
Warszawa, 22 listopada 2018 r. 

 

Protokół trzeciego posiedzenia Senackiego Zespołu Współpracy z Republiką Południowej 

Afryki 

 

22 listopada 2018 r. odbyło się trzecie posiedzenie Senackiego Zespołu Współpracy  

z Republiką Południowej Afryki, z udziałem zaproszonych gości - ambasadora Republiki 

Południowej Afryki - pana Simona Ntombela oraz pierwszego sekretarza ds. politycznych 

ambasady RPA - pana Daniela Stemmera. 

Obie strony podziękowały sobie za uczestnictwo w obchodach setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości, a także setnej rocznicy urodzin Nelsona Mandeli, 

który jest dla Afrykanów symbolem respektowania wartości konstytucyjnych, walki               

o niepodległość i wolności. To właśnie na podwalinie podobieństwa walki o niepodległość, 

jak podkreślił Pan ambasador, oba kraje posiadają sprzyjające warunki do rozwijania 

współpracy, zarówno w dziedzinie gospodarczej, naukowej jak i turystyki, biorąc pod uwagę, 

iż największą grupę turystów z Europy Środkowo-Wschodniej, zwiedzającą RPA, stanowią 

Polacy. 

Przewodniczący Zespołu, senator Artur Warzocha nawiązał do wizyty delegacji Senatu 

RP w Republice Południowej Afryki w listopadzie 2017 roku. Zaznaczył, iż utworzenie 

Senackiego Zespołu Współpracy z Republiką Południowej Afryki jest wypełnieniem 

zobowiązania podjętego w czasie jej trwania. Bliźniaczy Zespół powstaje w Zgromadzeniu 

Narodowym RPA.  

W trakcie spotkania rozmawiano również o możliwościach współpracy gospodarczej 

pomiędzy RP a RPA w ramach działania Wspólnej Komisji Gospodarczej, powołanej, między 

innymi, w celach wymiany handlowej między oboma krajami. Senator Józef Łyczak 

wymienił sukcesy wymiany polskich jabłek na afrykańskie cytrusy. Polecił też Polskę jako 

czołowego producenta zdrowej żywności. Republika Południowej Afryki została również 

uznana za rynek perspektywiczny dla eksportu polskiego drobiu. Inne możliwe obszary 

współpracy RPA widzi w takich dziedzinach, jak technika i nowe technologie, a także nauka, 

archeologia, astronomia i medycyna.  

Podjęto także temat wywłaszczania ziemi w RPA. Pan ambasador powiedział, że w jego 

kraju istnieje ogromna dysproporcja w posiadaniu, co powoduje konflikty.                           



Do 80% społeczeństwa należy zaledwie 13% obszaru Południowej Afryki. Taki stan Pan 

ambasador określił głodem ziemi. Poinformował, iż pewne działania w tym zakresie zostały 

już zapoczątkowane w Parlamencie RPA, przy zachowaniu prawnych podstaw, jak zaznaczył. 

Na zakończenie, senatorowie - członkowie Zespołu zaprosili do Senatu RP panią 

przewodniczącą Narodowej Rady Prowincji RPA, Thandi Modise podczas zapowiedzianej 

wizyty w Polsce. 
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