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Kurier Wileński | Polskie MSZ zwiększy wsparcie dla Polaków
za granicą
KW

Premier Donald Tusk zadeklarował, że przyjmie dymisję wiceszefa dyplomacji Janusza Ciska.
Wcześniej PiS skierował na niego doniesienie do CBA.

Miesiąc temu „Super Express” napisał, że MSZ przyznało Fundacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej dotację w
wysokości 1,4 mln zł z puli środków przeznaczonych na projekt „Współpraca z Polonią i Polakami za
Granicą”. Według gazety f undacja została zarejestrowana półtora miesiąca przed rozpoczęciem przetargu
na przyznanie środków, a jej prezesem jest znajomy Sławomira Mitrowskiego, doradcy wiceministra spraw
zagranicznych Janusza Ciska.

Marcin Mastalerek z PiS zawiadomił w tej sprawie CBA.
Premier był pytany przez dziennikarzy, czy złożenie rezygnacji przez Ciska ma związek z ostatnimi
publikacjami na temat nieprawidłowości przy przyznawaniu środków na pomoc Polonii. Odparł, że sprawę
zna głównie z inf ormacji przekazanych przez szef a MSZ Radosława Sikorskiego. Jak powiedział, Cisek
„miał także inne powody, nie tylko tę sprawę, także powody osobiste”. Dodał, że nie jest upoważniony, by o
tym mówić.

— Ale złożył rezygnację na moje ręce, motywując to m. in. potrzebą uwolnienia MSZ od tej sprawy, mówiąc
wprost — powiedział szef  rządu.
Z kolei szef  MSZ Radosław Sikorski zapowiedział podczas środowego przemówienia w Senacie RP, że jego
resort w maju ogłosi dodatkowy konkurs dla organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem dla
Polonii. Jak zaznaczył, na konkurs będzie przeznaczona pula 8 mln zł.

Minister poinf ormował, że nie wszystkie środki przyznane w ramach konkursu z 2012 r. mogły być wydane
„z różnych przyczyn losowych”. Radosław Sikorski zapewnił, że resort słucha głosu rodaków za granicą,
polskiej opinii publicznej, środowisk parlamentarnych, organizacji pozarządowych i mediów. Dodał, że tam,
gdzie „pojawiają się błędy, będą wyciągane wnioski”.
Decyzja ministra SZ o ogłoszeniu dodatkowego konkursu została podjęta jak najbardziej na czasie.
Ponieważ jak wynika z rozstrzygnięć poprzedniego konkursu, dotacje na media polskie na Litwie, w tym
również na „Kurier Wileński”, w porównaniu z rokiem ubiegłym zostały zmniejszone o około 40 proc.

W swym przemówieniu w Senacie RP minister spraw zagranicznych zaznaczył, że należy „rozwiać
niepokoje” dotyczące wsparcia MSZ dla mediów polonijnych. „To jest współpraca dla nas priorytetowa. W
zeszłym roku wydaliśmy na ten cel ponad 4,5 mln zł ze środków konkursowych. Nie mniej mamy zamiar
wydać w tym roku” — zapewnił szef  MSZ.

MINISTER O POLAKACH NA LITWIE

Minister Radosław Sikorski poruszył również kwestie sytuacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie.
„Wyzwaniem dla resortu — zaznaczył minister — był dialog z Litwą ws. polskiej mniejszości”. Podkreślił, że
ta sprawa była „szczególnie uwzględniana” i podnoszona na najwyższych szczeblach oraz f orach
wielostronnych. „Październikowe wybory stworzyły okazję do poprawy sytuacji Polaków, przyniosły
historyczny sukces Akcji Polaków na Litwie, która zdobyła 5,83 proc. głosów” — powiedział
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