19. Spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy
Rumunia, 14 – 17 czerwca 2018 r.

W dniach 14 - 16 czerwca 2018 r. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
uczestniczył w 19. Spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy, które odbyło się w
Bukareszcie. Tegoroczne spotkanie poświęcone było aktualnym wzywaniom dla spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Europie i roli Senatów w poszukiwaniu odpowiedzi
na te wyzwania.
Przewodniczący europejskich senatów mówili, że tylko wspólne i solidarne działanie w
duchu lojalności może ocalić europejski projekt. Wskazywali, że to właśnie Senaty stoją na
straży europejskich wartości. Mówili, że dotychczasowa polityka spójności społecznej i
gospodarczej zachęcała do innowacyjności i była źródłem wielu sukcesów Unii. Szefowie
drugich izb wyrażali zaniepokojenie zapowiedzią zmniejszenia środków w nowej
perspektywie unijnej na politykę spójności. W senackiej debacie stale obecny był problem
imigracji i zagrożenia terroryzmem. Mówiono o konieczności jeszcze lepszej ochrony granic
zewnętrznych UE i budowaniu takiej pozycji Europy, która obroni swoich obywateli przed
kryzysem. Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski powiedział, że Europa traci wiarę w
wartości, które są źródłem jej sukcesu. Tożsamość i spójność kulturowa Europy rozmywa się,
zagrożona jest europejska klasa średnia będąca ostoją tej tożsamości. Zdaniem marszałka
zagrożenia strukturalne dla spójności kulturowej, społecznej i rozwojowej Europy wynikają z
postępu technologicznego, ze starzenia się demograficznego Europy i utrzymywania się
podziału rozwojowego Europy. W ocenie marszałka te wyzwania nie powinny przytłaczać,
tylko inspirować do poszukiwania odważnych rozwiązań. W kontekście kryzysu
demograficznego Europy, zdaniem marszałka, potrzebne będzie ponowne przemyślenie
polityki rodzinnej i imigracyjnej. Marszałek zaznaczył, że bez silnej rodziny, przywiązanej do
tradycyjnych wartości nie będzie Europy, jaką znamy. Podkreślił, że postęp technologiczny
może też przyczynić się do osłabienia popytu na imigrację. Należy odrzucić rzekomą
ekonomiczną oczywistość, że imigranci są potrzebni Europie, gdyż zapełniają miejsca pracy
niechciane przez Europejczyków. Ta logika sprawdza się tylko przy założeniu, że te miejsca
pracy muszą być nisko wynagradzane. Marszałek polskiego Senatu dodał, że jest to logika,
która nie uwzględnia kosztów integracji osób wykonujących takie nisko płatne prace i ich
licznych rodzin. Zaznaczył, że potrzebna jest wiarygodna polityka ochrony europejskich
granic przed napływem masowej imigracji, hojna pomoc humanitarna dla osób zagrożonych
w miejscach ich pobytu, oraz otwarcie na tych imigrantów, którzy mogą się w Europie
zintegrować. Marszałek zachęcał do korzystania z doświadczeń krajów Zachodnich, które
taką politykę prowadzą. Dodał, że spójności europejskich społeczeństw i europejskiej
integracji nie służą próby narzucania obowiązkowych kwot migracyjnych. Marszałek
Stanisław Karczewski podkreślił, że zagrożeniem dla europejskiej spójności jest utrzymująca
się luka rozwojowa. Zaznaczył, że funkcjonowanie Unii Gospodarczej i Walutowej, która
miała pogłębić europejską jedność, utrwala i pogłębia podział na konkurencyjną i
prosperującą Północ oraz odstające od niej Południe, co zniechęca państwa pozostające poza
strefą euro do dołączenia do niej.

Na zakończenie uczestnicy Spotkania uzgodnili miejsca kolejnych spotkań
Stowarzyszenia Senatów Europy. Najbliższe spotkanie w 2019 r. odbędzie się w Paryżu, w
2020 r. w Bośni i Hercegowinie, natomiast do organizacji spotkania w 2021 r. zgłosiła się
Polska. Na bukaresztańskim spotkaniu do Stowarzyszenia Senatów Europy zrzeszającego
drugie izby parlamentów 15 państw europejskich dołączyła Irlandia.
Na marginesie konferencji zaplanowane zostały spotkania bilateralne. Marszałek Senatu
RP Stanisław Karczewski spotkał się z przewodniczącymi Senatów: Belgii, Francji, Irlandii
oraz Rumunii.
Marszałek Stanisław Karczewski zaprosił przewodniczącego Senatu Irlandii Denisa
O’Donovana do złożenia wizyty w Polsce. Wyraził zadowolenie, że Senat Irlandii przystąpił
do Stowarzyszenia Senatów Europy. Marszałek podkreślił, że oba państwa dużo łączy, bo w
Irlandii żyje bardzo dużo Polaków. Zaznaczył, że Senat opiekuje się polską diasporą.
Przewodniczący Senatu Irlandii zaakceptował zaproszenie i powiedział, że przyjedzie do
Polski w najbliższym czasie. Podkreślił, ze niemal w każdej miejscowości Irlandii mieszkają
Polacy, którzy odgrywają pozytywną, integrującą rolę. Politycy rozmawiali ponadto o historii,
która łączy oba państwa i o dobrej współpracy handlowej.
Z przewodniczącym Senatu Francji Gerardem Larcherem Marszałek Senatu Stanisław
Karczewski rozmawiał o wspólnych inicjatywach parlamentarnych polsko-francuskich,
zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i reformie sądownictwa w Polsce.
Marszałek podziękował przewodniczącemu za jego wizytę w Polsce i wystąpienie przed
polskim Senatem. Podkreślił, że w minionym tygodniu w Senacie odbyło się seminarium z
okazji 60. rocznicy uchwalenia konstytucji V Republiki Francuskiej. Podkreślił, że była to
okazja do wymiany poglądów na tematy konstytucjonalizmu, co jest dla Polski szczególnie
ważne, bo zaczyna dyskusję nt. zmiany polskiej konstytucji. Przewodniczący Larcher
podkreślił, że bardzo ceni sobie współpracę międzyparlamentarną. Powiedział, że w
przyszłym roku we Francji, przy okazji Spotkania Senatów Europy, odbędzie się seminarium
weimarskie, z udziałem przedstawicieli państw afrykańskich, nt. imigracji. Dodał, że strona
francuska zamierza zorganizować seminarium nt. współpracy samorządowców Polski i
Francji. Larcher zaznaczył, że przydałoby się zorganizować także konferencje dotyczące
wspólnej polityki rolnej, polityki spójności. Marszałek podziękował za informację dotyczącą
seminarium nt. imigracji. Zaznaczył, że to bardzo dobra inicjatywa, by brali w niej udział
politycy z Afryki. Dodał, że ten dialog jest bardzo potrzebny. Polska od dawna jest za tym, by
pomagać ludziom w Afryce, na miejscu. Wyraził też zainteresowanie rozmowami nt.
spójności i polityki rolnej. Przewodniczący Senatu Francji pytał marszałka o zbliżające się
wybory do Parlamentu Europejskiego i o reformę sądownictwa w kontekście zbliżającej się w
Warszawie wizyty Fransa Timmermansa, wiceszefa Komisji Europejskiej. Marszałek wyraził
przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory do PE. Dodał, że różne scenariusze są
rozważane w jego formacji politycznej, ale decyzje zapadną po wyborach. Dodał, że teraz
Polska przygotowuje się do wyborów samorządowych. Co do reformy sądownictwa w Polsce
powiedział, że trwa dialog z KE, rządzące ugrupowanie poszło na ustępstwa. Zapewnił
przewodniczącego Larchera, że zmiany w polskim wymiarze sądownictwa nie spowodują
jego uzależnienia od polityków. Dodał, że to są zmiany oczekiwane przez społeczeństwo,

gdyż to jedyna dziedzina życia, która nie została zmieniona od czasów transformacji
ustrojowej w naszym kraju.
Podczas spotkania z przewodniczącą Senatu Belgii Christine Defraigne marszałek
Senatu Stanisław Karczewski rozmawiał o relacjach polsko-belgijskich, o Polonii żyjącej w
Belgii, a także przyszłości UE. Marszałek wyraził głębokie ubolewanie z powodu zamachu
terrorystycznego, który miał miejsce pod koniec maja w Liege. Marszałek poinformował
przewodniczącą, że niedawno był w Belgii na święcie Polonii. Podkreślił, że Polonia jest
dobrze zintegrowana ze społeczeństwem Belgii. Marszałek podkreślił, że Polska postrzega
Belgię jako ważnego partnera na forum Unii Europejskiej i NATO. Wyraził zadowolenie z
dynamiki spotkań dwustronnych na różnych szczeblach. Zaznaczył, że oba kraje łączy
potrzeba zachowania jedności UE w obliczu Brexitu. Marszałek wyraził też nadzieję na bliską
współpracę Polski i Belgii w Radzie Bezpieczeństwa w 2019 r. Zapewnił, że Polska będzie
wspierała Belgię w staraniach o członka niestałego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach
2019 - 2020. Przewodnicząca Senatu Belgii podziękowała, za wyrazy współczucia.
Podkreśliła, że to był dla Belgów szok. Wskazała na konieczność współpracy służb
bezpieczeństwa krajów UE. Wyraziła zadowolenie, że Polonia jest dobrze zintegrowana ze
społeczeństwem belgijskim i że to właśnie Senat opiekuje się Polonią. Interesowała się
kwestią przedstawicielstwa Polonii w Polsce. Jakie są rozwiązania w tej kwestii. Podkreśliła
że dla Belgii ważna jest kwestia współpracy w ramach NATO, a także przyszłości UE.
Wyraziła przekonanie, że spotkanie Senatów Europy jest dobrą okazją do dyskusji nt.
wyzwań, jakie stoją przed UE. Wyraziła zaniepokojenie kwestią migracji. Podziękowała za
obietnicę wsparcia Belgii w jej staraniach o członkostwo w RB ONZ. Marszałek powiedział,
że polskie służby włączają się w zwalczanie fundamentalizmów w Europie i zrobią wszystko,
by nie dochodziło do zamachów terrorystycznych. Wyraził zadowolenie, że skutecznie
zapobiega się atakom terrorystycznym, co świadczy o skuteczności służb UE. Marszałek
mówił o Polonii, że szacuje się, iż jest ok 20 mln. Polacy, którzy mają prawo głosu wybierają
kandydatów ze śródmieścia Warszawy, ale chcieliby mieć swojego kandydata. Poinformował,
że trwają prace nad takim rozwiązaniem. Co do przyszłości UE, to w Polsce jest bardzo
wysokie poparcie dla członkostwa w UE na poziomie 80 proc. Polska jest za Unią państw
suwerennych. Polacy to naród ceniący sobie niepodległość. Dodał, że obchodzimy 100-lecie
odzyskania niepodległości, z której jednak Polska nie cieszyła się długo. Tak naprawdę od 29
lat Polska jest w pełni suwerennym, demokratycznym krajem. Polacy niezbyt dobrze
podchodzą do narzucanych dyrektyw, m.in. do narzucanych kwot imigracyjnych. Polska
przyjęła w ciągu dwóch lat ok. 2 mln osób z Ukrainy. Jest sprzeciw społeczny w Polsce w
sprawie narzucanych kwot imigracyjnych. Polska jest za tym, by otwierać drzwi dla państw,
które chcą być w UE i dostosują się do tego członkostwa. Politycy mówili też o historii, która
łączy oba państwa, m.in. o udziale żołnierzy gen. Stanisława Maczka w wyzwalaniu Belgii
spod niemieckiej okupacji i wsparciu, którego Belgia udzieliła polskiej Solidarności. Uznali,
że przypadająca w 2019 r. rocznica 100-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych,
będzie okazją do uczczenia wspólnych bohaterów i do zacieśnienia relacji.
Podczas wizyty w Rumunii Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w dniu 17 czerwca
2018 r. przebywał na rumuńskiej Bukowinie. Program wizyty Marszałka w województwie

suczawskim obejmował: spotkanie z władzami lokalnymi oraz spotkania z Polonią w Nowym
Sołońcu, Pojanie Mikuli i Pleszy.
W spotkaniu z lokalnymi władzami udział wzięli: Mirela Adomnicai, prefekt Suczawy, Viorel
Seredenciuc, zastępca przewodniczącego sejmiku wojewódzkiego, a także Victoria Longher
reprezentująca w rumuńskim parlamencie polską mniejszość oraz przewodniczący Związku
Polaków w Rumunii Gerwazy Longher. Marszałek Karczewski podziękował za wspieranie i
życzliwe traktowanie polskiej mniejszości, która żyje w województwie suczawskim.
Podkreślił, że Senat opiekuje się Polonią i Polakami za granicą. W Rumunii mniejszość nie
jest duża, ale dobrze zorganizowana. Podziękował także za to, że mniejszość polska może
tutaj kultywować polskie tradycje. Prefekt Suczawy Mirela Adominicai zaznaczyła, że jest
bardzo dobra współpraca z mniejszością polską. Wyraziła zadowolenie, że jest dobrze
zorganizowana i dzięki temu dobrze współpracuje się z tą mniejszością. Na Bukowinie
rozwija się też współpraca gospodarcza, są polskie inwestycje. Wyraziła nadzieję, że ta
współpraca będzie się rozwijać. Podkreśliła, że w urzędzie województwa jest stanowisko ds.
współpracy z Polonią. Rozmawiano także o współpracy między samorządami polskimi i
rumuńskimi, którą wspiera polska mniejszość na Bukowinie. Marszałek podziękował za
serdeczne przyjęcie. Wyraził zadowolenie, że współpraca polsko-rumuńska jest bardzo dobra
i na różnych poziomach dobrze się rozwija. Dodał, że oba państwa bardzo dobrze rozwijają
się i jest ogromny potencjał do współpracy. Wyraził zadowolenie z przedsięwzięć
gospodarczych polsko-rumuńskich.
Spotkania z rodakami zaczęły się od mszy św. w Nowym Sołońcu sprawowanej w języku
polskim, w kościele Zstąpienia Ducha Świętego. Podczas spotkań z Polonią Marszałek
dziękował rodakom, żyjącym tutaj od XIX wieku za przywiązanie do polskości, za
pielęgnowanie polskiej mowy i wiary, za kultywowanie naszych tradycji. Marszałek mówił,
że wie o problemach, z jakimi borykają się mieszkańcy polskich miejscowości na Bukowinie
– problemy demograficzne i wyjazdy młodych ludzi za granicę. Powiedział, że to bolączka,
która dotknęła większość krajów tej części Europy po wejściu do Unii Europejskiej. Wyraził
jednak przekonanie, że ta tendencja zmieni się. Podkreślił, że Polska rozwija się w szybkim
tempie i Polacy wracają do kraju. Jego zdaniem w Rumunii także tkwi wielki potencjał
rozwojowy i ludzie zaczną wracać z emigracji. Marszałek zaznaczył, że obchodzimy
100.rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraził nadzieję, że obchody tej
rocznicy wzmocnią jeszcze relacje Polonii z macierzą. Spotkanie uświetnił występ zespołu
„Sołonczanka”. W dniu wizyty na Bukowinie marszałek złożył także kwiaty przy pomniku
Jana Pawła II, przy Bazylice Zaśnięcia Matki Boskiej w Kaczyce oraz w Kyrlibaba przy
mogile 12 legionistów, którzy polegli w walkach z Rosjanami w 1915 r. Nagrobek
postawiony w 1934 r. został odnowiony z funduszy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto Marszałek Karczewski odwiedził szkołę imienia „Krystyny Bochenek”, senator,
wicemarszałek Senatu, wybudowaną z funduszy Senatu, jako dar Polski dla rodaków na
Bukowinie za zachowanie polskiej tożsamości. Po szkole marszałka oprowadzała dyrektor
placówki Otilia Morosan. Na zakończenie wizyty Marszałek zobaczył w Moara budowę
największego w Rumunii Domu Polskiego.

