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W dniu 10 czerwca 2016 r. odbyło się drugie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. 

Ameryki Środkowej i Karaibów, z udziałem Jego Ekscelencji Juana Dagoberto Castro 

Martineza - Ambasadora Republiki Kuby oraz  Prezesów i przedstawicieli  Fundacji Polska-

Haiti, Fundacji Moja Dominikana i Polsko-Kubańskiej Fundacji „ACTO”. Przewodniczący 

Zespołu, senator Jerzy Fedorowicz podkreślił na wstępie, iż celem wszystkich posiedzeń 

Zespołu będzie sprecyzowanie współpracy pomiędzy Zespołem a Fundacjami w zakresie 

wymiany gospodarczej, turystycznej i kulturalnej z krajami Ameryki Środkowej i Karaibów. 

Ambasador Republiki Kuby Juan Dagoberto Castro Martinez przedstawił pokrótce 

sytuację gospodarczą swojego kraju, ograniczenia z jakimi Kubańczycy spotykają się w 

zakresie współpracy gospodarczej z krajami Unii Europejskiej oraz nadzieje, jakie wiążą ze 

zmianami, które mają miejsce na Kubie. Podkreślił, iż niezwykle budujące jest wspieranie 

Kuby, w przeszłości i obecnie, przez państwa Unii Europejskiej wobec embarga Stanów 

Zjednoczonych.  

Prezes Fundacji Polska-Haiti Zofia Pinchinat-Witucka zwróciła uwagę na potrzebę 

zmiany postrzegania i sposobu myślenia o Haiti. Dziś kraj ten jest przedstawiany jako jeden z 

najbiedniejszych na świecie. Powoli jednak zaczyna się odkrywać jego potencjał 

ekonomiczny, zwłaszcza w obszarze rolnictwa.  Warto więc skierować działania w tę stronę. 

Innym istotnym elementem jest polsko-haitański wymiar historyczny, który dla rządu Haiti 

jest niezwykle ważny. Może stać się on pomostem w budowaniu relacji pomiędzy oboma 

krajami. Zwłaszcza, że – jak podkreśliła - w tym przypadku Polska nie jest obciążona 

dziedzictwem kolonializmu. W zakresie współpracy politycznej niezwykle cenną mogłaby 

być dla Haitańczyków wizyta parlamentarzystów haitańskich w Polsce, w czasie której polscy 

senatorowie mogliby podzielić się doświadczeniami z zakresu budowania demokracji.  

Katarzyna Izydorczyk, Prezes Fundacji Moja Dominikana, podkreśliła, jak wielką 

barierą dla rozwoju wymiany turystycznej jest brak polskiej placówki dyplomatycznej na 



terenie Dominikany i innych krajów karaibskich. Do 2015 r. Polska zajmowała 10 miejsce 

pod względem ilości turystów na wyspie, od 2015 r. zajmuje miejsce 4. Brak polskiej 

ambasady, konsulatu, czy chociażby Konsula Honorowego powoduje, iż Polacy nie mają 

żadnej opieki na Dominikanie, a korzystanie z placówek dyplomatycznych innych krajów UE 

staje się bardzo często problemem dla niedoinformowanych i nieznających języków obcych 

rodaków. W zakresie współpracy gospodarczej Dominikana jest krajem niezwykle otwartym 

na wszelkie działania. Jest zainteresowana współpracą w zakresie energii i ekologii, 

odnawialnych źródeł energii, ale również eksportem produktów spożywczych, takich jak 

cukier, kawa, kakao, banany bio, czy też środki paramedyczne, których jest największym 

producentem. Na Dominikanie znajdują się ponadto ogromne złoża niklu i jedyne na świecie 

kopalnie bursztynu błękitnego.  

Katarzyna Gut, Prezes Polsko-Kubańskiej Fundacji „ACTO”, podkreśliła, iż współpraca 

pomiędzy Polską i Kubą układa się dobrze, wiele polskich firm jest obecnych na rynku 

kubańskim. Kuba jest również coraz popularniejszym kierunkiem turystycznym dla Polaków. 

W Polsce mieszka wielu Kubańczyków. Warto tę dobrą współpracę podtrzymywać i rozwijać.  

Wojciech Ejmont, przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, zaprezentował dane 

statystyczne dotyczące ruchu turystycznego pomiędzy Polską i Kubą oraz Polską i 

Dominikaną, z których wynika, że liczba wyjazdów do tych krajów stale wzrasta. Przyczyną 

może być uruchomienie bezpośrednich czarterowych połączeń lotniczych, ograniczenie 

bezpiecznych wyjazdów do krajów północnej Afryki i Turcji oraz coraz bogatsza i atrakcyjna 

cenowo oferta turystyczna. Zaznaczył, że w przypadku wyjazdów obywateli tych krajów do 

Polski barierą trudną do pokonania jest odległość do najbliższej polskiej placówki 

dyplomatycznej, znajdującej się w Bogocie.  

Podsumowując spotkanie, członkowie Zespołu  podjęli decyzję, iż kolejne posiedzenia 

poświęcone będą oddzielnie każdemu z trzech państw: Kubie, Dominikanie i Haiti, oraz 

dodatkowo Jamajce. Postanowili również, aby włączyć się w obchody Dni Karaibskich  we 

wrześniu br. poprzez zorganizowanie w parlamencie dużej konferencji poświęconej 

gospodarce, nauce, kulturze i turystyce tych krajów. 

 

 

(D.W.) 


