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SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI REDAKCJI
POLSKICH NA WSCHODZIE W WARSZAWIE

W dniach 13 – 15 maja 2004
roku odby ło się w Warszawie
spotkanie przedstawicieli polskich
redakcji prasy, radia i TV na Wscho-
dzie. W szkoleniu uczestniczyli
dziennikarze z Łotwy, Litwy, Białorusi,
Ukrainy, Rosji, Gruzji, Mołdowy,
Armenii, W ęgier, Kazachstanu,
Kirgistanu, Serbii  i Czarnogóry.
Organizatorem spotkania był Zarząd
Fundacji  „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Na spotkaniu nie mogło
zabraknąć również przedstawiciela
Redakcji „Głosu znad Pregoły”.

Wiceprezes Fundacji Henryk
Banasiuk poinformował zebranych, iż
Fundacja wspiera obecnie 49 redakcji
prasowych (w tym 12 nowych
tytułów), 9 radiowych i 3 telewizyjne.
Głównym punktem spotkania była
rozmowa z Marszałkiem Senatu RP,
prof. Longinem Pastusiakiem. Miała
ona charakter rodzinny. Marszałek
pozdrowi ł za pośrednictwem
dziennikarzy wszystkich Polaków
zamieszkałych na Wschodzie, poza

granicami kraju. Marszałek podkreślił,
że zarówno on jak i senatorowie są
pod ogromnym wrażeniem tego, co
robią polscy działacze na Wschodzie
dla podtrzymania polskości, tożsa-
mości narodowej i wiary Ojców często
tysiące kilometrów od Macierzy.

Przypomniał, że Senat RP tradycyjnie
już od czasów przedwojennych
sprawuje opiekę nad Polakami i
Polonią za Granicą. Longin Pastusiak
przypomniał, że Senatu ustanowił 2
maja Dniem Polonii i Polaków za
Granicą, jako wyraz uznania dla na-
szych Rodaków. „Dla nas w Polsce
jest to okazja, aby zwiększyć
informacje o naszych Rodakach
żyjących w różnych zakątkach globu
ziemskiego” – dodał Marszałek.

Poli tyk przybliży ł dzienni-
karzom podstawowe zadania, jakie
postawił sobie Senat RP, jeżeli chodzi
o pomoc dla polskich redakcji na
Wschodzie. Przypomniał, że środki
finansowe z budżetu mają być prze-
znaczone m.in. na: bezpłatną prenu-
meratę prasy polskiej, pokrycie
kosztów wydawania prasy polskiej,
zakup papieru, wyposażenie redakcji
w niezbędny sprzęt, serwis informa-
cyjny dla redakcji  i organizacj i
polskich, czy zakup sprzętu i wyposa-
żenie pomieszczeń redakcyjnych.

Rozmawiano także o prob-
lemach nurtujących środowiska
polskie, szczególnie w kontekście
znalezienia się Polski  w Unii
Europejskiej. Zwrócono uwagę na
problem stypendiów dla Polaków ze
Wschodu szczególnie dla naszych

Rodaków mieszkających w krajach,
które zostały niedawno przyjęte do
UE. Wskazano na problemy, jakie
nurtują tamtejsze środowiska polskie,
a dotyczyły one głownie kwestii
finansowych i lokalowych.

Redaktor Ryszard Zieliński z
Doniecka podkreślił, że to właśnie
dzięki pomocy Senatu RP i Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”
istnieją media polonijne. Natomiast
Katarzyna Cetera z „Głosu Polskiego”
z Kazachstanu serdecznie podzię-
kowała za możliwość wydawania
miesięcznika, który dla tamtejszych
Polaków jest „śladem, że Polaka się
nimi interesuje”. Redaktor naczelny
„Polonii Charkowa” Józefa Czer-
nijenko serdecznie podziękowała za
Zarządowi Fundacji za uruchomienie
Witryny Internetowej „Polska-Polacy”
(http://www.pol.org.pl).

W icedyrektor TV Polonia
Bogdan Kozyra zwrócił się z prośbą
do działaczy polonijnych, aby
informowali wcześniej jego redakcję
o swoich inicjatywach, które miałyby
się znaleźć na antenie Telewizji
Polonia.

Ponadto w spotkaniu uczest-
niczyli m.in.: wicedyrektor Departa-
mentu Konsularnego i Polonii MSZ
Maciej Szymański, wicedyrektor Biu-
ra Prawno-Organizacyjnego Kancela-
ri i Senatu RP Artur Kozłowski i
sekretarz Komisji Emigracji i Polaków
za granicą Wanda Wittner.

Podczas trzydniowego
szkolenia redaktorzy zapoznali się
m.in. z pracą redakcji Polityki oraz
Radia „Polonia”.

Podczas spotkania red.
Zbigniew Różański przedstawi ł
postęp prac nad Pomnikiem
„Macierz-Polonii”, który niedługo ma
stanąć w Warszawie. Zaproponował
także, aby nasi rodacy ze Wschodu
otrzymal i legi tymacje Klubu
Publicystów Polonijnych Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Rzeczy-
pospolitej Polskiej, co mogłoby im
znacznie ułatwić zbieranie materiałów
prasowych i radiowych.

Dziennikarze wysłuchali także
wykładu doktora Jerzego Snopka z
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Grzegorz £ubczyk i Olgierd Budrewicz.

http://www.pol.org.pl)

