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W	wyniku	decyzji	polskiego	parlamentu	Ministerstwo	Spraw	Zagranicznych	
przej´∏o	od	Senatu	zarzàdzanie	Êrodkami	finansowymi	przeznaczonymi	na	
wsparcie	 Polonii	 i	 Polaków	 za	 granicà.	 „Wspólnota	 Polska”	 podj´∏a	 du˝y	
wysi∏ek	organizacyjny,	aby	w	krótkim	czasie	z∏o˝yç	wnioski	do	og∏oszonego	
w	maju	2012	r.	konkursu	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych	RP	„Wspó∏praca	
z	Polonià	i	Polakami	za	granicà”.	Zmiany	zwiàzane	z	przesuni´ciem	fundu-
szy	z	Senatu	do	MSZ	spowodowa∏y,	˝e	przez	d∏ugi	okres	nie	mogliÊmy	si´	
wywiàzaç	 z	 naszych	 zobowiàzaƒ	 wobec	 organizacji,	 którym	 udzielaliÊmy	
pomocy	finansowej.	JesteÊmy	winni	przeprosiny	wszystkim	naszym	Partne-
rom.

Minister	Rados∏aw	Sikorski,	dzi´kujàc	Senatowi	za	wielkie	dzie∏o	opieki	nad	
rodakami	rozsianymi	po	ca∏ym	Êwiecie,	w	swoim	exposé	o	priorytetach	pol-
skiej	polityki	zagranicznej	na	lata	2012-2016,	zapewni∏,	̋ e	pragnie	to	zadanie	
kontynuowaç.	 Na	 spotkaniu	 z	 Polonià	 2	 maja	 br.	 na	 Zamku	 w	 Pu∏tusku	
mówi∏	o	priorytetach	w	dost´pie	do	polskiej	edukacji	oraz	upodmiotowieniu	
Polonii	„tak	aby	to	ona	skuteczniej	mog∏a	wspieraç	Polsk´”.

WÊród	priorytetów	polskiej	polityki	zagranicznej	na	lata	2012-2016	znalaz∏y	
si´	deklaracje	dotyczàce	nowej	jakoÊci	w	relacjach	z	Polonià	i	Polakami	za	
granicà.	 Jako	 g∏ówne	 zadanie	 polityki	 polonijnej	 zapisano	 „budowanie	
wzajemnie	 korzystnej	 wspó∏pracy	 mi´dzy	 Polskà	 i	 wywodzàcà	 si´	 z	 niej	
diasporà”,	a	wÊród	zadaƒ	szczegó∏owych	wymieniono:

	•		zapewnienie	 Polakom	 i	 Polonii	 za	 granicà	 mo˝liwoÊci	 funkcjonowania	
w	ramach	prawnych	gwarantujàcych	kultywowanie	polskoÊci	oraz	respek-
towanie	przez	paƒstwa	zamieszkania	odpowiednich	norm	i	standardów;	

	•		zidentyfikowanie	 celów	 polskiej	 polityki	 zagranicznej	 zbie˝nych	 z	 inte-
resami	 Polonii	 i	 Polaków	 za	 granicà	 oraz	 zaproponowanie	 wspó∏pracy	
w	urzeczywistnianiu	tych	celów	dla	dobra	Polski	i	jej	pozytywnego	wize-
runku	za	granicà;	

	•		wzmocnienie	spo∏ecznej	 integracji	Polonii	 i	Polaków	za	granicà	oraz	 ich	
politycznej	mobilizacji:	w∏àczenie	w	miejscowe	spo∏ecznoÊci	na	poziomie	
politycznym	 (wybory	 lokalne,	 udzia∏	 w	 partiach	 politycznych),	 kulturo-
wym,	j´zykowym	i	pracowniczym	w	paƒstwach	pobytu;	

	•		sprzyjanie	generowaniu	aktywnoÊci	obywatelskiej	i	nowych	form	prowa-
dzenia	dzia∏alnoÊci	spo∏ecznej	wÊród	Polaków	na	Wschodzie;	

	•		uatrakcyjnienie	i	rozszerzenie	przekazu	polskich	mediów	publicznych	dla	
zagranicy	oraz	wsparcie	instytucji	paƒstwa	dla	mediów	polonijnych;	

	•		usprawnienie	 istniejàcych	 i	 tworzenie	 nowych	 form	 upowszechniania	
j´zyka	 polskiego	 i	 wiedzy	 o	 Polsce,	 w	 tym	 tworzenie	 i	 sponsorowanie	
oÊrodków	studiów	polskich	na	czo∏owych	uniwersytetach;	

	•		pe∏ne	wykorzystanie	zmienionego	systemu	finansowania	polityki	polonij-
nej,	aby	Êrodki	finansowe	by∏y	lepiej	podporzàdkowane	interesom	Polski	
i	jednoczeÊnie	lepiej	s∏u˝y∏y	Polonii	i	Polakom	za	granicà;	

	•		wspieranie	ochrony	dziedzictwa	kulturowego	za	granicà.	

Przed	nami	IV	Zjazd	Polonii	i	Polaków	z	Zagranicy,	
który	odb´dzie	 si´	w	dniach	24-26	 sierpnia	br.	
Tradycja	organizowania	zjazdów	Polonii	si´ga	cza-
sów	II	Rzeczypospolitej.	Za	kilka	dni	spotkamy	si´	
w	Warszawie	i	w	Pu∏tusku	na	kolejnym,	IV	Zjeêdzie	
Polonii	i	Polaków	z	zagranicy.	B´dzie	to	okazja	do	
dalszej	integracji	ruchu	polonijnego	oraz	szczerej	roz-
mowy	o	perspektywach	wspó∏pracy	Polski	z	Polonià.	
Wymienione	przez	ministra	R.	Sikorskiego	priorytety	
mogà	stanowiç	podstawy	do	tej	dyskusji.

¸àczy	nas	polska	mowa	i	poczucie	narodowej	to˝samoÊci,	
dlatego	 podejmujemy	 dzia∏ania	 w	 celu	 zachowania	
polskoÊci	 i	 wiary	 wÊród	 rodaków	 rozsianych	 po	 ca∏ym	
Êwiecie,	wypracowujemy	skuteczne	metody	promocji	pol-
skiej	kultury	i	j´zyka	oraz	obrony	dobrego	imienia	Polski	
za	granicà,	 realizujemy	projekty	zwiàzane	z	przysz∏oÊcià	
oÊwiaty	 polonijnej,	 staramy	 si´	 rozwiàzywaç	 problemy	
m∏odego	pokolenia	emigrantów.	

Jestem	przekonany,	̋ e	Zjazd	podejmie	najbardziej	istotne	
aspekty	funkcjonowania	Polonii	oraz	aktualne	wyzwania,	
jakie	pojawiajà	si´	dla	polskiej	diaspory.

Niech	 Zjazd	 po∏àczy	 nas	 wokó∏	 wartoÊci	 fundamental-
nych,	 sk∏adajàcych	 si´	 na	 to˝samoÊç	 Polaka,	 na	 jego	
zwiàzek	z	kulturà	i	tradycjà,	ze	wszystkim	tym,	co	sk∏ada	
si´	na	poj´cie	Ojczyzny.	

Zapraszamy...

Rok 2012 przynosi 
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Prezes	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”
Longin	Komo∏owski
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Pierwsze	 próby	 zjednoczeniowe	 wÊród	 Polonii	
rozpocz´∏y	 si´	 na	 kontynencie	 amerykaƒskim	
w	 1944	 r.,	 kiedy	 powo∏ano	 Kongres	 Polonii	
Amerykaƒskiej	 i	 Kongres	 Polonii	 Kanadyjskiej,	
w	celu	wspomagania	i	ratowania	Polski	zagro˝onej	
przez	 ZSRR.	 Natomiast	 po	 zakoƒczeniu	 drugiej	
wojny	Êwiatowej,	kiedy	Polska	popad∏a	w	niewol´	
komunistycznà,	a	tysiàce	by∏ych	˝o∏nierzy	Polskich	
Sil	Zbrojnych	i	Armii	Krajowej	wybra∏y	trudny	los	
emigranta	 ˝o∏niersko-politycznego,	dajàc	poczàtek	
emigracji	 niepodleg∏oÊciowej,	 idea	 stworzenia	
Êwiatowego	 kongresu	 Polaków	 zakwit∏a	 znów	 za	
oceanem.	Pomys∏	ten	wysunà∏	w	1953	r.	na	zebra-
niu	Rady	Kongres	Polonii	Kanadyjskiej	w	Toronto	
dr	Tadeusz	Brzeziƒski,	by∏y	konsul	RP	w	Montrealu	
(ojciec	 Zbigniewa,	 b.	 doradcy	 prezydenta	 J.	 Car-
tera).	Rozpocz´to	rozmowy.	Ówczesny	prezes	KPK	
in˝.	Adam	Jaworski	 porozumia∏	 si´	w	 tej	 sprawie	
z	prezesem	Kongresu	Polonii	Amerykaƒskiej	Karo-
lem	 Rozmarkiem	 i	 z	 szefem	 Federacji	 Âwiatowej	
Stowarzyszenia	Polskich	Kombatantów	w	Wielkiej	
Brytanii	 in˝.	 Jaros∏awem	 ˚abà,	 a	 tak˝e	 z	 innymi	
skupiskami	 Polaków.	 Wynikiem	 tych	 dzia∏aƒ	
by∏a	 Konferencja	 „Polonia	 75”,	 zorganizowana	
w	 dniach	 7-9	 listopada	 1975	 r.	 w	 Waszyngtonie,	
w	 której	 wzi´∏o	 udzia∏	 56	 delegatów	 z	 11	 krajów	
(Argentyna,	 Australia,	 Austria,	 Belgia,	 Francja,	
Kanada,	 Niemcy	 Zachodnie,	 Stany	 Zjednoczone,	
Szwajcaria,	 Wielka	 Brytania	 i	 W∏ochy);	 postano-
wiono	o	koniecznoÊci	istnienia	sta∏ego	Êwiatowego	
porozumienia,	zobowiàzujàc	KPK	do	zorganizowa-
nia	w	roku	1978	Êwiatowego	zjazdu	Polonii.	

I Zjazd Polonii Wolnego Âwiata 
25-28 maja 1978 r.

I	Zjazd	Polonii	Wolnego	Âwiata	pod	nazwà	
„Polonia	 78	 –	 Polonia	 Jutra”	 odby∏	 si´	
w	Toronto	25-28	maja	1978	r.	i	zgromadzi∏	
175	delegatów,	reprezentujàcych	18	krajów:	
Afryka	Po∏udniowa,	Argentyna,	Australia,	
Austria,	 Belgia,	 Brazylia,	 Dania,	 Francja,	
Holandia,	 Kanada,	 Niemcy	 Zachodnie,	
Nowa	Zelandia,	USA,	Szwajcaria,	Szwecja,	
Urugwaj,	Wielka	Brytania	i	W∏ochy;	13	dele-
gatów,	reprezentujàcych	organizacje	o	zasi´gu	

Êwiatowym,	jak	Stowarzyszenie	Polskich	Kombatantów,	Sto-
warzyszenie	 Polskiej	 Marynarki	 Wojennej,	 Stowarzyszenie	
Lotników	Polskich,	Ko∏o	b.	˝o∏nierzy	AK,	Zwiàzek	Harcerstwa	
Polskiego	poza	granicami	kraju	oraz	6	delegatek	na	Âwiatowy	
Zjazd	Polek.	Ponadto	w	 zjeêdzie	udzia∏	wzi´∏o	226	obser-
watorów,	6	rzeczoznawców,	42	dziennikarzy	prasowych,	7	
telewizyjnych	i	26	reporterów	radiowych.

W	uchwa∏ach	przyj´to	m.in.:	zwo∏ywanie	regularnych	zjazdów	Polo-
nii	oraz	powo∏anie	Rady	Koordynacyjnej	Polonii	Wolnego	Âwiata,	
której	 przewodniczàcym	 zosta∏	 prezes	 KPK	 mec.	 W∏adys∏aw	 Ger-
tler.	Has∏em	naczelnym	Rady	sta∏a	si´	walka	o	niepodleg∏oÊç	Polski	
i	Êcis∏a	wspó∏praca	z	oÊrodkiem	emigracji	politycznej	w	Londynie	–	
z	Rzàdem	RP	na	uchodêstwie,	który	by∏	organizatorem	Âwiatowych	
Zjazdów	Emigracji	Politycznej	w	Londynie:	Âwiatowy	Zjazd	JednoÊci	
z	Walczàcym	Krajem,	pod	has∏em	„Razem	z	Narodem”	–	zorgani-
zowany	w	dniach	1-2	wrzeÊnia	1979	r.	w	Londynie	zgromadzi∏	352	
uczestników	z	17	krajów;	II	Âwiatowy	Zjazd	Polonii	Wolnego	Âwiata	–	
obradowa∏	w	dniach	8-12	maja	1984	r.	w	Londynie,	zorganizowany	
przez	Rad´	Koordynacyjnà	Polonii	Wolnego	Âwiata;	Âwiatowy	Zjazd	
Polski	Walczàcej	–	zwo∏any	w	dniach	19-21	maja	1986	r.	w	Londy-
nie,	zgromadzi∏	220	uczestników	z	16	krajów.

Kolejnymi	szefami	Rady	byli	prezesi	KPK:	Jan	Kaszuba	(1980-1986),	
in˝.	Stanis∏aw	Or∏owski	(1986-1994)	i	mec.	Marek	Malicki	(1994-2002).

Po	1989	roku	w	wolnej	Polsce	powrócono	do	 tradycji	przedwojen-
nej	 –	 powo∏ano	 w	 wolnych	 wyborach	 Senat	 RP,	 który	 przyjà∏	 rol´	
opiekuna	 Polonii	 i	 Polaków	 za	 granicà	 oraz	 objà∏	 patronatem	 Sto-
warzyszenie	„Wspólnota	Polska”,	organizacj´	pozarzàdowà	powo∏anà	
w	1990	 roku	 (po	 rozwiàzaniu	Towarzystwa	„Polonia”)	w	celu	pod-
trzymywania	wi´zi	z	rodakami	na	obczyênie	 i	niesienia	 im	pomocy.	
Prezesem	„Wspólnoty	Polskiej”	zosta∏	marsza∏ek	Senatu	RP	I	kadencji	
prof.	 Andrzej	 Stelmachowski.	 Jednym	 z	 pierwszych	 zadaƒ	 Senatu	
RP	i	„Wspólnoty	Polskiej”	by∏o	doprowadzenie	do	rozmów	i	spotkaƒ	
z	Rzàdem	Londyƒskim,	Radà	Koordynacyjnà	Polonii	Wolnego	Âwiata	
oraz	Polakami	zamieszka∏ymi	za	wschodnià	granicà	Polski.	Efektem	
tych	dzia∏aƒ	by∏y	dwa	wa˝ne	wydarzenia	–	w	Rzymie	i	Warszawie.

W	Rzymie	w	dniach	26-30	paêdziernika	1990	r.	odby∏a	si´	Konfe-
rencja	 Kraj	 –	 Emigracja,	 jako	 spotkanie	 przedstawicieli	 Polaków	
ze	Wschodu,	z	Zachodu	i	z	kraju,	po∏àczone	z	audiencjà	prywatnà	
u	 Ojca	 Âwi´tego	 Jana	 Paw∏a	 II.	 W	 konferencji	 uczestniczy∏o	 89	
przedstawicieli	organizacji	polskich	i	polonijnych	z	22	krajów	Êwiata,	
24-osobowa	delegacja	„Wspólnoty	Polskiej”	oraz	duszpasterze	polo-
nijni	wraz	z	delegatem	Prymasa	Polski	ds.	duszpasterstwa	emigracji	
bp	Szczepanem	Weso∏ym.	Na	rzymskim	spotkaniu	zabrak∏o	Polonii	

Krótka historia 
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amerykaƒskiej,	 do	 której	 napisano	 w	 specjalnym	 pos∏aniu	 m.in.:	
„Doceniajàc wielkà  trosk´ KPA o sprawy Polski  i Polaków oraz  tak 
wysokà rang´ Polonii Amerykaƒskiej ufamy, ̋ e w przysz∏oÊci aktywny 
udzia∏  Kongresu  przyczyni  si´  w  sposób  zasadniczy  do  realizacji 
celów, które zakreÊliliÊmy sobie w Rzymie”.

W	 Warszawie	 22	 grudnia	 1990	 r.	 nastàpi∏o	 uroczyste	 przekazanie	
insygniów	 w∏adzy	 II	 RP	 –	 ostatni	 Prezydent	 RP	 na	 Uchodêstwie,	
Ryszard	Kaczorowski,	przekaza∏	na	Zamku	Królewskim	w	Warszawie	
insygnia	swego	urz´du	Lechowi	Wa∏´sie,	nowo	wybranemu	w	pierw-
szych	wolnych	wyborach	Prezydentowi	RP.

Wype∏niajàc	 z	 rocznym	 poÊlizgiem	 uchwa∏´	 Konferencji	 rzymskiej	
I	Zjazd	Polonii	i	Polaków	z	Zagranicy	zwo∏ano	w	Krakowie	w	dniach	
19-23	 sierpnia	1992	 r.	Uczestniczy∏o	w	nim	ok.	2	 tysi´cy	Polaków	
z	ca∏ego	Êwiata:	326	reprezentantów	Êrodowisk	polskich	z	44	krajów,	
w	tym	59	osób	z	paƒstw	Europy	Wschodniej	–	234	delegatów	oraz	
92	 goÊci;	 liczàca	 ok.	 50	 osób	 grupa	 obserwatorów,	 500-osobowa	
grupa	 cz∏onków	 zespo∏ów	 folklorystycznych.	 Akredytowa∏o	 si´	 280	
dziennikarzy	z	kraju	i	ze	Êwiata.	Kraj	reprezentowali	przedstawiciele	
najwy˝szych	w∏adz	paƒstwowych	oraz	Episkopatu	Polski.	Obecni	byli	
tak˝e	cz∏onkowie	Rady	Krajowej	 i	eksperci	Stowarzyszenia	„Wspól-
nota	Polska”.	Na	Zjeêdzie	poruszano	problemy	wspó∏pracy	z	Polonià,	
pomocy	dla	Polaków	ze	Wschodu,	a	tak˝e	zaapelowano	o	zagwaran-
towanie	praw	mniejszoÊciom	polskim	w	krajach	postkomunistycznych.	
W	Krakowie	nastàpi∏o	rzeczywiste	po∏àczenie:	Polaków	ze	Wschodu	
i	 Polonii	 z	 Zachodu.	 Wspó∏organizatorem	 Zjazdu	 by∏o	 Stowarzy-
szenie	„Wspólnota	Polska”,	któremu	odtàd	powierzano	organizacj´	
nast´pnych	Zjazdów	w	latach	2001,	2007	i	2012.

Pomi´dzy	 tymi	wydarzeniami	mia∏y	miejsce	 zebrania	Rady	Polonii	
Âwiata,	m.in.:	„PolskoÊç	niejedno	ma	imi´”	–	Lublin,	14-18	wrzeÊnia	
1995	r.;	„Gdaƒsk	97	–	Okno	na	Âwiat:	wczoraj,	dziÊ	i	jutro”	–	Gdaƒsk,	
2-6	paêdziernika	1997	r.;	„Opaszmy	ziemskie	kolisko”	–	Budapeszt-
-Kecskemét,	17-21	wrzeÊnia	1998	r.

W	tym	okresie	Polonia	organizowa∏a	wielkie	akcje	pomocy	Polsce	i	Pola-
kom	na	Wschodzie,	anga˝owa∏a	si´	na	rzecz	wejÊcia	Polski	do	NATO	
i	do	Unii	Europejskiej,	wyst´powa∏a	w	obronie	dobrego	imienia	Polski.

II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy 
28 kwietnia – 3 maja 2001 r.

II	Zjazd	Polonii	i	Polaków	z	Zagranicy	–	Warszawa-Pu∏tusk-
Kraków-Cz´stochowa	2001	obradowa∏	w	dniach	28	kwietnia	
–	3	maja	pod	has∏em	„Polacy	 i	Polonia	u	progu	Nowego	
Tysiàclecia”.	Uczestniczy∏o	w	nim	351	osób,	w	tym	162	delega-
tów	z	51	krajów	ze	wszystkich	kontynentów	oraz	przedstawiciele	
nauki,	kultury,	duszpasterze	i	dziennikarze	polonijni.	Polskie	
Radio	i	TV	Polonia	obj´li	patronat	medialny.	W	programie	
Zjazdu	zaplanowano	imprezy	w	czterech	miastach:	w	Warszawie	
–	otwarcie	Zjazdu,	w	Pu∏tusku	–	obrady	plenarne,	w	Krakowie	
–	zamkni´cie	Zjazdu	oraz	w	Cz´stochowie	–	pielgrzymk´	na	
Jasnà	Gór´,	wieƒczàcà	pobyt	w	Ojczyênie.

Obradowano	w	nast´pujàcych	 komisjach:	Komisja	ds.	Polaków	 za	
Granicà,	Komisja	Promowania	Spraw	Polskich	w	Âwiecie,	Komisja	
ds.	Wspó∏pracy	Organizacji	Polonijnych	ze	Strukturami	Duszpaster-
skimi,	Komisja	ds.	OÊwiaty	i	M∏odego	Pokolenia,	Komisja	ds.	Pomocy	
Socjalnej,	Charytatywnej	i	Problemów	Repatriacji.	Zjazd	na	posiedze-

niu	plenarnym	1	maja	2001	r.	przyjà∏	26	uchwa∏	i	59	
rezolucji	oraz	Uchwa∏´	w	sprawie	ogólnoÊwiatowej	
organizacji	 polonijnej,	 w	 której	 zmieniono	 nazw´	
Rady	 Koordynacyjnej	 Wolnego	 Âwiata	 na	 Rad´	
Polonii	Âwiata.

Wype∏niajàc	 t´	uchwa∏´	w	dniach	27-30	wrzeÊnia	
2002	r.	u	Pu∏tusku	zwo∏ano	Walne	Zebranie	Wybor-
cze	Rady	Polonii	Âwiata,	w	którym	udzia∏	wzi´∏o	ok.	
stu	dzia∏aczy	polonijnych	 ze	wszystkich	kontynen-
tów.	 Przyj´to	 statut,	 wybrano	 przewodniczàcego,	
prezydium	i	komisj´	rewizyjnà.	W	sk∏ad	prezydium	
weszli	 reprezentanci	 kontynentalnych	 i	 regio-
nalnych	 wspólnot	 polonijnych	 z	 ca∏ego	 Êwiata.	
Przewodniczàcym	 Rady	 zosta∏	 dyrektor	 wyko-
nawczy	 Kongresu	 Polonii	 Amerykaƒskiej	 mec.	
Les	Kuczyƒski,	który	sprawowa∏	swojà	 funkcj´	do	
Êmierci	w	2008	r.

III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy 
22-26 wrzeÊnia 2007 r. 

III	Zjazd	Polonii	i	Polaków	z	Zagranicy	obra-
dowa∏	w	Warszawie	w	dniach	22-26	wrzeÊnia	
2007	r.	

Tradycyjnie	 rozpoczà∏	 si´	 Mszà	 Êw.	 w	 koÊciele	
Âw.	 Krzy˝a	 w	 Warszawie,	 po	 której	 uczestnicy	
z∏o˝yli	 wieƒce	 przy	 Grobie	 Nieznanego	 ˚o∏nierza.	
Uroczysta	 inauguracja	 Zjazdu,	 z	 udzia∏em	 prezy-
denta	 RP	 Lecha	 Kaczyƒskiego	 oraz	 marsza∏ków	
Sejmu	 i	 Senatu,	 odby∏a	 si´	 w	 sali	 obrad	 plenar-
nych	 Sejmu	 (zgodnie	 z	 tradycjà	 przedwojennà).	
Zamkni´cie	 obrad	 Zjazdu	 nastàpi∏o	 w	 Sali	 Wiel-
kiej	Zamku	Królewskiego	w	Warszawie	z	udzia∏em	
marsza∏ka	 Senatu	 RP	 i	 Prezesa	 Rady	 Ministrów.	
W	Zjeêdzie	uczestniczy∏o	ponad	600	osób,	w	 tym	
ponad	400	delegatów,	reprezentujàcych	organiza-
cje	i	Êrodowiska	polonijne	z	60	krajów,	w	tym	tak	
dalekich	 jak	 Kuba	 czy	 Madagaskar.	 Delegatom	
towarzyszy∏o	 kilkudziesi´ciu	 dziennikarzy	 polonij-
nych	ze	wszystkich	stron	Êwiata.	Patronat	medialny	
nad	 spotkaniem	 w	 Warszawie	 obj´∏y	 dziennik	
„Rzeczpospolita”,	Polskie	Radio	dla	Zagranicy	i	TV	
Polonia.	

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy 
24-26 sierpnia 2012 r. 

IV	 Zjazd	 Polonii	 i	 Polaków	 z	 Zagranicy	
odb´dzie	si´	w	dniach	24-26	sierpnia	2012	r.	
w	 Warszawie	 i	 Pu∏tusku.	 Organizatorami	
Zjazdu	sà	Rada	Polonii	Âwiata	i	Stowarzy-
szenie	„Wspólnota	Polska”.	

Strona	IV	Zjazdu:	
www.zjazdpolonii.pl
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Przypomnijmy, ˝e II Zjazd Polonii 
i Polaków z Zagranicy, który 
obradowa∏ w Pu∏tusku w dniach 
28 kwietnia – 2 maja 2001 r. 
w jednej ze swoich uchwa∏ 
zwróci∏ si´ z apelem do polskiego 
Parlamentu o ustanowienie 2 
maja Dniem Polonii i Polaków za 
Granicà. Majàc to na wzgl´dzie, 
Senat RP podjà∏ inicjatyw´ 
ustawodawczà, a w uzasadnieniu 
napisano m.in., ˝e ustanowienie 
tego Êwi´ta „stanowi nawiàzanie 
do przedwojennej tradycji 
obchodzenia Dnia, a nawet 
Tygodnia Opieki nad Rodakami 
na Obczyênie, których organizacjà 
zajmowa∏y si´ krajowe organizacje 
sprawujàce opiek´ nad emigracjà 
polskà”. 

Od	 2004	 roku	 Dzieƒ	 Polonii	 i	 Polaków	
z	Zagranicy	obchodzony	jest	razem	z	Dniem	
Flagi	Rzeczypospolitej	Polskiej	i	choç	nie	jest	
to	dzieƒ	wolny	od	pracy,	to	2	maja	orga-
nizowane	sà	ró˝nego	rodzaju	manifestacje	
patriotyczne	zarówno	w	kraju,	jak	i	zagranicà.

W	 Warszawie	 2-majowe	 uroczystoÊci	
rozpocz´∏a	 Msza	 Êw.	 koncelebrowana	 w	 archi-
katedrze	 p.w.	 Êw.	 Jana	 Chrzciciela,	 której	
przewodniczy∏	JE	Ksiàdz	Prymas	Józef	Kowalczyk.	
W	 koncelebrze	 udzia∏	 wzi´li	 goÊcie:	 ks.	 abp	 Zbi-
gniew	Stankiewicz,	metropolita	ryski,	ks.	bp	Pawe∏	
Anweiler	 z	 KoÊcio∏a	 ewangelicko-augsburskiego,	

Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą 
 w Warszawie

Uchwalona w szybkim tempie Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o UstanowieniU 2 maja dniem Polonii i Polaków za GranicĄ jest chyba naj-krótszĄ w historii sejmu rP: 
„uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przy-wiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwier-dzenia więzi z macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w kraju, jak i ży-jących poza nim, uchwala się co następuje:
art. 1. Dzień 2 maja ustanawia się Dniem Polonii i Polaków za Granicą.
art. 2. ustawa wchodzi w życie po upły-wie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

Prezydent rzeczypospolitej Polskiej: 
a. kwaśniewski

Dz. u. 2002, nr 37, poz. 331.
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cz∏onek	Rady	Krajowej	„Wspólnoty	Polskiej”	oraz	ks.	pra∏at	S∏awomir	
Kawecki,	rektor	Polskiej	Misji	Katolickiej	w	Szwajcarii.	Na	uroczystoÊci	
przyjecha∏o	ponad	150	osób	z	ró˝nych	stron	Êwiata.	W	katedrze	zebrali	
si´	 przedstawiciele	 Kongresu	 Polonii	 Amerykaƒskiej,	 Europejskiej	
Unii	Wspólnot	Polonijnych,	Polacy	 ze	Wschodu	 i	 z	 dalekiej	Brazy-
lii,	przedstawiciele	mediów	polonijnych	oraz	zespo∏y	folklorystyczne	
z	Litwy,	Ukrainy	i	Czech.	GoÊci	polonijnych	serdecznie	powita∏	prezes	
Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”	Longin	Komo∏owski.

W	kazaniu	Ksiàdz	Prymas	Józef	Kowalczyk	nawiàza∏	
do	przemówienia	papie˝a	Jana	Paw∏a	II,	skierowa-
nego	 w	 1982	 r.	 do	 emigracji	 niepodleg∏oÊciowej	
w	 Wielkiej	 Brytanii,	 mówiàc	 ˝e	 mamy	 ogromne	
zaleg∏oÊci	 w	 budowaniu	 wi´zi	 mi´dzy	 Polonià	
a	ojczyznà	oraz	podkreÊli∏,	˝e	do	rzàdzàcych	nale˝y	
zapewnienie	Polakom	warunków	do	godnego	̋ ycia	
w	 kraju,	 aby	nie	wyje˝d˝ali	 za	 chlebem,	 zaÊ	 tym,	
którzy	wyjechali,	 zapewnienie	 równych	praw	pra-
cowniczych	na	emigracji.

Po	 zakoƒczeniu	 liturgii	 w	 katedrze	 goÊcie	 polo-
nijni	 wyruszyli	 w	 pochodzie	 przez	 Krakowskie	
PrzedmieÊcie	 do	 Pa∏acu	 Prezydenckiego.	 Dwa	
Êwi´ta	w	jednym	dniu	by∏y	inspiracjà	dla	Stowarzy-
szenia	 „Wspólnota	 Polska”,	 aby	 pod	 honorowym	
patronatem	Prezydenta	RP	Bronis∏awa	Komorow-
skiego	przygotowaç	wspólne	obchody.	

W	sk∏ad	Komitetu	Honorowego	obchodów	
Êwi´ta	Polonii	weszli	m.in.:	Prymas	Polski	
abp	Józef	Kowalczyk,	marsza∏ek	Sejmu	Ewa	
Kopacz,	marsza∏ek	Senatu	Bogdan	Boruse-
wicz,	minister	spraw	zagranicznych	Rados∏aw	
Sikorski,	minister	kultury	i	dziedzictwa	naro-
dowego	Bogdan	Zdrojewski,	ks.	kardyna∏	
Józef	 Nycz	 i	 prezydent	 Warszawy	 Hanna	
Gronkiewicz-Waltz.
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Dzieƒ	Polonii	i	Polaków	za	Granicà	zosta∏	
ustanowiony	w	2002	 r.	w	uznaniu	wielo-
wiekowego	wk∏adu	Polonii	w	odzyskiwanie	
przez	 Polsk´	 niepodleg∏oÊci,	 za	 wiernoÊç	
i	 przywiàzanie	 do	 polskoÊci	 oraz	 pomoc	
krajowi	 w	 najtrudniejszych	 momentach.	
Uroczyste	 obchody	 majà	 nam	 w	 kraju	
przypominaç	o	milionach	naszych	rodaków	
mieszkajàcych	poza	granicami,	zaÊ	rodakom	
˝yjàcym	na	obczyênie	o	ich	korzeniach.	Dzieƒ	
Flagi	Rzeczypospolitej	Polskiej,	obchodzony	
od	2004	r.,	zosta∏	uchwalony	w	celu	popu-
laryzowania	wiedzy	o	polskiej	 to˝samoÊci	
i	symbolach	narodowych.

Na	 dziedziƒcu	 przed	 Pa∏acem	 Prezydenckim	 odby∏o	 si´	 oficjalne	
rozpocz´cie	 obchodów	 Dnia	 Polonii	 i	 Âwi´ta	 Flagi,	 wspólne	
odÊpiewanie	 Hymnu	 Narodowego	 oraz	 wr´czenie	 flag	 wybranym	
25	 osobom,	 przedstawicielom	 Polonii	 i	 Polaków	 z	 zagranicy.	 Pre-
zydent	 Komorowski	 podkreÊli∏,	 ˝e	 wszyscy	 potrzebujemy	 symboli,	
które	nas	∏àczà	i	jednoczà,	potrzebujemy	ich	zarówno	w	codziennym	
˝yciu	 jak	 i	od	Êwi´ta	oraz	podzi´kowa∏	wszystkim,	bioràcym	udzia∏	
w	uroczystoÊci,	przedstawicielom	KoÊcio∏a,	wojska,	m∏odzie˝y,	spor-
towcom,	harcerzom	i	goÊciom	polonijnym.

Po	uroczystoÊci	u	Prezydenta	RP	rozpoczà∏	si´	festyn	dla	mieszkaƒców	
stolicy	w	bliskim	otoczeniu	Pa∏acu	Prezydenckiego	i	Domu	Polonii.	
Na	 estradzie	 przed	 KoÊcio∏em	 Seminaryjnym	 odby∏y	 si´	 koncerty	
zespo∏ów	 polonijnych.	 Wystàpili	 m.in.	 Kapela	 Wileƒska,	 zespo∏y	
„Wileƒszczyzna”	 i	„Zgoda”	oraz	solistka	Ewelina	Saszenko	z	Litwy;	
zespó∏	taneczny	„Oldrzychowice”	z	Czech	oraz	Zespó∏	PieÊni	i	Taƒca	
„Podolski	 Kwiat”	 z	 Ukrainy.	 Na	 Skwerze	 Mickiewicza	 ustawione	
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by∏y	namioty,	w	których	prezentowali	swoje	dzia∏ania,	wyroby	i	roz-
mawiali	 z	 warszawiakami	 Polacy	 z	 Litwy,	 Czech	 i	 Ukrainy.	 Mo˝na	
by∏o	 zapoznaç	 si´	 z	 licznie	 zamieszka∏ym	 przez	 Polaków	 rejo-
nem	 wileƒskim	 i	 skosztowaç	 wyrobów	 regionalnych,	 podziwiaç	
r´kodzie∏o	z	Zaolzia	i	z	Ukrainy,	a	tak˝e	zapoznaç	si´	z	prasà	polonijnà.	
Na	ulicach	wolontariusze	kwestowali	na	odbudow´	Zu∏owa	–	miejsca	
urodzin	marsza∏ka	Józefa	Pi∏sudskiego.

Prezydent	RP	Bronis∏aw	Komorowski	by∏	goÊciem	„Wspólnoty	
Polskiej”.	Prezes	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”,	witajàc	
Prezydenta,	nawiàza∏	do	ubieg∏orocznego	spotkania	Pana	Pre-
zydenta	z	Polonià	Âwiata	w	Rzymie	z	okazji	beatyfikacji	Jana	
Paw∏a	II	i	wyrazi∏	nadziej´,	i˝	spotkania	z	okazji	Dnia	Flagi	i	Dnia	
Polonii	stanà	si´	tradycjà	i	znajdà	miejsce	w	kalendarzu	spotkaƒ	
Prezydenta	RP.	

Prezydent	Komorowski	dzi´kowa∏	osobom,	które	pracujà	w	ramach	
„Wspólnoty	Polskiej”	na	rzecz	Polaków	rozsianych	po	ca∏ym	Êwiecie,	
a	tak˝e	tym,	którzy	organizujà	wiele	cennych	inicjatyw	i	przedsi´wzi´ç	
poza	granicami	paƒstwa	polskiego	oraz	wyrazi∏	wdzi´cznoÊç	wszyst-
kim,	 którzy	 uczestniczà	 w	 pi´knym	 dziele	 budowania	 systemu	
∏àcznoÊci	z	Polakami	poza	granicami	kraju.	PodkreÊli∏,	̋ e	Dzieƒ	Polonii	
i	Dzieƒ	Flagi	jest	takim	dniem	w	roku,	kiedy	wspólnym	wysi∏kiem	sta-
ramy	si´	pokazaç,	˝e	wspólnie	pracujemy	na	rzecz	jak	najsilniejszych	

wi´zów	 mi´dzy	 Polskà	 wspó∏czesnà	 a	 Polakami	
na	 ca∏ym	 Êwiecie,	 którzy	 budujà	 polskà	 dum´	 ze	
wspó∏czesnej	Polski.	

Z	 okazji	 Dnia	 Polonii	 i	 Polaków	 za	 Granicà	
w	Domu	Polonii	mia∏a	miejsce	uroczystoÊç	nadania	
odznaczeƒ	 paƒstwowych	 dla	 zas∏u˝onych	 przed-
stawicieli	 Polonii	 oraz	 cz∏onków	 Stowarzyszenia	
„Wspólnota	 Polska’,	 wyró˝niajàcych	 si´	 w	 pracy	
polonijnej.

Za	wybitne	zas∏ugi	dla	Polonii	na	Êwiecie,	za	promo-
wanie	Polski	 oraz	dzia∏alnoÊç	na	 rzecz	 krzewienia	
polskich	 tradycji	 i	 kultury	 narodowej	 odznaczeni	
zostali:

–			Krzy˝em	 Komandorskim	 Orderu	 Odrodzenia	
Polski	–	prof.	Piotr	Ma∏oszewski	z	Niemiec;

–			Krzy˝em	 Oficerskim	 Orderu	 Zas∏ugi	 Rzeczypo-
spolitej	Polskiej	–	Jaros∏aw	Narkiewicz	z	Litwy;	

–			Krzy˝em	Kawalerskim	Orderu	Odrodzenia	Polski	
–	Anna	Kosicka,	Czes∏aw	Rybicki	i	Tomir	So∏tan	
ze	„Wspólnoty	Polskiej”;

–			Krzy˝em	Kawalerskim	Orderu	Zas∏ugi	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej	–	Stefan	Adamski	z	Ukrainy;
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–			Z∏otym	Krzy˝em	Zas∏ugi	–	za	zas∏ugi	dla	rozwoju	
ruchu	 harcerskiego	 poÊmiertnie	 odznaczony	
zosta∏	Kamil	Kulczycki,	cz∏onek	„Wspólnoty	Pol-
skiej”,	a	odznaczenie	odebrali	rodzice.

W	 imieniu	 odznaczonych	 podzi´kowa∏	 Jaros∏aw	
Narkiewicz,	 pose∏	 na	 Sejm	 Litewski,	 cz∏onek	
Zwiàzku	Polaków	na	Litwie,	nast´pnie	g∏os	zabrali	
prezes	 Kongresu	 Polonii	 Amerykaƒskiej	 Frank	
Spula	i	prezes	Europejskiej	Unii	Wspólnot	Polonij-
nych	Tadeusz	A.	Pilat.

Podczas	spotkania	w	Domu	Polonii	nastàpi∏	
drugi	równie	uroczysty	moment	og∏oszenia	
wielkiej	narodowej	zbiórki	publicznej,	któ-
rej	celem	jest	zdobycie	Êrodków	na	budow´	
Miejsca	Pami´ci	Narodowej	w	Zu∏owie	na	
Litwie.	Prezes	„Wspólnoty	Polskiej”	Longin	
Komo∏owski,	 w	 obecnoÊci	 przedstawicieli	
Zwiàzku	Polaków	na	Litwie,	pierwszà	cegie∏k´	
na	ten	cel	o	wartoÊci	jednego	tysiàca	z∏otych	
„sprzeda∏”	 Prezydentowi	 RP.	 Rozpocz´cie	
zbiórki	 spotka∏o	 si´	 z	 oklaskami	 zgroma-
dzonych	 goÊci,	 zaÊ	 prezydent	 Bronis∏aw	
Komorowski	w	kilku	s∏owach	popar∏	 idee	
odbudowy	 miejsca	 pami´ci	 narodowej	
w	Zu∏owie,	dodajàc	i˝	Zu∏ów	jest	szczegól-
nym	miejscem,	z	którego	pochodzà	równie˝	
inni	wielcy	Polacy.

Spotkanie	z	Prezydentem	RP	Bronis∏awem	Komorowskim	zakoƒczy∏	
wspólny	 toast	 i	 bankiet	 w	 ogrodach	 Domu	 Polonii,	 przygoto-
wany	 przez	 kuchni´	 zamkowà	 w	 Pu∏tusku.	 Wieczorem	 na	 Zamku	
w	Pu∏tusku	z	goÊçmi	polonijnymi	spotka∏	 si´	minister	 spraw	zagra-
nicznych	Rados∏aw	Sikorski.

Festyn	majowy	dla	warszawiaków	trwa∏	do	wieczora.	Na	zakoƒczenie	
polonijnego	koncertu	godzinny	wyst´p	zaprezentowa∏	Zespó∏	PieÊni	
i	 Taƒca	 Wileƒszczyzna,	 który	 zataƒczy∏	 m.in.	 Poloneza	 Ogiƒskiego,	
Mazura	 Wileƒskiego	 i	 Mazura	 z	 opery	 Halka	 oraz	 zaÊpiewa∏	 wiele	
pi´knych	 kresowych	 piosenek.	 Wieczorny	 koncert	 dla	 Warszawy	
przedstawi∏a	 Orkiestra	 Reprezentacyjna	 Wojska	 Polskiego	 oraz	
soliÊci,	wystàpili	tak˝e	chór	gospel	Sound’n’Grace	i	Tràbity	Góralskie	
z	Nowego	Sàcza.	

Foto	i	tekst
Jolanta	Wroczyƒska
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W tym roku w Warszawie Prezydent 
RP przekaza∏ przedstawicielom Polonii 
polskie flagi, ˝eby ponieÊli je na ca∏y Êwiat, 
a w Berlinie z tej okazji Polska Rada Zwiàzek 
Krajowy zorganizowa∏a 6 maja wielki festyn 
polonijny.

Poranek	w	pierwszà	majowà	niedziel´	by∏	ch∏odny.	Uczestnicy	
przygotowaƒ	festynu,	zapaleƒcy	wspierajàcy	dzia∏ania	reak-
tywowanej	przed	rokiem	Polskiej	Rady	w	Berlinie,	ustawiajàc	
stragany	i	sto∏y	na	placu	przed	Fontane-Haus	na	Reinicken-
dorfie,	zapinali	kurtki	chroniàc	si´	przed	ch∏odnym	wilgotnym	
powietrzem.	Wszyscy	myÊleli	o	jednym,	˝eby	nie	pada∏o.	To	
ostatnia	ju˝	trudnoÊç,	której	przezwyci´˝enie	nie	le˝y	w	wymia-
rze	ludzkim.	Inne	uda∏o	si´	pokonaç.	Wszystkie	pozwolenia	
i	zwolnienia,	odwo∏ania,	zameldowania,	umowy,	zaproszenia	
i	zamówienia	zrealizowano	w	terminie,	˝eby	jak	najwi´ksza	
cz´Êç	stutysi´cznej	spo∏ecznoÊci	polskiej	Berlina	mog∏a	wspólnie	
uczciç	Dzieƒ	Polonii.

Projekt	do	MSZ	o	sponsorowanie	imprezy	z∏o˝yli	pó∏	roku	wczeÊniej.	
Ostateczna	 odpowiedê,	 ˝e	 impreza	 b´dzie	 dofinansowana,	
przysz∏a	 na	 trzy	 dni	 przed	 terminem	 realizacji.	 Pieniàdze	 trzeba	
by∏o	za∏o˝yç	prywatne,	do	koƒca	zatem	wojna	nerwów.	Trudno	jest	
dzia∏aç	w	takich	warunkach.	Jak	zapraszaç	goÊci	z	Polski	i	Niemiec,	jak	
zapraszaç	berliƒskich	polityków	i	przyjació∏,	kiedy	prawie	do	koƒca	
nie	wiadomo,	 czy	projekt	 b´dzie	 realizowany	 i	w	 jakim	wymiarze.	
Tylko	determinacja	 i	upór	przewodniczàcego	Polskiej	Rady	w	Ber-
linie,	 Ferdynanda	 Domaradzkiego,	 doprowadzi∏y	 do	 szcz´Êliwego	
fina∏u.	 Pozosta∏o	 ostatnie	 pytanie:	 czy	 warto	 by∏o?	 Odpowiedzieli	
na	nie	uczestnicy	festynu	licznie	odwiedzajàc	Fontane-Haus,	a	wraz	
z	wychodzàcym	zza	chmur	s∏oƒcem	by∏o	ich	coraz	wi´cej.	

Imprez´	otworzy∏	Ambasador	Andrzej	Szynka,	który	od∏o˝y∏	wszelkie	
terminy	i	zosta∏	w	Berlinie,	˝eby	obchodziç	z	Polonià	i	Polakami	ich	
Êwi´to	w	stolicy	Niemiec.	Festyn	w	Berlinie	to	jedyna	impreza	polo-
nijna	w	ca∏ych	Niemczech	przypominajàca	Dzieƒ	Polonii	i	Polaków.	
Dzi´kujemy	Panie	Ambasadorze	za	ciep∏e	s∏owa	i	obecnoÊç,	a	Mini-
sterstwu	Spraw	Zagranicznych	za	Êrodki	finansowe.

W	 festynie	uczestniczy∏o	bez	ma∏a	 cztery	 tysiàce	osób,	wyszukujàc	
w	bogatym	programie	swój	osobisty	highlight.	Najm∏odsi	uczestnicy	
wspierali	 zmagania	 piratów	 z	 teatru	 dla	 dzieci	 z	 Gorzowa	 Wielko-
polskiego,	 ciàgnàc	wraz	 z	nimi	 liny,	 stawiajàc	 ˝agle,	 rwàc	kotwice,	
szorujàc	 pok∏ad	 i	 wyÊpiewujàc	 ró˝ne	 piosenki	 towarzyszàce	 im	

w	 pi´knej	 literackiej	 podró˝y	 na	 pirackim	 statku,	
który	odp∏ywa∏	ze	sceny	w	rejs	po	morzach	i	oce-
anach.	 DoroÊli	 oklaskiwali	 wyst´py	 dzia∏ajàcych	
w	 Berlinie	 grup	 muzycznych	 i	 zespo∏ów.	 M∏ode	
pokolenie	 muzyków	 reprezentowa∏a	 Elen	 Wendt,	
rewelacyjna	wokalistka	ostatniej	 edycji	The Voice 
of  Germany,	 nasza	 polonijna	 Tacy	 Chapman.	
O	 nastrojowe	 klimaty	 zadba∏	 gitarzysta	 i	 wokali-
sta	 grupy	„Oran˝ada”	Micha∏	Krzysztofiak	vel	Pol	
Wanda,	który	przedstawi∏	specjalnie	przygotowany	
na	 festyn	 program	 solowy.	 Blusowe	 i	 soulowe	
Êwiatowe	 standardy	 zaÊpiewa∏a,	 jak	 zwykle	 per-
fekcyjnie,	 Iwona	 Cudak	 z	 zespo∏em.	 PublicznoÊç	
doprowadzi∏	 do	 wrzenia	 wyst´p	 Bloody	 Kishka	
i	 Wojtek	 Zawadzki,	 który	 ponad	 10	 lat	 ko∏ysze	
w	 rytm	 polskiego	 rocka	 berliƒskà	 publicznoÊç.	
Wyst´py	 zamyka∏	 m∏odzie˝owy	 pop-rock	 band	
Harthof,	 podrywajàc	 z	 miejsc	 publicznoÊç,	 która	
taƒczy∏a	w	miarowy	rytm	pogo.

Europejskiego	 wymiaru	 imprezie	 nada∏y	 wyst´py	
angielskiego	wokalisty	Davida	Marxa	wraz	z	The	AK	

Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą 
w Berlinie
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W	 Finlandii	 uroczyÊcie	 obchodzono	 Dzieƒ	
Polonii	i	Polaków	za	Granicà.	Wydarzenie	to	
zbieg∏o	 si´	 w	 czasie	 z	 Jubileuszem	 95-lecia	
istnienia	 Zjednoczenia	 Polskiego	 w	 Helsin-
kach,	najstarszego	polonijnego	stowarzyszenia	
w	Europie,	dzia∏ajàcego	od	za∏o˝enia	w	1917	
roku	do	chwili	obecnej,	o	sta∏ej	nazwie	i	statucie.	

Z	 tej	okazji	w	sobot´	5	maja	2012	 r.	w	Ambasa-
dzie	 Polskiej	 w	 Helsinkach	 odby∏o	 si´	 uroczyste	
przyj´cie	 z	 udzia∏em	 m.in.	 wiceprzewodniczàcej	
Sejmowej	Komisji	̧ àcznoÊci	z	Polakami	za	Granicà	
pose∏	 Joanny	 Fabisiak	 i	 prezydenta	 Europejskiej	
Unii	Wspólnot	Polonijnych	Tadeusza	Pilata.	

W	zwiàzku	z	 jubileuszem	Prezydent	Rzeczypospo-
litej	Polskiej	Bronis∏aw	Komorowski	nada∏	wysokie	
odznaczenia	 paƒstwowe	 zas∏u˝onym	 dzia∏aczom	
Zjednoczenia	 Polskiego	 w	 Helsinkach,	 które	
wr´czy∏	ambasador	RP	w	Finlandii	Janusz	Niesyto.

Krzy˝em	 Oficerskim	 Orderu	 Zas∏ugi	 odznaczeni	
zostali:	 Alicja	 Sollamo,	 Micha∏	 Zieliƒski	 i	 Henryk	
Bigos,	a	Krzy˝em	Kawalerskim	Orderu	Zas∏ugi	Bry-
gida	Antikainen.

Ambasador	 RP	 wyg∏osi∏	 okolicznoÊciowe	 przemówienie,	 w	 którym	
m.in.	 podkreÊli∏	 rol´	Zjednoczenia	Polskiego	w	Helsinkach	w	krze-
wieniu	polskoÊci	w	Finlandii.	

Imprez´	 uÊwietni∏	 wyst´p	 chóru	 „Harmonia”	 z	 Czarnkowa,	 zapre-
zentowano	 tak˝e	 wystaw´	 zdj´ç	 i	 pamiàtek,	 obrazujàcych	 histori´	
Zjednoczenia	 Polskiego	 w	 Helsinkach,	 przygotowanà	 przez	 Alicj´	
Sollamo	i	Wojciecha	Skalskiego	oraz	nabyç	ksià˝k´	„Polonia	i	Polacy	
w	 Finlandii”	 autorstwa	 dr	 El˝biety	 Later-Chody∏owej.	 Podczas	
uroczystoÊci	obecna	by∏a	ekipa	TV	Polonia.

POETS	oraz	cygaƒskiej	grupy	muzycznej	Kale	Jaka	
(Czarne	Oczy)	 z	Berlina,	 prezentujàcej	 tradycyjnà	
muzyk´	 i	 taƒce	 polskich	 Romów.	 Jednak˝e	
serce	 publicznoÊci	 podbi∏y	 dzieci	 z	 polonijnego	
zespo∏u	 wokalno-instrumentalnego	 „Fantazja”,	
dzia∏ajàcego	przy	Szkole	Muzycznej	Nr	1	w	Grodnie	
na	Bia∏orusi.	Zespó∏	goÊci∏	w	Berlinie	na	zaprosze-
nie	 Rady	 Polskiej,	 a	 w∏aÊciwie	 grupy	 mi∏oÊników	
Kresów,	 udajàcej	 si´	 w	 czerwcu	 w	 podró˝	 na	
Bia∏oruÊ.	Oni	w∏aÊnie	zaprosili	dzieci	i	ich	nauczy-
cieli	na	wyst´py	do	Berlina	oraz	zorganizowali	pobyt	
i	zwiedzanie	miasta.	Polska	m∏odzie˝	z	Grodna	pod	
kierunkiem	 Ludmi∏y	 Rozuwajewy	 da∏a	 wspania∏y	
program,	który	zawiera∏	nie	tylko	polskie	piosenki	
popularne,	 ale	 tak˝e	 klasyczne	 utwory	 polskich	
i	niemieckich	kompozytorów.	W	ciàgu	10	lat	istnie-
nia	zespó∏	„Fantazja”	koncertowa∏	cz´sto	w	Polsce,	
na	 Litwie	 czy	 ¸otwie,	 ale	 w	 Niemczech	 wystàpi∏	
po	 raz	 pierwszy.	 Solistki	 Victoria	 Szyszko	 (14	 lat)	
i	 Helena	 Babuk	 (15	 lat)	 w	 profesjonalny	 sposób	
udowodni∏y,	˝e	muzyka	∏àczy	wszystkich	na	ca∏ym	
Êwiecie.	Ich	wyst´p	doceni∏a	publicznoÊç	nie	tylko	
brawami.	 Marianna	 Klon,	 wydawca	 polonijnych	

„KONTAKTÓW”	przeznaczy∏a	na	potrzeby	zespo∏u	z	Grodna	sum´	
400	Euro.	W	imieniu	cz∏onków	zespo∏u	oraz	Rady	Polskiej	w	Berlinie	
bardzo	serdecznie	DZI¢KUJEMy!

Oprócz	uczty	duchowej	w	postaci	wyst´pów	zespo∏ów	polo-
nijnych,	nasi	handlowcy	zadbali	o	cia∏o,	proponujàc	polskie	
specja∏y.	By∏a	 to	 tak˝e	doskona∏a	okazja,	aby	organizacje	
polonijne	mog∏y	zaprezentowaç	swojà	dzia∏alnoÊç,	a	polskie	
firmy	ofert´	handlowà.	Szczególne	podzi´kowania	nale˝à	si´	
Towarzystwu	 „OÊwiata”,	 które	poprzez	 swoich	nauczycieli	
proponowa∏o	gry	i	zabawy	dla	dzieci.	Liczny	udzia∏	Polonii	
w	berliƒskim	 festynie	wskazuje	na	koniecznoÊç	 i	potrzeb´	
takiego	 zbiorowego	 dzia∏ania.	 Dzi´kujemy	 Zjednoczeniu	
Polaków	 i	 Markowi	 Radochowi	 za	 poprowadzenie	 spraw	
organizacyjnych,	a	Wojtkowi	Zawadzkiemu	za	przygotowanie	
programu	kulturalnego.

Berliƒski	festyn	polonijny	z	okazji	Dnia	Polonii	i	Polaków	za	Granicà	
nale˝y	uznaç	za	udany.	Ju˝	dziÊ	zapraszamy	do	wspó∏pracy	w	orga-
nizacji	nast´pnych.

Ma∏gorzata	Tuszyƒska

Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą 
 w Helsinkach
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Niemiecka Polonia uhonorowa∏a wybitnych 
przedstawicieli Êwiata polityki, kultury, 
KoÊcio∏a katolickiego oraz ˝ycia spo∏ecznego, 
anga˝ujàcych si´ na rzecz mieszkajàcych 
na obczyênie rodaków i zabiegajàcych 
o pojednanie mi´dzy Polakami a Niemcami. 
Uroczyste wr´czenie statuetek POLONICUSA 
odby∏o si´ 5 maja br. w Sali Koronacyjnej 
Karola Wielkiego ratusza w Akwizgranie.
Jury	przyzna∏o	nast´pujàce	nagrody	Polonii	POLONICUS	2012:

W	 kategorii	 organizacji	 ˝ycia	 polonijnego	 pani	 Helenie Miziniak,	
honorowej	Prezydent	Europejskiej	Unii	Wspólnot	Polonijnych	i	wice-
prezes	 Zjednoczenia	 Polskiego	 w	 Wielkiej	 Brytanii,	 za	 d∏ugoletnià	
owocnà	dzia∏alnoÊç	na	rzecz	organizowania	Polonii	w	Wielkiej	Brytanii.

W	kategorii	dialogu	polsko-niemieckiego	pani	dr	Angelice Schwall-
-Düren,	minister	do	 spraw	 federalnych,	europejskich	 i	medialnych	
w	 rzàdzie	 kraju	 Nadrenii	 Pó∏nocnej-Westfalii,	 za	 zas∏ugi	 na	 rzecz	
budowy	 wzajemnego	 zaufania	 i	 porozumienia	 mi´dzy	 Polakami	
i	Niemcami.

W	kategorii	kultury	pani	Krystynie Jandzie,	aktorce	filmowej	i	teatral-
nej,	dyrektorowi	Teatru	Polonia	w	Warszawie,	 za	wybitny	dorobek	
aktorski,	zaanga˝owanie	w	europejskie	porozumienie	mi´dzy	Polskà	

Laureaci polonijnej nagrody 

POLONICUS 2012 

i	zachodnià	Europà	oraz	walk´	o	równouprawnie-
nie	kobiet.

Nagrod´	honorowà	Jury	przyzna∏o	ks.	abp	prof.	dr	
hab.	 Alfonsowi Nossolowi,	 biskupowi	 seniorowi	
diecezji	 opolskiej,	 arcybiskupowi	 ad  personam,	
profesorowi	 teologii,	 za	 wieloletnià	 skutecznà	
aktywnoÊç	 na	 rzecz	 pojednania	 mi´dzy	 Polakami	
i	Niemcami.

Medalem	 Cordi  Poloniae	 odznaczono	 marsza∏ka	
Senatu	RP	Bogdana Borusewicza	 za	wieloletnià	
opiek´	nad	Polonià	oraz	za	wyst´powanie	w	obro-
nie	jej	praw.

Prezes	 Konwentu	 Organizacji	 Polskich,	
centrali	 zrzeszajàcej	 najwi´kszà	 liczb´	
dzia∏ajàcych	w	Niemczech	organizacji	polo-
nijnych,	 Wies∏aw	 Lewicki	 podkreÊli∏,	 ˝e	
proces	jednoczenia	si´	Polaków	w	Niemczech	
post´puje	naprzód.	Zwróci∏	uwag´,	˝e	Polo-
nia	cieszy	si´	wÊród	Niemców	coraz	wi´kszym	
uznaniem.	Dzi´kujàc	za	wyró˝nienie,	Schwall-
-Dueren	podkreÊli∏a,	˝e	dzi´ki	kreatywnoÊci,	
pracowitoÊci,	przywiàzaniu	do	tradycji	i	kul-
turze	Polaków,	Niemcy	sà	krajem	„otwartym,	
kolorowym	i	dobrze	prosperujàcym”.

Od	lewej:	Prezydent	Konwentu	Organizacji	Polskich	w	Niemczech	i	przewodniczàcy	Jury	Nagrody	Polonicus	Wies∏aw	
Lewicki	,	ks.	dr	abp	Alfons	Nossol,	burmistrz	Akwizgranu	dr	Margrethe	Schmeer,	minister	dr	Angelica	Schwall-Düren,	

marsza∏ek	Senatu	RP	Bogdan	Borusewicz,	Krystyna	Janda,	Helena	Miziniak,	Joanna	Ratajczak
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26 kwietnia 2012 r. Mszà Âwi´tà 
w Sanktuarium Maryjnym 
w Gietrzwa∏dzie, której 
przewodniczy∏ Jego Ekscelencja 
Abp senior Edmund Piszcz, 
rozpoczà∏ si´ III Âwiatowy Zjazd 
Nauczycieli Polonijnych „Wschód, 
Zachód – ∏àczy nas Polska”.
W	 Zjeêdzie,	 który	 trwa∏	 cztery	 dni,	 wzi´li	 udzia∏	
nauczyciele	 i	 cz∏onkowie	 organizacji	 polonijnych	
z	 18	 krajów	 ró˝nych	 kontynentów.	 Na	 obradach	
byli	 obecni	 m.in.:	 podsekretarz	 stanu	 w	 MEN	
Miros∏aw	 Sielatycki,	 naczelnik	 Wydzia∏u	 ds.	
Wspó∏pracy	z	Polonià	i	Polakami	za	Granicà	w	MSZ	
Mieczys∏aw	 Soko∏owski	 oraz	 burmistrz	 Ostródy	
Olgierd	 Dàbrowski.	 Spotkanie	 prowadzi∏	 wicepre-
zes	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	 Dariusz	
Piotr	Bonis∏awski.

Podczas	Zjazdu	zainaugurowano	projekt	edukacyjny	
i	szkoleniowy	„Akademia	PolskoÊci”,	który	powsta∏	
na	 podstawie	 partnerskiego	 porozumienia	 zawar-
tego	mi´dzy	Stowarzyszeniem	„Wspólnota	Polska”	

a	Szko∏à	Wy˝szà	Psychologii	Spo∏ecznej.	Jego	uroczyste	podpisanie	
oraz	zaprezentowanie	idei,	celów	i	zaplanowanych	dzia∏aƒ	odby∏o	si´	
podczas	uroczystego	otwarcia	Zjazdu.	Projekt	równie˝	zosta∏	zaprezen-
towany	w	trakcie	jubileuszowego	XII	Zjazdu	Nauczycieli	Polonijnych	
i	Komitetów	rodzicielskich	w	Chicago	w	maju	tego	roku.

Wychodzàc	naprzeciw	potrzebom	i	oczekiwaniom	nauczycieli	
kszta∏càcych	polskie	dzieci	 za	granicà,	 inicjatorzy	projektu	
postanowili	zorganizowaç	roczne	studia	podyplomowe	przy	
Warszawskiej	SWPS.	Sà	one	skierowane	do	pedagogów,	któ-
rzy	pragnà	pog∏´biç	wiedz´	na	temat	ojczystego	kraju	–	m.in.	
w	zakresie	jego	najnowszej	historii,	najwa˝niejszych	wydarzeƒ	
w	kulturze	 i	 sztuce	oraz	bie˝àcych	problemów	 spo∏eczno-
politycznych.	 Ch´ç	 wspó∏pracy	 zg∏osi∏o	 wielu	 wybitnych	
polskich	specjalistów,	m.in.	znany	j´zykoznawca	Jerzy	Bralczyk	
oraz	kilka	oÊrodków	akademickich:	Uniwersytet	Warszawski,	
Uniwersytet	Warmiƒsko-Mazurski	oraz	Szko∏a	Wy˝sza	Psycho-
logii	Spo∏ecznej.

Specjalny	partner	imprezy	–	Kongres	Polonii	Amerykaƒskiej	–	zapre-
zentowa∏	dzia∏alnoÊç	Êrodowisk	polonijnych	w	USA.	Odby∏y	si´	tak˝e	
warsztaty	 projektowe	 przygotowane	 przez	 trenerów	 Fundacji	 Roz-
woju	Systemu	Edukacji,	których	celem	by∏o	praktyczne	zapoznanie	
uczestników	 z	 istniejàcymi	 programami	 finansowania	 wspó∏pracy	
mi´dzynarodowej	 w	 zakresie	 edukacji.	 Kontynuujàc	 rozpocz´tà	

III Światowy Zjazd

Nauczycieli Polonijnych
Ostróda 2012
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w	 2010	 roku	 tradycj´,	 tegoroczny	 Zjazd	 by∏	 miejscem	 prezentacji	
wybranego	Êrodowiska	polonijnego.	W	2012	roku	by∏a	to	spo∏ecznoÊç	
polska	zamieszkujàca	Stany	Zjednoczone,	stàd	jednym	z	partnerów	
przedsi´wzi´cia	by∏	Kongres	Polonii	Amerykaƒskiej.

Przedstawiciele	 Êrodowisk	 polonijnych	 opowiedzieli	 si´	 tak˝e	 za	
poszerzeniem	 oferty	 kursów	 metodycznych,	 prowadzonych	 do	 tej	
pory	 przez	 Polonijne	 Centrum	 Nauczycielskie	 (PCN)	 w	 Lublinie	
oraz	za	podpisaniem	umów	dwustronnych	z	krajami	Unii	Europej-
skiej,	 a	 dotyczàcych	 uznania	 kwalifikacji	 zawodowych	 nauczycieli	
polonijnych,	które	zdobywajà	oni	w	Polsce	zarówno	w	ramach	stu-
diów	regularnych,	jak	i	podyplomowych.	Wypowiedzieli	si´	przeciw	
ograniczeniom	 Êrodków	 finansowych	 na	 pobyty	 edukacyjne	 dzieci	
i	m∏odzie˝y	w	Polsce,	a	w	szczególnoÊci	na	zloty	m∏odzie˝y	polonijnej.	
Organizacje	 ze	 Wschodu	 wystàpi∏y	 o	 zniesienie	 op∏at	 za	 egzaminy	
i	 certyfikaty	 potwierdzajàce	 znajomoÊç	 j´zyka	 polskiego	 dla	 osób	
legitymujàcych	si´	Kartà	Polaka.

Nauczycieli	 polonijnych	 przyjà∏	 rektor	 Uniwersytetu	 Warmiƒsko-
Mazurskiego	 prof.	 dr	 hab.	 Józef	 Górniewicz,	 który	 przedstawi∏	
inwestycje	zrealizowane	w	ostatnich	 latach	na	uczelni:	m.in.	Regio-
nalne	 Centrum	 Informatyczne,	 Centrum	 Akwakultury	 i	 In˝ynierii	
Ekologicznej,	 nowe	 wydzia∏y	 matematyki	 i	 robotyki.	 Zach´ca∏	
m∏odzie˝	polonijnà	do	podejmowania	studiów	w	Polsce.

Na	zakoƒczenie	obrad	uczestnicy	skierowali	liczne	postulaty	do	w∏adz	
polskich	 i	do	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”,	m.in.	w	 sprawie	
podj´cia	rozmów	bilateralnych	oraz	na	szczeblu	Komisji	Europejskiej	
o	zastosowaniu	dyrektywy	UE	dotyczàcej	prawa	dzieci	migrujàcych	
pracowników	do	nauki	j´zyka	ojczystego.	

Zaapelowali	równie˝	o	obron´	praw	polskiej	mniejszoÊci	narodowej	
na	Litwie.	

„Zwracamy  si´  do  w∏adz  paƒstwa  polskiego  o  podj´cie 
dzia∏aƒ  w  obronie  praw  polskiej  mniejszoÊci  narodowej 
na  Litwie,  ze  szczególnym  uwzgl´dnieniem  jej  praw  do 
edukacji w j´zyku polskim. Dzia∏ania te powinny zmierzaç 
do  wyegzekwowania  poszanowania  praw  Polaków  do 
nauki w j´zyku polskim i zmiany polityki rzàdu litewskiego 
ograniczajàcej  pod  wzgl´dem  prawnym  i  finansowym 
dzia∏alnoÊç szkó∏ polskich na Litwie” – zapisano w postula-
tach na zakoƒczenie Zjazdu.

W	 ramach	 imprez	 towarzyszàcych	 Zjazdowi	 nauczyciele	 polonijni	
zostali	 zaproszeni	 na	 odbywajàcà	 si´	 w	 Ostródzie	 gal´	 fina∏owà	
ogólnopolskiego	 konkursu	 taƒca	 towarzyskiego	 dzieci	 i	 m∏odzie˝y	
z	 udzia∏em	 par	 polonijnych	 oraz	 odbyli	 rejs	 statkiem	 po	 Kanale	
Elblàsko-Ostródzkim.

www.wspolnotapolska.org.pl/transmisja

III ZJAZD NAucZycIeLI POLONIJNycH – OSTRÓDA 2012

Wnioski i postulaty do w∏adz polskich i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

	•		Opracowanie	strategii	i	prowadzenie	skutecznej	polityki	paƒstwa	polskiego	
dotyczàcej	oÊwiaty	polonijnej	w	krajach	cz∏onkowskich	UE.

	•		Opracowanie	 systemu	 pomocy	 dla	 oÊwiaty	 polonijnej	 w	 Australii	
obejmujàcego	nauczycieli,	szko∏y	i	uczniów.

	•		Podj´cie	rozmów	bilateralnych	oraz	na	poziomie	Komisji	Europejskiej	o	sto-
sowaniu	dyrektywy	77/486/EWG	o	prawie	dzieci	pracowników	migrujàcych	
do	nauki	j´zyka	ojczystego.

	•		Upublicznienie	stanowiska	rzàdu	polskiego	wobec	funkcjonowania	dyrek-
tywy	77/486/	EWG	w	poszczególnych	krajach	unijnych.

	•		Podpisanie	 umów	 bilateralnych	 z	 krajami	 Unii	 Europejskiej	 o	 uznanie	
kwalifikacji	 zawodowych	 nauczycieli	 polonijnych	 zdobywanych	 w	 Polsce	
zarówno	w	ramach	studiów	regularnych	jak	i	podyplomowych	ze	wzgl´du	

na	 trudnoÊci	 z	 uznawaniem	 prawa	 do	 wykonywania	
zawodu	 nauczyciela	 ze	 szczególnym	 uwzgl´dnieniem	
Niemiec.

	•		Powo∏anie	do	Rady	OÊwiaty	Polonijnej	przy	Ministrze	
Edukacji	 Narodowej	 nauczycieli	 praktyków,	 a	 nie	
dzia∏aczy	 polonijnych	 o	 wykszta∏ceniu	 nie	 zwiàzanym	
z	edukacjà,	co	by∏oby	gwarantem	konsultacji	w	gronie	
rzeczywistych	beneficjentów	dzia∏aƒ	MEN.

	•		Zrównanie	praw	szkolnictwa	publicznego	 i	niepublicz-
nego	 w	 zakresie	 kadry	 nauczycielskiej,	 wydawanych	
Êwiadectw	oraz	praw	uczniów.

	•		We	 wspó∏pracy	 z	 MSZ	 przeprowadzenie	 skuteczniej-
szej	 kampanii	 informacyjnej	 dotyczàcej	 zachowania	
to˝samoÊci	 narodowej.	 Kampani´	 nale˝y	 skierowaç	
do	 rodzin	 migrantów	 polskich	 podkreÊlajàc	 korzyÊci	
p∏ynàce	z	rozwijania	j´zyka	polskiego,	jak	i	konsekwen-
cje	zaniechania	edukacji	w	tym	j´zyku.

	•		Kontynuowanie	 prac	 dotyczàcych	 ustalenia	 i	 skodyfi-
kowania	statusu	nauczyciela	polonijnego	np.	w	formie	
Karty	Nauczyciela	Polonijnego.

	•		Wsparcia	finansowe	nauczycieli	polonijnych.
	•		Organizowanie	wakacyjnych	kursów	metodycznych	dla	

wszystkich	nauczycieli	polonijnych.
	•		Zwi´kszenie	 Êrodków	 finansowych	 na	 pobyty	 eduka-

cyjne	dzieci	i	m∏odzie˝y	polonijnej	w	Polsce.
	•		Zwi´kszenie	 dotacji	 na	 angloj´zyczne	 publikacje	

dotyczàce	 najnowszej	 historii	 Polski,	 jako	 jednego	
z	istotnych	noÊników	narodowej	to˝samoÊci.

	•		W∏àczenie	literatury	polonijnej	do	projektu	„Biblioteka	
wolne	 lektury”	 np.:	 W.	 Kuniczak,	 One	 towsend	 hour	
day	i	inne.

	•		Wprowadzenie	w	szerszym	zakresie	historii	Polonii	do	
kanonu	zagadnieƒ	historii	Polski.

	•		Zwi´kszenie	Êrodków	finansowych	na	szkolnictwo	polo-
nijne	ze	szczególnym	uwzgl´dnieniem	Irlandii.

	•		Zniesienie	op∏at	za	egzaminy	i	certyfikaty	potwierdzajàce	
znajomoÊç	j´zyka	polskiego	dla	osób	legitymujàcych	si´	
Kartà	Polaka

Do „Wspólnoty Polskiej”:

	•		Upublicznienie	wniosków	III	Zjazdu.
	•		Ka˝dy	kolejny	zjazd	winien	odwo∏aç	si´	do	wniosków	

zjazdów	poprzednich	i	okreÊliç	stopieƒ	ich	realizacji.
	•		Kolejny	 Zjazd,	 jako	 jeden	 z	 motywów	 wiodàcych,	

powinien	przyjàç	sytuacj´	oÊwiaty	polonijnej	w	krajach	
dawnego	ZSRR.

	•		Dyskutowano	 szeroko	 inicjatyw´	 Tow.	 Literackiego	
„Ligatur”	 ze	 Szwecji,	 darmowego	 udost´pnienia	
m∏odzie˝y	 polonijnej	 zestawu	 „Klasyka	 literatury	
polskiej”	 w	 formie	 e-booków	 na	 p∏ytach	 CD-rom.	
W	 przypadku	 przed∏u˝ania	 si´	 prac	 nad	 bibliotekà	
internetowà	 „Wolne	 lektury”	 umo˝liwienie	 realizacji-
tego	projektu.
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W dniach 25-27 maja 2012 r. 
odby∏o si´ XXV Mi´dzynarodowe 
Forum Rodziny Szkó∏ im. 
Jana Paw∏a II. Organizatorami 
jubileuszowego forum 
by∏o Progimnazjum im. 
Jana Paw∏a II w Wilnie oraz 
Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska” Oddzia∏ w ¸om˝y. 
Zjazd rozpoczà∏ si´ w ¸om˝y, 
skàd uczestnicy, dyrektorzy 145 
szkó∏ z ca∏ej Polski, po krótkiej 
nocy w Szkole Podstawowej nr 
10 im. Jana Paw∏a II i Szkole 
Podstawowej nr 5 wczesnym 
rankiem wyjechali autokarami do 
Wilna.

Has∏o	 tegorocznego	 zjazdu	 odnosi∏o	 si´	 do	 s∏ów	
b∏ogos∏awionego	Jana	Paw∏a	II,	wypowiedzianych	podczas	
wizyty	w	Wilnie	i	brzmia∏o:	

„Wypada	nam	budowaç	przysz∏oÊç	nadziei”…	

XXV Międzynarodowe 
Forum Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II w Wilnie
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Papie˝	 odmienia∏	 Êwiat	 z	 myÊlà	 o	 lepszej	 przysz∏oÊci,	 odmienia∏	
ka˝dego	 z	 nas	 na	 lepsze,	 odwo∏ujàc	 si´	 do	 tego,	 co	 w	 ka˝dym	
cz∏owieku	 jest	 dobre	 i	 szlachetne.	 S∏usznie	 zatem	 zosta∏	 nazwany	
„budowniczym	pokoju	na	Êwiecie.

UroczystoÊç	rozpocz´∏a	si´	przemarszem	uczniów,	nauczycieli,	goÊci	
i	orkiestry	d´tej	od	budynku	progimnazjum	do	koÊcio∏a	parafialnego,	
gdzie	 wszyscy	 uczestniczyli	 we	 Mszy	 Êwi´tej,	 której	 przewodniczy∏	
metropolita	 wileƒski	 kardyna∏	 Audrus	 Juozus	 Baczkis.	 „Cz∏owiek	
modlitwy”	 –	 tak	 okreÊli∏	 Jana	 Paw∏a	 II	 celebrans	 podczas	 homilii,	
dzielàc	si´	wspomnieniami	z	osobistych	spotkaƒ	z	Ojcem	Âwi´tym.	
Nawo∏ywa∏,	by	pedagodzy	i	uczniowie	byli	wierni	przyk∏adowi	i	nauce	
Jana	 Paw∏a	 II.	 Przypomnia∏	 te˝	 znamienne	 s∏owa	 skierowane	 do	
m∏odzie˝y	na	Westerplatte	w	1987	roku:	„Musicie	od	siebie	wymagaç,	
choçby	inni	od	was	nie	wymagali”.	Zwróci∏	uwag´,	˝e	zgromadzenie	
odbywa	si´	w	pierwszej	Êwiàtyni,	która	powsta∏a	po	odzyskaniu	przez	
Litw´	niepodleg∏oÊci,	a	której	patronuje	b∏ogos∏awiony,	wyniesiony	
na	o∏tarze	Jan	Pawe∏	II.

W	Domu	Kultury	Polskiej	 podczas	uroczystej	 akademii	organizato-
rzy	wiernie	przedstawili	goÊciom	Wilno	jako	miasto	wielokulturowe.	
GoÊci	 zachwyci∏	 pi´kny	 program	 przygotowany	 przez	 nauczycielk´	
muzyki	 Alin´	 Jadackà.	 Wystàpi∏y	 dzieci	 z	 ró˝nych	 szkó∏:	 polskiej,	
litewskiej,	 rosyjskiej,	 bia∏oruskiej.	 Âpiewano	 po	 polsku,	 tatarsku	
i	 ˝ydowsku.	 Multimedialna	 sceneria	 nawiàzywa∏a	 do	 nauczania	
Jana	Paw∏a	II	i	jego	pielgrzymek	po	Êwiecie.	Po	tak	wspaniale	przed-
stawionym	 spektaklu,	 ka˝dy	 móg∏	 dostrzec,	 ˝e	 wielokulturowoÊç	
jaka	 jest	 zakorzeniona	w	Wilnie	nie	dzieli	mieszkaƒców,	 lecz	wzbo-
gaca.	Na	 zakoƒczenie	wystàpi∏y	dzieci	 z	wileƒskiej	 szko∏y	 im.	 Jana	
Paw∏a	II	Êpiewajàc	i	taƒczàc.	Ich	wyst´p	tak	wzruszy∏	publicznoÊç,	˝e	
oklaskiwa∏a	m∏odych	artystów	na	stojàco.

Podczas	zaprezentowanego	programu	mo˝na	by∏o	dostrzec	idee	soli-
daryzmu,	jednoczenia	si´	ludzi,	wspierania	siebie	nawzajem,	czyli	te	
zasady,	jakie	g∏osi∏	papie˝	Jan	Pawe∏	II.	

„Uda∏o  si´  wam  nas  wzruszyç, 
poruszyç  do  g∏´bi  i  zachwyciç”  – 
powiedzia∏a  z  przej´ciem  Ma∏gorzata 
Gumiƒska,  cz∏onek  Spo∏ecznej  Rady 
Rodziny  Szkó∏  im.  Jana  Paw∏a  II,  która 
wraz  z  m´˝em  jest  organizatorkà  corocz-
nych pielgrzymek szkó∏ na Jasnà Gór´.

Wyk∏ad	 o	 wàtkach	 sakralnych	 we	 wspó∏czesnej	
poezji	poetów	wileƒskich	wyg∏osi∏a	doc.	dr	Halina	
Turkiewicz.	 Natomiast	 wieczorem	 podczas	 kolacji	
integracyjnej	 z	 udzia∏em	 Kapeli	 Wileƒskiej	 mo˝na	
by∏o	wys∏uchaç	poezji	Aleksandra	Ânie˝ko	w	wyko-
naniu	samego	poety.

Wa˝nym	 wydarzeniem	 podczas	 Zjazdu	
by∏o	 poÊwi´cenie	 miejsca	 pod	 pomnik	 Jana	
Paw∏a	 II,	 który	 ma	 stanàç	 na	 dziedziƒcu	 szkol-
nym.	 GoÊcie	 z∏o˝yli	 te˝	 pierwszà	 cegie∏k´	 pod	
budow´	tego	pomnika.	Wieczorem	przy	„wiejskim	
stole”	 w	 zagrodzie	 agroturystycznej	 w	 ¸o˝nikach	
Polskie	 Studio	 Teatralne	 wystawi∏o	 spektakl	
„Wileƒskie	ulice”	w	re˝yserii	Lilii	Kiejzik,	a	goÊciom	
towarzyszy∏a	muzyka	Tadeusza	Narkiewicza.

Program	zjazdu	obejmowa∏	 te˝	 zwiedzanie	Wilna,	
a	 w	 drodze	 powrotnej	 równie˝	 Trok	 i	 Sanktu-
arium	Matki	Bo˝ej	Studzienicznej,	gdzie	przebywa∏	
podczas	 jednej	z	pielgrzymek	Jan	Pawe∏	 II	 i	gdzie	
wypowiedzia∏	 pami´tne	 s∏owa:	 „By∏em	 tu	 wiele	
razy,	 ale	 jako	 Papie˝	 po	 raz	 pierwszy	 i	 chyba	
ostatni”.	 Teraz	 na	 pomoÊcie	 mo˝na	 podziwiaç	
pi´kny	pomnik	Papie˝a	na	tle	jeziora	Studzieniczne	
w	Dolinie	Rospudy.

Hanka	Ga∏àzka,	prezes	Oddzia∏u	SWP	w	¸om˝y



18

Zjazdy nauczycieli polonijnych 
w Ameryce Pó∏nocnej odbywajà 
si´ co dwa lata. Tematem XII 
zjazdu by∏a „,OÊwiata polska 
poza granicami Rzeczypospolitej 
– stan i perspektywy nauczania 
przedmiotów ojczystych na 
obczyênie”. Organizatorem 
XII zjazdu by∏o Zrzeszenie 
Nauczycieli Polskich w Ameryce 
z siedzibà w Chicago, które 
powsta∏o 14 paêdziernika 1962 r. 
z po∏àczenia dwu organizacji 
nauczycielskich – Stowarzyszenia 
Nauczycieli Polskich w Chicago, 
za∏o˝onego w 1952 r. przez 
nauczycieli przyby∏ych z Niemiec 
oraz Zrzeszenia Nauczycielstwa 
Polskiego w Ameryce za∏o˝onego 
w 1961 r. przez nauczycieli 
przyby∏ych z Anglii. 

Patronat	 honorowy	 nad	 XII	 Zjazdem	 obj´li:	 Kongres	 Polonii	
Amerykaƒskiej,	 Zwiàzek	 Narodowy	 Polski,	 Konsulat	 Generalny	
Rzeczypospolitej	Polskiej	w	Chicago,	Minister	Edukacji	Narodowej,	
Stowarzyszenie	„Wspólnota	Polska”,	Instytut	Pami´ci	Narodowej.

Uroczystego	powitania	uczestników	XII	Zjazdu	w	Chicago	dokona∏a	Ewa	
Koch	–	prezes	Zrzeszenia	Nauczycieli	Polskich	w	Ameryce.

W	 zjeêdzie	 udzia∏	 wzi´li	 przedstawiciele	 Êrodowisk	 nauczycielskich	
ze	Wschodniego	 i	Zachodniego	Wybrze˝a,	z	Michigan	oraz	z	wielu	
krajów:	z	Kanady,	Polski,	Litwy,	 Irlandii,	Szwecji.	Zjazd	obecnoÊcià	
swà	zaszczyci∏y	wybitne	osobistoÊci	 Êwiata	nauki,	kultury	 i	polityki,	
mi´dzy	 innymi	 podsekretarz	 stanu	 w	 Ministerstwie	 Edukacji	 Naro-
dowej	 Miros∏aw	 Sielatycki,	 prof.	 Jerzy	 Bralczyk	 z	 Uniwersytetu	
Warszawskiego,	 prof.	 W∏odzimierz	 Gruszczyƒski	 z	 Wy˝szej	 Szko∏y	
Psychologii	 Spo∏ecznej,	 Piotr	 Bonis∏awski	 –	 wiceprezes	 Stowarzy-
szenia	 „Wspólnota	 Polska”,	 pose∏	 z	 Litwy	 Jaros∏aw	 Narkiewicz,	
Tadeusz	Pilat	–	prezes	Europejskiej	Unii	Wspólnot	Polonijnych	oraz	
przedstawicielki	polskiego	sejmu,	pos∏anki:	 Joanna	Fabisiak	 i	Ligia	
Krajewska.	Obecni	byli	przedstawiciele	Instytutu	Pami´ci	Narodowej:	
dr	Andrzej	Zawistowski,	Kamila	Sachnowska	 i	Karol	Madaj,	z	Uni-
wersytetu	Jagielloƒskiego:	dr	Ewa	Lipiƒska	i	dr	hab.	Anna	Seretny,	dr	
Gra˝yna	Czetwertyƒska	z	Uniwersytetu	Warszawskiego,	Ma∏gorzata	
Ma∏yska	–	nauczyciel	 konsultant	 z	OÊrodka	Rozwoju	Polskiej	Edu-
kacji	za	Granicà	Polonijnego	Centrum	Nauczycielskiego	w	Lublinie,	
Zdzis∏aw	Hofman	–	dyrektor	Polskiego	Stowarzyszenia	Pedagogów	
i	Animatorów	Klanza	w	Lublinie	oraz	wielu	przedstawicieli	Êrodowisk	
polonijnych.

XII Zjazd 

Nauczycieli Polonijnych 
i Komitetów Rodzicielskich

Chicago, 25-28 maja 2012
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Ârodowisko	Polonii	amerykaƒskiej	jest	najwi´kszym	skupiskiem	Pola-
ków	poza	 granicami	macierzy.	W	Stanach	Zjednoczonych	mieszka	
ponad	10	mln	osób	pochodzenia	polskiego,	z	czego	1,2	mln	–	w	aglo-
meracji	 Chicago.	 Na	 jej	 terenie	 dzia∏alnoÊç	 w	 zakresie	 kszta∏cenia	
uzupe∏niajàcego	w	j´zyku	polskim	prowadzi	38	szkó∏	polonijnych,	do	
których	ucz´szcza	 ∏àcznie	oko∏o	16,5	 tys.	polskich	uczniów.	 J´zyka	
polskiego,	historii,	geografii	i	wiedzy	o	Polsce	naucza	w	tych	szko∏ach	
ponad	800	nauczycieli.	

Tematem	tegorocznego	zjazdu	by∏a	„OÊwiata	polska	poza	granicami	
Rzeczypospolitej	–	stan	i	perspektywy	nauczania	przedmiotów	ojczy-
stych	na	obczyênie”.	W	ramach	wyk∏adów	i	warsztatów	omówiono	
m.in.	doÊwiadczenia	zwiàzane	z	nauczaniem	w	skupiskach	polonij-
nych	na	terenie	USA,	poruszono	kwestie	dwukulturowoÊci	i	integracji	
m∏odzie˝y	 polonijnej	 oraz	 przedyskutowano	 kierunki	 dzia∏alnoÊci	
edukacyjnej	szkó∏	polonijnych.	

Zaprezentowano	m.in.	wyk∏ady:

	•		dr	Andrzej	Zawistowski	(IPN)	„Czy	PRL	by∏a	Polskà?”;

	•		dr	Jolanta	Tatara	(Chicago)	„OÊwiata	polska	poza	granicami	
Rzeczpospolitej-	stan	i	perspektywy	nauczania	przedmiotów	
ojczystych	na	obczyênie”;

	•		dr	 Gra˝yna	 Czetwertyƒska	 (UW)	 „WolnoÊç	 wyboru	 czy	
samotnoÊç.	Jak	pomóc	polonijnym	nauczycielom	w	planowa-
niu	zaj´ç	z	wykorzystaniem	materia∏ów	projektu	W∏àcz	Polsk´”;

	•		dr	Ewa	Lipiƒska	(UJ),	dr	hab.	Anna	Seretny	(UJ)	„Mi´dzy	
j´zykiem	ojczystym	a	obcym”.

W	ramach	warsztatów	przedstawiono	m.in.:

	•		„Kim  jestem?  Poszukiwanie  to˝samoÊci  przez  dzieci  polskiego 
pochodzenia”	–	A.	Nawara,	Chicago;	

	•		„Dziecko  polonijne  w  wieku  przedszkolnym  i  m∏odszoszkolnym 
(nauka  przez  zmys∏y)”	 –	 M.	 Pawlusiewicz,	 B.	 W´grzynowicz,	
A.	Gardocka,	Chicago;

	•		„Egzamin  z  j´zyka  polskiego  –  kredyty  w  amerykaƒskiej  szkole 
Êredniej (Regent)”	M.	Gradzka,	Nowy	Jork;

	•		„Internetowy	System	Edukacyjny	do	administracji	 szkó∏	polonij-
nych”	–	A.	Szperka,	Boston.

	•		„Jak zdobywaç fundusze dla szko∏y. Wspó∏praca mi´dzy Dyrekcjà, Gro-
nem Pedagogicznym i Rodzicami”	–	W.	Z´bala,	B.	Musia∏,	Chicago.

Czterodniowy	zjazd	mia∏	miejsce	w	hotelu	Embassy	Suites	w	Rose-
mont	i	poÊwi´cony	by∏	wyk∏adom,	sesjom	plenarnym	oraz	warsztatom	
metodycznym	 dla	 nauczycieli,	 dyrektorów	 szkó∏	 oraz	 komitetów	
rodzicielskich.	Poza	wyk∏adami	i	warsztatami,	podczas	których	omó-
wiono	 doÊwiadczenia	 zwiàzane	 z	 nauczaniem	 j´zyka	 polskiego,	
historii	i	geografii	w	szko∏ach	na	terenie	Stanów	Zjednoczonych,	kwe-
stie	dwukulturowoÊci	i	integracji	m∏odzie˝y	polonijnej,	przedstawiony	
zosta∏	równie˝	nowy	projekt	edukacyjny.	Projekt	Akademia	PolskoÊci,	
dotyczàcy	 doskonalenia	 wiedzy	 i	 umiej´tnoÊci	 pedagogicznych	
nauczycieli	 polonijnych,	 zaprezentowali:	 Dariusz	 Bonis∏awski	 (Sto-
warzyszenie	„Wspólnota	Polska”),	prof.	Jerzy	Bralczyk	(UW)	 i	prof.	
W∏odzimierz	Gruszczyƒski	(SWPS).

Wiceminister	Miros∏aw	Sielatycki,	w	swoim	przemówieniu	podkreÊli∏,	
˝e	Ministerstwo	Edukacji	Narodowej	 traktuje	 szkolnictwo	polonijne	
jako	 wa˝nà	 cz´Êç	 polskiej	 edukacji,	 a	 nauczycieli	 polonijnych	 jako	
wartoÊciowà	 cz´Êç	 polskiego	 stanu	 nauczycielskiego,	 mówi∏	 te˝	

o	 zasobach	 edukacyjnych	 w	 internecie.	 Minister	
spotka∏	si´	równie˝	z	dyrektorami	szkó∏	polonijnych.	

Uczestnicy	zjazdu,	oprócz	wyk∏adów	i	zaj´ç,	zwie-
dzili	 miasto,	 odbyli	 rejs	 po	 rzece	 Chicago,	 byli	
w	Muzeum	Polskim	w	Ameryce.

Zrzeszenie	 Nauczycieli	 Polskich	 w	 Ameryce	
z	siedzibà	w	Chicago	dzi´kuje	uczestnikom	zjazdu	
za	tak	liczne	przybycie	i	ma	nadziej´,	˝e	wyjechali	
wzbogaceni	w	wiedz´	i	nowe	doÊwiadczenia,	które	
wykorzystajà	w	swojej	pedagogicznej	misji.

Anna	Dunajewski	
Dyrektor	Polskiej	Szko∏y		

im.	Czes∏awa	Mi∏osza	w	Schaumburg,	IL

Wydarzenia	zjazdowe	mo˝na	obejrzeç	na	
stronach:		
www.zjazdchicago2012.com	
www.livestream.com/artvchicago



20

22 kwietnia 2012 r. w Omskiej 
Paƒstwowej Bibliotece Naukowej 
im. A. C. Puszkina odbyło 
si´ Wielkie Dyktando Polskie, 
zorganizowane przez omskà 
obwodowà organizacj´ społecznà 
Polskie Kulturalno-OÊwiatowe 
Centrum „Polonez”, z okazji 
Mi´dzynarodowego Dnia J´zyka 
Ojczystego i Roku Janusza 
Korczaka, znanego polskiego 
pedagoga. 
Swojà	 znajomoÊç	 polskiej	 gramatyki	 i	 ortogra-
fii	 sprawdzali	 przedstawiciele	 Polonii,	 uczniowie	
Gimnazjum	 Nr	 150	 oraz	 studenci	 omskiego	 Uni-
wersytetu	Agrarnego	i	Paƒstwowego	Uniwersytetu	
im.	F.	M.	Dostojewskiego.	

Honorowymi	uczestnikami	Dyktanda	zostali	historycy	dr	hab.	Woj-
ciech	Olszewski,	dr	hab.	Andrzej	Nieuwa˝ny	z	Uniwersytetu	Mikołaja	
Kopernika	w	Toruniu	oraz	dr	Anna	Zapalec	z	Uniwersytetu	Pedago-
gicznego	im.	KEN	w	Krakowie.	

Autorem	 i	 lektorem	 tekstu	 Dyktanda	 była	 pani	 El˝bieta	
Radecka,	nauczycielka	j´zyka	polskiego	w	Omsku.	Dyplom	
zwyci´zcy	 otrzymała	 członkini	 Centrum	 „Polonez”	 Diana	
Kniaziewa,	a	inni	uczestnicy	Dyktanda	zostali	wynagrodzeni	
słownikami	i	ksià˝kami.	W	mi´dzynarodowym	dziale	biblioteki	
została	zorganizowana	wystawa	polskiej	ksià˝ki	pt.	„O,	Polsko!	
Do	ziemi	przepi´knej	przypadam”.

Lubow	Nesterowa
prezes	Polskiego	Centrum	Polonez	w	Omsku

Wielkie Dyktando Polskie
w Omsku 
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Z Polski – z mi∏oÊcià!

Pod takim tytu∏em, w ramach obchodów Dnia 
Polonii i Polaków za Granicà, w Orenburgu, 
od 11 maja do 8 czerwca br. odbywa∏ si´ 
Festiwal Polskiej Kultury. 
Organizatorami	 Festiwalu	 byli	 Stowarzyszenie	 „Wspólnota	 Pol-
ska”,	Polskie	Centrum	Kultury	w	Moskwie,	Orenburskie	Obwodowe	
Kulturalno-OÊwiatowe	Centrum	„Czerwone	Maki”,	Kinovideo	obwodu	
orenburskiego	 oraz	 spo∏eczna	 organizacja	 „Zwiàzek	 TwórczoÊci	
Malarzy	 Orenburskich”.	 Mo˝na	 Êmia∏o	 powiedzieç,	 ˝e	 Festiwal	
zjednoczy∏	obwód	orenburski,	m.in.	Akbu∏ak,	Ko∏tubanowk´	i	Orsk	–	
miejscowoÊci,	w	których	od	lat	pr´˝nie	dzia∏ajà	Êrodowiska	polonijne	
skupione	wokó∏	Centrum	„Czerwone	Maki”.

G∏ównà	 atrakcjà	 by∏a	 VIII	 edycja	 Festiwalu	 Polskiego	 Kina,	 która	
odby∏a	si´	w	dniach	11-18	maja	w	kinie	„Soko∏”.	Festiwale	polskiego	
kina	 sà	 ju˝	 w	 Orenburgu	 dobrà	 tradycjà	 i	 zawsze	 cieszà	 si´	 du˝à	
popularnoÊcià	wÊród	mieszkaƒców	naszego	pó∏milionowego	miasta	

po∏o˝onego	tu˝	nad	Uralem	(a	zw∏aszcza	m∏odzie˝y,	
zainteresowanej	Polskà	jako	jednym	z	krajów	Unii	
Europejskiej).	 Festiwal	 ma	 na	 celu	 zapoznanie	
mieszkaƒców	 Orenburga	 ze	 wspó∏czesnà	 polskà	
kulturà,	 z	 filmami,	 które	 odnios∏y	 sukces	 nie	
tylko	 w	 Polsce,	 ale	 nagrodzone	 by∏y	 równie˝	 na	
festiwalach	 mi´dzynarodowych.	 Centrum	 „Czer-
wone	Maki”,	wspólnie	z	Centrum	Kultury	Polskiej	
w	Moskwie	organizuje	ju˝	od	1996	roku	wiosenne	
filmowe	przeglàdy	polskiego	kina.	Przedsi´wzi´cie	
od	poczàtku	wzbudza∏o	du˝e	zainteresowanie	wÊród	
mi∏oÊników	polskiego	kina	w	ca∏ym	obwodzie	oren-
burskim,	a	obecnie	ma	ju˝	sta∏e,	powi´kszajàce	si´	
z	roku	na	rok	grono	wiernych	fanów.	

Organizatorem	 VIII	 Festiwalu	 Polskiego	 Kina	
by∏o	Orenburskie	Obwodowe	Kulturalno-OÊwiatowe	
Centrum	 „Czerwone	 Maki”,	 a	 filmy	 przekaza∏o,	
jako	 wspó∏organizator,	 Polskie	 Centrum	 Kultury	
w	Moskwie.	Festiwal	Polskiego	Kina	odby∏	si´	rów-
nie˝	 dzi´ki	 wsparciu	 polskich	 producentów,	 którzy	

Festiwal Kultury Polskiej
w Orenburgu 

11 maja – 8 czerwca 2012 r.
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wyrazili	 zgod´	 na	 nieodp∏atne	 publiczne	 odtwo-
rzenie	 filmów	 fabularnych	 oraz	 dokumentalnych	
dla	 mieszkaƒców	 Orenburga,	 podczas	 obchodów	
Dnia	 Polonii	 i	 Polaków	 za	 Granicà.	 W	 programie	
Festiwalu	 znalaz∏y	 si´	 ponadto	 etiudy	 z	 polskich	
szkó∏	 filmowych:	 Szko∏y	 Filmowej	 w	 ¸odzi	 oraz	
Mistrzowskiej	 Szko∏y	 Re˝yserii	 Filmowej	 Andrzeja	
Wajdy	 w	 Warszawie.	 Rosja	 w	 oczach	 Polaków	 –	
Polska	w	oczach	Rosjan.	To	obraz,	 jaki	wy∏oni∏	si´	
z	filmów	zrealizowanych	przez	m∏odych	dokumen-
talistów	z	obu	krajów.	Licznie	przyby∏a	publicznoÊç	
mia∏a	okazj´	obejrzeç	trzy	filmy	z	cyklu	„Rosja-Pol-
ska.	 Nowe	 spojrzenie”	 –	 „Elektryczk´”	 w	 re˝yserii	
Macieja	Cuske,	„52	procent”	Rafa∏a	Skalskiego	oraz	
„Pierwszy	dzieƒ”	autorstwa	Marcina	Sautera.	

W	spotkaniach	towarzyszàcych	pokazom	filmowym	
widzowie	 podkreÊlali	 nowe	 uj´cie	 rzeczywistoÊci,	
ludzi,	miejsc	i	wydarzeƒ	ukazanych	przez	re˝yserów,	
ró˝nà	perspektyw´	postrzegania	wielu	spraw	przez	
tak	 sobie	 bliskie,	 a	 jednoczeÊnie	 odleg∏e	 w	 wielu	
kwestiach	paƒstwa	jak	Polska	i	Rosja.

Festiwal	Polskiego	Kina	to	równie˝	projekcje	filmów	
takich	jak	m.in.	„Matka	Teresa	od	kotów”	Paw∏a	Sali,	
„Ró˝yczka”	 Jana	 Kidawy-B∏oƒskiego,	 „Galerianki”	
Katarzyny	 Ros∏aniec,”	 „Afonia	 i	 pszczo∏y”	 Jakuba	
Kolskiego	 oraz	 „Rewers”	 Borysa	 Lankosza.	 Oba	
s∏ynne	 filmy	 –	 „Ró˝yczka”	 oraz	 „Rewers”	 zosta∏y	
odebrane	 przez	 wi´kszoÊç	 widzów	 jako	 jeden	 ze	
sposobów	pokazania	z∏o˝onej	historii	naszych	naro-
dów,	prawdy	o	tamtych	trudnych	czasach	i	systemie	
totalitarnym.	 W	 licznych	 dyskusjach	 i	 opiniach	
o	tym	filmie	podkreÊlano,	jak	istotne	jest,	aby	Rosja	
w	koƒcu	rozliczy∏a	si´	ostatecznie	z	tamtà	epokà.

Prawdziwym	fajerwerkiem	Festiwalu	okaza∏a	si´	pre-
miera	 dokumentalnego	 filmu	 „Drogami	 Pami´ci”,	

jaka	odby∏a	si´	12	maja.	Autorka,	Dagmara	Dworak,	córka	sybiraka,	
Bogus∏awa	˚ukowskiego,	zes∏anego	wraz	z	trójkà	rodzeƒstwa	i	rodzi-
cami	na	Syberi´	w	1940	roku,	ukazuje	w	filmie	histori´	losów	swego	
ojca	i	ca∏ej	rodziny.	

Film	 jest	 zapisem	 niezwyk∏ej	 wyprawy,	 w	 jakà	 Bogus∏aw	 ˚ukow-
ski	wyrusza	z	Polski	na	dalekà	Syberi´,	w	70.	rocznic´	Êmierci	swej	
matki,	aby	w	syberyjskiej	tajdze	odnaleêç	jej	grób	i	odwiedziç	miejsca	
zwiàzane	 z	 dzieciƒstwem	 i	 wojennymi	 losami	 rodziny	 ˚ukowskich.	
Towarzyszy	mu	córka	i	zi´ç.	Film	opisuje	miejsca,	które	odwiedzajà	
i	 ludzi.	których	spotykajà.	Pokazuje	wzruszajàce	spotkania	na	oren-
burskiej	 ziemi:	 w	 Orenburgu,	 Soroczyƒsku,	 Taszle,	 wsi	 Majskoje	
i	 miejscu,	 które	 kiedyÊ	 by∏o	 maleƒkà	 wioskà	 Nowogieorgiewka.	
Bogus∏aw	podà˝a	drogami	pami´ci,	które	ostatecznie	wiodà	go	ku	
wzruszajàcym	spotkaniom	ze	znajomymi	z	dzieciƒstwa...

Na	 premier´	 tego	 niezwyk∏ego	 filmu	 przyby∏y	 w∏adze	 z	 rejonu	
Taszliƒskiego:	starosta	Tasz∏y	W∏odziemierz	Sus∏ikow,	zast´pca	starosty	
Tatiana	Czeprasowa,	przedstawiciele	administracji	miasta	Orenburg	
–	 kierownik	 dzia∏u	 kultury	 W∏odzimierz	 Krasnow,	 Przewodniczàcy	
Spo∏ecznej	 Pa∏aty	 obwodu	 orenburskiego	 Walentyna	 Maksimowa,	
byli	równie˝	mieszkaƒcy	by∏ych	wsi	Nowogieorgiewka	i	Grjaznucha	
(obecnie	Majskoje)	oraz	liczna	publicznoÊç	i	przedstawiciele	mediów.

Film	 Dagmary	 Dworak	 pozostawi∏	 na	 odbiorcach	 niezapomniane	
wra˝enia.	Prezentujemy	kilka	refleksji	i	opinii:

„…Film jest prawdziwym wydarzeniem w skali naszego mia-
sta i województwa. Ukazuje, ˝e ludzie mogà si´ jednoczyç, 
przyjaêniç,  tworzyç  czystszà  i  lepszà  atmosfer´  ˝ycia.(…) 
Oglàdajàc  kadry  filmu  w  porywie  serca  chce  si´  komuÊ 
pomóc, odnaleêç kogoÊ  lub od dawna nieistniejàce  ludz-
kie siedlisko”.(…) To, czego dokonali zwykli proÊci  ludzie 
naszej  ojczyzny  (pomagajàc panu Bogus∏awowi odnaleêç 
miejsca  dzieciƒstwa  –  przyp.)  jest  wr´cz  pora˝ajàce  (…). 
Gdyby wszyscy byli podobni, pewnie ˝ycie i Êwiat by∏yby 
inne. Nie rozpaczajmy jednak. Skoro istniejà tacy ludzie, to 
i Êwiat nie stanie si´ gorszy” (Iwan Anistratow).

„Film jest wzruszajàcà opowieÊcià o wyprawie Bogus∏awa 
˚ukowskiego do Rosji, do miejsc jego dzieciƒstwa (…). To 
wspania∏e,  ˝e  nasza  ziemia  orenburska  pozosta∏a  w  jego 
pami´ci  i ˝e przyjecha∏  tu odnaleêç wspomnienia. Ubole-
wam, ̋ e nie przetrwa∏y Êlady tamtej wioski na Syberii, gdzie 
pozosta∏  grób  jego  mamy.  Swoje  dzieciƒstwo  Bogus∏aw 
prze˝y∏  w  czasie  wojny  w  Rosji.  Nie  ucieka  od  tamtych 
wspomnieƒ,  wraca  do  nich  (…)  poszukuje  miejsc,  gdzie 



WSPÓLNOTA POLSKA nr 1-2/2012

23

kiedyÊ ˝y∏  i bywa∏ (…) Film zrobiony  jest bardzo dobrze, 
wciàga  odbiorc´  tak,  ˝e  ka˝dy  staje  si´  uczestnikiem  tej 
niezwyk∏ej wyprawy szlakami pami´ci (…). G∏ówny boha-
ter zachowa∏ w pami´ci wszystko na  tyle dobrze, ˝e wie, 
gdzie sta∏y kiedyÊ ró˝ne zabudowania, gdzie p∏yn´∏a rzeka 
(…),  a  przecie˝  min´∏o  siedemdziesiàt  lat  (…).  Dzi´kuj´ 
Pani Dagmarze za znakomite dzie∏o” (Anastasja Kisurina).

Kolejnym	etapem	Festiwalu	Polskiej	Kultury	w	Orenburgu	by∏o	otwar-
cie	polskich	wystaw,	zaprezentowanych	21	maja	w	pi´knej	sali	Galerii	
Sztuki	w	centrum	miasta.	Uroczyste,	ale	zarazem	wzruszajàce	i	ciep∏e	
otwarcie	odby∏o	si´	w	obecnoÊci	kierownika	wydzia∏u	kultury	admi-
nistracji	 miasta,	 Walerija	 Krasnowa,	 publicznoÊci,	 licznie	 przyby∏ej	
m∏odzie˝y	 oraz	 mediów.	 Wszystkich	 obecnych	 powita∏	 dzieci´cy	
zespó∏	taneczny,	który	wykona∏	taƒce	polskie	i	rosyjskie.	

Na	 specjalne	nasze	 zamówienie	do	Orenburga	przyjecha∏a	wystawa	
fotografii	 znanego	 polskiego	 artysty	 i	 dziennikarza,	 Czes∏awa	
Czapliƒskiego,	pt.	 „Âladami	Chopina	w	Warszawie	 i	na	Mazowszu”.	
Fotograf	uwieczni∏	miejsca,	z	którymi	przez	wiele	lat	zwiàzany	by∏	kom-
pozytor.	Przygotowujàc	si´	do	tworzenia	wystawy,	co	trwa∏o	dwa	lata,	
autor	odwiedza∏	i	fotografowa∏	miejsca	w	Warszawie	i	na	Mazowszu,	
gdzie	 Fryderyk	 Chopin	 sp´dza∏	 dzieciƒstwo,	 pobiera∏	 nauki,	 kon-
certowa∏.	 Zaczà∏	 oczywiÊcie	 od	 ˚elazowej	 Woli,	 gdzie	 kompozytor	
przyszed∏	na	Êwiat	oraz	Brochowa,	gdzie	odby∏	si´	jego	chrzest.	Miej-
sca	zamieszkania	Chopina	w	Warszawie,	 jak	 i	miejsca	koncertów	sà	

krótkiego,  niespe∏na  czterdziestoletniego 
˝ycia, sp´dzi∏ on w Warszawie i na Mazow-
szu. Ten okres ukszta∏towa∏ jego póêniejszà 
karier´,  a  mazowieckie  krajobrazy  mo˝na 
us∏yszeç  w  jego  muzyce  (...)  Na  zdj´ciach 
bardzo  podoba∏y  si´  nam  miejsca,  gdzie 
Chopin sp´dza∏ dzieciƒstwo, pobiera∏ nauki, 
koncertowa∏:  ˚elazowa  Wola,  Brochów, 
Pa∏ac  Kazimierzowski,  Pa∏ac  Czapskich 
(...).  Fotografie  Czes∏awa  Czapliƒskiego 
utrzymujà Êwiatowy poziom”.

Obchody	 Dni	 Polskiej	 Kultury	 uÊwietni∏a	 równie˝	
wystawa	 Krystyny	 Pokulniewicz-Szmaƒdy	 pn.	
„Polskie	 Motywy”.	 Artystka	 zajmuje	 si´	 wytwa-
rzaniem	 ceramiki.	 Jej	 dzie∏a,	 m.in.	 talerze,	 wazy,	
korale	–	zosta∏y	niezwykle	wysoko	ocenione	przez	
przyby∏ych	 na	 wystaw´	 studentów	 wzornictwa.	
Szczególnà	 uwag´	 zwrócili	 oni	 na	 oryginalnoÊç	
i	 dekoracyjnoÊç	 wyrobów	 polskiej	 artystki.	 Eks-
ponaty	 przyjecha∏y	 z	 Warszawy,	 gdzie	 mieszka	
i	 tworzy	autorka.	Po	 raz	pierwszy	wystaw´	 zapre-
zentowano	w	obwodowym	Muzeum	w	lutym	2011	
roku,	nast´pnie	przewieziona	zosta∏a	do	Akbu∏aku,	
gdzie	 od	 lat	 prezentowana	 jest	 polska	 ekspozy-
cja	 etnograficzna.	 Prezentacja	 tych	 niezwyk∏ych	
i	 urzekajàcych	 wprost	 arcydzie∏	 odby∏a	 si´	 wi´c	
w	Orenburgu	po	 raz	drugi,	ponownie	gromadzàc	
rzesze	zainteresowanych.	Wspania∏ym	t∏em	dla	tej	
niecodziennej	ceramiki	by∏y	wystawione	w	Galerii	
Sztuki	krakowskie	stroje	ludowe,	hafty	z	motywami	
charakterystycznymi	dla	 ró˝nych	 regionów	Polski,	
wycinanki,	 ludowe	 zabawki	 dla	 dzieci,	 monety,	
przedmioty	 pamiàtkowe,	 albumy	 przedstawiajàce	
sztuk´	ludowà,	unikalne	przedmioty	r´cznej	roboty,	
od	wyrobów	ze	skóry	i	drewna,	po	serwety	i	obrusy.

zarazem	 miejscami	 istotnymi	 dla	 polskiej	 historii:	 pa∏ac	 Saski,	 pa∏ac	
Kazimierzowski,	pa∏ac	Czapskich,	pa∏ac	Radziwi∏∏owski,,	dziÊ	siedziba	
Prezydenta	 RP,	 gdzie	 niespe∏na	 oÊmioletni	 Chopin	 mia∏	 pierwszy	
publiczny	 koncert;	 koÊció∏	 Wizytek	 na	 Krakowskim	 PrzedmieÊciu,	
gdzie	 gra∏	 na	 organach	 jako	 licealista,	 koÊció∏	 ewangelicko-augsbur-
ski,	gdzie	Aleksander	 I	obdarowa∏	Chopina	za	koncert	brylantowym	
pierÊcieniem,	 czy	 wreszcie	 koÊció∏	 Âwi´tego	 Krzy˝a,	 w	 którym	 znaj-
duje	 si´	 urna	 z	 sercem	 kompozytora.	 A	 tak˝e	 miejsca	 jego	 podró˝y	
–	P∏ock,	RoÊciszewo,	Sanniki,	 koƒczàc	na	warszawskich	Powàzkach,	
gdzie	 znajdujà	 si´	groby	m.in.	 siostry	 i	 rodziców	Chopina,	 tu˝	obok	
mogi∏y	 Stanis∏awa	 Moniuszki.	 Fryderyk	 Chopin	 prze˝y∏	 zaledwie	 39	
lat,	mimo	to	zdà˝y∏	stworzyç	dzie∏o	muzyczne,	b´dàce	wcià˝	inspiracjà	
dla	nowych	pokoleƒ.	Pozostawi∏	po	sobie	wiele	utworów	muzycznych,	
nostalgicznych	i	sentymentalnych,	pe∏nych	t´sknoty	za	opuszczonym	
krajem	i	wspó∏czucia	dla	losów	rodaków.

O	wra˝eniach	z	wystawy	opowiedzia∏a	N.K.	Kurmiejewa,	wyk∏adowca	
muzyki	Uniwersytetu	Pedagogicznego	w	Orenburgu:

„Zarówno  mnie,  jak  i  moim  studentom,  szczególnie 
spodoba∏a si´ wystawa zdj´ç Czes∏awa Czapliƒskiego. Wszyst-
kim mi∏oÊnikom muzyki Chopina wiadomo, ̋ e po∏ow´ swego 



24

Studenci	 uczelni	 artystycznych,	 zwiedzajàcy	
wystaw´	dzielili	si´	swoimi	wra˝eniami:

„Oglàdam  wystaw´  ju˝  po  raz  drugi 
i zachwycam si´ barwami, kolorytem pol-
skiej  kultury,  prowadzàcymi  w  g∏´bokie 
korzenie  Polski”.  (T.  Adamowicz,  I  rok, 
wydzia∏ wzornictwa).

„Wielkie dzi´ki  za  te wspania∏e prze˝ycia, 
uczucia,  które  budzà  si´  gdy  oglàda  si´ 
takie  wspania∏e  wyroby  wyglàdajàce  jak 
drogocenne  kamienie,  stare,  antykwa-
ryczne  przedmioty,  które  zarazem  pe∏ne 
wewn´trznego ciep∏a autorki i organizato-
rów  wystawy”.  (I.M.  Kartaszowa,  starszy 
wyk∏adowca  w  katedrze  psychologii  spe-
cjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego).

Interesujàcà	ekspozycj´,	zwiàzanà	z	historià	swojej	
bogatej	dzia∏alnoÊci	przygotowa∏o	równie˝	Orenbur-
skie	 Obwodowe	 Kulturalno-OÊwiatowe	 Centrum	
„Czerwone	 Maki”.	 Dokumentalna	 wystawa	 pn.	
„Jestem	 ˚o∏nierzem	 Genera∏a	 Andersa”	
obejmowa∏a	 przede	 wszystkim	 szereg	 pozyska-
nych	 z	 prywatnych	 archiwów	 kombatantów	
Wojska	 Polskiego	 i	 niepublikowanych	 wczeÊniej	
zdj´ç	oraz	dokumentów,	obrazujàcych	trudny	pro-
ces	 tworzenia	polskiej	armii	w	ZSRR	po	zawarciu	
porozumienia	 mi´dzy	 emigracyjnym	 rzàdem	 RP	
w	 Londynie	 i	 w∏adzami	 radzieckimi.	 Miejscem	

Pu∏kownik	rezerwy,	A.	Burega,	wpisa∏	si´	z	takà	refleksjà:	

„Wielkie  wra˝enie  robià  zw∏aszcza  unikalne  fotografie, 
pokazujàce w jak niesprzyjajàcych, pionierskich warunkach 
na naszych terenach przysz∏o ˝yç i przygotowywaç si´ do 
walki polskim ˝o∏nierzom genera∏a W∏adys∏awa Andersa”.

W	 ramach	 Festiwalu	 Polskiej	 Kultury,	 22	 maja,	 odby∏o	 si´	 tak˝e	
uroczyste	wr´czenie	nagród	–	dyplomów	Mi´dzynarodowego	Olim-
pijskiego	 Konkursu	 Plastycznego	 dla	 dzieci	 i	 M∏odzie˝y	 pn.	 „Sport	
w	Wyobraêni	–	Londyn	2012”.

Organizatorem	konkursu	by∏a	Fundacja	M∏odej	Polonii	w	Warszawie.	
Orenburskie	 Centrum	 „Czerwone	 Maki”,	 odpowiedzialne	 by∏o	 za	
rozpropagowanie	 informacji	 o	 Konkursie	 wÊród	 cz∏onków	 Polo-
nii	oraz	rosyjskiej	m∏odzie˝y	w	obwodzie	orenburskim	ju˝	od	2011	
roku,	aktywnie	zach´cajàc	do	wzi´cia	w	nim	udzia∏u.	Trud	si´	op∏aci∏,	
bowiem	najwy˝sze	nagrody	Grand	Prix	i	pierwsze	miejsca	w	Konkur-
sie	zdobyli	w∏aÊnie	przedstawiciele	obwodu	orenburskiego.	Fundacja	
wyda∏a	 dwuj´zyczny	 polsko-angielski	 Album	 Olimpijski,	 z	 pracami	
laureatów	 Mi´dzynarodowego	 Konkursu	 Olimpijskiego.	 Nagrody	
dla	zwyci´zców	ufundowane	zosta∏y	przez	Fundacj´	M∏oda	Polonia	
oraz	 orenburskie	 Obwodowe	 Kulturalno-OÊwiatowego	 Centrum	
„Czerwone	Maki”.	Wernisa˝	najlepszych	prac	laureatów	odb´dzie	si´	
w	Ambasadzie	RP	w	Londynie,	podczas	Igrzysk	Olimpijskich.

Orenburski	 Festiwal	 Polskiej	 Kultury	 z	 okazji	 Dnia	 Polonii	 i	 Pola-
ków	 za	 Granicà	 nale˝y	 uznaç	 za	 wyjàtkowo	 udany.	 Obwodowe	
Kulturalno-OÊwiatowe	Centrum	„Czerwone	Maki”	sk∏ada	serdeczne	
podzi´kowania	 wszystkim,	 którzy	 przyczynili	 si´	 do	 organizacji	
Festiwalu,	w	szczególnoÊci:	pani	Zofii	Âcis∏owskiej	z	Krakowskiej	Fun-
dacji	 Filmowej,	 panu	 Krzysztofowi	 Kopczyƒskiemu,	 producentowi	
EUREKA	MEDIA	oraz	panu	Adamowi	Soko∏owskiemu,	producen-
towi	Zespo∏u	Filmowego	„Rozwój”.	

Bardzo	dzi´kujemy	zast´pcy	Attache	Obrony	Ambasady	RP	
w	Moskwie,	panu	podpu∏kownikowi	Jackowi	Weso∏owskiemu,	
ekspertowi	ds.	filmu	z	Centrum	Polskiej	Kultury	w	Moskwie,	
panu	Denisowi	Virenowi	oraz	pani	Dagmarze	Dworak	–	autorce	
niezwyk∏ego	filmu	pn.	„Drogami	Pami´ci”,	który	w	szczególny	
sposób	poruszy∏	widzów	VIII	Festiwalu	Polskiego	Kina	w	Oren-
burgu.

Wanda	Seliwanowska
Przewodniczàca	Orenburskiego	Obwodowego	

Kulturalno-OÊwiatowego	Centrum	„Czerwone	Maki”

formowania	 oddzia∏ów,	 nazywanych	 póêniej	
Armià	 Andersa,	 by∏y	 w∏aÊnie	 tereny	 dzisiejszego	
obwodu	 orenburskiego.	 ˚yje	 tam	 jeszcze	 sporo	
osób	 pami´tajàcych	 polskich	 ˝o∏nierzy	 sprzed	
70	 lat,	 zachowa∏o	 si´	 te˝	 wiele	 Êladów	 w	 postaci	
wykorzystywanych	wówczas	budynków	czy	cmen-
tarzy	 i	 pojedynczych	 grobów,	 gdzie	 spocz´li	 ci,	
którzy	do	wojska	dotarli	zbyt	chorzy	i	os∏abieni	po	
pobycie	w	radzieckich	wi´zieniach	i	∏agrach.	Poza	
dokumentami	historycznymi,	na	wystawie	mo˝na	
by∏o	 przeczytaç	 relacje	 ze	 spotkaƒ	 z	 Rosjanami,	
starszymi	 mieszkaƒcami	 –	 Êwiadkami	 polskiej	
historii	oraz	obejrzeç	dokumentacj´	miejsc	pami´ci	
na	 terenie	 orenburskim.	 Wielu	 zaproszonych	 na	
wystaw´	 goÊci	 wyra˝a∏o	 swoje	 podzi´kowania	
organizatorom,	 wpisujàc	 si´	 do	 specjalnej	 ksi´gi	
pamiàtkowej.
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Tradycyjnie	barwnym	korowodem	z	udzia∏em	17	polonijnych	
zespo∏ów,	które	przesz∏y	ulicami	Iwonicza-Zdroju	na	plac	Dietla,	
gdzie	stan´li	wokó∏	letniej	sceny,	rozpoczà∏	si´	20	lipca	br.	8.	
Polonijny	Festiwal	Dzieci´cych	Zespo∏ów	Folklorystycznych.	
Klucze	do	miasta	,	b´dàce	symbolem	rzàdów	tancerzy	z	ràk	bur-
mistrza	Paw∏a	Pernala	odebrali	najm∏odsi	tancerze,	szeÊciolatki,	
Patrycja	z	amerykaƒskiego	„Krakowiaka”	i	Kevin	z	niemieckiej	
„Polonii”.	W	roli	gospodarza	wystàpi∏	równie˝	lokalny	zespó∏	
ludowy	„Lubatowianie”,	który	przywita∏	polonijnych	tancerzy	
chlebem	i	solà,	a	po	hymnie	„Marsz,	marsz	Polonia”	zaprezen-
towa∏	swoje	umiej´tnoÊci	wokalne	i	taneczne.	Wieczorem	na	
iwonickiej	scenie	rozpocz´∏y	swoje	prezentacje	grupy	polonijne.

Do	 Iwonicza-Zdroju	 przyjecha∏o	 ponad	 500	 goÊci	 –	 cz∏onkowie	
zespo∏ów	to	dzieci	i	m∏odzie˝	w	wieku	od	6	do	16	lat	oraz	ich	chore-
ografowie	i	opiekunowie.	Dzieci´cy	festiwal	odbywa	si´	tradycyjnie	
rok	po	„doros∏ym”	Âwiatowym	Festiwalu	Polonijnych	Zespo∏ów	Folk-
lorystycznych,	który	po	 raz	15.	odby∏	 si´	w	Rzeszowie	w	ubieg∏ym	
roku,	w	którym	uczestniczy∏o	ponad	1,5	 tys.	osób,	w	 tym	tancerze	
z	42	zespo∏ów	oraz	uczestnicy	studium	choreograficznego.

Tradycyjnie	 przed	 uroczystym	 otwarciem	 goÊcie	 polonijni	 uczestni-
czyli	 w	 Mszy	 Êw.	 w	 iwonickim	 koÊciele	 pw.	 Iwona	 i	 Matki	 Boskiej.	
Wszyscy	stawili	si´	w	pi´knych	ludowych	strojach.	

–	To	w∏aÊnie	ch∏opi	z	Galicji,	wyje˝d˝ajàc	za	chlebem	zabierali	ze	sobà	
modlitewnik	 i	 odÊwi´tny	 strój	 ludowy,	 i	 w∏aÊnie	 dzi´ki	 nim	 tradycja	
polskoÊci	przetrwa∏a	na	emigracji	do	dziÊ	–	mówi∏	podczas	homilii	ks.	
Stanis∏aw	S∏owik,	kapelan	rzeszowskiego	Oddzia∏u	„Wspólnota	Polska”.

Dla	dzieci	i	m∏odzie˝y	ze	szkó∏	polonijnych	polskoÊç	definiowana	jest	
przez	kultur´	dziadków,	a	dzi´ki	zespo∏om	folklorystycznym	ch´tniej	
uczà	si´	j´zyka	polskiego,	zaÊ	starsi	uczestnicy	myÊlà	ju˝	nawet	o	stu-
diach	w	Polsce.

„Krakusy”	 z	Kanady	wr´cz	kochajà	 Iwonicz	 i	wyjàtkowà	atmosfer´	
festiwalowà:	 –	 Mamy	 okazje	 spotkaç	 w	 jednym	 miejscu	 m∏odzie˝	
z	ca∏ego	Êwiata,	zawrzeç	nowe	znajomoÊci	i	przyjaênie.	Chcemy	tak˝e	
pokazaç	 Rodakom	 w	 kraju,	 ˝e	 my,	 Polacy,	 ˝yjàcy	 poza	 granicami	
Ojczyzny,	mamy	Polsk´	w	naszych	sercach.	Do	Iwonicza-Zdroju	po	
prostu	chce	si´	wracaç!

Poza	koncertami	w	Iwoniczu	w	czasie	weekendu	zespo∏y	odwiedzi∏y	
szereg	 atrakcji	 turystycznych	 w	 regionie	 podkarpackim	 i	 da∏y	 kon-
certy	 w	 Bratkowicach,	 Rymanowie-Zdroju,	 Polaƒczyku,	 Sanoku,	
¸´kach	Dukielskich,	KroÊnie	i	w	Szczepaƒcowej.	A	wsz´dzie	spotykali	
si´	ze	staropolskà	goÊcinnoÊcià	przygotowanà	przez	 lokalne	w∏adze	
samorzàdowe.

Cieszàcy	si´	od	lat	ogromnà	frekwencjà	koncert	„Taƒce	i	PieÊni	Kra-
jów	 Zamieszkania”,	 podczas	 którego	 wystàpi∏y	 wszystkie	 zespo∏y,	
a	 m∏odzi	 artyÊci	 prezentowali	 m.in.	 taƒce	 kowbojskie,	 narodowe	
taƒce	 litewskie	czy	bia∏oruskie,	odby∏	 si´	dwukrotnie:	na	 scenie	na	
placu	Dietla	w	Iwoniczu-Zdroju	oraz	w	Regionalnym	Centrum	Kultur	
Pogranicza	w	KroÊnie.

Niestety,	Koncert	Galowy,	wieƒczàcy	8.	Polonijny	
Festiwal	 Dzieci´cych	 Zespo∏ów	 Folklorystycznych,	
który	zaplanowano	na	25	lipca	na	scenie	g∏ównej	
na	placu	Dietla	w	Iwoniczu-Zdroju	przerwa∏a	burza	
i	strugi	deszczu.	Zataƒczy∏o	tylko	pi´ç	zespo∏ów,	zaÊ	
pozosta∏e	z	˝alem	musia∏y	opuÊciç	scen´,	podobnie	
jak	uciekajàca	w	pop∏ochu	publicznoÊç.

Za	 udzia∏	 i	 organizacj´	 wszystkich	 oÊmiu	 edycji	
Polonijnych	Festiwali	Dzieci´cych	Zespo∏ów	Folklo-
rystycznych	 w	 Iwoniczu	 Zdroju	 okolicznoÊciowymi	
medalami	wyró˝nieni	zostali:	zespó∏	„Krakusy”	z	Los	
Angeles	oraz	Ryszard	Sudyka,	kierownik	dzia∏u	edu-
kacji	 artystycznej	 w	 Regionalnym	 Centrum	
Kultur	 Pogranicza	 w	 KroÊnie	 i	 Wies∏awa	 Czarnota	
z	oddzia∏u	„Wspólnoty	Polskiej”	w	Rzeszowie.

Festiwal	 jest	 wspó∏finansowany	 ze	 Êrodków	 Mini-
sterstwa	Spraw	Zagranicznych	w	ramach	konkursu	
na	realizacj´	zadania	„Wspó∏praca	z	Polonià	i	Pola-
kami	za	granicà”.	

na Festiwalu wystĄPiły 
nastęPujĄce zesPoły:▪  białe skrzyDła  białoruś-mołodeczno

▪  karolinka białoruś-Grodno
▪  biały orzeł kanada-toronto
▪  krakusy kanada-calgary
▪  kujawiak kanada-edmonton
▪  oberek kanada-edmonton
▪  Polskie orzełki kanada-kelowna

▪  tatry kanada-windsor
▪  ŹróDło kanada-brampton
▪  kukułeczka łotwa-Daugavpils
▪  krakowiak niemcy-Frankfurt
▪  sołonczanka rumunia-suczawa
▪  Polanie znad DniePru  
ukraina-kijów ▪  sokoliki ukraina-Po∏tawa

▪  krakusy usa-los angeles
▪  lajkonik usa-chicago
▪  Polonia usa-chicago

8. Polonijny Festiwal 
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
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W jubileuszowych Igrzyskach 
uczestniczy∏o ponad 700 
zawodników z 20 krajów Êwiata. 
Rodacy mieszkajàcy zagranicà 
rywalizowali o medale w 10 
dyscyplinach: narciarstwie 
alpejskim, snowboardzie, 
carvingu, saneczkarstwie, biegach 
narciarskich, hokeju, biathlonie, 
wieloboju ∏y˝wiarskim, short 
tracku i nordic walkingu. Jak 
wszyscy zgodnie powtarzajà, 
nie tylko rywalizacja przyciàga 
ich na sportowe wydarzenia, ale 
wspania∏a przygoda w polskich 
Beskidach.

X	Âwiatowe	Zimowe	Igrzyska	Polonijne	Âlàsk-Beskidy	2012	
odbywa∏y	si´	pod	Honorowym	Patronatem	Prezydenta	Rze-
czypospolitej	Polskiej	Bronis∏awa	Komorowskiego.	

X Światowe Zimowe

Igrzyska Polonijne
Śląsk-Beskidy 2012 
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Tradycyjnie	uroczystà	gal´	na	otwarcie	Igrzysk	poprzedzi∏a	Msza	Êw.	
w	intencji	uczestników,	odprawiona	przez	ksi´dza	proboszcza	parafii	
p.w.	Âwi´tych	Piotra	i	Paw∏a	w	Szczyrku,	który	w	kazaniu	zawar∏	m.in.	
przes∏anie,	 aby	 sportowa	 rywalizacja	 by∏a	 pomocna	 w	 zmaganiu	
z	 w∏asnymi	 s∏aboÊciami,	 a	 nie	 kusi∏a	 okazjà	 do	 upokorzenia	 prze-
ciwnika.	Na	pi´knà	opraw´	liturgicznà	z∏o˝y∏y	si´	czytania	w	gwarze	
góralskiej	oraz	Êpiewy	dzieci´cej	scholi	i	zespo∏u	góralskiego.	

Uroczystego	 otwarcia	 Igrzysk	 dokonali	 prezydenci	 i	 burmistrzo-
wie	miast-gospodarzy,	a	by∏y	nimi:	Bielsko-Bia∏a,	Cieszyn,	Szczyrk,	
Tychy,	Wis∏a,	w	których	odbywa∏y	si´	konkurencje	sportowe.	W	imie-
niu	 organizatorów	 przemawia∏	 prezes	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	
Polska”	Longin	Komo∏owski,	wskazujàc	na	 istotny	wymiar	polonij-
nego	 sportu,	 jakim	 jest	 umacnianie	 to˝samoÊci	 narodowej	 Polonii	
i	Polaków	–	uczestników	 Igrzysk	–	 ˝yjàcych	poza	granicami	Polski.	
Prezes	„Wspólnoty”	odczyta∏	równie˝	list	Prezydenta	RP	Bronis∏awa	
Komorowskiego,	który	˝yczy∏	uczestnikom	jak	najlepszych	wyników	
sportowych	oraz	poza	medalami	zabrania	do	swoich	domów	wielu	
dobrych	wspomnieƒ	z	pobytu	w	Polsce.

Nast´pnie	oficjalnego	otwarcia	 Igrzysk	dokona∏	wiceminister	 spraw	
zagranicznych	Jan	Borkowski,	a	znicz	olimpijski	zapali∏	s∏awny	hoke-
ista	Mariusz	Czerkawski,	wywo∏ujàc	burz´	oklasków.	Znicz	zapalony	
25	 lutego	p∏onà∏	 do	2	marca	br.,	 kiedy	 to	odby∏o	 si´	 zakoƒczenie	
polonijnej	imprezy.

Pierwsze	zawody	rozegrano	w	trzech	dyscyplinach.	Na	trasach	Kuba-
lonki	w	WiÊle	odby∏y	si´	biegi	narciarskie,	gdzie	w	masowym	biegu	
na	1200	m	najlepsze	wyniki	osiàgn´li	zawodnicy	z	Litwy.	Równole-
gle	na	Skrzycznem	na	trasie	FIS	Doliny	w	carvingu	najwi´cej	z∏otych	
medali	zdobyli	zawodnicy	z	Rosji	i	Niemiec.	W	Tychach	w	pierwszym	
meczu	hokeja	zmierzy∏y	si´	ekipy	Rosji	i	Kanady.	W	turnieju	hokeja	
na	 lodzie,	który	 jest	chyba	najbardziej	sportowà	walkà	bra∏y	udzia∏	
3	 ekipy.	 Dru˝yna	 z	 Kanady	 okaza∏a	 si´	 bezkonkurencyjna,	 druga	
by∏a	 Rosja,	 a	 trzecia	 dru˝yna	 z	 Czech.	 Przy	 Ênie˝nej	 pogodzie	 na	
Placu	przed	Urz´dem	Miasta	w	Szczyrku	odby∏y	si´	pierwsze	ceremo-
nie	medalowe.

Podczas	 imprezy	 sportowej	 tradycyjnie	
odby∏o	 si´	 Âwiatowe	 Forum	 Polonijne	
w	Hotelu	Orle	Gniazdo,	wydarzenie	cieszàce	
si´	du˝ym	zainteresowaniem	zawodników,	
podczas	którego	dyskutuje	si´	o	problemach	
i	planach	dotyczàcych	sportu	polonijnego.	
Za	sto∏em	prezydialnym	zasiedli	przedstawi-
ciele	w∏adz	miast	gospodarzy	i	organizatorów,	
TVP	Polonia	oraz	senator	Barbara	Borys-
Dami´cka	i	prezesem	Longin	Komo∏owski,	
a	spotkanie	prowadzi∏	Witold	Rybczyƒski,	
cz∏onek	Komitetu	Organizacyjnego	Igrzysk.	
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KLaSyFIKaCJa 
GeNeRaLNa

1. Litwa  1068 pkt.
2. Czechy  617 pkt.
3. Rosja  442 pkt.
4. Ukraina 327 pkt.
5. Kanada 303 pkt.
6. Niemcy  270 pkt.
7. Szwecja 233 pkt.
8. Białoruś 175 pkt.
9. Węgry  133 pkt.
10. USa  113 pkt.
11. Norwegia 101 pkt.
12. austria  80 pkt.
13. Bułgaria 65 pkt.
14. Belgia  49 pkt.
15. Hiszpania  42 pkt.
16. Łotwa  21 pkt.
17. Finlandia  12 pkt.
18. Szwajcaria 7 pkt.
18. Luksemburg 7 pkt.
20. Chorwacja 4 pkt.

KLaSyFIKaCJa
MeDaLOWa 
(Złoto-Srebro-Brąz)

1. Litwa  46-40-27
2. Czechy  32-24-19
3. Rosja   19-22-8
4. Szwecja 13-8-6
5. Niemcy 12-10-4
6.  Kanada 8-9-14
7. Ukraina 8-5-15
8. Białoruś 6-4-5
9. USa  6-2-1
10. Belgia  4-1-1
11. Norwegia 3-7-1
12. Węgry  3-3-4
13. Bułgaria 1-2-3
14. Hiszpania 1-1-1
15. austria  0-4-2
16. Finlandia 0-1-0
17. Luksemburg 0-1-0
18. Łotwa  0-0-1

Kolejne	 dni	 Igrzysk	 przynosi∏y	 sportowe	 emocje.	 W	 Bielsku-Bia∏ej	
rozegrano	zawody	w	wieloboju	∏y˝wiarskim,	na	Kubalonce	w	WiÊle	
zawody	 w	 biathlonie,	 w	 Górnym	 Szczyrku	 walczyli	 saneczkarze,	
a	na	Skrzycznem	odby∏y	si´	zawody	w	narciarstwie	alpejskim	i	slalo-
mie	gigancie.	Ró˝ny	by∏	tak˝e	poziom	zawodników	i	rozgrywanych	
dyscyplin:	 hokej	 to	 twarda	 m´ska	 gra,	 ale	 wielobój	 ∏y˝wiarski	 to	
wspania∏a	okazja	do	rodzinnej	zabawy	przy	dreszczyku	konkurencji.

Sportowe	zmagania	trwa∏y	przez	osiem	dni,	pogoda	zapewni∏a	warunki	
Êniegowe,	gospodarze	przygotowali	dobrze	przygotowane	obiekty	do	
rozgrywek	dru˝ynowych,	a	duch	rywalizacji	sportowej	nie	opuszcza∏	
zawodników.	Nie	zabrak∏o	∏ez	radoÊci	i	rozczarowania,	wieczornych	
rozmów,	wspólnych	Êpiewów	i	spotkaƒ	w	polonijnej	rodzinie.	

Puchary	 zosta∏y	 rozdane.	 Klasyfikacj´	 generalnà	 Igrzysk	
wygra∏a	Litwa	(1068	pkt.),	która	zdoby∏a	46	z∏otych	medali,	40	
srebrnych	i	27	bràzowych.	Drugie	miejsce	przypad∏o	Czechom	
(617	pkt.),	trzecie	Rosji	(442	pkt.).	

OczywiÊcie	poza	 sportowà	 rywalizacjà	wieczorami	 zawodnicy	wraz	
z	 rodzinami	 wypoczywali	 podczas	 spotkaƒ	 integracyjnych	 oraz	
uczestniczyli	 w	 degustacjach	 kulinarnych	 przygotowanych	 przez	
ekipy	z	Czech	i	Hiszpanii.	Polonia	sportowa	nie	zapomina	o	akcjach	
charytatywnych.	 W	 tym	 roku	 urzàdzono	 zbiórk´	 na	 Dom	 Dziecka	
w	Bielsku	Bia∏ej.	Polonia	z	Kanady	wr´czy∏a	dyrekcji	3000	dolarów	
kanadyjskich.	Ponadto	zebrano	2274	z∏	i	520	Euro.	Ponadto	swoje	
honorarium	na	ten	szczytny	cel	przekaza∏	zespó∏	San	Sebastian,	który	
da∏	koncert	podczas	jednego	z	wieczornych	spotkaƒ	integracyjnych.

Organizatorami	 jubileuszowej	 edycji	 Igrzysk	 byli	 Stowarzyszenie	
„Wspólnota	 Polska”	 Oddzia∏	 Bielsko-Bia∏a,	 Stowarzyszenie	 Gmin	
i	 Powiatów	 „Âlàsk-Beskidy”	 skupiajàce	 miasta:	 Bielsko-Bia∏a,	 Cie-
szyn,	Szczyrk,	Tychy	 i	Wis∏a	oraz	Stowarzyszenie	Kultury	Fizycznej	
pod	nazwà	Komitet	Organizacyjny	Imprez	Sportowych.

Prezes	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	 Longin	 Komo∏owski,	
który	 oficjalnie	 zakoƒczy∏	 X	 Âwiatowe	 Zimowe	 Igrzyska	 Polonijne,	
podkreÊla∏:	 „Wszyscy	 jesteÊcie	 zwyci´zcami!”.	 Kiedy	 w	 wiÊlaƒskim	
amfiteatrze	zgas∏	p∏omieƒ	olimpijski,	w	cz´Êci	artystycznej	pi´knym	
repertuarem	 po˝egna∏a	 polonijnych	 sportowców	 Halina	 M∏ynkova	
ze	swoim	zespo∏em.	Podczas	ostatniego	wieczoru	m∏odzi	sportowcy	
z	ró˝nych	kontynentów,	którzy	zaprzyjaênili	si´	startujàc	w	tych	samych	
kategoriach	 wiekowych	 wymieniali	 si´	 mailami,	 aby	 kontynuowaç	
znajomoÊç	w	necie,	wspominaç	razem	sp´dzone	chwile	 i	powróciç	
w	Beskidy	za	dwa	lata.	

JW.
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Polonijne Igrzyska m∏odoÊci, radoÊci i sportu
– JesteÊmy jednà wielkà polskà rodzinà, rozsianà po ca∏ym 
Êwiecie” – mówi∏a po Mszy Êwi´tej w Katedrze ̧ om˝yƒskiej 
Hanka Ga∏àzka, prezes „Wspólnoty Polskiej” w ¸om˝y do 
oko∏o tysiàca uczestników XII Polonijnych Igrzysk M∏odzie˝y 
Szkolnej im. Jana Stypu∏y.

Do	¸om˝y	przyjecha∏o	579	m∏odych	Polaków	i	potomków	Kresowia-
ków	z	siedmiu	krajów:	Litwy,	Ukrainy,	Rosji,	Bia∏orusi,	¸otwy,	Estonii	
i	z	Polski.

Tegoroczne	 XII	 Igrzyska	 M∏odzie˝y	 Szkolnej	 im.	 Jana	 Stypu∏y	
objà∏	 honorowym	 patronatem	 Prezydent	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
Bronis∏aw	Komorowski,	a	patronat	medialny	–	TV	Polonia.	Komitet	
Honorowy	zaszczycili:	Joanna	Mucha	–	Minister	Sportu	i	Turystyki,	
Jaros∏aw	Dworzaƒski	–	Marsza∏ek	Województwa	Podlaskiego,	Maciej	
˚ywno	–	Wojewoda	Podlaski,	Mieczys∏aw	Czerniawski	–	Prezydent	
Miasta	¸om˝a,	Longin	Komo∏owski	–	Prezes	Stowarzyszenia	„Wspól-
nota	Polska”.

Podczas	szeÊciu	dni	zawodów	od	29	czerwca	do	5	lipca	2012	r.	m∏odzi	
sportowcy	 rywalizowali	w	 jedenastu	dyscyplinach	 sportowych:	 lek-
koatletyka,	pi∏ce	r´cznej,	mini	koszykówce,	siatkówce,	pi∏ce	no˝nej,	
p∏ywaniu,	zapasach,	karate,	strzelectwie,	tenisie	sto∏owym	i	szachach.

Z	powodu	silnej	burzy	w	niedziel´	organizatorzy	d∏ugo	wahali	si´,	czy	
nie	przenieÊç	uroczystoÊci	otwarcia	ze	stadionu	do	hali	sportowej.	Na	
szcz´Êcie	po	uroczystej	Mszy	Êw.	niebo	nad	̧ om˝à	przejaÊnia∏o	i	weso∏y	
korowód	 ekip	 w	 bia∏o-czerwonych	 koszulkach	 ruszy∏	 ulicà	 Farnà,	
D∏ugà	 i	Zjazdem	na	 stadion	miejski.	Na	czele	 raêno	przygrywa∏a	–	
podobnie	jak	podczas	Mszy	Êwi´tej	–	¸om˝yƒska	Orkiestra	D´ta	pod	

kierownictwem	 Waldemara	 Borusiewicza,	 a	 na	
miejscu	 wita∏a	 wszystkich	 serdecznie,	 elegancko,	
z	poczuciem	humoru	konferansjerka.

UroczystoÊci	 oficjalnego	 otwarcia	 dokonali:	 pre-
zes	 Oddzia∏u	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	
Hanka	 Ga∏àzka,	 prezydent	 ¸om˝y	 Mieczys∏aw	
Czerniawski	 i	 Wojciech	 Kudlik,	 dyrektor	 Departa-
mentu	Sportu	Powszechnego	Ministerstwa	Sportu	
i	Turystyki.

„Szukajcie	 w	 sporcie	 pi´kna	 i	 zdrowej	 sportowej	
rywalizacji”	–	zwracali	si´	w	apelu	Igrzysk	do	swoich	
kole˝anek	i	kolegów	zawodników	–	Marta	Kisielew-
ska,	 biegaczka	 z	 Wilna	 oraz	 Waldemar	 Nowicki	
z	Ejszyszek	na	Litwie.	Ceremoni´	otwarcia	ubarwi∏y	
wyst´py	 zespo∏ów	 tanecznych:	 „Relaks”	 (Rudo-
mino,	Litwa),	„Stokrotki”	(obwód	tiumeƒski,	Rosja)	
pod	 kierunkiem	 Ludmi∏y	 Filipowej-Klenczyƒskiej	
oraz	ma˝oretki	z	¸om˝yƒskiej	Orkiestry	D´tej,	pro-
wadzone	przez	Marzann´	Rutkowskà.

Emocje	 sportowe	 rozpocz´∏y	 si´	 zaraz	 w	 dniu	
otwarcia.	 Pierwszà	 symbolicznà	 inauguracyjnà	
sztafet´	 4	 x	 100	 m	 wygrali	 zawodnicy	 z	 Koroste-
nia	 (obwód	 ˝ytomierski,	 Ukraina):	 dziewcz´ta	
pokona∏y	dystans	w	57,1	sek.,	a	ch∏opcy	–	53,4	sek.	
Puchary	dla	zwyci´zców	wr´czyli:	prezydent	miasta	
¸om˝a	Mieczys∏aw	Czerniawski	i	Wojciech	Kudlik,	
przedstawiciel	Ministerstwa	Sportu	i	Turystyki,	które	
wspó∏finansowa∏o	imprez´	sportowà.

Młodzieżowe  
Igrzyska Sportowe 
im. Stypuły w Łomży 

29 czerwca – 5 lipca 2012 r. 
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Zawody	sportowe	odbywa∏y	si´	na	pi´knych	obiek-
tach	 sportowych	 miasta.	 Wspó∏organizatorami	
Igrzysk	 by∏y	 jak	 co	 roku	 ∏om˝yƒskie	 szko∏y	
i	 Uczniowskie	 Kluby	 Sportowe:	 UKS	 „	 Jedynka”	
i	 Publiczne	 Gimnazjum	 nr	 1,	 UKS	 „	 Dziewiàtka”	
i	 Szko∏a	 Podstawowa	 nr	 9,	 UKS	 „¸om˝yczka	
10”	 i	 Szko∏a	 Podstawowa	 nr	 10,	 UKS	 „Dwójka”	
i	 Publiczne	 Gimnazjum	 nr	 2,	 UKS	 „Piàtka”	
i	 Szko∏a	 Podstawowa	 nr	 5,	 UKS	 „Siódemka”	
i	 Szko∏a	 Podstawowa	 nr	 7,	 M∏odzie˝owy	 Klub	
Sportowy	 „Medyk”,	 Podlaski	 Zwiàzek	 Strze-
lectwa	 Sportowego,	 Podlaskie	 Zrzeszenie	 LZS	
i	Spó∏dzielnia	Mieszkaniowa	„Perspektywa”.

Igrzyska	to	nie	tylko	rywalizacja	sportowa,	zawody	
oferujà	 m∏odzie˝y	 reprezentujàcej	 ró˝ne	 kraje	
i	 Êrodowiska	 szeroko	 poj´tà	 integracj´,	 uczà	 tole-
rancji	dla	odmiennych	kultur	 i	 tradycji,	pozwalajà	
nawiàzaç	 liczne	 kontakty	 i	 przyjaênie.	 Dla	 wielu	
uczestników	 sà	 okazjà	 do	 poznania	 kraju	 swoich	
przodków	i	doskonalenia	j´zyka	polskiego.

Ide´	spotkaƒ	sportowych	m∏odzie˝y	zapoczàtkowa∏	
przed	 12	 laty	 senator	 Jan	 Stypu∏a,	 a	 od	 10	 lat	
na	 czeÊç	 jego	 pami´ci	 zawodom	 nadano	 jego	
imi´.	 Poziom	 zawodów	 jest	 coraz	 wy˝szy,	 co	 cie-
szy	 nie	 tylko	 organizatorów.	 Podczas	 uroczystoÊci	
zakoƒczenia	 Igrzysk	 i	 wr´czania	 pucharów	 wÊród	

Uczestnicy	 tegorocznej	 edycji	 Igrzysk	poza	 cz´Êcià	 sportowà	 zawo-
dów	 brali	 udzia∏	 w	 licznych	 imprezach	 integracyjnych,	 zwiedzali	
miasto	 i	 okolice.	 Podczas	 wycieczki	 do	 Warszawy	 zwiedzali	 m.in.	
Starówk´	i	Muzeum	Sportu	w	Centrum	Olimpijskim.	Dla	wszystkich	
uczestników	Igrzysk	by∏a	otwarta	pi´kna	nowa	p∏ywalnia	i	przejazdy	
miejskimi	Êrodkami	komunikacji.

Mi∏ym	wydarzeniem	by∏	te˝	Festyn	Polonijny	zorganizowany	na	skeat	
parku	 Spó∏dzielni	 Mieszkaniowej	 Perspektywa.	 Wystàpi∏y	 zespo∏y	
polonijne	z	Litwy,	Rosji,	Estonii	i	dalekiej	Chakasji.	Wielkimi	brawami	
dzi´kowano	artystom	za	wspania∏e	uk∏ady	choreograficzne	i	talenty	
artystyczne.

Igrzyska w ¸om˝y to bardzo dobra  impreza	–	ocenia	 trener	sztafet	
Wiktor	Medwedczuk	(Ukraina).	M∏odzie˝	ma	bardzo	dobre	warunki	
pobytu,	panuje	 zdrowa	 sportowa	 rywalizacja,	 rodzà	 si´	 silne	 spor-
towe	 emocje,	 nawiàzujà	 si´	 mi´dzynarodowe	 kontakty	 mi´dzy	
uczestnikami.

–		Jestem  na  Igrzyskach  w  ¸om˝y  po  raz  ósmy	 –	 mówi	 trener	 LA	
z	Ukrainy.	Zawody	w	¸om˝y	to	dla	nas	kolejny	etap	przygotowaƒ	
do	startów	w	I	lidze	lekkoatletycznej	na	Ukrainie.

–		Tak  wysokiego  poziomu  turnieju  mini  koszykówki  jeszcze  nie 
mia∏em	–	mówi	trener	i	organizator	zawodów	Dariusz	W´growski.

Znany	trener	siatkówki	Waldemar	Szumski	z	Awi˝en	(Litwa)	goÊci	na	
Igrzyskach	ka˝dego	roku	chocia˝	z	innymi	zawodniczkami:

–		Z roku na rok,  ja  to nazywam pokoleniami, m∏odzie˝ przekazuje 
sobie dobrà wiadomoÊç,  ˝e do ¸om˝y warto  jechaç – mówi  tre-
ner. – Zawsze dobre jest pierwsze wra˝enie, niezatarte, ˝e tu ludzie 
sà ˝yczliwi i goÊcinni, ˝e b´dziemy rywalizowaç, ale nie b´dziemy 
przegranymi.  Igrzyska  przynoszà  m∏odym  i  trenerom  emocje, 
radoÊç i wzruszenia, ale i wa˝ne doÊwiadczenie w sporcie.

–		ZrobiliÊmy wszystko, ˝ebyÊcie czuli si´ u nas jak u siebie w domu. 
Dzi´kuj´  opiekunom  i  trenerom,  ˝e  wasze  dru˝yny  tak  pi´knie 
prezentowa∏y  si´  podczas  tegorocznych  rozgrywek	 –	 mówi∏a	 na	
zakoƒczenie	prezes	Hanka	Ga∏àzka.

Prezydent	̧ om˝y	Mieczys∏aw	Czerniawski,	̋ egna∏	m∏odzie˝	polonijnà	
i	jednoczeÊnie	zaprasza∏:	–	Przyje˝d˝ajcie za rok! Do zobaczenia!

zaproszonych	goÊci	by∏	Krzysztof	¸achmaƒski,	sekretarz	Zarzàdu	Kra-
jowego	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	 oraz	 liczni	 sponsorzy,	
którzy	podziwiali	wyst´py	zespo∏ów	polonijnych	z	dalekiej	Chakasji,	
Tiumenia,	Estonii	i	Litwy.

Zapewne	 ze	 szczególnà	 satysfakcjà	 w	 gali	 wr´czenia	 pucharów	
uczestniczy∏a	Teresa	Stypu∏a,	wdowa	po	senatorze,	która	zosta∏a	szcze-
gólnie	serdecznie	powitana	przez	organizatorów.
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KLaSyFIKaCJa KOŃCOWa 

PIŁKa RęCZNa DZIeWCZąt
1.  GUKS Dwójka Łomża 

zespół I Stanisław Niedbała
2.  Szkoła Sportowa 

im. a. Ratkiewicza 
Litwa Henryk Iwanowski

3.  GUKS Dwójka Łomża 
zespół II  elwira Jabłońska

SZaCHy
1.  Kohtla-Jarve (estonia) 38,5 pkt. 

trener Svetlana Zajnetdinova
2.  Grodno (Białoruś)  32,5 pkt. 

trener  Vasilisa Sorokina
3.  Łomża (Polska)  31,5 pkt. 

trener  Sławomir Sobociński

ZaPaSy 
1.  Korosten Ukraina
2.  Berdiczev Ukraina
3.  Herkules Łomża

SIatKóWKa DZIeWCZąt
1.  Litwa awiżenie
2.  Ukraina Korosteń
3.  Polska UKS 1
4.  Polska UKS Orzeł Kleszczele

PIŁKa NOżNa
1.  Łotwa Daugavpilis
2.  Polska SP 10
3.  Polska SP 7

PŁyWaNIe 
1.  estonia  zespół
2.  Łomża
3.  Ukraina

LeKKOatLetyKa 
DZIeWCZęta
1.  SP 7 Łomża
2.  Ukraina żytomierz
3.  Litwa Mościszki
4.  Białoruś Grodno
5.  Białoruś  Mińsk
6.  Białoruś Borysów

7.  Białoruś Brześć
8.  Rosja Chakasja

LeKKOatLetyKa
CHŁOPCy
1.  Ukraina żytomierz
2.  Polska  Łomża
3.  Litwa  Niemenczyn
4.  Białoruś  Grodno
5.  Litwa  Wilno
6.  Rosja abakan
7.  Białoruś Brześć
8.  Białoruś Borysów 

teNIS StOŁOWy
1.  Białoruś
2.  Ukraina
3.  Litwa
4.  Roska

MINIKOSZyKóWKa
CHŁOPCóW
1.  Polska żubry Białystok
2.  Litwa Wilno 
3.  Białoruś Polski Klub Sportowy 

 Sokół
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Dzia∏alnoÊç	 londyƒskiego	 Zjednoczenia	 Polek,	
b´dàcego	 organizacjà	 cz∏onkowskà	 Zjednocze-
nia	 Polskiego	 w	 Wielkiej	 Brytanii,	 obejmuje	 kilka	
pokoleƒ	 kobiet,	 które	 odegra∏y	 ogromnà	 rol´	
w	ochronie	j´zyka	i	kultury	polskiej	na	obczyênie.

„Do  ˝ywotnoÊci  Zjednoczenia  Polek 
przyczynia∏o  si´  niewàtpliwie  to,  ˝e  nie 
mia∏y  nigdy  katalogu  prac  przed  sobà, 
natomiast reagowa∏y natychmiast na ka˝dà 
potrzeb´ jaka zjawia∏a si´ w Kraju czy na 
emigracji”.

Przewodniczàca	Zjednoczenia	Polek,	Helena	Mizi-
niak,	 w	 swoim	 wystàpieniu	 podczas	 uroczystoÊci	
jubileuszowych	przypomnia∏a	histori´	i	dokonania	
organizacji	 oraz	 wyrazi∏a	 nadziej´,	 ˝e	 pokolenie	
Polek	z	nowej	fali	emigracji	w∏àczy	si´	w	̋ ycie	i	prace	
polonijnà,	 aby	 „bogactwo  naszych  wartoÊci 
narodowych,  historii  i  tradycji  przetrwa∏o  i  aby 
ukazywa∏o  jak  wiele  Polska  wnosi  do  wspólnego 
dobra”.

Emigracja	 niepodleg∏oÊciowa	 w	 Londynie,	 sku-
piona	 wokó∏	 Rzàdu	 Polskiego	 na	 uchodêstwie	
by∏a	 dobrze	 zorganizowana.	 Zjednoczenie	 Polek	
na	 Emigracji	 zosta∏o	 powo∏ane	 18	 listopada	
1946	 r.	 dzi´ki	 inicjatywie	 Wandy	 Pe∏czyƒskiej	 –	
przedwojennej	pos∏anki	na	Sejm	RP,	a	jego	celem	
by∏o	 niesienie	 wszechstronnej	 pomocy	 kobie-
tom	 polskim,	 które	 po	 1939	 roku	 znalaz∏y	 si´	 na	
obczyênie	i	opuszczajàcym	szeregi	wojska	po	wojnie	
i	przybywajàcych	do	Anglii	z	ró˝nych	stron	Êwiata.	
Musia∏y	uczyç	si´	j´zyka,	zawodu,	prowadziç	dom	
i	wychowywaç	dzieci,	a	jednak	mia∏y	czas	na	budo-

wanie	spo∏ecznego	̋ ycia	na	emigracji,	„tworzy∏y	Polsk´	poza	Polskà”,	
a	gdy	ju˝	sobie	nawzajem	pomog∏y,	ich	zaanga˝owanie	i	szczodroÊç	
posz∏a	w	kierunku	pomocy	innym.

Dla	zilustrowania	tej	wszechstronnej	pomocy	przewodniczàca	Helena	
Miziniak	przedstawi∏a	kwoty	(w	funtach)	z	ostatnich	15	lat	dzia∏alnoÊci	
Zjednoczenia	Polek:
-		1.542.120	wys∏ano	na	pomoc	potrzebujàcym	w	Polsce;
-		79.000	na	pomoc	powodzianom	w	Polsce	w	latach	2001-2002	oraz	

50.000	na	pomoc	powodzianom	w	2010	r.;
-		93.000	na	pomoc	Polakom	na	Litwie,	Bia∏orusi,	Ukrainie	i	Kazach-

stanie.

Pomoc	finansowa	kierowana	by∏a	tak˝e	na	dofinansowanie	projek-
tów	kszta∏cenia	m∏odzie˝y,	 leczenia	chorych	na	AIDS	w	Afryce	czy	
w	ostatnich	latach	dla	dotkni´tych	nieszcz´Êciami	osób	z	nowej	emi-
gracji	zarobkowej.

Podsumowujàc	 65-letnià	 dzia∏alnoÊç	 Zjednoczenia	 Polek,	
Helena	 Miziniak	 powiedzia∏a,	 ˝e	 dzi´ki	 wzajemnej	 tole-
rancji,	zaufaniu	 i	szacunkowi	mo˝na	by∏o	zrobiç	 tak	wiele	
i	przytoczy∏a	wypowiedê	Lidii	Cio∏koszowej	na	 jednym	ze	
zjazdów	 organizacji:  „Do  ˝ywotnoÊci  Zjednoczenia  Polek 
przyczynia∏o si´ niewàtpliwie to, ˝e nie mia∏y nigdy katalogu 
prac przed sobà, natomiast reagowa∏y natychmiast na ka˝dà 
potrzeb´ jaka zjawia∏a si´ w Kraju czy na emigracji”.

˚yczymy	Zjednoczeniu	Polek	kolejnych	pi´knych	jubileuszy	i	naucze-
nia	m∏odszych	pokoleƒ	dobrej	wspó∏pracy	z	tà	zas∏u˝onà	organizacjà,	
aby	–	jak	ma	nadziej´	Helena	Miziniak	–	bogactwo	„naszych wartoÊci 
narodowych, historii i tradycji przetrwa∏o i aby ukazywa∏o jak wiele 
Polska wnosi do wspólnego dobra”.

J.W.

65-lecie Zjednoczenia 
Polek na emigracji 
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W	dniu	3	maja	br.	odby∏	si´	wspania∏y	koncert	poÊwi´cony	
pi´tnastoleciu	Centrum	Kultury	Polskiej.	˚adna	polska	majówka	
w	Daugavpils	nie	mo˝e	odbyç	si´	bez	uroczystego	koncertu,	na	
którym	gromadzà	si´	mi∏oÊnicy	polskiej	kultury	i	tradycji.	W	tym	
roku	oprócz	Êwiàt	majowych,	koncert	by∏	dedykowany	g∏ównie	
skromnemu	jubileuszowi	Centrum	Kultury	Polskiej,	które	ju˝	od	
pi´tnastu	lat	zajmuje	si´	planowaniem	oraz	organizowaniem	
polskich	imprez.	Na	poczàtku	koncertu	wyÊwietlony	zosta∏	krótki	
film	o	dzia∏alnoÊci	centrum,	w	którym	odzwierciedlone	zosta∏y	
zaledwie	chwilowe	uj´cia	najwa˝niejszych	momentów,	po	czym	
kilka	pokoleƒ	kuku∏eczek	zataƒczy∏o	poloneza	–	polski	naro-
dowy	taniec,	który	obecnie	inauguruje	imprezy,	podkreÊlajàc	
ich	uroczysty	charakter.	Dzieçmi	i	m∏odzie˝à	w	polskich	stro-
jach	narodowych	wype∏niona	scena	i	sala	robi∏a	niesamowite	
wra˝enie,	a	przepe∏niona	widownia	spotyka∏a	tancerzy	coraz	
g∏oÊniejszymi	brawami.	Prowadzàce	koncert	˚anna	Stankiewicz	
oraz	Krystyna	Baranowska	przypomnia∏y	widzom	o	historii	CKP.	

W	 roku	 1997	 z	 inicjatywy	 Polaków,	 mieszkajàcych	 w	 Daugavpils	
powsta∏a	nowa	instytucja	samorzàdowa	–	Centrum	Kultury	Polskiej,	
majàca	 popularyzowaç	 na	 ¸otwie	 wiedz´	 o	 polskiej	 kulturze,	 jej	
historii	 oraz	 polskim	 dziedzictwie	 narodowym.	 Do	 dzisiaj	 Centrum	
organizuje	koncerty,	konkursy,	gry	intelektualne	na	szczeblu	lokalnym	
i	regionalnym,	jak	równie˝	festiwale	mi´dzynarodowe.	Dzia∏a	galeria	
sztuki,	gdzie	regularnie	odbywajà	si´	rozmaite	wystawy	autorów	pol-
skiego	pochodzenia.	

Po	 krótkim	 wst´pie	 g∏os	 oddano	 pani	 burmistrz	 miasta	 ˚annie	
Ku∏akowej,	która	z∏o˝y∏a	najserdeczniejsze	˝yczenia	i	podzi´kowania	
za	 aktywny	 udzia∏	 w	 miejskich	 przedsi´wzi´ciach	 oraz	 kolejny	
raz	 podkreÊli∏a	 wag´	 utrzymywania	 swoich	 tradycji,	 w	 kontekÊcie	
wielokulturowoÊci	 miasta.	 Radca	 Minister	 Ambasady	 RP	 w	 Rydze	
Janusz	 Dawidowicz	 podzi´kowa∏	 wszystkim	 Polakom,	 którzy	 biorà	
aktywny	 udzia∏	 w	 dzia∏alnoÊci	 Centrum	 Kultury	 Polskiej,	 po	 czym	
przysz∏a	kolej	na	taƒce	i	zabawy	lubelskie,	w	wykonaniu	„Kuku∏eczki”.	

M∏odzie˝,	która	nie	tylko	taƒczy∏a,	lecz	równie˝	Êpiewa∏a,	coraz	cz´Êciej	
nagradzana	by∏a	brawami	i	okrzykami	zachwytu.	Przypomnijmy,	˝e	
w	roku	2006	prac´	zespo∏u	oceni∏a	równie˝	Telewizja	Polska,	która	
w∏aÊnie	2	maja	uhonorowa∏a	Zespó∏	Taƒca	Ludowego	„Kuku∏eczka”	
nagrodà	TVP	Polonia	„Za	s∏awienie	Polski	i	PolskoÊci”,	która	jest	wiel-
kim	sukcesem	tancerzy	oraz	kierowniczki	zespo∏u	˚anny	Stankiewicz.	

WÊród	widzów	znalaz∏o	si´	równie˝	liczne	grono	przedstawicieli	orga-
nizacji	samorzàdowych	oraz	innych	polskich,	rosyjskich,	niemieckich,	
bia∏oruskich,	 ukraiƒskich	 placówek	 kulturowych,	 którzy	 pragn´li	
z∏o˝yç	 ˝yczenia,	 wr´czyç	 prezenty	 i	 upominki.	 W	 trakcie	 koncertu	

W	trakcie	koncertu	jeszcze	raz	na	scenie	pojawi∏	si´	
Radca	Minister	Janusz	Dawidowicz,	który	wr´czy∏	
dyplomy	 z	 podzi´kowaniem	 wieloletnim	 i	 bardzo	
zaanga˝owanym	 pracownikom	 Centrum	 Kultury	
Polskiej.	

Ostatnim	 akcentem	 uroczystego	 koncertu	
by∏o	wystàpienie	zas∏u˝onego	chóru	„Promieƒ”,	bez	
którego	do	prawdy	nie	odbywa	si´	̋ adna	dyneburska	
polska	impreza.	Pod	batutà	pani	dyrygent	Gertrudy	
Kiewisz	i	przy	akompaniamencie	Inary	Zdanowskiej	
chórzyÊci	 zaÊpiewali	 utwory	 „Moja	 Marysiu”	 oraz	
„Niech	̋ yje	nasz	Orze∏	bia∏y”.	Przy	ostatniej	piosence	
na	scenie	pojawili	si´	wszyscy	uczestnicy	koncertu,	
tworzàc	kolorowy	i	Êwiàteczny	obraz	Centrum	Kul-
tury	 Polskiej,	 któremu	 ˝yczymy	 dalszych	 sukcesów	
oraz	tradycyjnie	polskie	„Sto	lat!”.	

Krystyna	Kunicka

Jubileusz Centrum 
Kultury Polskiej
w Daugavpils na Łotwie 

3 maja 2012 r. 
do	Centrum	Kultury	Polskiej	skierowano	mnóstwo	
ciep∏ych	s∏ów	i	szczerych	podzi´kowaƒ,	a	przedsta-
wiciele	ryskiego	„Poloneza”	na	czeÊç	jubilata	u∏o˝yli	
nawet	 specjalnà	 pieÊƒ,	 którà	 wykonali	 Edward	
Fiskowicz	 oraz	 Jan	 WiÊniewski.	 Przemówienia	
oraz	 powinszowania	 przeplatane	 by∏y	 taƒcami	
Êlàskimi,	kurpiowskimi	Puszczy	Zielonej,	krakowia-
kiem,	mazurem	i	taƒcami	∏otewskimi,	które	bardzo	
wzruszajàco	 i	 mistrzowsko	 zataƒczy∏a	 najm∏odsza	
generacja	kuku∏eczek.	Przy	gromkich	brawach	na	
scen´	 zaproszono	 równie˝	 pierwszego	 dyrektora	
Centrum,	W∏adys∏awa	Nowickiego,	który	podzieli∏	
si´	swoimi	wspomnieniami	o	powstaniu	placówki	
i	˝yczy∏	kontynuacji	owocnej	pracy.	
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Konkurs „Kresy” to jedyne na 
Êwiecie przedsi´wzi´cie, które 
promuje polskà poezj´ wÊród 
Polaków mieszkajàcych poza 
krajem. To wyjàtkowe Êwi´to 
polskiego j´zyka i kultury 
w Êrodowiskach polskich, okazja 
do spotkania i dyskusji. Co roku 
recytatorzy odkrywajà na nowo 
wersy Pana Tadeusza czy Dziadów, 
przekraczajà poetyckie Rubikony, 
wczytujàc si´ w doskona∏e formy 
polskiej poezji wspó∏czesnej. 
Przygoda	z	recytowaniem	poezji	zacz´∏a	si´	20	 lat	
temu,	 kiedy	 to	 grupa	 inicjatorów	 z	 Podlaskiego	
Oddzia∏u	 „Wspólnoty	 Polskiej”	 i	 bia∏ostockiego	
oddzia∏u	 Towarzystwa	 Kultury	 Teatralnej	
zorganizowa∏a	 pierwszà	 ods∏on´	 „Kresów”	 na	
Litwie,	 Bia∏orusi,	 Ukrainie	 i	 w	 Rosji.	 W	 za∏o˝eniu	
organizatorów	„Kresy”	mia∏y	zakoƒczyç	si´	w	1998	
roku,	 w	 200-lecie	 urodzin	 Adama	 Mickiewicza.	
DziÊ	 wiemy,	 ˝e	 idea	 konkursu	 po∏àczy∏a	 pasjona-
tów	poezji	polskiej	na	Êwiecie.	Szacujemy,	˝e	przez	
20	lat	w	„Kresach”	wzi´∏o	udzia∏	ponad	40	tysi´cy	
osób,	 które	 (sic!)	 potrafià	 wyrecytowaç	 z	 pami´ci	
dwa	polskie	wiersze.	Ta	swoista	ekspansja	polskiej	
poezji	przejawia	si´	w	anga˝owaniu	kolejnych	kra-
jów	do	konkursu.	

WÊród	 laureatów	 Konkursu	 sà	 uznani	 dziÊ	 akto-
rzy:	 Agata	 Meilute	 z	 Litwy	 (Popie∏uszko.	 WolnoÊç	
jest	w	nas,	Ma∏a	Moskwa,	SamotnoÊç	w	sieci),	Jan	
Drawnel	z	Litwy	(Bo˝a	podszewka,	Ratownicy,	Oda	
do	radoÊci)	czy	Teresa	Branna	z	Czech	(Mistrz,	Na	
dobre	 i	 na	 z∏e,	 Na	 Wspólnej).	 Wielu	 uczestników	
Konkursu	wybiera	 studia	w	Polsce,	 cz´sto	na	kie-
runkach	artystycznych.	

Nim	 najlepsi	 przyjadà	 do	 Bia∏egostoku	 na	 fina∏,	
recytatorzy	 pod	 okiem	 instruktorów	 przygotowujà	
si´	do	eliminacji	w	swoich	krajach.	Bez	takich	osób,	
jak	 pani	 Krystyna	 Dzier˝yƒska,	 Teresa	 Kryszyƒ	
(Grodno),	 El˝bieta	 Wieruszewska-Calistru	 (Pojana	
Miculi,	Rumunia),	W∏adys∏aw	Kubieƒ	(Czeski	Cie-
szyn),	Teresa	Dutkiewicz	(Lwów)	czy	Maria	Iwanowa	
(Lwów)	konkurs	nie	przetrwa∏by	tak	d∏ugo	na	kul-
turalnej	mapie	polonijnej.	To	dzi´ki	zaanga˝owaniu	
organizatorów	i	instruktorów	we	wszystkich	krajach	

„Kresy”	mogà	poszczyciç	si´	swojà	historià	i	optymistycznie	patrzeç	
w	przysz∏oÊç.	Podczas	fina∏u	w	Bia∏ymstoku	wspó∏pracujemy	ze	zna-
komitymi	 jurorami,	 instruktorami	 i	 aktorami,	 nie	 tylko	 zwiàzanymi	
z	bia∏ostockà	Akademià	Teatralnà	czy	tutejszymi	teatrami,	jak	z	prof.	
Piotrem	 Damulewiczem	 czy	 Antoninà	 Soko∏owskà,	 ale	 równie˝	
z	 doskona∏ymi	 znawcami	 recytatorskiego	 rzemios∏a	 z	 ca∏ej	 Polski,	
by	 wymieniç	 tylko	 kilku:	 Irena	 Jun,	 Anna	 Romantowska,	 Justyna	
Sieƒczy∏o,	Zofia	Kucówna	czy	Jerzy	¸azewski.

W	grudniu	2011	roku	po	raz	dwudziesty	Bia∏ymstok	sta∏	si´	stolicà	
polskiej	poezji	recytowanej	przez	Polaków	mieszkajàcych	poza	grani-
cami	kraju,	miejscem	szczególnym,	t´tniàcym	si∏à	kresowego	ducha,	
m∏odoÊcià,	 radoÊcià	 i	 przyjaênià.	 Recytatorzy	 z	 13	 krajów	 brali	
udzia∏	w	 kilkudniowych	warsztatach	doskonalàcych	 technik´	 i	 kul-
tur´	mowy,	interpretacj´	tekstu,	umuzykalnienie	itp.	Przygotowali	si´	
w	ten	sposób	do	konkursu,	który	7	grudnia	odby∏	si´	w	Teatrze	Szkol-
nym	Akademii	Teatralnej,	a	trzy	dni	póêniej	wzi´li	udzia∏	w	koncercie	
galowym	na	deskach	Bia∏ostockiego	Teatru	Lalek.	

ObecnoÊç	 recytatorów	 i	 instruktorów	 na	 tradycyjnym	 Wieczorze	
Wigilijnym	w	Pa∏acyku	GoÊcinnym	zapewni∏a	uroczysty,	Êwiàteczny	
nastrój	 –	 Kresowiacy	 wspólnie	 odÊpiewali	 liczàcà	 ponad	 10	 zwro-
tek	polskà	kol´d´	WÊród	nocnej	 ciszy.	PieÊƒ	 rozros∏a	 si´	do	 takich	
rozmiarów	 za	 sprawà	 samych	 Kresowiaków,	 którzy	 wykonali	 jà	
w	j´zykach	krajów	zamieszkania;	niektóre	t∏umaczenia	powsta∏y	spe-
cjalnie	na	„Kresy”,	dlatego	niezapomnianym	wra˝eniem	pozostanie	
wys∏uchanie	kol´dy	po	gruziƒsku	czy	estoƒsku.	

Jubileusz	Êwi´towaliÊmy	wspólnie	z	tegorocznymi	recytatorami,	wie-
loletnimi	wspó∏organizatorami	konkursu,	jak	Bia∏ostocki	Teatr	Lalek	
czy	Akademia	Teatralna	w	Bia∏ymstoku	z	organizatorami	krajowych	
eliminacji	m.in.	z	Litwy,	Bia∏orusi,	Ukrainy	czy	Czech.	Z	okazji	jubile-
uszu	Telewizja	Polska	S.A.	Oddzia∏	w	Bia∏ymstoku	zrealizowa∏a	film	
Kresy	 sercem	 pisane,	 który	 mog∏a	 obejrzeç	 publicznoÊç	 podczas	
koncertu.	DwadzieÊcia	lat	„Kresów”	dokumentuje	te˝	wydany	przez	

„Kresy sercem pisane”
 – po raz dwudziesty w Białymstoku 
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Podlaski	 Oddzia∏	 „Wspólnoty	 Polskiej”	 Pami´tnik	 kresowy,	 w	 któ-
rym	znalaz∏o	si´	wszystko	to,	co	stanowi	ducha	i	energi´	„Kresów”:	
pe∏ne	 entuzjazmu,	 przyjacielskie	 s∏owa	 Kresowiaków,	 wspomnie-
nia	 wspó∏organizatorów	 i	 sympatyków,	 a	 tak˝e	 zdj´cia,	 informacje	
o	wszystkich	 laureatach	od	samego	poczàtku	Konkursu,	 informacje	
o	dalszych	losach	recytatorów.	Nostalgicznà	podró˝	umili	dodatek	–	
film	Kresy	sercem	pisane	w	wersji	DVD.	Koncert	Galowy	uroczyÊcie	
zakoƒczy∏	 Konkurs	 „Kresy”	 2011,	 a	 odczytany	 na	 koƒcu	 Protokó∏	
obrad	jurorów	wy∏oni∏	jego	laureatów.

Choç	jubileusz	by∏	doskona∏à	okazjà	do	podsumowania	dwudziesto-
letniej	tradycji	„Kresów”,	to	dziÊ	wiemy,	˝e	sta∏	si´	poczàtkiem	nowej	
ery,	mobilizujàc	recytatorów,	instruktorów,	organizatorów	i	wszystkich	
sprzymierzeƒców	do	dalszego	dzia∏ania,	by	„Kresy”	˝y∏y	i	rozrasta∏y	
si´.	To	najlepszy	przyk∏ad	przymierza	mi´dzy	dostojnà	tradycjà	a	jej	
twórczym	i	nowoczesnym	ukierunkowaniem	na	przysz∏oÊç,	które	jest	
mo˝liwe	dzi´ki	energii	m∏odych	Polaków,	pragnàcych	przy	pomocy	
polskiej	poezji	czyniç	Êwiat	lepszym.	

Zapiski	z	„Pami´tnika	kresowego”:	

„Kresy”  okreÊli∏bym  tak:  Na  naszej  drodze  we  w∏aÊciwej 
godzinie, w∏aÊciwy cz∏owiek, w∏aÊciwe prze˝ycie, w∏aÊciwe 
s∏owo – to wszystko czyni nasze spotkania w Bia∏ymstoku 
cudownymi. 
Witalij Osmo∏owski z ˚ytomierza, Ukraina

Mog´  przyznaç,  ˝e  jestem  uzale˝niona  od  polskiej 
poezji,  w  wierszach  odnajduj´  siebie.  Recytacja  równie˝ 
pomog∏a mi lepiej poznaç Êwiat. Teraz Êmia∏o mog´ mówiç, 
˝e jestem Polkà i dumna jestem z tego powodu…
Iwona Parafianowicz z Wilna, Litwa

W konkursie bior´ udzia∏ po raz pierwszy. 
Otrzyma∏em  tu  wi´cej,  ni˝  oczekiwa∏em, 
chocia˝  konkurs  jeszcze  si´  nie  skoƒczy∏. 
W ciàgu kilku dni w Bia∏ymstoku zebra∏em 
ca∏à  skrzyni´  wra˝eƒ,  które  sà  zwiàzane 
z tym miastem i z Polskà. Lecz najwa˝niejsze 
jest to, ˝e pozna∏em wielu ciekawych i bar-
dzo utalentowanych ludzi. 
Denis Osypiuk z Komratu, Mo∏dawia 

W Bia∏ymstoku stworzyliÊmy na ten tydzieƒ 
ma∏y „kocio∏ek kulturalny”. Ka˝dy zaskakuje 
swojà  odmiennoÊcià,  przyciàga  orientalnà 
nutà, ró˝norodnoÊcià. Na co dzieƒ dzieli nas 
wszystko – odleg∏oÊç, j´zyk, obyczaje. Spo-
tykamy si´ tutaj, aby nie zapomnieç o naszej 
drugiej  stronie duszy,  tej prawdziwej, a dla 
niektórych jedynej – polskiej. 
Ewelina Kruszewska, Aneta Woronkiewicz, 
Beata Goralewska z Aten, Grecja

Cyfrowa	wersja	„Pami´tnika	kresowego”	na	
stronie	Podlaskiego	Oddzia∏u	Stowarzyszenia	
„Wspólnota	Polska”	w	Bia∏ymstoku:

www.wspolnota-polska.bianet.pl/kresy/
pamietnik-kresowy/

Oprac.	Katarzyna	Kochanowska
Foto:	Archiwum	Podlaskiego	Oddzia∏u		

„Wspólnoty	Polskiej”	w	Bia∏ymstoku
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W dniach 24 i 25 marca br. w Pu∏tusku 
odby∏o si´ VIII Walne Zebranie Delegatów 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
Ust´pujàcym w∏adzom udzielono 
absolutorium.
W	tajnym	g∏osowaniu	wybrano	na	4-letnià	kadencj´	w∏adze	„Wspólnoty	Polskiej”.

Prezesem	Stowarzyszenia	zosta∏	ponownie	Longin	Komo∏owski.

W	dniu	25	marca	br.	odby∏o	si´	pierwsze	posiedzenie	Rady	Krajowej	Stowarzy-
szenia	„Wspólnota	Polska”	wybranej	podczas	VIII	Walnego	zebrania	Delegatów.

Rada	dokona∏a	wyboru	Zarzàdu	Krajowego:

•	Prezes	–	Longin	Komo∏owski
•	Wiceprezes	–	Dariusz	Bonis∏awski
•	Sekretarz	–	Krzysztof	¸achmaƒski
•	Skarbnik	–	Tomasz	Ró˝niak
•	Cz∏onek	Zarzàdu	–	Marek	Ró˝ycki

Obradujàce	w	dniach	24	i	25	marca	2012	r.	w	Pu∏tusku	VIII	Walne	Zebranie	
Delegatów	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”	przyj´∏o	szeÊç	uchwa∏.

UCHWA¸A	NR	1	w	sprawie	przyj´cia	nauczania	Jana	Paw∏a	II,	jako	
fundamentu	dzia∏alnoÊci	programowej	Stowarzyszenia	„Wspólnota	
Polska”.

Historycznym	 wydarzeniem,	 które	 zapoczàtkowa∏o	 zjednoczenie	 Polonii	
i	 Polaków	 na	 ca∏ym	 Êwiecie	 by∏o	 spotkanie	 w	 Rzymie	 w	 1990	 roku	 pod	
patronatem	Ojca	Âwi´tego	Jana	Paw∏a	II.	On	sam	poprzez	swoje	spotkania	
z	Polakami	i	Polonià	w	kilkudziesi´ciu	krajach	Êwiata	o˝ywi∏	i	umocni∏,	jak	nikt	
inny,	jej	wi´ê	wraz	z	chrzeÊcijaƒskà	kulturà	Polski	i	jej	duchowà	to˝samoÊcià.

Przyjmujemy	Jego	nauczanie	kierowane	do	Polonii	i	Polaków	w	Êwiecie,	za	
duchowe	êród∏o	dzia∏alnoÊci	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”.

VIII Walne 
Zebranie Delegatów 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

właDze stowarzyszenia„wsPólnota Polska” kaDencja 2012-2016
Prezes: longin komołowski
Rada Krajowa:
ks. bp. Paweł anweiler cezary arciszewski ks. prałat henryk błaszczyk agnieszka bogucka mirosław brzozowski wojciech Dębowski ks. prof. roman Dzwonkowski Prof. mariusz Frączek stefan Gajda 

hanka Gałązka Dr tomasz Głowiński adam hlebowicz jan jaraszek 
anna kietlińska Prof. marek konopczyński jan korsak 
Dr anna kosicka henryk kowalczyk mirosław koźlakiewicz jarosław krajewski Prof. tadeusz markowski andrzej modzelewski Piotr mrozowski jerzy jacek myszkowski jerzy ostrouch jerzy Petrus 

Dariusz Przybytek czesław rybicki aleksander socha władysław strutyński aleksandra Ślusarek Prof. kazimierz wiatr izabela wyszowska Dr robert wyszyński 
Krajowa Komisja Rewizyjna: adam cekiera 
Dariusz kwas 
wiesław ługiewicz  Piotr ojowski sławomir zgrzywa 
Krajowy Sąd Koleżeński jan Gajewski 
jerzy Grzywacz stanisław koźmiński andrzej Piegutkowski wojciech zaguła
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UCHWA¸A	NR	2	w	sprawie	poparcia	mniejszoÊci	polskiej	na	Litwie.

Delegaci	VIII	Walnego	Zebrania	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”	wyra˝ajà	
zaniepokojenie	systematycznie	pogarszajàcà	si´	sytuacjà	Polaków	na	Litwie	
oraz	 brakiem	 zaanga˝owania	 w∏adz	 litewskich	 w	 proces	 rozwiàzywania	
narastajàcych	latami	problemów.

˚adna	 z	 bulwersujàcych	 spo∏ecznoÊç	 polskà	 na	 Litwie	 spraw:	 kwestia	
zwrotu	 ziemi	 na	 Wileƒszczyênie,	 pisowni	 polskich	 nazwisk	 w	 dokumentach,	
dwuj´zycznych	tablic	w	miejscowoÊciach	zamieszka∏ych	przez	polskà	wi´kszoÊç	
oraz,	co	najistotniejsze,	polityka	oÊwiatowa	nie	doczeka∏y	si´	dotàd	rozwiàzania.

Za	szczególne	zagro˝enie	uwa˝amy	uchwalonà	przez	litewski	parlament	w	dniu	
17	marca	2011	roku	nowà	ustaw´	o	oÊwiacie,	która	godzi	w	podstawy	egzy-
stencji	duchowej	mniejszoÊci	polskiej	na	Litwie.	Likwidowanie	polskich	szkó∏	
oraz	 deprecjonowanie	 roli	 nauczania	 j´zyka	 polskiego	 mo˝e	 doprowadziç	
w	 nied∏ugiej	 perspektywie	 do	 utraty	 to˝samoÊci	 przez	 zamieszka∏ych	 na	
Litwie	Polaków.	Przepisy	ustawy,	które	ujednolicajà	maturalne	wymagania	
egzaminacyjne	z	j´zyka	litewskiego	wobec	uczniów	szkó∏	litewskich	i	polskich	
doprowadzajà	do	dyskryminacji	uczniów	polskich	w	procesie	rekrutacji	do	
szkó∏	wy˝szych,	a	w	perspektywie	zmierzajà	do	zahamowania	procesu	budo-
wania	polskiej	inteligencji	na	Litwie.

Delegaci	 VIII	 Walnego	 Zebrania	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	
wyra˝ajà	 solidarnoÊç	 z	 mniejszoÊcià	 polskà	 na	 Litwie,	 w	 szczególnoÊci	
z	 reprezentujàcymi	 jà	organizacjami:	Zwiàzkiem	Polaków	na	Litwie,	Polskà	
Macierzà	 Szkolnà	 na	 Litwie	 oraz	 Akcjà	 Wyborczà	 Polaków	 na	 Litwie,	
w	 ich	 dzia∏aniach	 zmierzajàcych	 do	 zachowania	 i	 utrwalenia	 to˝samoÊci	
i	pomyÊlnoÊci	˝yjàcych	na	Litwie	rodaków.

Apelujemy	do	w∏adz	litewskich	o	podj´cie	z	polskà	spo∏ecznoÊcià	na	Litwie	
dialogu	w	duchu	obowiàzujàcego	w	Europie	poszanowania	praw	mniejszoÊci	
narodowych.

Apelujemy	 tak˝e	 do	 w∏adz	 polskich	 i	 stosownych	 instytucji	 Unii	 Europej-
skiej	o	podj´cie	staraƒ	na	rzecz	ochrony	polskiej	mniejszoÊci	 i	wsparcie	 jej	
w	dzia∏aniach	zmierzajàcych	do	zachowania	przynale˝nych	jej	praw.	

UCHWA¸A	NR	3	w	sprawie	opieki	medycznej	i	promocji	zdrowia	
wÊród	Polaków	i	Polonii	poza	granicami	kraju.

VIII	 Walne	 Zebranie	 Delegatów	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	
przyj´∏o	informacj´	o	powo∏aniu	Rady	Konsultacyjnej	ds.	Opieki	Medycznej	
i	Promocji	Zdrowia	dla	Polaków	i	Polonii	poza	granicami	naszego	kraju.

Uwa˝amy,	i˝	zdrowie	i	˝ycie	sà	istotnymi	wartoÊciami,	które	chcemy	chroniç.

Zobowiàzujemy	w∏adze	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”	do	wspierania	
wszelkich	inicjatyw,	majàcych	na	celu	ochron´	˝ycia	i	zdrowia	oraz	profilak-
tyk´	prozdrowotnà	wÊród	Polaków	i	Polonii	poza	granicami	kraju.

UCHWA¸A	NR	4	w	sprawie	monitorowania	przestrzegania	praw	Pola-
ków	mieszkajàcych	poza	granicami	Polski	poprzez	za∏o˝enie	adresu	
internetowego	na	stronie	SWP.

VIII	 Walne	 Zebranie	 Delegatów	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	
zobowiàzuje	w∏adze	Stowarzyszenia	do	za∏o˝enia	adresu	 internetowego	na	
stronie	SWP	umo˝liwiajàcego	monitorowanie	przestrzegania	praw	Polaków	
mieszkajàcych	poza	granicami	kraju.

Witryna	pozwoli	na	 rejestrowanie	 i	opisywanie	przypadków	braku	 respek-
towania	 praw,	 tworzenie	 analiz	 sytuacji,	 co	 umo˝liwi	 podejmowanie	
stosownych	Êrodków	przeciwdzia∏ajàcych	zjawisku.	Dzia∏ania	owe	powinny	
byç	 podejmowane	 we	 wspó∏pracy	 z	 instytucjami	 paƒstwa	 (w	 tym	 MSZ),	
parlamentem	polskim	i	europejskim,	organizacjami	praw	cz∏owieka,	federa-
cjami,	kongresami	Polaków	z	Europy	i	innych	kontynentów	oraz	mediami.	

UCHWA¸A	NR	5	w	sprawie	wspierania	dusz-
pasterstwa	 KoÊcio∏ów	 rzymsko-katolickiego	
i	ewangelickiego	oraz	wspólnot	parafialnych	tych	
KoÊcio∏ów	poza	granicami	Polski.

Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	 z	 wdzi´cznoÊcià	
odnosi	si´	do	wspólnot	wyznaniowych	KoÊcio∏ów	rzym-
sko-katolickiego	i	ewangelickiego,	które	z	poÊwi´ceniem	
pracujà	 na	 rzecz	 kultywowania	 tradycji	 polskich	
spo∏ecznoÊci	Polaków	i	Polonii	poza	granicami	kraju.

Majàc	 to	 na	 uwadze,	 VIII	 Walne	 Zebranie	 Delega-
tów	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	 zobowiàzuje	
w∏adze	krajowe	i	oddzia∏ów	do	wspierania	duszpasterzy	
oraz	wspólnot	parafialnych	 tych	KoÊcio∏ów	poza	grani-
cami	Polski,	 aby	 ich	praca	na	 rzecz	Polaków	 i	Polonii,	
która	wynika	z	troski	duszpasterskiej,	mog∏a	byç	wspól-
nym	 wysi∏kiem	 KoÊcio∏ów,	 Paƒstwa	 Polskiego	 oraz	
Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”.	Duchowe	dziedzic-
two	 Polaków	 i	 Polonii	 poza	 granicami	 kraju	 powinno	
byç	chronione	z	uwagi	na	wartoÊç	umi∏owania	ojczyzny	
jako	macierzy,	która	rozumiana	jest	jako	dar	Bo˝y	dany	
i	zadany.	Winna	wi´c	byç	roztropnie	wspierana	poprzez	
˝yczliwà	wspó∏prac´.

UCHWA¸A	NR	6	w	sprawie	repatriacji.

Uznajàc	prawo	do	powrotu	do	Polski	wszystkich	Polaków	
na	obczyênie,	a	w	szczególnoÊci	zes∏aƒców	i	ich	potom-
ków	 na	 terenach	 Kazachstanu	 i	 innych	 krajów	 by∏ego	
ZSRR	pragniemy	zobligowaç	w∏adze	naczelne	i	wszystkie	
oddzia∏y	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”	do	dzia∏aƒ	
na	 rzecz	 uchwalenia	 ustawy	 repatriacyjnej	 b´dàcej	
inicjatywà	naszego	Stowarzyszenia.	
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Odznaczenia Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” dla nauczycieli 
w Szko∏ach Przedmiotów 
Ojczystych w Polskiej Misji 
Katolickiej w Monachium
Wiceprezes	Zarzàdu	Krajowego	pan	Dariusz	Piotr	
Bonis∏awski	 na	 poczàtku	 lutego	 br.	 z∏o˝y∏	 wizyt´	
Polskiej	Misji	Katolickiej	w	Monachium,	gdzie	uho-
norowa∏	medalami	„Wspólnoty	Polskiej”	szeÊç	osób	
zanga˝owanych	 w	 obu	 Szko∏ach	 Przedmiotów	
Ojczystych	 dzia∏ajàcych	 przy	 PMK	 Monachium.	
Medale	 za	 wieloletnià	 dzia∏alnoÊç	 szkolnà	 zosta∏y	
przyznane	na	wniosek	Zarzàdu	Katolickiego	Cen-
trum	Krzewienia	Kultury,	Tradycji	i	J´zyka	Polskiego	
w	Monachium	e.V.	oraz	przewodniczàcego	Zarzàdu	
Szko∏y	Przedmiotów	Ojczystych.	Na	zaj´cia	do	obu	
szkó∏	ucz´szcza	obecnie	ponad	250	dzieci.

W	sobot´	uroczystoÊç	wr´czenia	medali	w	oÊrodku	
PMK	w	centrum	miasta	przy	Heßstr.	rozpocz´∏a	si´	
cz´Êcià	 artystycznà,	 na	 którà	 z∏o˝y∏a	 si´	 piosenka	
i	wiersz	o	nauczycielach	oraz	pokaz	taƒca	nowocze-
snego	 w	 wykonaniu	 uczniów	 klas	 starszych	 naszej	
szko∏y.	 Cz´Êç	 oficjalnà	 otworzy∏	 ks.	 proboszcz	 dr	
Stanis∏aw	P∏awecki	CSsR,	który	przedstawi∏	szanow-
nych	 goÊci	 i	 przybli˝y∏	 zgromadzonym	 dzia∏alnoÊç	
Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”.	Zwróci∏	uwag´	
na	fakt,	˝e	kolejny	ju˝	raz	w	historii	szko∏y	mo˝emy	
cieszyç	 si´	 uhonorowaniem	 naszych	 nauczy-
cieli	 przez	 t´	 organizacj´.	 Prof.	 dr	 hab.	 in˝.	 Piotr	
Ma∏oszewski,	 przewodniczàcy	 Katolickiego	 Cen-
trum	Krzewienia	Kultury,	Tradycji	i	J´zyka	Polskiego	

w	Monachium	e:V.,	dyrektor	szko∏y	przymisyjnej	w	latach	1993-2000,	
przedstawi∏	krótkà	histori´	i	zadania	szko∏y	w	polonijnym	Êrodowisku	
oraz	 podkreÊli∏	 rol´	 zaanga˝owania	 spo∏ecznego	 dla	 zachowania	
wiary,	 polskoÊci	 i	 j´zyka	 polskiego.	 Dariusz	 Piotr	 Bonis∏awski,	 wice-
prezes	 Zarzàdu	 Krajowego	 „Wspólnoty	 Polskiej”,	 wyrazi∏	 swoje	
uznanie	misji,	dyrekcji	szko∏y,	nauczycielom	i	dzia∏aczom	oÊwiatowym	
za	wielkie	 zaanga˝owanie	w	dzia∏alnoÊç	 tutejszej	 szko∏y	 i	 stworzenie	
wspania∏ej	 i	 niepowtarzalnej	 atmosfery.	 Panowie	 wr´czyli	 Bràzowe	
Medale	 nauczycielkom	 mgr	 Ewie	 Bednorz,	 mgr	 Genowefie	 Bialko-
vski	i	mgr	Marii	Sobolewskiej.	Dyrektor	szko∏y	mgr	Maryla	Majchrzak	
z∏o˝y∏a	wyró˝nionym	nauczycielom	gratulacje	 i	podzi´kowa∏a	 za	 ich	
zaanga˝owanie	 w	 prac´	 pedagogicznà	 w	 Êrodowisku	 polonijnym.	
Przed	uroczystoÊcià	Dariusz	Piotr	Bonis∏awski	zwiedzi∏	szko∏´,	odwie-
dzi∏	poszczególne	klasy,	pozna∏	uczniów,	nauczycieli	 i	przedstawicieli	
rodziców.	

UroczystoÊç	wr´czenia	medali	w	oÊrodku	PMK	Monachium-Neuper-
lach	odby∏a	si´	po	niedzielnej	Mszy	Âwi´tej	w	koÊciele	Êw.	Moniki.	Pan	
Dariusz	Piotr	Bonis∏awski	w	towarzystwie	prof.	Piotra	Ma∏oszewskiego	
wr´czyli	 Srebne	 Medale	 panom	 dr.	 Jackowi	 Szatkowskiemu	 za	
szczególnà	prac´	na	rzecz	tutejszej	szko∏y,	organizowanie	imprez	szkol-
nych	oraz	zaanga˝owanie	na	rzecz	misji;	mgr.	Markowi	Nawrockiemu,	
diakonowi	i	nauczycielowi	szko∏y,	za	ponad	20-letni	wk∏ad	w	dzia∏alnoÊç	
parafii	i	ca∏ej	Polonii	oraz	bràzowy	Bràzowy	Medal	Agnieszce	Papie-
rowskiej,	 by∏ej	 przewodniczàcej	 Rady	 Parafialnej	 w	 oÊrodku	 na	
Neuperlachu	 za	 d∏ugoletnià	 prac´	 w	 przedszkolu	 w	 Szkole	 Przed-
miotów	 Ojczystych	 oraz	 zaanga˝owanie	 na	 rzecz	 parafii.	 Gratulacje	
i	kwiaty	wr´czone	zosta∏y	przez	dyrektor	szko∏y	Izabel´	Kulesz´-Ubrich,	
przewodniczàcà	 Rady	 Parafialnej	 Danut´	 Ramczykowskà	 i	 przez	
przewodniczàcà	Rady	Rodziców	Joann´	Halemb´.

Barbara	Szablowska-Ma∏oszewska

Odznaczenia w Szkołach 
Przedmiotów Ojczystych
w PMK w Monachium

UroczystoÊç	w	oÊrodku	misji	Monachium-Centrum.

UroczystoÊç	w	oÊrodku	misji	Monachium-Neuperlach
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Dzi´kujemy za udane „LATO Z POLSKÑ” 

W	tym	roku	wakacje	w	kraju	nad	Wis∏à	sp´dzi∏o	ok.	1500	dzieci	
i	m∏odzie˝y	z	Bia∏orusi,	Ukrainy,	Litwy	i	Rosji,	w	zorganizowa-
nych	we	wspó∏pracy	z	28	samorzàdami	na	Pomorzu,	Mazowszu	
i	Âlàsku	turnusach	akcji	„Lato	z	Polskà”.	Zainicjowany	w	2009	
roku	przez	Êp.	Macieja	P∏a˝yƒskiego	projekt	edukacyjny,	cieszy	
si´	ogromnym	powodzeniem.	Dziesi´ciodniowe	pobyty	waka-
cyjne	dla	dzieci	polskiego	pochodzenia	ze	Wschodu	w	wieku	
10-14	lat	majà	na	celu	przybli˝yç	zarówno	m∏odym	rodakom,	
jak	i	ich	opiekunom	histori´	i	kultur´	Polski	oraz	zach´ciç	do	
u˝ywania	na	co	dzieƒ	j´zyka	polskiego.	Przyjazdy	do	Polski	
sà	nagrodà	za	nauk´	j´zyka	polskiego	w	krajach	zamieszka-
nia,	a	poprawa	umiej´tnoÊci	j´zykowych,	çwiczona	podczas	
zaj´ç	integracyjnych	z	rówieÊnikami	przyczynia	si´	równie˝	do	
zacieÊniania	wi´zów	z	ojczyznà	dziadków.

12	lipca	br.	w	Domu	Polonii	w	Warszawie	odby∏a	si´	uroczystoÊç	na	
zakoƒczenie	pobytu	dzieci	polskich	z	Ukrainy,	które	goÊci∏y	w	War-
szawie	na	zaproszenie	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”	i	Urz´du	
miasta	st.	Warszawy.	W	stolicy	wypoczywa∏o	135	dzieci	z	˚ytomierza,	
Winnicy,	Kamieƒca	Podolskiego,	Baru	i	Berdyczowa.	Podzielone	na	
kilka	grup	wraz	z	opiekunami	zwiedza∏y	miasto	 i	 jego	g∏ówne	tury-
styczne	 atrakcje,	m.in.	 Zamek	Królewski,	 gdzie	 odbywa∏y	 si´	 tak˝e	
lekcje	historii,	¸azienki,	Ogród	Zoologiczny,	Centrum	Nauki	Koper-
nik,	Muzeum	Wojska	Polskiego	oraz	korzysta∏y	z	miejskich	oÊrodków	
sportu	 i	 rekreacji.	 W	 Domu	 Polonii	 mia∏y	 okazj´	 wys∏uchaç	 kon-
certu,	przygotowanego	przez	m∏ode	artystki,	studentki	ze	Wschodu,	
zaprezentowaç	 swój	 program	 artystyczny	 i	 podzi´kowaç	 gromkimi	
brawami	organizatorom	za	radosne	dni	sp´dzone	w	Warszawie.	

W	 spotkaniu	 na	 zaproszenie	 prezesa	 „Wspólnoty	
Polskiej”	 Longina	 Komo∏owskiego	 udzia∏	 wzi´∏y	
osoby	 zaanga˝owane	 w	 zapewnienie	 naszym	
rodakom	 wypoczynku	 w	 stolicy.	 Pani	 Joanna	
Gospodarczyk,	dyrektor	Biura	Edukacji	m.st.	War-
szawy	oprócz	wielu	upominków,	które	dzieci	zabiorà	
ze	sobà	jako	pamiàtki	z	pobytu	w	stolicy,	˝yczy∏a	im	
sukcesów	 w	 nauce	 j´zyka	 polskiego	 i	 udanych	
wakacji.	 Prezes	 „Wspólnoty	 Polskiej”,	 wzruszony	
pi´knymi	piosenkami	w	wykonaniu	dzieci,	zach´ca∏	
do	nauki	 i	przyjazdu	m∏odzie˝y	na	 studia	do	Pol-
ski.	Pani	pose∏	Joanna	Fabisiak	z	sejmowej	Komisji	
¸àcznoÊci	 z	Polakami	 za	Granicà	podkreÊli∏a	 zna-
czenie	akcji	„Lato	z	Polskà”	dla	edukacji	i	zwiàzków	
uczuciowych	m∏odzie˝y	 ze	Wschodu	 z	 krajem	 ich	
przodków.	

W	tym	roku	ju˝	po	raz	trzeci	akcja	„Lato	z	Polskà”	
odby∏a	 si´	 w	 Warszawie,	 dzi´ki	 wspó∏pracy	
z	 w∏adzami	 samorzàdowymi	 miasta,	 a	 wiele	
sto∏ecznych	instytucji	kultury	w∏àczy∏o	si´	w	atrak-
cyjne	wype∏nienie	programu	naszym	goÊciom,	m.in.	
Muzeum	Historii	Polski	zorganizowa∏o	ciekawe	gry	
miejskie,	 a	 przewodnicy	 z	 Klubu	 Organizatorów	
Ruchu	Turystycznego	Towarzystwa	Przewodników	
Warszawskich	poprowadzili	 gratisowo	szereg	uda-
nych	wycieczek.	

M∏odzi	 goÊcie	 z	 Ukrainy	 na	 zakoƒczenie	 spotka-
nia	 potwierdzili,	 ˝e	 „zakochali	 si´	 w	 Warszawie”,	
a	 swoje	 wra˝enia	 i	 pamiàtki	 zawiozà	 do	 domów	
rodzinnych	i	swoich	przyjació∏.

JW.

Lato z Polską 
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W	dniach	9-29	 lipca	przebywa∏a	na	Ukrainie	Pol-
ska	 Misja	 Medyczna,	 której	 celem	 by∏o	 zbadanie	
stanu	 zdrowia	 Polaków	 na	 Wschodzie.	 W	 sk∏ad	
kilkudziesi´cioosobowej	grupy	medyków,	pod	kie-
rownictwem	 prof.	 Mariusza	 Fràczka	 i	 ks.	 pra∏ata	
Henryka	B∏aszczyka,	kawalera	zakonu	maltaƒskiego,	
wchodzili	 lekarze-specjaliÊci,	 ratownicy	 medyczni,	
studenci	 medycyny	 oraz	 wolontariusze.	 To	 ju˝	
druga	edycja	pomocy	medycznej	dla	Polaków	na	
Wschodzie.	 W	 tym	 roku	 Misja	 odwiedzi∏a:	 ¸uck,	
S∏awut´,	Miko∏ajów,	Chersoƒ,	Symferopol,	Sewa-
stopol,	 Ja∏t´	 oraz	 Stanis∏awów.	 Organizatorem	
projektu	 jest	 Stowarzyszenie	 „Wspólnota	 Polska”	
we	 wspó∏pracy	 ze	 Stowarzyszeniem	 Lekarzy	 Pol-
skiego	Pochodzenia	na	Wo∏yniu	oraz	miejscowymi	
Êrodowiskami	polskimi.	

W	 dniach	 9-11	 lipca	 kilkunastoosobowa	 grupa	
medyków	przebywa∏a	w	¸ucku.	Na	poczàtku	swo-
jej	 wizyty	 polscy	 lekarze	 spotkali	 si´	 z	 konsulem	
generalnym	 RP	 Markiem	 Martinkiem,	 z	 którym	
podzielili	 si´	swoimi	planami	pobytu	na	Ukrainie.	
W	organizacji	pobytu	Misji	w	¸ucku	pomaga∏o	Sto-
warzyszenie	 Lekarzy	 Polskiego	 Pochodzenia	 na	
Wo∏yniu,	pod	kierunkiem	Sergiusza	Prokopiuka.

W	czasie	wolnym	goÊcie	z	Polski	mieli	okazj´	odbyç	spacer	po	mieÊcie,	
zwiedziç	zamek	ksi´cia	Lubarta	i	katedr´	Âwi´tych	Piotra	i	Paw∏a.	Pod	
koniec	 swojej	 wizyty	 goÊcie	 odwiedzili	 zniszczonà	 kolegiat´	 Trójcy	
Âwi´tej	w	O∏yce	(zbudowanà	w	XVII	wieku	przez	Albrechta	Stanis∏awa	
Radziwi∏∏a	na	wzór	Êwiàtyni	rzymskiej	Il	Gesu),	zdewastowany	polski	
cmentarz	 i	 pa∏ac	 Radziwi∏∏ów,	 w	 którym	 obecnie	 znajduje	 si´	 szpi-
tal	psychiatryczny.	W	zwiàzku	z	69.	rocznicà	wydarzeƒ	na	Wo∏yniu,	
ks.	pra∏at	Henryk	B∏aszczyk	odprawi∏	Msz´	Êw.	˝a∏obnà	za	Polaków	
i	Ukraiƒców,	którzy	zgin´li	podczas	krwawych	wydarzeƒ	w	1943	roku.

12	 lipca	Misja	dojecha∏a	do	S∏awuty,	 gdzie	organizacjà	partnerskà	
by∏	oddzia∏	Zwiàzku	Polaków	na	Ukrainie	z	prezes	Marià	Kowalczuk	
na	czele.	 Ju˝	od	godzin	 rannych	w	oÊrodku	„Praktyka	Medyczna”	
zacz´to	przygotowania	do	przyj´cia	pacjentów.	Na	wizyty	lekarskie	do	
polskich	specjalistów	zg∏osi∏o	si´	ok.	150	osób	w	wieku	od	15	do	85	
lat;	najwi´cej	by∏o	osób	starszych,	cierpiàcych	na	choroby	zwiàzane	
z	wiekiem.	Badania	trwa∏y	do	wieczora,	do	ostatniego	pacjenta.	

Nast´pnie	trasa	Misji	przebiega∏a	przez	Miko∏ajów,	gdzie	przyj´cia	cho-
rych	odbywa∏y	si´	w	lokalu	Stowarzyszenia	Polaków	w	Miko∏ajowie;	
potem	by∏a	wizyta	w	Towarzystwie	Kultury	Polskiej	w	Chersoniu;	dalej	
Symferopol,	w	którym	Polski	OÊrodek	Kulturalno-OÊwiatowy	 im.	A.	
Mickiewicz	na	Krymie	zorganizowa∏	przychodni´	w	miejscowej	szkole,	
a	w	Sewastopolu	organizacjà	partnerskà	by∏o	Zjednoczenie	Polaków	
„JednoÊç”.	Przyjmowanie	pacjentów	odbywa∏o	si´	wed∏ug	tej	samej	
metody	jak	w	ka˝dej	stacji	pobytu	Misji,	czyli	wst´pne	badania	krwi	
i	ciÊnienia	oraz	wywiady	medyczne	przeprowadzali	studenci	medycyny,	
kierowali	na	dodatkowe	badania	EKG	i	USG,	a	nast´pnie	pacjentów	
przyjmowali	specjaliÊci:	internista,	onkolog,	chirurg	i	ortopeda.

24	 lipca	 Misja	 dotar∏a	 do	 Winnicy.	 W	 samym	 centrum	 miasta,	
w	pomieszczeniu	przychodni	 i	przy	klasztorze	sióstr	ze	Zgromadzenia	
Córek	 Mi∏oÊci	 S∏u˝ebnic	 Ubogich,	 zwanych	 Kanosjankami,	 zosta∏y	
ustawione	namioty	Misji	Medycznej,	dzi´ki	staraniom	konsulatu	gene-
ralnego	RP	i	osobiÊcie	konsula	Krzysztofa	Âwiderka.	Przyj´to	wszystkich,	
którzy	si´	zg∏osili,	ponad	50	osób	w	wieku	od	6	do	78	lat.	Organiza-
cjami	partnerskimi	by∏o	Stowarzyszenie	„Âwietlica	Polska”	z	prezesem	
Walerym	Istoszynem	i	Konfederacja	Polaków	Podola	z	prezesem	Janem	
Glinczewskim,	który	w	imieniu	Polaków	z	Winnicy	podzi´kowa∏	uczest-
nikom	Misji	za	ich	prac´	i	serdeczna	trosk´	o	pacjentów.

Ostatnim	 etapem	 Misji	 by∏	 Iwano-Frankowsk,	 czyli	 dawny	
Stanis∏awów,	 gdzie	 udzielono	 porad	 56	 osobom	 w	 przychodni	
zorganizowanej	na	 terenie	Domu	Parafialnego	koÊcio∏a	p.w.	Chry-
stusa	Króla.	GoÊcie	z	Polski	zwiedzili	przy	okazji	centrum	dawnego	
Stanis∏awowa	i	na	zaproszenie	prezes	Lucyna	Kubickiej	z	Towarzy-
stwa	Kultury	Polskiej	„Przyjaêƒ”	spotkali	si´	z	miejscowymi	Polakami.

Misja	 Medyczna	 spotka∏a	 si´	 z	 du˝ym	 zainteresowaniem	
w	Êrodowiskach	polonijnych.	Poza	ocenà	stanu	zdrowia	przez	
specjalistów	oraz	doraênà	pomocà,	ludzie	starsi	potrzebowali	
zw∏aszcza	rozmowy,	zrozumienia	i	cierpliwego	wyjaÊnienia	
swoich	problemów	zdrowotnych	przez	˝yczliwie	nastawionych	
lekarzy,	traktujàcych	swojà	prac´	jak	misj´	w∏aÊnie.	

Polska misja medyczna
na Ukrainie 

Polscy	lekarze	przeprowadzili	konsultacje	medyczne,	
badania	 diagnostyczne	 oraz	 udzielili	 porad	 lekar-
skich	ok.	60	pacjentom,	g∏ównie	osobom	starszym	
i	 w	 Êrednim	 wieku,	 borykajàcym	 si´	 ze	 schorze-
niami	 przewlek∏ymi.	 Udzielono	 pomocy	 tak˝e	
kilkorgu	dzieciom.	Przeprowadzono	m.in.	badania	
sprz´tem	EKG,	USG,	poziom	cukru	we	krwi,	 spi-
rometri´,	a	zainteresowani	mogli	zasi´gnàç	porady	
chirurga-onkologa,	 lekarza	 ogólnego,	 pediatry,	
ortopedy.	W	zdecydowanej	wi´kszoÊci	pacjentami	
byli	Polacy	lub	osoby	polskiego	pochodzenia.	Szpi-
tal	 polowy	 z	 nowoczesnym	 sprz´tem	 dzia∏a∏	 na	
terenie	kurii	biskupiej	przy	katedrze	Âwi´tych	Piotra	
i	Paw∏a	w	¸ucku.
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Druga ju˝ uroczystoÊç sadzenia d´bów, 
w ramach ogólnoÊwiatowego programu 
patriotyczno-edukacyjnego „Katyƒ – ocaliç od 
zapomnienia”, zorganizowana zosta∏a przez 
Placówk´ 114 Stowarzyszenia Weteranów 
Armii Polskiej w Ameryce i Rad´ Programowà 
UroczystoÊci Sadzenia D´bów Pami´ci 
w Toronto. Program ten, za∏o˝ony w 2008 
r., obj´ty patronatem Ê.p. Prezydenta RP 
Lecha Kaczyƒskiego, koordynowany przez 
Stowarzyszenie „Parafiada” w Polsce, ma na 
celu uczczenie pami´ci i przybli˝enie sylwetek 
ofiar mordu katyƒskiego. Zasadzonych b´dzie 
21,857 d´bów w ró˝nych miejscach na 
Êwiecie. Ka˝dy dàb ma upami´tniaç jednego 
bohatera. Na uroczystoÊç przyby∏ z Polski 
prezes Stowarzyszenia „Parafiada”, pijar, o. 
Marek Kudach, SchP. 

szko∏y	 z	Hamiltonu.	W	 tym	dniu	goÊçmi	honoro-
wymi	byli	przede	wszystkim	cz∏onkowie	rodzin	12	
bohaterów	 i	 organizacje	 sponsorujàce	 poszcze-
gólne	d´by.	Zosta∏y	wr´czone	certyfikaty	uroczyÊcie	
zaÊwiadczajàce,	 ˝e	Dàb	Pami´ci	posadzony	zosta∏	
dla	 uhonorowania	 (nazwisko),	 zamordowanego	
strza∏em	w	ty∏	g∏owy	w	Katyniu	(Charkowie,	Twe-
rze...)	w	roku	1940	przez	NKWD.	

Podczas	 bankietu	 o.	 Marek	 Kudach	 wr´czy∏	
komendantowi	 Placówki	 114	 SWAP,	 a	 zara-
zem	 wicekomendantowi	 Zarzàdu	 G∏ównego	
SWAP	 w	 Ameryce,	 Krzysztofowi	 Tomczakowi,	
ikon´	 katyƒskà	w	 metalowej	 p∏askorzeêbie.	 Ikona	
zosta∏a	poÊwi´cona	podczas	uroczystoÊci	sadzenia	
d´bów	 i	 znajdzie	 miejsce	 wÊród	 najcenniejszych	
eksponatów	zgromadzonych	w	parku.	

Z	 przemówieniami	 wystàpili:	 prezes	 Kongresu	
Polonii	Kanadyjskiej	Okr´gu	Toronto	Juliusz	Kirej-
czyk,	pose∏	W∏adys∏aw	Lizoƒ	MP	i	pu∏kownik	Jerzy	
Jankowski	odbywajàcy	studia	w	Canadian	Forces	
College.	 PodkreÊlano	 znaczenie	 d´bu,	 jako	 sym-
bolu	 nieugi´toÊci.	 Odwo∏ywano	 si´	 do	 historii	
i	 teraêniejszoÊci.	 Zbrodnia,	 o	 której	 Êwiat	mia∏	 si´	
nie	dowiedzieç,	sta∏a	si´	znana	i	nie	mo˝e	byç	zapo-
mniana.

W	niedziel´	oprócz	rodzin	bohaterów,	ich	przyjaciol	
i	sponsorów	d´bów,	do	parku	przybyli	przedstawi-
ciele	kongresu,	konsulatu	i	organizacji	polonijnych	
oraz,	 mimo	 zapowiadanego	 deszczu,	 wiele	 osób	
prywatnych.	

Przy	 dêwi´kach	 werbli	 harcerskich,	 zza	 drzew	
wy∏oni∏	si´	pochód	sztandarowy,	prowadzony	przez	
Komendanta	 Krzysztofa	 Tomczaka.	 Po	 odegraniu	
trzech	 hymnów	 paƒstwowych,	 Kanady,	 Stanów	
Zjednoczonych	 i	 Polski,	 minutà	 ciszy	 uczczono	
pami´ç	 polskich	 ˝o∏nierzy,	 poleg∏ych	 na	 wszyst-
kich	 frontach	 Êwiata.	 Apel	 poleg∏ych,	 w	 którym	
wymienione	 zosta∏y	 nazwiska	 siedmiu	 bohate-
rów	 ubieg∏orocznej	 akcji	 i	 dwunastu	 tegorocznej,	
odczyta∏	 druh	 Andrzej	 Kawka,	 jeden	 z	 g∏ównych	
organizatorów	 tej	 uroczystoÊci,	 cz∏onek	 Rady	
Programowej,	 obok	 m.in.	 Krzysztofa	 Tomczaka,	
Stanis∏awa	 Wodali,	 Grzegorza	 Siudaja	 i	 Romana	
Baranieckiego.	Odegrano	Last	Post.	

Najpierw	 zostali	 przedstawieni	 cz∏onkowe	 rodzin	
bohaterów.To	 dla	 nich	 by∏	 ten	 dzieƒ.	 Kolejno	
powitani	byli:	konsul	generalny	Marek	Ciesielczuk,	
prezes	KPK	Okr´gu	Toronto	Juliusz	Kirejczyk	i	wice-
prezes	 Jan	Cytowski,	 p∏k	 Jerzy	 Jankowski,	 prezes	
II	Korpusu	8	Armi	Stefan	Podsiadlo,	prezes	Stowa-
rzyszenia	Lotników	Polskich	Skrzyd∏o	„Warszawa”	

Dęby Pamięci
w Parku im. I. Paderewskiego w toronto 

„˚adne	 trudy	 nam	 nie	 straszne”	 –	 napisali	 moi	 przyjaciele,	 kiedy	
z	 góry	 próbowa∏am	 usprawiedliwiç	 ich	 nieobecnoÊç	 w	 parku	
z	powodu	zapowiadanej	zimnej	deszczowej	pogody.	Trudy	okaza∏y	
si´	niestraszne	równie˝	przyjacio∏om	rodzin	pozosta∏ych	z	dwunastu	
bohaterów,	dla	których	zasadzono	D´by	Pami´ci	w	Parku	im.	I.	Pade-
rewskiego	w	niedziel´	3	czerwca	2012	r.	

Dwa	dni	wczesniej,	w	Polskim	Centrum	Kultury	 im.	 Jana	Paw∏a	 II	
w	 Mississaudze,	 mia∏	 miejsce	 uroczysty	 bankiet	 z	 recitalem	 patrio-
tycznych	 pieÊni,	 w	 wykonaniu	 znakomitych	 artystów	 Lecha	
i	 Bo˝eny	 Makowieckich	 z	 Polski.	 Koncert	 ten,	 zakoƒczony	 pieÊnià	
„Modlitwa”,	by∏	cz´Êciowo	powtórzony	w	parku,	gdzie	wykonawcy	
uczestniczyli	 w	 uroczystoÊci	 sadzenia	 d´bów.	 W	 pi´knym	 progra-
mie	 s∏owno-muzycznym	 wystàpili	 na	 bankiecie	 uczniowie	 polskiej	
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Msz´	Êwi´tà,	z	muzycznà	oprawà	liturgii,	odprawi∏	o.	Jan	Szkodziƒski	
OMI,	kapelan	Placówki	114	SWAP,	w	asyÊcie	dwóch	ksi´˝y	z	Polski,	o.	
Marka	Kudacha	SchP	i	cystersa	o.	Floriana	Rosiƒskiego	z	Wàchocka.	

Ojciec	Marek	wyg∏osi∏	przepi´knà	homili´.	Nawiàzujàc	do	Tajemnicy	
Trójcy	PrzenajÊwi´tszej,	której	Êwi´to	w	t´	niedziel´	przypada∏o,	prze-
szed∏	do	aspektu	podwójnej	niesprawiedliwoÊci	 zbrodni	katyƒskiej:	
1)	pozbawienie	˝ycia,	bez	 sàdu	 i	mo˝liwoÊci	obrony,	2)	pozbawie-
nie	pami´ci,	bez	grobu	 i	 zakaz	wspominania.	Ten	aspekt	wyró˝nia	
t´	 zbrodni´	 spoÊród	 wszystkich	 niesprawiedliwoÊci.	 Pierwszà	 Bóg	
naprawi∏	˝yciem	wiecznym,	drugà	my	musimy	naprawiç.	

Nadszed∏	kulminacyjny	moment	uroczystoÊci	–	ceremonia	sadzenia	
D´bów	Pami´ci,	którymi	zostali	uhonorowani:	

•		Porucznik	Feliks	Ràczka	–	opiekunami	sà	Polska	Inicjatywa	Studen-
tów	w	Kanadzie	oraz	Paƒstwo	El˝bieta	i	Janusz	Jegierowie;

•		Pu∏kownik	Bronis∏aw	Piniecki	–	opiekunami	sà	Fundusz	Dziedzic-
twa	Polek	w	Kanadzie	oraz	Paƒstwo	El˝bieta	i	Andrzej	Pinieccy;

•		Aspirant	 Policji	 Paƒstwowej	 Józef	 Pikulski	 –	 opiekunami	 sà	
Ko∏o	Polek	przy	Zwiàzku	Polaków	w	Kanadzie,	Brantford	Grupa	
10	oraz	Pan	Leo	Pikulski;

•		Kapitan	Marynarki	Wojennej	Boles∏aw	Miko∏aj	Porydzaj	–	opieku-
nem	jest	Szko∏a	Polonii	imienia	Jana	Paw∏a	II	w	Hamilton;

•		Kapitan	 Marynarki	 Wojennej	 Janusz	 Marciniewski	 –	 opiekunem	
jest	Szko∏a	Polonii	imienia	Jana	Paw∏a	II	w	Hamilton;

•		Kapitan	Franciszek	Wójcik	–	opiekunem	jest	Stowarzyszenie	Wete-
ranów	Armii	Polskiej	w	Ameryce,	Placówka	Nr	114	w	Toronto;

•		Kapitan	 Kazimierz	 Sroczyƒski	 –	 opiekunami	 sà	 Kongres	 Polonii	
Kanadyjskiej	Okr´g	Toronto	oraz	Krystyna	Sroczyƒska	i	Zbigniew	
Sroczyƒski;

•		Major	 Antoni	 Burski	 –	 opiekunami	 sà	 Rada	 Programowa	
UroczystoÊci	 Sadzenia	 D´bów	 Pami´ci	 w	 Toronto	 oraz	 Paƒstwo	
Krystyna	i	Jerzy	Burscy;	

•		Major	Jan	Byra	–	opiekunami	sà	Rada	Programowa	UroczystoÊci	
Sadzenia	D´bów	Pami´ci	w	Toronto	oraz	Paƒstwo	Krystyna	i	Jerzy	
Burscy;

•		Podporucznik	 Ernest	 Karol	 Till	 –	 opiekunami	 sà	 Szczep	 „Quo	
Vadis”	ZHR	w	Kanadzie	oraz	Pani	Adolfina	Schmidt	z	domu	Till;

•		Major	Lotnictwa	Józef	Maƒczak	–	opiekunem	jest	Stowarzyszenie	
Józefa	Pi∏sudskiego	„Orze∏	Strzelecki”	Kanada;

•		Kapitan	Henryk	Alojzy	Sosnowski	–	opiekunami	sà	Rada	Progra-
mowa	UroczystoÊci	Sadzenia	D´bów	Pami´ci	w	Toronto	i	Paƒstwo	
Krystyna	i	Andrzej	Rankowicz.	

Ka˝dy	 dàb,	 przewiàzany	 bia∏o-czerwonà	 wst´gà,	 z	 tablicà	 stojàcà	
obok,	 by∏	 miejscem	 krótkiego	 postoju.	 Prowadzàcy	 t´	 ceremoni´	
pan	Andrzej	Kawka	i	pan	Roman	Baraniecki	przedstawiali	biografie	
bohaterów.	Ka˝dy	dàb	zosta∏	poÊwi´cony	i	przy	ka˝dym	odmówiona	
by∏a	modlitwa.	Cz∏onkowie	rodzin	i	opiekunowie	dosypywali	ziemi´.	
Slowami	„CzeÊç	Jego	Pami´ci”	˝egnano	bohatera.	

Na	zakoƒczenie	odczytane	zosta∏o	nazwisko	Leszka	Solskiego,	który	
zginà∏	 w	 katastrofie	 smoleƒskiej,	 w	 drodze	 do	 Katynia,	 gdzie	 mia∏	
oddaç	ho∏d	swojemu	ojcu	Kazimierzowi	i	stryjowi	Adamowi	Solskim,	
zamordowanym	w	Katyniu.	Jego	córka	Hania	i	Bartosz	Deczkowscy,	
mój	brat	i	bratowa	oraz	kole˝anka	szkolna	Alicja	z	siostrà	Beatà,	byli	
ze	mnà	w	parku,	gdzie	obok	innych	d´bów,	roÊnie	dàb	dla	mojego	
ojca.	

Nocà	w	opustosza∏ym	parku	zap∏on´∏y	pod	d´bami	znicze,	zapalone	
przez	organizatorów	tej	pi´knej	uroczystoÊci	nie	do	zapomnienia.	

Krystyna	Sroczyƒska
Foto:	Chris	Angus,	Hanna	i	Bartosz	Deczkowscy

Marceli	Ostrowski	i	by∏y	prezes	Jan	Gasztold,	z	Fun-
duszu	Dziedzictwa	Polek	Stella	Szustaczek,	 prezes	
Ko∏a	Paƒ	 „Nadzieja”	Halina	Dro˝d˝al	 z	 zast´pem	
paƒ	w	 zielonych	 chustach,	 niebieskie	 peleryny	 to	
Korpus	Pomocniczy	Paƒ	dzia∏ajàcy	przy	Placówce	
114	SWAP	z	komendantkà	Barbarà	Chmielewskà,	
z	ZHR	druhna	El˝bieta	¸yszkiewicz,	Ko∏o	Sympaty-
ków	PIS	i	inni.

Joanna	 Tomczak	 odczyta∏a	 list	 podpisany	 przez	
Macieja	Klimczaka,	podsekretarza	stanu	Kancelarii	
Prezydenta	 RP	 w	 imieniu	 prezydenta	 Bronis∏awa	
Komorowskiego.	

Wyg∏oszone	 zostaly	 przemówienia,	 których	
przes∏anie	 skierowano	do	m∏odych:	odchodzà	 ju˝	
bezpoÊredni	Êwiadkowie	zbrodni,	a	pami´ç	nale˝y	
do	przysz∏ych	pokoleƒ.	To	od	nich	b´dzie	zale˝a∏o,	
czy	 przetrwa	 pami´ç	 o	 ofierze	 najlepszych	 synów	
Polski	 mi´dzywojennej,	 poniesionej	 dla	 dobra	
ojczyzny.	Przypomniano	mord	na	Wo∏yniu,	doko-
nany	na	ludnoÊci	cywilnej	dlatego,	̋ e	byli	Polakami.	
Polska	 to	 nie	 tylko	 cierpienie.	 Nasza	 historia	 jest	
i	bolesna	i	dumna.	Naród,	ktory	zapomina	histori´,	
jest	 narodem	 bez	 przysz∏oÊci.	 ˚ywa	 jest	 pami´ç	
i	piel´gnowanie	tradycji	polskiego	or´˝a	w	Polonii	
i	wielki	jest	szacunek	dla	munduru	wojskowego.	

P∏k	Jerzy	Jankowski	dokonal	dekoracji	zas∏u˝onych	
osób	 Medalami	 Wojska	 Polskiego:	 z∏oty	 otrzyma∏	
o.	 Jan	 Szkodziƒski,	 srebrne	 –	 Adam	 Dudzik,	 Jan	
Skruch,	Janusz	Stypka,	bràzowe	–	Andrzej	Kawka,	
Grzegorz	 Siudaj.	 Medale	 I.	 Paderewskiego,	 z	 ràk	
komendanta	 Krzysztofa	 Tomczaka,	 otrzymali	
Roman	Baraniecki	i	Stanis∏aw	Wodala.	
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Zasypana piaskiem milczenia historia 
o Golgocie w Ponarach 1941-1944, od wielu 
lat z trudem przedziera si´ na Êwiat∏o dzienne, 
a przecie˝ nie sposób nie wiedzieç, nie 
pami´taç, nie modliç si´ za ponad 100 tysi´cy 
pomordowanych ludzi ró˝nych narodowoÊci 
i wyznaƒ. 
Rekolekcje	w	Ponarach	dla	Polaków	i	Litwinów	to	wr´cz	nakaz	histo-
ryczny	i	zobowiàzanie	do	modlitwy:	„oddal	od	nas	wszelkie	zakusy	
do	nienawiÊci	i	pogardy,	a	daj	nam	trwaç	w	pojednaniu	i	w	szczerym	
pokoju”.	Na	kolanach	w	 lesie	ponarskim	 inaczej	 si´	myÊli	 i	 patrzy	
w	 przysz∏oÊç	 Obojga	 Narodów.	 Ponary	 to	 jeden	 z	 wa˝nych	 kluczy	
historycznych	 do	 odrodzenia	 dobrych	 relacji	 mi´dzynarodowych	
i	 duchowoÊci	 spo∏eczeƒstwa	 obywatelskiego,	 demokratycznego.	
Wierz´,	˝e	nadejdzie	taki	dzieƒ,	˝e	w	Ponarach	w	obecnoÊci	prezy-
dentów	Polski	 i	Litwy,	 i	 Izraela,	 i	Niemiec	odb´dzie	si´	oczekiwane	
przez	 dziesiàtki	 lat	 ekumeniczne	 nabo˝eƒstwo	 ekspiacyjne	 i	 pojed-
nawcze.	

Patriotyczna	nowenna	w	Ponarach	pod	Krzy˝em	w	Polskiej	Kwaterze	
Pami´ci,	jakà	przeprowadziliÊmy	w	dniach	9-17	maja,	by∏a	faktycz-
nie	 szczerà	 modlitwà	 m∏odzie˝y	 harcerskiej	 Wileƒskiego	 Hufca	
Maryi	 im.	 Pani	 Ostrobramskiej,	 ich	 rodziców,	 mieszkaƒców	 Wilna	
i	podwileƒskich	Ponar,	nauczycieli	i	uczniów	polskich	szkó∏	i	licznych	
grup	pielgrzymów	 z	Polski.	 Idea	 trwania	na	modlitwie	w	Godzinie	
Mi∏osierdzia	 przypad∏a	 dok∏adnie	 na	 dni	 70.	 rocznicy	 (maj	 1942)	
mordu	uczniów	i	harcerzy	wileƒskich	gimnazjów	im.	Z.	Augusta,	im.	
A.	Mickiewicza,	im.	J.	S∏owackiego	oraz	liceum	im.	J.J.	Âniadeckich;	
cz∏onków	konspiracyjnego	Zwiàzku	Wolnych	Polaków,	za	wszystkich	
pomordowanych	przez	hitlerowców	i	ich	„okrutnych	kolaborantów”	
policji	litewskiej.	Codziennie	sprawowana	by∏a	Msza	Êwi´ta	za	pomor-

dowanych	 i	 ich	rodziny;	harcerze	 i	wierni	zapalali	
znicze,	 sk∏adali	 kwiaty,	 odmawiali	 Koronk´	 do	
Bo˝ego	Mi∏osierdzia	oraz	 litani´	 loretaƒskà.	Wiele	
osób,	które	by∏y	z	nami	po	raz	pierwszy,	dzi´ki	tym	
spotkaniom	mog∏y	poznaç	histori´	ponarskà.	By∏y	
i	rodziny	pomordowanych,	dostaliÊmy	z	Polski	listy	
dzi´kczynne	 za	 pami´ç	 o	 bliskich,	 za	 duchowà	
∏àcznoÊç	wielu	rodzin	z	zagranicy.	

Wdzi´cznym	 sercem	 kap∏aƒskim	 dzi´kuj´	 wszyst-
kim	 za	 wspólne	 modlitwy,	 a	 by∏o	 nas	 ∏àcznie	
ok.	 380	 osób.	 Dzi´kujemy	 m∏odzie˝y	 harcer-
skiej	 WHM	 z	 Mejszago∏y,	 ¸awaryszek,	 Nowej	
Wilejki,	 Czarnego	 Boru,	 Pogir,	 Kowalczuk,	 Pod-
brzezia,	 Weso∏ówki,	 Niemie˝a	 i	 m.	 Wilna,	 która	
pe∏ni∏a	 wart´	 i	 odda∏a	 ho∏d	 pomordowanej	
m∏odzie˝y	 1942	 roku.	 Podzi´kowanie	 dla	 klasy	
XI	b	ze	szko∏y	 im.	Sz.	Konarskiego	w	Wilnie,	któ-
rzy	 przybyli	 z	 wychowawczynià	 i	 rodzicami,	 dla	
nauczycielki	z	dzieçmi	z	Kiwiszek.	Ze	wzruszeniem	
dzi´kujemy	delegacji	Zwiàzku	Strzeleckiego	„Strze-
lec”	 z	 ¸odzi,	 Warszawy,	 Buska	 Zdroju	 i	 ¸´czycy,	
która	 12	 maja	 przyjecha∏a	 dos∏ownie	 na	 kilka	
godzin,	aby	pomodliç	si´	w	Ponarach	i	przy	grobie	
Matki	i	Serca	Syna	na	Rossie	w	77.	rocznic´	Êmierci	
marsza∏ka	J.	Pi∏sudskiego.	Dzi´kujemy	przedstawi-
cielom	Mi´dzynarodowego	Motocyklowego	Rajdu	
Katyƒskiego,	 ˝o∏nierzom	 Armii	 Krajowej	 Okr´gu	
Wileƒskiego	 na	 czele	 z	 komendantem	 Januszem	
Bohdanowiczem,	nauczycielom	 i	m∏odzie˝y	 szkol-
nej	ZKPiG	z	Kolbudów	ko∏o	Gdaƒska	i	wszystkim,	
którzy	 trwali	 z	 nami	 na	 modlitwie	 w	 Ponarach.	
A	zmarli	niech	odpoczywajà	w	pokoju	wiecznym.	

Ks.	Hm.	Dariusz	Staƒczyk

Patriotyczna Nowenna
w Ponarach w Polskiej Kwaterze Pamięci
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Ksiàdz	 Witold	 Kiedrowski	 urodził	 si´	 16	 kwietnia	
1912	 r.	 w	 miejscowoÊci	 Buk	 Pomorski	 (ówczesne	
Buchwalde),	który	ju˝	po	pierwszym	rozbiorze	Pol-
ski	w	1795	r.	znalazł	si´	w	zaborze	pruskim	i	wrócił	
do	Polski	dopiero	w	1920	r.	Jego	rodzice:	Jan	Kie-
drowski	z	pomorskiej	gał´zi	rodu	Lew	Kiedrowskich	
i	Antonina	z	domu	Wilamowska	nadali	synowi	imi´	
Witold	na	pamiàtk´	Wielkiego	Ksi´cia	Litewskiego,	
który	 przyczynił	 si´	 do	 pogromu	 Krzy˝aków	 pod	
Grunwaldem.	

Został	ochrzczony	21	kwietnia	1912	r.	w	parafial-
nym	koÊciele	pw.	Âw.	Michała	Archanioła	we	wsi	
Linowo.	 Z	 koÊciołem	 sàsiaduje	 cmentarz,	 na	 któ-
rym	chowano	kolejne	pokolenia	Kiedrowskich.	Do	
rodzinnego	majàtku	nale˝ało	równie˝	jezioro,	gdzie	
narodziło	 si´	 wielkie	 hobby	 ks.	 Kiedrowskiego	 –	
w´dkarstwo.	W	wieku	pi´ciu	lat	mały	Witek	poszedł	
do	 szkoły	 powszechnej	 w	 Buku	 Pomorskim.	 Ju˝	
pierwszego	 dnia	 naraził	 si´	 dyrektorowi	 łamiàc	
zakaz	mówienia	w	szkole	po	polsku.	Majàc	dziesi´ç	
lat,	 w	 1922	 r.,	 zdał	 do	 gimnazjum	 klasycznego	
w	 Brodnicy.	 Ukoƒczył	 je	 egzaminem	 maturalnym	
w	1930	r.

W	latach	1930–1935	ucz´szczał	do	Wy˝szego	Semi-
narium	 Duchownego	 w	 Pelplinie,	 a	 15	 czerwca	
1935	 r.	 otrzymał	 Êwiecenia	 kapłaƒskie	 z	 ràk	 bpa	
Stanisława	Okoniewskiego.

Prymicyjnà	 Msz´	 Âw.	 odprawił	 w	 parafialnym	 koÊciele	 w	 Lino-
wie.	 Pierwszà	 prac´	 jako	 wikary	 podjàł	 w	 parafii	 Chrystusa	 Króla	
w	Toruniu,	nast´pnà	była	parafia	w	Wàbrzeênie,	kolejnà	–	parafia	
Âw.	Janów	w	Toruniu	i	ponownie	Wàbrzeêno,	gdzie	został	równie˝	
katechetà	w	miejscowym	liceum.

W	sierpniu	1939	r.	został	zmobilizowany	i	wcielony	do	16.	Pomor-
skiej	 Dywizji	 Piechoty	 Armii	 „Pomorze”	 jako	 kapelan	 kompanii	
sanitarnej	numer	803.	Po	walkach	na	granicy	Prus	Wschodnich	wziàł	
udział	w	bitwie	nad	Bzurà,	został	ranny	pod	Sannikami	i	jako	jeniec	
uwi´ziony	w	Gàbinie.	Udało	mu	si´	uciec,	ale	dobrowolnie	powró-
cił	do	Gàbina,	aby	opiekowaç	si´	 rannymi	 ˝ołnierzami.	Nast´pnie	
odpowiadał	za	ich	transport	do	szpitala	w	Gostyninie	i	Kutnie,	gdzie	
został	aresztowany	w	wigili´	Bo˝ego	Narodzenia	1939	r.	Pod	przy-
branym	 nazwiskiem,	 jako	 Jan	 Jasiƒski,	 uciekł	 i	 przedostał	 si´	 do	
Warszawy.

Dzi´ki	działaczom	Stronnictwa	Pracy	A.	Antczakowi	i	Z.	Felczakowi,	
znajomym	 z	 Torunia,	 po	 kolejnej	 zmianie	 nazwiska,	 jako	 Witold	
Kołodko,	 rozpoczàł	 współprac´	 z	 Departamentem	 Prasy	 i	 Infor-
macji	 przy	 Delegaturze	 Rzàdu	 na	 Kraj.	 Jego	 zadanie	 polegało	 na	
nasłuchu	 zagranicznych	 wiadomoÊci	 radiowych	 oraz	 redagowaniu	
i	 powielaniu	 codziennego	 biuletynu	 informacyjnego.	 27	 stycznia	
1942	r.,	z	materiałami	gotowymi	do	powielania,	został	aresztowany	
i	 przewieziony	 do	 katowni	 Gestapo	 w	 Alei	 Szucha,	 a	 stamtàd	 po	
trzech	miesiàcach	tortur,	z	wyrokiem	Êmierci	–	na	Pawiak,	czyli	do	
najwi´kszego	wi´zienia	politycznego	na	terenie	Polski.	W	stanie	gło-
dowej	agonii	przeniesiono	go	z	pojedynczej	celi	do	zbiorowej,	gdzie	
został	odratowany	przez	współwi´êniów.

Wcià˝	 z	 wyrokiem	 Êmierci	 trafił	 18	 stycznia	 1943	 r.	 do	 obozu	 na	
Majdanku.	Zachorował	na	tyfus.	Przed	komorà	gazowà	uratował	go	
kolega	 z	gimnazjum	w	Brodnicy,	J.	Klonowski,	który	był	 lekarzem	
wi´êniów.	Nast´pnie	wspólnie	–	dr	Kolonowski	i	Witold	Kołodko	jako	
aptekarz	–	za	poÊrednictwem	Polskiego	Czerwonego	Krzy˝a	i	Polskiej	
Rady	Opiekuƒczej	organizowali	dostawy	lekarstw	i	szczepionek	dla	

Śp. ks. inf. Witold Kiedrowski
Fakty i daty z biografii
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Wiosnà	1945	r.	wi´êniów	z	obozu	w	Ohrdruf	ewakuowano	z	powro-
tem	do	Buchenwaldu,	a	 stamtàd	w	marszu	 Êmierci	pop´dzono	do	
Dachau.	 12	 kwietnia	 1945	 r.,	 w	 pobli˝u	 miejscowoÊci	 Hartmans-
dorf	w	Turyngii,	udało	si´	ks.	Kiedrowskiemu	odłàczyç	od	kolumny	
wi´êniów	i	ukryç.	Niebawem	okazało	si´,	˝e	w	miejscowoÊci	tej	sà	ju˝	
Amerykanie.

Znalazłszy	 si´	 na	 terenie	 Niemiec	 w	 strefie	 amerykaƒskiej	 bez-
zwłocznie	 zaanga˝ował	 si´	 w	 organizacj´	 duszpasterstwa	 i	 opieki	
społeczno-charytatywnej	 wÊród	 rodaków.	 Mianowany	 na	 oficera	
łàcznikowego	 VIII,	 a	 póêniej	 XV	 Korpusu	 3	 Armii	 Amerykaƒskiej	
organizował	kaplice,	szkoły,	ochronki,	sprowadzał	podr´czniki	i	bre-
wiarze,	pomagał	ksi´˝om	wyzwolonym	z	obozu	w	Dachau	instalowaç	
si´	w	polskich	oÊrodkach,	gromadził	zakonnice	zatrudnione	w	czasie	
wojny	na	przymusowych	 robotach	 itd.	Bazà	ks.	Kiedrowskiego	był	
polski	obóz	w	Coburgu.

Doceniajàc	 działalnoÊç	 ks.	 Kiedrowskiego	 biskup	 polowy	 Wojsk	
Polskich	 ks.	 bp	 Gawlina	 mianował	 go	 dziekanem	 okr´gu	 Coburg,	
a	nast´pnie	kanonikiem	na	terenie	podległym	XV	Korpusowi	3	Armii	
Amerykaƒskiej.	Funkcj´	t´	ks.	Kiedrowski	pełnił	do	lipca	1947	r.

Ostrze˝ony	przez	swego	zwierzchnika	z	Pelplina,	biskupa	chełmiƒskiego	
ks.	K.	Kowalskiego,	˝e	władze	komunistyczne	uznały	go	za	szpiega,	
i	 za	 jego	 zgodà,	ks.	Witold	Kiedrowski	wyjechał	do	Pary˝a,	aby	 tu	
studiowaç	w	Instytucie	Katolickim.	Zdobył	licencjaty	z	teologii	moral-
nej,	socjologii	i	prawa	kanonicznego,	a	na	Alliance	Française	–	tytuł	
profesora	 j´zyka	 francuskiego.	 8	 wrzeÊnia	 1949	 r.	 został	 oficjalnie	
mianowany	kapelanem	sióstr	Nazaretanek	w	Pary˝u	przy	ul.	Vaugi-
rard	i	prowadzonego	przez	nie	mi´dzynarodowego	domu	studentek.	
Funkcje	t´	pełnił	do	2011	r.	Na	proÊb´	kard.	Stefana	Wyszyƒskiego	
w	1954	r.	organizował	Ni˝sze	Seminarium	Duchowne	w	Pary˝u	przy	
rue	des	Irlandais	5.	Był	jego	kierownikiem	i	wykładowcà.

Od	1961	r.	pracował	dla	Rady	Polonii	Amerykaƒskiej	
majàcej	 swe	 przedstawicielstwo	 w	 Europie.	 Po	
rozwiàzaniu	 we	 Francji	 Kompanii	 Wartowniczych	
pomógł	 w	 osiedleniu	 si´	 w	 USA	 oraz	 znalezieniu	
tam	 pracy	 około	 2	 tysiàcom	 rodzin	 polskich.	 Po	
zakoƒczeniu	europejskiej	działalnoÊci	Rady	Polonii	
był	 Kierownikiem	 Polskiej	 Sekcji	 amerykaƒskiego	
Caritas	(National	Catholic	Welfare	Conference).

Od	 1960	 do	 1996	 r.	 prowadził	 stałe	 pogadanki	
radiowe	 (ok.	 3500	 audycji)	 w	 Sekcji	 Polskiej	
Radia	 Francuskiego.	 Radio	 transmitowało	 tak˝e	
jego	niedzielne	kazania	z	paryskiego	koÊcioła	pol-
skiego,	cz´sto	poruszajàce	tematy	zakazane	w	PRL.	
W	 okresie	 Soboru	 Watykaƒskiego	 II	 przekazywał	
korespondencje	radiowe	z	Rzymu,	przeciwstawiajàc	
si´	 relacjom	dziennikarzy	PRL	szkalujàcych	polski	
episkopat.	 Po	 ogłoszeniu	 w	 1981	 r.	 stanu	 wojen-
nego	 organizował	 konferencje	 na	 temat	 sytuacji	
w	 Polsce	 (m.in.	 konferencj´	 w	 Palais	 du	 Congres	
dla	 6	 tysi´cy	 osób)	 oraz	 pomoc	 humanitarnà	 do	
Polski,	głównie	transporty	lekarstw.

Jako	 kaznodzieja,	 spowiednik	 i	 rekolekcjoni-
sta	 był	 stałym	 współpracownikiem	 Polskiej	 Misji	
Katolickiej	we	Francji.	Był	działaczem	 i	członkiem	
wielu	 organizacji	 społecznych,	 kombatanckich,	
niepodległoÊciowych	i	katolickich	(m.in.	Les	Amis	
de	la	Mission	Catholique	Polonaise,	Stowarzyszenie	
Polskich	 Kawalerów	 Maltaƒskich,	 Polskie	 Stowa-
rzyszenie	 Historyczno-Literackie,	 Stowarzyszenie	
b.	 ˝ołnierzy	 Armii	 Krajowej,	 Stowarzyszenie	 b.	
Wi´êniów	Obozów	Koncentracyjnych).	Od	1999	r.	
piastował	funkcj´	prezesa	Zarzàdu	Krajowego	Sto-
warzyszenia	Polskich	Kombatantów	i	Ich	Rodzin	we	
Francji.

Za	 swe	 zasługi	 dla	Polski	 i	 Polonii	 otrzymał	 wiele	
odznaczeƒ.	 10	 listopada	 2009	 r.	 został	 nomino-
wany	 na	 Generała	 Brygady	 przez	 Prezydenta	 RP	
Lecha	Kaczyƒskiego.

Autor	 wierszy,	 tłumacz	 poezji,	 opowiadaƒ,	 wielu	
artykułów	 i	 autor	 ksià˝ki	 „Na	 drogach	 ˝ycia”	 –	

zmarł	20	stycznia	2012	r.	w	Pary˝u	w	setnym	roku	
˝ycia.	Został	pochowany	w	Linowie	na	Pomorzu,	
gdzie	 od	 wieków	 chowano	 jego	 przodków,	 obok	
koÊcioła,	w	którym	był	chrzczony	i	odprawił	Msz´	
Âw.	prymicyjnà.

Opr.	Barbara	Stettner-Stefaƒska

wi´êniów.	 Uratowali	 w	 ten	 sposób	 od	 Êmierci	 setki	 osób.	 Na	 Maj-
danku	 ks.	 Kiedrowski	 prowadził	 równie˝	 konspiracyjnà	 działalnoÊç	
duszpasterskà,	spowiadał,	udzielał	zbiorowych	rozgrzeszeƒ,	 rozdzie-
lał	 komunikanty	 przemycane	 z	 miasta…	 Archiwum	 Paƒstwowego	
Muzeum	 na	 Majdanku	 przechowuje	 87	 grypsów,	 które	 wysyłał	 do	
osób	z	Podziemia,	informujàc	ich	o	warunkach	w	obozie.

W	 kwietniu	 1944	 r.	 aptekarz	 Kołodko	 został	 skierowany	 do	
OÊwi´cimia-Brzezinki	 (Auschwitz	 Birkenau).	 Za	 zgodà	 Niemców	
zabrał	 ze	sobàz	Majdanka	pół	wagonu	 lekarstw.	Tu	równie˝	praco-
wał	w	obozowej	aptece	i	wraz	z	lekarzami-wi´êniami	ratował	chorych	
przed	klasyfikacjà	do	gazu.	W	grudniu	1944	 r.	 został	przetranspor-
towany	 z	 Brzezinki	 do	 Buchenwaldu.	 Po	 dwóch	 tygodniach	 trafił	
stamtàd	do	obozu	w	Ohrdruf,	gdzie	pracował	w	˝wirowni,	przy	budo-
wie	linii	kolejowej	i	wreszcie	w	aptece.
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Ksi´˝e Profesorze, Polacy na dawnych Kre-
sach Rzeczypospolitej za sprawà dzia∏ania 
niektórych ksi´˝y, a tak˝e hierarchów, tracà 
jako nacja miejsce w KoÊciele  katolickim. 
J´zyk polski jest rugowany z liturgii i spro-
wadzony do roli ozdobnika.

Jest	to	przykra	sprawa	dla	mnie	jako	Polaka,	dusz-
pasterza	 i	 naukowca,	 który	 badaniom	 ró˝nych	
aspektów	 KoÊcio∏a	 na	 Wschodzie	 poÊwi´ci∏	
kilkadziesiàt	 lat	 zawodowej	 aktywnoÊci,	 a	 tak˝e	
wspiera∏	 tamtejszy	 KoÊció∏	 jako	 duszpasterz.	
MyÊl´,	 ˝e	na	 spraw´	 trzeba	popatrzeç	bez	 emocji,	
bo	 odnosz´	 wra˝enie,	 ˝e	 zwolennikom	 usuwania	
j´zyka	polskiego	z	liturgii	brakuje	w	tej	kwestii	rze-
telnej	wiedzy.	

Zaczn´	 mo˝e	 od	 konstatacji,	 ˝e	 na	 dawnych	
Kresach	 Wschodnich	 I	 i	 II	 RP	 (a	 tak˝e	 w	 Rosji)	
KoÊció∏	 katolicki	obrzàdku	 ∏aciƒskiego	by∏	od	 stu-
leci	 w	 ogromnej	 wi´kszoÊci	 reprezentowany	 przez	
ludnoÊç	 polskà.	 W	 okresie	 rozbiorów	 w∏adze	 car-
skie,	dà˝àc	do	rusyfikacji	zaj´tych	ziem,	ju˝	w	latach	
30.	 XIX	 w.	 zlikwidowa∏y	 rozwini´te	 tam	 przez	
Komisj´	 Edukacji	 Narodowej	 szkolnictwo	 polskie	
i	 wyrugowa∏y	 j´zyk	 polski	 ze	 wszystkich	 instytucji	
paƒstwowych.	Ta	sama	sytuacja	panowa∏a	w	cza-
sach	ZSRS.	W	wyniku	warunków,	w	jakich	Polacy	
na	 wspomnianych	 ziemiach	 pozostawali	 przez	
niemal	200	lat,	powsta∏o	specyficzne	zjawisko	kul-
turowe,	nieznane	w	centralnej	Polsce.	Polega∏o	ono	
na	tym,	˝e	pomimo	braku	znajomoÊci	j´zyka	ojczy-
stego	lub	nie	u˝ywania	go	na	co	dzieƒ	ze	wzgl´du	
na	otoczenie	czy	zwyczaj,	 tamtejsza	 ludnoÊç	kato-
licka	 zachowa∏a	 polskà	 ÊwiadomoÊç	 narodowà.	
Opiera∏a	 si´	 ona	na	 j´zykach	 ∏aciƒskim	 i	 polskim	
w	˝yciu	religijnym.	¸aciƒska	liturgia	i	polska	para-
liturgia	 by∏a	 przestrzenià	 kulturowà	 wa˝niejszà	
ni˝	 w∏asne	 paƒstwo	 i	 pozwala∏a	 ÊwiadomoÊç	 t´	
zachowaç.	 W	 ten	 sposób	 powsta∏y	 dwie	 sfery	
j´zykowe.	Jednà	stanowi∏a	i	nadal	stanowi	komu-
nikacja	codzienna.	Na	Bia∏orusi	panuje	w	niej	na	
wsi	j´zyk	„prosty”	(gwara	bia∏oruska),	a	w	miastach	
i	miasteczkach	rosyjski,	na	Ukrainie	j´zyk	ukraiƒski,	

a	na	wschodzie	tego	kraju	tak˝e	rosyjski.

Druga	sfera,	widoczna	szczególnie	w	niedziele	 i	 Êwi´ta,	 istnia∏a	od	
dawna	 i	 istnieje	 nadal	 w	 ˝yciu	 religijnym.	 Ogromna	 wi´kszoÊç	
wiernych	w	obydwu	wspomnianych	krajach	modli	si´	w	j´zyku	pol-
skim,	 niezale˝nie	 od	 stopnia	 jego	 czynnej	 lub	 biernej	 znajomoÊci.	
W	czasach	ZSRS	wierni	przepisywali	r´cznie	modlitewniki	w	j´zyku	
polskim,	 lecz	 alfabetem	 rosyjskim.	 Po	 nastaniu	 wolnoÊci	 religijnej	
wydawano	 je	 niekiedy	 na	 Bia∏orusi	 i	 Ukrainie	 drukiem	 w	 takiej	
samej	 postaci,	 wychodzàc	 naprzeciw	 oczekiwaniom.	 Znika∏y	 one	
natychmiast	z	punktów	ich	sprzeda˝y.	Pomimo	zmian	politycznych	
w	omawianych	krajach	j´zyk	polski	w	liturgii	i	modlitwie	prywatnej	
jest	najwa˝niejszà	i	zwykle	jedynà	oznakà	ich	to˝samoÊci	duchowej,	
którà	wi´kszoÊç	pragnie	zachowaç.

Przyje˝d˝ajàcy do pracy na dawnych Kresach ksi´˝a z Pol-
ski  i  siostry  zakonne nie  rozumia∏y  jednak w ogóle  tego 
fenomenu?

Dla	przybywajàcych	do	pracy	na	Bia∏orusi	 i	Ukrainie	duszpasterzy	
i	 sióstr	 zakonnych	 z	 Polski,	 z	 regu∏y	 bez	 elementarnej	 znajomoÊci	
dziejów	 miejscowego	 KoÊcio∏a	 i	 spo∏ecznoÊci	 katolickich,	 ich	 reli-
gijna	 i	 kulturowa	 specyfika,	 widoczna	 w	 istnieniu	 wspomnianych	
wy˝ej	 dwóch	 sfer	 j´zykowych	 i	 samookreÊlania	 si´	 wiernych	 jako	
Polaków,	 przy	 s∏abej	 znajomoÊci	 j´zyka	 polskiego,	 by∏a	 nieznana	
i	 niezrozumia∏a.	 Cz´sto	 byli	 zaskoczeni	 samà	 obecnoÊcià	 Pola-
ków	 w	 tych	 krajach,	 poniewa˝	 szko∏y	 i	 seminaria	 duchowne	 nie	
przekazywa∏y	˝adnej	wiedzy	ma	ten	temat	(stan	ten	w	zasadzie	trwa	
do	dziÊ!).	Tote˝	niekiedy	przekonywali	parafian,	˝e	sà	spolonizowa-
nymi	Ukraiƒcami	lub	Bia∏orusinami	i	szybko	uznawali	za	konieczne	
wprowadzenie	 do	 koÊcio∏ów	 j´zyka	 bia∏oruskiego	 i	 ukraiƒskiego	
zamiast	 polskiego.	 Wa˝ny	 by∏	 sposób	 realizacji	 tych	 zmian.	 Tam,	
gdzie	wprowadzano	osobnà	liturgi´	w	ró˝nych	j´zykach,	zosta∏o	to	
przyj´te	ze	zrozumieniem.	Tam	natomiast,	gdzie	w	sposób	odgórny	
i	 arbitralny	 eliminowano	 j´zyk	 polski	 na	 rzecz	 bia∏oruskiego	 czy	
ukraiƒskiego,	 by∏o	 to	 dla	 wiernych	 dotkliwym	 zlekcewa˝eniem	
i	upokorzeniem.	Decyzje	 te	odebrali	 jako	g∏´boko	niesprawiedliwe	
i	niezrozumia∏e,	zw∏aszcza	gdy	chodzi∏o	o	ksi´˝y	z	Polski,	z	którymi	
wiàzali	wiele	nadziei.	Obecny	od	niepami´tnych	czasów	w	koÊciele	
j´zyk	polski	by∏	bowiem	dla	ogó∏u	wiernych	ca∏kowicie	zrozumia∏y	
i	stanowi∏	dla	nich	szczególnà	wartoÊç	emocjonalnà	i	religijnà.	W	nim	
wyra˝ali	swojà	wiar´	w	czasach	przeÊladowaƒ	religijnych	i	antypol-
skich	i	w	nim	widzieli	najwa˝niejszy	znak	ich	odr´bnoÊci	duchowej	
i	narodowej.	I	tylko	niekiedy	protestowali,	gdy˝	powstrzymywa∏	ich	
od	tego	dawny	i	wielki	autorytet	ksi´˝y.	

Dramat Polaków
w Kościele katolickim 
na Kresach 

Z ks. prof. dr. hab. Romanem Dzwonkowskim SAC 
rozmawia Marek A. Koprowski
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Cz´Êç Polaków, zw∏aszcza m∏odych, mimo czysto polskich 
korzeni uwa˝a si´ za Ukraiƒców i Bia∏orusinów i chce tak˝e 
w KoÊciele modliç si´ po bia∏orusku czy ukraiƒsku. Takie 
zjawisko obiektywnie istnieje. Nawet wÊród m∏odych ksi´˝y, 
wychowanych w seminariach bia∏oruskich czy ukraiƒskich, 
a tak˝e sióstr zakonnych.

Ca∏y	szereg	czynników	powodowa∏	zmiany	w	polskim	samookreÊlaniu	
si´	 znacznej	 cz´Êci	 wiernych	 KoÊcio∏a	 katolickiego	 obrzàdku	
∏aciƒskiego	 na	 Bia∏orusi	 i	 Ukrainie.	 Sà	 to:	 nieznajomoÊç	 dziejów	
Polski	 i	 jej	 kultury	 wynikajàca	 z	 braku	 oÊwiaty	 polskiej	 przez	 kilka	
pokoleƒ;	 wieloletni	 zapis	 w	 dowodzie	 osobistym	 innej	 ni˝	 polska	
narodowoÊci	dokonany	w	czasach	ZSRS;	obawa	przyznania	si´	do	
narodowoÊci	polskiej	w	czasach	represji	stalinowskich	i	póêniej;	sytu-
acja	mniejszoÊciowa	Polaków	oraz	mieszane	ma∏˝eƒstwa.	W	wyniku	
dzia∏ania	 tych	 i	 innych	 czynników	 w	 spo∏ecznoÊciach	 katolickich	
obrzàdku	∏aciƒskiego,	niegdyÊ	ca∏kowicie	polskich,	sà	obecnie	tak˝e	
wierni	o	bia∏oruskiej	i	ukraiƒskiej	ÊwiadomoÊci	narodowej.	Dotyczy	to	
zw∏aszcza	m∏odego	pokolenia.	W	zwiàzku	z	tym	pojawi∏a	si´	potrzeba	
liturgii	 w	 innych	 j´zykach.	 Jednak	 zdecydowana	 wi´kszoÊç	 wier-
nych	KoÊcio∏a	katolickiego	obrzàdku	∏aciƒskiego	nadal	uto˝samia	si´	
z	 narodowoÊcià	 polskà.	 Przeprowadzone	 ostatnio	 badania,	 oparte	
na	 du˝ej	 reprezentacji,	 wskazujà,	 ˝e	 na	 Ukrainie	 jest	 to	 ogó∏em	
71%,	a	na	Bia∏orusi	63%	(na	Grodzieƒszczyênie	83,3%),	choç	82%	
katolików	 podaje	 tu	 pochodzenie	 polskie.	 Wskazuje	 to	 na	 charak-
terystyczny	 paradoks:	 mniejszoÊç	 narodowa,	 którà	 w	 tych	 krajach	
stanowià	Polacy,	jest	wi´kszoÊcià	w	KoÊciele	katolickim.

Obecnie	 w	 koÊcio∏ach	 na	 Bia∏orusi	 i	 Ukrainie	 sytuacja,	 jeÊli	 chodzi	
o	j´zyk	liturgii,	jest	bardzo	zró˝nicowana.	Zale˝y	ona	od	po∏o˝enia	geo-
graficznego	parafii	(zachodnia	lub	wschodnia	cz´Êç	tych	krajów)	oraz	
od	stopnia	szacunku	duszpasterza	dla	oczekiwaƒ	i	duchowych	potrzeb	
wiernych.	 Ogólnie	 mówiàc,	 na	 zachodnich	 terenach	 tych	 republik	
obecny	 jest	w	koÊcio∏ach	 j´zyk	polski	 oraz	 inne	 j´zyki.	W	 ich	 cz´Êci	
wschodniej,	gdzie	ogó∏	wiernych	nie	zna	ju˝	j´zyka	polskiego,	jest	on	
tam	w	liturgii,	poza	wyjàtkami,	nieobecny.	W	stolicy	Bia∏orusi,	Miƒsku,	
gdzie	katolicy	polskiego	pochodzenia	przybyli	 z	Kresów	Wschodnich	
II	RP	liczà	ponad	300	tys.,	liturgia	w	j´zyku	polskim	istnieje	w	niewiel-
kim	lub	minimalnym	wymiarze.	Na	Ukrainie	za	przedwojennà	granicà	
Polski	 istniejà	parafie,	gdzie	zosta∏	on	 ju˝	zastàpiony	przez	ukraiƒski,	
choç	ogó∏	wiernych	nie	wyra˝a∏	 takiego	˝yczenia.	Przeciwnie,	prosili	
oni	o	jego	zachowanie.	ProÊby	tego	rodzaju	by∏y	ignorowane.	Istotnà	
sprawà	 jest	 jednak	 wsz´dzie	 nie	 aktualny	 i	 zmienny	 stan	 faktyczny,	
lecz	 nastawienie	 du˝ej	 cz´Êci	 duszpasterzy	 na	 eliminacj´	 j´zyka	 pol-
skiego	z	liturgii,	niezale˝nie	od	oczekiwaƒ	parafian.	Taka	lub	inna	opcja	
narodowoÊciowa	duszpasterza	jest	jego	osobistà	sprawà.	Gdy	jednak	
w	sposób	negatywny	rzutuje	ona	na	jego	stosunek	do	oczekiwaƒ	wier-
nych	innej	ni˝	on	narodowoÊci	dotyczàcych	j´zyka	w	liturgii,	prowadzi	
to	do	naruszenia	ich	praw	w	KoÊciele.

Na	Bia∏orusi	bia∏orutenizacja	j´zyka	w	KoÊciele	uwa˝ana	jest	cz´sto	
przez	 duchowieƒstwo	 z	 Polski	 oraz	 cz´Êç	 duchowieƒstwa	 miejsco-
wego	za	dzia∏anie	post´powe,	a	 j´zyk	polski	w	koÊciele	za	element	
przesz∏oÊci.	Nastawienie	to,	zapoczàtkowane	przez	pierwszà	ze	wspo-
mnianych	 kategorii	 duszpasterzy,	 przyj´∏a	 znaczna	 cz´Êç	 m∏odego	
pokolenia	 ksi´˝y	 miejscowych.	 Pochodzà	 oni	 zwykle	 z	 polskich	
rodzin.	 Jednak	 najcz´Êciej	 nie	 by∏y	 one	 w	 stanie	 przekazaç	 swym	
dzieciom	 jakiejkolwiek	 wiedzy	 o	 historii	 i	 kulturze	 Polski.	 Tote˝	 ich	
opcja	narodowoÊciowa,	bardzo	cz´sto	inna	ni˝	rodziców,	jest	wyni-
kiem	poznania	w	szkole	i	z	mass	mediów	historii	i	kultury	Bia∏orusi	
lub	Ukrainy	w	jej	budzàcym	dum´	narodowà	uj´ciu,	przy	ca∏kowitej	
nieznajomoÊci	 historii	 Polski	 i	 jej	 kultury	 lub	 zapoznaniu	 si´	 z	 nià	
w	 dalekich	 od	 rzeczywistoÊci	 uj´ciach,	 popularyzowanych	 w	 tych	

krajach.	Ogólnie	mówiàc,	opcja	 ta	 jest	 rezultatem	
pozbawienia	Polaków,	najpierw	przez	w∏adze	 car-
skie,	 a	 póêniej	 sowieckie,	 mo˝liwoÊci	 poznania	
dziejów	i	kultury	swojego	narodu.

Warto  mo˝e  wspomnieç,  ˝e  rugowanie 
j´zyka polskiego przez duchowieƒstwo jest 
sprzeczne z wytycznymi w tej kwestii Sto-
licy Apostolskiej.

Kwestià,	 która	 pozostaje	 w	 gestii	 biskupów	
kierujàcych	diecezjami,	w	których	 sà	 ró˝ne	grupy	
narodowe,	 jest	 sprawà	zapewnienia	ka˝dej	 z	nich	
mo˝liwoÊci	korzystania	z	liturgii	w	ojczystym	j´zyku.	
Takie	sà	wskazania	wielu	dokumentów	papieskich.	
Niektórzy	 z	 hierarchów	 i	 duszpasterzy	 w	 oma-
wianych	 tu	 krajach	 zdajà	 si´	 ich	 nie	 dostrzegaç	
i	przyjmujà	opini´,	̋ e	skoro	Polacy	znajà	miejscowy	
j´zyk	paƒstwowy,	to	powinni	mieç	liturgi´	jedynie	
w	 tym	 j´zyku.	 Tego	 rodzaju	 poglàd	 wyra˝a	 tak˝e	
niekiedy	 hierarchia	 KoÊcio∏a	 greckokatolickiego	
i	 Ukraiƒskiego	 KoÊcio∏a	 Prawos∏awnego	 Kijow-
skiego	 Patriarchatu.	 Uzasadnia	 to	 potrzebà	
wzniesienia	 si´	 ponad	 partykularyzmy	 narodowe.	
Postulat	ten	jednak	kierowany	jest	nie	do	ka˝dej	ze	
stron,	lecz	jedynie	do	Polaków.

Kardyna∏	 Lubomyr	 Huzar,	 g∏owa	 KoÊcio∏a	 grec-
kokatolickiego	 na	 Ukrainie,	 z	 okazji	 wizyty	
Papie˝a	Jana	Paw∏a	II	w	tym	kraju	w	czerwcu	2001	r.	
postulowa∏	 okreÊlenie	 si´	 KoÊcio∏a	 rzymskokato-
lickiego,	„czy	chce	on	byç	na	Ukrainie	KoÊcio∏em	
katolickim	 obrzàdku	 ∏aciƒskiego	 czy	 KoÊcio∏em	
polskim”.	 JeÊli	 wypowiedê	 ta	 zosta∏a	 w∏aÊciwie	
zanotowana,	to	odmawia	ona	katolickiego	charak-
teru	 istniejàcemu	 od	 stuleci	 KoÊcio∏owi	 obrzàdku	
∏aciƒskiego	 z	 tego	 wzgl´du,	 ˝e	 jego	 wierni	 modlà	
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si´	 po	 polsku.	 Oznacza	 tak˝e	 odmow´	 prawa	 do	
w∏asnego	j´zyka	w	KoÊciele	najwi´kszej	grupie	jego	
wiernych.	 Relacjonujàcy	 t´	 wypowiedê	 publicy-
sta	 polski	 doda∏,	 ˝e	 KoÊció∏	 obrzàdku	 ∏aciƒskiego	
stoi	 przed	 podstawowym	 dylematem	 „wyboru	
pomi´dzy	wiernoÊcià	swej	dawnej	polskiej	tradycji	
a	ewangelizacjà	spo∏eczeƒstwa	ukraiƒskiego	w	jego	
w∏asnym	 j´zyku”.	 Jest	 to	 w	 istocie	 ˝àdanie	 od	
wiernych	 narodowoÊci	 polskiej,	 obecnych	 w	 tym	
KoÊciele,	rezygnacji	z	ojczystego	j´zyka	w	modlitwie,	
a	wi´c	wyrzeczenia	si´	w∏asnej	to˝samoÊci	ducho-
wej,	 która	 dla	 ka˝dego	 cz∏owieka	 jest	 niezwyk∏à	
wartoÊcià	duchowà.	Tylko	ca∏kowite	zlekcewa˝enie	
tego	 faktu	 mog∏o	 pozwoliç	 na	 tak	 arbitralne	
sformu∏owania.	 Jako	 uzasadnienie	 publicysta	
poda∏	„ewangelizacj´	spo∏eczeƒstwa	ukraiƒskiego”.	
Spo∏eczeƒstwo	to	 jest	w	przyt∏aczajàcej	wi´kszoÊci	
prawos∏awne,	a	w	pewnej	cz´Êci	greckokatolickie.	
Nasuwa	 si´	 pytanie,	 kogo	 ma	 ona	 dotyczyç	 po	
eliminacji	z	KoÊcio∏a	katolickiego	„dawnej	 tradycji	
polskiej”,	a	w	rzeczywistoÊci	j´zyka	polskiego.

Nale˝y	tu	przypomnieç	natur´	KoÊcio∏a:	nie	mo˝e	
on	 byç	 polski,	 ukraiƒski,	 bia∏oruski,	 litewski	 itp.,	
lecz	powinien	byç	KoÊcio∏em	katolickim	w	Polsce,	
na	Ukrainie,	na	Bia∏orusi	czy	na	Litwie,	w	którym	
jest	 miejsce	 dla	 wszystkich,	 którzy	 chcà	 do	 niego	
nale˝eç	 i	 modliç	 si´	 w	 swoim	 j´zyku.	 Wszyscy,	
niezale˝nie	 od	 narodowoÊci,	 majà	 w	 nim	 takie	
same	prawa	do	liturgii,	nauczania	i	opieki	religijnej	
w	swoim	j´zyku,	jeÊli	sobie	tego	˝yczà.	Odmawia-
nie	tego	ludnoÊci	polskiej	z	racji	jej	zamieszkiwania	
w	paƒstwie	bia∏oruskim	czy	ukraiƒskim	jest	zaprze-
czeniem	 ponadnarodowej	 misji	 KoÊcio∏a.	 Jego	
zadaniem	nie	jest	s∏u˝ba	zachowaniu	ÊwiadomoÊci	
narodowej	 tej	 czy	 innej	 grupy	 wiernych	 ani	 te˝	
zmienianie	 jej	 na	 innà	 za	 pomocà	 zmiany	 j´zyka	
nabo˝eƒstw,	lecz	odpowiadanie	na	jej	oczekiwania	
i	proÊby,	gdy	chodzi	o	j´zyk	liturgii.

W	 KoÊciele	 katolickim	 obrzàdku	 ∏aciƒskiego	 nie	
mo˝e	byç	wy∏àcznoÊci	narodowej	i	j´zykowej	i	nie	
mo˝e	 byç	 ona	 wprowadzana	 do	 tego	 KoÊcio∏a,	
jak	 to	 si´	 ju˝	 niekiedy	 dzieje.	 Podczas	 wielkich	
uroczystoÊci	 religijnych	 na	 Bia∏orusi	 w	 niektórych	
sanktuariach	maryjnych	tysiàce	obecnych	wiernych	
nie	mo˝e	zaÊpiewaç	ani	jednej	znanej	im	od	wieków	
pieÊni	w	j´zyku	polskim,	bo	miejscowi	duszpasterze	
wype∏niajà	ca∏y	jej	program	j´zykiem	bia∏oruskim.	
Tak	 by∏o	 np.	 15	 lipca	 br.	 w	 parafii	 Gudogaje	
w	obwodzie	grodzieƒskim,	gdzie	odby∏a	 si´	koro-
nacja	obrazu	Matki	Boskiej,	czczonego	tam	od	kilku	
wieków.	Parafià	kierujà	zakonnicy	z	Polski.

Jest to przykre.

Tak,	 bo	 j´zyk	 liturgii	 i	 modlitwy	 nie	 mo˝e	 zale˝eç	
od	kraju	zamieszkania	wiernych.	Zale˝y	bowiem	od	
ich	narodowoÊci	i	˝yczeƒ,	które	duszpasterze,	z	racji	
swego	 powo∏ania	 i	 ponadnarodowej	 misji,	 majà	
obowiàzek	 respektowaç.	 Eliminowanie	 j´zyka	 pol-
skiego	z	koÊcio∏ów	na	Bia∏orusi	i	Ukrainie,	niezale˝nie	
od	oczekiwaƒ	wiernych,	oznacza	ich	bia∏orutenizacj´	

i	 ukrainizacj´	 oraz	 wype∏nianie	 przez	 KoÊció∏	 tego	 rodzaju	 zadania.	
Jest	ono	przeciwne	jego	nauczaniu	oraz	ogólnoÊwiatowym	normom	
prawnym	 polecajàcym	 respektowanie	 j´zyka	 ojczystego	 mniejszoÊci	
narodowych,	tak˝e	w	ich	˝yciu	religijnym.

Spraw´ t´ mocno stawia∏ Zwiàzek Polaków na Bia∏orusi?

Zwiàzek	Polaków	na	Bia∏orusi,	wyst´pujàc	1992	r.	w	sprawie	j´zyka	
polskiego	w	koÊcio∏ach,	 sformu∏owa∏	 zasady,	które	pozostajà	aktu-
alne	niezale˝nie	od	 terenu.	Brzmia∏y	one:	„Na Bia∏orusi  sà Polacy. 
Majà  oni  prawo  modliç  si´  do  Boga  w  j´zyku  ojczystym.  Takie 
samo  prawo  majà  do  j´zyka  bia∏oruskiego  parafianie  Bia∏orusini. 
Prawo wyboru j´zyka nale˝y wy∏àcznie do wiernych, a nie do osób 
z  zewnàtrz.  Powy˝sze  zasady  powinny  byç  respektowane  przez 
KoÊció∏ i paƒstwo, zainteresowane osoby i instytucje”.

W	Polsce	mniejszoÊci	narodowe	–	niemiecka,	ukraiƒska,	bia∏oruska,	
litewska	 i	 inne,	majà	swobod´	pos∏ugiwania	si´	w	˝yciu	religijnym	
swoimi	 j´zykami	 ojczystymi.	 Na	 Ukrainie	 w	 regionie	 Zakarpacia	
w	koÊcio∏ach	panuje	j´zyk	s∏owacki	i	w´gierski.	W	Rumunii	w´gierska	
mniejszoÊç	 narodowa	 bez	 przeszkód	 korzysta	 w	 duszpasterstwie	
ze	swojego	 j´zyka.	W	Szwajcarii	w	˝yciu	paƒstwowym	i	 religijnym	
u˝ywane	sà	trzy	j´zyki,	choç	istnieje	jeden	naród	szwajcarski.

W	 wyniku	 zmian	 koÊcielnych,	 narodowoÊciowych	 i	 politycznych	
KoÊció∏	 katolicki	 obrzàdku	 ∏aciƒskiego,	 istniejàcy	 od	 niemal	 700	
lat	na	Bia∏orusi	 i	Ukrainie,	 zmienia	swój	dotychczasowy	charakter.	
Z	KoÊcio∏a	pod	wzgl´dem	kulturowym	polskiego	staje	si´	stopniowo	
w	tym	wzgl´dzie	bia∏oruski	i	ukraiƒski,	w	wyniku	dzia∏aƒ	cz´Êci	hierar-
chii	i	duszpasterzy,	jakkolwiek	wi´kszoÊç	jego	wiernych	uto˝samia	si´	
nadal	z	narodowoÊcià	polskà	i	oczekuje	j´zyka	polskiego	w	koÊcio∏ach.	
Wed∏ug	wspomnianego	nauczania	KoÊcio∏a,	mniejszoÊci	narodowe	
powinny	mieç	zapewnione	prawo	do	wyznawania	wiary	w	swoim	
j´zyku.	Na	Bia∏orusi	i	Ukrainie	KoÊció∏	katolicki	zawdzi´cza	ludnoÊci	
polskiej	swoje	tam	przetrwanie	w	czasach	przeÊladowaƒ	oraz	odro-
dzenie.	 Majà	 w	 nim	 oni	 takie	 same	 prawa,	 jak	 ka˝da	 inna	 grupa	
narodowoÊciowa	ludnoÊci	katolickiej.

Zwolennikom  przymusowej  bia∏orutenizacji  i  ukrainizacji 
Polaków na Bia∏orusi i Ukrainie warto przypomnieç, ˝e stajà 
si´  kontynuatorami  carskich  rusyfikatorów,  od  których  ich 
narody najbardziej ucierpia∏y?

Od	wieku	XIV	poczynajàc,	w	okresie	istnienia	I	i	II	Rzeczypospolitej	
na	 ziemiach	 tych	krajów	powsta∏a	 rozwini´ta	 struktura	duszpaster-
ska	 KoÊcio∏a	 katolickiego	 obrzàdku	 ∏aciƒskiego,	 greckokatolickiego	
i	ormiaƒskiego	oraz	KoÊcio∏a	prawos∏awnego,	nie	mówiàc	o	innych	
religiach.	 Jej	 uzupe∏nieniem	 i	 rozwini´ciem	 by∏o	 kilkaset	 klaszto-
rów	 zakonów	 m´skich	 i	 ˝eƒskich	 obu	 obrzàdków	 katolickich	 oraz	
prawos∏awnych,	 prowadzàcych	 prac´	 duszpasterskà,	 kulturowà	
i	 charytatywnà.	 By∏	 to	 rezultat	 panujàcej	 w	 Rzeczypospolitej	 tole-
rancji	i	wolnoÊci	religijnej.	Po	rozbiorach	Polski	dorobek	materialny,	
kulturowy	 i	 duchowy	 KoÊcio∏a	 obrzàdku	 wschodniego,	 a	 w	 wiel-
kiej	mierze	 i	 ∏aciƒskiego,	przej´∏a	Cerkiew	prawos∏awna,	w	wyniku	
antykatolickich	i	antypolskich	dzia∏aƒ	w∏adz	carskich.	Obecnie	na	zie-
miach	dawnej	I	i	II	RP	posiada	ona	wi´cej	parafii	ni˝	w	ca∏ej	Federacji	
Rosyjskiej	i	stàd	w	ogromnym	stopniu	pochodzi	jej	duchowieƒstwo.	
W	ten	sposób	korzysta	ona	z	dziedzictwa	religijnego	Rzeczypospo-
litej,	 które	 powsta∏o	 dzi´ki	 panujàcej	 w	 niej	 wolnoÊci	 i	 tolerancji	
religijnej.	Dodajmy	na	koniec	to,	czego	zdaje	si´	nie	dostrzegaç	naro-
dowo	nastawiona	opozycja	na	Bia∏orusi	i	narodowcy	ukraiƒscy:	tam,	
gdzie	 si´ga∏y	 granice	 Rzeczypospolitej	 i	 jej	 kultura,	 zachowa∏a	 si´	
bia∏oruska	i	ukraiƒska	kultura	i	ÊwiadomoÊç	narodowa.	Tam,	gdzie	
panowa∏a	Rosja,	dokona∏a	si´	jej	skuteczna	rusyfikacja.
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Serdecznie pozdrawiam 
moich Rodaków... 
nowe książki ks. Romana Dzwonkowskiego SaC

¸àczy nas pochodzenie od tej samej matki, Ojczyzny...

Papie˝	Jan	Pawe∏	II	podczas	swojego	pielgrzymowania	zwraca∏	si´	do	
Polaków	 rozsianych	 po	 Êwiecie	 s∏owami:	 „Serdecznie  pozdrawiam 
moich Rodaków...”	W	opracowaniu	„Papie˝ Jan Pawe∏ II do Polonii 
i Polaków za Granicà”	ks.	prof.	Roman	Dzwonkowski	zebra∏	naucza-
nie	 Ojca	 Âwi´tego	 w	 homiliach	 wyg∏oszonych	 podczas	 spotkaƒ	
z	 rodakami	w	45	 krajach	 Êwiata	 i	w	Rzymie	w	 latach	1979-2003.	
Ka˝da	 podró˝	 apostolska	 Papie˝a-Polaka	 by∏a	 dla	 nas	 ogromnym	
wydarzeniem	 i	mobilizacjà	duchowà,	aby	od∏o˝yç	 troski	 codzienne	
i	wyruszyç	na	spotkanie.	

„Istnieje  mi´dzy  nami  ∏àcznoÊç,  której  nikt  nie  mo˝e 
rozerwaç  ani  zniszczyç.  Jest  to  ∏àcznoÊç,  która  ma  swoje 
êród∏o  w  pochodzeniu  od  matki.  Ojczyzna  jest  matkà! 
Ca∏e pokolenia przekaza∏y nam to dziedzictwo...” – mówi∏ 
Papie˝ do polskich pielgrzymów w Watykanie w 1987 roku.

Ojciec	Âwi´ty	mia∏	wielkie	poczucie	duchowych	 korzeni,	 z	 których	
wyrós∏	i	–	jak	pami´tamy	–	zawsze	mówi∏:	„ja,	Jan	Pawe∏	II,	Biskup	

Papież Jan Paweł II. 
Spotkania z Polakami na Wschodzie 1993-1999-2001-2002

Rzymu,	Syn	Polskiej	Ziemi”.	By∏	tym	Polakiem,	który	
prawdziwie	 rozumia∏	 dzieje	 i	 problemy	 polskich	
emigrantów.	 W	 ka˝dym	 miejscu	 na	 ziemi	 s∏owa	
Papie˝a	 budzi∏y	 poczucie	 przywiàzania	 do	 opusz-
czonej	Macierzy,	a	jednoczeÊnie	wypowiadane	by∏y	
w	konkretnym	miejscu,	w	okreÊlonej	sytuacji	poli-
tycznej,	historycznej	i	religijnej	–	w	odniesieniu	do	
okreÊlonych	 Êrodowisk	 i	 konkretnych	 osób.	 Spo-
tkania	z	rodakami	na	Wschodzie	mia∏y	szczególne	
znaczenie	dla	ich	to˝samoÊci	kulturowej	i	poczucia	
zwiàzania	z	narodem	Papie˝a.	

Obecnie	ukaza∏a	si´	nowa	ksià˝ka	ks.	prof.	
Romana	Dzwonkowskiego	pt.	„Jan Pawe∏ II. 
Spotkania z Polakami na Wschodzie”,	opra-
cowana	na	podstawie	wizyt	Papie˝a	w	krajach	
by∏ego	Zwiàzku	Sowieckiego	w	latach	1993,	
1999,	2001	i	2002.
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Pielgrzymka	papie˝a	Benedykta	XVI	w	Mek-
syku	jest	doÊwiadczeniem	niewyobra˝alnego	
prze˝ycia	 wiary	 w	 ludzie	 meksykaƒskim.	
Klimat	oczekiwania	na	spotykanie	Namiest-
nika	Chrystusowego	odczuliÊmy	jako	jednà	
wielkà	eksplozjà	radosnych	serc.	Tego	nie	
da	si´	opisaç	i	trudno	naÊladowaç,	jeÊli	nie	
jest	si´	Meksykaninem.	Ojciec	Âwi´ty	Jan	
Pawe∏	 II,	 jedyny,	 który	 to	 potrafi∏	 zrobiç,	
w	podzi´kowaniu	us∏ysza∏:	„Janie	Pawle	II,	
Ty	jesteÊ	Meksykaninem”.	

Od	pierwszych	dni	przyjazdu	naszego	do	Meksyku	 (16	marca	2012)	
na	 XXI	 pielgrzymk´	 rowerowà	 „Âladami	 b∏ogos∏awionego	 Jana	
Paw∏a	 II”	 doÊwiadczamy	 wspania∏ych	 wra˝eƒ,	 Êwiadectwa	 mi∏oÊci	
Matki	Bo˝ej	z	Guadalupe,	ogromnie	rozpowszechnionego	kultu	Bo˝ego	
Mi∏osierdzia,	czci	Êw.	siostry	Faustyny	Kowalskiej	i	papie˝a	b∏og.	Jana	
Paw∏a	II.	Polacy	sà	w	Meksyku	bardzo	szanowani,	a	wr´cz	„uwielbiani”	
ze	wzgl´du	na	pami´ç	o	Pielgrzymie	Pokoju,	 Janie	Pawle	 II.	 I	dzi´ki	
takiej	 duchowoÊci	 spo∏eczeƒstwa	 meksykaƒskiego	 nasza	 trudna	 piel-
grzymka	 rowerowa	 ma	 szanse	 wielkiego	 powodzenia	 i	 pomyÊlnego	
zakoƒczenia	(6	kwietnia	br.).	

Kiedy	23	marca	wje˝d˝aliÊmy	na	 rowerach	 z	 flagà	bia∏o-czerwonà	
do	 miasta	 Leon,	 które	 za	 kilka	 godzin	 mia∏o	 spotkaç	 Papie˝a,	 nie	
mogliÊmy	 si´	 nacieszyç	 pozdrowieniami	 mieszkaƒców;	 by∏o	 to	 tak	
spontaniczne	i	silne,	˝e	∏zy	wzruszenia	same	si´	cisn´∏y,	gdy	policja	
przez	megafony	og∏asza∏a:	„Polonia	na	rowerach	przybywa	do	nas”	
-	Benvenidos	Polonia.	

Plakaty	 z	 papie˝em	 Benedyktem	 XVI	 wsz´dzie	 estetycznie	 roz-
mieszczone.	 Wystrój	 czystych	 ulic	 miasta	 Leon	 to	 wzór	 godny	 do	
naÊladowania.	Pod	katedrà	t∏umy	czekajàce	na	przyjazd	Benedykta	
XVI	prosi∏y	o	foto	z	rowerzystami	i	o	b∏ogos∏awieƒstwo	Padre	Dario.	
Kiedy	ÊpiewaliÊmy	„Bark´”	po	polsku,	 lud	meksykaƒski	w∏àczy∏	si´	
w	 Êpiew	 w	 j´zyku	 hiszpaƒskim.	 W	 tym	 momencie	 zapomnieliÊmy	
o	trudzie	i	zm´czeniu	po	przejechaniu	ju˝	ponad	700	km	po	górach	

Wileńska młodzież  
z Benedyktem XVI 
w Meksyku
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Meksyku	 (2300	 m	 n.p.m.).	 UdzieliliÊmy	 wywiadów,	 opowiadajàc	
o	naszej	wileƒskiej	pielgrzymce	rowerowej	i	dzielàc	si´	wra˝eniami	ze	
stacjami	telewizyjnymi	ró˝nych	krajów.

Na	 ulicach	 miasta	 Leon	 razem	 z	 czekajàcymi	 na	 przejazd	
papie˝a	 odmawialiÊmy	 Koronk´	 do	 Bo˝ego	 Mi∏osierdzia,	 na	 prze-

mian,	 raz	 w	 j´zyku	 hiszpaƒskim,	 raz	 po	 polsku.	
Wspólnie	 g∏oÊno	 wo∏aliÊmy	 Viva	 Papa	 Benedito,	
ale	 na	 nasze	 okrzyki	 Viva	 Mexico,	 oni	 jeszcze	
g∏oÊniej	 odpowiadali	 Viva	 Polonia.	 Setki	 tysi´cy	
ludzi,	 powiewajàce	 papieskie	 choràgiewki	 i	 wize-
runki,	 to	 niepowtarzalne	 Êwi´to	 wierzàcych	
i	 poszukujàcych	 Chrystusa	 Króla	 na	 drogach	
swojego	 ˝ycia.	 I	 nagle	 krzyk	 arriva	 papa!	 Jedzie	
papie˝!	Tak.	Samochód	przeje˝d˝a	doÊç	szybko,	ale	
radoÊç	i	b∏ogos∏awieƒstwo	papie˝a	Benedykta	XVI	
uszcz´Êliwia	wiwatujàce	t∏umy.	

Niedzielna	 Msza	 Êw.	 nieopodal	 góry	 ze	 statuà	
Chrystusa	Króla	w	Silao	zgromadzi∏a	ponad	milion	
ludzi	na	modlitwie.	Panorama	dla	papieskiej	 litur-
gii	 wspania∏a.	 Papamobile	 przejecha∏	 blisko	 nas,	
co	 wzruszy∏o	 ka˝dego	 dog∏´bnie,	 ˝e	 oto	 prze-
cie˝	 modlimy	 si´	 na	 ziemi	 meksykaƒskiej,	 ziemi	
Indian,	 Azteków	 w	 otoczeniu	 wielkiego	 skupienia	
i	pobo˝noÊci	spracowanych	rolników.	Dawa∏o	nam	
to	poczucie,	jak	wa˝na	jest	ta	pielgrzymka	apostol-
ska	papie˝a	Benedykta	XVI	dla	narodu	i	paƒstwa	
Meksyku.	Papie˝	trafi∏	do	serc	ludu	i	tak˝e,	jak	Jan	
Pawe∏	 II,	 otrzyma∏	 tytu∏:	 „Benedykcie	 XVI,	 jesteÊ	
Meksykaninem”.

Ks.	hm.	Dariusz	Staƒczyk	
25	marca	2012,	Leon,	Meksyk
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