
Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego 

na 16. posiedzeniu Senatu 
w dniu 26 lipca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

W związku z katastrofalną sytuacją polskich instytucji za granicą zwracam się z prośbą o informację, jakie 
działania Pan podjął, aby nie zostały zlikwidowane polskie instytucje. 

Przeniesienie funduszu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” z Senatu RP do MSZ doprowadziło 
do sytuacji, że do dzisiaj żaden tytuł prasowy ani żadna redakcja radiowa czy telewizyjna dla Polaków 
z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Łotwy, Mołdawii nie otrzymały z budżetu państwa środków na swoją 
działalność. 

W analogicznym okresie w roku ubiegłym polskie media na Wschodzie rozliczały już dotacje otrzymane 
i wydane na pierwsze półrocze! Tymczasem w tym roku MSZ nie podpisał nawet umowy z Fundacją „Pomoc 
Polakom na Wschodzie”, przez którą w 95% finansowane są wspomniane inicjatywy. W ubiegłym roku 
fundacja finansowała około pięćdziesięciu tytułów prasowych, redakcji radiowych i telewizyjnych, a w tym 
roku jeszcze żadna z nich nie uzyskała nawet informacji, kiedy i w jakim wymiarze otrzyma należne 
wsparcie finansowe na swoją działalność. 

Ze środowisk polskich na Wschodzie płyną alarmujące informacje o tragicznej sytuacji finansowej 
mediów, stojących na granicy zagłady. Wiele pozbawionych pomocy tytułów już zaprzestało działalności - są 
to „Dziennik Kijowski”, „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie”, „Nasza Droga” ze Lwowa, 
„Mozaika Berdyczowska”, „Gazeta Polska” z Żytomierza, „Wołanie z Wołynia”, „Lwowskie Spotkania”, 
„Polacy Donbasu” z Doniecka. Zawiesiły działalność „Monitor Wołyński” z Łucka, „Jutrzenka” z Mołdawii, 
„Głos Nauczyciela” z Drohobycza, „Polak na Łotwie”, audycje radiowe „Polska Fala” z Mołdawii, audycja 
polska w Radio TREK w Równem, audycje polskie w Żytomierzu i Berdyczowie, „Polskofalówka” z 
Dyneburga na Łotwie, „Głos Donbasu” z Doniecka, redakcje telewizyjne w Żytomierzu, Łucku, Doniecku 
oraz na Łotwie - „Na falach Daugawy” i „Akcenty Polskie”. Zagrożona jest kontynuacja działalności 
dwutygodnika „Kurier Galicyjski” ze Stanisławowa, „Radia znad Wilii” i „Kuriera Wileńskiego”, będącego 
jedynym polskim dziennikiem na Wschodzie. 
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