ministerstwa o wypowiedź na temat tych projektów mo-
dułowych. Państwo senatorowie oczywiście wiedzą, że to 
obejmuje dwa lata, 2014–2015, i dotyczy takich zakresów 
działań i tematów jak media, edukacja, inwestycje. Te pro-
jekty modułowe, jeżeli dobrze pamiętam, to 21 milionów… 
Dobrze powiedziałem, Pani Dyrektor?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Świetnie.
Poproszę pana ministra Pawlika o zabranie głosu 

i przedstawienie nam tego zagadnienia albo o przekazanie 
głosu pani dyrektor…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie? Pan minister sam, osobiście… Zatem pan minister 

Konrad Pawlik, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Pawlik:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Panie i Panowie Senatorowie!
Pan przewodniczący wspomniał, że dzisiaj mieliśmy już 

okazję się spotkać. Rzeczywiście, do państwa wiadomości 
powiem, że dzisiaj odbyło się pierwsze w tym roku posie-
dzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Współpracy 
z Polonią i Polakami za Granicą. Mam ważną informację 
dla państwa, mianowicie zespół międzyresortowy przyjął 
zadania administracji rządowej na lata 2015–2016 w ramach 
Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za 
Granicą. To tak tytułem wstępu.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 03)
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i 2015 r., zwiększenie o 300 tysięcy wydatków w 2015 r., 
dotyczyła projektów modułowych w ramach obszaru zwią-
zanego z edukacją.

Kolejny slajd pokazuje projekty modułowe, jeśli chodzi 
o najważniejsze z nich i o poszczególne państwa, też w roz-
biciu na kwoty, w odniesieniu do 2014 i 2015 r., wyłącznie 
w obszarze dotyczącym edukacji. Tak jak wcześniej mó-
wiłem, w ubiegłym roku na edukację przeznaczono razem 
10 milionów 700 tysięcy, w bieżącym roku – 11 milionów. 
Największe kwoty dotyczyły Wielkiej Brytanii i razem 
było to 8 milionów 100 tysięcy za 2014 i 2015 r. Jeśli 
chodzi o Ukrainę i Litwę, to poziom kwot był mniej więcej 
zbliżony i było to około 2 miliony 500 tysięcy zł – nieco 
więcej było w przypadku Ukrainy w 2015 r. i nieco mniej, 
to jest 2,4 miliony zł, w przypadku Litwy w 2014 r. Obok 
wymieniliśmy najważniejsze organizacje, które realizowały 
projekty, i nazwy tych najważniejszych projektów.

W odniesieniu do mediów polonijnych projekty mo-
dułowe prezentowały się następująco. Ogólna kwota to 
w sumie 12 milionów 800 tysięcy za 2014 i 2015 r. Jeżeli 
chodzi o wydatki według poszczególnych państw, to oczy-
wiście największe wydatki dotyczą Litwy i jest to 2 miliony 
500 tysięcy w obu latach, oraz Ukrainy – tu jest to 1 milion 
600 tysięcy zarówno w 2014, jak i w 2015 r. Realizowane 
były między innymi programy: „Pro Media: nowa jakość 
na Wschód – Litwa” – to jest projekt Fundacji „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”; „Polska Platforma Medialna na 
Białorusi” – projekt Fundacji „Wolność i Demokracja”; 
„Platforma Medialna Wschód na Ukrainie” – również pro-
jekt Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Infrastruktura polonijna to trzeci obszar tak zwanych 
projektów modułowych. Tu również kwoty są identyczne 
w 2014 i w 2015 r. Największa kwota przeznaczona została 
na projekty realizowane na Litwie. Wszystkie te projekty 
realizowało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W przy-
padku Czech kwota wyniosła 1 milion zł w 2014 i 2015 r., 
a w przypadku Ukrainy – po 700 tysięcy w każdym roku.

Chciałbym teraz przedstawić krótkie ujęcie projektów 
modułowych według podziału geograficznego. Prosiłbym, 
żeby pani wróciła do poprzedniego slajdu… Zobaczycie 
tu państwo, że w ramach projektów modułowych w sumie 
15 milionów 700 tysięcy przeznaczonych było na projekty 
realizowane na Wschodzie, a 5 milionów 600 tysięcy – na 
Zachodzie. Jak myślę, ciekawe jest spojrzenie na podział 
geograficzny i sumy, jakie były wydatkowane na poszcze-
gólne regiony.

Poproszę o kolejny slajd. Teraz chciałbym pokrót-
ce omówić poszczególne projekty. Nie chcę wchodzić 
w szczegóły, bo przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń 
pozarządowych współpracujących z Polonią opowiedzą 
szczegółowo o projektach, jakie realizują w poszczegól-
nych obszarach i w poszczególnych państwach, ale wybra-
liśmy kilka takich najważniejszych projektów, o których, 
jak nam się wydaje, powinniśmy państwu powiedzieć.

W obszarze dotyczącym edukacji na Ukrainie realizo-
wany jest projekt „Biało-czerwone ABC. Program wspiera-
nia oświaty polskiej na Ukrainie”. Oferentem jest Fundacja 
„Wolność i Demokracja”, a partnerem miejscowym – 
ogólnoukraińskie Koordynacyjno-Metodyczne Centrum 
Nauczania Języka Polskiego w Drohobyczu. W sumie jest 

Bardzo się cieszę, że mogę ponownie uczestniczyć 
w dyskusji na posiedzeniu senackiej Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na temat 
projektów modułowych, tak zwanych projektów dwu-
letnich. Te projekty zostały wprowadzone do konkursu 
„Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” w zeszłym 
roku. Obecnie robimy ich przegląd pod kątem następnych 
edycji konkursu, przegląd z punktu widzenia realizacji, 
efektywności, takie podsumowanie. Chcemy też wyciągnąć 
wnioski co do tego, jak te projekty powinny być w kolej-
nych latach kontynuowane.

Projekty modułowe w swoim założeniu miały zapew-
nić stabilizację dofinansowania obszarów strategicznych 
z punktu widzenia polskiej polityki polonijnej, takich 
jak edukacja, media oraz infrastruktura. W ich realizacji 
uczestniczą cztery największe organizacje pozarządowe 
współpracujące z Polonią i Polakami za granicą, to jest 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, Fundacja „Wolność i Demokracja” 
oraz Fundacja „Edukacja dla Demokracji”. Cieszę się, że 
to one będą dzisiaj relacjonować państwu swoje doświad-
czenia z realizacji tych projektów modułowych.

Poprosiłbym o wyświetlenie prezentacji, o pierwszy 
slajd, czyli krótkie omówienie, czym są dwuletnie projekty 
modułowe. Zarówno w przypadku ubiegłorocznego, jak 
i tegorocznego budżetu jest to całościowy projekt przewi-
dziany na dwa lata, 2014 i 2015, którego realizacja podzie-
lona jest na dwa jednoroczne etapy, dwa jednoroczne mo-
duły. W tej krótkiej prezentacji, którą państwu oczywiście 
udostępnimy, wypisaliśmy projekty modułowe oraz to, jak 
wyglądał regulamin konkursu w ubiegłym roku, w 2014, 
kiedy stworzyliśmy ramy regulaminowe dla tych projek-
tów dwuletnich. Określiliśmy tam wartość poszczególnych 
modułów. W wyniku rozstrzygniętego konkursu projekt 
uzyskał dofinansowanie do realizacji pierwszego modułu 
na podstawie umowy dotacji zawartej w roku budżeto-
wym 2014. Drugi moduł będzie realizowany na podstawie 
umowy dotacji zawartej w roku budżetowym 2015. A więc 
projekt rozpoczęty w 2014 r. otrzymywał pewnego rodzaju 
promesę na kolejny, 2015 r., po spełnieniu określonych 
warunków, czyli po prawidłowej, terminowej i zgodnej 
z zapisami umowy dotacji realizacji pierwszego modułu 
projektu w 2014 r. – w ramach tej promesy było takie 
ustalenie, że w pierwszym roku realizacji projekt musi 
być prawidłowo i terminowo zrealizowany – po złożeniu 
w terminie wymaganym umową dotacji sprawozdania koń-
cowego z realizacji pierwszego modułu projektu i oczywi-
ście zagwarantowaniu w ustawie budżetowej na rok 2015 
odpowiednich środków finansowych na wspieranie Polonii 
i Polaków za Granicą.

Chciałbym teraz przedstawić drugi slajd, w którym jest 
takie ogólne zestawienie w odniesieniu do 2014 i 2015 r. 
i co do trzech priorytetów, o których wspomniałem na 
początku, czyli edukacji, mediów i infrastruktury, co do 
tego, jaka była liczba projektów, jakie było dofinansowa-
nie w poprzednim roku i jakie jest w bieżącym roku na 
poszczególne projekty modułowe. W sumie w 2014 r. to 
była kwota 21 milionów, w 2015 r. – 21 milionów 300 ty-
sięcy. W przypadku mediów i infrastruktury w obu latach 
kwoty były jednakowe, niewielka różnica pomiędzy 2014 
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Kolejny projekt z obszaru edukacji dotyczy Irlandii, 
jest to projekt „Szkoła.PL” Fundacji „Edukacja dla 
Demokracji”, partnerem jest tu Polska Macierz Szkolna 
w Irlandii. W sumie cały projekt modułowy obejmuje kwotę 
1 miliona zł, po 500 tysięcy w obu latach. Dofinansowanie 
uzyskało dwanaście polskich szkół społecznych uzupełnia-
jących, w których uczy się prawie dziewięciuset uczniów 
i pracuje ponad stu nauczycieli. Efekt działania to przede 
wszystkim stabilizacja funkcjonowania istniejących szkół 
społecznych, wzmocnienie więzi z Polską, lepsza znajo-
mość języka polskiego wśród dzieci i młodzieży pocho-
dzenia polskiego i wzrost integracji polskiej społeczności 
uczniów i ich rodzin w Irlandii.

Kolejny projekt dotyczy obszaru mediów, a więc 
wchodzimy w ten drugi po edukacji obszar. Kraj: Litwa. 
Oferent: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 
Projekt: „Pro Media: nowa jakość na Wschód – Litwa”. 
W obu latach kwoty są jednakowe, po 2 miliony 500 ty-
sięcy zł, czyli cały projekt opiewa na kwotę 5 milionów zł. 
To, co jest najważniejsze, czyli efekty realizacji tego 
projektu, to poprawienie jakości i utrzymanie regularnej 
edycji sześciu tytułów prasowych w łącznym nakładzie 
ponad dziewięciuset tysięcy egzemplarzy, poprawienie 
jakości i utrzymanie regularnej emisji trzynastu audycji 
radiowych nadawanych przez Radio Znad Wilii, utrzy-
manie regularnej emisji programu telewizyjnego „Album 
Wileńskie”, rozbudowanie portali, jak też zrealizowanie 
kilku szkoleń dla dziennikarzy.

Kolejny projekt z obszaru mediów dotyczy Białorusi 
i jest to „Polska Platforma Medialna na Białorusi”. 
Oferentem jest Fundacja „Wolność i Demokracja”, a part-
nerem ZPB, Związek Polaków na Białorusi. Kwota całego 
dwuletniego projektu modułowego to 1 milion 400 tysię-
cy zł. W ramach projektu ukazuje się jeden dwutygodnik, 
dwa miesięczniki, jeden kwartalnik, jedna gazeta, jedna 
audycja radiowa, dwa informacyjno-publicystyczne portale 
internetowe.

Kolejny projekt… Może pokażmy wcześniejszy slajd, 
pokażmy, jak to wygląda, o jakich mediach mówimy. 
Media – Ukraina. „Polska Platforma Medialna Wschód 
na Ukrainie”, projekt Fundacji „Wolność i Demokracja”. 
Jest to dwuletni projekt na kwotę 3 milionów 200 tysięcy 
zł, po 1 milion 600 tysięcy w 2014 i 2015 r. W ramach 
tego projektu ukazują się trzy dwutygodniki, cztery mie-
sięczniki, sześć kwartalników, sześć audycji telewizyjnych 
i telewizji internetowej, pięć audycji radiowych i radia 
internetowe oraz funkcjonują cztery portale internetowe. 
Najważniejsze efekty realizacji tego projektu to rozpoczę-
cie modernizacji mediów polskich i podniesienie poziomu 
merytorycznego tych mediów, językowego, graficznego, 
a co najważniejsze podniesienie ich atrakcyjności tema-
tycznej, ponadto zapewnienie regularnego dostępu do au-
dycji radiowych i telewizyjnych w zakresie problematyki 
mniejszościowej na Ukrainie.

Trzeci obszar, o którym mówiłem, dotyczy infrastruktu-
ry. Projekt w obszarze infrastruktury to „Inwestycje w infra-
strukturę szkolną – Ukraina”. Oferentem jest Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, partnerzy to między innymi Szkoła 
Średnia nr 3 w Mościskach i Towarzystwo Kultury Polskiej 
Ziemi Lwowskiej oddział w Łanowcach. Działania zostały 

to projekt na 5 milionów, po 2 miliony 500 tysięcy w 2014 
i 2015 r. Objął on sto dwadzieścia pięć placówek oświato-
wych na Ukrainie, w których uczy się jedenaście tysięcy sto 
siedmiu polskich uczniów. Tutaj wymieniamy poszczególne 
grupy przedszkolne, piony klas polskich, szkoły sobotnio-
niedzielne itd. Wsparcie udzielane jest głównie w postaci 
pomocy naukowo-dydaktycznych, pokrycia kosztów lo-
kalowych, przeszkolenia nauczycieli. Od podstaw zosta-
ła stworzona Polska Szkoła Sobotnia w Kijowie, około 
pięćdziesięciorga dzieci uczy się w niej języka polskiego, 
literatury, historii i tradycji. Tak jak mówiłem, na rok 2015 
została zaplanowana kontynuacja działań z roku 2014.

Poproszę o kolejny slajd. To jest takie małe podsumo-
wanie zdjęciowe tego, jak wygląda ten projekt, który został 
zrealizowany na Ukrainie.

Następny slajd dotyczy edukacji na Białorusi i projektu 
„Nowoczesna Polska – Nowoczesna Edukacja”. Oferentem 
jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Suma 
dofinansowania była jednakowa w obu latach, ogółem 
cały projekt modułowy opiewa na 2 miliony 600 tysięcy. 
Główne działania to przede wszystkim szkolenie kadry 
pedagogicznej, wsparcie szkół z polskim językiem naucza-
nia. W tym zakresie, chciałbym to podkreślić, doposażono 
szkoły w sprzęt dydaktyczny, podręczniki, wzbogacono 
zbiory biblioteczne, dofinansowano przejazdy, wykłady 
oraz organizację konkursów i quizów. W 2015 r. mają być 
kontynuowane działania strategiczne i doraźne z 2014 r.

Kolejny slajd. Tu jest przedstawiony realizowa-
ny na Litwie w obszarze dotyczącym edukacji projekt 
„Nowoczesna Polska – Nowoczesna Edukacja: Litwa”. 
I znowu: oferent to Fundacja „Pomoc Polakom na 
Wschodzie”. Kwota w 2014 r. to 2 miliony 400 tysięcy, 
w 2015 r. – 2 miliony 500 tysięcy zł. Główne działania to 
dofinansowanie działalności siedemdziesięciu szkół i ponad 
trzynastu tysięcy uczniów oraz sześćdziesięciu dziewięciu 
przedszkoli dla ponad trzech tysięcy dzieci. Efekty dzia-
łań związanych z realizacją tego projektu modułowego 
to finansowa stabilizacja siedemdziesięciu szkół objętych 
projektem, poprawa jakości pracy dydaktycznej, zakup 
wyposażenia, najnowszych materiałów i pomocy meto-
dycznych, podręczników, a co za tym idzie zwiększenie za-
sobów bibliotecznych o najnowszą literaturę, podniesienie 
rangi szkół, przyznanie statusu gimnazjum sześciu szkołom 
średnim zlokalizowanym na terenie mającym strategiczne 
znaczenie dla zachowania nauki w języku polskim.

Kolejny slajd dotyczy obszaru związanego z edukacją 
w Wielkiej Brytanii. Chodzi tu o wsparcie dla szkół na-
uczających języka polskiego, w języku polskim i o Polsce 
w Wielkiej Brytanii. Oferent to Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, kwota w 2014 r. to 4 miliony, a w 2015 r. – 4 mi-
liony 100 tysięcy. To, co najważniejsze, to to, że projekt 
objął dofinansowanie infrastruktury i działalność dziewięć-
dziesięciu jeden polskich szkół, w których uczy się ponad 
dwanaście tysięcy dzieci. W 2015 r. utrzymywane będzie 
wspieranie nauczycieli oraz szkolenia kadry zarządzającej, 
doposażenie w pomoce naukowe, a także działalność wy-
dawnicza. Nie chcę państwu przedstawiać tych wszystkich 
szczegółów, bo na pewno przedstawiciel Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” o tym powie, poza tym oczywiście 
jest to przedstawione w prezentacji.
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ścia pięć placówek i ponad jedenaście tysięcy uczniów; 
w Wielkiej Brytanii – dziewięćdziesiąt jeden placówek 
i ponad dwanaście tysięcy uczniów; w Irlandii – dwanaście 
placówek i prawie dziewięciuset uczniów. W odniesieniu 
do realizacji projektów modułowych to daje nam w sumie 
czterysta osiemdziesiąt placówek i prawie pięćdziesiąt 
tysięcy uczniów. Mówimy tu o całości geograficznej, któ-
rej dotyczą projekty w obszarze związanym z edukacją. 
Kwota to tutaj 10 milionów 700 tysięcy zł. Dokonaliśmy 
takiego przeliczenia dotyczącego kwoty uśrednionej przy-
padającej na placówkę oraz w odniesieniu do finansowania 
ucznia i zaobserwowaliśmy pewne ciekawe wyliczenia. 
Mianowicie jeżeli chodzi o porównanie Wielkiej Brytanii 
i Irlandii, to, jak państwo zauważą, w przypadku przeli-
czenia na placówki te kwoty w przypadku Irlandii są nieco 
mniejsze, ale za to kwoty przypadające na poszczególnych 
uczniów w Irlandii są znacznie większe niż w przypadku 
Wielkiej Brytanii. To wynika między innymi z tego, że te 
placówki w Irlandii są znacznie mniejsze, ich jest mniej, ale 
też są znacznie mniejsze. Odpowiednia liczba nauczycieli 
powinna być zapewniona i utrzymana, co powoduje, że ten 
jednostkowy koszt ucznia związany z nauką, ze sfinansowa-
niem nauki i przypadający na poszczególnego ucznia jest 
nieco wyższy niż w przypadku Wielkiej Brytanii. Również 
jeżeli porównamy Białoruś z Ukrainą i z Litwą, to zoba-
czymy, że kwoty przeznaczone na placówkę i na ucznia są 
nieco wyższe w przypadku Ukrainy, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o finansowanie jednostkowego ucznia. Tutaj jest oczywiście 
pytanie, i to też chcielibyśmy usłyszeć w trakcie dyskusji 
ze strony tych oferentów, którzy realizowali projekty na 
Ukrainie, z czego ewentualnie mogłoby to wynikać. Jak 
państwo to oceniacie: czy to się wiąże z niewielkim prze-
szacowaniem, czy też z innymi uwarunkowaniami zwią-
zanymi z projektem?

To tyle, jeśli chodzi o wstęp, Szanowni Państwo. Bardzo 
dziękuję za możliwość przedstawienia tej prezentacji. Ja 
oczywiście jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o państwa 
pytania i komentarze. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za tak wnikliwą i ob-

szerną prezentację.
Myślę, że najpierw poprosimy organizacje pozarządo-

we, żeby przedstawiły swoje osiągnięcia związane z tymi 
projektami modułowymi i inwestycyjnymi, a potem otwo-
rzę szeroką dyskusję.

Zacznijmy od największego beneficjenta, czyli 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Czy pan premier 
Longin Komołowski, czy pan prezes Różycki… Pan pre-
mier. Proszę bardzo.

(Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Longin Komołowski: Ja powiem tylko parę słów. Pan mini-
ster przedstawił tutaj ideę, cyfry i właściwie cały przegląd 
spraw, więc ja już nie będę tego de facto powtarzał i od 
razu oddam głos panu Markowi, żeby on szczegółowo 
opisał różne działania.)

Dziękuję bardzo.
Pan Marek Różycki, członek zarządu Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska”.

rozłożone na 2014 i 2015 r. Kwoty na realizację tych dwóch 
działań są jednakowe, to jest po 700 tysięcy zł. Te działa-
nia dotyczyły między innymi, w 2014 r., remontu szkoły 
średniej nr 3 w Mościskach i budowy szkoły początkowej 
w Łanowicach w obwodzie lwowskim, co przede wszyst-
kim wiązało się z opracowaniem dokumentacji projektowej, 
która umożliwi rozpoczęcie budowy w bieżącym roku. 
W tym roku zaplanowana jest kontynuacja remontu szkoły 
średniej, wykonanie robót remontowych wewnętrznych, 
a więc zapewniony zostanie odpowiedni stan techniczny 
budynku szkoły na kolejne lata. W odniesieniu do szkoły 
początkowej w Łanowicach planowane jest osiągnięcie 
tak zwanego stanu zero budynku, co pozwoli na kontynu-
ację robót budowlanych w kolejnych latach, czyli w 2016 
i 2017. Po zakończeniu budowy szkoła będzie placówką 
dla czterdzieściorga dzieci i będzie realizować pełny pro-
gram nauczania w klasach I–IV. Oczywiście będzie tam 
odpowiednie wyposażenie, boiska itd.

Kolejny projekt z obszaru infrastruktury dotyczy 
Litwy, „Inwestycje w infrastrukturę szkolną – Litwa”. 
Oferentem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
i trzech partnerów na miejscu, między innymi admini-
stracja samorządu rejonu wileńskiego, samorządu miasta 
Wilna, samorządu rejonu solecznickiego. Kwota dofinan-
sowania jest jednakowa, w sumie cały projekt opiewa na 
7 milionów 600 tysięcy. Działania to drugi etap remontu 
gimnazjum imienia Ruszczyca w Rudominie, budowa 
przedszkola przy szkole podstawowej w Suderwi, remont 
kompleksu sportowego przy szkole średniej, a przede 
wszystkim remonty sal sportowych i samego budynku 
lub elewacji, czy to w szkole i przedszkolu w Wilnie, czy 
to w progimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie, czy 
też w gimnazjum imienia Śniadeckiego w Solecznikach, 
oraz kontynuacja remontów szkoły średniej w Turgielach 
i rekonstrukcji dobudówki przy szkole podstawowej 
w Starych Trokach.

Kolejny slajd dotyczy tych obiektów, które zostały sfo-
tografowane i przedstawione. Kolejny projekt w obszarze 
infrastruktury dotyczy Czech. Litwa – inwestycje… Nie, 
przepraszam, tutaj jest pomyłka. Inwestycje w infrastruk-
turę szkolną i przedszkolną – Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”, partner: Szkoła Podstawowa i Przedszkole imie-
nia Jana Kubisza. Całościowy projekt opiewa na 2 mi-
liony zł, po 1 milion zł w dwóch latach. Celem projek-
tu w 2014 r. była budowa przedszkola dla trzydziestu 
dzieci przy szkole podstawowej w Gnojniku na Zaolziu. 
Wykonano znaczącą część robót ziemnych, konstrukcji 
podstawowych itd., wykonano również instalacje we-
wnętrzne związane z realizacją tej inwestycji. Na 2015 r. 
zaplanowano prace wykończeniowe zewnętrzne, zago-
spodarowanie terenu oraz remont szkoły podstawowej, 
przy której powstaje to przedszkole. Tu jest zdjęcie tego, 
jak wygląda ten obiekt.

I ostatni slajd, myślę, że jest najciekawszy – edukacja 
w liczbach, czyli ujęcie poszczególnych państw, liczba 
placówek i uczniów, których dotyczyły projekty moduło-
we. Jak państwo zauważycie, w przypadku Litwy to było 
sto czterdzieści jeden placówek i ponad szesnaście tysię-
cy uczniów; na Białorusi to było sto jedenaście placówek 
i ponad osiem tysięcy uczniów; na Ukrainie – sto dwadzie-
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merytorycznych, a idących kierunku sfinansowania… To 
była taka kwestia oddolna, przepracowanie tego projektu 
w pierwszym roku… Chodzi o wypracowanie propozycji, 
która została zaakceptowana przez MSZ, czyli wprowa-
dzenie elementu opracowania rozdziałów specjalnego pod-
ręcznika przygotowanego wspólnie z Macierzą do użycia. 
W roku 2014 udało nam się przygotować trzy rozdziały, 
a teraz jesteśmy gotowi do tego, aby w ramach projektu 
na rok 2015 przygotować całość tego podręcznika oraz 
żeby po raz pierwszy w historii ten podręcznik mógł ujrzeć 
światło dzienne i zaczął funkcjonować w każdej z tych 
szkół. To jest nasze życzenie. W ramach tego projektu 
ujęliśmy również kwestie szkolenia dla kadry zarządza-
jącej i w związku z tym były trzy takie spotkania: jedno 
w Londynie, jedno w Manchesterze i jedno w Bristolu. 
Ponieważ efekty tego były dość pozytywne i wydaje się, 
że taka integracja, wymiana doświadczeń tych placówek 
jest absolutnie potrzebna, to chcielibyśmy to powtórzyć, 
zorganizować coś podobnego w tym roku.

W ramach projektu, który rozliczyliśmy w roku 2014, 
były również takie specjalne nagrody, to był taki bonus 
dla nauczycieli, którzy w sposób szczególny angażowali 
się w działalność szkół i w działalność związaną z naszym 
projektem. Taki element bonusowy znalazł się w naszym 
projekcie w roku 2014 i jest to na tyle pozytywne działa-
nie, pozytywnie odbierane również przez Macierz, że taki 
element jest przewidziany również w tym roku. Myślę, że 
tutaj również dla dobra wszystkich jest to… Jeśli chodzi 
o Wielką Brytanię, to, jak myślę, pokrótce tyle.

Powinniśmy teraz przejść do kolejnego projektu, czyli 
projektu w Łanowicach i w Mościskach. To są projekty 
inwestycyjne modułowe. Jeśli chodzi o projekt związa-
ny z Mościskami i Łanowicami, to jest tu okrągła kwota, 
700 tysięcy zł, przeznaczona na lata 2014 i 2015. Mościska 
to, można powiedzieć, taka wizytówka polskości na 
Ukrainie, to jest pierwsze miasto, do którego się wjeżdża, 
przyjeżdżając z Polski. Szkoła jest w stanie opłakanym, 
ona była wcześniej remontowana, jednakże w sposób nie-
zadowalający. W roku 2014 dzięki państwa uprzejmości 
i dzięki uprzejmości MSZ można było podjąć się izolacji 
strefy wejściowej, uzupełnienia wszystkich ubytków, które 
tam były, a przede wszystkim zrobienia prac związanych 
z izolacją poziomą, która wcześniej nie była wykonana. Na 
Ukrainie funkcjonowały takie standardy, że w momencie, 
kiedy inwestycja była zgłaszana do realizacji, nie musiało 
to być zapewnione, w związku z czym mieliśmy proble-
my z funkcjonowaniem tej placówki. Ten wstępny remont 
w 2014 r. pozwolił na to, żeby wyeliminować te wszyst-
kie błędy, które wcześniej funkcjonały w tym budynku. 
W roku 2015 chcielibyśmy kontynuować remont, jeśli 
chodzi o elewacje i wymianę podbitki w związku z izola-
cją dachu. Ten dach będzie naprawiany w dwóch etapach 
– pierwszy etap był w roku 2014 i wtedy została zrobiona 
część zewnętrzna, zaś w roku 2015 będzie konieczność 
wymiany części wewnętrznej, która została, czyli tej części 
od środka budynku, a więc izolacji dachu , i to jest etap 
drugi. To tyle, jeśli chodzi o Mościska.

Kolejną ważną placówką, w związku z którą wystę-
powaliśmy w projekcie modułowym, są Łanowice. Tutaj 
pierwszy rok, 2014, był związany z przygotowaniem no-

Członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Marek Różycki:

Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo!
Rzeczywiście projekty modułowe i inwestycyjne to, 

w kontekście całej naszej działalności, kwestie wiążące 
się ze zdecydowaną większością dotacji i wniosków, które 
realizowaliśmy w roku poprzednim i będziemy realizować 
w roku bieżącym.

Takim sztandarowym projektem, o którym powinni-
śmy powiedzieć i od którego powinniśmy zacząć, zresztą 
w podobnym ujęciu, jak państwo to proponowali, czyli 
w kontekście oświatowym, jest projekt dotyczący Wielkiej 
Brytanii. Tu są cyfry i elementy, które będą się powtarzały, 
dlatego że są to sprawy, o których trzeba przypomnieć, 
mówiąc o tym projekcie. Naszym zadaniem w kontekście 
Wielkiej Brytanii…

Ja tylko wspomnę, że chcieliśmy się również pochwalić 
tym, że istniejemy już dwadzieścia pięć lat, w tym roku 
obchodzimy dwudziestopięciolecie…

(Przewodniczący Andrzej Person: Gratulujemy. 
Przepraszam, zapomniałem.)

…te dwadzieścia pięć lat funkcjonujemy.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o projekt, który reali-

zowaliśmy, to po ostatecznym podsumowaniu za rok 2014 
powiem, że obejmował dziewięćdziesiąt jeden placówek. 
Ale proszę nam wierzyć: my skierowaliśmy swoją ofertę 
do wszystkich stu pięćdziesięciu sześciu placówek oświa-
towych, które funkcjonowały w Wielkiej Brytanii. Niestety 
odbiór nie był całkowity, stuprocentowy, w związku z tym 
wspólnie z naszym partnerem w Wielkiej Brytanii ujęli-
śmy w projekcie tych dziewięćdziesiąt kilka placówek, 
co w konsekwencji objęło dwanaście tysięcy trzystu 
dziewięćdziesięciu uczniów. Od razu zrobię taką uwagę 
wybiegająca w przyszłość. Otóż podjęliśmy takie postano-
wienie, że w tym roku chcielibyśmy objąć tym projektem 
przynajmniej sto dwadzieścia placówek. Są takie szanse, 
ponieważ my systematycznie utrzymujemy z nimi kontakt, 
poza Macierzą mamy kontakt również ze szkołami, to jest 
oczywiste. Kwestia pracy została ułożona tak, że de fac-
to biegło to jakby równolegle: z jednej strony, wszystkie 
działania przez cały czas były moderowane przez naszego 
partnera w Wielkiej Brytanii, a z drugiej strony, na bieżą-
co moderował to nasz koordynator projektu, pani Magda 
Rzepniewska, która ma wieloletnie doświadczenie i jest 
sprawną osobą znającą doskonale temat Wielkiej Brytanii, 
jak również całą oświatę w Wielkiej Brytanii. A więc jeśli 
chodzi o opanowanie tych kwestii, to powiem tylko, że 
w tym roku chcielibyśmy objąć projektem tych sto pięć-
dziesiąt sześć szkół, powtórzymy to i mam nadzieję, że uda 
nam się dotrzeć do, powiedzmy, stu dwudziestu. Myślę, 
że jest to nasza wspólna nadzieja. Gdyby się udało, to 
objęlibyśmy tym naszym wspólnym programem około 
czternastu tysięcy dzieci.

W przypadku programu wielkobrytyjskiego podsta-
wową kwestią, na której siłą rzeczy musieliśmy się skupić 
w kontekście ustalonego projektu, było finansowanie części 
kosztów administracyjnych, jak również spraw bardziej 
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o szkołę imienia Kraszewskiego, to tutaj główny nacisk 
inwestycyjny związany był właśnie z salą gimnastyczną. 
Kolejny element to jest szkoła „Zielone Wzgórze”, ona jest 
w zasadzie na obrzeżach Wilna, w Nowej Wilejce, która to 
miejscowość niedawno została wrzucona do administracyj-
nego rejonu Wilna. „Zielone Wzgórze” jest takim obiektem, 
który w ramach naszych projektów został… Jest to jedna 
z ważniejszych placówek z tego względu, że obok są dwie 
szkoły litewskie. Tutaj naprawdę należy bardzo dbać o po-
zycję szkoły polskiej, o to, w jakim standardzie młodzież się 
tam uczy, dlatego że niestety państwo litewskie bardzo duży 
nacisk kładzie na szkoły litewskie, szczególnie w rejonach, 
w których jest dużo Polaków. Te szkoły są doskonale wypo-
sażone, są to szkoły z doskonale przygotowanymi salami, 
często z amfiteatralnym ułożeniem, taki przykład możemy 
wskazać w Rudominie. Stąd konieczność naprawdę bardzo 
poważnego podchodzenia do inwestycji, szczególnie na 
Litwie, ponieważ ten dysonans jest tam bardzo widoczny. 
Naprawdę warto wspierać szkoły polskie.

Rejon wileński to jest Suderwa i Rudomina, o tym już 
wspominaliśmy.

Teraz możemy przejść do naszych następnych inwestycji. 
W Turgielach jest szkoła średnia imienia Brzostowskiego. 
Na tę szkołę w roku 2014 przeznaczona była kwota 522 ty-
sięcy 743 zł. Można powiedzieć, że kwoty, które były kie-
rowane do poszczególnych szkół z tych 3 milionów 800 ty-
sięcy zł, oscylowały w granicach od 500 do 700 tysięcy zł, 
w zależności od tego, jaka występowała potrzeba.

Jeśli możemy, to teraz przejdziemy do Czech. To jest 
Gnojnik. Tu jest projekt i wykonanie na łączną kwotę 2 mi-
lionów zł, w roku 2014 był to 1 milion zł i w 2015 – 1 mi-
lion zł. To jest sprawa, o którą środowisko polskie bardzo 
zabiegało. W zeszłym roku udało się rozpocząć budowę 
przedszkola na Zaolziu, tutaj widać to nowe przedszkole, 
a w roku 2015 planujemy remont budynku szkoły, remont 
elewacji i remont wszystkich elementów klas szkolnych, 
tego, na co pozwoli ten budżet 750 tysięcy zł, ponieważ 
pozostałe 150 tysięcy, które w ramach tegorocznego bu-
dżetu jest przewidziane na Gnojnik, to są koszty związa-
ne z zakończeniem budowy przedszkola i dodatkowym 
wyposażeniem. Tak naprawdę sama budowa przedszkola 
została zakończona w roku 2014, teraz jest tylko kwestia 
doposażenia i tak należy to rozumieć. W tym roku kwestie 
inwestycyjne w Czechach, w Gnojniku będą się koncentro-
wały na remoncie budynku szkoły i, tak jak powiedziałem, 
jest tu mowa o kwocie 750 tysięcy zł.

To są chyba wszystkie projekty modułowe. Nie wiem, 
czy teraz powinniśmy przejść do projektów jednorocznych 
inwestycyjnych… Tak? Bo tam są jeszcze dwa projekty, 
które chcielibyśmy omówić. Jeden projekt…

(Przewodniczący Andrzej Person: Jeśli w taki zwarty 
sposób, to prosimy.)

Króciutko. Jeden projekt, bardzo ważny i specyficz-
ny, to jest projekt związany z pomocą w remoncie stanicy 
harcerskiej w Wielkiej Brytanii. To jest pierwsza tego typu 
pomoc dla harcerstwa polskiego poza granicami kraju. Ja 
myślę, że to jest bardzo specyficzny projekt. Państwo musi-
cie rozumieć, iż ZHP poza granicami kraju jest specyficzną 
organizacją, bo mimo iż działa na całym świecie, to w spo-
sób bardzo honorowy podchodzi do polskich pieniędzy 

wego projektu… Przepraszam… Państwo powinniście 
wiedzieć, że prace dotyczące Łanowic były już realizowa-
ne. Niestety, pierwszy projekt, który był przygotowywany 
kilka lat temu, był bardzo dużym projektem, na który nie 
bylibyśmy w stanie dostać żadnej dotacji. On obejmował 
zarówno szkoły, jak i przedszkole w formie, że tak powiem, 
zwiększonej, a mamy świadomość, że tak naprawdę liczba 
dzieci jest tam w zasadzie ograniczona, bo możemy mówić 
o czterdzieściorgu. Dlatego też tym pierwszym etapem było 
przeprojektowanie tego projektu, który został przygotowany 
dla Łanowic. Tak też się stało, obecnie jeśli chodzi o szkołę, 
to projekt obejmuje 1200 m2. Ten projekt został przygoto-
wany, jest oddany i rozliczony. W roku 2015 chcielibyśmy 
wejść w fazę budowy i doprowadzić ją do stanu zerowego. 
To jest nasz plan na rok 2015, jeśli chodzi o Łanowice. 
Oczywiście mówimy wyłącznie o budowie szkoły, jednak 
należałoby mieć świadomość tego, że w perspektywie w ra-
mach projektu, który realizowaliśmy, czeka nas też kwe-
stia przedszkola. Taka możliwość jest przygotowana, jeśli 
chodzi o drugi czy trzeci etap, projekt przedszkola, projekt 
wykonawczy, jest przygotowany, to przedszkole jest plano-
wane na około 600 m2. Ale, tak jak powiedziałem, zgodnie 
z naszą umową i zgodnie z projektem teraz rozmawiamy 
wyłącznie o szkole, o tym etapie projektowym w roku 2014 
i o etapie budowlanym w roku 2015.

Wydaje mi się, że możemy przejść do kwestii zwią-
zanych z Litwą. Tu jest mowa o dużym projekcie, łącz-
nie na 3 miliony 800 tysięcy zł w ciągu tych dwóch lat, 
w roku 2014 i 2015, obejmującym swym zakresem współ-
pracę z trzema najbardziej polskimi rejonami na Litwie, 
to jest z rejonem solecznickim – tu chodzi o Soleczniki 
i Turgiel – rejonem miasta Wilna i trzema szkołami, to jest 
szkołą imienia Kraszewskiego, szkołą „Zielone Wzgórze” 
i Progimnazjum imienia Jana Pawła II, a także częścią zwią-
zaną z rejonem wileńskim, czyli z takim obwarzankiem, 
i tutaj chodzi o Rudominę i o Suderwę.

To są te projekty, które prowadziliśmy.
Ważną informacją, która powinna tu paść, jest to, że te 

wszystkie projekty są przeprowadzane w kooperacji z gmi-
nami, samorządami miejscowymi, a ich partycypacja finan-
sowa jest bardzo wysoka, ponieważ oni wkładają w to około 
50%, jeśli nie więcej, bo w większości przypadków tak 
naprawdę to jest nawet więcej niż 50% kosztów, jeśli chodzi 
o całość przedsięwzięcia, które jest tam realizowane.

Jeśli chodzi o konkretne propozycje, to pokażemy te 
wszystkie możliwości, które są… To znaczy pokażemy efekt, 
to, co zostało wykonane. To jest elewacja Progimnazjum 
imienia Jana Pawła II, ale również konstrukcja dachu, ele-
wacje… Generalnie dużym problemem w kontekście in-
westycji na Wschodzie jest kwestia dobrych fundamentów, 
z tym niestety w wielu miejscach były problemy. Tam nie-
stety była taka mentalność, taka technologia… Teraz zwra-
camy szczególną uwagę na to, żeby te izolacje pionowe, 
izolacje poziome były wykonane w sposób jak najlepszy, 
tak żeby w przyszłości nie było z tym żadnych proble-
mów. To jest gimnazjum imienia Kraszewskiego, bardzo 
słynne gimnazjum. Tutaj, jak widać, koncentrowaliśmy 
się głównie na sali gimnastycznej, to był taki element… 
Tutaj, po prawej stronie wicemer Wilna, który rozpoczyna 
igrzyska, rozgrywki w koszykówkę. Tak że jeśli chodzi 
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całościowy koszt tego domu to może być około dwudziestu 
kilku milionów złotych brutto. Ja chciałbym tylko powie-
dzieć, że dla porównania Dom Polski w Wilnie budowany 
piętnaście lat temu kosztował nas 20 milionów zł. A więc 
parametry są dużo wyższe, a koszt jest taki sam, w związku 
z czym wydaje się, że efektywność jest tu dużo większa. 
Zapewniam też państwa, że funkcjonalność tego domu 
jest nieporównywalna z tym, co możemy obserwować 
w Wilnie. Są tu wielofunkcyjne sale konferencyjne, jest 
wielofunkcyjna sala widowiskowa, korytarze wystawowe, 
są również miejsca noclegowe, miejsca gastronomiczne, 
miejsce dla stowarzyszeń i organizacji polskich działa-
jących na Ukrainie, jak również możliwość prowadzenia 
wszelakiej działalności polsko-ukraińskiej, bo de facto ten 
dom ma spełniać taką funkcję. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo za takie bogate, wnikliwe i optymi-

styczne przedstawienie naszych inwestycji.
Nim oddam głos następnym gościom, zapytam, czy zgod-

nie z planem wybieramy się do Baru na otwarcie… Tak?

Członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Marek Różycki:
Panie Przewodniczący, rzeczywiście zapomniałem po-

wiedzieć o Barze. Mogę powiedzieć, że Bar został wzięty. 
Udało nam się to… W zeszłym roku budowa została w za-
sadzie zamknięta. Obecnie przygotowujemy wykończenie 
tego budynku. Od firmy, która to robi, dostaliśmy gwarancję, 
że do końca lipca wszystko będzie wykończone. To znaczy 
budynek stoi, on jest zamknięty, ale jest już jest w środku 
wykończony, obecnie jest konieczność tylko i wyłącznie… 
Czekamy na podpisanie umowy, przenosimy transformator, 
który musi być przeniesiony ze względu na nowe prawo na 
Ukrainie, jak również kwestie bezpieczeństwa… Mamy 
deklarację kilku gmin w Polsce, że chcą zainwestować 
w pobliską szkołę polską i wybudować tam Orlika. Tak że 
myślę, że w tym roku w Barze będzie się mogło odbyć kilka 
fajnych, pozytywnych wydarzeń. Liczę na to, że, zgodnie 
z ustaleniami poczynionymi z miejscowym stowarzysze-
niem Polaków, w sierpniu albo we wrześniu, a najpóźniej 
w październiku będziemy wszystkich państwa zapraszać na 
otwarcie Domu Polskiego w Barze. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Byłbym złośliwy, gdybym powiedział, że pierwsze po-

siedzenie tej komisji, w którym uczestniczyłem dziesięć 
lat temu, było na temat Baru i wykończenia tej inwestycji. 
Prawda, Pani Ewo? Było tak. Najważniejsze, że nam się 
udało. Mam nadzieję, że w podobnym składzie dobrniemy do 
finiszu we Lwowie. Byłoby to osiągnięcie nadzwyczajne.

Następnych gości prosiłbym o większą dyscyplinę cza-
sową, ponieważ Senat jest bardzo biedną Izbą, ma niewiele 
sal i tam na korytarzu już ustawia się kolejka na kolejne 
posiedzenia.

i naprawdę bardzo wiele ich kosztowało to, żeby zwrócić 
się do nas z prośbą o to, aby państwo polskie zechciało im 
pomóc w trudnym remoncie stanicy harcerskiej, która dwa 
lata temu została zamknięta, w związku z czym młodzież 
nie może z niej korzystać. Warunki sanitarne były takie, 
że niestety władze angielskie to zamknęły. Obecnie nasza 
partycypacja w tym projekcie to jest 10% – całość projektu 
to jest około 5 milionów zł, my zaś partycypujemy mniej 
więcej w kwocie 520 tysięcy zł – ponieważ druga część 
dotacji, którą w tym zakresie wygraliśmy, odnosi się do 
Funduszu Pomocy Charytatywnej „Wiara, Solidarność, 
Nadzieja” i to jest realizowane pod Wilnem. Teraz przesko-
czę do następnego slajdu. Tutaj są Płacieniszki, to jest stara 
placówka oświatowa, która obecnie jest przekształcana 
w Dom Polski. To jest na obrzeżach miasta Wilna. Na ten 
remont przeznaczonych jest 159 tysięcy zł.

Teraz przechodzimy do ostatniego projektu, o którym 
powinniśmy dzisiaj powiedzieć, czyli inwestycji w Domy 
Polskie. To jest ten największy projekt, o którym chcieli-
byśmy tutaj powiedzieć. Można powiedzieć, że jeśli chodzi 
o Wspólnotę Polską, to jest to projekt sztandarowy. Otóż, 
jak państwo widzicie, dwadzieścia pięć lat Wspólnoty 
Polskiej to, można powiedzieć, dwadzieścia pięć lat sta-
rań Wspólnoty Polskiej o Dom Polski we Lwowie. To się 
udało, tu widać obecny stan, to, co można zobaczyć. Dzięki 
pomocy i działaniom konsulatu udało się pozyskać stary 
szpital austriacki, doskonale usytuowany, ponieważ jest to 
w centrum miasta, na ulicy Szewczenki 3a, to jest dosłow-
nie dziesięć minut piechotą do opery, to jest w zasadzie 
Stare Miasto. A więc lokalizacja jest naprawdę piękna. 
Obecnie miasto jest tutaj… To był teren wojskowy, który 
został przekazany miastu. Na dzisiaj można powiedzieć, 
że Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie dysponuje 
całym terenem. Jesteśmy na etapie trzecim. Pierwszy etap, 
w roku 2013, to było przygotowanie koncepcji, drugi etap 
to było przygotowanie projektu. To, co państwo widzicie, 
to jest efekt projektu, który został już przygotowany i zło-
żony do rozliczenia. Całość, którą możemy obserwować, 
to jest około 5 tysięcy500 m2. Jest to obiekt o mniej więcej 
1 tysiąc m2 mniejszy od Domu Polskiego w Wilnie – mówię 
to, żebyśmy mieli jakieś pojęcie na ten temat – aczkol-
wiek zaprojektowany jest dużo sensowniej, dużo sprawniej, 
dużo funkcjonalniej, po prostu lepiej, w związku z tym 
jest bardziej efektywny… Liczymy na to, że on rzeczy-
wiście będzie taką chlubą Polaków we Lwowie. Stała się 
rzecz historyczna, otóż udało się doprowadzić do takiego 
bardzo solidnego porozumienia dwóch działających tam 
silnych organizacji, czyli Federacji Organizacji Polskich 
na Ukrainie i towarzystwa kulturalnego pana Legowicza. 
Liczymy na to, że ten obiekt będzie mógł być zbudowa-
ny w ciągu najbliższych trzech lat. Bardzo dziękujemy 
Ministerstwu Spraw Zagranicznych za to, że w tym roku 
będą mogły być uruchomione te ponad 3 miliony zł bezpo-
średnio skierowane do Domu Polskiego we Lwowie. Mamy 
takie przeświadczenie, że żeby móc to szybko skończyć, bę-
dziemy musieli zwrócić się z apelem również do środowisk 
poza Polską, ponieważ liczymy, że koszt wybudowania 
tego domu zgodnie z parametrami, które państwu podałem, 
czyli te 5 tysięcy 500 m2 z funkcjonalnością taką, jaką 
uchwaliła rada konsultacyjna tego domu… Wydaje się, że 
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tych dwóch filologii, kształcących głównie na potrzeby 
polskiego szkolnictwa, polskich instytucji na Litwie, co 
jest dla nas bardzo ważne, istotne.

Szkoły, wiadomo, edukacja… To finansowanie po-
mogło im ustabilizować działalność edukacyjną poprzez 
nowe techniki, nowe metody, nowe pomoce szkolne, nie-
wielkie, naprawdę niewielkie, sięgające 10%, nagrody dla 
nauczycieli. Jednocześnie pozwoliło nam ono wprowadzić 
e-learning do matury on-line, co, jak państwo na pewno 
wiecie, wiąże się z wprowadzeniem parę lat temu, chyba 
trzy czy cztery, nowej litewskiej ustawy zrównującej ma-
tury w szkołach polskich z maturami dla dzieci litewskich, 
jeśli chodzi o… Zrobiono to w ciągu dwóch lat, a dzieci 
musiały nadrobić praktycznie ośmioletni program szkol-
ny. Oczywiście nadrabiały to w języku litewskim. Myśmy 
postanowili jak gdyby paralelnie przyjść z pomocą, po-
móc podnieść znajomość języka polskiego, ponieważ, jak 
państwo na pewno wiecie, spora część maturzystów, któ-
rym udaje się zdać tę maturę, kieruje się do szkół polskich 
w Polsce i do polskiej szkoły wyższej, filii uniwersytetu 
białostockiego, w Wilnie.

Szkolenie w zakresie samorządności uczniowskiej – 
wiadomo o co chodzi. Udało nam się ciągnąć te grupy 
w szkołach, różnego typu szkołach, bo na Litwie są trzy 
typy szkół, tak żeby intensywnie uczyć tej samorządności. 
Oni dostali do tego nowoczesne narzędzia itd. Myślę, że to 
szkolenie było dla nich bardzo przydatne.

Tu są te szkoły, proszę zobaczyć, jak wyposażone, jak 
inaczej już wyglądają. Starają się upodobnić do istniejących 
obok szkół litewskich, o których mówił pan Marek.

Tutaj jest podsumowanie pierwszego etapu e-learningu. 
Najlepsi uczniowie otrzymali leżące tutaj, jak widzicie, 
współczesne gadżety, czyli komputery.

Kolejna szkoła, Śniadeckich, znana, w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat została w całości zmodernizowana i unowo-
cześniona za pomocą polskich pieniędzy, mówiąc krótko.

A to jest właśnie ten uczniowski aktyw samorządowy.
Tu są te przedszkola z takimi tradycyjnymi zabawkami. 

Ale są też inne zabawki, bardziej edukacyjne. To są z kolei 
te warsztaty dla nauczycieli przedszkoli, tu są te panie…

Szkoły na Białorusi. Nie podajemy szczegółowych da-
nych dotyczących tych szkół, nauczycieli i liczby uczniów, 
chociaż są nam one znane, ponieważ te dane są przedmiotem 
zainteresowania osób niekoniecznie będących przyjaciółmi 
polskiego szkolnictwa na Białorusi. Zwracam uwagę na wy-
mianę międzyszkolną. Udało nam się doprowadzić do tego, 
że młodzież z dwóch szkół, z Grodna i z Warszawy, wza-
jemnie się wizytowała, brała udział w zajęciach szkolnych. 
Muszę powiedzieć, że rodzice z polskiej strony wykazali się 
odwagą, że puścili tam te dzieci, nie bali się. One zostały tam 
znakomicie przyjęte. Te dzieciaki z Grodna też, jak myślę, 
wyniosły jak najlepsze wspomnienia z tego pobytu eduka-
cyjnego i odpoczynkowego w Warszawie. Kontynuacja tego 
programu będzie w tym roku, on się nazywa „Wspólna ław-
ka”, za którą są dzieci z obu stron. A to jest takie ich bardziej 
wypoczynkowe zdjęcie, zrobione po zajęciach.

Media na Litwie. Media na Litwie, jak chyba we wszyst-
kich krajach na Wschodzie, nie utrzymają się, jak państwo 
widzicie – to, co powtarzam, to jest truizm – bez pomocy 
z kraju. Ta dwuletnia stabilizacja finansowa, ta perspekty-

Ekscelencja pan ambasador, prezes stowarzyszenia… 
Nie, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”… 
To wstyd, że nie wiem… Drobna różnica.

Patrzę na pana prezesa Dworczyka…Wiem, że państwo 
zwróciliście się o to, żeby jako ostatni…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie? Taką usłyszałem informację.
Prawdopodobnie udało się już wszystko czasowo nad-

robić. Państwo będą na trzecim miejscu, pani na czwartym, 
bardzo blisko podium.

Bardzo proszę, pan ambasador.

Prezes Zarządu Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wschodzie” 
Janusz Skolimowski:
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze! Koledzy z MSZ i z fundacji oraz stowa-
rzyszeń i współpracujących z nami!

Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Ponieważ pan 
minister w znakomicie przygotowanym przez kolegów 
z MSZ wystąpieniu przedstawił właściwie wszystkie spra-
wy związane z tymi trzema dwuletnimi projektami modu-
łowymi, którymi i my mamy przyjemność w jakimś sensie 
zarządzać, pozwolę sobie tylko bardzo krótko powiedzieć 
o takich elementów i spraw, które wydają mi się istotne dla 
przyszłości. Uważam, że to, co zostało zrobione poprzez 
projekty modułowe, co było dążeniem, marzeniem śro-
dowisk polskich i polonijnych, zwłaszcza na Wschodzie, 
ale, jak myślę, nie tylko na Wschodzie… To stało się rze-
czywistością. Jak widzę, kontynuację mamy zapewnio-
ną, a zwłaszcza… A może wzięlibyśmy również przykład 
z niektórych projektów Komisji Europejskiej, które są trzy-, 
cztero- i pięcioletnie? To tak de lege ferenda.

Pierwsza sprawa to projekt „Nowoczesna Polska – 
Nowoczesna Edukacja: Litwa” i podobny, choć realizo-
wany w zupełnie innych warunkach, projekt, czyli „Polska 
Nowoczesna Edukacja” na Białorusi, a także te nasze wspa-
niałe „Pro Media” na Litwie. Pan minister mówił o tym, 
na co chciałbym zwrócić uwagę, a co jest najważniejsze 
i co udaje się od wielu lat osiągać na Litwie, mianowicie 
chodzi o rozbudowanie systemu edukacji przedszkolnej. 
Jak wiadomo, przedszkole pociąga za sobą to, że edukacja 
na dalszym poziomie, czyli szkoły podstawowej i średniej, 
będzie prawie zapewniona, jeżeli będą te dzieci. Te przed-
szkola są rozbudowywane od kilku lat. Zwracamy na nie 
szczególną uwagę, na ich odpowiedni poziom, poziom języ-
ka polskiego, poziom kadry, stąd te szkolenia dla pań, które 
pracują w przedszkolach, stąd nasza pomoc w zakresie 
nowoczesnych… Tam są naprawdę nowoczesne zabawki 
dla tych dzieci i to nie tylko takie kształcące, edukacyjne, 
ale i związane z Polską, z naszą historią, z naszą kulturą.

Istotne jest również to, że przez przedszkola przecho-
dzimy nawet do studiów wyższych, mianowicie nasze 
dwie filologie w Wilnie, czyli filologia na Uniwersytecie 
Pedagogicznym i na Uniwersytecie Wileńskim, cierpiały 
dużą biedę, tak powiem, ze względu na brak dofinansowa-
nia. Udało się, dzięki pozytywnemu podejściu Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, to finansowanie koszyczków stu-
denta, bo tam jest koszyk studenta… Tak że jest ciągłość 
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Zacznę od największego projektu, dotyczącego oświaty 
polskiej na Ukrainie”. Na początku chciałbym pokazać 
mapę. Zawsze rozpoczynam od tego slajdu, żeby osoby 
słuchające, oglądające miały świadomość tego, o czym 
mówimy, dlatego że Polacy na Ukrainie mieszkają od 
Doniecka po Lwów i od Polesia południowego po Krym, 
w związku z czym mówimy o objęciu opieką olbrzymiego 
obszaru. Najwięcej Polaków jest na Żytomierszczyźnie – tu 
na czerwono jest zaznaczony obwód żytomierski – na-
stępnie w województwie chmielnickim i w województwie 
lwowskim. Celem projektu „Biało-czerwone ABC” było 
i jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego 
i wiedzy o Polsce, budowanie skutecznego, długofalowego 
i transparentnego systemu wspierania oświaty uwzględ-
niającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskie-
go pochodzenia. A to wszystko oczywiście po to, żeby 
zachować polską tożsamość narodową. Najważniejsze 
zmiany, jakie chcieliśmy osiągnąć w ciągu tych dwóch lat 
i do jakich zmierzamy, to przede wszystkim podwyższenie 
jakości nauczania języka polskiego we wszystkich punk-
tach nauczania języka polskiego, a jest ich bardzo dużo 
i język polski jest nauczany w bardzo wielu formach, o tym 
będę jeszcze za chwilę mówił; ponadto po raz pierwszy 
wprowadzenie transparentnych kryteriów i zasad przyzna-
wania dotacji; objęcie stałym monitoringiem wszystkich 
placówek, w których prowadzone jest nauczanie języka 
polskiego; utworzenie rzeczywistego centrum wirtualnej 
koordynacji oświatą polską na Ukrainie; przygotowanie 
projektu strategii rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie; 
i opracowanie podręcznika dla szkół sobotnio-niedziel-
nych. Chciałbym powiedzieć, że to, od czego musieliśmy 
zacząć, z czym przyszło nam się zmierzyć, to była praw-
dziwa stajnia Augiasza. Dlaczego? Dlatego że ze wzglę-
du na olbrzymi obszar Ukrainy i różną historię nauczania 
języka polskiego to nauczanie było prowadzone w bardzo 
różnych formach. Tutaj widzą państwo, jakie to były for-
my. Po pierwsze, jeśli mówimy o najmłodszych, to jest 
pięć grup przedszkolnych i jedno przedszkole z polskim 
językiem nauczania. Po drugie, są szkoły z polskim języ-
kiem nauczania, czyli szkoły stacjonarne, gdzie w języku 
polskim są nauczane praktycznie wszystkie przedmioty. 
Jest też pięć pionów polskich, czyli po prostu w szkołach 
ukraińskich w jednym roczniku jedna klasa większości 
przedmiotów uczy się w języku polskim. Ale największa 
liczba punktów, w których nauczany jest język polski, to są 
szkoły sobotnio-niedzielne. I znowu – są to bardzo zróżni-
cowane placówki. Część z tych punktów działa w ramach 
ukraińskiego systemu oświaty, część przy parafiach, część 
przy organizacjach, a część prowadzonych jest przez osoby, 
które uczą języka polskiego z potrzeby serca. Są też trzy 
uniwersytety trzeciego wieku, o tym chyba pan minister 
nie wspomniał w swojej prezentacji, więc my to uzupeł-
niamy. Tutaj jeszcze jest wymienionych czternaście szkół 
ukraińskich, gdzie język polski jest nauczany jako język 
obcy, ale to są tylko te szkoły, z którymi my na bieżąco 
współpracujemy.

Proszę państwa, w skali całej Ukrainy, o tym warto 
wiedzieć, język polski przeżywa swoje pięć minut, które 
powinniśmy wykorzystać. My współpracujemy z minister-
stwem oświaty Ukrainy i z tego ministerstwa otrzymali-

wa pozwala im na stabilne, jasne działanie, zatrudnianie 
odpowiednich dziennikarzy, podniesienie poziomu edycji 
itd., itd. Zwracam uwagę na to, że udało nam się uruchomić 
taką medialną platformę internetową, która pozwala tym 
mediom wymieniać się nowościami, nowymi doświad-
czeniami i jest dla nich takim forum dyskusyjnym. Portale 
internetowe państwo znacie, nie będę o tym mówił.

Audycja „Album Wileńskie”. No, jakby to powiedzieć… 
Nasza ambasada, i nie tylko, stara się mocno o zwiększenie 
liczby minut, bo już nie godzin, w telewizji litewskiej, ale 
ostatnio telewizja litewska podpisała porozumienie z te-
lewizją niemiecką o zwiększeniu godzin nadawania nie-
mieckiej prezentacji w języku rosyjskim na Litwie w celu 
przeciwdziałania propagandzie rosyjskiej i dla nas na razie 
nie znalazło się miejsce. Ale bądźmy optymistami.

Tu są właśnie te tytuły i te portale…
Warsztaty dla dziennikarzy. Odbyły się one w dwóch 

etapach, jeden był w Wilnie, jeden w Warszawie. Myślę, że 
uczestnicy ocenili to dosyć pozytywnie. Sądzę, że uczenie 
dziennikarzy wszystkiego nowego, co się dzieje, jest im 
chyba potrzebne. Zresztą myślę, że to jest nie tylko to, 
że oni uczą się nowych rzeczy, nowych technik, nowych 
technologii, ale zawiązują również taką, powiedzmy, nić 
przyjaźni wewnętrznej, a tam były media nie tylko z Litwy, 
lecz także z innych krajów, które wspieraliśmy w tym roku. 
Istotnym elementem tego kursu było spotkanie w gmachu 
Senatu z marszałkiem Borusewiczem.

To tyle, jeżeli państwo pozwolą. Dziękuję bardzo. 
Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałem na 
początku. W ocenie naszej fundacji ten program moduło-
wy absolutnie się sprawdza i jesteśmy za tym, żeby go nie 
tylko kontynuować, ale i rozszerzać. Dziękuję. Starałem 
się wykorzystać…

Przewodniczący Andrzej Person:
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie, za dyscyplinę słowa. 

Ona charakteryzuje obecnych i byłych pracowników MSZ, 
wszyscy zawsze byliśmy pod wrażeniem tego.

Przechodzimy do Fundacji „Wolność i Demokracja”. 
Jest pan prezes Michał Dworczyk z silną reprezentacją.

Panie Prezesie, ma pan głos.
(Brak nagrania)

Prezes Zarządu Fundacji 
„Wolność i Demokracja” 
Michał Dworczyk:
…Panie Ministrze!
Jeśli państwo pozwolicie, to też będę mówił skrótowo 

ze względu na brak czasu, a potem ewentualnie będą jakieś 
dopowiedzi.

Fundacja „Wolność i Demokracja” realizuje trzy pro-
gramy modułowe: „Biało-Czerwone ABC. Program wspie-
rania oświaty polskiej na Ukrainie” – w 2014 r. opiewał 
na 2 miliony 500 tysięcy zł, w tym roku jest o 100 tysięcy 
więcej; „Polska Platforma Medialna na Białorusi”, czyli 
wspieranie mediów na Białorusi – dwukrotnie po 700 tysię-
cy; i wspieranie mediów polskich na Ukrainie – 2 miliony 
500 tysięcy i 2 miliony 600 tysięcy zł.
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tego, jaka organizacja pozarządowa będzie się zajmowała 
oświatą polską na Ukrainie, będzie pozwalał na stabil-
ny rozwój tej oświaty, będzie pokazywał najważniejsze 
cele dla każdego z typów szkół czy punktów nauczania 
języka polskiego. Mamy też nadzieję, że ten dokument 
będzie inspiracją dla ukraińskich władz oświatowych, które 
z czasem, podobnie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w Polsce, przyjmą taki program rozwoju oświaty mniej-
szościowej u siebie, na Ukrainie.

Ostatnią sprawą, o której chciałbym powiedzieć, opisu-
jąc ten projekt, jest kwestia, w moim przekonaniu, funda-
mentalna, mianowicie jest to praca nad podręcznikiem dla 
szkół sobotnio-niedzielnych. Dwa lata temu ministerstwo 
oświaty Ukrainy zatwierdziło programy nauczania dla 
szkół sobotnio-niedzielnych. Taką naszą idée fixe – tutaj 
krótka dygresja – jest to, żeby jak najwięcej tych punk-
tów nauczania języka polskiego wprowadzić do systemu 
oświaty Ukrainy. Po co? Po to, żeby władze ukraińskie 
dostrzegały, jakie wielkie jest zainteresowanie językiem 
polskim, żeby dostrzegały, ilu jest Polaków, i żeby z tego 
tytułu wspierały nauczanie języka polskiego nie tylko 
poprzez opiekę finansową, ale i metodyczną. Na podsta-
wie zatwierdzonego przez ministerstwo oświaty Ukrainy 
programu nauczania praktycznie został już przygotowa-
ny przez zespół doświadczonych dydaktyków z Polski 
i z Ukrainy podręcznik, który obecnie przechodzi etap 
recenzji zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Mamy na-
dzieję, że pod koniec tego roku otrzyma gryf ministerstwa 
oświaty Ukrainy i zostanie wprowadzony do ukraińskiego 
systemu oświaty. Tutaj widać przykładowe strony z pod-
ręcznika. To tyle o oświacie, jeśli państwo pozwolą.

Druga sprawa to projekt związany z mediami pol-
skimi na Ukrainie. To też jest bardzo złożony projekt, 
ponieważ w ramach tego projektu wspieramy trzynaście 
tytułów prasowych, sześć audycji radiowych, pięć audycji 
telewizyjnych i szereg portali internetowych, z których 
cztery są najważniejsze, tak jak pan minister powiedział, 
ale oczywiście niejedyne. To, na czym nam najbardziej 
zależało, gdy realizowaliśmy ten projekt, to modernizacja 
systemowa mediów polskich, racjonalizacja ich funk-
cjonowania oraz podniesienie jakości i atrakcyjności 
poszczególnych tytułów. Na czym te zmiany polegają? 
Przede wszystkim wprowadziliśmy stanowisko central-
nego korespondenta, biorąc pod uwagę to, że te media 
na Ukrainie są bardzo różne, bo są zarówno dwutygodni-
ki, poważne tytuły, które są z zainteresowaniem czytane 
w Polsce, jak i takie niewielkie prasowe przedsięwzięciach 
jak gazetki wychodzące przy organizacjach. Chodziło o to, 
żeby w miarę możliwości stworzyć takie same warunki 
dostępu do informacji dla wszystkich redakcji. Z uwagi ma 
to została stworzona funkcja jednego, centralnego kore-
spondenta, który na zamówienie poszczególnych redakcji, 
tych słabszych, może przygotowywać materiały, którymi 
wzbogaca się treści zamieszczane zarówno w gazetach, 
jak w portalach internetowych.

Następna sprawa to uruchomienie systemu centralnej 
redakcji i korekty. Powiem tak. Nasi rodacy są rozsiani 
po całej Ukrainie, a nie wszędzie język polski jest tak 
popularny i znany jak w województwie lwowskim, nie 
wszędzie są osoby, które są w stanie przeprowadzić dobrą 

śmy informację, że w roku 2015 na całej Ukrainie języka 
polskiego jako drugiego języka obcego albo fakultatywnie 
uczą się ponad trzydzieści trzy tysiące dzieci. To pokazuje 
skalę zainteresowania językiem polskim.

My w naszym projekcie skupiamy się na tych naj-
ważniejszych punktach, które zostały objęte naszą opieką 
i dzięki którym możliwe jest zachowanie polskiej tożsa-
mości narodowej, czyli na szkołach sobotnio-niedzielnych 
i szkołach stacjonarnych. O czym trzeba powiedzieć? 
Postaraliśmy się stworzyć transparentne zasady wylicza-
nia dotacji na punkt nauczania. Staraliśmy się naśladować 
wzorce polskie i stworzyliśmy coś na kształt koszyczka 
ucznia, czyli kwoty, która podąża za uczniem niezależnie 
od placówki. Wpisywane są tu takie cztery podstawowe 
składowe: jest to kwota na działalność śródroczną szkoły, 
na pomoce metodyczne, na utrzymanie szkoły i na wy-
nagrodzenie nauczycieli. Oczywiście inaczej to wygląda 
w szkołach sobotnio-niedzielnych, a inaczej w szkołach 
stacjonarnych, teraz nie ma czasu, żeby to omawiać, ale 
powiem, że dzięki temu szkoły po raz pierwszy wiedzą, 
jakie kryteria trzeba spełnić i na jaką dotację mogą liczyć, 
jakiej oczekiwać.

Mógłbym długo mówić o samych punktach naucza-
nia, ale ponieważ czas nas goni, to powiem jeszcze tylko 
kilka słów na temat dodatkowych elementów, które za-
wiera ten projekt, poza bezpośrednią opieką nad punkta-
mi nauczania języka polskiego. Wprowadziliśmy szereg 
przedsięwzięć integrujących, jeśli chodzi o środowisko 
polskie na Ukrainie, które, z jednej strony, mają wpłynąć 
na podniesienie poziomu znajomości języka polskiego 
i jego prestiżu, a z drugiej strony, będą zachęcały ukraiń-
skie władze oświatowe do zainteresowania się językiem 
polskim i jego promocją. W tym roku została przeprowa-
dzona między innymi pierwsza w historii ogólnoukraińska 
olimpiada języka polskiego i to był projekt zrealizowany 
razem z ministerstwem oświaty Ukrainy, a w zeszłym roku 
przeprowadziliśmy pierwsze dyktando z języka polskiego 
w skali całej Ukrainy, w którym wzięło udział ponad dwa 
tysiące dzieci i młodzieży w jedenastu miastach obwodo-
wych. W tym roku, to będzie w najbliższą sobotę, odbędzie 
się druga edycja tego dyktanda. Oprócz tego jest szereg 
konkursów i przedsięwzięć związanych z taką śródroczną 
pracą, realizowanych na skalę większą niż tylko dotyczącą 
pojedynczej szkoły. Dlaczego to jest ważne? Ano dlatego, 
że punkty nauczania języka polskiego są rozrzucone po 
całej Ukrainie i bardzo często zarówno dla nauczycieli, jak 
i dla dzieci ważne jest, żeby zobaczyli, że nie tylko oni sami 
gdzieś tam w Połonnym, Połtawie czy pod Lwowem uczą 
się języka polskiego, ale że takich dzieci i takich nauczy-
cieli w skali całej Ukrainy jest dużo więcej i z tego, że ich 
jest więcej, można na różne sposoby korzystać.

To, o czym też koniecznie trzeba powiedzieć, to jest 
podjęcie wysiłku przygotowania strategii rozwoju oświa-
ty polskiej na Ukrainie. To jest dokument, który przy-
gotowujemy w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej i Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz 
przede wszystkim z naszymi partnerami, czyli nauczycie-
lami i dyrektorami, działaczami na rzecz oświaty polskiej 
na Ukrainie. Jest to dokument, który w przyszłości bę-
dzie, mam nadzieję, takim drogowskazem i niezależnie od 
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to, iż zmniejszyła się liczba tych mediów, zwiększa się, 
można powiedzieć, czy nieco porządkuje polskojęzyczny 
rynek medialny na Ukrainie. I myślę, że to wszystko bę-
dzie zmierzało w tym kierunku, żeby wokół silnych tytu-
łów, takich czterech największych, silnych tytułów, czyli 
„Kuriera Galicyjskiego”, „Słowa Polskiego”, „Dziennika 
Kijowskiego” i „Monitora Wołyńskiego”, koncentrowało 
się życie wydawnicze mediów. Siłą rzeczy musimy liczyć 
się z tym, że z czasem te mniejsze inicjatywy mogą albo 
w ogóle zanikać, albo przyłączać się do tych większych. 
To tyle na temat Ukrainy.

Teraz bardzo krótko powiem o Białorusi. Tutaj znowu 
jest mapa, na której ciemniejszym kolorem zaznaczone są 
miejsca, gdzie jest najwięcej naszych rodaków. Tam też 
najwięcej jest mediów polskich. Najważniejszym celem 
tego projektu była modernizacja systemowa mediów pol-
skich, racjonalizacja ich funkcjonowania oraz podniesienie 
jakości i atrakcyjności poszczególnych tytułów. Miało się 
to wiązać z poprawą jakości wizualnej, merytorycznej, 
a także językowej wydawanych pism, przygotowaniem 
wysoko i wszechstronnie wykwalifikowanych samodziel-
nych redaktorów, administratorów portali. Warto zatrzy-
mać się sekundę nad tym punktem, ponieważ ze względu 
na sytuację na Białorusi i pewne ograniczenia związane 
z drukiem i kolportażem rozwój portali jest szczególnie 
istotny. Redakcje polskich portali działających na Białorusi 
przeszły stosowne szkolenia i statystyki googlowskie 
wskazują, że te portale notują coraz większy wzrost… 
My z kolei staramy się zadbać o to, żeby ich jakość była 
jak najlepsza. Teraz kwestia zwiększenia nakładów i ob-
jętości pism i rozwinięcie sieci kolportażu. Z tym, trzeba 
to uczciwie powiedzieć, jest pewien problem. O ile udało 
się nieco zwiększyć objętość pism – zaraz przekażę pań-
stwu do wglądu te pisma wydawane na Białorusi – o tyle 
jeśli chodzi o nakład, to tego nie udało się zrobić. Cały 
czas jest to związane z bardzo wysokimi cenami druku na 
Białorusi, te czasopisma są drukowane na wpół legalnie, 
tak to nazwijmy. Ale być może, Panie Przewodniczący, to 
nie jest temat do omawiania teraz, kiedy jest transmitowane 
nasze posiedzenie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak czy inaczej jest tu pewien kłopot.
Nie będę omawiać poszczególnych tytułów, i tak chy-

ba zająłem za dużo czasu. Bardzo dziękuję. Jeśli będą 
jakieś pytania, to postaramy się na nie odpowiedzieć… 
A, przepraszam, ostatnie zdanie, jeśli pan przewodniczący 
pozwoli…

(Przewodniczący Andrzej Person: Proszę.)
To będzie odpowiedź na pytanie pana ministra, dlaczego 

w przeliczeniu na ucznia koszty są wyższe na Ukrainie niż 
na Białorusi i na Litwie, no, one są zdecydowanie wyższe 
niż na Litwie. Wytłumaczenie jest bardzo proste: praktycz-
nie wszystkie szkoły polskie na Litwie działają w ramach 
systemu oświaty litewskiej i są finansowane przez państwo 
litewskie, a znakomita większość punktów nauczania ję-
zyka polskiego na Ukrainie nie jest dofinansowana przez 
państwo ukraińskie. Do tego dochodzą jeszcze pewne od-
ległości oraz te ambitne elementy towarzyszące, takie jak 
budowa strategii, kontrola nauczania języka polskiego oraz 
przygotowywanie podręcznika. Dziękuję bardzo.

redakcję i korekt. Dlatego uznaliśmy, że ponieważ te ga-
zety, media powinny być powinny taką wizytówką języka 
polskiego, to warto dla takich środowisk, jak na przykład 
te na Bukowinie czy w Charkowie, stworzyć możliwość, 
że jeśli nie ma na miejscu korektora, to dzięki internetowi 
przeprowadza się taką korektę w Polsce. To się udało, 
z powodzeniem ma miejsce i bez wątpienia język i redakcja 
uległy znaczącej poprawie.

Jeśli chodzi o wdrożenie centralnego systemu składu 
i łamania czasopism, to było podobnie – nie wszędzie był 
dostęp do profesjonalnych grafików. Udało się wprowa-
dzić podobne rozwiązanie, jak w poprzednim przypadku, 
dla tych słabszych czasopism i ich szata graficzna uległa 
znacznej poprawie.

Następna sprawa to stworzenie pierwszego pełnego ar-
chiwum periodyków. Portal Kresy24.pl w tym roku niestety 
nie uzyskał finansowania, mimo tego cały czas jest tam 
budowana, rozbudowywana taka baza w PDF wszystkich 
mediów, wszystkich gazet wydawanych na Wschodzie, 
w tym oczywiście ukraińskich.

Następną sprawą jest wprowadzenie dla wybranych 
tytułów centralnego systemu druku. Pewną niespodzianką 
jest to, że w Polsce druk dobrej jakości potrafi być tańszy 
niż na Ukrainie. W związku z tym kilka z tych periodyków 
jest drukowanych w Polsce, dzięki czemu, po pierwsze, 
uzyskano lepszą jakość, po drugie, poprawiła się ekonomia 
wydatkowania środków.

Integracja polskiej inteligencji w oparciu o redakcje to 
jest sprawa oczywista i nie będę się nad tym rozwodził.

Teraz sprawa polepszenia jakości druku i zwiększenia 
nakładów wybranych pism. To właśnie między innymi 
dzięki tym oszczędnościom, o których mówiłem, w przy-
padku kilku pism udało się zwiększyć objętość, zwiększyć 
nakład, no i polepszyć jakość druku. Puszczę wokół kilka 
takich przykładów. Jeden to jest „Mozaika Berdyczowska”, 
która do niedawna ukazywała się w takim właśnie kształcie, 
a obecnie ukazuje się w takiej szacie graficznej. Podobnie 
jest w przypadku „Głosu Polonii” z Żytomierszczyzny. 
Puszczę w stronę prezydium i pozostałych państwa parla-
mentarzystów przykłady pozytywnych zmian w mediach 
polskich na Ukrainie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
„Tęcza Żytomierszczyzny” to jest akurat oddzielny 

tytuł.
Nie będę już szczegółowo omawiał tych wydawnictw, 

które macie państwo w prezentacji, jako że nie ma cza-
su i przejdę do ostatniego punktu, mianowicie mediów 
polskich na Ukrainie, które zniknęły w zeszłym roku. 
Tutaj trzeba zrobić taką smutną konstatację, że tych pol-
skich mediów jest mniej, bo „Lwowskie Spotkania”… 
Zmarła wieloletnia redaktor, twórczyni tego pisma, pani 
Bożena Rafalska. Poza tym zostały zlikwidowane trzy 
inicjatywy: „Polacy Donbasu”, „Polska fala Donbasu” 
i telewizja Polaków z Donbasu, z oczywistych wzglę-
dów. One ukazywały się w Doniecku, teraz przestały się 
ukazywać. Poza tym takie rachityczne inicjatywy jak 
„Wolność i Prawo” i „Handel PU” też się nie utrzymały, 
to były pomysły na jakieś ekonomiczne przedsięwzięcia 
polsko-ukraińskie. Ale w każdej smutnej czy złej sytuacji 
trzeba szukać dobrych stron i muszę powiedzieć, że przez 
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finansami. Zwracaliśmy również uwagę na to, jak rodzice 
odnajdują się w takiej szkole, to znaczy czy jest dla nich 
przestrzeń do działania, jak szkoła wykorzystuje rodziców, 
jeśli chodzi o życie szkoły, a więc czy tylko zaprasza ich 
na jakieś wydarzenia, czy też angażuje i tym samym jest 
pewnym centrum integrującym społeczeństwo polskie. 
Ważne było dla nas też to, mocno zwracamy uwagę na 
to, aby każda szkoła rejestrowała się w takiej bazie szkół 
polonijnych na portalu www.polska-szkola.pl. Jest to portal 
prowadzony przez ORPEG. Zwracaliśmy też uwagę na 
program nauczania, który realizuje dana szkoła.

W roku 2014 dotacje, wsparcie z naszego programu 
otrzymało dwanaście szkół. Tutaj państwo widzicie listę 
tych szkół. W 2015 r. tych szkół jest już szesnaście. Jak się 
przedstawiała wysokość dofinansowania poszczególnych 
kosztów? Łącznie kwota, którą przeznaczyliśmy na dotacje, 
to prawie 420 tysięcy zł. Niewątpliwie największym wydat-
kiem dla naszych szkół są wypłaty dla nauczycieli, druga 
pozycja to opłata wynajmu sal lekcyjnych. Na pomoce 
metodyczne i ubezpieczenia wydano w sumie 50 tysięcy zł. 
Warto zauważyć, że średnio dotacja z programu „Szkoła.PL 
w Irlandii” wynosiła około 30% budżetu szkoły, ale były 
również szkoły, gdzie ta dotacja stanowiła 7%, a były też 
takie, gdzie dotacja stanowiła 50% budżetu szkoły.

Na koniec kilka zdań o tym, jakie są efekty naszego pro-
gramu z 2014 r. Po pierwsze, szkoły mają pewnego rodzaju 
stabilność, to znaczy jest płynność finansowa, dyrektorzy 
mają świadomość tego, że mają z czego płacić czesne. Taki 
zły sen dyrektorów to jest to, że nie będą mieli z czego 
płacić czesnego. Po drugie, szkoły, poza tą stabilizacją 
finansową, zyskały czas na zajęcie się programem. Z jednej 
strony, my zmusiliśmy szkoły do tego, żeby przyjrzały się 
swoim programom nauczania, a z drugiej strony, zachęci-
liśmy je do tego, żeby pracowały nad programami w ten 
sposób, aby były one zbieżne z wytycznymi MEN. Zespoły 
szkolne wciąż pracują nad tymi programami, ponieważ 
nie jest to jednoroczna praca, a raczej wieloletni proces. 
Efektem naszego projektu z roku 2014 jest też wzmocnienie 
więzi z Polską, lepsza znajomość języka polskiego u dzieci 
i młodzieży pochodzenia polskiego. Obserwujemy wzrost 
aktywności szkół, jeśli chodzi o organizowanie zajęć poza-
lekcyjnych związanych z promocją czytelnictwa, konkursy 
dotyczące dziennikarstwa, konkursy dotyczące promocji 
języka polskiego takie jak dyktando, warsztaty dzienni-
karskie, warsztaty poetyckie, warsztaty fotograficzne. To 
wszystko było dodatkowo organizowane dla dzieci pol-
skich po zajęciach. Warto też zauważyć, jak szkoły zaczęły 
otwierać się na społeczności lokalne. Polska szkoła bardzo 
często jest takim miejscem promocji polskości w lokalnym 
środowisku, na przykład rodzice bardzo chętnie uczestniczą 
w lokalnych paradach świętego Patryka, uczestniczą też 
w typowo polskich uroczystościach związanych ze świę-
tami państwowymi i religijnymi.

Niewątpliwie „Szkoła.PL w Irlandii” w roku 2014 
wzmocniła polskie społeczności i to na różnych płaszczy-
znach. Z jednej strony, rodzice byli bardziej zaangażowani 
w życie szkoły, a z drugiej strony, aktywnie wspierali swoje 
dzieci w nauce języka polskiego. Do różnego rodzaju part-
nerstw były zapraszane przez szkoły na przykład polonijne 
portale internetowe albo organizacje polonijne, które wspie-

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo, dziękuję również za piękny infor-

mator, który otrzymałem, „Media polskie na Wschodzie”, 
bardzo, bardzo cenny. Dziękuję bardzo.

Przechodzimy do pani Aleksandry Kujawskiej, koordy-
natora w Fundacji „Edukacja dla Demokracji”. To między 
innymi „Szkoła.PL w Irlandii”, którą zresztą państwo widzą 
na ekranie…

Bardzo proszę, Pani Koordynator. Mogę się tak do pani 
zwracać?

Koordynator Programu „Szkoła.PL” 
w Fundacji „Edukacja dla Demokracji” 
Aleksandra Kujawska:
Tak. Dzień dobry. Zajmę państwu kilka chwil, opowia-

dając o programie „Szkoła.PL w Irlandii”. Jest to program 
dla polskich szkół społecznych, które działają na terenie 
Irlandii. Fundacja „Edukacja dla Demokracji” realizuje 
ten program w partnerstwie z Polską Macierzą Szkolną 
w Irlandii.

Kilka podstawowych informacji. Przede wszystkim, 
jaki jest cel projektu. Celem projektu jest finansowe wspar-
cie szkół, które od kilku lat istnieją w Irlandii. Są to szkoły 
polskie, w większości sobotnie, które nauczają języka pol-
skiego, w języku polskim i o Polsce.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Andrzej Person:
Apeluję o ciszę. Jeszcze chwila, temat jest niezwykle in-

teresujący. Potem będą państwo mieli okazję dyskutować.
Proszę.

Koordynator Programu „Szkoła.PL” 
w Fundacji „Edukacja dla Demokracji” 
Aleksandra Kujawska:
Jak finansowaliśmy te szkoły? Określiliśmy takie ramy 

tego, na jakie kategorie wydatków możemy przeznaczyć 
nasze dofinansowanie, i o tym powiem za chwilę. Warunek, 
który postawiliśmy szkołom ubiegającym się o dotację, był 
taki, że wysokość dotacji dla jednej szkoły nie może być 
wyższa niż 50% łącznych kosztów prowadzenia szkoły 
w danym roku. W ramach naszego programu finansowa-
liśmy pewne grupy kosztów. Pierwsza to były czynsze, 
czyli koszty wynajmu sal lekcyjnych, bo większość szkół 
polskich w Irlandii wynajmuje pomieszczenia od lokalnych 
szkół tylko na czas trwania lekcji. Druga grupa kosztów 
to są wypłaty dla nauczycieli. W ramach naszego projektu 
finansowaliśmy też zakup pomocy metodycznych i mate-
riałów edukacyjnych oraz pokrywaliśmy koszty ubezpie-
czenia. Aby otrzymać dotację, refundację kosztów z pro-
gramu „Szkoła.PL w Irlandii”, szkoła musiała spełniać 
też inne warunki i tutaj są one pokrótce opisane. Ważne 
było dla nas to, aby taka szkoła miała charakter szkoły 
społecznej działającej w formule non profit. Druga sprawa. 
Zwracaliśmy uwagę na działalność szkoły, jeśli chodzi 
o strukturę zarządzania, o sposób kontroli, o zarządzanie 
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Senator Stanisław Gogacz:

Przede wszystkim chciałbym wyrazić radość, że takie 
projekty, jakie zostały nam zaprezentowane, są realizowa-
ne. Chciałbym pogratulować organizacjom pozarządowym, 
znanym nam bardzo dobrze z tego, co realizują. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że doprowadzenie do sfinalizowania takich 
inicjatyw jak Dom Polski we Lwowie, Dom Polski w Barze 
czy też wiele innych to jest kwestia wielkiej determinacji 
i wielkiego trudu, jaki podejmują wymienione organizacje. 
Dlatego jeżeli już dochodzi do tego finału, to oczywiście 
należy tylko gratulować.

Chciałbym zwrócić uwagę na wypowiedź prezesa 
Dworczyka z Fundacji „Wolność i Demokracja” i podpisać 
się obiema rękami pod tym, co on powiedział, wspominając 
o tym, że fundacja przygotuje strategię rozwoju oświaty 
polskiej na Ukrainie. Chciałbym powiedzieć – akurat na 
Ukrainę dość często jeżdżę – że tej strategii faktycznie nam 
brakuje. Te pięć minut, o których była mowa, to faktycznie 
jest ten czas, który powinniśmy wykorzystać, jeżeli chodzi 
o zainteresowanie językiem polskim. We współczesnym 
świecie każde państwo jest bardzo zainteresowane tym, 
żeby jego język był nauczany. W tym momencie i Polacy 
mieszkający na Ukrainie, i Ukraińcy, i inne narodowości 
chcą się uczyć języka polskiego, więc dlaczego na to nie 
pozwolić. I w związku z tą strategią wyobrażam sobie, Panie 
Ministrze, że dobrze byłoby przedstawić pewne pryncypia, 
jeżeli chodzi o formy nauczania języka polskiego. No bo 
w ukraińskim systemie edukacji jest pięć szkół polskich, 
gdzie wszystkie przedmioty są nauczane w języku polskim. 
Ale ja słyszałem od Polaków, którzy mieszkają w różnych 
miejscowościach, na Żytomierszczyźnie, ale nie tylko, że 
oni też by chcieli mieć taką szkołę, jaka jest w Gródku 
Podolskim, w Strzelczyskach, Mościskach itd. No, ale czy 
to jest możliwe? Wydaje się, że powinna być większa de-
terminacja państwa polskiego, ażeby pójść w tym kierunku. 
Mało tego, chciałbym wiedzieć… Doszły do mnie informa-
cje, że w tych szkołach nauczających w języku polskim nie 
jest zapewniona kadra, która mogłaby wszystkich przed-
miotów uczyć w języku polskim. Być może się mylę, ale 
słyszałem, że jeżeli chodzi o niektóre przedmioty, to one są 
wykładane… Pomimo tego, że z definicji szkoła jest taka, 
jak mówię, to brakuje nauczycieli… I teraz jest pytanie, czy 
my jako państwo polskie mamy zachęcać, wspierać bardziej 
takie formy szkół czy inne. Czy mają to być raczej szkoły 
sobotnie, sobotnio-niedzielne, które powstają spontanicznie, 
czy też naciskać, wynegocjować z państwem ukraińskim na 
przykład to, żeby we wszystkich miejscowościach, gdzie 
jest środowisko polskie, była przynajmniej klasa z naucza-
niem języka polskiego, czyli żeby ten język był wykładany 
fakultatywnie? Z tego, co wiem, wynika, że to wszystko jest 
dynamiczne: czasami jakieś klasy powstają, a czasami te 
klasy znikają, z różnych powodów.

Uniwersytety trzeciego wieku – jedno z posiedzeń komi-
sji było temu tematowi poświęcone, to jest bardzo ważne.

Myślę, że o jednej formie nauczania języka polskiego 
pan prezes nie powiedział, mianowicie o centrach kul-
tury na uczelniach wyższych. To jest to, co widzieliśmy 
w Charkowie, kiedy byliśmy jako obserwatorzy wyborów 
na Ukrainie. Tam nam pokazano centrum nauczania języka 

rają rozwój polskiego biznesu, i to łączyło się na przykład 
z tym, że lokalny biznes polonijny odwiedzał szkoły, ro-
dzice byli zapraszani na spotkania promujące albo też na 
zakupy, kiermasze. To były tego rodzaju aktywności.

Na koniec powiem, że chyba wszystkie projekty edu-
kacyjne łączy to, że polska szkoła jest nie tylko szkołą 
w miejscu, gdzie jest dużo Polaków, ale jest też pewnego 
rodzaju centrum promocji polskości. I tak też podchodzimy 
do naszych szkół w Irlandii. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
I tak oto, prawie w całości, dotrwaliśmy do końca pre-

zentacji, zresztą moim zdaniem bardzo ciekawych. Teraz 
jest szansa dla pań i panów senatorów na zadawanie py-
tań stowarzyszeniom, fundacjom i Ministerstwu Spraw 
Zagranicznych na temat tych projektów modułowych. 
Wiem, że pani senator Borys-Damięcka zgłaszała się jako 
pierwsza do zadawania pytań, sugerując mi delikatnie, że 
robi się już ciemno. A to nieprawda, dopiero zbiera się na 
deszcz, mamy jeszcze sporo czasu… (wesołość na sali). 
Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca. Chciałaby się pani 
dowiedzieć czegoś o Irlandii? Mogę pani powiedzieć, że 
bardzo, bardzo istotna jest… Niedawno tam byłem i z przy-
jemnością patrzyłem na wielkie zaangażowanie Polaków. 
Co prawda tylko na meczu piłkarskim Polska – Irlandia, 
ale to też się liczy.

Bardzo proszę.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Ja się śmieję z pana przewodniczącego, bo zawsze mnie 

wystawia jako przynętę…
(Przewodniczący Andrzej Person: Ktoś musi być 

pierwszy.)
…żebym pierwsza zabrała głos. Tym razem wyjątkowo 

nie mam nic do powiedzenia… (wesołość na sali) …poza 
jednym, to jest, że bardzo mi się to podoba i widzę daleko 
sięgający sens tych układów modułowych, dlatego że, jak 
wynika z państwa wypowiedzi i z tego, co się dzieje, to 
zapewnia taki spokój działania, taką możliwość rozłożenia 
wszystkich akcentów działania w pewnej przestrzeni cza-
sowej, nie ma tej nerwowości, że za chwilę kończy się rok 
i co będzie w roku następnym. A więc bardzo pochwalam 
ten pomysł i żałuję, że swego czasu, mając te pieniądze 
w Senacie, nie w każdej dziedzinie stosowaliśmy ten modu-
łowy wzór, mimo że w przypadku inwestycji rzeczywiście 
to miało charakter nie roczny, a…

(Przewodniczący Andrzej Person: Dziesięcioletni, jak 
było z Barem.)

Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:
Ja myślałem, że pani będzie krytykować, a tu zaczęło 

od się komplementów.
(Wesołość na sali)
Bardzo proszę, pan senator Gogacz.
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tam swojego native speakera, dlatego że chodzi o jakość 
nauczania języka polskiego, jak również o to, żeby mieć 
swoje oko i ucho i wiedzieć, czego te dzieci są tam uczone 
i jak się to nauczanie odbywa. Do niedawna odpowiedź co 
do tej kwestii była taka, że to jest system oświaty Ukrainy 
i w związku z tym my się nie możemy w to mieszać. No, 
ale my przekonujemy, że skoro państwo polskie mogło 
zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych w nierucho-
mości, bo tyle pieniędzy zostało zainwestowanych w szkoły 
stacjonarne z polskim językiem nauczania na Ukrainie, to 
mamy prawo oczekiwać… kontrolować to, jak jest tam 
prowadzone nauczanie. W związku z tym w tej strategii 
przewidziany jest element kierowania nauczycieli, którzy 
wyjeżdżają z Polski, żeby zapewnić tym sztandarowym 
placówkom native speakerów.

Kolejna sprawa. Oczywiście ma pan całkowitą rację, 
musi być pewien konsensus pomiędzy oczekiwaniami na-
szych rodaków na Ukrainie, możliwościami państwa pol-
skiego i naszą wizją co do tego, czy mamy budować głów-
nie szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania… Ja 
w imieniu fundacji mogę powiedzieć, że my uważamy, że 
to jest po prostu nierealne i jedyne, co trzeba teraz zrobić, 
to domknąć system związany ze zbudowanymi szkołami 
stacjonarnymi z polskim językiem nauczania albo tymi, 
które są w budowie, i skupić się na szkołach sobotnio-
niedzielnych, ponieważ one są o wiele, wiele mniej kosz-
towne i można je o wiele szybciej uruchomić, a także na 
tak zwanych pionach klas polskich. I tutaj znowu: trzeba 
przedefiniować to, co nazywamy dzisiaj pionem klas pol-
skich. Panie Senatorze, bardzo serdecznie zapraszamy na 
dyskusję, którą będziemy organizować na ten temat w fun-
dacji, bo teraz musielibyśmy wchodzić w zbytnie szczegóły. 
Tak że sprawą, która powinna być oceniona przez państwo 
polskie, jest to, do jakiego sposobu nauczania państwo pol-
skie przychyla się najbardziej, na co chce położyć główne 
akcenty, tak żeby ci nasi rodacy na Ukrainie też wiedzieli, 
na co mogą liczyć. A jeśli chodzi o zbadanie ich oczekiwań, 
to mogę powiedzieć, że dwa tygodnie temu odbyły się 
czterodniowe warsztaty, w trakcie których kilkudziesięcioro 
nauczycieli języka polskiego i dyrektorów szkół polskich 
z całej Ukrainy, łącznie z obwodem charkowskim i doniec-
kim, oczywiście także z terenów dzisiejszej zachodniej 
Ukrainy, spotkało się i… Oni przechodzili takie warsztaty 
fokusowe i badania fokusowe dotyczące ich oczekiwań co 
od tego, czym ma być nauka języka polskiego na Ukrainie, 
czemu ma służyć. Chodzi o to, że, prowadząc w zeszłym 
roku badania razem z Uniwersytetem Warszawskim oraz 
jednym z ośrodków doskonalenia naukowego, zwróciliśmy 
uwagę na to, że niestety dzisiaj na Ukrainie nauczanie języ-
ka polskiego bardzo często idzie wyłącznie w kierunku na-
uki języka obcego, tak jak naucza się języka niemieckiego, 
angielskiego. No a z naszego punktu widzenia, i na szczę-
ście z punktu widzenia bardzo wielu nauczycieli i działaczy 
mniejszości polskiej na Ukrainie, język polski powinien być 
fundamentem polskiej tożsamości narodowej, w związku 
z tym nie możemy się ograniczyć do nauki samego języka, 
ale trzeba również nauczać kultury, historii itd., itd. Tak że 
badania dotyczące oczekiwań są już praktycznie przepro-
wadzone, te wyniki będą opisywane, opracowywane i to 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w tej strategii. Ale trzeba 

polskiego, które jako jednostka mieści się w strukturze 
uczelni wyższej. Wydaje się, że to jest bardzo dobre miejsce 
i bardzo dobre usytuowanie, umocowanie, jeśli chodzi o to, 
aby język polski był wykładany na odpowiednim poziomie. 
Tak że brakuje mi właśnie…

Mam nadzieję, że jeżeli ta strategia, o której wspomniał 
pan prezes Dworczyk, zostanie przygotowana, to będziemy 
mieli orientację co do tego, jakie są oczekiwania Polaków 
mieszkających na Ukrainie. Ja mówię o Ukrainie, ale myślę, 
że wiele, wiele spraw przez analogię jest w innych pań-
stwach… No, argument związany z analogią nie jest najlep-
szy, ale jest wiele podobieństw. Jeśli chodzi o Ukrainę, to 
wydaje się, że państwo polskie jest zbyt statyczne, nie ma 
tego dynamizmu co do wczucia się w kwestię ogromnego 
zapotrzebowania na język polski. I właśnie ten sygnał, jaki 
powinien być wysłany z Polski, to jest czy Polacy mają się 
organizować w ramach takiej, czy innej formy szkolnictwa 
nauczania języka polskiego… To oczywiście byłoby bardzo 
wskazane. Tak że podtrzymuję to, co powiedziałem na 
początku, czyli że zawsze jest wielka radość z realizacji 
projektów na rzecz Polaków i Polonii, ale też podnoszę 
problem tego, ażeby przygotować taką symulację, taką 
strategię dotyczącą zapotrzebowania na nauczanie języka 
polskiego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Person:
Dziękuję bardzo.
Czy ministerstwo chciałoby coś dodać na ten temat? 

Nie. Ale pan przewodniczący, pan prezes Dworczyk tak.

Prezes Zarządu Fundacji 
„Wolność i Demokracja” 
Michał Dworczyk:
Bardzo dziękuję.
Odpowiadając panu senatorowi, który poruszył funda-

mentalną sprawę, a tak naprawdę kilka fundamentalnych 
spraw, z których wszystkie czy niemal wszystkie można 
sprowadzić właśnie do strategii, o której rozmawiamy…

Nie wiem, czy mogę mówić nie do mikrofonu, bo dziw-
nie się czuję, siedząc plecami do pana senatora.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dobrze, zatem, mówię do mikrofonu.
Po pierwsze, jeśli chodzi o kierowanie nauczycieli… 

Pan senator bardzo słusznie zauważył, że w niektórych 
szkołach stacjonarnych są braki, jeśli chodzi o nauczycieli, 
w tym w ogóle nie ma nauczycieli kierowanych z Polski. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem 
ORPEG każdego roku kieruje na Ukrainę ponad trzydziestu 
nauczycieli. Do tej pory działania MEN w ten sprawie były 
bardzo pasywne, to znaczy było oczekiwanie na zaprosze-
nie i tyle, w zależności od tego, kto zaprosi i gdzie zapro-
si, tam wysyłano nauczyciela. My przekonujemy MEN 
– i MEN jest tu bardzo otwarty, została już przeprowadzona 
bardzo konstruktywna dyskusja, żeby ustalić pewne zasady 
– że jeżeli jest tych kilka szkół stacjonarnych z polskim 
językiem nauczania, czyli, można powiedzieć, wizytówek 
polskiej oświaty na Ukrainie, to oczywiste jest, że pań-
stwo polskie powinno być zainteresowane tym, żeby mieć 
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Myślę, Panie Ministrze, że ustalimy jakiś termin – po-
woli kończy się nasza kadencja – podjęcia takiego tematu 
jak polityka państwa polskiego w stosunku do Polonii. Jak 
dobrniemy do takiego momentu pracy zespołu, bliskiego, 
pewnie po wakacjach… Zapraszamy i zachęcamy.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Konrad Pawlik:
Ja myślę, że to jest też kwestia tego, kiedy będzie exposé 

polonijne w Senacie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Rozumiem, że jutro. A potem będzie dyskusja na ten 

temat… Ja jestem do dyspozycji komisji…

Przewodniczący Andrzej Person:
Bardzo dziękuję.
Ja myślę, że przed końcem kadencji… Może trochę wy-

chodzę przed orkiestrę, ale powiem, że zapraszam panów 
i panie senatorów – jest gender, to można wymienić panów 
pierwszych – do takiego zespołu roboczego, w którym 
może byśmy podjęli… Pewnie tego nie skończymy, bo to za 
długi temat, ale… To jest zespół roboczy do spraw ustawy, 
która by się wiązała z finansowaniem Polonii. Ale to… Tych 
z państwa, którzy mają ochotę, proszę o zgłaszanie się.

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, miał być punkt 
poświęcony…)

Na ten temat nic nie wiadomo. Zdaje się, że Konwent 
Seniorów będzie się odbywać jutro rano. Ja nie wiem, czy 
ten punkt jutro będzie, czy nie.

Dziękuję państwu. Nasze następne spotkanie będzie 
10 czerwca.

I tak oto udało nam się przed 16.00… Straży 
Marszałkowskiej w drzwiach nie widać. Dziękuję bardzo.

sobie jasno powiedzieć, że my nie spełnimy wszystkich 
oczekiwań, to jest niemożliwe. strategia musi być jakąś 
wypadkową oczekiwań i możliwości państwa polskiego 
i ten kompromis będzie niezbędny.

I ostatnia sprawa, mianowicie… A nie, to już chyba 
byłby…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ostatnia sprawa – nauczanie języka polskiego na uczel-

niach wyższych. W zeszłym roku w MSZ nie było takiego 
priorytetu, ale w tym roku już jest i w tym roku taki projekt 
będzie realizowany.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak. Nauczanie języka polskiego na uczelniach 

wyższych… My rozpoczęliśmy już taki projekt, dlatego 
że udało nam się wygrać konkurs związany z opieką nad 
nauczaniem języka polskiego na uczelniach wyższych. 
Praktycznie wszystkie uczelnie wyższe, na których język 
polski jest nauczany, są objęte tym projektem. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Person:

Dziękuję bardzo.
Jeżeli nie mają państwo więcej pytań i uwag, to chcę 

podziękować no i pogratulować wszystkim. Taka zgoda, 
jaka tu panuje między organizacjami pozarządowymi 
i MSZ, wskazuje na to, że nawet nie mamy gdzie wbić 
ewentualnego klina i że te projekty modułowe to był świet-
ny pomysł.

Przechodzimy do spraw różnych.
Dostaliśmy pismo od pana marszałka, w którym jest 

mowa o tym, że prezes Najwyższej Izby Kontroli informuje 
o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem planu pracy NIK 
na 2016 r. Pan marszałek prosi o przekazywanie ewentual-
nych sugestii co do tematów kontroli. Jeśli państwo mają 
takie sugestie, to proszę je składać naszej komisji.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 55)
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