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Działalność Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą 

 

Senat VIII kadencji zebrał się na 1. posiedzeniu 8 listopada 2011 r. Jego marszałkiem po 

raz trzeci został Bogdan Borusewicz, a na wicemarszałków izba wybrała: Stanisława 

Karczewskiego, Marię Pańczyk-Pozdziej i Jana Wyrowińskiego. Prezydium Senatu zebrało 

się na 69 posiedzeniach. 

Obecny na inauguracyjnym posiedzeniu Senatu prezydent Bronisław Komorowski 

stwierdził, że solidarnościowe tradycje Senatu to także solidarność z naszymi rodakami 

żyjącymi poza granicami kraju. W tym obszarze zasługi Senatu są ogromne. Chciałbym więc 

wyrazić tutaj właśnie, w Senacie moje głębokie przekonanie, że nasze wspólne działania na 

rzecz polskiej mniejszości da się w pełni pogodzić z budową procesu pojednania i współpracy 

z naszymi sąsiadami. 

Marszałek senior Kazimierz Kutz, wygłaszając po raz drugi w historii odrodzonego 

Senatu przemówienie jako marszałek senior, odniósł się do roli Senatu VIII kadencji. Senat 

ma naturalne znamiona zbioru wysoce elitarnego […] ta izba w ósmej kadencji to połączenie 

wielkiego potencjału intelektualnego i doświadczenia życiowego. To jest naturalny kapitał, na 

którym można budować Senat jako miejsce trwałych debat o państwie i jego naprawie  

– powiedział marszałek. 

Wybrany po raz trzeci na marszałka Bogdan Borusewicz powiedział: Mam też nadzieję, 

że wszyscy będziemy mieli na uwadze dobro, powagę Senatu i dobro Rzeczypospolitej, bo 

przyszliśmy tutaj, żeby tym wartościom służyć. 

Na 2. posiedzeniu, 17 listopada 2011 r., Senat Rzeczypospolitej Polskiej powołał 

Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, której przewodniczącym po raz 

kolejny został Andrzej Person. Na zastępców przewodniczącego wybrano: Łukasza 

Abgarowicza, Barbarę Borys-Damięcką i Janinę Sagatowską. Komisja zebrała się na 82 

posiedzeniach. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia 

Wolna Europa. Rozgłośnia powstała 3 maja 1952 r. w Monachium i stanowiła antenę dla 

najwybitniejszych polskich polityków emigracyjnych. Legendarnym wieloletnim dyrektorem 

Rozgłośni Polskiej RWE był Jan Nowak-Jeziorański, którego rok Senat ogłosił w 2014 r. 

14 czerwca 2012 r., Senat, podejmując przygotowaną przez Komisję Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą uchwałę w 100-lecie urodzin ppłk. hm. Zygmunta 

Szadkowskiego, złożył hołd ostatniemu przewodniczącemu Rady Narodowej 

Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, mającej strzec ciągłości polskiego 

parlamentaryzmu na emigracji. 

Otwierając tego samego dnia wystawę „Ppłk. hm. Zygmunt Szadkowski – harcerz, 

żołnierz, społecznik”, marszałek Bogdan Borusewicz powiedział, że Szadkowski nie 

z dobrowolnego wyboru musiał pozostać w Wielkiej Brytanii i podjąć niełatwe zadanie 

zorganizowania nie tylko swojego prywatnego życia, ale przede wszystkim polskiego życia 

społecznego i politycznego na emigracji. 

3 października 2012 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia października 

2012 r. Miesiącem Pamięci Generała Stanisława Maczka. Rok później, w październiku 

2013 r., w Holandii, wicemarszałek Jan Wyrowiński wziął udział w uroczystych obchodach 

69. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1. Polską Dywizję Pancerną dowodzoną przez gen. 

Stanisława Maczka. 
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Rok 2014 został przez izbę ogłoszony Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Rokiem 

Odrodzonego Senatu, który już w 1989 r. podjął się trudu odbudowania więzi i zaufania 

w relacjach z Polakami żyjącymi poza granicami Rzeczypospolitej. 

Senat VIII kadencji oddał również „hołd wybitnemu patriocie, moralnemu Człowiekowi 

w niemoralnych czasach, którego stawia za wzór obywatelskiej odpowiedzialności 

i zaangażowania” – Janowi Karskiemu – podejmując 24 kwietnia 2014 r. uchwałę w stulecie 

urodzin bohatera. 

W 2012 r. dofinansowanie ze środków senackich otrzymały stałe zadania skierowane do 

rodaków za granicą, m.in. na: program wsparcia organizacji polonijnych w pozyskiwaniu 

środków europejskich i lokalnych (Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego w Rzeszowie); 

pomoc stypendialną osobom polskiego pochodzenia z Białorusi, studiującym na uczelniach 

wyższych w Polsce (Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny); na 

kontynuację projektu „Wolne Lektury – klasyka literatury dla Polonii”, polegającego na 

udostępnianiu pełnych tekstów lektur szkolnych w Internecie oraz promocji wirtualnej 

biblioteki wśród polskich szkół, organizacji, bibliotek i instytucji wspierających polskie dzieci 

i młodzież za granicą (Fundacja Nowoczesna Polska); integracyjne pobyty sportowe dla 

młodzieży pochodzenia polskiego z Litwy i Łotwy (Fundacja Edukacja i Przyszłość); letni 

wypoczynek dla dzieci i młodzieży rodzin polskich z Białorusi, Mołdawii i Ukrainy 

(Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej 

Górze); pobyt edukacyjny w kraju dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy (Towarzystwo 

Edukacyjne Wiedza Powszechna) oraz dzieci polskich z Białorusi (Fundacja na Rzecz 

Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny); kontynuację budowy wirtualnego muzeum Kresy  

– Syberia (Fundacja Kresy – Syberia); paczki świąteczne dla uczniów polskich szkół 

i przedszkoli na Białorusi i Litwie (Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna). 

W VIII kadencji Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą wydatkowano kwotę 

9 835 000 zł.
1
 

W 2012 r. w Warszawie i Pułtusku obradował IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. 

Pierwszego dnia uczestnicy Zjazdu spotkali się w Senacie z marszałkiem Bogdanem 

Borusewiczem oraz senatorami. 

W 2013 r. marszałek Senatu po raz pierwszy uhonorował osoby i instytucje mające 

szczególne zasługi dla ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za 

granicą tytułem Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej. W kategorii „Nagroda zagraniczna 

im. Mieczysława Gębarowicza” tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej przyznano 

Wołodymyrowi Heryczowi z Ukrainy – za wkład w budowanie polsko-ukraińskiego 

porozumienia na rzecz ocalenia spuścizny historycznej i kulturowej i wieloletnią działalność 

na rzecz ochrony, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa materialnego dawnej 

Rzeczypospolitej. W tym samym roku marszałek nominował po raz trzeci do tytułu 

Ambasadora Polszczyzny poza Granicami Kraju. Nagrodę otrzymał Karl Dedecius  

– niemiecki pisarz, tłumacz i popularyzator literatury polskiej. 

W 2014 r. wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 

Granicą, senator Barbara Borys-Damięcka została uhonorowana przez rodaków z Europy. 

                                                           

1
 W ustawie budżetowej na rok 2012 została zmniejszona kwota na senacką opiekę nad Polonią i Polakami za 

granicą. W związku z tym Prezydium Senatu na posiedzeniu 15 marca 2012 r. podjęło uchwałę ustalającą nowe 

zasady zlecania zadań na rok 2012. W myśl tej uchwały rozpatrzono wnioski o charakterze programowym 

w zakresie zadań powtarzających się i kontynuowanych, objętych dotacją Senatu RP co najmniej w jednym z lat 

okresu 2007–2011. Dodatkowy wymóg zakładał, że łączna dotacja udzielona wnioskodawcy w każdym z tych 

lat musiała być mniejsza niż 500 000 zł. Rozpatrzeniu w trybie określonym w tej samej uchwale podlegały 

również wnioski o zlecenie zadań inwestycyjnych kontynuowanych. 
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Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech oraz 

Europejski Instytut na rzecz Kultury i Mediów „Polonicus” przyznały jej nagrodę Polonicus 

2014 w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz polskiej kultury. 

W tym samym roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Ośrodkiem Badań nad 

Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego rozstrzygnął konkurs fotograficzny „Polak  

– emigrant”, z kolei tematem tegorocznej edycji konkursu dla dziennikarzy o nagrodę 

marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, organizowanego od 2003 r., jest „Awans 

społeczny i zawodowy Polonii i Polaków za granicą w krajach zamieszkania”. 

Marszałek sprawował honorowy patronat nad wydarzeniami związanymi z tematyką 

polonijną, jak np. I Kongres Liderów z udziałem przedstawicieli środowisk polonijnych 

i polskich z zagranicy, konferencja z okazji 25-lecia kierowania przez Ośrodek Rozwoju 

Polskiej Edukacji za Granicą nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą, Nagroda im. 

Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii, konkurs o nagrodę 

czasopisma „Archiwum Emigracji” na pracę magisterską i doktorską na temat emigracji 

polskiej XX wieku, turniej szachowy „Szachiści grają dla Polonii”, obchody 100-lecia 

urodzin Edmunda Osmańczyka, pierwszego przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji 

i Polaków za Granicą I kadencji Senatu (w październiku 2014 r. przypadła 25. rocznica jego 

śmierci). W 2012 r. marszałek wziął udział w uroczystości przyjęcia projektu utworzenia 

Muzeum Emigracji w historycznym obiekcie Dworca Morskiego w Gdyni, przy ul. Polska 1. 

5 maja 2012 r., podczas wizyty w Akwizgranie, marszałek Bogdan Borusewicz otrzymał 

od Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech medal Cordi Poloniae za wieloletnią opiekę 

Senatu nad Polonią w świecie oraz wspieranie niemieckiej Polonii. Nawiązując do 

obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za granicą, marszałek podkreślił, że dzięki 

ciężkiej pracy na obczyźnie Polacy są najlepszą wizytówką Polski. Marszałek spotkał się też 

z Angelicą Schwall-Düren, minister do spraw federalnych, europejskich i medialnych 

w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii, z którą rozmawiał o sytuacji Polaków mieszkających 

w tym landzie. 

23 czerwca 2015 r. w Senacie miało miejsce piąte seminarium, zorganizowane w ramach 

projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” pt. Razem iść do celu. Przegląd archiwów, 

bibliotek i muzeów polonijnych na 5-lecie projektu Archiwa Przełomu 1989-1991. Uroczyste 

spotkanie w Senacie poprzedziło otwarcie przez wicemarszałka Senatu Jana Wyrowińskiego 

okolicznościowej wystawy pt. „Odrodzony Senat. 25 lat w służbie Polonii i Polakom za 

granicą (1989–2014)”. 

Podobnie jak w poprzednich kadencjach jedną z form upowszechniania przez Senat 

wiedzy na temat historii polskiej emigracji były retrospektywne wystawy. Parlamentarzyści 

oraz odwiedzający izbę mogli zapoznać się z ekspozycją z okazji 70. rocznicy bitwy pod 

Monte Cassino w rysunkach Zygmunta Turkiewicza, 60. rocznicy inauguracji audycji 

Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, z wystawą przybliżającą dzieje Polaków 

z Wierszyny na Syberii czy rodaków w Petersburgu, a także dzieje Towarzystwa Historyczno-

Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu. 

Ze względu na specyfikę problemów Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami 

za Granicą VIII kadencji zajmowała się zarówno zagadnieniami dotyczącymi zmian 

w sposobie finansowania zadań polonijnych, jak i monitorowaniem sytuacji Polonii i Polaków 

w krajach zamieszkania. 

14 lutego 2012 r. miało miejsce wspólne posiedzenie Komisji Spraw Emigracji 

i Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Spraw Zagranicznych, dotyczące obchodów 

100. rocznicy urodzin Jana Karskiego w 2014 r. w Polsce i poza jej granicami. Odbyło się 
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ono w nawiązaniu do programu Jan Karski. Niedokończona misja, zrealizowanego przez 

Muzeum Historii Polski oraz – działającego w Stanach Zjednoczonych we współpracy 

z muzeum – komitetu Jan Karski US Centennial Campaign. Podczas posiedzenia członkom 

komisji zaprezentowano program, zainaugurowany już w 2010 r., w 10. rocznicę śmierci Jana 

Karskiego. 

Z inicjatywy Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą miały miejsce 

trzy konferencje poświęcone problemom mediów polskojęzycznych na Wschodzie: 

seminarium pn. „Aktualne problemy mediów polskojęzycznych na Litwie – cz. 2”
2
, „Polskie 

media na Wschodzie – Ukraina” oraz „Polskie media na Wschodzie”, na którym 

dyskutowano o problemach mediów elektronicznych i tradycyjnych w odniesieniu do 

wszystkich krajów byłego bloku wschodniego. 

Komisja wielokrotnie analizowała sytuację migracji poakcesyjnej, która – mimo kryzysu 

finansowego – również w ostatnich latach zasilała kraje Europy Zachodniej. Na tę 

okoliczność w czerwcu 2013 r. odbyło się w Senacie seminaryjne posiedzenie Komisji Spraw 

Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, zorganizowane wspólnie z Ośrodkiem Badań 

nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Kontynuacja spotkania miała miejsce tego 

samego roku w Krakowie, tym razem z inicjatywy Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej 

Akademii Nauk. Senat reprezentował przewodniczący Komisji Andrzej Person. 

W październiku 2013 r. prezydium Komisji, senatorowie, posłowie i przedstawiciele 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej spotkali się z wicepremierem i ministrem spraw 

społecznych i zatrudnienia Królestwa Niderlandów Lodewijkiem Asscherem. Spotkanie 

poświęcone było sytuacji polskich migrantów zarobkowych na niderlandzkim rynku pracy. 

Na posiedzeniach Komisji prezentowane były również: wyniki badań Instytutu Spraw 

Publicznych pt. „Nic o nas bez nas – partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej 

Brytanii”, „Atlas polskiej obecności za granicą” Ministerstwa Spraw Zagranicznych, raport 

Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. „Społeczne skutki najnowszej fali wychodźstwa” 

czy baza organizacji i instytucji polskich i polonijnych za granicą, sporządzona przez Główny 

Urząd Statystyczny. 18 marca 2014 r., na 58. posiedzeniu Komisji, eksperci z krajowych 

i zagranicznych ośrodków badawczych dokonali oceny kierunków polityki państwa polskiego 

wobec Polonii i Polaków za granicą z perspektywy Senatu. W czerwcu 2014 r. miało miejsce, 

zorganizowane wspólnie przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 

i Stowarzyszenie Szkoła Liderów, seminarium o zadaniach Polonii i Polaków za granicą na 

rzecz promowania Polski na świecie. Spotkanie odbyło się w ramach Zjazdu Absolwentów 

Szkoły Liderów Polonijnych. 

10 czerwca 2015 r. członkowie komisji dyskutowali o potrzebie podjęcia inicjatywy 

ustawodawczej, dotyczącej finansowania współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami 

za granicą. Komisja przywołała projekt ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za 

granicą, który wypracował Senat VI kadencji. 

27 kwietnia 2014 r. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz uczestniczył na placu 

św. Piotra w Watykanie we mszy świętej kanonizacyjnej papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. 

Przy tej okazji marszałek spotkał się z Polonią. W czasie pontyfikatu Jana Pawła II rodacy 

mieszkający w Italii byli świadkami jego posługi na rzecz budowania więzi pomiędzy krajem 

a diasporą oraz spajania polskich środowisk emigracyjnych z całego świata, czego najlepszym 

wyrazem była pamiętna rzymska konferencja „Kraj – Emigracja” w 1990 r. z udziałem 

Andrzeja Stelmachowskiego, pierwszego marszałka odrodzonego Senatu. 

                                                           

2
 Pierwsza część konferencji odbyła się w kwietniu 2012 r. na Litwie, z inicjatywy Wydziału Konsularnego 

Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. 
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W czerwcu 2014 r. marszałek wraz z delegacją parlamentarną podczas oficjalnej wizyty 

w Australii i Nowej Zelandii odwiedził tamtejszą Polonię. W trakcie pobytu delegacji 

w stolicy Australii – Canberze – miało miejsce spotkanie przewodniczącej Izby 

Reprezentantów Bronwyn Bishop z przedstawicielami organizacji polonijnych, co było 

wyrazem uznania władz australijskich dla działalności Polonii na kontynencie australijskim. 

Przedstawiciele izby zwyczajowo uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych 

środowisk polskich poza granicami. I tak np. senatorowie Janina Sagatowska i Andrzej 

Person w październiku 2012 r. w Teheranie uczestniczyli w obchodach 70. rocznicy 

wymarszu armii gen. Władysława Andersa i ewakuacji polskich uchodźców wojennych 

z ZSRR do Iranu. Senator Barbara Borys-Damięcka uczestniczyła w kapitule drugiej edycji 

konkursu „Polak roku 2012 w Królestwie Niderlandów”, a przewodniczący Komisji Andrzej 

Person brał udział w pracach kapituły honorowej „Dziennika Polskiego”, przyznającego 

w Londynie tytuł Człowieka Roku. Senator Stanisław Gogacz reprezentował komisję podczas 

wielu spotkań z Polakami na Ukrainie m.in. Święta Konstytucji 3. Maja w Winnicy 

i Chmielnickim oraz obchodach 25-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej 

oraz na Białorusi, na V Polskim Dyktandzie na Białorusi im. Krystyny Bochenek. W 2013 r. 

szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska wzięła udział w uroczystościach z okazji 65. rocznicy 

utworzenia pierwszej i największej organizacji polonijnej w Republice Południowej Afryki  

– Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu. 

W 2014 r. senatorowie Komisji, na czele z przewodniczącym, wizytowali Dom Polski we 

Lwowie oraz polskie miejsca pamięci narodowej we Lwowie, Bołszowcach, Nowej Uszycy 

i Latyczowie. 

Święto Polonii i Polaków za Granicą w kolejnych latach obchodzone było w Czechach  

– na Śląsku Cieszyńskim (2013 r.) – i w Serbii (2014 r.). Składając wizytę Polakom 

w Ostrawie, Czeskim Cieszynie, Nawsiu i Wędryni, marszałek podkreślił, że cieszy widok 

napisów i nazw ulic w dwóch językach: czeskim i polskim. Towarzyszący delegacji 

przewodniczący czeskiego Senatu Milan Štěch dodał, że mamy wspólne korzenie i rozwijamy 

bardzo dobrą współpracę polsko-czeską na wszystkich szczeblach, a najcenniejsze więzi to te 

na poziomie gmin i obywateli. Zaś w Belgradzie, gdzie mieszka największa grupa serbskiej 

Polonii, marszałek wręczył działaczom polonijnym odznaczenia i dyplomy uznania za ich 

zasługi w pracy społecznej, w nauczaniu języka polskiego i propagowaniu polskiej kultury. 

W oficjalnych uroczystościach z udziałem Polonii wzięła udział przewodnicząca 

Zgromadzenia Narodowego Serbii Maja Gojković. 

W VIII kadencji odbyły się dwa posiedzenia Senatu (24 kwietnia 2013 r. i 11 czerwca 

2014 r.) z udziałem ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, na temat 

„Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz wykorzystania 

środków wydatkowanych z budżetu państwa na współpracę z Polonią i Polakami za granicą 

w 2012 r.” oraz poświęcone polityce polonijnej realizowanej przez resort spraw 

zagranicznych w 2013 r. Na zaproszenie marszałka Senatu 11 czerwca 2014 r., w 56. 

posiedzeniu, uczestniczyli także przedstawiciele największych organizacji polonijnych. Dzień 

wcześniej, 10 czerwca 2014 r., działacze polonijni wzięli udział w posiedzeniu Komisji 

Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, na którym przedstawili swoje 

propozycje dotyczące kierunków współpracy państwa polskiego z Polonią i Polakami za 

granicą. 

Marszałek oraz senatorowie gościli w gmachu Senatu rodaków m.in. z Argentyny, Rosji, 

Litwy, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Czech, a także Barbarę Mikulski, senator Stanów 

Zjednoczonych – orędowniczkę polskich spraw w amerykańskiej izbie wyższej. 
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4 lipca 2014 r. miało miejsce uroczyste 58. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

VIII kadencji, zwołane z okazji jubileuszu 25-lecia odrodzonego Senatu. Podczas posiedzenia 

prezydent Bronisław Komorowski powiedział, że drugim elementem w sposób szczególny 

wyróżniającym Senat w tym procesie głębokiej, wielkiej, dobrej zmiany, która nastąpiła 

w Polsce po 1989 r., elementem, który chciałbym wydobyć z o wiele większej ilości dokonań 

Senatu, jest […] szczególna rola Senatu i senatorów w budowaniu relacji pomiędzy nową 

Polską a światem Polonii i światem Polaków na Wschodzie. To szczególna rola, którą trzeba 

podkreślić. Trzeba ją podkreślić, bo nikt więcej tej roli nie mógł tak dobrze i wiarygodnie 

odegrać. To było wielkie zadanie, wielkie zadanie dobrego zagospodarowania, odbudowy 

poczucia wspólnoty narodowej, ponad granicami, ponad podziałami dawnego świata 

komunistycznego, z naszymi rodakami, z ich potomkami żyjącymi poza granicami państwa 

polskiego. 

W dniu 17 września 2014 r., w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, rozpoczęto 

w siedzibie Senatu trzydniową konferencję „Pamięć Pokoleń”. Konferencję zorganizowała 

Fundacja Kresy-Syberia, która działa na rzecz integracji środowisk Sybiraków i ich 

potomków, rozsianych po całym świecie. W spotkaniu wzięło udział około 150 osób: 

członków Fundacji, Sybiraków oraz ich potomków z całego świata. Na wstępie konferencji 

wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski przypomniał, że dokładnie 5 lat wcześniej 

otwarto Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia, dofinansowywane ze środków Senatu w latach 

2010-2012. Jak podkreślał wicemarszałek „Muzeum Kresy-Syberia, dzięki idei połączenia 

przeszłości i teraźniejszości w przestrzeni wirtualnej, to dla tysięcy ludzi na całym świecie 

jedyna możliwość poznania relacji świadków i uczestników deportacji”. 

10 listopada 2014 r. odbyła się w Senacie kolejna konferencja. Zorganizowana przez 

Europejską Unię Wspólnot Polonijnych (EUWP) przy współpracy Kancelarii Senatu nosiła 

tytuł „Polonia dla Polski w demokratycznym 25-leciu” Otwierając konferencję Marszałek 

Senatu Bogdan Borusewicz zapewnił uczestników, że wolna Polska przechowuje we 

wdzięcznej pamięci pomoc i wsparcie rodaków z zagranicy w czasach, gdy nasza ojczyzna 

nie była suwerenna i potem, gdy budowała swoją niepodległość. To dzięki zaangażowaniu 

Polonii  otrzymywaliśmy pomoc materialną, nasz głos w świecie był słyszalny i wolny świat 

wspierał nasze dążenia do wolności – mówił marszałek. W konferencji uczestniczyli m.in. 

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, wiceminister spraw zagranicznych Tomasz 

Orłowski, Przewodniczący Rady Polonii Świata Jan Cytowski oraz Prezes EUWP Helena 

Miziniak. 

W czerwcu 2015 r. zorganizowano V seminarium w ramach projektu „Archiwa 

Przełomu” - wspólnego projektu Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP, 

realizowanego pod patronatem Prezydenta RP, który służy gromadzeniu i udostępnianiu 

dokumentów związanych z wydarzeniami okresu transformacji politycznej w Polsce. 

Seminarium poświęcone wkładowi Polonii i Polaków poza granicami w odzyskanie 

niepodległości i wielki przełom polityczny w Polsce w latach 1989–1991 otworzył prof. 

Tomasz Nałęcz z Kancelarii Prezydenta. W seminarium udział wzięli przedstawiciele 

środowisk polonijnych, w tym pracownicy archiwów, bibliotek i muzeów. Seminarium 

poprzedziło otwarcie  wystawy  „Odrodzony Senat. 25 lat w służbie Polonii i Polaków za 

granicą (1989–2014)”. Wystawę otworzył wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński, który 

podkreślał zasługi pierwszego marszałka Senatu Andrzeja Stelmachowskiego, który otoczył 

opieką Polonię i Polaków poza granicami. Wicemarszałek podziękował ponadto tym 

wszystkim – marszałkom, senatorom, pracownikom Kancelarii Senatu, którzy to dzieło 

pierwszego marszałka kontynuowali. 

 


