
Michał Dworczyk: Sprawy Polaków poza granicami
kraju bardzo ważne dla rządu i parlamentu

 www.wilnoteka.lt /pl/artykul/michal-dworczyk-sprawy-polakow-poza-granicami-kraju-bardzo-wazne-
dla-rzadu-i-parlamentu

Michał Dworczyk, fot. wilnoteka.lt

Michał Dworczyk, poseł PiS, został wybrany
nowym przewodniczącym Komisji Łączności z
Polakami za Granicą. "Wszyscy Polacy żyjący
poza granicami kraju powinni być w centrum
zainteresowania rządu i naszej formacji. Jednak
bez wątpienia najszybszej pomocy potrzebują te
osoby, które trafiły na Wschód w wyniku represji, w
wyniku represji lat 30" - podkreślił Dworczyk w
rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Sejm wyłonił już nowy skład Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Przewodniczącym został Michał
Dworczyk (PiS), a jego zatępcami: Adam Andruszkiewicz (Kukiz'15 ), Wojciech Ziemniak (PO),
Leonard Krasulski (PiS).  

Przewodniczący zapewnia, że sprawy Polaków poza granicami kraju będą bardzo ważną częścią prac
rządu i parlamentu. W wywiadzie dla portalu wPolityce.pl pokreśla, że nowy rząd będzie szczególnie
troszczył się o Polaków na Wschodzie, zwłaszcza tych, którzy trafili tam w ramach represji okresu
sowieckiego.

Jakie zmiany według Dworczyka powinien przeprowadzić nowy rząd? "Na pewno będziemy nowelizować
ustawę o Karcie Polaka. Zajmiemy się również repatriacją. W planowanej nowelizacji ustawy o Karcie
Polaka jest mechanizm, który będzie pozwalał na osiedlanie się w Polsce posiadaczom Karty
Polaka - wyjaśnia nowy przewodniczący w rozmowie z portalem  wPolityce.pl -  Stworzymy o wiele
szersze możliwości powrotu Polaków do Ojczyzny albo przyjazdu do Ojczyzny. Pamiętajmy, że
niektórzy nasi rodacy mieszkają na Wschodzie już od pokoleń".

Michał Dworczyk od lat zaangażowany jest w pomoc Polakom na dawnych Kresach RP. Po raz pierwszy
odwiedził te tereny jeszcze w pierwszej połowie lat 90-tych ze swoją drużyną harcerską. Z biegiem czasu
obszar jego działalności stale wzrastał: został członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa oraz Kresów
Południowo-Wschodnich, Rady Krajowej, a następnie Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota
Polska (współpracował m.in. z prof. A. Stelmachowskim i marszałkiem M. Płażyńskim), następnie
wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

W swojej działalności skupia się przede wszystkim na wspieraniu oświaty polskiej, współpracy z polskimi
organizacjami harcerskimi na Wschodzie oraz wspieraniu polskich mediów.

Cały wywiad wPolityce.pl: Michał Dworczyk: Nasi rodacy ze Wschodu będą mogli w końcu wrócić do
Polski. Najpilniejszej pomocy potrzebują ofiary represji z lat 30.
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