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Działalność Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą 

(informacja przygotowana przez 

Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej) 

 

DZIAŁALNOŚĆ SENATU NA RZECZ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ 

W LATACH 2019–2022 

 

ŚRODKI NA OPIEKĘ NAD POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 

 

W czasie prac legislacyjnych nad projektem ustawy budżetowej na rok 2020 w Sejmie RP 

de facto odebrano Senatowi możliwość sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą 

w jej wymiarze finansowym. Zgodnie z poprawkami zgłoszonymi przez posła Marcina Porzucka 

środki przeznaczone na wsparcie Polonii i Polaków z zagranicy przeniesione zostały z budżetu 

Kancelarii Senatu RP do budżetów: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w tym dotacje celowe dla 

stowarzyszeń, fundacji oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych), Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w tym dotacje celowe dla 

fundacji, stowarzyszeń i pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych), 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w tym dotacja podmiotowa dla Fundacji 

– Zakład Narodowy im. Ossolińskich z przeznaczeniem na działania dotyczące utworzenia 

oddziału we Lwowie oraz dotacja podmiotowa dla Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa 

Kulturowego za Granicą POLONIKA), Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych (w tym dotacje celowe dla stowarzyszeń i fundacji). 

Poprawki Senatu RP do projektu ustawy budżetowej na rok 2020, zgodnie z wnioskiem 

sejmowej Komisji Finansów Publicznych, zostały przez Sejm RP odrzucone. 

Jednocześnie prowadzone były prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o działach 

administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została ogłoszona drukiem 

w Dzienniku Ustaw – Dz.U. 2020 poz. 284. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami opieka nad 

Polonią i Polakami za granicą w zakresie zlecania zadań publicznych w omawianej materii, 

realizowana poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, stała się domeną już nie tylko 

Senatu, lecz także prezesa Rady Ministrów – przy czym Senatowi nie zapewniono środków 

na realizację działań w tym zakresie w roku 2020. 

Podczas rządowych prac nad przygotowaniem projektu ustawy budżetowej na rok 2021 Senat 

RP zgłosił potrzebę dysponowania środkami na realizację ustawowego zapisu dotyczącego opieki 

nad Polonią i Polakami za granicą i określił wielkość tych środków na kwotę 10 milionów zł. 

W toku prac parlamentarnych nad projektem ustawy budżetowej Sejm RP wykreślił wspomniane 

środki z budżetu Kancelarii Senatu. Obradując nad uchwaloną przez Sejm ustawą budżetową na 
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rok 2021, senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zgłosiła projekt uchwały, w której 

wśród wielu poprawek do ustawy znalazło się także przywrócenie pierwotnej kwoty – poprawkę tę 

Sejm RP odrzucił. 

 

SPRAWY POLONIJNE NA POSIEDZENIACH PLENARNYCH SENATU RP X KADENCJI W LATACH 

2019–2022 

 

Na 4. posiedzeniu Senatu RP X kadencji w dniu 7 lutego 2020 roku Senat odrzucił 

ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. 

W nowelizacji ustawodawca dokonał m.in. zmian w ustawie z dnia 26 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 37 noweli). Art. 4d ust. 1 ustawy 

nowelizowanej przewidywał, że opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w zakresie zadania 

publicznego „pomoc Polonii i Polakom za granicą” sprawuje Senat. W następstwie noweli zadanie 

to miał realizować również prezes Rady Ministrów. Opieka nad Polonią i Polakami za granicą 

miała być finansowana z części budżetu państwa dotyczących, odpowiednio, Kancelarii Senatu, 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo właściwego ministra. 

 

Podczas 5. posiedzenia w dniu 27 lutego 2020 r. Senat wprowadził do ustawy 

budżetowej na rok 2020 poprawkę polegającą na dodaniu w części 03 Kancelaria Senatu rozdziału 

75195 – Pozostała działalność, z kwotą dotacji i subwencji 110 milionów 500 tysięcy zł. Poprawka 

miała na celu przywrócenie do budżetu Kancelarii Senatu środków przeznaczonych na dotowanie 

zleconych zadań realizowanych na rzecz Polonii i Polaków za granicą. 

 

Podczas 20. posiedzenia w dniach 11–12 stycznia 2021 roku Senat RP obradował 

nad uchwaloną przez Sejm ustawą budżetową na rok 2021 i wprowadził do niej między innymi 

poprawkę zwiększającą budżet Kancelarii Senatu o 10 milionów zł na realizację zadań w zakresie 

opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Poprawka ta została przez Sejm RP odrzucona. 

 

Podczas 24. posiedzenia w dniu 27 maja 2021 roku Senat podjął jednogłośnie 

uchwałę potępiającą działania władz Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa 

międzynarodowego. W uchwale tej Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do instytucji 

europejskich i parlamentów państw demokratycznych o podjęcie wspólnych działań na rzecz 

uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Wśród nich – jak przypominają senatorowie  

– znajdują się działacze mniejszości polskiej na Białorusi: Andżelika Borys, Irena Biernacka, 

Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa i Andrzej Poczobut, którzy zostali pozbawieni wolności w celu 

zastraszenia całej społeczności. 
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Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje ponadto do wszystkich instytucji odpowiedzialnych 

za ochronę i promowanie praw człowieka o podjęcie solidarnych działań na rzecz zaprzestania 

represji przez władze Białorusi i przywrócenia podstawowych praw i wolności obywateli Białorusi 

oraz praw mniejszości żyjących w tym kraju. 

 

Podczas 25. posiedzenia w dniu 10 czerwca 2021 r. senatorowie zapoznali się 

z Informacją Prezesa Rady Ministrów o działaniach rządu RP w sprawie sytuacji na Białorusi, 

w tym represji wobec mniejszości polskiej. 

 

Podczas 26. posiedzenia w dniu 17 czerwca 2021 r. senatorowie w obecności 

wiceprezesa Związku Sybiraków Mieczysława Pogodzińskiego jednogłośnie podjęli uchwałę 

w sprawie upamiętnienia ofiar wywózek na Syberię w 80. rocznicę IV deportacji. W uchwale tej 

Senat oddaje cześć i składa hołd wszystkim ofiarom represji sowieckich, w szczególności 

deportowanym, oraz przypomina, że na przełomie maja i czerwca 1941 r. miała miejsce czwarta, 

ostatnia deportacja ludności polskiej w głąb Związku Sowieckiego, m.in. na Syberię. Senatorowie 

podkreślają, że przeprowadzone w tak dużym zakresie w latach 1940–41 przez ówczesne władze 

sowieckie masowe wywózki były bezprecedensowym wydarzeniem na skalę światową. Pomimo 

faktu – zaznaczają senatorowie w uchwale – że od ostatniej deportacji minęło 80 lat, skutki dla 

rodzin nią dotkniętych trwają do dzisiaj, a wiele osób polskiego pochodzenia nadal żyje na terenie 

byłego Związku Sowieckiego. 

 

Podczas 28. posiedzenia w dniu 6 sierpnia 2021 r. Senat podjął uchwałę w 160. 

rocznicę śmierci księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. W uchwale Izba składa hołd pamięci 

prezesa Rządu Narodowego podczas powstania listopadowego, niestrudzonego orędownika 

sprawy polskiej na uchodźstwie, wybitnego promotora kultury narodowej, opiekuna emigrantów. 

Senat oddaje też cześć zasługom księcia Adama Jerzego Czartoryskiego dla sprawy narodowej. 

 

DZIAŁANIA KOMISJI SPRAW EMIGRACJI I ŁĄCZNOŚCI Z POLAKAMI ZA GRANICĄ W LATACH 

2019–2021* 

 

W X kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sprawami Polonii i Polaków za granicą 

zajmuje się senacka Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, działająca 

w obszarze opieki nad Polonią i Polakami za granicą, migracji obywateli polskich, w szczególności 

do państw członkowskich Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia 
 

* Więcej o działaniach komisji na stronie internetowej https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-
senackie/komisja,190,komisja-spraw-emigracji-i-lacznosci-z-polakami-za-granica.html 

https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/komisja,190,komisja-spraw-emigracji-i-lacznosci-z-polakami-za-granica.html
https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/komisja,190,komisja-spraw-emigracji-i-lacznosci-z-polakami-za-granica.html
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zamieszkałych za granicą i ich sytuacji prawnej, inicjowania i koordynacji współpracy środowisk 

polonijnych, ochrony dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą. 

W okresie od 12 listopada roku 2019 do 11 listopada roku 2020 odbyło się 

13 posiedzeń Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Pierwsze z nich, pod 

przewodnictwem wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego, miało miejsce w dniu 13 listopada 

2019 roku. Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja na pierwszym posiedzeniu 

wyłoniła ze swojego składu kandydata na przewodniczącego – senatora Kazimierza Michała 

Ujazdowskiego. Kandydatura ta została zatwierdzona na 1. posiedzeniu plenarnym Senatu 

X kadencji w tym samym dniu. Na kolejnym posiedzeniu Komisji, w dniu 3 grudnia 2019 roku, na 

zastępców przewodniczącego komisji wybrani zostali senatorowie Maria Koc, Janina Sagatowska 

oraz Wojciech Ziemniak. 

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2020 roku Komisja Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2020, w częściach właściwych 

przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 03 –Kancelaria Senatu; 16 – Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów; 30 – Oświata i wychowanie; 45 – Sprawy zagraniczne; 83 – Rezerwy celowe oraz 

części budżetów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Sportu; 

Ministerstwa Rozwoju; Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W częściach tych 

opisano środki przeznaczone na rzecz Polonii i Polaków za granicą (druk senacki nr 70, druki 

sejmowe nr 112, 112-A, 204i 204-A). Obecni na posiedzeniu komisji senatorowie i zaproszeni 

goście, to jest przedstawiciele właściwych urzędów i instytucji, przeprowadzili dyskusję nad 

ustawą budżetową na rok 2020. Kluczowym elementem tej dyskusji była zgłoszona w trakcie prac 

nad ustawą budżetową w Sejmie poprawka usuwająca z projektu budżetu Kancelarii Senatu 

środki w wysokości 110 milionów 500 tysięcy zł przeznaczone na realizację zadań w zakresie 

opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Przewodniczący komisji, senator Kazimierz Michał 

Ujazdowski, zgłosił poprawkę mającą na celu przywrócenie tych środków do budżetu Kancelarii 

Senatu. W wyniku głosowania komisja odrzuciła zgłoszoną poprawkę i pozytywnie zaopiniowała 

ustawę budżetową na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania 

komisji. 

 

W ramach senackiej opieki nad Polonią i Polakami za granicą, Komisja Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą aktywnie monitorowała sytuację i ochronę praw środowisk 

polonijnych i polskich za granicą, szczególnie w sytuacji pandemii COVID-19, możliwości 

oddawania za granicą głosów w wyborach Prezydenta RP oraz wpływu polityki na sytuację 

polskich mniejszości. 
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Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 roku na wniosek Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą informację na temat finansowania opieki nad Polonią 

i Polakami za granicą w 2020 roku przedstawił pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za 

Granicą Jan Dziedziczak. Poinformował o uruchomionym specjalnym trybie naboru wniosków 

o dofinansowanie działalności organizacji polonijnych i polskich za granicą na podstawie art. 11b 

ustawy o działalności pożytku publicznego, który to przepis daje prezesowi Rady Ministrów 

możliwość zlecania realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert ze 

względu na ważny interes publiczny. Zgodnie z informacją pełnomocnika w okresie od 6 marca 

2020 roku wpłynęło 211 ofert, z czego 20%, na łączną kwotę 11,5 miliona zł, zostało już 

rozpatrzonych. Minister Jan Dziedziczak oszacował, że środki przeznaczone na działalność 

polonijną zostaną zredukowane o ok. 10% – z przeznaczeniem tak uzyskanej kwoty na walkę 

z pandemią COVID-19. 

 

Na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 roku Komisja Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą, nawiązując do ustaleń końcowych komisji obradującej w IX kadencji 

Senatu, przystąpiła do działań na rzecz poprawy statusu i warunków zatrudnienia nauczycieli 

pracujących w środowiskach polskich za granicą. W tym celu komisja zapoznała się z aktualną 

działalnością Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Dyrektor ORPEG Anna 

Radecka przedstawiła działalność ośrodka w zakresie wspierania nauczycieli pracujących za 

granicą, a następnie omówiła statystyki i zasady kierowania nauczycieli do pracy za granicą na 

podstawie umowy cywilnoprawnej. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski zwrócił 

się o przekazanie aktualnych danych dotyczących nauczycieli skierowanych do pracy za granicą 

oraz poinformował, że prezydium komisji zarekomenduje ewentualne dalsze prace komisji w tym 

zakresie. 

 

Na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 roku na wniosek Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą informację na temat działalności placówek konsularnych na 

rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz organizacji za granicą wyborów Prezydenta RP, ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji pandemii COVID-19, przedstawiło Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, reprezentowane przez sekretarza stanu w MSZ, Szymona Szynkowskiego vel Sęka. 

Przedstawiciele MSZ omówili kwestie dotyczące m.in. finansowania przedsięwzięć polonijnych 

i wyzwań związanych z pandemią COVID-19. Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk 

poinformował o akcji „Polonia – sąsiadom” („Polonia4Neighbours”), której celem jest 

zaangażowanie Polonii w zwalczanie pandemii na świecie oraz o programie „Polska w twoim 

domu” („Poland At Your Home”), w ramach którego polskie instytucje kultury przygotowały 

ofertę online dla Polonii. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. Senatorowie pytali m.in. 

o kontynuację prowadzonych wcześniej przez Senat projektów inwestycyjnych, m.in. budowy 

Domu Polskiego we Lwowie czy Domu Seniora „Caritas” w Sopoćkiniach na Białorusi. 
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Poinformowano o organizacji za granicą wyborów Prezydenta RP. Zgodnie z informacją MSZ 

wybory odbędą się w 169 obwodach wyborczych w 86 krajach w formie tradycyjnej lub 

korespondencyjnej. Sześć krajów nie zgodziło się na organizację wyborów. Do udziału w wyborach 

zarejestrowało się do dnia posiedzenia komisji niespełna 380 tysięcy Polaków za granicą. Nad 

informacją przeprowadzono dyskusję. Senatorowie zwracali uwagę na docierające do komisji 

skargi na utrudnioną komunikację z konsulatami, wyrażali też obawę, że pakiety wyborcze mogą 

docierać do wyborców zbyt późno. 

 

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku Komisja Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą wysłuchała informacji ministra kultury i dziedzictwa narodowego na temat 

realizowanej i planowanej na kolejne lata działalności w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa 

kulturowego za granicą. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Jarosław Selin omówił przedmiotowe działania resortu – przedstawił informacje m.in. na temat 

opieki nad grobami i miejscami pamięci narodowej za granicą oraz na temat przygotowań do 

zawarcia pierwszej umowy o współprowadzeniu i bezpośrednim finansowaniu kosztów stałych 

instytucji zrzeszonych w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 

na podstawie znowelizowanej w 2018 roku z inicjatywy Senatu ustawy o zmianie ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dyrektor Narodowego Instytutu 

Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Dorota Janiszewska-Jakubiak zaprezentowała 

misję instytutu oraz realizowane programy: „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, 

„Badania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą” oraz „Popularyzacja polskiego 

dziedzictwa kulturowego za granicą”. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. Senatorowie 

pytali m.in. o potrzeby w zakresie prac remontowych i konserwacyjnych prowadzonych 

w obiektach ważnych dla zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz 

o partycypację finansową państw, na których terenie znajdują się takie obiekty. 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w dniu 

14 lipca 2020 roku poświęcone było kwestiom doświadczeń polskich samorządów 

w implementacji przepisów ustawy o repatriacji. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał 

Ujazdowski poinformował o opracowywanej na zlecenie komisji, przez ekspertów z Akademii 

Ignatianum w Krakowie, analizie realizacji przez samorządy ustawy o repatriacji. W posiedzeniu 

komisji jako goście udział wzięli m.in.: Pełnomocnik rządu do spraw repatriacji Bartosz Grodecki, 

dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji w MSWiA Marek Zieliński, pełnomocnik 

Prezydenta Sopotu ds. kontaktów samorządowych i repatriacji Maciej Rusek, prof. Artur Wołek 

z Akademii Ignatianum w Krakowie. Pełnomocnik rządu do spraw repatriacji i przedstawiciel 

MSWiA zaprezentowali dane statystyczne i finansowe dotyczące procesu repatriacji, 

poinformowali o planowanych działaniach uwzględniających aktualną sytuację epidemiczną. Prof. 

Artur Wołek z Akademii Ignatianum w Krakowie omówił założenia i wstępne rezultaty 
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przeprowadzanej analizy, Pełnomocnik prezydenta Sopotu ds. kontaktów samorządowych 

i repatriacji wskazał na najważniejsze problemy związane z przyjmowaniem repatriantów przez 

samorządy. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. 

 

Na posiedzeniu w dniu 11 sierpnia 2020 roku Komisja Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą przeanalizowała aktualne wydarzenia na Białorusi 

związane z przebiegiem i rezultatem wyborów prezydenckich oraz potrzeby mniejszości polskiej 

na Białorusi. W posiedzeniu komisji jako goście udział wzięli przedstawiciele m.in. Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych z podsekretarzem stanu Pawłem Jabłońskim, dyrektor TV Biełsat Agnieszka 

Romaszewska-Guzy, poseł do Parlamentu Europejskiego Dominik Tarczyński. Omówiono 

sytuację polityczną na Białorusi i możliwe scenariusze jej rozwoju. Podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował o działaniach politycznych 

podejmowanych na forum międzynarodowym, utrudnieniach w obsłudze konsularnej i możliwych 

represjach skierowanych przeciwko środowiskom polskim na Białorusi. Nad informacją 

przeprowadzono dyskusję. Senator Janina Sagatowska zaapelowała do rządu o większe wsparcie, 

w tym finansowe, dla Polaków na Białorusi. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 13 sierpnia 2020 roku Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski omówił projekt 

budżetu Kancelarii Senatu na rok 2021 w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. 

Projekt przewiduje w rozdziale 75195 „Pozostała działalność” środki finansowe w wysokości 

10 mln zł na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie opieki nad 

Polonią i Polakami za granicą. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii 

Senatu na rok 2021 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą i rekomendowała 

go do dalszych prac legislacyjnych. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 9 września 2020 roku odbyła się prezentacja „Raportu na temat sytuacji ośrodków 

polonoznawczych za granicą oraz ich wspierania przez państwo polskie”, opracowanego na 

zlecenie komisji przez dra hab. Michała Nowosielskiego, eksperta Ośrodka Badań nad Migracjami 

Uniwersytetu Warszawskiego, oraz dra Marcina Gońda, eksperta Wydziału Ekonomiczno-

Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W posiedzeniu komisji jako goście wzięli udział m.in. 

sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wojciech Maksymowicz, 

dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ Marek Szczepanowski, zastępca 

dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Sławomir Kowalski, 

dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Grażyna Żebrowska. Naukowcy 

zaprezentowali wnioski z przeprowadzonych badań ośrodków polonoznawczych w Europie 
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i Ameryce Północnej oraz przedstawili rekomendacje działań wspierających. Celem badania była 

ocena sytuacji i perspektyw funkcjonowania tych jednostek, ich potrzeb oraz współpracy 

z instytucjami państwa polskiego. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli 

udział senatorowie oraz zaproszeni goście. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski 

zapowiedział kontynuację badań nad ośrodkami polonoznawczymi w pozostałych regionach 

geograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem Azji i Afryki. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 29 września 2020 roku prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” 

Mikołaj Falkowski przedstawił informację na temat działalności organizacji w zakresie wspierania 

Polonii i Polaków za granicą w latach 2019 i 2020 roku Omówił budżet fundacji, który w 2019 

roku wyniósł 36,5 miliona zł, zaś w 2020 roku – 32 miliony zł. Poinformował, że w 2020 roku na 

funkcjonowanie fundacji oraz jej beneficjentów w dużym stopniu wpłynęły utrudnienia związane 

z pandemią COVID-19 oraz ze zmianą zasad finansowania zadań polonijnych. Omówił kluczowe 

projekty, w tym inwestycyjne. Podkreślił, że mimo ograniczeń działania realizowane są we 

wszystkich dotychczasowych obszarach: edukacja, aktywizacja środowisk polskich, edukacja, 

kultura, media, pomoc charytatywna i stypendia. W posiedzeniu komisji jako gość wziął udział 

także dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w KPRM Jan 

Badowski, który zadeklarował, że informacje o przyznanych dotacjach w 2020 roku zostaną 

opublikowane na stronie internetowej pełnomocnika rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. 

Senator Wojciech Ziemniak zwrócił się do dyrektora Badowskiego o uzasadnienie nieprzyznania 

dotacji na 2020 rok dwóm największym polonijnym organizacjom parasolowym: Radzie Polonii 

Świata oraz Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał 

Ujazdowski poprosił o przesłanie uzasadnienia tej decyzji. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 24 listopada 202o r. senatorowie zapoznali się z Informacją Ministerstwa Edukacji 

Narodowej na temat realizacji programów oraz dofinansowania zadań polonijnych w 2020 r. oraz 

z Informacją Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na temat działalności w zakresie wspierania 

Polonii i Polaków za granicą w 2019 i 2020 roku. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski omówił programy 

resortu na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2020 r. Realizowane zadania obejmują kształcenie 

dzieci obywateli polskich za granicą, kierowanie nauczycieli do pracy za granicą oraz ich 

doskonalenie zawodowe, wyposażanie szkół polskich za granicą w podręczniki i pomoce 

dydaktyczne, organizację współpracy tych szkół ze szkołami w Polsce oraz działania związane 

z uczczeniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ze względu na pandemię 

w bieżącym roku nie był organizowany wypoczynek letni w Polsce dzieci i młodzieży polskiego 
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pochodzenia z zagranicy. Wiceminister Dariusz Piontkowski poinformował, że w 2020 r. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania pn. 

„Organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, 

historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za 

granicą”, na realizację którego przeznaczono środki w wysokości 2 mln zł. Nad informacją 

przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz przedstawiciel Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. 

Dyrektor zarządzająca programem w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” Zenona Bańkowska 

omówiła działania w zakresie wspierania Polonii i Polaków za granicą w 2019 i 2020 r. W 2019 r., 

w ramach łącznego budżetu w wysokości ponad 49 mln zł, dofinansowana została m.in. 

działalność 120 środowisk polonijnych z całego świata oraz 300 szkół i punktów nauczania 

z 26 krajów. Stowarzyszenie przekazało środki finansowe na wydarzenia kulturalne, na 

funkcjonowanie 36 redakcji mediów polonijnych oraz na pomoc charytatywną. W 11 krajach 

zrealizowane zostały projekty inwestycyjne. W 2020 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

dysponuje budżetem w wysokości niespełna 20,5 mln zł na wspieranie działalności Polonii 

i Polaków za granicą. Dofinansowanie otrzymały 353 szkoły z całego świata, 40 redakcji mediów 

polskojęzycznych za granicą oraz organizacje polonijne. Realizowanych jest 5 projektów 

kulturalnych i 14 projektów inwestycyjnych. Zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. odbywały się 

szkolenia, warsztaty i kursy dla nauczycieli polonijnych. Nad informacją przeprowadzono 

dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz obecni goście. Senatorowie dopytywali m.in. 

o kontynuację budowy Domu Polskiego we Lwowie oraz o złożone przez Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska” do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wnioski o dofinansowanie działalności 

największych polonijnych organizacji parasolowych. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 15 grudnia 202o r. omówiony został raport pt. „Instytucjonalny model samorządowej 

polityki repatriacyjnej. Ograniczenia i narzędzia wsparcia ze strony władz centralnych”, 

przeprowadzono też dyskusję nad jego rekomendacjami. Wnioski z raportu przygotowanego na 

zlecenie przewodniczącego komisji omówili prof. Artur Wołek oraz dr Alicja Malewska z Akademii 

Ignatianum w Krakowie, którzy przedstawili też rekomendacje dotyczące nowelizacji ustawy 

o repatriacji w omawianym zakresie. W dyskusji nad raportem wzięli udział senatorowie oraz 

zaproszeni goście. Pełnomocnik prezydenta Sopotu ds. kontaktów samorządowych i repatriacji 

Maciej Rusek zwrócił uwagę, że w gminach brakuje podstawowej wiedzy o repatriacji, oraz 

proponował m.in. uproszczenie procedur biurokratycznych. Reprezentujący Radę do Spraw 

Repatriacji przy Pełnomocniku Rządu do Spraw Repatriacji Aleksandra Ślusarek i Robert 

Wyszyński postulowali utrzymanie dywersyfikacji ścieżek repatriacyjnych, tak by jak najwięcej 

oczekujących osób polskiego pochodzenia mogło wrócić do Polski. Przewodniczący komisji 

Kazimierz Michał Ujazdowski zaproponował powołanie roboczego zespołu do prac nad 
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nowelizacją ustawy o repatriacji w składzie: senator Janina Sagatowska, senator Stanisław 

Gogacz, senator Jerzy Fedorowicz oraz senator Kazimierz Michał Ujazdowski. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 4 stycznia 2021 r. rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2021 w częściach właściwych 

przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 03 – Kancelaria Senatu; 16 – Kancelaria Prezesa 

Rady Ministrów; 30 – Oświata i wychowanie; 45 – Sprawy zagraniczne; 83 – Rezerwy celowe oraz 

części budżetów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego; Ministerstwa Sportu; Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii; Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych; Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zawierają środki przeznaczone na rzecz Polonii 

i Polaków za granicą. 

Ustawę budżetową na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania 

komisji omówili przedstawiciele Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa 

Sportu, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu. Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos 

senatorowie oraz zaproszeni goście. 

Ponieważ w trakcie prac nad ustawą budżetową w Sejmie z projektu budżetu Kancelarii 

Senatu zostały usunięte środki w wysokości 10 000 tysięcy zł przeznaczone na realizację zadań w 

zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą, senator Kazimierz Michał 

Ujazdowski zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki mającej na celu przywrócenie tych środków 

do budżetu Kancelarii Senatu. Poprawka została przyjęta jednogłośnie. Do przedstawienia opinii 

komisji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych został upoważniony senator 

Kazimierz Michał Ujazdowski. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 2 lutego 2021 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz 

Bernacki, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie 

Edukacji i Nauki Przemysław Skrodzki oraz dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

NAWA Grażyna Żebrowska przedstawili informację na temat aktualnych programów 

stypendialnych oraz innych form wsparcia adresowanych do studentów i naukowców polskiego 

pochodzenia za granicą. Flagowym programem stypendialnym NAWA jest Program dla Polonii 

im. gen. Władysława Andersa oferujący młodzieży polskiego pochodzenia bezpłatne studia oraz 
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comiesięczne stypendium. W 2020 r. na programy stypendialne przeznaczono ogółem 

48 milionów zł, a wsparciem objętych zostało 3,5 tysiąca osób. 

Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jan Malicki 

omówił program wsparcia dla represjonowanych obywateli Białorusi, realizowany od 2020 r. 

wspólnie z NAWA w ramach rządowego planu „Solidarni z Białorusią”. Do tej pory wsparcie na 

łączną kwotę 19 milionów zł otrzymało 1900 studentów, naukowców oraz nauczycieli 

akademickich z Białorusi. Na zlecenie resortu Studium Europy Wschodniej UW prowadzi także 

projekt pomocowy pn. „Wolny Uniwersytet Białoruski”. Nad informacją przeprowadzono 

dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz zaproszeni goście. 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów Jan Badowski poinformował senatorów o programach stypendialnych dla 

młodzieży polonijnej podejmującej studia w kraju zamieszkania, realizowanych przez Kancelarię 

Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 16 lutego 2021 r. prezes Zarządu Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys oraz 

członek Zarządu Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut omówili aktualną sytuację 

szkolnictwa polskiego na Białorusi w związku z przygotowaną nowelizacją przepisów Kodeksu 

o Edukacji Republiki Białorusi. Wpłynie ona negatywnie na funkcjonowanie szkolnictwa 

polskiego na Białorusi, ponieważ szkoły z polskim językiem wykładowym w Grodnie 

i w Wołkowysku staną się dwujęzyczne. Zaproponowane zmiany przepisów wpisują się 

w realizowaną od kilku lat politykę wynaradawiania i rusyfikacji mniejszości polskiej na Białorusi. 

Jej rezultatem jest malejąca z roku na rok liczba dzieci uczących się języka polskiego 

w państwowym systemie edukacji. W opinii działaczy ZPB obecna sytuacja społeczno-polityczna 

na Białorusi jest przez władze białoruskie wykorzystywana do eliminacji języka polskiego 

z państwowego systemu oświaty. Istnieje też obawa, że następnym etapem mogą być utrudnienia 

w funkcjonowaniu szkół społecznych. Andżelika Borys i Andrzej Poczobut zaapelowali o wsparcie 

polityczne ze strony Polski. 

Przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi zwrócili również uwagę m.in. na 

spowodowany pandemią brak możliwości uzyskania Karty Polaka przez młodzież, która chciałaby 

wyjechać na studia do Polski. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos 

senatorowie oraz zaproszeni goście. Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej 

w Ministerstwie Edukacji i Nauki Monika Poboży przedstawiła działania resortu mające na celu 

wsparcie edukacji w języku polskim na Białorusi. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał 

Ujazdowski zapowiedział, że prezydium komisji zastanowi się nad dalszymi działaniami 

wspierającymi mniejszość polską na Białorusi. 
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Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 23 marca 2021 r. kontynuowano dyskusję nad rekomendacjami opracowanego na 

zlecenie przewodniczącego komisji raportu pt. „Instytucjonalny model samorządowej polityki 

repatriacyjnej. Ograniczenia i narzędzia wsparcia ze strony władz centralnych”. Repatriant i autor 

bloga „Zapiski repatrianta” Michał Łajewski przedstawił szczegółowe uwagi do raportu oraz 

propozycje usprawnienia procesu repatriacji. Prezes zarządu Fundacji dla Rodaka Joanna Wilk-

Yaridiz zwróciła uwagę na podstawowy problem braku wiedzy samorządowców na temat procesu 

repatriacji i w rezultacie brak ich zainteresowania repatriacją. Podkreśliła, że warto byłoby oprócz 

kampanii informacyjnej i przygotowania podręcznika uruchomić także infolinię dla samorządów. 

Współautor raportu prof. Artur Wołek odniósł się do przedstawionych uwag i sugestii środowiska 

repatriantów. Nad omawianą kwestią przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos 

senatorowie oraz zaproszeni goście. Opierając się na swoich wieloletnich doświadczeniach pracy 

samorządowej, senator Wadim Tyszkiewicz potwierdził potrzebę kampanii informacyjnej dla 

samorządowców. Prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski, mający duże doświadczenie 

w przyjmowaniu repatriantów, zwrócił uwagę, że brakuje konkretnej oferty wsparcia ze strony 

rządu dla samorządów. Wskazał także m.in. na problem kilkumiesięcznego oczekiwania przez 

repatriantów na niezbędne dokumenty oraz na brak mieszkań dla repatriantów. Senator Ryszard 

Majer zaproponował konkurs dla organizacji pozarządowych na przygotowanie skierowanej do 

samorządów kampanii lobbingowej na temat repatriacji. Przewodniczący komisji Kazimierz 

Michał Ujazdowski zadeklarował przygotowanie przez komisję kompendium informacyjnego dla 

gmin oraz zorganizowanie konferencji z udziałem przedstawicieli repatriantów i samorządów. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 13 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie senatorów z przedstawicielami Rady Polonii 

Świata. Przewodnicząca Rady Polonii Świata Teresa Berezowska omówiła bieżącą działalność 

Rady Polonii Świata, która w dobie pandemii prowadzona jest w trybie zdalnym. Regularnie 

odbywają się spotkania przedstawicieli RPŚ, w trakcie których dyskutuje się o bieżącej 

działalności i problemach polskich środowisk na świecie. Skarbnik Rady Polonii Świata oraz 

prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Alexander Zając poinformował o wnioskach 

o dofinansowanie na rok 2021 złożonych przez Radę Polonii Świata do Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Wśród nich jest wniosek 

dotyczący utworzenia Wirtualnego Muzeum 2. Korpusu Polskiego. Alexander Zając przestawił też 

wydarzenia kulturalne planowane jesienią br. przez organizacje Polonii niemieckiej zrzeszone 

w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech. Wiceprezes do spraw polskich Kongresu Polonii 

Amerykańskiej Bożena Kamińska poinformowała, że z powodu pandemii odeszło szereg 

zasłużonych działaczy Polonii amerykańskiej, a większość wydarzeń polonijnych zostało 

przełożonych. W związku z pandemią KPA organizuje pomoc potrzebującym Polakom w USA, 

w szczególności seniorom. Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Małgorzata Kwiatkowska 



aktualizacja: 11 listopada 2022 r. 

 301 

poinformowała, że w czerwcu br. w Adelaide odbędą się przeniesione z zeszłego roku ze względu 

na pandemię uroczyste obchody 70-lecia Rady. Zwróciła się też do komisji o dostarczenie pakietu 

szczegółowych informacji dla australijskiej młodzieży polonijnej na temat możliwości i warunków 

studiowania w Polsce. Reprezentująca ZHP Organizację Harcerzy – Świat hm. Krystyna Reitmeier 

przedstawiła wirtualne przedsięwzięcia organizowane przez harcerzy, w tym Nadzwyczajny Zjazd 

Ogólny z udziałem ok. 150 delegatów ze świata. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. 

W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz przedstawiciele Rady Polonii Świata. Senator Maria Koc 

poinformowała o planowanej na 25 maja 2021 r. wspólnie z Radą Polonii Świata konferencji 

pt. „Polki na emigracji”, której celem jest uhonorowanie społecznej pracy Polek na emigracji. 

Prezydium komisji zadeklarowało pomoc w realizacji przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia 

Wirtualnego Muzeum 2 Korpusu Polskiego. 

W drugim punkcie porządku obrad senator Wiktor Durlak przestawił sprawozdanie z udziału 

w dniu 23 marca 2021 r. w posiedzeniu Rady Oświaty Polonijnej przy Ministrze Edukacji i Nauki. 

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. raport Kongresu Oświaty Polonijnej pt. „Kondycja oświaty 

polonijnej – stan i potrzeby w warunkach epidemii”, przygotowany na podstawie badań 

ankietowych przeprowadzonych online wśród dyrektorów szkół polonijnych z 21 krajów na 

świecie. Dużym wyzwaniem dla szkół polonijnych w czasie pandemii było prowadzenie zajęć 

lekcyjnych w formule zdalnej oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych przez nauczycieli, uczniów 

i rodziców. W wyniku pandemii pogorszyła się też sytuacja finansowa wielu szkół, na co również 

zwracali uwagę członkowie Rady Oświaty Polonijnej reprezentujący polonijne środowiska 

oświatowe z poszczególnych krajów. Przedstawiciele MEiN oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej 

Edukacji za Granicą omówili plan działań resortu w obszarze oświaty polonijnej w 2021 r., w tym 

ofertę szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz kontynuację opracowywania 

podręczników przeznaczonych dla poszczególnych krajów. Nad informacją przeprowadzono 

dyskusję. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 11 maja 2021 r. senatorowie zapoznali się z ogólną informacją sekretarza stanu 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka na temat aktualnej 

sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi w związku z aresztowaniem i represjonowaniem 

polskich działaczy oraz szykanowaniem organizacji polskich, antypolską kampanią prowadzoną 

w mediach oraz ograniczaniem dostępu do nauki języka polskiego. Szczegółowe informacje na ten 

temat zostaną przedstawione prezydium komisji w trakcie spotkania, które odbędzie się 

w najbliższym czasie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Ekspert ds. Rosji i postsowieckiego 

Wschodu w Instytucie Wolności Marek Budzisz przedstawił analizę bieżącej sytuacji społeczno-

politycznej oraz gospodarczej na Białorusi. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. 

W drugim punkcie porządku obrad przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski 

zwrócił się do członków komisji o przekazanie propozycji tematów kontroli NIK w 2022 r. 
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Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 15 czerwca 2021 r., w ramach cykl spotkań poświęconych sytuacji Polaków na świecie, 

komisja zapoznała się z Informacją na temat aktualnej sytuacji mniejszości polskiej na Ukrainie, 

którą to informację przedstawili sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon 

Szynkowski vel Sęk, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, 

wspólnie z dyrektorem Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów Janem Badowskim, dyrektor Departamentu Współpracy 

Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki Monika Poboży oraz przedstawiciele 

organizacji pozarządowych wspierających Polaków na Ukrainie: prezes Zarządu Krajowego 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski, prezes zarządu Fundacji „Pomoc 

Polakom na Wschodzie” Mikołaj Falkowski i prezes zarządu Fundacji „Wolność i Demokracja” 

Lilia Luboniewicz. Senatorowie zapoznali się m.in. z najważniejszymi programami wspierania 

działalności środowisk polskich na Ukrainie oraz dowiedzieli się, jakie zagrożenia dla szkół 

z polskim językiem nauczania niesie ze sobą wdrażana obecnie na Ukrainie reforma systemu 

edukacji. Obecnie toczą się rozmowy z rządem Ukrainy mające na celu zawarcie umowy 

zapewniającej mniejszościom narodowym dogodne warunki nauczania w języku ojczystym. 

Wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk stwierdził, że w najbliższych latach kluczowe jest 

ukończenie budowy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego „Dom Polski” we Lwowie. 

Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak zwrócił uwagę na 

problem starzenia się środowisk polskich na Ukrainie spowodowany m.in. masowymi wyjazdami 

młodych ludzi na studia do Polski. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 20 lipca 2021 r. eksperci, prof. dr hab. Dorota Praszałowicz z Instytutu Amerykanistyki 

i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Studiów Europejskich 

i Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Jan Brzozowski, 

dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Paweł 

Kaczmarczyk wraz z ekspertem drem hab. Michałem Nowosielskim, zaprezentowali elementy 

dorobku naukowego dotyczącego Polonii i Polaków za granicą oraz wybrane rekomendacje dla 

programowania polityki państwa w tej sferze. Rekomendacje dotyczyły m.in. współpracy z Polonią 

oraz z ośrodkami polonoznawczymi na świecie, nauczania języka polskiego w świecie oraz 

migracji powrotnych. Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że tylko ok. 30% Polaków za 

granicą ma świadomość istnienia organizacji polonijnych, a niewielki odsetek w nich działa. 

W coraz większym stopniu Polacy mieszkający za granicą angażują się w różnego rodzaju 

niesformalizowaną działalność polonijną, np. na forach internetowych. Również tożsamość osób 

polskiego pochodzenia za granicą bywa złożona. Jest to sygnał dla polityki państwa, że potrzebne 

są także inne niż tradycyjne sposoby współpracy z Polonią. Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz 

poinformowała, że jesienią przyszłego roku odbędzie się kolejna edycja Kongresu Polskich 



aktualizacja: 11 listopada 2022 r. 

 303 

Towarzystw Naukowych w Świecie organizowanego przez Polską Akademię Umiejętności 

pn. „Młodzi Polacy w Świecie”. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. Senatorowie 

dopytywali m.in. o partycypację polityczną Polonii, o rolę Kościoła w integrowaniu społeczności 

polskiej za granicą, o finansowanie i wykorzystanie przez rząd badań nad Polonią. 

Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa 

Rady Ministrów Jan Badowski zapowiedział zaplanowany na jesień zjazd środowisk naukowych 

zajmujących się polonikami na świecie. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski zapowiedział kolejne posiedzenia 

komisji poświęcone przeglądowi badań nad Polonią i Polakami za granicą. Na tej podstawie 

komisja we współpracy z ekspertami opracuje pakiet rekomendacji dla polityki polonijnej 

państwa. 

Następnie senatorowie Kazimierz Michał Ujazdowski oraz Andrzej Pająk przedstawili 

sprawozdanie z wyjazdu na Ukrainę, gdzie wzięli udział w uroczystościach odpustowych 

w Sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej oraz spotykali się z Polakami z Winnickiego Okręgu 

Konsularnego. Senatorowie odwiedzili m.in. Czerniowce, Chocim, Latyczów, Murafę, Kamieniec 

Podolski oraz Bar. Senator Andrzej Pająk zwrócił uwagę, że Dom Polski w Barze wymaga już 

remontu. Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski poinformował, że w trakcie 

spotkań podnoszono znany senatorom komisji problem braku ubezpieczenia polskich nauczycieli 

kierowanych do pracy w środowiskach polskich na Wschodzie oraz że skierował pismo w tej 

sprawie do prezesa Rady Ministrów oraz do ministra edukacji i nauki. Nad sprawozdaniem 

przeprowadzono dyskusję. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 6 sierpnia 2021 r. szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski przedstawił projekt 

budżetu Kancelarii Senatu na rok 2022 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za 

granicą. Projekt przewiduje w rozdziale 75195 „Pozostała działalność” środki finansowe 

w wysokości 10 milionów zł na dotacje celowe dla podmiotów realizujących zadania publiczne 

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Senator Kazimierz Michał Ujazdowski 

zaproponował pozytywne zaopiniowanie projektu. W wyniku głosowania komisja jednogłośnie 

przyjęła ten wniosek. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 8 września 2021 r. eksperci – dr hab. Anna Mazurkiewicz z Wydziału Historycznego 

Uniwersytetu Gdańskiego i dr Rafał Raczyński z Muzeum Emigracji w Gdyni – przedstawili 

polonijny dorobek badawczy swoich ośrodków oraz realizowane i planowane przedsięwzięcia. 

Dr hab. Anna Mazurkiewicz omówiła wybrane projekty i publikacje Uniwersytetu Gdańskiego 

oraz Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego. Zwróciła uwagę, że młoda Polonia jest 
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dobrze wykształcona i zależy jej na utrzymywaniu łączności z Polską. Zaapelowała o wsparcie 

merytoryczne i finansowe dla nauczycieli prowadzących szkoły sobotnie w USA. Dr Rafał 

Raczyński zaprezentował działalność Muzeum Emigracji w Gdyni, m.in. w zakresie projektu 

„Archiwum Emigranta” prezentującego nagrania emigracyjnych historii Polek i Polaków, oraz 

badania  

„E-migracja. Polska diaspora technologiczna”, których wyniki potwierdzają duży potencjał 

młodych emigrantów, jeśli chodzi o zaangażowanie w sprawy polskie za granicą. Nad informacją 

przeprowadzono dyskusję. Senatorowie dopytywali m.in. o źródła finansowania badań 

polonijnych, o monitorowanie sytuacji młodej emigracji w ciągu minionych 20 lat oraz o potrzeby 

szkół polonijnych. 

Następnie senator Halina Bieda przedstawiła sprawozdanie z wyjazdu w dniach 23–26 

sierpnia na Ukrainę, gdzie na zaproszenie Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska” wzięła udział w pracach inwentaryzacyjno-porządkowych na polskim cmentarzu na 

Hukowej Górze w Borysławiu i w Schodnicy na Ukrainie. Senator spotkała się także 

z przedstawicielami środowisk polskich oraz z lokalnymi władzami. Wyraziła nadzieję, że komisja 

wybierze się w przyszłym roku do Drohobycza na X Festiwal Brunona Schulza. Nad informacją 

przeprowadzono dyskusję. 

Następnie senator Wojciech Ziemniak poinformował o swoim udziale w dorocznym festynie 

z okazji Dnia Polonii w Berlinie, który odbył się 22 sierpnia br. z inicjatywy Polskiej Rady Związku 

Krajowego w Berlinie. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 6 października 2021 r. senatorowie Halina Bieda oraz Józef Zając poinformowali 

o wyjeździe do Rzymu, gdzie w dniach 24–27 września 2021 r. wraz z senator Agnieszką Kołacz-

Leszczyńską wzięli udział w XXVI Walnym Zjeździe Związku Polaków we Włoszech oraz 

w odsłonięciu tablicy poświęconej Stanisławowi Augustowi Morawskiemu, nestorowi Polonii 

włoskiej i jednemu z założycieli Związku Polaków we Włoszech. Senatorowie spotkali się również 

z polskimi nauczycielami w trakcie obchodów Dnia Nauczyciela w Ambasadzie RP w Rzymie. 

Senator Halina Bieda zwróciła się o zorganizowanie z Komisją Nauki, Edukacji i Sportu 

wspólnego posiedzenia poświęconego funkcjonowaniu szkół polskich za granicą. Nad informacją 

przeprowadzono dyskusję. Senatorowie dopytywali o sytuację organizacji polskich we Włoszech. 

2 października 2021 r. senatorowie Kazimierz Michał Ujazdowski oraz Halina Bieda wzięli 

udział w XXIV Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice 

Czeskiej w Czeskim Cieszynie. W zjeździe uczestniczyli też m.in. minister kultury oraz 

przedstawiciele parlamentu Republiki Czeskiej. Prezesem PZKO wybrana została ponownie pani 

Helena Legowicz. Senator Kazimierz Michał Ujazdowski odwiedził Hradek – miejsce pobytu 
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Wincentego Witosa podczas emigracji w Czechach. Nad informacją przeprowadzono dyskusję, 

która dotyczyła działalności organizacji polskich w Republice Czeskiej. 

Senator Wojciech Ziemniak złożył sprawozdanie z udziału w V Kongresie Organizacji 

Polskich w Niemczech oraz w Forum Młodej Polonii, które odbyły się 17–18 września 2021 r. 

w Berlinie z inicjatywy Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech oraz we współpracy 

z władzami Nadrenii Północnej-Westfalii, pod hasłem „Od migracji przez integrację do pełnego 

uczestnictwa. 30 lat polsko-niemieckiego traktatu, 30 lat migracji. Jak widoczni są dziś 

niewidzialni Polacy”. Nad informacją przeprowadzono dyskusję, która odnosiła się kwestii 

nieuznawania Polonii w Niemczech za mniejszość narodową oraz do finansowania przez stronę 

niemiecką nauczania języka polskiego. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 26 października 2021 r. przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski 

poinformował, że z powodu nieobecności na posiedzeniu przedstawiciela kierownictwa 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych informacja resortu dotycząca Domu Polskiego we Lwowie nie 

zostanie rozpatrzona. Przypomniał, że taka sama sytuacja miała miejsce na poprzednim 

posiedzeniu i resort został poinformowany o przełożeniu rozpatrywania informacji na 

26 października. Stan realizacji budowy Domu Polskiego we Lwowie omówił prezes zarządu 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski. Po przeniesieniu w 2020 r. środków 

polonijnych z budżetu Senatu do budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych stowarzyszenie 

otrzymało dotację w wysokości 216 tysięcy 500 zł przeznaczoną na zabezpieczenie placu budowy, 

opłacenie usługi monitoringu, a także na podatki i inne opłaty stałe. Część poniesionych kosztów 

organizacja musiała pokryć z własnych zasobów. W 2021 r. z dotacji MSZ opłacono dzierżawę, 

koszty obsługi prawnej, zostało też wykonane przyłącze kanalizacyjne i zadbano o zabezpieczenie 

placu budowy. Nie można w tej chwili określić terminu zakończenia inwestycji, ponieważ decyzja 

o kontynuacji prac jest w gestii MSZ. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli 

udział senatorowie oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Senatorowie dopytywali 

o przyczyny opóźnienia inwestycji. 

Następnie prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat omówił sytuację 

Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP), którą tworzy 41 organizacji członkowskich 

z 27 krajów. Jak poinformował, obecna sytuacja EUWP i części wchodzących w jej skład 

organizacji jest trudna, ponieważ od 2 lat praktycznie nie odczuwa ona poparcia ze strony 

państwa polskiego ani nie otrzymuje dofinansowania swojej działalności. Prezydent Tadeusz Pilat 

wyraził przekonanie, że powodem jest brak oficjalnej strategii współpracy państwa polskiego 

z Polonią i Polakami za granicą, co może stwarzać pole do dowolności w podejmowaniu decyzji 

o dofinansowaniu. Zaapelował o przygotowanie takiego dokumentu z udziałem przedstawicieli 

Polonii. Jednocześnie poinformował, że prezydium EUWP zwróciło się do marszałka Senatu 

o powołanie rady konsultacyjnej przy marszałku Senatu, która stałaby się platformą dialogu 
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polonijnego. Nad informacją przeprowadzono dyskusję. W dyskusji wzięli udział senatorowie oraz 

zaproszeni goście. 

Przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski przekazał informację, że do komisji 

docierają niepokojące sygnały dotyczące przyznawania dotacji dla środowisk polonijnych przez 

Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w związku z czym zgłosił propozycję kontroli tej procedury 

przez NIK. Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów Jan Badowski poinformował, że trwają prace nad rządowym programem 

współpracy z Polonią, który po przyjęciu będzie szeroko konsultowany. 

Następnie wiceprzewodnicząca Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Teresa Sygnarek 

przekazała komisji wnioski końcowe IV Światowego Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się 

25 września br. w trybie zdalnym. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 23 listopada 2021 r. informację Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat 

funkcjonowania szkół polskich za granicą przedstawiła dyrektor Departamentu Współpracy 

Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki Monika Poboży. Przypomniała, że 69 szkół 

polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, do których uczęszcza ok. 17 tysięcy 

uczniów, jest prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Przedstawiła 

możliwości podejmowania studiów w Polsce przez absolwentów szkół polskich za granicą. 

Zwróciła uwagę, że szkoły te realizują uzupełniający program nauczania, co oznacza, że 

świadectwo ukończenia szkoły nie uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia. Jednakże 

umożliwia to świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie oświaty państwa zamieszkania. 

Kierownik Szkoły Polskiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP 

w Rzymie Danuta Stryjak przedstawiła zgłaszany przez absolwentów szkoły problem 

nieuwzględniania przy rekrutacji na polskie uczelnie świadectwa ukończenia szkoły polskiej za 

granicą. Nie ma ono żadnego znaczenia podczas rekrutacji, tym samym wieloletni wysiłek 

uczniów nie jest w ogóle dostrzegany i doceniany. 

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

Komisje przychyliły się do propozycji przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 

Kazimierza Wiatra dotyczącej wystąpienia do ministra edukacji i nauki z postulatem 

zarekomendowania uczelniom przyznawania absolwentom szkół polskich za granicą dodatkowych 

punktów w trakcie rekrutacji na studia w Polsce. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 14 grudnia 2021 r. – wspólnym z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – rozpatrywana była ustawa 
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o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zmieniająca m.in. przepisy 

o postępowaniach dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponadto skracająca terminy na rozpatrywanie wniosków o 

wydanie wizy krajowej. Komisje wniosły o wprowadzenie 11 poprawek do ustawy. 

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

w dniu 15 grudnia 2021 r. – wspólnym z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

oraz Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – rozpatrywano wnioski 

zgłoszone na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 

niektórych innych ustaw. W głosowaniu komisje poparły wszystkie (11) poprawki Komisji Spraw 

Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 

 

Uzupełnieniem posiedzeń Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą były 

spotkania członków komisji oraz pozostałych senatorów z rodakami. Zważywszy na szczególną, 

międzynarodową sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, w omawianym okresie 

liczba wyjazdów członków Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na 

spotkania w lokalnych środowiskach polonijnych i polskich za granicą, jak również liczba wizyt 

przedstawicieli tych środowisk w siedzibie Senatu uległy ograniczeniu. 

 

W dniu 10 grudnia 2019 roku przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski, 

senator Barbara Borys-Damięcka oraz senator Alicja Chybicka spotkali się w siedzibie Senatu 

z nauczycielami języka polskiego i choreografami polonijnych zespołów folklorystycznych 

z Argentyny, Brazylii, Wenezueli i Peru. Przedstawiciele Polonii z Ameryki Południowej byli 

uczestnikami polonijnych projektów „Szańce kultury – promocja kultury polskiej w Ameryce 

Południowej” oraz „Wspomaganie efektywności nauki języka polskiego drogą do wzmocnienia 

poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii w Ameryce Południowej”, realizowanymi przez 

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z dotacji senackiej. Przewodniczący komisji zapewnił gości, że 

Senat, który jest zobowiązany do podtrzymywania łączności z Polonią i Polakami za granicą, nadal 

będzie to zobowiązanie realizować. Przewodniczący komisji podziękował uczestnikom spotkania 

za wysiłek wkładany w dzieło promocji polskiej kultury i polskiego języka. Przekazał też rodakom 

z Ameryki Południowej, że oczekuje od nich stałego partnerstwa i współpracy w promocji kultury 

polskiej, która jest narzędziem budowania pozycji Rzeczypospolitej w świecie. 

 

W dniu 19 grudnia 2019 roku przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski 

spotkał się w Senacie z grupą młodzieży polonijnej z Australii, uczestnikami projektu „Lato 
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z Polską” realizowanego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a współfinansowanego przez 

Senat w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Przewodniczący wyraził przekonanie, 

że wizyty w Polsce pozwolą młodzieży o polskich korzeniach lepiej poznać kulturę i język kraju 

przodków oraz ugruntować poczucie tożsamości narodowej; podziękował też organizatorom 

przyjazdu, nauczycielom i opiekunom grupy za pracę na rzecz podtrzymywania polskości, 

a młodzieży – za radość i optymizm. 

 

W dniach 20–21 grudnia 2019 roku przewodniczący komisji Kazimierz Michał 

Ujazdowski wziął udział w spotkaniach opłatkowych z Polakami w Grodnie, Sopoćkiniach 

i Wołkowysku na Białorusi z udziałem przedstawicieli polskich organizacji społecznych, uczniów 

i nauczycieli szkół polskich. 

 

W dniu 19 stycznia 2020 roku wiceprzewodniczący komisji Wojciech Ziemniak 

uczestniczył w corocznym Polonijnym Koncercie Noworocznym w Berlinie, zorganizowanym 

z inicjatywy Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie. Podczas koncertu odbyła się gala 

„Najlepszy z Najlepszych 2019 roku”, na której wyróżniono najciekawsze przedsięwzięcia 

polonijne. 

 

W dniach 23–25 stycznia 2020 roku przewodniczący komisji Kazimierz Michał 

Ujazdowski wizytował środowiska polskie w Belgii. Senator uczestniczył w posiedzeniu Polonijnej 

Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie RP w Brukseli, odwiedził Katedrę Polonistyki, spotkał się 

z przedstawicielami Polskiej Wspólnoty Katolickiej oraz ze społecznością Szkoły Polskiej przy 

Ambasadzie RP w Brukseli. 25 stycznia wziął m.in. udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby 

Szkoły Polskiej im. gen. Stanisława Maczka w Antwerpii.  

 

W dniu 16 czerwca 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie prezydium Komisji Spraw 

Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z Prezydium Rady Polonii Świata. Dyskutowano 

o możliwościach dalszej współpracy Polonii z Senatem. Prezydium komisji zapewniło, że Polonia 

i Polacy za granicą na zawsze pozostaną dla Senatu priorytetem, a finansowanie przedsięwzięć 

polonijnych przez resorty, które dysponują aktualnie środkami na ten cel, będzie przez Senat 

monitorowane. 

 

W dniach 18–19 lipca 2020 roku przewodniczący komisji Kazimierz Michał Ujazdowski 

oraz członek komisji senator Andrzej Pająk wzięli udział w tradycyjnych uroczystościach 

odpustowych ku czci Matki Boskiej Berdyczowskiej w dorocznym odpuście Maryjnym 

w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Królowej Szkaplerza Świętego w Berdyczowie. 
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W uroczystościach uczestniczyli także pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, 

minister Jan Dziedziczak, ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki, konsul generalny RP 

w Winnicy Damian Ciarciński. Przedstawiciele Senatu RP spotkali się z lokalnym środowiskiem 

polskim skupionym wokół Domu Polskiego w Żytomierzu. Ważnym elementem wizyty 

w winnickim okręgu konsularnym była uroczystość złożenia w Żytomierzu kwiatów pod tablicą 

upamiętniającą prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 

 

W dniach 3–6 lipca 2021 r. przewodniczący Kazimierz Ujazdowski oraz senator Andrzej 

Pająk wzięli udział w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Matki Boskiej Latyczowskiej 

oraz spotkaniach ze społecznością polską i prezesami organizacji polskich działających na terenie 

Winnickiego Okręgu Konsularnego, wizytował też polskie miejsca pamięci. 

 

W dniach 26–28 lipca 2021 r. senator Maria Koc na zaproszenie Katolickiego 

Stowarzyszenia Młodzieży wzięła udział w podsumowaniu ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

„Polak z Sercem”, które odbyło się na Ukrainie. 

 

W dniu 22 sierpnia 2021 r. senator Wojciech Ziemniak wziął udział w festynie z okazji 

Dnia Polonii w Berlinie. 

 

W dniach 23–26 sierpnia 2021 r. senator Halina Bieda uczestniczyła w realizacji przez 

wolontariuszy prac inwentaryzacyjno-porządkowych na Hukowej Górze w Borysławiu na 

Ukrainie. 

 

W dniach 17–19 września 2021 r. senator Wojciech Ziemniak wziął udział 

w V. Kongresie Organizacji Polskich w Niemczech. 

 

W dniu 18 września 2021 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w obchodach 80/81-lecia 

zbrodni katyńskiej organizowanych przez Rodzinę Katyńską w Republice Czeskiej. 

 

W dniach 24–26 września 2021 r. senatorowie Halina Bieda, Agnieszka Kołacz-

Leszczyńska i Józef Zając wzięli udział w XXVI Walnym Zjeździe Związku Polaków we Włoszech. 

 

W dniu 2 października 2021 r. przewodniczący Kazimierz Ujazdowski wziął udział 

w XXIV Zjeździe Delegatów PZKO w RC. 
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W dniach 11–14 listopada 2021 r. senator Józef Zając wziął udział w konferencji 

naukowej w ramach projektu „Brama do centralnych Gorgan: międzynarodowy dialog 

w ukraińsko-polskiej strefie przygranicznej” oraz spotkaniach ze środowiskami polskimi 

w obwodzie iwanofrankowskim na Ukrainie. 

 

Prezydium i Członkowie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz 

pozostali senatorowie brali także udział w spotkaniach i wydarzeniach, w których towarzyszyli 

marszałkowi bądź wicemarszałkom Senatu RP. 

 

W dniu 17 grudnia 2019 roku marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki spotkał się 

w Senacie z Prezydium Rady Polonii Świata na czele z jej przewodniczącą Teresą Berezowską. 

Obecni byli: wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Bożena Kamińska, prezes Kongresu 

Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa, prezes Konwentu Organizacji Polskich 

w Niemczech Alexander Zając, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat 

i przedstawiciel ZHP poza granicami kraju Tomasz Kostienko. W spotkaniu uczestniczyli także 

przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

– senatorowie Kazimierz Michał Ujazdowski i Wojciech Ziemniak. Rozmowa dotyczyła 

współpracy Senatu z Polonią w X kadencji Izby i planowanego na 2021 rok VI Światowego Zjazdu 

Polonii i Polaków z Zagranicy. 

 

W dniu 9 września 2020 roku marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął 

przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy, Dmytro Razumkowa. W spotkaniu wzięli również 

udział: wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczyca, 

przewodniczący Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy Międzyparlamentarnej Rady 

Najwyższej Ukrainy Oleksandr Merezhko oraz senatorowie RP – przewodniczący Komisji Spraw 

Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski oraz przewodniczący 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich. Spotkanie, które miało charakter 

roboczy, odbyło się z inicjatywy strony ukraińskiej i było okazją do omówienia głównych 

kierunków współpracy polsko-ukraińskiej w najbliższej przyszłości przy udziale obu izb 

parlamentarnych  

– Senatu RP i Rady Najwyższej Ukrainy. 

 

W dniach 10–12 października 2020 roku marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki wraz 

z towarzyszącą delegacją przebywali z wizytą oficjalną we Włoszech. Marszałkowi towarzyszyli: 

wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji 
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i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski, wiceprzewodniczący Komisji 

Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Wojciech Ziemniak, senator Marek 

Martynowski oraz poseł na Sejm Joanna Fabisiak. Spotkania w gronie polskim i polonijnym 

stanowiły ważny punkt wizyty Marszałka Senatu we Włoszech i obejmowały m.in. udział 

w jubileuszowym XXV Zjeździe Związku Polaków we Włoszech. Przemawiając do zebranych 

Marszałek Tomasz Grodzki powiedział, że Senat nie zwolnił się i nie chce się zwolnić z obowiązku 

i zaszczytu opieki nad Polonią i wszystkimi, którzy czują się Polakami. Prof. Tomasz Grodzki 

zaapelował do uczestników zjazdu, by pamiętali, że Senat jest zawsze dla nich otwarty i jest, jak to 

określił, ich domem na terenie kraju. „Zawsze będziecie mile widziani i zawsze będziemy starali 

się pomóc, aby rzesza milionów Polaków rozsianych po całym świecie, w tym we Włoszech, miała 

stałe poczucie więzi z Macierzą, z ukochaną ojczyzną” – podkreślił marszałek. Przewodniczący 

senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał 

Ujazdowski wyraził opinię, że polityka kulturalna Polski poza granicami kraju powinna czerpać 

z dziedzictwa św. Jana Pawła II. Zapowiedział, że 13 października 2020 roku zostanie w Senacie 

otwarta wystawa „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”, ukazująca zaangażowanie papieża 

Polaka na rzecz praw narodów do samostanowienia. Poinformował, że wystawa przekazana 

zostanie Związkowi Polaków we Włoszech, tak aby mogła dotrzeć nie tylko do kręgów 

polonijnych, ale także do szerokiej włoskiej publiczności. Delegacja złożyła też wizytę w stacji 

Polskiej Akademii Nauk, gdzie zapoznała się z jej zbiorami oraz funkcjonowaniem. Marszałek 

i towarzyszący mu senatorowie spotkali się także w polskiej ambasadzie z absolwentami dwóch 

szkół polskich – w Rzymie i w Ostii. 

 

W dniu 5 maja 2021 r. w Wilnie Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, towarzyszący 

mu wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz przewodnicząca Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, senator Maria Koc, wzięli udział w uroczystościach związanych 

z 230. rocznicą Konstytucji 3 Maja oraz Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. 

Polska delegacja rozpoczęła pobyt na Litwie od wizyty na Cmentarzu na Rossie. Tam 

senatorowie złożyli wieniec przed Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest matka 

Józefa Piłsudskiego oraz serce marszałka. Delegacja udała się także do Kaplicy Powstańców, by 

oddać hołd uczestnikom powstania styczniowego. 

W czasie wizyty odbyła się także rozmowa w cztery oczy marszałka Senatu prof. Tomasza 

Grodzkiego z przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej Viktoriją Čmilytė-Nielsen. W wywiadzie 

dla polonijnego Radia znad Willi Marszałek Senatu zdradził, że rozmowa w cztery oczy będzie 

dotyczyła tematów współczesnych, jak powiedział: „przede wszystkim kwestie naszych sąsiadów 

z Białorusi, wspólnych projektów infrastrukturalnych, napięć na Ukrainie, ale również tego co się 

dzieje na Litwie z mniejszością polską”. 
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W dniach 13–14 czerwca 2021 r. podczas pobytu w Wilnie na uroczystych obchodach 

Dnia Żałoby i Nadziei oraz Pamięci Okupacji i Ludobójstwa polska delegacja, w skład której weszli 

między innymi wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk oraz senator Włodzimierz Bernacki złożyła 

wieńce przy Mauzoleum Matki i Serca Syna i w Kaplicy Powstańców Styczniowych na Cmentarzu 

na Rossie. Delegacja oddała również hołd ofiarom okupacji, ludobójstwa i represji sowieckich 

podczas uroczystości przed pomnikiem na Stacji Kolejowej w Nowej Wilejce. 

 

W dniach 25–26 czerwca 2021 r. z wizytą roboczą w Paryżu przebywała delegacja Senatu 

RP na czele z marszałkiem Senatu prof. Tomaszem Grodzkim. W skład delegacji weszli 

senatorowie Aleksander Pociej – przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Senatu RP, który jest także przewodniczącym Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej; 

senator Ewa Matecka  

– członkini Senackiej Grupy Polsko-Francuskiej; oraz senator Janusz Pęcherz. 

Podczas wizyty marszałek Senatu odwiedził między innymi Bibliotekę Polską w Paryżu, 

spotkał się także z przedstawicielami Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji 

oraz odwiedził paryski cmentarz Pere-Lachaise, gdzie złożył kwiaty przy grobie Fryderyka 

Chopina oraz pod pomnikiem ku czci Polaków Poległych za Francję. Marszałek udał się również 

do Panteonu, aby złożyć wiązanki na grobie Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie. Udał się 

także przed paryską tablicę „Solidarności”, upamiętniającą Polaków i Francuzów protestujących 

w grudniu 1981 roku przeciwko wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. 

 

W dniu 28 czerwca 2021 r. marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki odebrał 

w Akwizgranie w Niemczech nadzwyczajną nagrodę „Polonicus” dla Senatu RP przyznaną przez 

Europejski Instytut Kultury i Mediów „Polonicus” oraz Radę Polonii Świata. Wyróżnienie to Senat 

otrzymał za sprawowaną przez 10 kadencji Izby opiekę nad Polonią. Honorową Nagrodę 

„Polonicus” za wieloletnie wsparcie dla Polonii w Niemczech oraz za stały wkład w dialog polsko-

niemiecki odebrał premier Nadrenii Północnej-Westfalii i przewodniczący CDU, Armin Laschet. 

W uroczystości, która odbyła się w sali królewskiej ratusza w Akwizgranie, udział wzięli także 

senatorowie Ewa Gawęda, Paweł Arndt i Beniamin Godyla. Wydarzenie odbyło się pod 

patronatem Marszałka Senatu RP. 

Senat RP został wyróżniony nadzwyczajnym „Polonicusem” za długoletnią, wytrwałą i ofiarną 

pracę na rzecz łączenia wszystkich Polaków na świecie. Jak powiedział przewodniczący Kapituły 

Nagrody, Wiesław Lewicki, poprzez to wyróżnienie Polonia wyraża swoje najwyższe 

podziękowanie za wieloletnie działania Senatu wobec rodaków rozsianych po całym globie. 

Do wyróżnienia dla Izby, przyznanego przez europejską Polonię, dołączyła także Rada Polonii 

Świata, która zrzesza najważniejsze organizacje polonijne. W liście odczytanym podczas 
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uroczystości Rada podkreśliła, że to Senat RP, wyłoniony w pierwszych demokratycznych 

wyborach 4 czerwca 1989 roku, dostrzegł nie tylko olbrzymi potencjał Polaków poza granicami 

kraju, ale też zdecydowanie otworzył swoje podwoje na wzajemne kontakty i współpracę z całą 

Polonią. „Przez ponad 30 lat Senat RP dbał o nierozerwalność więzów kraju z Polonią i Polakami 

za granicą. W liście podpisanym przez przewodniczącą Rady Polonii Świata Teresę Berezowską 

znaleźć można takie słowa: „Dziękując za dotychczasowe wsparcie i współpracę, liczymy także 

w przyszłości na konstruktywne działania dla dobra naszej Ojczyzny – Polski oraz Polonii 

i Polaków z Zagranicy”. 

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki powiedział, że traktuje tę nagrodę jako 

wyróżnienie dla wszystkich pokoleń senatorów po 1989 roku. Odbiera ją także jako zobowiązanie, 

by Senat nie tylko utrzymywał więzi z Polonią i budował wspólnotę tych, którzy są w kraju, i tych, 

którzy są za granicą, ale także by zawsze stał na straży praworządności, praw człowieka, 

poszanowania godności ludzkiej i zrozumienia, że nasza różnorodność jest zaletą, a nie wadą. 

„Żebyśmy pamiętali, że czy w kraju, czy za granicą, jesteśmy Polakami, Europejczykami, ludźmi 

i braćmi, wtedy zapewnimy światu pokój i bezpieczeństwo” – powiedział marszałek Senatu. 

Podkreślił też, że laureaci dotychczas przyznanych nagród „Polonicus” inspirują do podejmowania 

wysiłków na rzecz dobra wspólnego ponad podziałami. Ich działalność zawodowa i społeczna ma 

wymiar ponadnarodowy. "To prawdziwi ambasadorowie polskiej i europejskiej tożsamości"  

- zaznaczył. 

Zwracając się do przedstawicieli środowisk polonijnych, prof. Tomasz Grodzki powiedział, że 

dzięki ciężkiej pracy i wysiłkom, jakie wkładają oni w budowanie swojej drugiej ojczyzny, są 

najlepszą wizytówką Polski poza jej granicami. 

Prof. Tomasz Grodzki wręczył także honorowego „Polonicusa” premierowi Nadrenii 

Północnej-Westfalii Arminowi Laschetowi. Jak powiedział, to wyróżnienie jest wyrazem uznania 

i podziękowaniem zarówno za kunszt i wartość merytoryczną, jak również za rolę, jaką jego 

działania odgrywają w przezwyciężaniu podziałów w Europie, umacnianiu struktur europejskich 

i dialogu polsko-niemieckiego. 

Premier Nadrenii Północnej-Westfalii dziękując za wyróżnienie powiedział, że jest ono dla 

niego zaszczytem, a samą nagrodę „Polonicusa” traktuje jako swoisty pomost nie tylko między 

Polonią i Macierzą, ale także między Niemcami i Polską. „Wolność europejska zaczęła się 

w Polsce” – podkreślił Armin Laschet, nawiązując do słów Jana Pawła II „Niech zstąpi duch Twój 

i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” oraz do „Solidarności” i Lecha Wałęsy. „Nie można także 

zapominać, że Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej” – zauważył i zapowiedział, że 

planuje odwiedzić stolicę Polski w rocznicę Powstania Warszawskiego. Armin Laschet zaznaczył 

też, że Unia Europejska potrzebuje wszystkich 27 krajów, a współpraca między Niemcami 

a Francją czy Włochami jest tak samo istotna, jak ta między Niemcami a Polską i innymi krajami 

Grupy Wyszehradzkiej. 
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Nagroda „Polonicus” to prestiżowe wyróżnienie Polonii, przyznawane od 2009 roku 

w uznaniu zasług na rzecz dialogu, jednoczenia i promocji Polaków w Europie i na świecie. 

Nagrodą tą Polonia odznacza tych, którzy są dla niej ważni ze względu na twórczość, działalność 

na rzecz jej jednoczenia oraz działania na rzecz europejskiej integracji i budowania pozytywnego 

obrazu Polaków. „Polonicus” w formie statuetki uskrzydlonej postaci z brązu przyznawany jest co 

roku podczas uroczystej Gali Polonii w sali koronacyjnej ratusza w Akwizgranie. Inicjatorem 

nagrody jest Wiesław Lewicki, przewodniczący Kongresu Polonii Niemieckiej w latach 2009–

2013. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: kultura, dialog polsko-niemiecki, 

organizacja życia polonijnego oraz jako nagroda honorowa za całokształt osiągnięć. Laureatami 

tego wyróżnienia są m.in senator Barbara Borys-Damięcka, która zasiada również w kapitule 

nagrody, a także Leszek Balcerowicz, Władysław Bartoszewski, Jerzy Buzek, Agnieszka Holland, 

Krystyna Janda, Czesław Mozil, Jan Miodek, abp Alfons Nossol, Jerzy Owsiak, Donald Tusk, 

Andrzej Wajda i Lech Wałęsa. Wśród laureatów nagrody spoza Polski są Andżelika Borys, 

Norman Davies, Carl Dedecius i Rita Süssmuth. 

Na spotkaniu z polonijnymi dziennikarzami Marszałek Senatu RP powiedział, że mimo utraty 

środków finansowych na Polonię, Senat nie tylko nie wyrzekł się opieki nad nią, ale stara się ją 

kontynuować. „Z głosów Polonii, zwłaszcza tej ze Wschodu, wynika, że woleli czasy, gdy te 

pieniądze rozdzielało Biuro Polonijne w Senacie. No ale los polityczny tak zdecydował, staramy się 

to odwrócić” – podkreślił Marszałek. Zaznaczył, że senatorowie wciąż odwiedzają środowiska 

polonijne i polskie poza granicami, np. na Litwie czy na Ukrainie, organizowane są też 

konferencje w formule on-line i wizyty przedstawicieli Polonii w Senacie. „Oczywiście byłoby 

lepiej, gdyby było to wsparte zasobnikiem finansowym, ale również bez tego Senat stara się jak 

najlepiej wypełniać swoja rolę w opiece nad Polonią” – powiedział Marszałek Grodzki. 

W drugim dniu wizyty w Akwizgranie polska delegacja wraz z przedstawicielami organizacji 

polonijnych zapoznała się z historią miasta. Odwiedziła także katedrę pod wezwaniem św. Marii. 

 

W dniu 3 sierpnia 2021 r. wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka w imieniu 

marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego wzięła udział w Gali XII edycji Konkursu „Być 

Polakiem”. 

Podczas uroczystości wicemarszałkini odczytała list marszałka Senatu, który objął konkurs 

swoim patronatem. Jak w piśmie skierowanym do uczestników tego wydarzenia podkreślił 

marszałek, konkurs stawia sobie bardzo ambitny i jednocześnie ważny cel: podtrzymanie więzi 

z krajem ojczystym młodych ludzi – uczniów i studentów – mających rodzinne korzenie w Polsce. 

„Konkurs ten jest wartościową inicjatywą społeczną, integrującą młodzież polską w wielu krajach 

na świecie” – zaznaczył. Dodał, że poprzednie edycje konkursu pokazały, iż zainteresowanie 

młodych Polek i Polaków sprawami ojczyzny przodków wciąż jest żywe i nie ma na nie wpływu 

odległość geograficzna. „Wielokulturowość to dziś immanentna cecha społeczności 
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zglobalizowanego świata. Tym ważniejsza wydaje się świadomość własnego pochodzenia, 

znajomość swoich korzeni i szczery, rozumny szacunek do własnego dziedzictwa, gdyż tylko 

wówczas można prawdziwie szanować i cenić inne kultury” – napisał marszałek Tomasz Grodzki. 

W jego ocenie udział w konkursie skłania młodych ludzi o polskich korzeniach do pochylenia się 

nad naszą kulturą i historią, co prowadzi do stawiania sobie pytań o własną tożsamość kulturową. 

„To ważny element drogi do pełnego rozwoju osobowości młodego człowieka” – napisał marszałek 

Senatu. W jego ocenie polskie dziedzictwo kulturowe, którego beneficjentami wszyscy jesteśmy, 

może stanowić, szczególnie dla osób mieszkających za granicą, ważny czynnik indywidualnego 

i społecznego rozwoju. Jak zauważył, nie do przecenienia jest rola nauczycieli ze szkół 

polonijnych, którzy pomagają młodym ludziom w przygotowaniach do konkursu. „Dzięki Państwa 

zaangażowaniu dzieci i młodzież mają szansę utrzymać i pogłębiać swoją relację z Polską 

i Polakami” – napisał marszałek Tomasz Grodzki. 

XII edycję Konkursu „Być Polakiem” zorganizowały Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 

i fundacja „Świat na Tak”. Konkurs, którego inicjatorką była posłanka Joanna Fabisiak, 

skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół polonijnych na całym świecie oraz ich nauczycieli. 

Uczniowie przygotowywali prace w 3 formach: plastycznej, pisemnej w języku polskim lub filmu 

wideo o konkretnej tematyce. Przedmiotem konkursu dla nauczycieli było natomiast 

przygotowanie konspektu lekcji gramatycznej. 

Celem konkursu „Być Polakiem” jest uświadamianie i umacnianie tożsamości narodowej oraz 

kształtowanie postaw patriotycznych, które pozwolą na przygotowanie do pełnienia roli 

„ambasadora polskości” w kraju zamieszkania. Z kolei konkurs adresowany do nauczycieli ma na 

celu promocję atrakcyjnych dla uczniów sposobów prezentacji wiedzy o języku polskim, a także 

zwrócenie uwagi nauczycieli na wagę nauczania gramatyki języka polskiego. 

 

Dnia 2 września 2021 r. wicemarszałek Marek Pęk w Domu Polonii w Warszawie wziął 

udział w konferencji „Stefan Kardynał Wyszyński – ojciec duchowy Polaków i Polonii”, a także 

w otwarciu wystawy poświęconej Prymasowi Tysiąclecia, prezentowanej przed siedzibą 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Oba wydarzenia zorganizowało Stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska” w partnerstwie z Radą Polonii Świata i Europejską Unią Wspólnot Polonijnych pod 

patronatem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. 

 

W dniach 2–6 września 2021 r. wicemarszałek Michał Kamiński wziął udział w wyjeździe 

do Stanów Zjednoczonych Ameryki na zaproszenie Fundacji Kościuszkowskiej. 
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W dniach 11–13 września 2021 r. wicemarszałek Bogdan Borusewicz oraz senatorowie 

Marek Martynowski, Ewa Matecka i Jerzy Wcisła wzięli udział w obchodach 338. rocznicy 

odsieczy wiedeńskiej w Austrii. 

 

W dniach 2–4 października 2021 r. marszałek Tomasz Grodzki złożył wizytę w Stanach 

Zjednoczonych. Towarzyszył mu senator Władysław Komarnicki. 2 października marszałek wraz 

z delegacją wzięli udział w uroczystości 75-lecia organizacji Polish American War Veterans, która 

odbyła się w Caseyville w stanie Illinois. W swoim wystąpieniu marszałek Senatu podkreślił, że 

polsko-amerykańskie braterstwo broni datuje się od stuleci – począwszy od wojny o niepodległość 

Stanów Zjednoczonych, przez dwie wojny światowe, po wspólne operacje w ramach NATO 

w Iraku i Afganistanie. „Braterstwo broni między polskimi i amerykańskimi żołnierzami jest jedną 

z tych rzeczy, które powinniśmy czcić, szanować i głosić na świecie” – mówił. „To, że kultywujecie 

tradycje braterstwa i przyjaźni między naszymi narodami, macie Polskę w sercu, będąc 

Amerykanami, jest dla mnie niezwykle ważne” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. Zwrócił 

też uwagę na doniosłe znaczenie Polish American War Veterans, założonego po II wojnie 

światowej z potrzeby serca, dzięki któremu polscy i amerykańscy żołnierze znaleźli miejsce do 

spotkań, wzajemnego wspierania się i pożegnania tych, którzy odchodzą. „Chciałbym, abyście 

kontynuowali tę wspaniałą działalność, abyście pamiętali, że my mamy Amerykę w sercu, abyście 

wy również mieli Polskę w sercu, abyśmy umacniali przyjaźń między naszymi wielkimi narodami” 

– podkreślił. Marszałek Senatu dodał, że pielęgnowanie wartości w obronie demokracji, wolności, 

wzajemnego szacunku należy chronić, strzec i propagować. „Państwo robicie to we wspaniały 

sposób” – zaznaczył. 

Organizacja Polish American War Veterans powstała w 1946 r. z inicjatywy żołnierzy 

powracających do USA po II wojnie światowej, aby uhonorować zaangażowanie w walkę 

Amerykanów polskiego pochodzenia, a także wspomagać weteranów i ich rodziny oraz inne 

organizacje działające wśród lokalnych społeczności. Dewizą Polish American War Veterans jest 

„Still Serving and Proud to be Polish” (wciąż służyć i być dumnym z bycia Polakiem). 

Podczas uroczystości marszałek Tomasz Grodzki wręczył przewodniczącemu Komitetu 

Organizacji Obchodów Jubileuszu Polish American War Veterans Grzegorzowi Kołtuniakowi 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany mu przez prezydenta RP za wybitne 

zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz osiągnięcia 

w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Jak podkreślił marszałek 

Senatu, Grzegorza Kołtuniaka wygnały z Polski władze komunistyczne za to, że jako młody 

robotnik walczył o wolność i wyzwolenie kraju z jarzma komunizmu. „Jego zasługi w Szczecinie są 

powszechnie znane, był tajnym drukarzem, wspierał innych represjonowanych, był internowany 

i więziony, wielokrotnie zatrzymywany, a mimo to nie zszedł z drogi walki o wolną Polskę” – 

mówił marszałek Senatu. Zaznaczył, że po odzyskaniu wolności Grzegorz Kołtuniak położył 

ogromne zasługi dla umacniania polsko-amerykańskiej przyjaźni i współpracy, zaangażował się 
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m.in. w zbiórkę funduszy na budowę szczecińskiego pomnika Anioł Wolności, upamiętniającego 

robotników pomordowanych w 1970 r. W czasach PRL Grzegorz Kołtuniak był działaczem NSZZ 

„Solidarność” i współorganizatorem strajku okupacyjnego w Stoczni Szczecińskiej w 1980 r. 

Internowany w stanie wojennym, szykanowany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, 

wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1987 r. 

Dziękując za odznaczenie, Grzegorz Kołtuniak podkreślił, że zawsze należy pamiętać, że 

wolność nie jest dana na zawsze. „Musimy pamiętać o tych, którzy zapłacili cenę życia w walce 

o wolność, zostali zamordowani przez komunistów, to przypomina nam, byśmy zawsze walczyli 

o wolność i nie stracili tego, co mamy” – powiedział. 

Polish American War Veterans zdecydowała o przyznaniu marszałkowi Senatu honorowego 

członkostwa. Komandor PAWV Robert Alvarado poinformował, że burmistrz St. Louis ustanowiła 

2 października świętem Polish American War Veterans Day. 

3 października marszałek wraz z delegacją spotkali się w St. Louis z przedstawicielami 

organizacji polonijnych ze stanów Missouri oraz Illinois. W swoim wystąpieniu marszałek 

podkreślił, że mimo różnorodności wszystkich nas łączy jedno: dobro naszej ojczyzny. Prof. 

Grodzki zwrócił uwagę, że wizyta polskiej delegacji w St. Louis wynika z chęci wspierania 

mniejszych społeczności polonijnych w Stanach Zjednoczonych. „Wyszliśmy z założenia, że wielka 

Polonia jest w Chicago czy Nowym Jorku, ale ogniska Polonii są dużo bardziej rozsiane i chcemy 

te mniejsze wspólnoty również wspierać” – podkreślił. Dodał, że jest niezwykle zaszczycony, że 

„mimo różnorodności Polonii, mimo różnic poglądów jesteśmy razem. Mam nadzieję, że 

przekonamy was, że wszystkich nas łączy jedno: dobro naszej ojczyzny” – powiedział prof. 

Grodzki, wyrażając jednocześnie wdzięczność, że w spotkaniu wzięli udział amerykańscy Polacy 

reprezentujący wszystkie generację – od najstarszych do najmłodszych. Marszałek nawiązał także 

do osobistych doświadczeń związanych z Polonią w St. Louis, kiedy jako młody lekarz przyjechał 

tu uczyć się przeszczepiania płuc i wspominał, jak wspaniałą, nieoczekiwaną opieką został 

otoczony przez jej przedstawicieli. Wymienił tu m.in. Boba Ogrodnika, byłego konsula 

honorowego RP w St. Louis oraz rodzinę Grażyny i Grzegorza Kołtuniaków. W spotkaniu 

uczestniczył m.in. konsul honorowy RP w St. Louis Wojciech Golik oraz przedstawiciele 

organizacji wchodzących w skład Kongresu Polonii Amerykańskiej: Polsko-Amerykańskie 

Towarzystwo Kulturalne Metropolitarne St. Louis z jego założycielką Marianną Szydłowski, prezes 

Związku Narodowego Polskiego w St. Louis Edward Konsewicz, wiceprezes Polskich Sokołów 

Mary Blessing, członek zarządu organizacji St. Louis Polonia Michał Kwiecień, koncertmistrz 

organowy dr Andrzej Zahorski oraz Dariusz Świercz, polski szachista, arcymistrz od 2009 r. 

(najmłodszy Polak z tym tytułem), od 2018 r. reprezentant Stanów Zjednoczonych. Rozmowy 

dotyczyły funkcjonowania organizacji polonijnych, jej problemów i działalności w dobie pandemii, 

nauczania języka polskiego oraz kultywowania tradycji i kultury ojczystej. 

Marszałek Senatu RP spotkał się także z nowo wybranym prezesem Związku Lekarzy Polskich 

w Chicago Piotrem Brukaszem. Prof. Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że Senat od lat współpracuje 
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z tą organizacją, i podkreślił, że wykonuje ona znakomitą pracę na rzecz kultywowania polskości 

wśród lekarzy pracujących w Stanach Zjednoczonych. 

W ostatnim dniu wizyty, 4 października, prof. Tomasz Grodzki wraz z towarzyszącym mu 

senatorem Władysławem Komarnickim spotkał się z burmistrz miasta St. Louis Tishaurą Jones 

i Starostą Hrabstwa St. Louis Samem Page oraz z profesorem torakochirurgii, G. Alexandrem 

Pattersonem. 

Podczas rozmowy z władzami miasta Marszałek podziękował pani burmistrz za ustanowienie 

dnia 2 października świętem – Polish American War Veterans Day. Rozmowy dotyczyły także 

współpracy St. Louis i Szczecina jako miast siostrzanych oraz możliwości ożywienia i wzmocnienia 

tej współpracy na gruncie ekonomicznym, naukowym i wymiany studentów. Tematem rozmów 

były także problemy społeczności polskiej w St. Louis. Burmistrz Jones podkreśliła, że wysoko 

ceni wkład mieszkających w St. Louis Polaków w funkcjonowanie wspólnoty lokalnej. 

Na zakończenie czterodniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych Marszałek Senatu RP spotkał 

się z wybitnym transplantologiem i torakochirurgiem prof. G. Alexandrem Pattersonem i jego 

małżonką. Prof. Patterson wykształcił wielu polskich adeptów tych dyscyplin. 

 

W dniu 6 października 2021 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, 

wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, senator Jacek Bury oraz wicemarszałek 

Sejmu Piotr Zgorzelski wzięli udział w obchodach 80. rocznicy zbrodni w Babim Jarze, 

popełnionej przez hitlerowców na ludności żydowskiej Kijowa. 

W uroczystości w Babim Jarze uczestniczyli m.in. prezydenci Ukrainy - Wołodymyr Zełenski, 

Izraela - Jicchak Herzog, Niemiec - Frank-Walter Steinmeier oraz przedstawiciele władz 

kilkunastu innych państw. 

Podczas wizyty polska delegacja odwiedziła też memoriał Kijów-Bykownia. Marszałek Senatu 

RP złożył wieniec na Kurchanie – Wspólnej Mogile Ofiar Totalitaryzmu oraz na Mogile Zbiorowej 

na Polskim Cmentarzu Wojennym. „Jako Marszałek Senatu RP nie mógłbym sobie wybaczyć, 

gdybym nie odwiedził miejsca kaźni 33 narodów w tym wielu tysięcy obywateli polskich – przede 

wszystkim żołnierzy i oficerów, ale nie tylko – zamordowanych rozkazem Stalina w katowniach 

Kijowa i tutaj pochowanych” – powiedział prof. Tomasz Grodzki w rozmowie z dziennikarzami. 

Pokreślił, że jest to jest miejsce szczególnej pamięci wielu narodów, ale przede wszystkim narodu 

polskiego. 

Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykowni to czwarta, najmłodsza nekropolia 

upamiętniająca polskie ofiary NKWD, po cmentarzach w Lesie Katyńskim, Charkowie i Miednoje. 

Otworzyli ją w 2012 roku prezydenci Bronisław Komorowski i Wiktor Janukowycz. Spoczywa na 

nim 3435 Polaków, zamordowanych w 1940 roku. Dokładna liczba ofiar zbrodni NKWD znana 

jest dzięki ujawnieniu tzw. ukraińskiej listy katyńskiej. 
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W polskiej ambasadzie w Kijowie Marszałek wraz z towarzyszącą mu delegacją spotkał się 

z przedstawicielami środowisk polonijnych. W swoim wystąpieniu prof. Tomasz Grodzki 

podziękował przedstawicielom organizacji polonijnych za ich działania zmierzające do 

podtrzymywania polskości. Podkreślił, że bez względu na opcję polityczną, wszystkim zależy na 

tym, żeby relacje z Polakami na Ukrainie były jak najbardziej żywe. Zapewnił, że choć Senat został 

pozbawiony środków budżetowych na opiekę nad Polonią, to z tego zadania nie rezygnuje. 

„Pamiętajcie, że Senat nie wyrzeka się opieki nad Polonią, co więcej, tym bardziej poczuwa się do 

tej opieki, prowadzonej innymi sposobami, niż tylko przekazywaniem środków pieniężnych”  

– podkreślił marszałek Senatu. Zapewnił też, że przedstawiciele organizacji polonijnych są zawsze 

mile widziani w Senacie i zaznaczył, że jeśli tylko Izba będzie mogła ich wesprzeć, z dumą się 

takich zadań podejmie. „Polska jest ważna dla was, ale wy jesteście równie ważni dla Polski 

i staramy się, aby to hasło nabierało rzeczywistego znaczenia w codziennym działaniu” – 

podkreślił marszałek. Prof. Tomasz Grodzki nawiązał też do swojej niedawnej wizyty w Stanach 

Zjednoczonych i spotkań z Polonią w St. Louis. „Jedna wspólna refleksja towarzyszy tej podróży 

z końca świata na Ukrainę: Polonia jest wszędzie, to jest nasza wspólnota i jest naszym świętym 

obowiązkiem jako Macierzy pamiętać o Polonii, żeby ją wspierać, utrzymywać kontakt jak 

najszerszy i zwłaszcza dbać o następne pokolenia, aby oni wiedzieli, skąd pochodzą ich rodzice, 

dziadowie, aby pamiętali, gdzie są emocje, gdzie rodziła się ich historia, dziedzictwo – i dlatego 

przyjechaliśmy tutaj” – powiedział marszałek. 

 

W dniach 19–21 października 2021 r. w związku z 230. rocznicą Zaręczenia 

Wzajemnego Polski i Litwy z wizytą w Republice Litewskiej przebywał wicemarszałek Senatu RP 

Bogdan Borusewicz. 

19 października wicemarszałek Senatu RP wziął udział w odbywających się w Wilnie 

obchodach 230. rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. W gmachu Sejmu Republiki 

Litewskiej marszałek Borusewicz uczestniczył w otwarciu wystawy „Konstytucja 3 Maja“, wziął 

także udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu Republiki Litewskiej z udziałem prezydentów Polski 

i Litwy oraz w konferencji naukowej w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. 

20 października wicemarszałek Senatu odwiedził gimnazjum im. K. Parczewskiego 

w Niemenczynie, gdzie rozmawiał między innymi z dyrektorem placówki, Tadeuszem 

Grygorowiczem. Na cmentarzu na Antokolu w Wilnie złożył kwiaty przy memoriale ofiar 

13 stycznia 1991 roku oraz w kwaterze polskich żołnierzy 1920 roku. Bogdan Borusewicz 

rozmawiał też z wiceprzewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Juliusem Sabatauskasem. 

21 października wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz odwiedził Gimnazjum 

im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i spotkał się z merem miasta, Zdzisławem Palewiczem. 

Odwiedził też Cmentarz na Rossie w Wilnie, gdzie złożył kwiaty przed Mauzoleum Matki i Serca 

Syna oraz w Kaplicy Powstańców Styczniowych. 
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W dniach 23–24 października 2021 r. wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk złożył 

wizytę w Konfederacji Szwajcarskiej. 

W sobotę, 23 października wicemarszałek Senatu odwiedził Muzeum Polskie w Rapperswilu, 

gdzie złożył kwiaty pod Kolumną Barską oraz na mogiłach założyciela muzeum, Władysława 

Platera, i jednego z głównych jego ofiarodawców, Henryka Bukowskiego. Spotkał się także 

z przedstawicielami Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego i Polskiej Fundacji 

Kulturalnej „Libertas”; rozmawiano o aktualnej sytuacji Muzeum oraz o perspektywach 

kontynuowania jego działalności. Wicemarszałek odwiedził również klasztor benedyktyński 

w Einsiedeln. Miejsce to jest najważniejszym sanktuarium kultu maryjnego w Szwajcarii, 

w którym w 1984 r. przebywał papież Jan Paweł II. Wicemarszałek Pęk spotkał się z opatem 

klasztoru Urbanem Federerem i zapoznał się z działalnością opactwa. 

24 października wicemarszałek Senatu uczestniczył w Zuchwilu w uroczystościach z okazji 

204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki i złożył kwiaty przed jego pomnikiem nagrobnym. 

Wicemarszałek odwiedził także Dom Kościuszki w Solurze i spotkał się z przedstawicielami 

kierownictwa placówki. 

 

W dniu 7 listopada 2021 r. marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją 

przebywał w Kazachstanie, gdzie przemawiał do przedstawicieli Polonii na spotkaniu 

w miejscowości Pierwomajka, które odbyło się 7 listopada br. Marszałek uhonorował medalami 

Senatu potomków Polaków zesłanych do Kazachstanu w 1936 roku: Jadwigę Gangolewską 

(rocznik 1939), Paulinę Popławską (rocznik 1940) oraz Iwanowa Zagajewskiego (rocznik 1937). 

Wspólnie z prezes Związku Polaków w Kazachstanie Katarzyną Ostrowską wręczył im także 

honorowe odznaki za zasługi dla Związku. 

Marszałkowi Senatu towarzyszyli: przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu 

Barbara Zdrojewska, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

Magdalena Kochan oraz przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Stanisław 

Gawłowski. W spotkaniu w Pierwomajce wziął także udział ambasador RP w Kazachstanie, Selim 

Chazbijewicz, senatorowie z Kazachstanu: Aigul Kapbarowa i Dauren Adilbiekow oraz władze 

lokalne obwodu astrachańskiego, w którym leży wieś Pierwomajka. 

„Kieruję swoje myśli w stronę tych, którzy 85 lat temu wysiedli tu, w pustym stepie i musieli 

tu przeżyć. Udało im się nie tylko przeżyć, ale i podtrzymać swoją polskość, kulturę i język. 

Skromnym wyrazem naszej pamięci o Was, wyrazem tego, że Polska o Was pamięta, są 

przekazane dziś medale” – powiedział podczas uroczystości prof. Tomasz Grodzki. Wyraził też 

wzruszenie faktem, że senacką delegację powitała młodzież o polskich korzeniach, która 

zaprezentowała program artystyczny, składający się z wierszy i piosenek o Polsce. „Jesteśmy 

wzruszeni, że młode pokolenie, które nas tu dziś powitało, tak pięknie śpiewa i mówi po polsku” – 
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powiedział Marszałek Senatu i zaprosił młodych ludzi do Polski, by – jak powiedział – mogli oni 

na własne oczy zobaczyć kraj swoich przodków. 

Prof. Tomasz Grodzki wyraził też wdzięczność obywatelom Kazachstanu, dzięki przyjaźni 

i pomocy których deportowanym Polakom udało się przetrwać w surowym klimacie stepu 

pomimo nieprzyjaznych warunków. „Obecnym władzom jesteśmy wdzięczni za to, że Polacy mają 

możliwość kultywowanie języka, kultury i tradycji polskiej. To bardzo dobry fundament 

wzajemnych relacji”  

– podkreślił marszałek Senatu RP. Wyraził także nadzieję, że wizyta delegacji Senatu, odbywająca 

się na zaproszenie przewodniczącego Senatu Republiki Kazachstanu, a także praca polskiej 

ambasady w tym kraju, również będą wkładem w dobre relacje między Polską a Kazachstanem. 

Prezes Związku Polaków w Kazachstanie Katarzyna Ostrowska zwróciła uwagę, że w 2021 

roku obchodzona jest 85. rocznica wywózek Polaków do Kazachstanu. Przedstawiając sylwetki 

obecnych na spotkaniu najstarszych Polaków, podkreśliła, że są to przedstawiciele pokolenia, 

które zbudowało Pierwomajkę. „Chcemy, żeby ślady polskości były widoczne w Kazachstanie 

i żeby historia nie została zapomniana, chcemy o niej pamiętać” – powiedziała. 

Kierownik Centrum Kultury Polskiej „Dom Polski” w Pierwomajce Rusłana Śniegruskaja 

przedstawiła działalność ośrodka, mówiła m.in. o działalności polskiego zespołu 

folklorystycznego, który jako pierwszy w Kazachstanie zaczął wykonywać polskie pieśni, 

popularyzując kulturę polską w tym kraju. Zespół gościł także trzykrotnie w Polsce, dwa lata temu 

wykonywał kolędy podczas Wigilii w Senacie. „Pamiętamy, jak bardzo trudno było naszym 

przodkom przeżyć tu, w Kazachstanie. Dlatego uważamy za swój obowiązek podtrzymywanie 

polskiej kultury i pamięci” – podkreśliła. 

Po spotkaniu w Domu Polskim marszałek i towarzyszący mu senatorowie odwiedził 

w domach dwoje Polaków: deportowaną do Kazachstanu Rozalię Należytą (rocznik 1929), której 

prof. Tomasz Grodzki wręczył medal przyznany przez Związek Sybiraków i urodzonego już 

w Kazachstanie Iwana Jałowickiego (rocznik 1937), któremu wspólnie z prezes Związku Polaków 

w Kazachstanie marszałek wręczył odznakę za zasługi dla Związku. Polska delegacja złożyła także 

kwiaty przed Pomnikiem Represjonowanych Polaków. Po przyjeździe do stolicy Kazachstanu, 

Nur-Sułtan, Marszałek Senatu RP oraz towarzyszący mu senatorowie spotkali się z Polakami 

z Nur-Sułtanu oraz rejonów ościennych, m.in. z Karagandy. 

W trakcie rozmowy z wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych Muchtarem 

Tileuberdim marszałek Tomasz Grodzki ocenił wizytę delegacji Senatu jako niezwykle owocną, 

a rozmowy przeprowadzone w parlamencie jako inspirujące dla dalszego rozwoju i pogłębiania 

relacji między Polską a Kazachstanem oraz wzmocnienia współpracy ekonomicznej, gospodarczej, 

kulturalnej i naukowej. Zwrócił też uwagę na wkład Polonii w rozwijanie stosunków obu krajów 

i podziękował za wsparcie władz Kazachstanu dla tamtejszych Polaków. „Pomimo dystansu 
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geograficznego jesteśmy przekonani, że nasze relacje są oparte na solidnej strukturze i możemy je 

tylko bardziej rozwijać” – podkreślił prof. Tomasz Grodzki. 

8 listopada 2021 r. marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją spotkał się 

z przewodniczącym Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu Maulenem Ashimbajewem oraz 

przewodniczącym izby niższej, Mażylisu - Nurlanem Nigmatulinem. Podczas rozmowy marszałek 

Tomasz Grodzki podkreślił, że współpraca na wielu płaszczyznach, jaka odbywa się między Polską 

i Kazachstanem daje dobry fundament do pogłębienia przyjaźni między oboma narodami. 

Nawiązując do swojego spotkania z Polonią podziękował za to, że ludzie, którzy czują się Polakami 

i żyją na gościnnej ziemi kazachstańskiej mają możliwość kultywowania swojego języka i kultury 

dzięki pomocy państwa. „Nie we wszystkich państwach Polacy mają takie możliwości, jak 

w Kazachstanie” – podkreślił Marszałek. Wyraził pewność, że wizyta delegacji polskiego Senatu 

będzie impulsem do rozwoju nowych form współpracy. „Jestem przekonany, że Senaty obydwu 

krajów dobrze przysłużą się budowaniu trwałych więzi między obydwoma krajami” – powiedział 

prof. Tomasz Grodzki. 

Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu Maulene Ashimbajew wyraził 

przekonanie, że wizyta polskiej delegacji będzie okazją dla dobrego rozwoju relacji między 

obydwoma państwami i parlamentami. Podkreślił, że więzy przyjaźni i współpracy sięgają w głąb 

historii, kiedy to wiele tysięcy represjonowanych Polaków trafiło do Kazachstanu, który stał się ich 

drugim domem i którzy położyli wielkie zasługi dla rozwoju jego kraju. 

 

Podczas rozmowy z przewodniczącym Mażylisu – niższej izby Parlamentu Kazachstanu  

- Nurlanem Nigmatulinem, marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki nawiązał do przypadającej 

w przyszłym roku 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską 

i Kazachstanem. Podkreślił, też, że dzięki przyjaźni, okazanej Polakom deportowanym do 

Kazachstanu, mogli oni przetrwać czas represji. „Nasi zesłańcy przetrwali dzięki gościnności 

i pomocy Kazachów, na tym fundamencie przyjaźni w trudnych czasach można budować dalszy 

rozwój w lepszych czasach” – podkreślił. Przewodniczący Mażylisu Nurlan Nigmatulin podkreślił, 

że w ciągu 30 lat od nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską i Kazachstanem udało się 

stworzyć dialog polityczny i współpracę ekonomiczną, handlową, kulturalną oraz relacje prawne. 

„Jestem przekonany, że ta wizyta posłuży rozszerzeniu współpracy między oboma krajami oraz da 

mocny impuls dla wzmocnienia współpracy międzyparlamentarnej” – powiedział. Zwrócił uwagę, 

że podtrzymywaniu dobrych kontaktów między oboma krajami służy także polska diaspora 

w Kazachstanie. 

Marszałek Senatu RP złożył wieniec przed Pomnikiem Obrońców Ojczyzny. Polska delegacja 

odwiedziła też Miejsce Pamięci i Muzeum Ofiar Represji Politycznych i Totalitaryzmu. Powstało 

ono w miejscu dawnego obozu ALŻIR, przeznaczonego dla żon „zdrajców ojczyzny”, których 

mężowie byli represjonowani przez reżim stalinowski. W obozie tym przebywały m.in. 173 Polki. 
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Polska delegacja zapoznała się z historią tego miejsca i ekspozycją muzeum, złożyła też kwiaty pod 

tablicą pamięci Polek – ofiar represji politycznych w ZSRR, więzionych w obozie pracy ALŻIR 

w latach 1937–1953. 

 

 

 

WYDARZENIA POLONIJNE OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM MARSZAŁKA SENATU, UDZIAŁ 

MARSZAŁKA SENATU W KOMITETACH HONOROWYCH IMPREZ POLONIJNYCH 

 

W latach 2019–2022 marszałek Senatu RP, prof. dr hab. Tomasz Grodzki objął patronatem 

następujące wydarzenia o charakterze polonijnym: 

 

22 marca 2020 r. XX Festiwal Polskiej Poezji 

dla Dzieci „Wierszowisko” 

na wniosek Forum Polskich 

Szkół w Holandii 

11 lipca 2020 r. Uroczystość wręczenia nagrody 

im. Macieja Płażyńskiego 

na wniosek Press Club 

Polska 

9 sierpnia 2020 r. Polonijny Turniej Flagi na wniosek Stowarzyszenia 

„Brzask” 

październik 2020 r. Polonijny Uniwersytet dla Dzieci 

2020/2021 

na wniosek Fundacji 

„Małopolski Uniwersytet dla 

Dzieci” 

2 października 2020 r. XIII Dni Kultury Polskiej 

na Ukrainie oraz XXVI 

Międzynarodowy Festiwal 

Kultury Polskiej "Tęcza Polesia" 

na wniosek Żytomierskiego 

Obwodowego Związku 

Polaków na Ukrainie 

9 października 2020 r. V Forum Gospodarcze Polonii 

Świata 

na wniosek prezydenta 

miasta Tarnowa 

styczeń 2021 r. XII edycja Konkursu „Być 

Polakiem” 

na wniosek Komitetu 

Organizacyjnego 

13 czerwca 2021 r. XX Festiwal Polskiej Poezji dla 

Dzieci w Holandii „Wierszowisko” 

na wniosek Forum Polskich 

Szkół w Holandii 
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28 czerwca 2021 r. wręczenie Europejskiej Nagrody 

Polonicus 

na wniosek Instytutu 

Polonicus 

wrzesień 2021 r. Polonijny Uniwersytet dla Dzieci 

2021/2022 

na wniosek Fundacji 

Małopolski Uniwersytet dla 

Dzieci 

30 września 2021 r. XIV Dni Kultury Polskiej na 

Ukrainie oraz XXVII 

Międzynarodowy Festiwal 

Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” 

na wniosek Żytomierskiego 

Obwodowego Związku 

Polaków na Ukrainie 

9 października 2021 r. V edycja konkursu „Polak Roku 

we Włoszech” 

na wniosek Związku Polaków 

w Kalabrii 

11 lutego 2022 r. XI Kongres 60 Milionów - 

Globalny Zjazd Polonii 

na wniosek Komitetu 

Organizacyjnego 

kwiecień 2022 r. II Plebiscyt Osobowość Polonijna 

Roku im Edyty Felsztyńskiej 

na wniosek Organizatora 

2 sierpnia 2022 r. XIII edycją Konkursu „Być 

Polakiem” 

na wniosek Komitetu 

Organizacyjnego 

24 września 2022 r. obchody 100-lecia powstania 

Związku Polaków w Niemczech 

na wniosek Marszałka 

Województwa 

Wielkopolskiego 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ POLONIJNYCH 

 

W dniach 21–22 listopada 2019 roku odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim 

międzynarodowa konferencja naukowa „Sytuacja mniejszości i organizacji polskich w państwach 

sąsiedzkich – trzy spojrzenia”. Organizatorami konferencji były: Europejska Unia Wspólnot 

Polonijnych, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 

Uczestniczący w wydarzeniu przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 

za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski podziękował organizatorom za inicjatywę oraz 

podkreślił, jako szczególnie ważne, tworzenie polityki polonijnej w dialogu z ekspertami 

i naukowcami. 
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Na program konferencji składały się 3 sesje problemowe: 

I. „Status prawny i ekonomiczny Polaków w państwach sąsiedzkich” – prowadzenie: dr hab. 

Józef Tymanowski i Tadeusz A. Pilat; wystąpienia: Mariusz Wałach i Helena Legowicz (Czechy), 

Aleksander Zając (Niemcy), dr Tadeusz Gawin (Białoruś), Edward Trusewicz (Litwa), Halina 

Subotowicz-Romanowa (Rosja) oraz Lesia Jermak (Ukraina); 

II. „Edukacja polska w krajach sąsiedzkich” – prowadzenie dr hab. Krzysztof Szewior (UW), 

wystąpienia przedstawicieli organizacji polonijnych: Chrześcijańskiego Centrum Kultury Tradycji 

i Języka Polskiego, Związku Polaków na Litwie, Związku Polaków na Białorusi, Związku Polaków 

na Ukrainie, Kongresu Polaków w Federacji Rosyjskiej, Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej;  

III. „Przyszłość mniejszości polskich w państwach sąsiedzkich” – prowadzenie Edward 

Trusewicz, sekretarz generalny EUWP (referat „Emigracja Polaków z państw sąsiedzkich”; 

wystąpienia dra Andrzeja Anusza z Instytutu Józefa Piłsudskiego pt. „Demografia mniejszości 

polskich w państwach sąsiedzkich” oraz Agnieszki Boguckiej ze Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska” pt. „Zachowanie tożsamość narodowej”). 

Ponadto dyskutowano w 5 równoległych panelach tematycznych, poświęconych problemom 

Polaków w poszczególnych państwach sąsiedzkich: 

1. „Polacy w Niemczech” – moderowany przez prof. dra hab. Dariusza Popławskiego 

z Uniwersytetu Warszawskiego, z udziałem dra hab. Michała Nowosielskiego z Mazowieckiej 

Uczelni Publicznej w Płocku oraz organizacji polonijnych: Chrześcijańskiego Centrum Kultury 

Tradycji i Języka Polskiego, Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, Polskiej Rady 

w Niemczech; 

2. „Polacy na Litwie” – moderowany przez dra Piotra Kościńskiego z Akademii Finansów 

i Biznesu „Vistula” i Edwarda Trusewicza, wiceprezesa Związku Polaków na Litwie; 

3. „Polacy na Białorusi i w Federacji Rosyjskiej” – moderowany przez prof. dra hab. 

Stanisława Bielenia z udziałem prof. dra Zdzisława Juliana Winnickiego z Uniwersytetu 

Wrocławskiego, prof. dr Iwony Kabzińskiej-Stawarz z Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dra hab. 

Andrzeja Wierzbickiego z Uniwersytetu Warszawskiego. W panelu udział wzięli przedstawiciele 

organizacji polskich: dr Tadeusz Gawin (Związek Polaków na Białorusi), Teresa Kryszyń (Polska 

Macierz Szkolna na Białorusi), Halina Subotowicz-Romanowa i Elena Rogaczykowa (Kongres 

Polaków w Federacji Rosyjskiej); 

4. „Polacy na Ukrainie” – moderowany przez dra hab. Andrzeja Szeptyckiego i dra Vadyma 

Zheltovskego z Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpiły: Emilia Chmielowa (Federacja 

Organizacji Polskich na Ukrainie), Lesia Jermak (Związek Polaków na Ukrainie), Elwira Gilewicz 

(Żytomierski Obwodowy Związek Po-laków na Ukrainie); 

5. „Polacy w Republice Czeskiej” – moderowany przez prof. dra hab. Radosława 

Zenderowskiego z Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego, z udziałem dr Justyny Pokojskiej 
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i dra hab. Pawła Huta z Uniwersytetu Warszawskiego, dra Witolda Rybczyńskiego z Collegium 

Civitas; wystąpili przedstawiciele organizacji polskich: Helena Legowicz (Polski Związek 

Kulturalno-Oświatowego w RC), Mariusz Wałach (Kongres Polaków w Republice Czeskiej) 

i Tadeusz Smugała (Macierz Szkolna w Republice Czeskiej). 

Konferencja została zrealizowana dzięki środkom przekazanym w ramach sprawowania przez 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej opieki nad Polonia i Polakami za Granicą. 

 

22 listopada 2019 roku w Wilnie wicemarszałek Bogdan Borusewicz wziął udział 

w ceremonii pochówku liderów i uczestników powstania styczniowego na Litwie. 

 

26 listopada 2019 roku, otwierając w Senacie VI Zjazd Federacji Mediów Polskich na 

Wschodzie, marszałek Tomasz Grodzki podziękował uczestniczącym w Zjeździe dziennikarzom 

polskim i polonijnym z 10 państw – Białorusi, Czech, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, 

Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Węgier – za ich wysiłki za granicą na rzecz integralności Polaków 

i Polonii. Wyraził też satysfakcję, że to właśnie w Senacie w 2014 roku powstała Federacja. 

Uczestników witał również wicemarszałek Michał Kamiński. 

Federacja Mediów Polskich na Wschodzie (FMPnW) to organizacja, która reprezentuje 

większość polskich redakcji działających w krajach dawnego ZSRR. Jej członkowie spotykają się 

regularnie od 2013 roku, aby dyskutować o sytuacji polskich mediów i przypominać władzom 

o swoich postulatach. Ponadto zjazdy Federacji służą integracji środowiska dziennikarskiego, 

sprzyjają poszerzaniu współpracy, wymianie doświadczeń oraz realizacji wspólnych 

przedsięwzięć. W ramach zjazdów przeprowadzane są zamknięte walne zebrania członków 

Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, podczas których wybierane są władze na kolejną 

kadencję i przyjmowane są uchwały. Za organizację tych spotkań odpowiadają Fundacja „Pomoc 

Polakom na Wschodzie” oraz Fundacja „Wolność i Demokracja”. Wydarzenie z udziałem ponad 

40 redaktorów i redaktorek polonijnych odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP. 

W pierwszej części konferencji zaprezentowali się dziennikarze obecni po raz pierwszy na 

zjeździe mediów ze Wschodu – Oleg Czerwiński z Kazachstanu, redaktor „Ałmatyńskiego Kuriera 

Polonijnego” oraz Elena Pumnea z Mołdawii, która przekrojowo pokazała historię polskich 

mediów działających w tym kraju. Pumnea przybliżyła działalność trzech tytułów: pisma 

„Jutrzenka”, kwartalnika „Afisz”, czasopisma „Polonia Mołdawska” i jednej audycji radiowej  

– „Polska Fala w Gagauzji”. 

Kolejną część Zjazdu wypełniła prezentacja drugiej edycji kampanii społecznej 

„#KtoTyJesteś”, realizowanej na zlecenie Prezydium Senatu przez Fundację „Pomoc Polakom na 

Wschodzie”. Realizatorzy kampanii zachęcali do odwiedzania jej strony ktotyjestes.pl, gdzie 
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znajduje się wiele wartościowych materiałów do pobrania, w tym obszerna broszura zachęcająca 

do nauki języka polskiego. 

Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się panel dyskusyjny o szeroko pojętej 

dezinformacji w mediach, prowadzony m.in. przez przedstawicieli Ośrodka Studiów Wschodnich 

i Fundacji INFO OPS Polska. 

W ramach prezentacji nowych inicjatyw mediów polskich Robert Mickiewicz podsumował 

12 miesięcy wydawania odświeżonego kolorowego tygodnika „Magazyn «Kurier Wileński»”, 

a Eugeniusz Sało przybliżył projekt „Kurier Galicyjski TV”, zachęcając inne redakcje do produkcji 

newsowych materiałów wideo. 

W drugim panelu dyskusyjnym pt. „Język polski. Tendencje, promocja i wyzwania” udział 

wzięli: Karolina Zioło-Pużuk (Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców WNH UKSW), 

Bogusław Szymański (Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej) 

i Małgorzata Kamińska (Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą). Paneliści dyskutowali 

m.in. o tym, jak można wykorzystać media polskie w celu wzmocnienia języka polskiego oraz jaka 

jest aktualnie sytuacja polskich szkół na Wschodzie.  

W części zamkniętej obradowali członkowie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Do 

grona Federacji zostali przyjęci nowi członkowie z Ukrainy, Mołdawii i Rosji, wybrano nowy 

zarząd oraz prezesa – Jerzego Wójcickiego z Winnicy, redaktora naczelnego „Słowa Polskiego”. 

29 listopada 2019 roku senator Józef Zając wziął udział w XX Regionalnym Festiwalu 

Kultury Polskiej w Winnicy na Ukrainie. 

 

3 grudnia 2019 roku senator Michał Seweryński wziął udział w zebraniu Komisji 

Naukowej Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. 

 

5 grudnia 2019 roku przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 

Granicą, senator Kazimierz Michał Ujazdowski, gościł Marka Skulimowskiego, Prezesa 

i Dyrektora Wykonawczego Fundacji Kościuszkowskiej. Rozmowa dotyczyła promocji polskiej 

nauki i kultury w USA. Przewodniczący przekazał wyrazy szacunku dla Fundacji Kościuszkowskiej 

w Nowym Jorku za konsekwentny wysiłek promocyjny. 

 

10 grudnia 2019 roku senator Mieczysław Golba wziął udział w Forum Polskich 

Inwestorów w Mińsku na Białorusi. 

 

10 grudnia 2019 roku przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 

Granicą, senator Kazimierz Michał Ujazdowski, gościł w Senacie grupę osób z Argentyny, Brazylii, 
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Wenezueli i Peru – uczestników programów skierowanych do przedstawicieli środowisk 

polonijnych w Ameryce Południowej. W ramach zadań „Szańce kultury – promocja kultury 

polskiej w Ameryce Południowej” oraz „Wspomaganie efektywności nauki języka polskiego drogą 

do wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii w Ameryce Południowej”, 

realizowanych ze środków senackich przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, relacje z Polską 

mogli zacieśnić nauczyciele języka polskiego, choreografowie polonijnych zespołów 

folklorystycznych oraz animatorzy kultury i życia społeczności polonijnych – w tym uczestnicy 

Kongresu Młodzieży Polonijnej w Kurytybie. 

 

12 grudnia 2019 roku w kamieńcu Podolskim i Winnicy senator Maria Koc wzięła udział 

w akcji pomocy Polakom na Ukrainie. 

 

17 grudnia 2019 roku Marszałek Tomasz Grodzki spotkał się z Prezydium Rady Polonii 

Świata na czele z jej przewodniczącą Teresą Berezowską. 

W spotkaniu wzięli udział także wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Bożena 

Kamińska, prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa, prezes Konwentu 

Organizacji Polskich w Niemczech Alexander Zając, prezes Europejskiej Unii Wspólnot 

Polonijnych Tadeusz Pilat oraz przedstawiciel ZHP poza granicami kraju Tomasz Kostienko. 

W rozmowach uczestniczył też przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności 

z Polakami za Granicą, senator Kazimierz Michał Ujazdowski, oraz zastępca przewodniczącego tej 

komisji, senator Wojciech Ziemniak. 

Tematem spotkania była współpraca Senatu z Polonią w X kadencji Izby i planowany na rok 

2021 VI Światowy Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. 

 

19 grudnia 2019 roku podczas spotkania z grupą młodzieży polonijnej z Australii 

przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator Kazimierz 

Michał Ujazdowski, zwrócił się do przybyłych słowami „Jesteście tutaj szczególnymi gośćmi, gdyż 

Senat wypełnia tradycyjną, jeszcze od czasu II Rzeczypospolitej, misję kontaktu i wspierania 

Polaków poza granicami kraju. Razem tworzymy wspólnotę narodową złączoną kulturą, wspólną 

przeszłością, miłością do języka”. Młodzież z 8 polskich szkół sobotnich ze stanu Nowa 

Południowa Walia przybyła do kraju przodków w ramach projektu „Lato z Polską”, realizowanego 

przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a współfinansowanego przez Senat w ramach opieki 

nad Polonią i Polakami za granicą. 
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W dniach 20–21 grudnia 2019 roku senator Kazimierz Michał Ujazdowski, 

przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, odwiedził 

środowiska Polaków w Grodnie, Sopoćkiniach i Wołkowysku na Białorusi. Wizyta była okazją do 

rozmów z prezesami organizacji polskich oraz spotkania z uczniami i nauczycielami polskich 

szkół. Senator odwiedził również Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku. 

 

19 stycznia 2020 roku senator Wojciech Ziemniak przebywał w Berlinie na zaproszenie 

Polskiej Rady Związku Krajowego w Berlinie. Spotkanie oraz odbywający się co roku Polonijny 

Koncert Noworoczny były sposobnością do podsumowania działalności w roku 2019 oraz do 

wyróżnienia najciekawszych przedsięwzięć polonijnych podczas gali "Najlepszy z Najlepszych 

2019 roku”. 

 

W dniach 23–25 stycznia 2020 roku przewodniczący Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski wizytował środowiska polskie 

w Belgii. Senator uczestniczył w posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Ambasadzie RP 

w Brukseli, odwiedził Katedrę Polonistyki na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli, spotkał się 

z przedstawicielami Polskiej Wspólnoty Katolickiej oraz ze społecznością Szkoły Polskiej przy 

Ambasadzie RP w Brukseli. 25 stycznia wziął udział m.in. w uroczystym otwarciu nowej siedziby 

Szkoły Polskiej im. gen. Stanisława Maczka w Antwerpii. 

 

29 stycznia 2020 roku Marszałek Senatu Tomasz Grodzki spotkał się z przedstawicielami 

najstarszej polskiej uczelni poza granicami kraju – Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 

w Londynie. 

Uniwersytet, który rok wcześniej obchodził swoje 80-lecie planuje kontynuację działalności, 

opartą na misji i etosie dawniejszego PUNO. Jako cel główny uczelnia stawia przed sobą „służenie 

Polakom wszystkich pokoleń, którzy przebywając poza granicami swego kraju lub kraju 

przodków, pragną poszerzać swą wiedzę, kontynuować studia akademickie w języku polskim, 

utrzymywać kontakt z polską nauką, kulturą, językiem – z polskością”. 

Plany Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie koncentrują się przede wszystkim na 

wspieraniu najmłodszej emigracji i zaoferowaniu jej wiedzy akademickiej oraz kształcenia 

praktycznego – tak aby słuchacze pozyskali umiejętności, które wspomogą ich w znalezieniu pracy 

i pomyślnym funkcjonowaniu w nowym otoczeniu. Tysiące polskich dzieci rodzą się 

w wielokulturowych i wielonarodowościowych środowiskach dzisiejszej Europy, coraz więcej jest 

małżeństw mieszanych, toczą się procesy nieustannej akulturacji i inkulturacji, a tradycyjny 

patriotyzm powoli traci swą siłę i atrakcyjność. Rolą polskiej uczelni poza ojczyzną jest także 
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nieustanne krzewienie – poprzez edukację – kultury polskiej i ukazywanie jej wkładu w spuściznę 

i dzień dzisiejszy wielokulturowego społeczeństwa europejskiego. 

 

3 lutego 2020 roku senator Kazimierz Michał Ujazdowski gościł Czesława Okińczyca, 

polskiego działacza, adwokata, polityka. Rozmowa toczyła się wokół wsparcia inicjatyw Polaków 

na Litwie. Przewodniczący podziękował gościowi za zaangażowanie i konsekwentną, wytrwałą 

wieloletnią pracę, a szczególnie za dzieło Radia „Znad Wilii”. 

13 lutego 2020 roku w Senacie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 

16. edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. 

„Tylko tworząc kulturę, można ją zachować”. Przewodniczący jury wicemarszałek Senatu Michał 

Kamiński podziękował dziennikarzom polonijnym za to, że z determinacją i talentem podtrzymują 

polską kulturę, język, tożsamość narodową i więź Polaków z zagranicy z ojczyzną. 

Na konkurs nadesłano 31 prac, m.in. z Litwy, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Czech, Stanów 

Zjednoczonych i Polski. Były wśród nich artykuły prasowe, reportaże radiowe i telewizyjne, teksty 

z portali internetowych. Jury zdecydowało o przyznaniu 2 równorzędnych, pierwszych nagród: 

Cezaremu Galkowi za reportaż wyemitowany w Radiu Zachód pt. „80 lat miłości do Wilna”  

– barwną, wielowymiarową opowieść o postaci związanej z Wilnem, o miłości do tego miasta, 

o kultywowaniu wileńskiego, miejskiego folkloru, działalności artystycznej promującej ten folklor, 

o gromadzeniu i ocaleniu przed zapomnieniem tekstów wileńskich piosenek – oraz Alicji 

Grzechowiak za wyemitowany w TVP Wilno reportaż filmowy pt. „Pani Krystyna” o Krystynie 

Adamowicz, dziennikarce, społeczniczce, która całe życie poświęciła wspieraniu kultury i języka 

polskiego na Litwie. Laureatem trzeciej nagrody został Rafał Skórski autor tekstu opublikowanego 

w kwartalniku „Gourmet” pt. „Francuska klasyka z polskim rodowodem” – tekst opowiada 

o wkładzie Polaków we francuską kuchnię poprzez pryzmat sukcesu polskiego restauratora we 

Francji. 

Jury zdecydowało o przyznaniu czterech równorzędnych wyróżnień: Grażynie Preder za 

wyemitowany na antenie Polskiego Radia Koszalin reportaż radiowy pt. „Życie w cieniu pałacu” 

o budynku, który w podwileńskiej miejscowości staje się centrum życia kulturalnego, co ma wpływ 

na przywracacie polskiej pamięci historycznej i popularyzację polskiej kultury; Agacie Rokickej za 

wyemitowany na antenie Radia Szczecin reportaż radiowy pt. „Dziecięca lwowska fala”, w którym 

świat radia przedstawiony jest z perspektywy dzieci tworzących w języku polskim audycje 

w lwowskim radiu, upowszechniającym polskie tradycje, polską kulturę i integrującym polską 

młodzież ze Lwowa; Artemowi Czernyszewowi za wyemitowany na antenie radia „Rodacy na 

Syberii” reportaż radiowy pt. „Zakończenie roku szkolnego w Abakanie”, w którym przedstawiono 

obraz żyjących w rosyjskiej Republice Chakasji osób polskiego pochodzenia, starających się mimo 

trudności pielęgnować polskość, kultywować polskie obyczaje i kulturę; Piotrowi Płonce za 

wyemitowany w PepeTV reportaż pt. „Poezjada”, dokumentujący cenną inicjatywę polonijną 
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w Niemczech, to jest cykliczne spotkania polonijnych artystów – poetów i muzyków – którzy mają 

tam możliwość zaprezentowania swojej twórczości, co pozwala na integrację środowiska 

polonijnego i budowanie polonijnej wspólnoty, a poprzez tworzenie kultury mającej swe źródło 

w polskiej spuściźnie – także na tej spuścizny zachowanie. 

 

W dniach 15–17 lutego 2020 roku w Atenach wicemarszałek Senatu Michał Kamiński 

oraz senatorowie Mariusz Gromko i Wiktor Durlak na zaproszenie Fundacji „Hagia Marina” 

wzięli udział w uroczystościach ku czci Ostrobramskiej ikony Matki Bożej w Grecji oraz 

w modlitwie jubileuszowej z okazji 100-lecia bitwy warszawskiej, zwanej cudem nad Wisłą. 

 

W dniach 21–23 lutego 2020 roku w Irlandii senatorowie Wojciech Ziemniak i Paweł 

Arndt wzięli udział w obchodach 10-lecia działalności Szkoły Polskiej w Dublinie. 

 

2 maja 2020 roku z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Flagi RP 

marszałek Senatu Tomasz Grodzki zwrócił się do Polonii i Polaków za Granicą z następującym 

wystąpieniem. 

„Majowe święta: rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja i wejścia Polski do Unii 

Europejskiej, Dzień Flagi czy Dzień Polonii i Polaków za Granicą upamiętniają najcenniejsze dla 

nas wartości: umiłowanie ojczyzny, symboli narodowych, wolności, solidarności, poszanowania 

praw i godności człowieka.” 

Odnosząc się do przeszłości i tradycji współpracy państwa i środowisk poza granicami kraju 

marszałek stwierdził: 

„Obchodami Dnia Polonii, ustanowionego z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej  

– tradycyjnego opiekuna Polonii i Polaków rozsianych po całym świecie, podkreślamy wkład 

światowego ruchu polonijnego w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i zasługi 

Polonii w walce o zachowanie polskiej tożsamości narodowej. Nawiązujemy też do przedwojennej 

tradycji obchodzenia Dnia Opieki nad Rodakami na Obczyźnie. 

W przeszłości i obecnie Polonia zdecydowanie i odważnie zabiera głos w kwestiach 

kluczowych dla Narodu Polskiego, działa na rzecz współpracy międzynarodowej, umocnienia 

pozycji Polski w świecie czy obrony dobrego imienia naszego kraju. Polonia i Polacy za granicą 

angażują się w życie społeczności lokalnych, są orędownikami wiedzy o współczesnej Polsce, ale 

także o jej historii, tradycji i kulturze. Jest to nasz ogromny potencjał i atut”. 

Marszałek nawiązał także do aktualniej sytuacji związanej z pandemią: 

„Jesteście Państwo uosobieniem pięknej łacińskiej maksymy „Alteri vivas oportet si tibi vis 

vivere” - na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie. Dumą napełniają mnie inicjatywy 
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środowisk polonijnych w walce z pandemią: szycie masek czy druk przyłbic, organizowanie 

zbiórek pieniędzy, żywności czy środków higieny dla najbardziej potrzebujących”. 

Ponadto marszałek Senatu zapewnił, iż pomimo faktu, że decyzją posłów i rządu senacka 

opieka nad rodakami za granicą utraciła wymiar finansowy, Senat nie odstąpi od pracy na rzecz 

Polonii i Polaków poza krajem i tak jak dotychczas będzie głosem rodaków w świecie, 

popularyzatorem aktywności i polonijnego wkładu w rozwój naszego kraju, budowanie pozycji 

Polski na arenie międzynarodowej oraz obronę jej dobrego imienia. Zadeklarował też niezmienne 

wsparcie dla obrony praw polskich mniejszości oraz aktywne zaangażowanie w proces 

ustawodawczy dotyczący spraw Polonii i Polaków za granicą. 

„Pragnę Państwa zapewnić, iż Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest niezmiennie po waszej 

stronie.” – stwierdził marszałek Tomasz Grodzki, i dodał: – Wierzę, że jeszcze nie raz będę mógł 

spotkać się z Państwem i osobiście podziękować za wszystko, co robicie dla Ojczyzny, a przede 

wszystkim za to, że macie Polskę cały czas w swoich sercach.” 

 

W dniu 16 czerwca 2020 roku odbyło się zdalne spotkanie prezydium Komisji Spraw 

Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z Prezydium Rady Polonii Świata. Dyskutowano 

o możliwościach dalszej współpracy Polonii z Senatem. Prezydium komisji zapewniło, że Polonia 

i Polacy za granicą na zawsze pozostaną dla Senatu priorytetem, a finansowanie przedsięwzięć 

polonijnych przez resorty, które dysponują aktualnie środkami na ten cel, będzie przez Senat 

monitorowane. 

 

W dniach 18–19 lipca 2020 roku miała miejsce wizyta senatora Kazimierza Michała 

Ujazdowskiego, przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, 

oraz senatora Andrzeja Pająka w Winnickim Okręgu Konsularnym na Ukrainie. W dniu 19 lipca 

2020 roku delegacja wzięła udział w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej 

Szkaplerznej w Berdyczowie. Następnie członkowie delegacji spotkali się w Domu Polskim 

w Żytomierzu z działaczami organizacji polskich – rozmawiano o problemach oświaty, kultury 

i prasy. „Polska po 1989 roku stała się wzorem poszanowania praw mniejszości narodowej. 

Pragniemy, by Ukraina również osiągnęła ten standard i by prawa Polaków na Ukrainie były 

w pełni zabezpieczone” – podkreślił przewodniczący Ujazdowski. 

 

W dniach 13‒14 września 2020 roku wizytę w Austrii złożył marszałek Tomasz Grodzki 

wraz z delegacją w składzie: wicemarszałek Bogdan Borusewicz, przewodniczący Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, senator Bogdan Klich, oraz senatorowie Halina Bieda, Leszek 

Czarnobaj, Wadim Tyszkiewicz i Jacek Włosowicz. Delegacja Senatu wzięła udział 
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w uroczystościach z okazji 337. rocznicy odsieczy wiedeńskiej i w dożynkach w polskim 

sanktuarium narodowym na Kahlenbergu w Wiedniu. 

„Odsiecz wiedeńska to był wspaniały przykład solidarności w obronie wartości” – powiedział 

marszałek Senatu i zauważył, że to także przykład solidarności w obronie cywilizacji europejskiej 

i wartości, które wyznawali przedstawiciele kilkunastu narodowości, pod komendą polskiego 

króla Jana III Sobieskiego idący na odsiecz Wiedniowi. Dodał, że takiej solidarności w obronie 

cywilizacji europejskiej potrzebujemy zawsze, a w dobie pandemii koronawirusa – w sposób 

szczególny. 

Marszałek Senatu podziękował obecnym na uroczystościach przedstawicielom Polonii za to, 

że budują wspólnotę z krajem i starają się godnie reprezentować ojczyznę na obcej ziemi, 

przynosząc jednocześnie chlubę i pożytek miejscom, w którym przyszło im żyć. Podczas mszy 

w polskim sanktuarium narodowym patronami austriackiej Polonii zostali ogłoszeni św. Jan 

Paweł II oraz siostry ‒ św. Maria Urszula Ledóchowska i bł. Maria Teresa Ledóchowska. 

Marszałek Tomasz Grodzki wraz z delegacją spotkał się także w polskiej ambasadzie 

z przedstawicielami austriackiej Polonii. Rozmowa dotyczyła głównie problemów polskiego 

szkolnictwa w Austrii. Marszałek zapewnił, że Senat jest zawsze otwarty na debatę nad 

problemami środowisk polonijnych. „W DNA Senatu jest wdrukowana opieka nad Polonią” – 

podkreślił. 

 

17 września 2020 roku w 81. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę marszałek 

Senatu RP Tomasz Grodzki złożył wieniec przed Pomnikiem Poległym i Pomordowanym na 

Wschodzie i oddał hołd ofiarom sowieckiej napaści. 

 

19 września 2020 roku wicemarszałek Michał Kamiński wziął udział w uroczystości 

z okazji 100. rocznicy bitwy pod Dytiatynem na Ukrainie. 

 

28 września 2020 roku Komisja Ustawodawcza przyjęła wniesiony przez grupę senatorów 

PiS projekt uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej 

w III Rzeszy. W projekcie tym przypomniano, że 27 lutego 1940 roku niemiecka Rada Ministrów 

na Rzecz Obrony Rzeszy wydała rozporządzenie z mocą ustawy o organizacjach polskiej grupy 

narodowej w Rzeszy Niemieckiej, potocznie nazywane dekretem Göringa. Zakazano w nim 

działalności istniejących i zakładania nowych organizacji polonijnych na terenie III Rzeszy, a ich 

majątek przejęto bez odszkodowania. Rezultatem dekretu Göringa były też prześladowania, 

którym już wcześniej poddawani byli działacze polonijni, uznani za wrogów narodowego 

socjalizmu i masowo więzieni w obozach koncentracyjnych. Jak zaznaczono w uchwale, „Senat 

stoi na stanowisku, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego rozporządzenie z 1940 roku 
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było sprzeczne z obowiązującymi wówczas standardami międzynarodowymi i jako takie należy je 

uznać za nieważne od początku”. W projekcie zadeklarowano też wsparcie dla działań organizacji 

polonijnych zmierzających do przywrócenia posiadanego przed II wojną światową statusu 

mniejszości narodowej i przysługujących z tego tytułu praw mniejszości w Niemczech, a także 

uzyskania odszkodowań za bezprawnie przejęte mienie. 

 

W dniach 10‒12 października 2020 roku z wizytą w Rzymie przebywał marszałek 

Tomasz Grodzki wraz z delegacją w składzie: wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka, 

przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

‒ senatorowie Kazimierz Michał Ujazdowski i Wojciech Ziemniak – oraz senator Marek 

Martynowski. 

Delegacja Senatu uczestniczyła w XXV Jubileuszowym Zjeździe Związku Polaków we 

Włoszech. Przemawiając do zebranych, marszałek Tomasz Grodzki zwrócił uwagę, że tradycja 

polskiej obecności we Włoszech sięga odległych czasów ‒ od Kopernika i Kochanowskiego, którzy 

studiowali w Bolonii i Padwie, przez emigrację po powstaniach narodowych aż po tę z czasów 

reżimu totalitarnego. „To znalazło swój najpiękniejszy wyraz w Legionach Polskich, z których 

urodziła się pieśń, będąca naszym hymnem narodowym (...). To znak szczególny” – podkreślił 

marszałek. W jego ocenie ta przeszłość wielu pokoleń, w tym współcześnie żyjących tu 

emigrantów, zaowocowała tym, że Związek Polaków we Włoszech jest organizacją niezwykle 

prężną, starającą się poprzez edukację, imprezy społeczno-kulturalne, edukacyjne i sportowe 

krzewić i kultywować polską kulturę i język. „Włochy i Rzym są przykładem, jak Polacy potrafią 

się wspaniale zorganizować” – podkreślił marszałek Tomasz Grodzki. „Jestem państwu za to 

niezwykle wdzięczny. W imieniu Senatu składam gorące podziękowanie i proszę, abyście 

kontynuowali to piękne dzieło”. Marszałek Tomasz Grodzki zaapelował do uczestników zjazdu, by 

pamiętali, że Senat pozostaje zawsze dla nich otwarty i jest ich domem w ojczyźnie. „Zawsze 

będziecie mile widziani i zawsze będziemy starali się pomóc, aby rzesza milionów Polaków 

rozsianych po całym świecie, w tym we Włoszech, miała stałe poczucie więzi z macierzą, 

z ukochaną ojczyzną”  

– podkreślił. Jak powiedział, choć Senat nie rozdziela już środków finansowych przeznaczonych 

na opiekę nad Polonią, to „nie zwolnił się i nie chce się zwolnić z obowiązku, zaszczytu i 

przyjemności współpracy z Polonią, opieki nad Polonią i łączności ze wszystkimi, którzy czują się 

Polakami”. 

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz 

Michał Ujazdowski wyraził opinię, że polityka kulturalna Polski poza granicami kraju powinna 

czerpać z dziedzictwa myśli św. Jana Pawła II. Zapowiedział, że 13 października 2020 roku 

zostanie w Senacie otwarta wystawa „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”, ukazująca 

zaangażowanie papieża Polaka w działania służące zachowaniu praw narodów do 
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samostanowienia. Poinformował, że wystawa przekazana zostanie Związkowi Polaków we 

Włoszech, aby mogły ją zobaczyć nie tylko kręgi polonijne, lecz także szeroka włoska publiczność. 

Polska delegacja miała okazję obejrzeć występ uczniów polskich szkół, którzy recytowali 

poezję Wisławy Szymborskiej i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, a także wysłuchać koncertu 

muzyki poważnej. Podsumowując udział w obradach zjazdu, marszałek Tomasz Grodzki 

dziękował za zaszczyt uczestniczenia w nim i spotkania z rodakami we Włoszech. Szczególne 

podziękowania skierował na ręce Urszuli Stefańskiej-Andreini, prezes Związku Polaków we 

Włoszech. „Tysiąc pięćset kilometrów od ojczyzny, a czujemy tutaj ducha polskości wszystkimi 

zmysłami”  

– powiedział. 

W polskiej ambasadzie delegacja Senatu spotkała się również z absolwentami szkół polskich 

w Rzymie i Ostii. Marszałek Tomasz Grodzki dziękował młodym ludziom, że zdecydowali się  

– oprócz nauki w szkołach włoskich – podjąć także trud dodatkowych zajęć w polskich szkołach. 

„Kultywowanie polskości, języka, wiedzy, gdy żyjecie na gościnnej ziemi włoskiej, jest szczególnie 

godne szacunku” – podkreślił. Zachęcał także młodych ludzi, by w swoim życiu podążali za 

własnymi marzeniami i dążeniami: „Niech was nic nie hamuje, nie oglądajcie się na innych, 

kierujcie się pozytywnymi motywacjami, a nagrody, splendory czy tytuły przyjdą same”. 

Marszałek namawiał także do studiowania w Polsce. „Nie patrzcie na to, co Włochy i Polska mogą 

zrobić dla was, ale co wy możecie zrobić dla Włoch i Polski” – zaapelował i dodał: „Wierzę, że po 

latach będziecie mogli powiedzieć, że przeżyliście swoje życie dobrze i pożytecznie, myśląc nie 

tylko o sobie, ale także o innych”. 

Senacka delegacja oddała hołd Stanisławowi Augustowi Morawskiemu, współzałożycielowi 

Związku Polaków we Włoszech i nestorowi włoskiej Polonii, pochowanemu na rzymskim 

cmentarzu Prima Porta. 

Marszałek i towarzyszący mu senatorowie oddali też hołd św. Janowi Pawłowi II przy jego 

grobie w Bazylice św. Piotra w Watykanie. Odwiedzili również stację Polskiej Akademii Nauk, 

gdzie zapoznali się z jej zbiorami i funkcjonowaniem. „Żywimy nadzieję, że będzie ona nie tylko 

kontynuatorką dumnej historii naszej obecności w Rzymie i we Włoszech, ale będzie także 

inspiratorką, opiekunką i przewodniczką dla ludzi nauki, odwiedzających Wieczne Miasto”  

– napisał marszałek w księdze pamiątkowej placówki. 

 

28 października 2020 roku Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy 

Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów. W uchwale tej Senat RP, przekonany o szczególnym 

znaczeniu Bitwy o Anglię dla losów II wojny światowej, oddaje hołd jej wszystkim bohaterom, 

a szczególnie polskim pilotom. Przypomniano, że Bitwa o Anglię była jednym z decydujących starć 

II wojny światowej i że wzięło w niej udział 145 polskich pilotów. „Walczyli oni zarówno 

w polskich dywizjonach myśliwskich i bombowych, jak i w jednostkach brytyjskich, zestrzeliwując 
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ponad 200 samolotów wroga. Szczególną chwałą okrył się dywizjon 303, którego piloci strącili 

110 samolotów niemieckich przy stratach własnych wynoszących 8 pilotów. Łącznie w Bitwie 

o Anglię poległo 29 polskich pilotów” – podkreślono. W tekście uchwały przytoczono też słynne 

słowa ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, który wspominając Bitwę 

o Anglię, powiedział: „Nigdy w dziejach ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele 

tak nielicznym”. 

 

30 października 2020 roku w imieniu marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego 

ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, dr hab. Arkady Rzegocki, złożył wieniec na grobie Jana Kowalewskiego w przededniu 

55. rocznicy jego śmierci. Rok 2020 z inicjatywy Senatu RP został ustanowiony Rokiem Jana 

Kowalewskiego. 

Jan Kowalewski, urodzony w Łodzi w 1892 roku porucznik Biura Wywiadowczego Oddziału 

II Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego jako utalentowany kryptograf i znawca tematyki 

wojny domowej w Rosji, ogromnie przyczynił się do zwycięstwa II Rzeczypospolitej w wojnie 

1920 roku Dokonał on złamania szyfrów wojsk bolszewickich, co umożliwiło wojsku polskiemu 

uzyskanie przewagi wywiadowczej, umiejętnie spożytkowanej przez naczelne dowództwo podczas 

przygotowania planu bitwy warszawskiej. Jan Kowalewski uczestniczył także w trzecim powstaniu 

śląskim. Awansowany na stopień podpułkownika, pełnił w późniejszych latach wiele 

odpowiedzialnych funkcji państwowych, był attaché wojskowym przy Poselstwie RP w Moskwie 

i w Bukareszcie. Podczas II wojny światowej na zlecenie rządu gen. Władysława Sikorskiego 

prowadził szeroko zakrojoną akcję wywiadowczą w państwach Osi. Po wojnie nie mógł powrócić 

do Polski, pozostał na obczyźnie. Zmarł w Londynie w roku 1965. W uznaniu jego zasług dla 

państwa polskiego Senat Rzeczypospolitej Polskiej w październiku roku 2019 ustanowił rok 2020 

Rokiem Jana Kowalewskiego. 

 

27 grudnia 2020 roku rozstrzygnięta została 17. edycja Konkursu o Nagrodę Marszałka 

Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych, tym razem pod hasłem „Człowiek rodzi się nie 

sobie, tylko dla swojej ojczyzny”. Celem konkursu, w kontekście 100-lecia Bitwy Warszawskiej, 

było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy Polaków ponad granicami łączy pamięć o wielkich 

wydarzeniach historycznych. 

Pierwszą nagrodę otrzymali Sonia Pajgert i Wiktor Pajgert za film pt. „Polacy Odessy  

– zniszczona pamięć” opublikowany na kanale „Polska Nuta” TV, na portalu YouTube. Film jest 

przejmującą opowieścią o tragicznych losach Polaków mieszkających w Odessie na przełomie XIX 

i XX wieku. Pokazuje ich udział w ważnych dla Polski wydarzeniach – w wojnie z bolszewikami 

czy w powstaniu styczniowym. Film bogato ilustrowany materiałami archiwalnymi, 

dokumentami, wypowiedziami historyków, wspomnieniami potomków represjonowanych 



aktualizacja: 11 listopada 2022 r. 

 337 

Polaków, w ocenie jury, zasłużył na pierwszą nagrodę jako praca najgłębiej oddająca myśl 

przewodnią tej edycji konkursu. 

Drugą nagrodę jury przyznało Iwonie Piętak za reportaż radiowy „Od frontów I wojny 

światowej do obozu jenieckiego w Starobielsku – rzecz o żołnierzu i lekkoatlecie Tadeuszu 

Kirchnerze”, wyemitowany w Polskim Radiu Rzeszów 11 listopada 2020 r. To opowiedziana 

w sposób niezwykle interesujący historia bohaterskiego żołnierza i sportowca – kpt. Tadeusza 

Kirchnera. W pracy istotny jest wątek emigracyjny. Reportaż ukazuje, jak ponad granicami trwa 

pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych i bohaterach tych wydarzeń. Z reportażu wynika, 

że pamięć o wydarzeniach historycznych splata losy Polaków żyjących na emigracji z losami ludzi 

żyjących w Polsce i skłania do wspólnego działania na rzecz utrwalenia tej pamięci. 

Jury zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych trzecich nagród. Jedną z nich 

przyznano Ewie Szkurłat za reportaż radiowy „Bilet z rowerem”, wyemitowany 8 marca 2020 r. 

w Radiu Kraków. Reportaż pokazuje, że historia Polski wpisuje się w osobiste losy Polaków 

żyjących za granicą, a nawet je zmienia. Bohaterka reportażu, odkrywając rodzinną historię, 

powraca z emigracji w Kanadzie do Polski. Na wyróżnienie, w ocenie jury, zasługuje ciekawy 

sposób przedstawienia losów głównej bohaterki reportażu i intrygujący początek audycji. 

Ex aequo nagrodzono Ewę Trzcińską za reportaż „Lekcja historii, czyli życia” opublikowany 

19 listopada 2020 r. na portalu polacywewłoszech.com. Jest to relacja ze zdalnej lekcji historii na 

temat Bitwy Warszawskiej i jej znaczenia dla współczesnej młodzieży mieszkającej za granicą, 

przeprowadzonej przez autorkę reportażu w polonijnej szkole w Bolonii. Reportaż zainspirowany 

został tematem konkursu. Pokazuje postawy i przywiązanie do polskości młodych Polaków 

żyjących we Włoszech. 

Jury przyznało jedno wyróżnienie: Sławie Ratajczak za esej „W setną rocznicę bitwy 

warszawskiej 1920”, opublikowany w portalu internetowym Gazeta Rynek –Hamburg 

10 listopada 2020 r. Esej ten to wspomnienia – także rodzinne – polonijnej nauczycielki 

i dziennikarki, wpisane w historię Polski, podobnie jak refleksje dzieci ze szkoły polonijnej 

w Niemczech i ich rodziców. 

W roku 2020 na konkurs nadesłano prace m.in. z Litwy, Ukrainy, Niemiec, Austrii i Polski. 

Były wśród nich artykuły prasowe, reportaże radiowe i telewizyjne, filmy, teksty z portali 

internetowych. Z nadesłanych prac wynika, że wielu Polaków w kraju i poza granicami interesuje 

się przeszłością oraz że wciąż żywa jest pamięć o zwycięskiej Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej 

bohaterach. Okazuje się, że pamięć historyczna ma wpływ na kształtowanie postaw współczesnych 

Polaków żyjących poza granicami, a także że łączy nas pamięć o pokoleniach naszych przodków, 

co ma wpływ na umacnianie więzi łączących Polonię i Polaków z zagranicy z Polakami w kraju. 

Laureaci zostali zaproszeni na spotkanie w Senacie, które miało się odbyć na początku 

nowego roku, wyjątkowo w formie on-line. 
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25 marca 2021 roku obecni na konferencji prasowej marszałek Senatu RP oraz 

przedstawiciele demokratycznej większości w Senacie, jak również posłowie i przedstawiciele 

społeczności białoruskiej w Polsce, wspólnie zaapelowali o rozszerzenie przez Polskę i Unię 

Europejską reżimu sankcyjnego wobec władz białoruskich. „Jednocześnie musimy upomnieć się 

jako opiekunowie Polonii na całym świecie o Polaków dramatycznie represjonowanych w sposób 

przewlekły, ale bardzo ostro w ostatnich dniach: o panią Andżelikę Borys, o pana Andrzeja 

Poczobuta i wielu innych, z których nie wszystkich nawet znamy” – powiedział wówczas 

marszałek Senatu. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz wyraził podziw dla społeczeństwa 

białoruskiego za opór i mobilizację, a odnosząc się do represji wobec mniejszości polskiej, 

stwierdził, że rząd polski powinien na nie odpowiedzieć, wprowadzając „niezależne od UE sankcje 

sektorowe” i wezwał polski rząd do ich wprowadzenia. Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski poinformował, że ma powstać 

projekt uchwały Senatu, który miałby być rodzajem apelu do parlamentów państw UE o wspólne 

działanie w sprawie rozszerzenia przez UE reżimu sankcyjnego. 

 

W dniu 1 maja 2021 r. marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki z okazji Dnia Polonii 

i Polaków za Granicą wystosował następujące życzenia. 

„Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy! 

Już po raz dwudziesty obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. To dzień poświęcony 

rzeszom tych, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza granicami Ojczyzny. Są wśród nich ci, 

których zatrzymała powojenna zmiana granic, ale także ci, którzy wyjechali w poszukiwaniu 

lepszego losu; ci, których zmusiła do wyjazdu komunistyczna władza, czy ci, dla których emigracja 

była jedynym z możliwych wyborów ideowych czy moralnych. 

Bez względu na to, jakie były powody, istotne jest to, że święto Polonii wzmacnia poczucie 

polskiej wspólnoty narodowej ponad granicami i ponad wszelkimi podziałami. 

W ostatnim czasie nasze świętowanie ma jednak inny niż zwykle charakter. Globalna 

pandemia COVID-19 spowodowała, że tak jak w ubiegłym roku, tak i obecnie, nie możemy spotkać 

się osobiście i dochować pięknej tradycji światowych obchodów w krajach zamieszkania naszych 

Rodaków, zapoczątkowanej przez pana marszałka Bogdana Borusewicza w 2008 roku. Wierzę, że 

w kolejnych latach będziemy mogli powrócić do tego chlubnego zwyczaju. 

Dzień Polonii to nie tylko święto Polaków rozsianych po całym świecie, to także wyraz 

zainteresowania Izby Wyższej polskiego parlamentu sytuacją Rodaków za granicą. Już Senat 

I kadencji upomniał się o zapewnienie Polakom na Kresach Wschodnich pełni praw do 

zachowania tożsamości narodowej, nauczania języka polskiego, podtrzymywania kultury, 

praktykowania religii, kultywowania polskich tradycji i obyczajów. Wówczas, gdy senatorowie 

przyjmowali uchwałę w sprawie polityki wschodniej Rzeczypospolitej Polskiej, nie przypuszczali 

nawet, że po bez mała ćwierć wieku sytuacja naszych Rodaków na Białorusi wymagać będzie 
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jeszcze bardziej stanowczych i zdecydowanych działań. Szczególnie dziś nie możemy pozostać 

obojętni, gdy łamane są prawa Polaków, od pokoleń mieszkających w tym kraju. Nie możemy 

godzić się na to, że przedstawiciele mniejszości polskiej, między innymi pani Andżelika Borys, 

Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i wielu, wielu innych, poddawani są haniebnym represjom. 

Dlatego po raz kolejny wzywam reżim Aleksandra Łukaszenki do natychmiastowego uwolnienia 

bezprawnie więzionych, a także do zaniechania antypolskiej kampanii propagandowej oraz 

represji wobec polskiej mniejszości, w tym polskich organizacji i szkół społecznych oraz 

państwowych. 

Szanowni Rodacy! Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by Polonia i Polacy 

z zagranicy utrzymywali serdeczną więź z Macierzą, kultywując z oddaniem narodowe tradycje, 

pamiętając o historii czy dbając o język ojczysty. To wymaga działań polskich i polonijnych 

organizacji, a także wielu polonijnych szkół. Stąd moje wyrazy największego uznania, które kieruję 

pod adresem działaczy i nauczycieli polonijnych. Dziękuję za oddanie z jakim wypełniają Państwo 

swoje powołanie, szczególnie w obecnej, bardzo trudnej sytuacji epidemicznej. To dzięki Państwa 

ofiarnej pracy młode pokolenie Polaków czuje więź emocjonalną, językową i kulturową z Ojczyzną 

swoich przodków. Dziękuję także rodzicom i uczniom, którzy rozumieją, że dwujęzyczność, 

dwukulturowość stanowi niepodważalną pozytywną wartość. 

Szanowni Państwo, raz jeszcze składam Państwu najlepsze życzenia z okazji Dnia Polonii 

i Polaków za Granicą, a także z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W imieniu 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej życzę, by mogli Państwo realizować swoje życiowe marzenia 

i plany, zarówno te osobiste, jak i zawodowe. Niech świadomość przynależności do Narodu 

Polskiego będzie dla Państwa zawsze powodem do dumy, a biało-czerwona flaga i orzeł biały 

zawsze i nierozerwalnie łączą Was z ukochaną Ojczyzną.” 

 

26 maja 2021 roku w Senacie odbyła się konferencja „Polki na emigracji i za granicą”, 

zorganizowana przez senackie Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję 

Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą we współpracy z Radą Polonii Świata. 

Tematyka konferencji skoncentrowała się wokół sześciu obszarów tematycznych: harcerstwa 

polskiego za granicą, kultury, oświaty i mediów polonijnych, pracy charytatywnej i polityki. Udział 

w wydarzeniu wzięli m.in. wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka, 

przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Maria Koc oraz przewodniczący 

Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Ujazdowski. 

Wicemarszałkini Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że konferencja odbywa 

się w szczególnym dla kobiet dniu – Dniu Matki. „A przecież macierzyństwo jest jedną z tych 

aktywności, w których my kobiety realizujemy się, jednocześnie realizując się w bardzo wielu 

dziedzinach” – powiedziała. Wicemarszałkini przypomniała, że Polki za granicą znalazły się 

z różnych powodów: niektóre urodziły się na emigracji, inne same wyjechały, realizując swoje 
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plany lub zmuszone sytuacją życiową. Niezależnie od okoliczności wszystkie łączy wspólna 

ojczyzna. „Dlatego (...) musimy wsłuchać się w ich głos i pomyśleć, co zrobić, aby kobiety 

wyjeżdżały z Polski dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą. Musimy myśleć o tym, aby stworzyć 

najlepsze, jak najbezpieczniejsze warunki dla kobiet w kraju. Aby nawet jeśli wyjadą czasowo, 

wiedziały, że mogą wrócić tutaj z uśmiechem” – powiedziała Gabriela Morawska-Stanecka. 

„A jeżeli zdecydują, że za granicą zostaną, tak jak moja córka, która od 10 lat mieszka poza Polską, 

chciałabym, abyśmy my  

– polityczki tutaj w kraju starały się stworzyć im takie warunki, aby tam mogły pielęgnować 

polskość” – dodała. Zaznaczyła, że to jest wyzwanie, aby polskie matki za granicą miały możliwość 

przekazania swoim dzieciom polskiej kultury i nauczenia je polskiego języka. 

Przewodnicząca senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności senator Maria 

Koc powiedziała, że Polki niezależnie, gdzie żyją na świecie, pamiętają o swoich korzeniach. 

Podkreśliła, że aby w pełni pokazać niezwykłą aktywność rodaczek nie wystarczy jedna 

konferencja. Dlatego zapowiedziała, że spotkanie rozpocznie cykl dyskusji poświęconych Polkom, 

które żyjąc z dala od ojczyzny podkreślają swoje pochodzenie i aktywnie działają na rzecz 

budowania więzi pomiędzy Polakami w kraju i za granicą. Senator Koc wspomniała o działaczce 

polonijnej z Białorusi, Andżelice Borys, która zawsze uczestniczyła w wydarzeniach polonijnych 

organizowanych przez Senat i gdyby nie obecna sytuacja w tym kraju, uczestniczyłaby także 

w spotkaniu w Senacie. 

Jan Dziedziczak, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą mówił, że to na 

ogół polskie kobiety za granicą dbają o przekazanie polskości swoim dzieciom. Za symboliczne 

uznał fakt, że w mieszanych małżeństwach żyjących za granicą, jeśli polskiego pochodzenia jest 

w związku kobieta, to na ogół dzieci poznają polską kulturę i uczą się języka. W odwrotnym 

przypadku ojcowie znacznie rzadziej dbają o przekazanie więzi z ojczyzną. W związku 

z obchodzonym w dniu konferencji dniem matki podkreślił ich niezwykłą siłę i przypomniał cytat 

św. Urszuli Ledóchowskiej: „Przyszłość narodów nie tyle jest w rękach polityków, ile w rękach 

matek spoczywa”. 

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz 

Michał Ujazdowski przypomniał, że 123 lata temu powstał Związek Polek w Ameryce, organizacja 

kobieca działająca na rzecz praw Polek i Polaków w społeczeństwie amerykańskim, a tuż po 

drugiej wojnie światowej z inicjatywy byłej poseł na Sejm II RP Wandy Pełczyńskiej powołano 

w Londynie Zjednoczenie Polek na Emigracji. Zauważył, że Polki od bardzo dawna są aktywnymi 

uczestniczkami i organizatorkami życia polonijnego, gdziekolwiek przyszło im żyć. 

Przewodniczący Ujazdowski wspominał swoje spotkania ze zmarłą niedawno działaczką polonijną 

Emilią Chmielową – „piękną postacią odrodzenia polskiego życia na Ukrainie po upadku ZSRR”, 

a także z polskimi organizatorkami życia polonijnego w Wielkiej Brytanii. „Mam przekonanie, że 

bez pań nie istniałaby polonijna oświata i kultura, ale także życie gospodarcze” – podkreślił 

senator Ujazdowski. „Przyszedł czas na to, by doświadczenie, kreatywność i kompetencje Polonii  
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– a w ogromnym stopniu Polek na emigracji – inspirowało polityki publiczne we współczesnej 

Polsce” – powiedział przewodniczący Ujazdowski. 

Teresa Berezowski z Kanady, przewodnicząca Rady Polonii Świata i współorganizatorka 

konferencji, zwróciła uwagę na fakt, że Polki na emigracji od lat działają po cichu – bez zabiegania 

o uznanie dla swoich zasług i ogromnego, bezinteresownego poświęcenia na rzecz polskich 

organizacji za granicą. Bez ich pracy nie byłoby polskich szkół, działalności charytatywnej, 

kulturalnej ani polskich organizacji. „Bo najważniejsze dla nas są nasze korzenie” – podkreśliła. 

„Jednym z takich korzeni jest harcerstwo polskie (…). My nigdy nie zapomnieliśmy harcerskiego 

przyrzeczenia i jesteśmy z tego dumni” - dodała. 

Tematyka konferencji skoncentrowała się wokół sześciu obszarów tematycznych: harcerstwo 

polskie za granicą, kultura, oświata i media polonijne oraz praca charytatywna i polityka. We 

wszystkich tych obszarach Polki na całym świecie dbają o to, by kolejne pokolenia, urodzone już 

na emigracji, znały swoje korzenie, wiedziały kim są i żeby świat wiedział, że Polacy są uczynni, 

pracowici i że można na nich polegać. Przewodnicząca Berezowski podkreśliła, że to właśnie 

„tworzy dobrą opinię o Polsce i Polakach na świecie”. 

Małgorzata Kwiatkowska, prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej oraz Barbara Czech 

i Anna Trojanowska z PolArt Incorporated z Australii opowiedziały o jednym z największych 

polskich festiwali za granicą – organizowanym od 1975 r. co trzy lata Festiwalu PolArt w Australii. 

Festiwal promuje polską literaturę, sztukę, muzykę, film, historię, folklor i polską kuchnię 

w wielokulturowej Australii i Nowej Zelandii. W każdej edycji festiwalu bierze udział ponad tysiąc 

polskich i polonijnych artystów i wykonawców oraz dziesiątki tysięcy widzów. Kolejne festiwale 

odbywają się w innej stolicy stanowej w Australii, a organizacja festiwalu w całości oparta jest na 

wolontariacie mieszkających w Australii Polek. Następny PolArt odbędzie się na przełomie 2022 

i 2023 r. Podkreślono, że od pierwszej edycji dyrektorkami festiwalu były kobiety. PolArt to 

unikalna okazja nie tylko do zaprezentowania polskiej kultury w Australii, ale i świętowanie 

przywiązania do polskości, wspólna praca i zabawa Polaków identyfikujących się z Polską. 

Danuta Figiel z Kanady, naczelniczka harcerek ze Związku Harcerstwa Polskiego, 

opowiedziała o historii organizacji od czasów drugiej wojny światowej i znaczeniu harcerstwa dla 

wychowania wielu pokoleń młodzieży polskiego pochodzenia na świecie. Obecnie polskie 

harcerstwo poza granicami Polski zrzesza ponad 8 tysięcy członków z 10 krajów na 

4 kontynentach. Na konferencji zaprezentowano sylwetki i dokonania najwybitniejszych 

harcmistrzyń z Wielkiej Brytanii, Argentyny, Kanady, USA, Francji i Australii, które nie tylko 

wychowały rzesze polskich harcerzy poza granicami kraju, ale w znacznym stopniu przyczyniły się 

do powstania i rozwoju polonijnych organizacji i instytucji na świecie, a także organizowały 

pomoc charytatywną dla rodaków w kraju i poza jego granicami. „ZHP działa na czterech 

kontynentach i, choć dzielą nas oceany, łączy nas duch harcerski, przyjaźń i wiara, że wspólnie 

możemy zmienić świat na lepszy” – podkreśliła Danuta Figiel. 
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Iwona Malinowska, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie i wiceprezes 

Kongresu Polonii Kanadyjskiej mówiła o działalności polonijnych placówek oświatowych 

w Ameryce Północnej, zorganizowanych i prowadzonych z wielkim i bezinteresownym 

poświęceniem Polek. Prezes Malinowska zaprezentowała działalność funkcjonującego od blisko 

60 lat Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, który zrzesza ponad 50 polonijnych szkół 

i około 400 polonijnych nauczycieli – w znakomitej większości kobiet – oraz Kongresu Oświaty 

Polonijnej, organizację nadzorującą i wzmacniającą polonijny ruch oświatowy na całym świecie. 

Przedstawiła również kilka postaci zasłużonych działaczek oświaty polonijnej w Kanadzie, m.in. 

sylwetkę Wandy Bujalskiej i Teresy Szramek. „Wśród nauczycielek na emigracji nie brakuje 

siłaczek, które zamiast korzystać z zasłużonej emerytury, nadal uczą, kierują szkołami, organizują 

wiele wydarzeń” – podsumowała prezes Malinowska. Wyraziła też podziw i solidarność wobec 

wyjątkowej grupy nieugiętych polskich nauczycielek z Białorusi. „Tam, gdzie za granicą są polskie 

nauczycielki i polskie matki, tam język polski i nasza kultura przetrwają” – zaznaczyła. 

Prezes Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych Teresa Sygnarek ze Szwecji zwróciła 

uwagę, że także redakcjach mediów polonijnych zdecydowanie dominują kobiety. Jej zdaniem 

rola kobiet na emigracji powinna stać się przedmiotem badania – taki projekt planowany jest na 

Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Z kolei Danuta Michalska z Londynu, członek zarządu tego 

stowarzyszenia, przedstawiła sylwetki słynnych Polek, które zajmowały się i zajmują m.in. 

dziennikarstwem w Wielkiej Brytanii – m.in. Włady Majewskiej, Aleksandry Stypułkowskiej czy 

Katarzyny Madery, pracującej dla BBC World. 

Działalność charytatywną Centrum Polsko-Słowiańskiego w Nowym Jorku oraz Kongresu 

Polonii Amerykańskiej omówiła Bożena Kamińska, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej 

i dyrektor Centrum. Centrum to największa polonijna instytucja w USA, skupiająca ok 40 tysięcy 

Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. Z kolei historię i obecną działalność kobiet 

pracujących na rzecz Muzeum Polskiego w Chicago przedstawiła jego dyrektorka Małgorzata Kot. 

W muzeum mieści się biblioteka, której zbiory zawierają ponad 100 tysięcy woluminów, w tym 

unikalne pamiątki, dokumenty i świadectwa historii polskiej obecności na ziemi amerykańskiej. 

W ramach panelu poświęconego udziałowi żyjących za granicą Polek w polityce wystąpiły 

Maria Rekść, która od 2004 r. pełni funkcję mera samorządu rejonu Wileńskiego, oraz Rita 

Tamašuniene, posłanka do Sejmu Republiki Litewskiej. Maria Rekść poinformowała, że na Litwie 

mieszka obecnie ponad 200 tysięcy Polaków, a w rejonie wileńskim Polacy stanowią ponad 52% 

ludności – co piąty mieszkaniec Wilna to Polak. Samorząd Rejonu Wileńskiego to jeden 

z najważniejszych i najbardziej aktywnie rozwijających się samorządów na Litwie. W pełnieniu 

swojej funkcji Maria Rekść kieruje się przesłaniem św. Jana Pawła II „Racją bytu wszelkiej 

polityki jest służba człowiekowi” i choć jednym z jej priorytetów jest troska o działające w rejonie 

wileńskim polskie szkoły, w których naukę pobiera obecnie blisko 11 tysięcy uczniów, za bardzo 

ważne uznaje dbanie o prawa, potrzeby i lepsze warunki życia wszystkich mieszkańców tego 

wielokulturowego rejonu. 
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Rita Tamašunienė, była minister spraw wewnętrznych, a obecnie posłanka AWPL-ZChR do 

Sejmu Republiki Litewskiej, wyraziła podziw dla wielkiej siły polskich kobiet i pokładów ich 

aktywności na całym świecie. Zwróciła uwagę, że choć jeszcze przed stoma laty kobiety nie mogły 

aktywnie uczestniczyć w wyborach, to obecnie mogą się realizować również w tej dziedzinie, a ona 

sama jest drugą Polką w litewskim parlamencie i wraz z dwoma innymi posłami reprezentuje 

polską mniejszość narodową na Litwie. W każdych wyborach z list AWPL-ZChR startuje najwięcej 

kobiet na Litwie. Do ubiegłego roku Rita Tamašunienė była jedyną kobietą w rządzie jako minister 

spraw wewnętrznych. Misję przyszło jej pełnić w niezwykle trudnym czasie ze względu na wybuch 

pandemii koronawirusa oraz na dramatyczny rozwój sytuacji po wyborach prezydenckich na 

Białorusi. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podczas misji minister Tamašunienė wdrożyło 

m.in. system całodobowej pomocy dla obywateli Białorusi represjonowanych przez reżim. 

Również wtedy został otwarty działający do chwili obecnej korytarz humanitarny. „Nie potrafię 

sobie wyobrazić polityki bez kobiet. Jest to potrzebna społeczeństwu misja, którą staram się 

pełnić solidnie i uczciwie” – podsumowała. 

 

W dniu 27 maja 2021 r. Senat podjął jednogłośnie uchwałę potępiającą działania władz 

Białorusi wymierzone w elementarne zasady prawa międzynarodowego. W uchwale senatorowie 

zaapelowali jednocześnie do społeczności międzynarodowej o podjęcie wspólnych starań na rzecz 

uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Za uchwałą zagłosowało 99 senatorów. 

W uchwale zapisano, że wymuszenie lądowania samolotu linii Ryanair w dniu 23 maja 

2021 r. w Mińsku, w celu uwięzienia niezależnego dziennikarza Romana Protasiewicza, było 

aktem terroryzmu państwowego i niespotykanego barbarzyństwa. Senatorowie przypominają, że 

zgodnie z polską tradycją wolnościową Senat Rzeczypospolitej Polskiej niejednokrotnie 

występował w obronie elementarnych praw obywateli Białorusi. Senatorowie uznają decyzje Rady 

Europejskiej rozszerzające sankcje przeciw reżimowi Łukaszenki za solidarną i właściwą reakcję, 

która powinna być pierwszym krokiem do budowy strategii skutecznego przeciwstawiania się 

polityce represji. Kolejnym - w ocenie Senatu powinno być jak najszybsze i szerokie zastosowanie 

sankcji personalnych wobec przedstawicieli reżimu biorących udział w represjach wobec 

obywateli Białorusi. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje także do instytucji europejskich i parlamentów 

państw demokratycznych o podjęcie wspólnych działań na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów 

politycznych. Wśród nich – jak przypominają senatorowie – znajdują się działacze mniejszości 

polskiej na Białorusi: Andżelika Borys, Irena Biernacka, Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa 

i Andrzej Poczobut, którzy zostali pozbawieni wolności w celu zastraszenia całej społeczności. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej apeluje ponadto do wszystkich instytucji odpowiedzialnych 

za ochronę i promowanie praw człowieka o podjęcie solidarnych działań na rzecz zaprzestania 
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represji przez władze Białorusi i przywrócenia podstawowych praw i wolności obywateli Białorusi 

oraz praw mniejszości żyjących w tym kraju. 

 

W dniu 16 czerwca 2021 r. marszałek Senatu RP odsłonił w Senacie popiersie Władysława 

Raczkiewicza. „Był to wielki człowiek, który swoją pracą i zaangażowaniem, bez względu na to, czy 

sprawował urząd wojewody, ministra czy najwyższe funkcje państwowe – marszałka Senatu i, 

w jesieni swego życia, prezydenta RP na uchodźstwie, służył wiernie Polsce i jak mało kto zasłużył 

na miano państwowca” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, odsłaniając 

16 czerwca 2021 r. w Senacie popiersie Władysława Raczkiewicza. 

W uroczystości udział wzięli m.in Wicemarszałkowie Senatu RP Gabriela Morawska-Stanecka 

i Bogdan Borusewicz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, dyrektor generalna 

Kancelarii Sejmu Magdalena Słoma, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego 

Zbigniew Sosnowski oraz wicemarszałek Senatu VIII kadencji Jan Wyrowiński. 

Marszałek Tomasz Grodzki przypomniał, że Władysław Raczkiewicz był m.in. marszałkiem 

Senatu III kadencji II RP w latach 1930–35, aż czterokrotnie wojewodą, w tym pomorskim 

w latach 1936 – 39, a do śmierci w 1947 r. prezydentem RP na uchodźstwie i na każdym z tych 

stanowisk reprezentował najważniejsze wartości etyczne i przygotowanie merytoryczne. 

„Pracował zgodnie z zasadą, że to politycy służą obywatelom, a nie obywatele – politykom. Sam do 

końca wiernie służył ojczyźnie i zasłużył na ogromny szacunek, także za granicą” – podkreślił 

Marszałek Senatu. Przypomniał, że gdy Władysław Raczkiewicz przybył latem 1940 r. do Wielkiej 

Brytanii wraz z ewakuowanymi polskimi żołnierzami i władzami, na dworzec kolejowy wyszedł go 

powitać król Jerzy VI. Jak mówił marszałek, „był to nie tylko niezwykły gest wobec państwa 

sojuszniczego, ale także gest szacunku dla tego wielkiego człowieka. 

 

W dniu 23 czerwca 2021 r. zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu Karolina Zioło-Pużuk 

wzięła udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia Symbolicznej Mogiły Sybirackiej, która 

odbyła się na Wojskowych Powązkach w Warszawie 23 czerwca br. Złożyła także wieniec 

w imieniu Marszałka Senatu RP. 

Symboliczna Mogiła Sybiraków upamiętnia Polaków zesłanych, więzionych i zgładzonych na 

ziemiach byłego imperium carskiego i sowieckiego. Jej historia sięga okresu międzywojennego. 

W uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 1938 r. na Powązkach ustawiono i poświęcono 

krzyż dla upamiętnienia losów Sybiraków. Starania utworzenia tego miejsca pamięci zostały 

podjęte przez ówczesny Związek Sybiraków. W czasie II wojny światowej krzyż nie został 

zniszczony, natomiast został usunięty pod koniec lat 60. ubiegłego wieku. W 1988 r. swoją 

działalność reaktywował Związek Sybiraków, a 14 czerwca 1992 r. z inicjatywy Zarządu Oddziału 

Warszawskiego Związku Sybiraków doszło do ponownego odsłonięcia miejsca pamięci 

poświęconego Sybirakom. Od 2007 r. czyniono starania, aby powstał w miejscu drewnianego 
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krzyża pomnik z bardziej trwałego materiału. Efektem tych dążeń było odsłonięcie 24 września 

2010 r. pomnika nazwanego Symboliczną Mogiłą Sybiraków. 

Mogiła została wyremontowana na wniosek Związku Sybiraków Oddział Warszawa przez 

Instytut Pamięci Narodowej. Obie te instytucje były organizatorami uroczystości odsłonięcia 

i poświęcenia pomnika. 

 

W dniach 12– 13 lipca 2021 r. senatorowie Janusz Gromek, Ryszard Świlski oraz Andrzej 

Pająk wzięli udział w misji obserwacyjnej Senatu i Sejmu RP podczas przedterminowych wyborów 

parlamentarnych w Mołdawii, które odbyły się 11 lipca br. Z ramienia Zgromadzenia 

Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wybory obserwował 

senator Kazimierz Kleina. Podczas tej wizyty przedstawiciele polskiego parlamentu odwiedzili 

także Bibliotekę im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem 

marszałka Józefa Piłsudskiego, tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pozostałe 

ofiary katastrofy smoleńskiej, a także pod odsłoniętym w ubiegłym roku pomnikiem Adama 

Mickiewicza w Kiszyniowie. 

 

W dniach 14–18 lipca 2021 r. senatorowie Mariusz Gromko, Wiktor Durlak i Aleksander 

Pociej jako członkowie Polsko-Greckiej Grupy Parlamentarnej wzięli udział w Centralnych XXIV 

Uroczystościach ku czci Ostrobramskiej Ikony Matki Bożej w Atenach na zaproszenie Fundacji 

Hagia Marina. 

 

W dniach 21–24 października 2021 r. senator Robert Dowhan wziął udział 

w spotkaniach z Polonią oraz w konferencji prasowej z okazji uruchomienia w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki Programów TVP Polonia i TVP Wilno. 

 

W dniach 8–10 listopada 2021 r. senatorowie Marek Borowski i Beniamin Godyla odbyli 

wizytę roboczą w Düsseldorfie i Kolonii w Republice Federalnej Niemiec w celu obserwacji nauki 

języka polskiego jako ojczystego w Niemczech. 

 

W dniach 12–15 listopada 2021 r. senator Wojciech Ziemniak wziął udział w Biegu dla 

Niepodległej organizowanym w Malmo przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji. 

 

W dniach 15–19 listopada 2021 r. senator Kazimierz Ujazdowski wziął udział 

w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości w Tuluzie oraz w spotkaniach z organizacjami 

polonijnymi działającymi w regionie. 
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W dniach 19–21 listopada 2021 r. senator Wojciech Ziemniak wziął udział 

w 29. Rock&Chanson Festiwal "Kolonia-Wrocław-Paryż" na zaproszenie Niemiecko-Polskiego 

Towarzystwa Kulturalnego "Polonica" w Kolonii. 

 

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2021 r. senator Maria Koc przysłuchiwała się 

X jubileuszowemu Festiwalowi "Odkrywamy Paderewskiego" we Lwowie. 

 

W dniach 9–14 lutego 2022 r. marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki, 

wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka oraz senatorowie Robert Dowhan, Kazimierz Kleina i 

Beata Małecka-Libera złożyli wizytę w Stanach Zjednoczonych, gdzie wzięli udział w Kongresie 60 

Milionów. 

 

W dniach 18–20 marca 2022 r. senatorowie Wiktor Durlak, Mariusz Gromko i Ryszard 

Świlski wzięli udział w Charytatywnym Turnieju Piłkarskim "Gramy i pomagamy" oraz 

w spotkaniu z Polonią na zaproszenie Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. 

W dniach 1–3 kwietnia 2022 r. senatorowie Halina Bieda i Wojciech Ziemniak wzięli 

udział w XXVII Walnym Zjeździe Związku Polaków we Włoszech. 

 

W dniu 23 kwietnia 2022 r. zastępca szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk 

uczestniczył, w imieniu Marszałka Senatu RP, prof. Tomasza Grodzkiego, w państwowej 

ceremonii pogrzebowej śp. Karoliny Kaczorowskiej, wdowy po ostatnim prezydencie II RP na 

uchodźstwie, śp. Ryszardzie Kaczorowskim, która to ceremonia odbyła się w Świątyni Opatrzności 

Bożej w Warszawie. 

 

W dniach 28 kwietnia – 1 maja 2022 r. marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki 

oraz senatorowie Alicja Chybicka, Jolanta Hibner, Jadwiga Rotnicka, Lidia Staroń i Wojciech 

Ziemniak wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Dublinie w 

Irlandii. 

 

W dniu 2 maja 2022 r. z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą marszałek Senatu RP, 

prof. Tomasz Grodzki, skierował do Rodaków mieszkających poza granicami kraju orędzie 

o następującej treści: 

„Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy! 
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Już po raz 20. obchodzimy w tym roku Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Ustanowione 

w 2002 roku z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Państwa święto jest wyrazem uznania 

dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków z zagranicy w odzyskanie przez naszą 

Ojczyznę niepodległości. To także dowód naszego szacunku dla Waszej wierności, przywiązania do 

polskości i pomocy krajowi w najtrudniejszych momentach. 

Jubileuszowe świętowanie splata się w tym roku z inną wspaniałą rocznicą. Jesienią 

będziemy bowiem obchodzić stulecie pierwszego posiedzenia Senatu odrodzonego na mocy 

konstytucji marcowej 1921 roku. Od samego początku to właśnie Senat wziął pod swoje skrzydła 

rozproszonych po całym świecie Rodaków. Jest dla nas honorem i dumą, że jako senatorowie 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej X kadencji kontynuujemy tę tradycję i nie zaprzestaliśmy jej 

nawet mimo tego, że z powodu decyzji politycznych Senat nie może już Państwa wspierać 

finansowo i materialnie tak, jak robił to wcześniej. Wciąż jednak dbamy i będziemy dbać o 

utrzymanie Państwa więzi z krajem. Wasze problemy są dla nas niezwykle ważne. Jestem 

niezwykle rad, że Senat wciąż jest dla Państwa pożądanym i ważnym partnerem, że darzycie nas 

zaufaniem. Miałem okazję przekonać się o tym podczas swojej niedawnej wizyty w Irlandii, gdzie 

razem z naszymi licznymi Rodakami świętowaliśmy Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

Szanowni Państwo! Życzę wszystkim Polkom i Polakom poza granicami kraju, by 

przynależność do wielkiego narodu polskiego była zawsze Waszym powodem do chwały, byście 

nieśli Ojczyznę w sercu i byli jej najlepszymi ambasadorami na całym globie. Niech tam, gdzie 

jesteście, spełniają się Wasze marzenia i plany. Pamiętajcie, że w Senacie macie zawsze wsparcie 

i opiekę. 

Szczególne słowa pragnę skierować do umęczonych wojną naszych Rodaków w Ukrainie i 

tych w Białorusi, prześladowanych przez dyktatorskie rządy. Ojczyzna o Was pamięta. Nie 

jesteście sami. My tu w Polsce robimy wszystko, by choć trochę ulżyć Wam w cierpieniu. Głęboko 

wierzę, że wkrótce będziemy mogli razem z Wami świętować Waszą wolność i niepodległość, 

zjednoczeni pod biało-czerwonym sztandarem z Polakami na całym świecie”. 

 

W dniach 5–9 maja 2022 r. senatorowie Halina Bieda i Ryszard Majer wzięli udział 

w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago w USA. 

 

W dniach 7–8 maja 2022 r. senatorowie Janusz Gromek i Wojciech Ziemniak wzięli 

udział w uroczystościach Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Berlinie w Niemczech. 

 

W dniu 15 maja 2022 r. senatorowie Stanisław Gogacz, Maria Koc, Ryszard Majer 

i Wojciech Ziemniak uczestniczyli w Dniu Polonii i Polaków za Granicą w Reykjawiku na Islandii. 
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W dniach 27–29 maja 2022 r. senator Jerzy Fedorowicz wziął udział w premierowym 

przedstawieniu sztuki Sławomira Mrożka "Emigranci" oraz w spotkaniu z młodzieżą polonijną ze 

Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Hadze (Holandia). 

 

W dniu 30 maja 2022 r. w Muzeum Emigracji w Gdyni odbyło się wyjazdowe posiedzenie 

Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w ramach obchodów 100. rocznicy 

pierwszego posiedzenia Senatu II RP. 

 

W dniach 11–15 czerwca 2022 r. senator Marek Pęk na zaproszenie Kongresu Polonii 

Kanadyjskiej wziął udział w wizycie marszałek Sejmu w Toronto i Ottawie oraz w pielgrzymce do 

Cmentarza Żołnierzy Błękitnej Armii Generała Józefa Hallera w Niagara-on-the-Lake. 

 

W dniach 15–22 czerwca 2022 r. senatorowie Jarosław Rusiecki i Bogdan Zdrojewski 

wzięli udział w obchodach 60-lecia Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii (Australia). 

 

W dniu 5 sierpnia 2022 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w seminarium 

"Podbabiogórze - historia i współczesność, zarys kultury ludowej" w Jabłonkowie (Czechy). 

 

W dniu 7 sierpnia senator Andrzej Pająk wziął udział w Międzynarodowych Spotkaniach 

Folklorystycznych 75. Gorolskie Święto w Jabłonkowie (Czechy). 

 

W dniach 26–28 sierpnia 2022 r. senator Ryszard Majer wziął udział w jubileuszu 

stulecia Związku Polaków w Niemczech. 

 

W dniach 1–7 września 2022 r. senator Maria Koc wzięła udział w uroczystościach  

50-lecia istnienia Copernicus Foundation w Chicago, Festiwalu Taste of Polonia oraz w 

spotkaniach polonijnych. 

 

W dniach 10-11 września 2022 r. senator Marek Pęk wziął udział w obchodach 

339. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz 39. rocznicy obecności na Kahlenbergu Ojca Świętego 

Jana Pawła II (Austria). 
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W dniach 14–19 września 2022 r. wicemarszałek Bogdan Borusewicz oraz senatorowie 

Maria Koc, Kazimierz Michał Ujazdowski i Wojciech Ziemniak wzięli udział w Forum "Wierni 

tradycji-gotowi na wyzwania XXI wieku" i Walnym Zjeździe Rady Polonii Świata w Wilnie 

(Litwa). 

 

W dniach 15–18 września 2022 r. senator Halina Bieda wzięła udział w uroczystościach 

odsłonięcia pomnika gen. Stanisława Maczka w De Griete, ceremonii w Arnhem (Holandia) oraz 

uroczystościach w Driel związanych z generałem Stanisławem Sosabowskim. 

 

W dniach 22–25 września 2022 r. senatorowie Paweł Arndt, Wojciech Ziemniak, 

Władysław Komarnicki i Jacek Bury wzięli udział w Polonijnym Turnieju Tenisowym „PolenCup” 

oraz w spotkaniach z lokalnymi działaczami polonijnymi i wizycie w darmsztadzkim Instytucie 

Spraw Polskich. 

 

W dniach 30 września – 2 października 2022 r. senator Wojciech Ziemniak wziął 

udział w uroczystości 70-lecia Polskiej Macierzy szkolnej w Belgii w Comblain-la-Tour. 

 

W dniach 1–4 października 2022 r. senator Marcin Bosacki wziął udział w obchodach 

85. Parady im. Gen. Pułaskiego w Nowym Jorku. 

 

W dniach 7–9 października 2022 r. senator Jerzy Fedorowicz wziął udział w VI edycji 

konkursu „Polak Roku we Włoszech i na Świecie” (Włochy). 

 

W dniach 7–9 października 2022 r. marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki i 

senator Alicja Chybicka przebywali z wizytą w USA, gdzie m.in. spotkali się z przedstawicielami 

amerykańskiej Polonii. 

 

W dniach 15–16 października 2022 r. senator Jerzy Fedorowicz wziął udział w 

obchodach 75-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. 

 

W dniach 22–23 października 2022 r. senator Halina Bieda wzięła udział w II edycji 

plebiscytu „Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej” w Rzymie. 


