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Protokół Nr XXV/16 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 lipca 2016 r.  

 

XXV uroczysta  sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbyła się 

w dniu 26 lipca 2016 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.         

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.20. 

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego otworzył obrady sesji i  na 

podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest wymagane quorum radnych, 

wobec czego Sejmik może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 Następnie poprosił zebranych  o powstanie i odsłuchanie hymnu Polski w wykonaniu 

Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia Saltans”. 

 

Przewodniczący serdecznie przywitał Jego Ekscelencję biskupa Jana Wątrobę   

i poprosił  go o poprowadzenie uroczystej modlitwy inaugurującej  obrady XXV 

okolicznościowej  sesji Sejmiku. 

Po wspólnym odmówieniu Modlitwy za Ojczyznę Ks. Piotra Skargi Przewodniczący 

Sejmiku powitał licznie zgromadzonych gości, przedstawicieli Parlamentu RP na 

czele z Senator Janiną Sagatowską - Przewodniczącą Komisji Spraw Emigracji i 

Łączności z Polakami za Granicą, duchowieństwo na czele z Ks. bp. Janem 

Wątrobą, Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej, samorządowców wszystkich 

szczebli na czele z Marszałkiem Województwa Władysławem Ortylem, 

przedstawicieli wszystkich służb mundurowych na czele z Dowódcą 21 Brygady 

Podhalańskiej Płk Zenonem Brzuszko i Komendantem Podkarpackiej Policji 

Krzysztofem Pobutą, przedstawicieli środowisk naukowych na czele z rektorem 

Politechniki Rzeszowskiej.  
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Przewodniczący Sejmiku podkreślił, że szczególnie serdecznie wita specjalnych 

gości, a zarazem współgospodarzy spotkania - Delegatów Polonii Amerykańskiej na 

czele z Frankiem Spulą - Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej, Marią Szonert  

Binedą – Wiceprezesem  d.s. polskich Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz 

przedstawicieli rządu RP: senator RP Annę Marię Anders, sekretarza stanu w 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika premiera ds. dialogu 

międzynarodowego, Wojewodę Podkarpackiego – Ewę Leniart, Wiceministra Witolda 

Słowika a także Longina Komołowskiego - Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska”. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 

protokołu. 

Po uroczystym powitaniu Przewodniczący Sejmiku zwrócił się z prośbą do Wojewody 

- pani Ewy Leniart  o zabranie głosu i powitanie gości w imieniu Rządu RP . 

Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart w imieniu Rządu RP podziękowała  za 

zaproszenie na sesję Sejmiku. Podkreśliła, że jest to wyjątkowe, historyczne 

wydarzenie nie tylko na poziomie krajowym ale także międzynarodowym. Jesteśmy 

świadkami pierwszych obrad delegatów KPA poza terenem USA. KPA jako 

organizacja zrzeszająca Polonię i organizacje polonijne stanowi ważny podmiot 

politycznie reprezentujący Amerykanów polskiego pochodzenia wobec 

społeczeństwa i władz Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy wdzięczni za pomoc 

duchową ,materialną i polityczną, jaka płynęła w trudnych czasach od rodaków z 

zagranicy. Dzisiaj jest doskonała okazja aby podziękować za pamięć i aktywne 

wsparcie. Podziękowania należą się za wparcie w walce z reżimem komunistycznym, 

wsparcie dla „Solidarności” oraz wszelkie działania, które doprowadziły do 

wyzwolenia z komunizmu i wejścia do demokratycznej wspólnoty narodów, Unii 

Europejskiej oraz Paktu Północnoatlantyckiego. Współcześnie KPA wraz z 

niezależną Polską jest ważnym członkiem NATO , a od 2003 członkiem UE. Rodacy 
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w kraju mają świadomość, że Kongres stoi przed ważnym zadaniem jakim jest 

nakreślenie przyszłej misji w kontekście potrzeb Polaków, Polonii Amerykańskiej. 

Dlatego dzisiejsze spotkanie powinno dać impuls do podjęcia inicjatyw w celu 

umacniania gospodarczego i politycznego na arenie międzynarodowej w celu 

dobrobytu przyszłych pokoleń.  Pani Wojewoda podkreśliła, że jest jej szczególnie 

miło iż można gościć Polonię w naszym pięknym  regionie. Podziękowała za podjęcie 

inicjatywy i organizację tego wyjątkowego wydarzenia. Wyraziła również nadzieję, że 

dla delegatów KPA będzie to wyjątkowa sposobność do poznania wyjątkowej historii, 

kultury, odkrywania na nowo dziedzictwa kulturowego regionu. Życzyła wielu 

niezapomnianych chwil związanych z odnajdywaniem swoich korzeni. 

Przewodniczący Sejmiku powitał ponadto wśród znamienitych gości Prezesa Rady 

Polonii Świata – Jana Cytowskiego , Prezesa Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 

oraz Wicemarszałka Sejmu Republiki Litwy.  

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że radni otrzymali porządek obrad sesji  

wraz  z zawiadomieniem o terminie sesji. 

W związku z brakiem innych propozycji i uwag do porządku obrad sesji 

Przewodniczący Sejmiku przystąpił do jego realizacji. 

 

Wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że szczególne powitania należą się 

członkom Kongresu Polonii Amerykańskiej, którzy po raz pierwszy obradować będą 

poza granicami Stanów Zjednoczonych. Bez wątpienia jest to wydarzenie 

historyczne i bez precedensu. Marszałek zaznaczył, że jako przedstawiciele 

Samorządu Województwa Podkarpackiego czujemy się zaszczyceni, że kongres 

wybrał właśnie Podkarpacie. Region ten łączą szczególne więzi z Polonią na całym 

świecie. Pan Marszałek poinformował, że  chce przedstawić przedstawicielom Polonii  

województwo przez pryzmat jego dziedzictwa, potencjału gospodarczego  

i gościnności jego mieszkańców. To właśnie stąd, z obszaru Południowo-Wschodniej 

Polski, a dawnej Galicji, przez lata migrowało wielu  rodaków poza granice kraju w 
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poszukiwaniu lepszego życia. Decyzja o wyjeździe z ojczyzny jest zawsze trudna, 

podejmowana nie bez powodu. Polacy opuszczali i opuszczają kraj głównie ze 

względów ekonomicznych ale także politycznych. Obszar dzisiejszego województwa 

doświadczył masowej emigracji w pierwszej połowie XX wieku. W latach 

dwudziestych za pracą na stałe lub czasowo wyjechało stąd ponad 150 tysięcy osób. 

W czasach komunizmu początkowo emigracja była mniejsza. Więcej rodaków znów 

zaczęło opuszczać kraj – często przymusowo - w skomplikowanych politycznie 

latach 80 i w trudnych latach ekonomicznej transformacji lat 90. W drugiej połowie tej 

dekady emigracja z ziem obecnego Podkarpacia zbliżyła się nawet do tej liczby z 

dwudziestolecia międzywojennego. Polacy wyjeżdżali w różne strony świata, ale z 

tych ziem najczęściej kierowali się do Stanów Zjednoczonych. W ten sposób w 

Stanach Zjednoczonych powstała liczna,  zauważalna grupa polskiej emigracji, która 

przez pokolenia pielęgnuje tożsamość narodową na obczyźnie. Pan Marszałek 

podkreślił, że czujemy się zobowiązani do podtrzymywania więzi z Polonią, bo jest 

świadomość jak kontakty te są ważne dla obu stron. Marszałek przypomniał, że 

właśnie na Podkarpaciu co trzy lata organizowany jest Światowy Festiwal 

Polonijnych Zespołów Folklorystycznych - ambitne przedsięwzięcie kulturalne, w 

którym biorą udział setki tysięcy rodaków z wielu stron świata a kolejna edycja 

odbędzie się już w przyszłym roku. Podobna impreza organizowana jest  w Iwoniczu 

i mają ją Dziecięce Zespoły Folklorystyczne i kolejny festiwal odbędzie się już za 2 

lata. Marszałek podkreślił, że bardzo cieszy go  iż następstwem starań, mających na 

celu podtrzymywanie związków z Polonią, była także organizacja XII Światowych 

Zimowych Igrzysk Polonijnych, które po raz pierwszy odbyły się na Podkarpaciu. W 

tym roku, w Bieszczadach aż 500 zawodników z 18 krajów świata przez pięć dni 

rywalizowało ze sobą w ośmiu dyscyplinach sportowych. Dla nich najważniejszy był 

jednak przyjazd do Ojczyzny i spotkanie się z rodakami z innych części świata. 

Samorząd Województwa Podkarpackiego w dalszym ciągu chce podtrzymywać  

i poszerzać kontakty z Polonią, czemu ma służyć między innymi organizacja forum. 

Wyraził nadzieję, że starania przełożą się na dobrą współpracę w wielu dziedzinach i 

przyniosą obu stronom wzajemne korzyści. Polacy w Stanach Zjednoczonych znani 

są z przedsiębiorczości. Współpraca na niwie ekonomicznej jest niezwykle owocna. 
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Marszałek zaznaczył, że liczy na to iż wizyta na Podkarpaciu jeszcze wzbogaci tę 

współpracę i dlatego jeden dzień forum będzie poświęcony wyłącznie kwestiom 

gospodarczym. Dzisiejsza sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego ma 

charakter wyjątkowy bo podczas niej radni przyjmą stanowisko, z okazji obrad 

Delegatów Kongresu Polonii Amerykańskiej na Podkarpaciu. To ważny krok do 

ściślejszej współpracy, który pokazuje, że Samorząd Województwa jest partnerem 

solidnym i otwartym na sprawy Polonii. Pan Marszałek podziękował gościom za 

przyjazd na Podkarpacie i  obecność na sesji Sejmiku oraz decyzję KPA o 

przyjeździe właśnie na Podkarpacie. Szczególne podziękowania skierował na ręce 

Zarządu KPA, jego Prezesa - Franka Spuli oraz wiceprezesom pani Marii Szonert-

Biniendzie, Hubertowi Cioromskiemu oraz Markowi Pienkosowi. Marszałek 

poinformował, że wierzy iż przez kolejne dni forum będzie dane im lepiej się poznać i 

zrozumieć wzajemne potrzeby i wyraził nadzieję, że spędzą na Podkarpaciu 

wspaniały czas, który na długo pozostanie w ich pamięci.  

 

Wystąpienie Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz prezentacja KPA. 

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej -  Frank J. Spula  podziękował za 

inicjatywę i zorganizowanie pierwszego forum Polonii w Rzeszowie. Wyraził 

przekonanie, że forum stworzy unikatową i bezprecedensową okazję do wymiany 

myśli i poglądów i będzie stanowić podwaliny do rozwoju i umocnienia bliskiej 

współpracy w wielu zakresach pomiędzy organizacją i Podkarpaciem oraz nadzieję iż 

podobne inicjatywy na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń zarówno w Polsce, jak 

i USA. Pan Prezes zaprosił zebranych do obejrzenia filmu przygotowanego z okazji 

70 –lecia KPA, które jak poinformował było obchodzone w 2014 roku w Buffalo i 

przedstawia dumną historię i najważniejsze osiągnięcia organizacji. 

Po prezentacji filmowej pan Prezes przystąpił do dalszego omówienia dokonań i 

pracy Kongresu Polonii Amerykańskiej. Podkreślił, że na przestrzeni lat organizacja 

odegrała ważną rolę w procesie wyzwolenia Polski z jarzma socjalizmu i tworzenia 

demokratycznego państwa polskiego. Przytoczył fragment pisma skierowanego 

przez ś.p. Lecha Kaczyńskiego –prezydenta RP do KPA z okazji 65. lecia 
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organizacji, który podkreślał, że z wdzięcznością i podziwem wspomina dokonania 

Kongresu Polonii Amerykańskiej. W komunistycznej Polsce dzięki determinacji 

organizacji mógł pełniej wybrzmieć głos wolności. Poprzez wsparcie udzielane 

podziemiu opozycyjnemu i Radiu Wolna Europa podtrzymywano w Polakach ducha 

nadziei  i walki o demokratyczne państwo. Również dzięki pomocy organizacji 

dziesięć lat temu Polska stała się członkiem najpotężniejszego sojuszu obronnego 

na świecie. Pan prezes wymienił najważniejsze osiągnięcia organizacji, którymi są: 

ustanowienie rządowego programu wsparcia dla przesiedleńców wojennych oraz 

weteranów II wojny światowej, ustanowienie kongresowej komisji badającej zbrodnię 

w Katyniu, ustanowienie polsko – amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, 

przekazywanie do Polski przez fundację charytatywną KPA pomocy rzeczowej, 

finansowej. Poinformował zebranych, że Stany Zjednoczone zamieszkuje obecnie 10 

milionów osób polskiego pochodzenia , z czego znaczna część jest członkami KPA, 

albo przez bezpośrednie członkostwo  w oddziałach stanowych albo poprzez 

formalne zaangażowanie w organizacjach członkowskich należących do KPA na 

poziomie krajowym i lokalnym. Kumulatywnie do KPA należy dzisiaj bezpośrednio i 

pośrednio ok. 2 milionów osób. Wielu innych niezrzeszonych Amerykanów polskiego 

pochodzenia uznaje organizację za swojego przedstawiciela. Wśród wielu kwestii 

ujętych w zadaniach statutowych organizacji niepodważalny prym wiedzie dbałość o 

prawdę historyczną, szczególnie w kontekście wydarzeń II wojny światowej. Od 

chwili swego powstania w 1944 roku KPA stawiał sobie i stawia nadal jako jedno ze 

statutowych zadań wspieranie Polski i walkę o jej interesy i dobre imię. KPA zawsze 

stało na straży takich pryncypiów, jak wolność, demokracja, poszanowanie 

konstytucji czy rządy prawa. Amerykańska Polonia może być dzisiaj dumna ze swych 

osiągnięć i wkładu do amerykańskiej kultury , sztuki i nauki a jeszcze bardziej z lat z 

lat ciężkiej pracy na rzecz polskiej racji stanu. Dokonania członków organizacji są w 

tym zakresie ogromne. Organizacja współpracuje i będzie współpracować z każdym 

demokratycznie wybranym rządem zarówno w Polsce, jak i USA, bez znaczenia jaką 

opcje polityczną prezentuje. Jednak z niepokojem i smutkiem obserwuje narastające 

podziały wśród społeczeństwa polskiego, które niestety przenoszą się również na 

kontynent amerykański. Musi znaleźć się sposób aby osunąć na bok to, co dzieli a 
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skoncentrować się na tym co łączy. KPA został stworzony po to aby uaktywnić 

amerykanów polskiego pochodzenia, tylko silna i zjednoczona Polonia może być 

skuteczna. Należy w pełni zgodzić się ze słowami ś.p. Lecha Kaczyńskiego, który 

mówił, iż „Polska potrzebuje aktywnej, dynamicznej, dobrze zorganizowanej, 

nowoczesnej Polonii, która jest obecna we wszystkich obszarach życia publicznego i 

obywatelskiego, we władzach lokalnych, w mediach, w środowiskach 

opiniotwórczych, biznesowych i akademickich”. Silna Polonia to głosująca Polonia, 

Polonia mająca swoich przedstawicieli  w administracjach stanowych i federalnej . 

Bardzo ważną sferę działalności organizacji stanowi wsparcie  inicjatyw promujących 

relacje pomiędzy USA i Polską w wielu zakresach. Jedną z najważniejszych form w 

tym kontekście są prowadzone od wielu lat starania na rzecz włączenia Polski do 

amerykańskiego Programu Podróży Bezwizowej . Na ten temat odbyły się setki 

spotkań i rozmów. Organizacja na bieżąco wyraża poparcie dla inicjatyw 

ustawodawczych, które mogłyby otworzyć ścieżkę legislacyjną dla polskiego 

członkostwa w programie. Członkowie organizacji oraz niezrzeszona Polonia są 

zachęcani do kontaktowania się ze swoimi senatorami i kongresmenami i 

namawiania ich do poparcia tych inicjatyw w Kongresie USA. Niestety narastająca 

częstotliwość ataków terrorystycznych na całym świecie i w Europie jest czynnikiem 

silnie niesprzyjającym w tych staraniach. Wejście Polski do Programu Podróży 

Bezwizowej jest ważne, szczególnie w kontekście wspierania bliskich i 

bezpośrednich kontaktów pomiędzy obywatelami Polski i USA. W drugiej połowie lat 

90 KPA stał się liderem szeroko zakrojonych działań lobbingowych na rzecz wejścia 

Polski do NATO . Wszystkie oddziały KPA włączyły się w akcję kontaktowania się z 

przedstawicielami administracji i Kongresu USA., wyrażając silne poparcie dla 

wejścia Polski, Czech i Węgier do NATO. Akcja koordynowania przez ś.p. 

pułkownika Kazimierza Lenarda, dyrektora waszyngtońskiego biura KPA 

zaowocowała setkami tysięcy telefonów, listów, faksów, które bezpośrednio zaważyły 

na końcowym rezultacie i decyzji Kongresu USA o rozszerzeniu Paktu Północno – 

Atlantyckiego i włączeniu trzech nowych członków. Kampania na rzecz wejścia 

Polski do NATO  zaowocowała jeszcze jednym ważnym wydarzeniem – KPA stał się 

jednym ze współzałożycieli Koalicji Centralno – Europejskiej – nieformalnego 
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zrzeszenia organizacji reprezentujących Amerykanów o korzeniach z krajów Europy 

Centralnej i Wschodniej. Koalicja zrzesza dzisiaj 18 organizacji reprezentujących 

Amerykanów o korzeniach z Polski, Armenii, Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, 

Gruzji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Kwestia zaangażowania 

NATO w regionie Europy Centralnej i Wschodniej pozostaje w centrum 

zainteresowania organizacji, która śledzi wydarzenia w Polsce i regionie i podejmuje 

konkretne kroki aby obecność i zaangażowanie NATO na terenie Polski było jak 

największe i jak najbardziej aktywne. KPA od dziesięcioleci pełni rolę nie tylko 

promotora edukacji młodych pokoleń Polonusów, ale też poprzez wieloletnie 

działania Komisji Edukacyjnej KPA, stanowi istotną część procesu edukacyjnego. 

Również Fundacja Charytatywna KPA oferuje co roku stypendia dla uczniów i 

studentów polskiego pochodzenia. W edukację również inwestują inne organizacje 

polonijne poprzez stypendia, finansowanie szkół sobotnich i organizowanie wyjazdów 

do Polski. Ważne są wymiany edukacyjne i naukowe wszystkich szczebli  ponieważ 

kultywują bezpośrednio i namacalnie więzy pomiędzy Polską i USA. Coraz częściej i 

bardziej widocznie na wiodący plan współpracy pomiędzy naszymi krajami wysuwają 

się zagadnienia współpracy gospodarczej. Współpraca ta może przebiegać na wielu 

szczeblach. KPA może wywierać wpływ na wszystkich poziomach, łącznie z 

najważniejszym – poziom konkretnej, rzeczowej i efektywnej  współpracy pomiędzy 

biznesami amerykańskimi i polskimi, środowiskami lokalnymi w Polsce i 

środowiskami lokalnymi w USA oraz pomiędzy Amerykanami polskiego pochodzenia 

i Polakami. Dla realizacji tego celu poświęcone będzie kilka nadchodzących dni. Ze 

swej strony KPA dla jego realizacji już od 4 lat organizuje w Chicago coroczną 

konferencję ekonomiczną, mającą za główne zadanie stworzenie klimatu i 

okoliczności sprzyjających nawiązywaniu profesjonalnych kontaktów pomiędzy 

biznesami polskimi i amerykańskimi . Konferencja – organizowana we współpracy z 

polsko – amerykańskimi izbami gospodarczymi oraz działem ekonomicznym 

ambasady RP w Waszyngtonie nieodmiennie przyciąga dziesiątki mniejszych i 

większych przedsiębiorstw z obydwu państw. Kończąc swoje wystąpienie Prezes 

KPA podkreślił, że ze  strony Samorządu Województwa został przygotowany bardzo 

ambitny program Forum, który powinien otworzyć wiele drzwi do współpracy 
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pomiędzy przedsiębiorstwami i indywidualnymi osobami. Podziękował za 

zaproszenie na tak historyczne wydarzenie i życzył wszystkim uczestnikom Forum by 

czas spędzony na Podkarpaciu zaowocował nie tylko nawiązaniem kontaktów ale 

przede wszystkim wieloma konkretnymi projektami, inicjatywami i wieloletnią 

współpracą.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska z okazji obrad delegatów 

Kongresu Polonii Amerykańskiej na Podkarpaciu. 

 

Przewodniczący Sejmiku przedstawił zebranym projekt stanowiska, uroczyście je 

odczytując: 

„ Radni Województwa Podkarpackiego zgromadzeni w dniu 26 lipca 2016 roku 

na uroczystej Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w obecności Delegatów 

Kongresu Polonii Amerykańskiej, wyrażają głęboki szacunek dla środowisk 

polonijnych, które nieustannie łączą Polonię z Ojczyzną.  

Tożsamość narodowa i więź kulturowa są wyjątkowymi wartościami, które 

umożliwiają rozwój społeczeństw, są łącznikiem przeszłości z przyszłością, 

świadkami historii. Łączność z Polonią jest jednym z podstawowych elementów 

budowania i rozwoju polskiej wspólnoty narodowej, jest powinnością obywatelską i 

patriotyczną. Bez ścisłej łączności z Polonią nie można mówić  

o współczesnym patriotyzmie, rozwoju i przyszłości Polski. Polonia swoimi 

doświadczeniami wzbogaca nas wszystkich, a losy Polaków, którzy pozostali poza 

granicami kraju lub musieli go opuścić przypominają nam, że zachowanie tożsamości 

i pielęgnowanie historii są zadaniami i wyzwaniami nieustannymi. Stanowią nasze 

dziedzictwo przekazywane następnym pokoleniom zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Patriotyzm Polonii to miłość Ojczyzny z oddali, szczególnie trudna  

i wymagająca, kształtująca się w specyficznych okolicznościach, dążąca do 

zachowania tożsamości narodowej. Przejawia się ona także w pielęgnowaniu dóbr 

kultury i podtrzymywaniu świadomości historycznej, współpracy z instytucjami i 

organizacjami w Polsce, czego przykładem są właśnie obrady Kongresu Polonii 

Amerykańskiej na ziemi podkarpackiej.  
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Podkarpacie i Rzeszów to szczególne miejsce na mapie łączności Polaków z 

Ojczyzną. To tutaj odbywa się Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 

Folklorystycznych, tu zdobywają doświadczenie muzycy i opiekunowie zespołów 

polonijnych. W tym roku XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne także pokazały 

szczególną więź regionu z Polonią. To z Podkarpacia wywodzi się liczna grupa 

Polaków rozsianych po całym świecie, którzy stają się swoistymi ambasadorami 

regionu i Polski.   

Pierwsze poza granicami Stanów Zjednoczonych obrady Delegatów Kongresu 

Polonii Amerykańskiej traktujemy jako zaszczyt i wyróżnienie. Jest to równocześnie 

wezwanie do podejmowania nowych zadań umożliwiających ścisłą współpracę 

Polaków w kraju i za granicą na polu kulturalnym, społecznym i gospodarczym. W 

tych wyzwaniach szczególną rolę odgrywa Kongres Polonii Amerykańskiej. 

Wyrażamy Jemu ogromny szacunek i wdzięczność za ponad siedemdziesięcioletnią 

służbę na rzecz Polaków w Stanach Zjednoczonych. Doświadczenie Kongresu, 

głębokie zakorzenienie w kulturze polskiej, jak i w społeczności amerykańskiej 

stanowi gwarancję bardzo dobrej współpracy naszych państw i społeczeństw.  

Polonia to także rozwijanie inicjatyw gospodarczych, aktywizowanie środowisk 

amerykańskich i polskich przedsiębiorców do nawiązywania współpracy oraz 

wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że te kilka dni spotkań i obrad zaowocuje 

coraz aktywniejszą współpracą także na polu gospodarczym.  

Każdy z nas ma we wdzięcznej pamięci pomoc i wsparcie, którego Polonia 

udzieliła rodakom w kraju w walce z komunizmem. Solidarność, która powstała na 

ziemiach polskich i dała wolność wielu narodom Europy, doświadczyła pomocy 

wynikającej z solidarności Polonii z Macierzą.   

To dzisiejsze spotkanie oparte o wspólną pamięć i tożsamość niech będzie 

źródłem dalszej współpracy na rzecz rozwoju łączności Polonii z Macierzą”.  

Przewodniczący Sejmiku zaproponował aby projekt uchwały został przyjęty przez 

aklamację. 

W związku z brakiem głosów sprzeciwu ze strony radnych, Przewodniczący Sejmiku 

poinformował, że projekt uchwały został przyjęty przez aklamację.  
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Uchwała Nr XXV/ 457/16 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Przewodniczący Sejmiku poinformował, że Uchwała została podpisana przez 

wszystkich radnych obecnych na sesji Sejmiku oraz, że zostanie ona przekazana 

Prezesowi Kongresu Polonii Amerykańskiej.  

 

Stanowisko Sejmiku podpisane przez wszystkich radnych zebranych na sesji 

Sejmiku stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Senator Janina Sagatowska podkreśliła, że cieszy ją fakt iż tak jak zawsze 

wspólnota polonijna jest razem i to jest siłą Polonii. Pani Senator odczytała 

oświadczenie, które złożyła w swoim imieniu oraz Marszałka Senatu Stanisława 

Karczewskiego kierowane na ręce Marszałka Władysława Ortyla z okazji obrad 

kongresu KPA. Oświadczenie niniejsze wyraża ogromny szacunek i wdzięczność za 

podjęcie się trudu zorganizowania Kongresu Polonii Amerykańskiej, który odbywa się 

po raz pierwszy w Polsce w stolicy Województwa Podkarpackiego. Podkarpacie jest 

szczególnie związane ze środowiskiem polonijnym ponieważ z tych stron emigrowało 

mnóstwo Polaków z przyczyn ekonomicznych i związanych z polityką, wielu z nich 

pozostało na obczyźnie i wychowuje kolejne pokolenia w poczuciu przynależności do 

naszego narodu. Znakiem czasu jest fakt, że w Rzeszowie odbywają się po raz 

pierwszy poza granicami Stanów Zjednoczonych obrady delegatów KPA. Będzie to 

okazją do podjęcia nowych wyzwań stojących przed Kongresem umożliwiających 

jeszcze ściślejszą współpracę Polaków w kraju i za granicą na polu kulturalnym, 

społecznym i gospodarczym. KPA skupia Amerykanów polskiego pochodzenia i od 

momentu jego powstania polonia mogła przemawiać jednym głosem w sprawach 

dotyczących Ojczyzny i kraju pochodzenia. Na szczególną uwagę zasługuje pomoc 

Polakom uchodźcom wojennym i wojskowym w dotarciu do USA po II wojnie 

światowej, udzielnie poparcia dla utworzenia radia Wolna Europa oraz 

doprowadzenie do zatwierdzenia przez Kongres Stanów Zjednoczonych śledztwa w 

sprawie zbrodni katyńskiej, uruchomienie pomocy finansowej dla Polski, 

doprowadzenie do uznania przez USA powojennej granicy Polski z Niemcami. 
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Kongres prowadził również wieloletni lobbing wśród amerykańskich elit dotyczący 

przyjęcia Polski do NATO. Pani Senator zapewniła, że będzie służyć radą i pomocą 

wspólnie z Marszałkiem Senatu. Podkreśliła, że Senat RP jest zawsze z Polonią. 

 

Anna Maria Anders - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

zaznaczyła, że występuje na forum Sejmiku jako delegat Senatu ale także jako córka 

generała Andersa. Podkreśliła, że jej ojcu zależało bardzo na silnej i patriotycznej 

Polsce i ona podąża również tą drogą mając wizję na taką właśnie Polskę. 

Przypomniała słowa swojego ojca, który pisał iż należy odrzucić wszystko co dzieli i 

brać wszystko co łączy. Pani Senator zwróciła uwagę, że teraz jest ważny czas dla 

Polski – miał miejsce szczyt NATO, jest wizyta Papieża i Światowe Dni Młodzieży 

oraz spotkanie KPA. Poinformowała, że ona po raz pierwszy jest na takim spotkaniu i 

czuje się specjalnie związania z polonią amerykańską ponieważ 20 lat mieszkała w 

USA. Polska musi dbać o dobry wizerunek w świecie, podziały tutaj występujące nie 

są dobre. Poinformowała, że podczas ostatniego pobytu w Waszyngtonie i spotkań z 

kongresmenami zauważyła iż politycy amerykański mało wiedzą o Polsce i była 

zdziwiona stawianymi jej pytaniami np. czy w ogóle jest jakieś prawo kobiet w 

Polsce, ile kobiet może być w rządzie RP, prawa człowieka, demokracja itd. Należy 

to poprawić. Pani Senator poinformowała, że rozmawiała z Senatorem Mccainem  

i pytała dlaczego skierował taki list do Polski, na co on odpowiedział, że słyszy tylko i 

wyłącznie jedną stronę, od tego czasu jej biuro stara się wysyłać informacje do 

wszystkich członków Kongresu i na Capital Hill aby Polska była widziana w innym 

świecie. Pani Senator podkreśliła, że należy koncentrować się na inwestycjach w 

Polsce ponieważ bez nich nie będzie poprawy sytuacji gospodarczej. Należy 

pracować tak aby polska młodzież nie wyjeżdżała za granicę z powodu braku pracy. 

Poinformowała, że myśli również o rodakach, którzy są na wschodzie i wierzy iż w 

tym roku pierwsi Polacy z za tej granicy wywożeni do Rosji sowieckiej  mogli będą 

wrócić do kraju.   

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - Longin Komołowski nawiązał do 

słów Arystotelesa, że pamięć jest czymś co spaja i buduje wspólnotę. Bez pamięci 

nie ma wspólnoty, nie ma państwa, w pamięci zawiera się tożsamość. Polska miała 
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tragiczną historię, wielu Polaków musiało wyjechać i dzięki kościołowi katolickiemu 

nastąpiło skupienie wokół siebie rodaków. Walka o wolność to był główny cel i w 

różnych wyglądało to w różny sposób. Polonia amerykańska poprzez KPA wniosła 

ogromny wkład  w odzyskanie niepodległości naszego kraju. Słowa padające z ust 

polityków odwiedzających Polonię na całym świecie, że jesteśmy sobie nawzajem 

potrzebni są prawdziwe ponieważ w momentach trudnych dla Ojczyzny dawano 

dowody na to, że wspólnie działano w celu polepszenia sytuacji w Ojczyźnie. Pan 

Prezes poinformował, że na początku lat 90. powstało stowarzyszenie „Wspólnota 

Polska”, które postawiło sobie za cel aby podtrzymać tożsamość polską i pamięć 

wśród Polaków, aby działaniami za pieniądze polskiego podatnika budować 

wspólnotę, wzmacniając ją ponieważ należy pamiętać iż historia różnie się toczy i 

należy pamiętać, że wolność nie jest dana na zawsze i jedność i współdziałanie jest 

bardzo potrzebne. Dobrze się stało, że Polska stała się krajem samorządowym, 

Polonii służą nie tylko działania rządowe ale również szereg licznych kontaktów 

samorządowych z Polonią z całego świata. Najliczniejsze kontakty są z Polakami ze 

Wschodu ponieważ wiele gmin i starostw z nimi współpracuje. Podziękował 

Marszałkowi za zaangażowanie i otwartość wobec Polonii. Debata powinna 

odpowiedzieć na pytanie jak ma wyglądać współpraca Polski z rodakami rozsianymi 

po całym świecie, jaka ma być konkretna polityka w stosunku do Polonii. Pan Prezes 

poruszył również kwestię prestiżu Polski na świecie, która cały czas  odbudowuje 

swój kraj ale potrzeba prawdy historycznej w wielu kwestiach, chociażby tych  

związanych z obozami. Pytania kongresmenów, o których mówiła pani Minister  

świadczą o braku wiedzy o Polsce i jest tu ogromna rola Polonii, która ma nie tylko 

zadanie aby być na stałe z krajem ale również poprzez swoją codzienna postawę i 

codzienne wybory świadczyć polskość. Pan Prezes poruszył przykład Litwy, gdzie 

jak podkreślił Polacy funkcjonując we wrogim środowisku zrozumieli, że  jedność jest 

jedynym sposobem na przetrwanie tożsamości polskiej i powinno to być wzorcem dla 

Polonii na całym świecie. Jeśli Polacy będą aktywni i będą uczestniczyć w życiu 

społecznym i politycznym to będzie to najlepszą drogą pomocy dla Polski. Życzył 

obecnym przedstawicielom Polonii aby obrady służyły Polakom rozsianym po całym 

świecie i Polsce. 
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Następnie Przewodniczący Sejmiku o godzinie 11.50 ogłosił przerwę w obradach 

sesji do godziny 12.20 i zaprosił zebranych na poczęstunek.  

Poinformował, że w tym czasie delegacja Kongresu Polonii Amerykańskiej wspólnie 

z delegacją Samorządu Województwa Podkarpackiego złoży kwiaty pod pomnikiem 

Łukasza Cieplińskiego  

 

Po przewie Przewodniczący Sejmiku wznowił obrady sesji i poprosił o odtworzenie 

film promocyjnego prezentującego Województwo Podkarpackie. 

 

Po prezentacji filmowej głos zabrali przedstawiciele samorządów Województwa 

Podkarpackiego.  

 

 

Prezentacje przedstawicieli samorządów Miasta Rzeszowa, Miasta Stalowa 

Wola, Miasta Sanoka, Powiatu Sanockiego i Gminy Lubaczów. 

 

Miasto Rzeszów- Kamil Czyż - zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy 

Międzynarodowej dokonał prezentacji na temat Miasta Rzeszowa. 

 

Niniejsza prezentacja stanowi załącznik nr  6 do protokołu.  

 

Kierownik Referatu Promocji Gospodarczej Urzędu Miasta Stalowa Wola – 

Ryszard Sęczyk poinformował, że fenomenem miasta jest fakt iż jego historia jest 

niewiele starsza niż historia Kongresu Polonii Amerykańskiej. Miasto oparte było o 

Hutę Stalowa Wola, która była motorem napędzającym i było to pewnym problemem 

przy przekształceniach gospodarczych. Dywersyfikacja przemysłu dzięki istnieniu 

strefy, współpracy wszystkich zaangażowanych osób pozwoliła na to, że Stalowa 

Wola jest miastem, które osiągnęło pewną stabilizację, co nie oznacza zadowolenia z 

obecnego stanu rzeczy ponieważ wiele rzeczy trzeba poprawić.  
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Następnie miała miejsce prezentacja filmowa dotycząca miasta Stalowa Wola.  

 

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Sanoka -  Wojciech 

Pajestka przedstawił krótko historię miasta Sanoka. Poinformował, że jest to jedno z 

najstarszych miast na Podkarpaciu, pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1150 roku 

a prawa miejskie Sanok otrzymał w roku 1339. Najważniejszą wizytówką Sanoka są 

najcenniejsze skarby kultury w postaci dwóch muzeów tj. Muzeum Historycznego i 

Muzeum Budownictwa Ludowego.  Największą ozdobą Muzeum Historycznego są 

jedne z najcenniejszych na świecie zbiory ikon, które powstawały od XV wieku. Są 

tam również dzieła polskich i zagranicznych artystów, a szczególnie dzieła Zdzisława 

Beksińskiego, któremu poświęcone jest odrębne skrzydło sanockiego zamku. 

Muzeum Budownictwa Ludowego to największy w Unii obiekt, w którym na 38 ha 

zgromadzono 160 obiektów architektury drewnianej. Na uwagę zasługuje również 

Biuro Wystaw Artystycznych oraz Centrum Informacji Turystycznej, które   jako jedno 

z niewielu na Podkarpaciu posiada 4 gwiazdki certyfikacji. Sanok to doskonałe 

miasto do uprawiania turystyki aktywnej i sportu. W niedalekiej odległości od Sanoka 

znajduje się park narodowy i sześć parków krajobrazowych, z których najbliższy tj. 

Park Krajobrazowy Gór Słonnych mieści się w granicach administracyjnych miasta.  

Zaledwie 30 km dzieli Sanok od bieszczadzkiego morza Jeziora Solińskiego.  Z 

Sanoka wiodą różnorodne szlaki tematyczne tj. Szlak Dobrego Wojaka Szwejka, 

Szlak Nadsańskich Umocnień tzw. linia Mołotowa, Szlak Rodziny Beksińskich oraz 

Szlak Ikon – odwiedzany corocznie przez tysiące turystów, głównie 

francuskojęzycznych. Niewielka odległość dzieli również Sanok od granicy 

ukraińskiej i słowackiej, co stwarza możliwości bazy wypadowej z Sanoka za granicę. 

Sanok ro również miasto organizacji wielu imprez kulturalnych o charakterze 

międzynarodowych oraz sportowych o charakterze rangi mistrzostw świata czy 

mistrzostw Europy.  

Po zakończeniu swojego wystąpienia pan kierownik zachęcił zebranych do 

obejrzenia filmu – wirtualnej podróży po Sanoku.  
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Alicja Wosik – członek Zarządu Powiatu Sanockiego poinformowała, że 

historycznie Ziemia Sanocka rozciągała się od źródeł Sanu aż po dzisiejszy Tyczyn 

ze stolicą w królewskim wolnym mieście Sanoku. Dzisiaj Ziemia Sanocka to Powiat 

Sanocki, który koncentruje się wokół dwóch miast tj. Sanoka i Zagórza.  

Następnie pani Alicja Wosik przedstawiła prezentacje multimedialną przybliżającą 

gospodarkę tego regionu, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Zaprosiła zebranych do obejrzenia filmu na temat Powiatu Sanockiego.  

 

Wójt Gminy Lubaczów –  Wiesław Kapel podziękował Marszałkowi za zaproszenie 

jego gminy do współuczestniczenia w dzisiejszym wydarzeniu, co jest ogromnym 

zaszczytem. Dokonał prezentacji na temat gminy Lubaczów. 

Prezentacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radni nie złożyli zapytań i interpelacji.  

 

Wnioski i oświadczenia radnych. 

 

Radni nie złożyli wniosków i oświadczeń.  

 

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad sesji Przewodniczący Sejmiku 

wspólnie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego wręczył Prezesowi KPA – 

Frankowi Spula, Prezesa Wspólnoty Polskiej – Longinowi Komołowskiemu oraz pani 

Senator Annie Marii Anders okolicznościowe grawertony z napisem „Semper fidelis” 

na znak wierności zasadom i ideałom oraz wzajemnej wierności.  
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Następnie Przewodniczący Sejmiku zaprosił wszystkich zabranych do upamiętnienia 

tych historycznych chwil poprzez wykonanie wspólnych pamiątkowych  zdjęć. 

 

Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej  – Frank Spula podziękował Marszałkowi 

i Przewodniczącemu Sejmiku za organizację historycznego wydarzenia, jakim są 

obrady KPA na ziemi podkarpackiej i wręczył wspólnie z przedstawicielami Zarządu 

KPA okolicznościowe upominki dla Przewodniczącego Sejmiku oraz Marszałka 

Województwa i pozostałych członków Zarządu Województwa Podkarpackiego.  

 

Zamknięcie sesji. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku – Jerzy Cypryś 

zamknął XXV sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji. 

Po zakończeniu obrad zebrani wysłuchali hymnu Marsz Marsz Polonia. 

 

 

 

 Województwa Podkarpackiego 

                        

Jerzy Cypryś 

 

 

Protokołowała: 

Iwona Kiełbasa 
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