
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

nr posiedzenia: 32 

data posiedzenia: 15 lutego 2022 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Fundacji Kościuszkowskiej na temat działalności i promocji kultury polskiej 

oraz sytuacji ośrodków polonoznawczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wraz 

z rekomendacjami w tym zakresie. 

2. Sprawy różne. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Paweł Arndt, Halina Bieda, Wiktor Durlak, Jerzy Fedorowicz, Stanisław Gogacz, Maria 

Koc, Maciej Łuczak, Ryszard Majer, Janina Sagatowska, Kazimierz Michał Ujazdowski, 

Józef Zając, Wojciech Ziemniak, 

 

 
goście, m.in.: 

Fundacja Kościuszkowska: 

prezes i dyrektor wykonawczy Marek Skulimowski, 

Senat RP: 

zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

Marek Komorowski. 

 

Ad 1. 

 Prezes i dyrektor wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej Marek Skulimowski zaprezentował 

historię powstania i obszary działalności organizacji. Fundacja, która powstała w 1925 r.,  

od prawie stu lat przyznaje stypendia młodzieży i naukowcom z Polski i USA. Prowadzi 

działalność informacyjną i popularyzatorską w zakresie dziejów kultury i nauki polskiej. 

Promuje polską kulturę, sztukę oraz muzykę na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez 

organizowanie wernisaży, wystaw, koncertów, webinarów oraz konkursów. Fundacja 

upamiętnia postać Tadeusza Kościuszki – wybitnego generała, inżyniera wojskowego, 

powstańca, bohatera dwóch narodów. Wiele projektów jest realizowanych przy współpracy 

fundacji w USA ze stroną polską z siedzibą w Warszawie. 

M. Skulimowski przedstawił również sytuację finansową fundacji, która dysponuje własnym 

funduszem żelaznym w wysokości 47 milionów USD oraz jest prawnym właścicielem 

budynku na Manhattanie, w którym mieści się siedziba organizacji. 

Fundacja Kościuszkowska w 2022 r. ufunduje stypendia dla 120 studentów pochodzących 

z polsko-amerykańskich rodzin oraz 40 stypendiów dla naukowców z Polski. 

Na zakończenie M. Skulimowski odniósł się do sytuacji ośrodków polonoznawczych 

w Stanach Zjednoczonych i przedstawił rekomendacje dla programowania polityki państwa 



 

 

polskiego w tej sferze. Rekomendacje dotyczyły m.in. wzmocnienia pozycji wykładowcy 

poprzez zewnętrzne finansowanie, uatrakcyjnienia programów nauczania poprzez stypendia  

dla studentów, dofinansowania letnich programów językowych, w pełni opłaconych wycieczek 

edukacyjnych lub warsztatów wyjazdowych w Polsce, stworzenia otwartej interaktywnej 

platformy z wirtualnymi materiałami do nauki języka polskiego. 

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz goście. 

Senatorowie dopytywali m.in. o sytuację finansową fundacji, dostępność stypendiów, 

przyczyny spadku zainteresowania programami dotyczącymi języka i kultury polskiej 

w Stanach Zjednoczonych, podjęcie współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki celem 

wsparcia i wzmocnienia działań, które podejmuje fundacja, rozważenie wypracowania przez 

fundację metod zachęcenia osoby polskiego pochodzenia do podjęcia trudu nauki języka 

polskiego. 

 

Ad 2. 

 Senator Halina Bieda oraz senator Kazimierz Michał Ujazdowski przeprowadzili dyskusję na 

temat potrzeby wsparcia Polaków na Ukrainie. 

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski zapewnił członków komisji, że podejmie kontakt w tej 

sprawie ze środowiskami najbardziej aktywnymi, pozostającymi w kontakcie z Macierzą, które 

odwiedzili senatorowie w tej kadencji. 

Senator Stanisław Gogacz poinformował o przekazaniu paczek świątecznych dla Polaków 

z Kamieńca Podolskiego i okolic w ramach prowadzonej od wielu lat akcji „Polacy – 

Rodakom”. Podziękował przewodniczącemu komisji za pomoc w sprawie przekazania  

na Ukrainę pomocy. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


