
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą 

Data posiedzenia: 25  listopada 2015 r. 

Nr posiedzenia: 3 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyli: przewodnicząca komisji Janina Sagatowska oraz wiceprzewodniczący 

komisji Stanisław Gogacz. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja senatora Jana Żaryna o projekcie konferencji pt. 

„Obchody milenijne na uchodźstwie – 1966 r. W 50-tą rocznicę”. 

2. Plan pracy komisji w pierwszym półroczu 2016 r. 

3. Sprawy różne. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Ryszard Bonisławski, Robert 

Dowhan, Stanisław Gogacz, Maciej Łuczak, Andrzej Pająk, Michał 

Potoczny, Janina Sagatowska, Grażyna Sztark, Artur Warzocha, Piotr 

Zientarski, Jan Żaryn, 

  goście: 

 Kancelaria Prezydenta: 

 st. radca w Biurze do Spraw Kontaktu z Polakami za Granicą 

Ewa Czerniawska, 

  Kancelaria Senatu: 

 dyrektor Biura Analiz i Dokumentacji Agata Karwowska-

Sokołowska. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Senator Jan Żaryn przedstawił propozycję zorganizowania przez komisję jesienią 2016 r. 

dwudniowej konferencji pt. „Obchody milenijne na uchodźstwie – 1966 r. W 50-tą rocznicę”. 

Jej celem jest przybliżenie fenomenu obchodów milenijnych, które odbyły się w kraju  

i na emigracji w 1966 r. Senator Jan Żaryn zaproponował, by konferencja odbyła się 

w Senacie RP oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

W trakcie dyskusji senatorowie pozytywnie odnieśli się do propozycji senatora. 

Zaproponowali przesunięcie terminu konferencji na kwiecień 2016 r. oraz przygotowanie 

towarzyszącej jej wystawy prezentującej zbiory milenijne z ośrodków polonijnych. Do 

zespołu roboczego zgłosili się senatorowie: Janina Sagatowska, Jan Żaryn, Grażyna Sztark, 

Ryszard Bonisławski.  

 

Ad 2. Senatorowie dyskutowali nad projektem planu pracy komisji w pierwszym półroczu 2016 r. 

Wśród zadań priorytetowych wymieniono nowelizację ustawy o repatriacji oraz innych ustaw 

wspierających powroty Polaków, jak również omówienie sytuacji Polaków na Ukrainie,  

Białorusi i Litwie. W najbliższych miesiącach komisja planuje także zająć się problemami 

emigrantów zarobkowych w krajach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

kwestii nauczania języka polskiego. Oprócz zorganizowania konferencji i wystawy pt. 

„Obchody milenijne na uchodźstwie – 1966 r. W 50-tą rocznicę” zaproponowano 
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zorganizowanie wystawy z okazji 100. rocznicy bitwy pod Kostiuchnówką oraz wyjazdu 

studyjnego komisji do Centrum Dialogu Kostiuchnówka na Ukrainie. 

 

Ad 3. Senatorowie poparli propozycję przewodniczącej komisji Janiny Sagatowskiej dotyczącą 

skierowania do marszałka Senatu stanowiska komisji w sprawie przywrócenia do budżetu 

Kancelarii Senatu środków w wysokości 75 mln zł na opiekę nad Polonią i Polakami za 

granicą. 

 

Opracowano w BPS 


