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Pierwszym punktem posiedzenia, który budził kontrowersje wśród jego uczestników, 

była sprawa budowy Kolei Szybkich Prędkości na Śląsku. Przewodnicząca Zespołu, senator 

Halina Bieda poinformowała uczestników posiedzenia o licznych protestach mieszkańców 

południowego Śląska, związanymi z budową linii kolejowej. Pani przewodnicząca 

poinformowała uczestników posiedzenia, że dotyczą one sposobu konsultacji oraz 

niekompatybilności przebiegu Kolei Szybkich Prędkości, Kolei Plus i TLK. Pani senator 

przekazała zebranym, że Przedstawiciele gmin, przez które ma przebiegać planowana linia 

kolejowa pragną spotkać się członkami komisji senackich celem wypracowania wspólnego 

stanowiska, aby móc rozmawiać z partnerami zaangażowanymi w budowę linii kolejowej.  

Senator Wojciech Piecha uważał, że zwoływanie w tej sprawie komisji senackich nie 

jest potrzebne. Twierdził, że konsultacje z mieszkańcami gmin, przez które będzie przebiegać 

nowa linia kolejowa odbywają się a wykonawcą jest francuska spółka Egis, która została 

wyłoniona w wyniku przetargu. Ponieważ linia będzie przebiegła przez tereny silnie 

zurbanizowane, tym samym protesty będą nieuniknione jak to miało miejsce przy innych 

dużych budowach np. autostrad. Pan senator zaproponował zorganizowanie seminarium lub 

konferencji 8 lub 9 marca, na które oprócz samorządowców zaproszony zostałby m. in. pan 

Michał Ochman, pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.  

Pani senator Ewa Gawęda nawiązując do wypowiedzi poprzednika podkreśliła 

znaczenie dla Śląska nowej linii kolejowej, poinformowała uczestników posiedzenia, że 

spółka Egis do końca bieżącego roku opracuje plan przebiegu linii. Spółka stworzyła 

internetową stronę informacyjną na którą mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi odnośnie 

proponowanego przebiegu linii kolejowej. Pani senator podkreśliła, „że na tym etapie nie 

jesteśmy w stanie pokazać, jak ta linia będzie przebiegać”.  



Ostatecznie Zespół postanowił zorganizować wspólne posiedzenie poświęcone tej 

sprawie, z samorządowcami ze Śląska wraz z Senacką Komisją Infrastruktury oraz Komisją 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Posiedzenie odbędzie się 10 marca 

2022 r.  

 

Kolejnym zagadnieniem, które było omawiane przez członków Zespołu była zmiana 

rozporządzenia ws. nauki języka niemieckiego. Dnia 4 lutego 2022 r. Minister Edukacji  

i Nauki wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 

wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 

podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących 

do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym. Rozporządzenie zmniejszyło z trzech do jednej godziny tygodniowo naukę 

języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce. Jest to jedyna mniejszość 

narodowa, której zmniejszono liczbę godzin nauki języka. Przewodnicząca Zespołu 

poinformowała również uczestników posiedzenia, że list protestacyjny w tej sprawie 

przygotowuje Polsko-Niemiecka Grupa Parlamentarna.  

Senator Marek Plura przekazał, że w Niemczech władze poszczególnych krajów 

związkowych wydały łącznie w 2020 roku 202 mln euro na naukę języka polskiego dla  

16 tys. uczniów. W Polsce przynależność do mniejszości niemieckiej na Śląsku deklaruje  

40 tys. osób.  

 

Na zakończenie posiedzenia Przewodnicząca Zespołu przypomniała uczestnikom 

posiedzenia o zaplanowywanym w dniach 4 – 6 lipca 2022 roku posiedzeniu wyjazdowym na 

Śląsk oraz przedstawiła wstępny harmonogram. Program wizyty zakłada, że senatorowie 

przyjadą do Katowic 4 lipca do godz. 18.00. O godz. 19.00 rozpocznie się zwiedzanie 

Akademii Muzycznej w Katowicach a o 20.00 koncert w Auli, w której miało miejsce 

pierwsze posiedzenie odrodzonego Sejmu Śląskiego. 5 lipca w godz. 10 – 12 odbędą się 

obrady senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz władz 

samorządowych województwa Śląskiego. Po godz. 13.00 rozpocznie się zwiedzanie różnych 

obiektów na Śląsku np. Stadionu w Katowicach, Strefy Kultury, Nowych Gliwic.  

6 lipca senatorowie zwiedzą trasy – szlak technik, drewniane kościoły i inne obiekty 

zabytkowe, po czym powrócą do miejsc zamieszkania.  
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