
IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą (2.) 
w dniu 19 listopada 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Janina 
Sagatowska)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Witam wszystkich serdecznie.
Ze względu na fakt, że w tej chwili równolegle ob-

raduje wiele komisji – ja sama mam posiedzenie innej 
komisji – musimy dosyć sprawnie przeprowadzić to na-
sze posiedzenie, bo później wszyscy mamy jeszcze inne 
zajęcia.

Witam wszystkich państwa serdecznie.
Otwieram drugie posiedzenie Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą IX kadencji.
Informuję państwa senatorów, że posiedzenie komisji 

jest transmitowane w internecie.
Proponuję następujący porządek obrad. Punkt pierwszy: 

wybór zastępców przewodniczącego komisji; punkt drugi: 
sprawy różne i wolne wnioski.

Czy ktoś z państwa chciałby wnieść uwagi do zapro-
ponowanego porządku? Nie.

Chciałabym serdecznie powitać towarzyszących nam 
pracowników Kancelarii Senatu – myślę, że często będą 
nam państwo towarzyszyć – którzy zawsze żyli sprawami 
Polaków i Polonii, żywo się nimi interesują. Witam ser-
decznie panią Ewę Czerniawską, długoletniego pracownika 
Biura Polonijnego Senatu, a obecnie pracownika Biura 
do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Cieszymy się, że 
jest pani z nami, i żywimy nadzieję, że będzie pani… 
Serdecznie zapraszamy, zawsze będzie pani otrzymywała 
zaproszenie, bo bardzo nam zależy na kontaktach. Pan 
prezydent żywo interesuje się sprawami Polonii i Polaków, 
i bardzo chcielibyśmy współpracować.

Witam serdecznie pana Romana Kapelińskiego, dy-
rektora Biura Legislacyjnego, panią Agatę Karwowską-
Sokołowską, dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji, i pana 
Romualda Łanczkowskiego, wicedyrektora Biura Analiz 
i Dokumentacji w Kancelarii Senatu.

Informuję państwa, że wczoraj Prezydium Senatu wy-
raziło zgodę na wybór trzech zastępców przewodniczącego 
komisji.

Informuję również, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 
Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych 
jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart 
do głosowania.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu uchwały 
komisji zapadają większością głosów w obecności co naj-
mniej 1/3 członków komisji.

Komisja została powołana w składzie 12 senatorów, 
zatem aby komisja mogła podejmować uchwały, musi być 
obecnych co najmniej 4 senatorów. Stwierdzam, że w po-
siedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów.

Proszę o zgłaszanie kandydatów na zastępców prze-
wodniczącego komisji.

Proszę, pan senator Warzocha.

Senator Artur Warzocha:
Chciałbym zgłosić na wiceprzewodniczącego komisji pana 

senatora Macieja Łuczaka z klubu Prawo i Sprawiedliwość. 
To jest doświadczony samorządowiec, były radny powiatu 
pabianickiego, były wiceprezydent Pabianic. Myślę, że wnie-
sie ważny, merytoryczny wkład w prace komisji i będzie 
wsparciem dla pani przewodniczącej.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo.
Od razu zapytam: czy pan senator wyraża zgodę?

Senator Maciej Łuczak:
Wyrażam.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Pozwolę sobie zgłosić na wiceprzewodniczącego ko-

misji panią senator Grażynę Annę Sztark. Pani senator 
Grażyna Anna Sztark jest senatorem już trzecią kadencję.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Była wicemarszałkiem Senatu VII kadencji… Ja może 

w skrócie przedstawię jej życiorys. W latach 1990–1994 
sprawowała mandat radnej Rady Miasta Białogardu, w latach 
2002–2006 – Rady Powiatu Białogardzkiego. Dwukrotnie 
sprawowała mandat radnej Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego. W 1998 r. pełniła funkcję woje-
wody koszalińskiego. Działała w NSZZ „Solidarność” od 

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 04)
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Pan senator… Po kolei…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Zapiszę. Pan senator Ryszard Bonisławski. Pan se-

nator…
(Głos z sali: Michał Potoczny.)
Michał Potoczny…
(Głos z sali: Pan senator Warzocha.)
I pan senator Warzocha.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak jest.
No, uczymy się, bo część senatorów jest nowa.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyzna-

czam senatora Potocznego, senatora Warzochę i senatora 
Bonisławskiego.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Zarządzam pięciominutową przerwę na przygotowanie 

kart…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak. Ja chciałabym skorzystać z tego, że trwa… Z racji 

tego, że mamy ograniczony czas, ten drugi punkt, dotyczący 
spraw różnych… Chciałabym w tym miejscu… Pan senator 
Żaryn mówił, że ma kilka propozycji…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale ja chciałabym do najważniejszej i pilnej…
Zwracam się do wszystkich senatorów: musimy przy-

gotować dobry plan, przynajmniej na pierwszy kwartał 
czy nawet na dłuższy… Musimy przygotować propozycję 
planu pracy komisji. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wnioski 
– nawet ktoś z tu obecnych pracowników naszej kancelarii 
i Kancelarii Prezydenta – to prosiłabym… Gdyby ktokol-
wiek miał wnioski dotyczące planu pracy komisji, jeżeli 
chodzi o faktyczną opiekę nad Polonią, które to wnioski 
nadałyby pracom naszej komisji, powiedziałabym, mery-
toryczny ton, to będę wdzięczna za zgłaszanie ich bezpo-
średnio mnie czy w pokoju nr 173, w którym jest nasze czy 
moje biuro, jako przewodniczącej. Chcę powiedzieć, że to 
jest biuro nas wszystkich, szczególnie prezydium komisji, 
przewodniczącego i zastępców, jak zostaną wybrani, ale 
ja bym chciała, żeby wszyscy członkowie komisji przy-
chodzili do pokoju nr 173, na parterze. Można przyjść, 
porozmawiać, zgłosić swoje uwagi, przedyskutować różne 
sprawy, jak ja tam będę. Chciałabym żeby to był taki nasz 
klub czy miniklub senatorów troszczących się o Polonię. 
Zapraszam bardzo serdecznie. Chciałabym, żeby ten po-
kój służył wam wszystkim, bo dużo ważnych spraw przed 
nami. Ja za chwilę jeszcze o tym powiem. Ale najpierw 
oddam głos panu senatorowi…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Aha, już możemy głosować.
To w takim razie zagłosujmy, a później, jak będzie li-

czenie głosów, wrócimy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak. Ja wiem o tym, że są posiedzenia komisji.
(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:
Proszę senatorów wyznaczonych do przeprowadzenia 

głosowania tajnego o rozdanie kart do głosowania.

początku istnienia związku. Była przewodniczącą struk-
tur na Pomorzu Środkowym. Za swoją działalność była 
wielokrotnie aresztowana i skazywana. Współtworzyła 
Komitet Obywatelski „Solidarność”. W Senacie VII ka-
dencji była członkinią Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Komisji Ustawodawczej, a w Senacie VIII kaden-
cji była członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności 
z Polakami za Granicą.

Chcę pokreślić, że pani senator od lat jest zaangażowana 
w działalność na rzecz Polonii. W ogóle Koszalin…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale chciałbym to podkreślić w sposób szczególny.
Pani senator jeszcze jako wojewoda koszaliński… 

W Koszalinie od ponad czterdziestu lat organizowany jest 
Światowy Festiwal Chórów Polonijnych, tak że Koszalin 
jest stolicą chóralistyki polonijnej. Od tego czasu pani se-
nator współorganizowała ten festiwal, a od trzech lat jako 
prezes struktury Wspólnoty Polskiej w Koszalinie, bo został 
zlikwidowany oddział…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Od trzech lat jako prezes organizowała – bez żadnego 

etatowego wsparcia organizacyjnego – „Lata Polonijne”, 
łącznie z ostatnim, piętnastym festiwalem chórów polonij-
nych i znakomicie to wypadło. Tak że pani senator jest, że 
tak powiem, „w kursie dieła” – i w sensie organizacyjnym, 
i w kwestiach polonijnych. Myślę, że jak najbardziej jest 
predestynowana do objęcia tej funkcji.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo.
Państwo Senatorowie, Goście, ja również chciałabym 

skorzystać z uprawnień senatora i zgłosić kandydaturę 
Stanisława Gogacza na zastępcę przewodniczącego. Pan 
senator pracował w tej komisji przez wszystkie kadencje… 
Nie tylko pracował w tej komisji, ale przede wszystkim 
angażuje się w sposób szczególny w działalność na rzecz 
Polaków na Wschodzie. Jego akcja przekazywania paczek 
na święta, prowadzona już od wielu lat, no, znana jest w ca-
łej Polsce i nie tylko, i na Wschodzie, i wszędzie. Jest 
bez reszty zaangażowany w działalność na rzecz Polonii 
i Polaków, szczególnie na Wschodzie. I naprawdę, myślę, 
że jego praca… Znamy doskonale pana senatora i wiemy, że 
pan senator w tej roli świetnie się spisze, tak jak we wszyst-
kich innych. Tak że zgłaszam kandydaturę pana senatora.

Czy pan senator Gogacz wyraża zgodę na kandydo-
wanie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że zostały zgłoszone następujące kandy-

datury na wiceprzewodniczących komisji: pana senatora 
Macieja Łuczaka, pani senator Grażyny Sztark i pana se-
natora Stanisława Gogacza.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru za-
stępców przewodniczącego komisji.

Proszę o zgłoszenie się trzech senatorów do przepro-
wadzenia głosowania nad wyborem zastępców przewod-
niczącego komisji.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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z głównych malarzy był pan Michalak, który dla nas jest 
symbolem Kazimierza Dolnego od tego właśnie czasu. Ale 
to są marginalia. Ważne jest co innego, mianowicie to, że 
oni przygotowali na wystawę w roku 1939 w Nowym Jorku 
odsłony – ja teraz nie wiem, ile było tych obrazów, czy 
naście, czy ponad dwadzieścia, to jest rzecz do sprawdze-
nia – które opowiadały o polskiej historii. Konsultantem 
historycznym tego cyklu obrazów był profesor Oskar 
Halecki – jego, rzecz jasna, też nie ma co tu przedstawiać, 
wszyscy o nim wiemy. I ta wystawa, która została poka-
zana w Nowym Jorku w 1939 r., na szczęście nie wróciła 
do Polski. Od tego czasu do dziś pozostaje w Nowym 
Jorku, zamknięta w kolegium jezuickim i dostępna dla 
bardzo niewielu ludzi, jeżeli w ogóle ktokolwiek o niej wie. 
I teraz, przepraszam za kolokwializm, zabawa polega na 
tym, żeby w roku 2016 uruchomić pewien cykl projektów 
związanych z tymi faktycznie istniejącymi polskimi ob-
razami. Pierwszy mój pomysł jest taki, żeby te obrazy nie 
wracały tak szybko do Polski, tylko żeby w 2016 r. wyszły 
z zamknięcia w kolegium i jeździły po świecie, tak żeby 
historia Polski została opowiedziana w różnych miejscach 
w ramach cyklu pod patronatem np. Senatu i naszej komisji 
jako tej, która powinna zajmować się również prezentacją 
Polski, a kiedy rok 2016 się skończy, te obrazy uroczyście 
do Polski by wróciły.

I teraz, żeby dać państwu szansę – sobie zresztą też – na 
zobaczenie tego, chciałbym państwa zaprosić… Obiecuję, 
że to już będzie końcówka tej mojej wypowiedzi, ale mam 
nadzieję, że to będzie dla państwa ciekawe. Mianowicie 
jest pewna postać – fotograf, artysta, architekt, który zrobił 
zdjęcia tej kolekcji. Te zdjęcia będą dla nas dostępne, bo 
osoba, która stoi na czele Fundacji Jacka Maziarskiego, 
wdowa po Jacku Maziarskim, pani Hania Maziarska, 
wszystkich nas bardzo serdecznie zaprasza do Skolimowa. 
To osobna opowieść, co tam się dzieje, to zobaczą państwo 
już na miejscu…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No właśnie.
Jeżeliby komisja miała ochotę zobaczyć duże, długie 

na metr, półtora mniej więcej – ja dokładnie nie wiem, 
bo sam nie widziałem – kopie tych obrazów, to bardzo 
zapraszam do Skolimowa, tam będzie można zobaczyć, 
co to naprawdę jest, bo w tej chwili rzecz jasna nie mamy 
tego przed oczyma.

Takie dwie propozycje mam na dziś. W zanadrzu mam 
jeszcze trzecią, czwartą, osiemnastą itd., ale na dzisiaj to 
już wszystko.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:
Dziękuje bardzo.
Proszę zgłosić te propozycje jako wnioski dotyczą-

ce prac naszej komisji. Już widzimy, jak ciekawa jest np. 
pierwsza propozycja, jeśli chodzi o konferencję. Ja uważam, 
że to jest rewelacyjny pomysł i myślę, że pod patronatem 
marszałka mógłby pewnie… W każdym razie zgłosimy… 
To nam pozwoli na podjęcie także innych prac, ale to… Nie 
mogę tego tematu rozwinąć, bo mamy salę tylko do w pół 
do… No po prostu nie mogę już przedłużać posiedzenia, 
bo nie zdążymy…

Informuję, że na karcie do głosowania należy postawić 
znak „x” w odpowiedniej kratce przy nazwisku. Po wypeł-
nieniu tych kart proszę je wrzucać do przygotowanej urny.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
O, są pytania, bo tu są nowi senatorowie. Widzi pan, 

pan jest doświadczonym senatorem, a co dopiero nowi… 
My się dopiero poznajemy…

Chcę powiedzieć, że komisja została przeniesiona z dru-
giego piętra na parter, do pokoju nr 173, koło gabinetu pani 
minister Polkowskiej, szefa Kancelarii Senatu. To jest teraz 
nasz pokój, bardzo ładny, przestronny. Pani Anita i pani 
Katarzyna służą wszelką pomocą – o, proszę bardzo, to są 
nasze panie – nie tylko w czasie obrad i naszych posiedzeń, 
ale i w każdym innym czasie. Jak będziecie w Senacie, to 
proszę tam zajść. Można się będzie napić kawy, herbaty, 
porozmawiać. Chciałabym, żeby ten…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
Teraz jest czas na obliczenie głosów.
A pana senatora Żaryna proszę o przedstawienie…

Senator Jan Żaryn:
Szanowni Państwo, ja chciałbym generalnie zarzucić 

państwa różnymi pomysłami, ale ponieważ jest mało czasu, 
to obiecuję, że dzisiaj przedstawię tylko trzy.

Chciałbym państwu przypomnieć o rzeczy oczywistej, 
że w przyszłym roku, 2016, będziemy obchodzić 1050. 
rocznicę chrztu Polski. I w związku z tym mam dwie ini-
cjatywy wprost nawiązujące do tego faktu i odnoszące się 
do Polonii. Pierwsza. Od kilku miesięcy przewodniczę 
takiej grupie historyków, jest nas około trzydziestu, z pro-
fesorem Krzysztofem Jasiewiczem, profesorem Markiem 
Kornatem oraz z moim sekretarzem w tej grupie, doktorem 
Rafałem Łatką. Przygotowujemy projekt trzyletni, które-
go pierwszą odsłoną ma być przygotowana jesienią tego 
roku konferencja naukowa pt. „Millennium na uchodźstwie 
1966–2016”. Jest to chyba ostatni moment, tak nam się wy-
daje, żeby, po pierwsze, uchwycić tę rocznicę, a po drugie, 
uhonorować ludzi, którzy jeszcze żyją, a w 1966 r. dokonali 
niesamowitej rzeczy – byli ambasadorami sprawy polskiej 
na uchodźstwie. I bardzo bym prosił komisję o wsparcie 
tej inicjatywy, tak żebyśmy mogli jesienią przyszłego roku 
zarówno tutaj, w Senacie, jak i na UKSW, Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w drugim dniu – odbyć 
taką dwudniową konferencję, na którą zaprosimy także 
przedstawicieli Polonii. To jest temat na dłuższą opowieść, 
ale teraz ja na tym skończę, żeby powiedzieć jeszcze o dru-
giej rzeczy.

I druga propozycja. Jak pewnie państwo wszyscy wie-
dzą, przed wojną, tuż przed wybuchem drugiej wojny świa-
towej miała miejsce bardzo ważna – kolejna zresztą, pierw-
sza była w 1925 r. w Paryżu – wystawa Polski w Nowym 
Jorku. Polskę reprezentowała wówczas bardzo ciekawa 
grupa artystyczna Bractwo Świętego Łukasza, tzw. łuka-
szowcy. Państwo ich wszystkich doskonale znają – to są 
ci, którzy przed wojną odkryli Kazimierz Dolny i cała, że 
tak powiem, malarska, artystyczna funkcja Kazimierza 
Dolnego właśnie od tego bractwa się zaczęła. Na czele tej 
grupy artystów stał mistrz Tadeusz Pruszkowski. Jednym 
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Senator Jan Żaryn:
A jeśli ja otrzymam zaproszenie np. jako Jan Żaryn, 

historyk?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Powiedzmy, że Polska Misja Katolicka w Monachium 

zaprasza Jana Żaryna, historyka, z prelekcją taką i taką. Czy 
w takiej sytuacji ja mogę pojechać jako senator?

Przewodnicząca Janina Sagatowska:
Tak czy inaczej proszę to zgłaszać, Panie Senatorze, a ja 

wtedy… I tak ostatecznie o wszystkich naszych propozy-
cjach, o wszystkich wyjazdach w ramach prac w Senacie 
decyduje pan marszałek, co chcę podkreślić. Tak że ja będę 
musiała… Za zgodą pana marszałka – jak najbardziej… 
Jeżeli pan marszałek uwzględni np. moją opinię, że taki 
wyjazd ma związek z działaniami, powiem w skrócie, po-
lonijnymi, i wyrazi zgodę, to oczywiście jak najbardziej… 
Proszę takie zaproszenie przekazać i wystąpimy do pana 
marszałka o zgodę. Mamy tu dobrze… No, te procedury 
tak powinny wyglądać. Ale zachęcam wszystkich… Od 
razu powiem, że ja jak najbardziej będę uwzględniała takie 
wnioski, żeby… Na czym mi zależy? Jest dużo nowych 
senatorów i chodzi o to, żebyśmy wszyscy poznawali śro-
dowiska polonijne, polskie, zwłaszcza na Wschodzie. Jak 
tam pojedziecie, to będziecie ubogaceni tym, co się w tych 
środowiskach dzieje, a dzieje się bardzo wiele pięknych 
rzeczy. To jest zupełnie co innego zobaczyć to na własne 
oczy, niż posłuchać, jak ktoś o tym opowiada itd. Trzeba 
tam pojechać, poczuć ten rytm, to zaangażowanie polonij-
ne, bo o tym się nie da w ogóle… Trzeba pojechać gdzieś 
na Wschód i zobaczyć jak ci Polacy żyją Polską, polska 
wiarą, tradycją. My możemy się od nich bardzo, bardzo 
dużo nauczyć.

Jeżeli nie ma… Przepraszam, że tak skracam… Musimy 
już kończyć, ale zmieściliśmy się w czasie.

Proszę o te wnioski dotyczące pracy komisji.
A, jeszcze jedna ważna sprawa. Przyjmujemy taką za-

sadę, że posiedzenia komisji będą się odbywać dzień przed 
posiedzeniem Senatu. Zależy mi na tym, żeby – ponieważ 
każdy z nas pracuje także w innej komisji – tych wyjazdów 
do Warszawy było jak najmniej. Wystarczy przyjechać 
dzień przed…

(Głos z sali: W godzinach popołudniowych?)
Tak.
Mieliśmy taki zwyczaj… Ja myślę, że to się sprawdziło. 

Ja zawsze jestem za tym, żeby korzystać z rozwiązań, które 
się sprawdziły. Dotychczas sprawdzał się termin około 
godziny 14.00, bo wtedy wszyscy zdążymy dojechać itd. 
Mnie zależy na tym, żeby wychodzić naprzeciw państwa 
oczekiwaniom, a nie wymyślać sobie jakieś nierealne ter-
miny i później nie będzie frekwencji. My musimy zacząć 
pracować, bo dużo pracy przed nami. Na następnym po-
siedzeniu opowiem o zadaniach naszej komisji, bo między 
innymi… Teraz tylko zasygnalizuję, że nie tylko ja, ale 
głównie, jeśli chodzi… Mówiłam już o tym na spotkaniu 
z przedstawicielami Polonii 11 listopada. Rozmawiałam, 
tak wstępnie, z naszymi prawnikami o konieczności wyj-
ścia z inicjatywą – może to by była inicjatywa Senatu, 

Odczytam teraz protokół z głosowania tajnego w dniu 
19 listopada 2015 r. w sprawie wyboru zastępców przewod-
niczącej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą.

Powołani przez przewodniczącego komisji do przepro-
wadzenia głosowania tajnego senator Ryszard Bonisławski, 
senator Michał Potoczny i senator Artur Warzocha stwier-
dzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora 
Stanisława Gogacza na zastępcę przewodniczącego komisji 
oddano 12 głosów, w tym 12 głosów ważnych, za wyborem 
głosowało 12 senatorów, nikt nie głosował przeciw itd. 
Myślę, że nie muszę tu czytać, bo sprawa jasna.

W sprawie wyboru senatora Macieja Łuczaka na zastęp-
cę przewodniczącego komisji oddano 12 głosów, w tym 
12 głosów ważnych, za wyborem głosowało 12 senatorów, 
nikt nie był przeciw ani się nie wstrzymał od głosu.

W sprawie wyboru senator Grażyny Sztark na zastęp-
cę przewodniczącego komisji oddano 12 głosów, w tym 
12 głosów ważnych. Za wyborem głosowało 11 senatorów, 
przeciw głosował jeden senator. Stwierdzam, że głosowanie 
było ważne.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że na zastęp-
ców przewodniczącego komisji zostali wybrani: pan sena-
tor Stanisław Gogacz, pan senator Maciej Łuczak i pani 
senator Grażyna Sztark.

Bardzo serdecznie państwu senatorom gratuluję. 
(Oklaski)

Myślę, że prezydium mamy wspaniałe, będzie nam się 
doskonale pracować.

I jeszcze raz chcę podkreślić, że bardzo państwa zapra-
szam… Ja bym nie chciała być jednoosobową… Mocno 
podkreślam, że chciałabym nie tylko z członkami prezy-
dium, ale ze wszystkimi… Dlaczego chcę to podkreślić? 
Jak państwo wiedzą, dostajemy liczne zaproszenia, także 
zaproszenia do udziału w różnych wydarzeniach polonij-
nych i polskich na świecie. I ja bym chciała, żeby w tych 
wyjazdach uczestniczyli, tym bardziej że jest dużo nowych 
senatorów… Chciałabym jakby rozszerzyć… Chciałabym, 
żeby często ktoś z was korzystał… Proszę się zaangażować 
w takie wyjazdy.

Od razu może ogłoszę, że jest zaproszenie do 
Sztokholmu z Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych na 
drugie Europejskie Forum Mediów Polonijnych, które się 
odbędzie 27–29 listopada, czyli za tydzień. I gdyby ktoś 
chciał pojechać do Sztokholmu na to spotkanie, to proszę 
o zgłoszenie się jednej osoby.

Senator Jan Żaryn:
Ad vocem niejako. Czy senator ma możliwość wy-

jazdu jako członek komisji, kiedy jest z kolei zapraszany 
imiennie?

Przewodnicząca Janina Sagatowska:
Oczywiście, przychodzą również imienne zaproszenia. 

To też jest zaproszenie imienne…
(Senator Jan Żaryn: No właśnie.)
A ja się dzielę z państwem.
(Wypowiedź poza mikrofonem)



w dniu 19 listopada 2015 r. 7

Myśmy już wczoraj przeprowadzili stosowne rozmowy 
z panią dyrektor, z naszymi znakomitymi mecenasami 
z Biura Legislacyjnego i będziemy chcieli… To jest pod-
stawa. I my… Ja bym chciała przystąpić do tego prawie 
że z marszu, bo procedury legislacyjne trwają, a potrzeba 
takiej ustawy jest wręcz nagląca. Nagląca. Dziękuję.

Zamykam drugie posiedzenie Komisji Spraw Emigracji 
i Łączności z Polakami za Granicą.

Życzę nam wszystkim dobrej współpracy.
Dziękuję.

ja na razie tylko rzucam taki pomysł – dotyczącą ustawy 
o opiece nad Polonią i Polakami na świecie, no i potem 
uchwalenia takiej ustawy. Ona jest konieczna, bo jak nie 
ma takiej ustawy, to art. 6 konstytucji, który mówi ogólnie 
o opiece państwa nad tym… Nie wskazuje organów… I to 
by przerwało też… To by było podstawą… W zależności 
o tego, jak tam określimy rolę Senatu i kwestie dotyczące 
tego, gdzie mają być finanse, jak ma wyglądać koordy-
nacja działań prezydenta i poszczególnych resortów… Ja 
jestem już… Chcę powiedzieć, że w tej sprawie nie tylko… 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 32)
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