
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

nr posiedzenia: 37 

data posiedzenia: 17 maja 2022 r. 
 

 
 

Porządek posiedzenia: 
 1. Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat ochrony polskiego 

dziedzictwa kulturowego za granicą. 
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, Ryszard 
Majer, Janina Sagatowska, Kazimierz Michał Ujazdowski, Józef Zając, Wojciech Ziemniak, 

 
 goście: 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 
dyrektor generalny Jarosław Czuba, 
dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci Jolanta 
Miśkowiec, 
dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika” 
Dorota Janiszewska-Jakubiak, 
dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Katarzyna Zalasińska. 
 

 

Ad 1.  

 Komisja zapoznała się z informacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat 
ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem 
działań w zakresie zabezpieczania polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie w związku 
z trwającą agresją rosyjską. 
Dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Czuba 
poinformował o powołaniu w związku z agresją rosyjską na Ukrainie zespołu monitorującego 
zagrożenia dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Jego zadaniem jest udzielanie wsparcia 
eksperckiego i konserwatorskiego oraz dokonywanie analiz dotyczących możliwości 
przemieszczania zbiorów z terenów zagrożonych do miejsc bezpiecznych. W ramach 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa powołano Centrum Pomocy dla Kultury w Ukrainie, które 
koordynuje podejmowane przez polskie instytucje działania pomocowe dla ukraińskich 
instytucji kultury. Dostarczane są materiały do zabezpieczenia zbiorów i ich przechowywania, 
środki przeciwpożarowe, organizowane są również szkolenia dla pracowników ukraińskich 
muzeów, bibliotek, archiwów, instytucji naukowych i archeologicznych.  



 

Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci Jolanta 
Miśkowiec przedstawiła programy dotacyjne realizowane przez resort kultury i dziedzictwa 
narodowego pn. „Miejsca pamięci narodowej za granicą”, „Wspieranie muzeów, archiwów 
i bibliotek”, „Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą” oraz „Polskie 
dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat”.  
Z kolei dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 
„Polonika” Dorota Janiszewska-Jakubiak omówiła działalność instytutu w trzech obszarach: 
badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Większość 
prac konserwatorskich była dotąd realizowana na terenie Ukrainy, zaś obecnie tworzona jest 
baza skanów 3D zabytkowych obiektów na Ukrainie. 
Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz 
zaproszeni goście. 
Senatorowie dopytywali m.in. o wsparcie systemowe udzielane instytucjom emigracyjnym 
oraz o sytuację lokalową Muzeum Polskiego w Rapperswilu. 
Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski zwrócił się do przedstawicieli resortu 
o zainteresowanie się złym stanem starej sekcji cmentarza St. Joseph’s Moston 
w Manchesterze, na którym spoczywają polscy weterani wojenni. 
 

Ad 2.  

 Senatorowie Halina Bieda oraz Ryszard Majer poinformowali o udziale w dniu 7 maja br. 
w 131. Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago na zaproszenie Związku Klubów Polskich 
w USA. Wzięło w niej udział ok. 150 organizacji. Senatorowie zwrócili uwagę na problem 
zamykania niektórych kościołów polskich w Chicago w związku z odpływem wiernych na 
obrzeża miasta. 
Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski poinformował o tematyce najbliższych 
posiedzeń komisji: 24 maja odbędzie się posiedzenie wspólne z Komisją Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej poświęcone kwestiom pomocy dla uchodźców z Ukrainy w Polsce,  
30 maja w Muzeum Emigracji w Gdyni zaplanowane jest uroczyste posiedzenie z okazji setnej 
rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu w II RP, zaś 7 czerwca – posiedzenie, w którym 
weźmie udział mieszkający w Polsce francuski senator Jean-Yves Leconte. 
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