
Notatka z konferencji „Współpraca Polski z krajami Ameryki Środkowej 

i Karaibów” zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Ameryki Środkowej  

i Karaibów, która odbyła się w Senacie 16 września 2016 r.  

 

 

Otwierając konferencję Wicemarszałek Senatu Adam Bielan przypomniał, że 524 lata 

temu Krzysztof Kolumb szukając drogi morskiej do Indii dotarł do wysp karaibskich.  

Nazwał je Indiami Zachodnimi nie wierząc, że może istnieć jakiś ląd pomiędzy Europą  

a Azją. W burzliwych dziejach krajów tego regionu jest i polski akcent, albowiem ponad  

200 lat temu polski legion liczący ponad 4 tys. żołnierzy został wysłany przez Napoleona  

na San Domingo. Żołnierze polscy wysłani w celu zdławienia powstania miejscowej ludności, 

licznie przechodzili na stronę powstańców. Po zwycięstwie powstańców i utworzeniu państwa 

Haiti jako jedyni biali otrzymali prawo pobytu na tej wyspie z możliwością nabywania ziemi. 

Istnienie potomków legionistów łączy Polaków z mieszkańcami Haiti.  

Marszałek Bielan podkreślił, że Dominikana i Kuba stają się coraz bardziej 

atrakcyjnymi kierunkami turystycznych wypraw Polaków. Powołując się zatem na 

historyczne związki można budować bliższe relacje z regionem. 

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Ameryki Środkowej i Karaibów senator 

Jerzy Fedorowicz przybliżył uczestnikom konferencji dotychczasową działalność zespołu, 

poinformował też o odbywającej się w Krajowej Izbie Gospodarczej uroczystości związanej 

ze 195 rocznicą uzyskania niepodległości przez Kostarykę, Salwador, Gwatemalę, Honduras  

i Nikaraguę.  

Dyrektor Departamentu Ameryki Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Grzegorz 

Kozłowski poinformował uczestników konferencji że subregion Ameryki Środkowej  

i Karaibów może być atrakcyjny dla Polski z przyczyn politycznych. Kraje tego regionu 

dysponują 33 głosami w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Uzyskanie poparcia tych krajów 

może być pomocne w staraniach Polski o uzyskanie statusu niestałego członka Rady 

Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018 – 2019. Dyrektor Kozłowski podkreślił, że Amerykę 

Środkową i Karaiby wiążą porozumienia z Unią Europejską. Porozumienia dotyczą 

współpracy politycznej, gospodarczej i rozwojowej. Z kolei państwa karaibskie,  

z wyłączeniem Kuby, zgrupowane są w jednym z najstarszych bloków integracyjnych – 



Karaibskiej Wspólnocie i Wspólnym Rynku (CARICOM), do którego należy obecnie  

na zasadzie pełnego członkostwa 15 państw. Stanowią one równocześnie podgrupę wśród 

państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z którymi Unia Europejska prowadzi współpracę  

na mocy Porozumienia z Cotonou z 2000 r.  

Były ambasador Polski w Wenezueli Krzysztof Jacek Hinz poinformował uczestników 

konferencji, że w regionie Ameryki Środkowej i Karaibów nie ma dużych skupisk Polonii. 

Zadaniem naszej dyplomacji jest zatem kreowanie tam wizerunku Polski. Rozpoznawalność 

naszego kraju sprzyja celom politycznym, gospodarczym i kulturalno-naukowym.  

W relacjach bilateralnych szczególną uwagę Ministerstwo Spraw Zagranicznych poświęca 

kontaktom z Panamą, gdzie ma być reaktywowana polska ambasada. 

Ambasador Kuby w Polsce Juan Dagoberto Castro Martinez swoje wystąpienie 

rozpoczął od przytoczenia słów przypisywanych Krzysztofowi Kolumbowi, który po 

przybyciu na Kubę oznajmił, że jest to najpiękniejsze miejsce, jakie oczy ludzkie mogą 

zobaczyć. Ambasador docenia wysiłki polskiego rządu nakierowane na utrzymywanie 

dobrych relacji politycznych i ekonomicznych z krajami regionu Karaibów, z Kubą  

w szczególności. Podkreślił znaczący rozwój turystyki z Polski, zapewnił, że goście z Polski 

są zawsze mile na Kubie widziani. Pan ambasador podziękował za wspieranie kubańskiej 

rezolucji na forum ONZ wzywającej rząd USA do uchylenia embarga wobec Kuby.  

Pani Maria Nowakowska z Krajowej Izby Gospodarczej omówiła działalność Izby  

w trzech krajach Ameryki Środkowej tj. w Gwatemali, na Kubie i w Panamie. Do Gwatemali 

udała się misja przedstawicieli polskiego biznesu, która spotkała się z przedstawicielami Izby 

Rolnictwa Gwatemali, Izby Handlu, Izy Przemysłowej oraz z wiceministrem gospodarki tego 

kraju. Do Panamy udała się misja wielobranżowa polskich przedsiębiorstw, która zwiedziła 

Targi Wielobranżowe Expo Commerce. Zakończeniem wizyty w tym kraju było podpisanie 

umowy międzyizbowej pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Izbą Handlową Panamy. 

Najliczniej przedstawiciele Izby uczestniczyli w misjach handlowych na Kubie, wizytowali 

Targi w Hawanie, gdzie przy udziale polskiej ambasady zorganizowano stoisko informacyjne. 

Daniel Staniszewski, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju przedstawił strukturę 

polskiego eksportu i importu. Na wstępie prezentacji pan Staniszewski podkreślił, że aż 85% 

polskiego eksportu trafia na rynki państw wysoko rozwiniętych (w tym do Unii Europejskiej 

trafia 75% eksportowanych z Polski towarów). Do krajów Ameryki Łacińskiej trafia zaledwie 

1,36% polskiego eksportu. Do Kuby, najważniejszego partnera handlowego tego regionu 



Polska eksportuje produkty zbożowe oraz mleczarskie, samoloty rolnicze oraz narzędzia  

i maszyny. Z kolei do Polski importowane są: cukier trzcinowy, soki owocowe, cygara, rum, 

kawa i miód.  

Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki pan Tomasz Dzieńdziura przedstawił 

informację na temat polskiej współpracy turystycznej z Dominikaną, Haiti i Kubą. Liczba 

przybyszy z tych krajów przybyłych do Polski w 2014 roku wynosiła odpowiednio 293  

z Kuby, 105 z Dominikany i 81 z Haiti. Pan Dzieńdziura zaznaczył, że nie są to turyści, 

którzy przybywają do kraju celem zwiedzania jego zabytków lub na wypoczynek lecz są to 

przedstawiciele handlowi, urzędnicy czy dyplomaci. Z Polski na Kubę udało się w 2014 roku 

16 569 turystów a na Dominikanę 9 745 turystów. Brak jest danych o liczbie turystów  

z Polski odwiedzających Haiti. Pan Dzieńdziura uważa, że należy oczekiwać wzrostu liczby 

wyjazdów do krajów Ameryki Środkowej. Uzależnione to jednakże będzie od sytuacji 

międzynarodowej, zagrożeń w tradycyjnych ośrodkach turystycznych na Bliskim Wschodzie  

i Turcji, cen ropy naftowej przekładającej się na opłaty lotnicze. Na wyjazdy turystyczne 

mogą też oddziaływać katastrofy naturalne np. trzęsienia ziemi czy sytuacja 

epidemiologiczna.  

Senator Grzegorz Napieralski podkreślał konieczność utworzenia Konsulatu 

Generalnego na Dominikanie. Dwaj konsulowie honorowi nie są w stanie pomóc coraz 

liczniejszym grupom Polaków odwiedzjących ten kraj, zakres ich kompetencji jest też dużo 

węższy niż zawodowego dyplomaty.  

Prezes Fundacji „Moja Dominikana”, Katarzyna Izydorczyk przekazała informacje  

o tym czym zajmuje się fundacja tj. pomocą dla dominikańskiej młodzieży. Pani Izydorczyk 

poinformowała uczestników konferencji, iż aktualnie na Dominikanie przebywa 11 polskich 

dzieci – wolontariuszy, które przez dwa miesiące będą uczęszczać  

do szkoły dominikańskiej. Uczeni są tam jak w skrajnej biedzie utrzymywać dobre relacje 

międzyludzkie zachowując uśmiech na twarzy. Sukcesem fundacji było uzyskanie wiz dla 

sześciu dominikańskich dzieci, które niebawem przyjadą do Polski. Fundacja angażuje się też 

w relacje gospodarcze pomiędzy firmami polskimi i dominikańskimi.  

Prezes Fundacji „Polska-Haiti” Zofia Pinchinat-Witucka poinformowała zebranych,  

że fundacja powstała kilka dni po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło Haiti w 2010 roku. 

Fundacja zebrała wówczas duże środki finansowe, które zostały przekazane najbardziej 



poszkodowanym Haitańczykom. Fundacja wspomaga aktualnie budowę szkoły  

w miejscowości Jacmel. 

Przedstawiciel Polsko-Kubańskiej Fundacji „ACTO” pan Mirosław Rybka 

poinformował, że fundacja powstała w lutym 2015 roku a jej celami są: wspieranie szkół  

i placówek opiekuńczo wychowawczych, ochrona zdrowia dzieci, pomoc pedagogiczna oraz 

polepszanie współpracy między polskimi i kubańskimi instytucjami. Fundacja zamierza też 

promować osiągniecia kubańskiej jak i polskiej medycyny.  

Zamykając konferencję senator Grzegorz Napieralski podkreślił, że jest to pierwsza 

tego typu konferencja zorganizowana przez Parlamentarny Zespół ds. Ameryki Środkowej  

i Karaibów, kolejna zaś odbędzie się za rok. Senator zaprosił wszystkich uczestników do 

dzielenia się swoimi doświadczeniami z zespołem, zaprosił do utrzymywania regularnych 

kontaktów z parlamentarzystami – członkami tego zespołu.  
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