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Z	g∏osów	osób	odpowiedzialnych	za	merytoryczne	przygoto-
wanie	i	poprowadzenie	Zjazdu,	g∏osów	goràcych,	pe∏nych	
jeszcze	 zjazdowych	 emocji,	 mo˝na	 by∏o	 wnosiç,	 ˝e	 Zjazd	
zakoƒczy∏	 si´	 sukcesem.	 co	 to	 oznacza?	 Sprawnie	 zreali-

zowano	 za∏o˝ony	 program,	 dokonano	 przeglàdu	 najwa˝niejszych	
problemów	 i	 zaproponowano	metody	 ich	 rozwiàzania.	Tylko	 tyle	
i	a˝	 tyle.	czegó˝	wi´cej	oczekiwaç	mo˝na	od	uczestników	obrad,	
którzy	mogà	 jedynie	analizowaç,	proponowaç,	 sugerowaç,	którzy	
pozbawieni	 sà	 mocy	 tworzenia	 rozwiàzaƒ	 prawnych.	 ciàg	 dalszy	
nale˝y	do	organizacji	i	cia∏	reprezentujàcych	polonijny	Êwiat	–	mam	
tu	na	myÊli	Rad´	Polonii	Âwiata	i	jej	prezydium,	oraz	od	nas,	Sto-
warzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”,	 które	 zgodnie	 z	 wolà	 tego	 oraz	
trzech	poprzednich	Zjazdów,	ma	reprezentowaç	Poloni´	i	Polaków	
z	Zagranicy,	wobec	organów	w∏adzy	w	Polsce,	a	mówiàc	konkret-
niej,	ma	byç	rzecznikiem	polonijnych	spraw	w	kraju.

Staramy	 si´	 z	 tego	 obowiàzku	 wywiàzywaç	 z	 najlepszà	 wolà.	
ObecnoÊç	na	uroczystym	otwarciu	Zjazdu	Pana	Prezydenta,	obrady	
Sejmu	Polonijnego	w	sali	obrad	plenarnych	polskiego	Parlamentu,	
wystàpienia	wysokich	przedstawicieli	rzàdu	–	wszystko	to	Êwiadczy	
o	wadze,	jakà	paƒstwo	polskie	przyk∏ada	do	zagadnieƒ	polonijnych	
i	 pozwala	 ˝ywiç	 nadziej´,	 ˝e	 g∏os	 Zjazdu,	 g∏os	 Polonii	 i	 Polaków	
z	 Zagranicy,	 zostanie	 z	 uwagà	 wys∏uchany,	 a	 postulaty	 zjazdowe	
z	najlepszà	wolà	rozpatrzone.

Obradujàcy	 wielokrotnie	 przywo∏ywali	 postaç	 Ojca	 Âwi´tego	 Jana	
Paw∏a	 II,	 którego	 s∏owa,	 zaczerpni´te	 z	 przemówienia	 do	 uczestni-
ków	 konferencji	 „Kraj-emigracja”	 w	 Rzymie	 w	 1990	 r.	 sta∏y	 si´	
mottem	 Zjazdu.	„Tak bardzo wa˝ne jest, by czuç si´ Polakiem, 
mieç ÊwiadomoÊç polskich korzeni, które si´gajà tysiàca lat, 
a czerpià swà si∏´ z chrzeÊcijaƒskiej wiary i europejskiej kultury. 
ÂwiadomoÊç tych zwiàzków, a zarazem ÊwiadomoÊç wartoÊci 
w∏asnej kultury pomogà nam w∏aÊciwie oceniç samych siebie 
i zwi´kszà poszanowanie kultury innych narodów. JesteÊmy 
odpowiedzialni za Polsk´, za to, co ona stanowi, za to, co od niej 
otrzymaliÊmy i otrzymujemy”. S∏owa	niezmiernie	wa˝kie,	poniewa˝	

IV Zjazd Polonii
i Polaków z Zagranicy
jest już za nami 

Przez	kilka	sierpniowych	dni	reprezentanci	
44	krajów	Êwiata	radzili	w	Warszawie	i	Pu∏tusku
nad	dniem	dzisiejszym	i	przysz∏oÊcià	spraw	
polonijnych.	Trudno	gospodarzom	oceniaç	
przygotowane	przedsi´wzi´cie	–	tutaj	g∏os	
nale˝a∏oby	raczej	oddaç	uczestnikom	Zjazdu	–	
chcia∏bym	jedynie	pozwoliç	sobie	na	kilka	refleksji	
z	perspektywy	gospodarza	i	wspó∏organizatora.

w	nat∏oku	poruszanych	spraw	przypomina∏y	zasad-
niczy	 powód,	 dla	 którego	 w	 ogóle	 do	 Pu∏tuska	
przybyliÊmy.	 Tym	 powodem	 jest	 Polska.	 To	 ona	
sprawia,	 ˝e	 niezale˝nie	 od	 miejsca	 zamieszkania	
pozostajemy	 Wspólnotà,	 zjednoczonà	 wspólnie	
odczuwanym	 poj´ciem	 Ojczyzny.	 Papie˝	 Polak	
pozostaje	dla	nas	nadal	najlepszym	nauczycielem	
w∏aÊciwie	rozumianego	patriotyzmu,	a	mnie,	obec-
nemu	podczas	obrad	Zjazdu,	trudno	nie	zauwa˝yç,	
˝e	nasi	rodacy	z	zagranicy	znajdujà	miejsce	poÊród	
najlepszych	Jego	uczniów.

Prezes	Stowarzyszenia
„Wspólnota	Polska”
longin	Komo∏owski
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IV Zjazd Polonii i Polaków 
z Zagranicy pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronis∏awa Komorowskiego 
obradowa∏ w Warszawie i Pu∏tusku 
w dniach 24-26 sierpnia 2012 r., 
dwadzieÊcia lat po pierwszym 
Zjeêdzie, który odby∏ si´ 
w Krakowie z udzia∏em ok. 
2 tysi´cy Polaków z ca∏ego Êwiata.

24	sierpnia	w	Warszawie	IV	Zjazd	rozpoczà∏	
si´	 tradycyjnie	 od	 z∏o˝enia	 wieƒców	

przed	Grobem	Nieznanego	˚o∏nierza	na	Placu	
Józefa	 Pi∏sudskiego.	 W	 tej	 wzruszajàcej	 cere-
monii	 oddania	 ho∏du	 ˝o∏nierzom	 poleg∏ym	
w	walce	o	wolnoÊç	i	niepodleg∏oÊç	Polski	wzi´li	
udzia∏	przedstawiciele	organizacji	polonijnych	
z	 wielu	 paƒstw	 Êwiata,	 zarówno	 kombatanci,	
jak	 i	 cz∏onkowie	 organizacji	 m∏odzie˝owych.	
Z∏o˝ono	trzynaÊcie	wieƒców	ku	czci	poleg∏ych	
na	wszystkich	frontach	wojennych	Rodaków.

Tradycyjnie	 duchowym	 przygotowaniem	 do	
Zjazdu	 by∏a	 uroczysta	 Msza	 Êw.	 w	 intencji	
Polonii	 i	 Polaków	 na	 Êwiecie,	 którà	 w	 archi-
katedrze	 Êw.	 Jana	 sprawowa∏o	 kilkunastu	
ksi´˝y	 z	 ró˝nych	 zakàtków	 Êwiata	 pod	 prze-
wodnictwem	 Prymasa	 Polski	 abp.	 Józefa	
Kowalczyka.	 delegaci	 na	 Zjazd	 uczestniczyli	
w	przygotowaniu	liturgii	s∏owa,	darów	o∏tarza	
i	 modlitwie	 wiernych,	 zaÊ	 pi´knà	 opraw´	
muzycznà	 i	 Êpiewy	 liturgiczne	 zapewni∏	 chór	
Zespo∏u	PieÊni	i	Taƒca	„Wileƒszczyzna”.

W	kazaniu	Prymas	Polski	podzi´kowa∏	Stowa-
rzyszeniu	 „Wspólnota	 Polska”	 za	 wieloletnià	
trosk´	 i	 prac´	 na	 rzecz	 rodaków	 na	 Êwiecie,	
a	 do	 przedstawicieli	 Polonii	 zwróci∏	 si´	
z	przes∏aniem,	aby	zachowali	pami´ç	o	swych	
korzeniach,	 nie	 wstydzili	 si´	 modlitwy	 i	 trak-
towali	KoÊció∏	 jako	swojà	duchowà	Ojczyzn´.	
Przypomnia∏	 s∏owa	 papie˝a	 Jana	 Paw∏a	 II	
wypowiedziane	w	1979	roku	w	Meksyku:	„Bo	
na	 ogó∏	 Polacy,	 gdziekolwiek	 sà	 w	 Êwiecie,	
zachowujà	 wi´ê	 z	 Ojczyznà	 poprzez	 KoÊció∏,	

poprzez	pami´ç	Matki	Bo˝ej	Jasnogórskiej,	naszych	Êwi´tych	
patronów,	poprzez	te	wszystkie	tradycje	religijne,	którymi	˝y∏	
naród	 tysiàc	 lat	 i	którymi	 ˝yje	dzisiaj,	w	dalszym	ciàgu,	 ˝yje	
dzisiaj”.

Kronika
zjazdu
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Ksiàdz	 Prymas	 zapewni∏	 jednoczeÊnie,	 ˝e	 KoÊció∏	 w	 Polsce	
i	 duszpasterze	 polonijni	 nieustannie	 czuwajà	 nad	 ˝yciem	
duchowym	emigrantów	w	du˝ych	skupiskach	 i	wsz´dzie	 tam,	
gdzie	 znajdujà	 si´	 Polacy.	 abp	 Józef	 Kowalczyk	 zaapelowa∏	

tak˝e	 do	 zgromadzonych,	 aby	 nie	 poddawali	
si´	 izolacji	 za	 granicà,	 lecz	 anga˝owali	 si´	
w	 budowanie	 wspólnot	 religijnych	 w	 kraju	
osiedlenia	w	ramach	KoÊcio∏ów	lokalnych.
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> Uroczysta	 inauguracja	 IV	 Zjazdu	 mia∏a	 miejsce	
na	 Zamku	 Królewskim	 w	 obecnoÊci	 Prezydenta	
RP	Bronis∏awa	Komorowskiego.	Konferansjerem	
na	 Zamku	 by∏a	 dziennikarka	 TV	 Polonia	 agata	
Konarska.	 GoÊci	 i	 uczestników	 Zjazdu	 powita∏	
prezes	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”	lon-
gin	 Komo∏owski,	 który	 w	 swoim	 przemówieniu	
wskaza∏,	 ˝e	 wszystkich	 zgromadzonych	 ∏àczy	
polska	 mowa	 i	 poczucie	 to˝samoÊci	 narodowej,	
których	zachowanie	na	obczyênie	wcale	nie	 jest	
∏atwe.	 Nast´pnie	 g∏os	 zabra∏a	 helena	 Miziniak,	
wiceprezes	 Rady	 Polonii	 Âwiata,	 dodajàc,	 ˝e	
dowodem	bezgranicznego	przywiàzania	emigran-
tów	do	Ojczyny	 jest	 fakt,	 i˝	po	raz	kolejny	zjazd	
odbywa	 si´	 w∏aÊnie	 w	 Polsce.	 cytujàc	 Wiesz-

cza:	„Ojczyzna	to	nasz	zbiorowy	obowiàzek”	wskaza∏a,	˝e	mamy	
obowiàzek	wspólnego	dzia∏ania	oraz	budowania	jednoÊci	i	zgody	
narodowej.

Nawiàzujàc	 do	 has∏a	 Zjazdu	 „...by	 czuç	 si´	 Polakiem”,	 pre-
zydent	 RP	 Bronis∏aw	 Komorowski	 powiedzia∏,	 ˝e	 wzajemnie	
jest	nam	potrzebne	poczucie	 ∏àcznoÊci	emocjonalnej	 i	organi-
zacyjnej	 pomi´dzy	 Polskà	 i	 Polakami	 rozsianymi	 po	 Êwiecie.	
PodkreÊli∏,	 ˝e	 zamieszkujàcy	poza	 krajem	Polacy	 zawsze	b´dà	
czàstkà	 „polskiej	 sprawy”	 i	 przekonywa∏,	 ˝e	 awans	 Polski	 do	
krajów	integrujàcych	si´	ze	Êwiatem	zachodnim,	jest	awansem	
wszystkich	Polaków.	„Ka˝dy	sukces	Polaka	bàdê	cz∏owieka	pol-
skiego	 pochodzenia	 na	 ca∏ym	 Êwiecie	 jest	 czàstkà	 polskiego	
sukcesu;	ka˝dy	sukces	Polski	daje	nowe	szanse	na	budowanie	
w∏asnej	pozycji	w	ka˝dym	kraju	Êwiata”	–	podkreÊli∏	Prezydent	
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RP.	Wspominajàc	naszà	 trudnà	histori´,	 powiedzia∏,	 ˝e	 kiedyÊ	
trudno	 by∏o	 utrzymaç	 ∏àcznoÊç	 z	 Ojczyznà	 i	 zachowaç	 dum´	
z	kraju	pochodzenia,	ale	obecnie	sytuacja	si´	zmieni∏a	i	mo˝emy	
cieszyç	 si´	 z	 sukcesów	 Polski.	 „To	 wielki	 or´˝	 –	 móc	 pokazaç	
sukces	 paƒstwa,	 narodu	 polskiego,	 sukces	 poszczególnych	
Êrodowisk	emigracyjnych”	–	doda∏	Prezydent	i	na	zakoƒczenie	
powtórzy∏:	 ˚ycz´	 uzasadnionej	 dumy	 z	 Polski,	 ˝ycz´	 Polsce	
dumy	ze	wszystkich	organizacji	polonijnych	 i	wszystkich	Pola-
ków	zamieszkujàcych	poza	granicami	kraju.

Marsza∏ek	 Senatu,	 Bogdan	 Borusewicz	 w	 swoim	 wystàpieniu	
podkreÊli∏,	 ˝e	 Polska	 w	 ostatnim	 dwudziestoleciu	 bardzo	 si´	
zmieni∏a,	ma	wi´ksze	zasoby	finansowe	i	jest	w	stanie	pomagaç	
rodakom	 mieszkajàcym	 poza	 granicami.	 PodkreÊli∏,	 ˝e	 Senat	
w	 dalszym	 ciàgu	 b´dzie	 si´	 troszczy∏	 o	 sprawy	 polonijne,	 ˝e	
senatorowie	 b´dà	 obserwowaç	 dzia∏ania	 organów	 paƒstwa	
zaanga˝owanych	w	prac´	na	rzecz	Polonii	 i	Polaków	za	granicà	
i	 ˝yczy∏	 Polonii,	 aby	 kontakty	 z	 Ojczyznà	 coraz	 bardziej	 si´	
rozwija∏y,	a	ze	szczególnà	troskà	odniós∏	si´	do	m∏odzie˝y,	która	
jest	przysz∏oÊcià	Polonii.

Prymas	 Polski	 abp	 Józef	 Kowalczyk	 w	 swoim	 wystàpieniu	 na	
Zamku	 Królewskim	 przypomnia∏	 o	 duszpasterskiej	 pos∏udze	
papie˝a	Jana	Paw∏a	II	wÊród	Polonii	i	Polaków	˝yjàcych	poza	gra-
nicami.	Zwróci∏	uwag´,	˝e	to	w∏aÊnie	Ojciec	Âwi´ty	obudzi∏	wÊród	
nas	 „czucie	 si´	 Polakiem”,	 a	 jego	 ca∏y	 pontyfikat	 przyczyni∏	 si´	
w	znacznym	stopniu	do	promocji	Polski	i	Polonii	w	Êwiecie.	

Tak bardzo wa˝ne jest, by czuç si´ Polakiem, mieç 
ÊwiadomoÊç polskich korzeni, które si´gajà tysiàca lat, 

a czerpià swà si∏´ z chrzeÊcijaƒskiej wiary i europejskiej kul-
tury. ÂwiadomoÊç tych zwiàzków, a zarazem ÊwiadomoÊç 
wartoÊci w∏asnej kultury pomogà nam w∏aÊciwie oceniç 
samych siebie i zwi´kszà poszanowanie kultury innych 
narodów. JesteÊmy odpowiedzialni za Polsk´, za to, co ona 
stanowi, za to, co od niej otrzymaliÊmy i otrzymujemy.

Prymas	podkreÊli∏	równie˝,	˝e	spotykajàc	si´	z	uczestnikami	Zjazdu	
nie	 mo˝na	 u˝ywaç	 s∏owa	 „emigracja”	 lecz	 nale˝y	 u˝ywaç	 s∏owa	
„Ojczyzna”,	podobnie	jak	czyni∏	to	Papie˝	w	odniesieniu	do	emi-
gracji	londyƒskiej

Podsekretarz	Stanu	w	MSZ	Jerzy	Pomianowski,	który	w	imieniu	mini-
stra	Rados∏awa	Sikorskiego	wzià∏	udzia∏	w	uroczystym	rozpocz´ciu,	
w	 swoim	 wystàpieniu	 podzi´kowa∏	 licznie	 zebranym	 reprezentan-
tom	 polskiej	 diaspory	 za	 dotychczasowà	 intensywnà	 wspó∏prac´	
i	 owocne	 kontakty	 z	 MSZ.	 Przedstawi∏	 zebranym	 priorytety	 poli-
tyki	polonijnej	w	najbli˝szych	latach,	wskazujàc	na	nowe	wyzwania	
i	zjawiska,	zwiàzane	ze	zmianami	struktury	wiekowej,	statusu	mate-
rialnego	 i	 spo∏ecznego	 spo∏ecznoÊci	 polskiej	 w	 Êwiecie.	 Zwróci∏	
uwag´	na	nowà	struktur´	organizacyjnà	wspó∏pracy	z	Rodakami	za	
granicà,	powierzonej	od	bie˝àcego	 roku	Ministrowi	Spraw	Zagra-
nicznych.	Wskaza∏	równie˝	na	jakoÊciowà	zmian´,	dokonujàcà	si´	
w	relacjach	z	Polonià	i	Polakami	za	granicà,	skutkujàcà	po∏o˝eniem	
wi´kszego	nacisku	na	wszechstronnà	wspó∏prac´,	zamiast	dotych-
czasowej	 opieki,	 która	 zostanie	 zarezerwowana	 dla	 sytuacji,	
w	których	pomoc	paƒstwa	polskiego	b´dzie	niezb´dna	do	wyegze-
kwowania	nale˝nych	naszym	Rodakom	praw.	

Spotkanie	na	Zamku	Królewskim	uÊwietni∏	wyst´p	Ryszarda	Ryn-
kowskiego,	polskiego	piosenkarza,	kompozytora,	pianisty	i	aktora,	

który	zaÊpiewa∏	m.in.	wzruszajàcà	pieÊƒ	„Mamo	
brak	 mi	 s∏ów”,	 a	 po	 zakoƒczeniu	 recitalu	 oto-
czony	 przez	 goÊci	 polonijnych	 ch´tnie	 pozowa∏	
do	pamiàtkowych	zdj´ç	i	rozdawa∏	autografy.

helena miziniak, wiceprezes rady Polonii świata

marszałek senatu bogdan borusewicz

Prymas Polski abp józef kowalczyk

jerzy Pomianowski, podsekretarz stanu w msz
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> Z	Zamku	Królewskiego	uczestnicy	Zjazdu	prze-
spacerowali	na	Krakowskie	PrzedmieÊcie,	gdzie	
przed	domem	Polonii,	 siedzibà	Stowarzyszenia	
„Wspólnota	 Polska”,	 Ksiàdz	 Prymas	 abp	 Józef	
Kowalczyk	dokona∏	otwarcia	wystawy	fotografii	
Grzegorza	Ga∏àzki	pt.	„...by	czuç	si´	Polakiem”,	
w	 obecnoÊci	 autora	 zdj´ç	 i	 licznie	 zgromadzo-
nych	goÊci	polonijnych.	

Nast´pnie	 uczestnicy	 Zjazdu	 goÊcili	 w	 Senacie	
RP	na	spotkaniu	z	marsza∏kiem	Senatu	RP	Bog-
danem	 Borusewiczem	 i	 senatorami	 z	 senackiej	
Komisji	Spraw	emigracji	i	¸àcznoÊci	z	Polakami	
za	Granicà.

„Senat	 nadal	 b´dzie	 opiekowa∏	 si´	 polskà	
diasporà”	–	zapewni∏	marsza∏ek	Bogdan	Boruse-
wicz	i	wyrazi∏	nadziej´,	˝e	wprowadzona	zmiana	
finansowania	pomocy	dla	Polonii	poprawi	sytu-
acj´,	 bo	 jak	 zaznaczy∏:	 „zmiany	 wprowadza	
si´	 po	 to,	 by	 by∏o	 lepiej”.	 Marsza∏ek	 Boruse-
wicz	 podkreÊli∏,	 ˝e	 Senat	 b´dzie	 si´	 przyglàda∏	
i	ocenia∏	 jak	dzia∏a	nowy	 system	udzielania	 tej	
pomocy	 oraz	 doda∏,	 ˝e	 nadal	 w	 Senacie	 funk-
cjonuje	 Komisja	 Spraw	 emigracji	 i	 ¸àcznoÊci	
z	 Polakami	 za	 Granicà,	 a	 jej	 senatorowie	 zdo-
byli	przez	lata	ogromne	doÊwiadczenie	w	pracy	
z	 Polonià	 i	 Polakami	 za	 granicà.	 Marsza∏ek	
wyrazi∏	zadowolenie,	˝e	goÊci	w	Senacie	przed-
stawicieli	 Polonii	 z	 ca∏ego	 Êwiata	 i	 podkreÊli∏,	

spotkanie w senacie rP (od lewej): sen. łukasz abgarowicz, sen. kazimier Wiatr, sen Piotr zientarski, 
sen. barbara borys-damięcka, marszałek bogdan borusewicz, Władysław zachariasiewicz

˝e	 spotkanie	 odbywa	 si´	 w	 historycznym	 miejscu	 –	 w	 sali	 im.	
andrzeja	Stelmachowskiego,	pierwszego	marsza∏ka	odrodzonego	
Senatu,	 który	 podjà∏	 si´	 dzie∏a	 nawiàzania	 bliskich	 kontaktów	
z	Rodakami	z	zagranicy.

Nast´pnie	 g∏os	 zabra∏	W∏adys∏aw	Zachariasiewicz,	nestor	Polo-
nii	 amerykaƒskiej,	 który	 podzi´kowa∏	 Senatowi	 za	 opiek´	 nad	
Polonià	i	budowanie	pomostów	mi´dzy	Macierzà	a	diasporà	oraz	
podkreÊli∏,	 ˝e	 rola	Senatu	 jest	niekwestionowana	w	kontaktach	
z	Polonià,	a	Polonia	 i	Polacy	za	granicà	stanowià	dla	Macierzy	
ogromny	potencja∏,	który	nale˝y	wspieraç	dla	dobra	Ojczyzny.	

Po	 spotkaniu	 Marsza∏ek	 Senatu	 zaprosi∏	 wszystkich	 goÊci	 na	
taras	 i	do	ogrodu	na	obiad,	przygotowany	przez	dom	Polonii-
-Zamek	 w	 Pu∏tusku,	 znany	 ze	 znakomitej	 staropolskiej	 kuchni.	
Sesja	 plenarna	 Zjazdu	 w	 Sejmie	 RP	 zgromadzi∏a	
wszystkich	 delegatów	 i	 goÊci	 w	 ∏awach	 poselskich.	 Spotkanie	
rozpocz´∏o	 si´	 odÊpiewaniem	 hymnu	 narodowego,	 a	 obrady	
polonijnego	sejmu	prowadzi∏	wicemarsza∏ek	Sejmu	cezary	Gra-
barczyk,	który	powita∏	Poloni´	 s∏owami:	 „choç	dziÊ	mieszkacie	
we	wszystkich	niemal	zakàtkach	Ziemi,	 to	przecie˝	nie	 jesteÊcie	
tu	goÊçmi,	jesteÊcie	u	siebie”.

Partnerska	wspó∏praca	z	krajem,	problemy	oÊwiaty	polonijnej,	tro-
ska	o	m∏ode	pokolenie,	opieka	duszpasterska	oraz	obrona	dobrego	
imienia	Polski	–	to	g∏ówne	tematy	obrad	IV	Zjazdu,	natomiast	na	
ich	obrze˝ach	wszelkie	dyskusje	dotyczy∏y	wprowadzonych	w	tym	
roku	 zmian	 w	 finansowaniu	 Polonii;	 przez	 ponad	 dwadzieÊcia	
lat	opiekunem	Polonii	by∏	Senat	RP,	a	od	bie˝àcego	roku	Êrodki	
finansowe	trafi∏y	do	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych.	
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Referaty	 wyg∏osili:	 helena	 Miziniak,	 wiceprezes	 Rady	 Polonii	
Âwiata,	 Frank	 Spula,	 prezes	 Kongresu	 Polonii	 amerykaƒskiej,	
Teresa	Berezowski,	prezes	Kongresu	Polonii	Kanadyjskiej,	Tade-
usz	a.	Pilat,	prezydent	europejskiej	Unii	Wspólnot	Polonijnych	
i	 Tadeusz	 Prokop,	 cz∏onek	 prezydium	 Rady	 Naczelnej	 Polonii	
australijskiej.	 list	 do	 uczestników	 Zjazdu	 od	 ks.	 bp.	 Wies∏awa	
lechowicza	odczyta∏	ks.	Stanis∏aw	Budyƒ,	rektor	PMK	w	Niem-
czech.

W	wypowiedziach	przedstawicieli	organizacji	polonijnych	domi-
nowa∏	wàtek	 patriotycznego	 przywiàzania	 do	 Ojczyzny	 i	 troska	
o	dobrà	wspó∏prac´	Êrodowisk	polonijnych	z	w∏adzami	w	Polsce.

helena	Miziniak	z	powiedzia∏a	m.in.:	„diaspora	
polska	 szuka∏a	 i	 nadal	 szuka	 partnera,	 a	 nie	
zwierzchnika,	 z	 którym	 moglibyÊmy	 realizowaç	
wspólnie	przygotowane	programy	z	myÊlà	o	naszej	
Ojczyênie”.	 W	 kontekÊcie	 zapisu	 w	 Rzàdowym	
Programie	 wspó∏pracy	 z	 Polonià	 i	 Polakami	 za	
granicà	(z	sierpnia	2011	r.),	w	którym	napisano	
pod	adresem	Polonii	m.in.:	„Nie	pytaj	co	Polska	
mo˝e	zrobiç	dla	ciebie,	zastanów	si´	co	ty	mo˝esz	
zrobiç	dla	Polski”,	zaproponowa∏a	w	odpowiedzi	
dialog	i	wspó∏prac´:	„Zastanówmy	si´,	co	wspól-
nie	mo˝emy	zrobiç	dla	naszego	kraju,	dla	naszej	
Ojczyzny”.	 doda∏a,	 ˝e	 „w	 kraju	 nie	 potrafiono	
wypracowaç	 polityki	 ponadpartyjnej	 dotyczàcej	
Polonii	 i	 Polaków	 za	 granicà”,	 a	 ka˝da	 nowa	
ekipa	pisa∏a	„zza	biurka”	w∏asny	nowy	program,	
nie	dokonujàc	analizy	ani	podsumowania	 reali-
zacji	zawartych	w	nim	zapisów	i	nie	konsultujàc	
ich	z	polonijnym	gremium.

„Polonia	nigdy	nie	 zapomnia∏a	 i	nie	 zapomina	
skàd	 pochodzi”	 –	 mówi∏a	 Teresa	 Berezowski	
z	Kanady,	wspominajàc	m.in.,	˝e	w	Polsce	powi-
nien	 powstaç	 pomnik	 „Paczki”,	 jako	 symbol	
tych	wszystkich	paczek	i	pomocy,	wysy∏anej	do	
rodzin	w	Polsce	w	jej	najtrudniejszych	okresach.	
„JesteÊmy	 dumni	 z	 naszych	 korzeni	 i	 chcemy	
je	 kultywowaç.	 Mo˝emy	 to	 robiç	 wspólnie	
z	pomocà	w∏adz	w	Polsce,	prosimy	nas	traktowaç	
jak	partnerów”	–	apelowa∏a	szefowa	KPK.	

obrady otworzył wicemarszałek sejmu rP cezary grabarczyk
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> Frank	 Spula,	 mówiàc	 o	 koniecznoÊci	
wspó∏pracy,	 stwierdzi∏,	 ˝e	 „Polska	 potrzebuje	
silnej	 i	 wp∏ywowej	 Polonii,	 a	 Polonia	 potrze-
buje	wsparcia	ze	strony	Polski.	Tylko	po∏àczone	
i	 zdecydowane	 dzia∏ania	 dadzà	 pozytywne	
rezultaty”.	 PodkreÊli∏,	 ˝e	 jest	 wiele	 pomys∏ów	
na	 wspó∏prac´	 mi´dzy	 Êrodowiskami	 polonij-
nymi	 i	 Polskà,	 sà	 nowe	 inicjatywy	 i	 dzia∏ania,	
jednak	„Polonia	na	Êwiecie	potrzebuje	màdrych	
programów	 wspomagajàcych”,	 opracowanych	
„we	wspó∏pracy	i	porozumieniu	z	wiarygodnymi	
organizacjami	 dzia∏ajàcymi	 w	 poszczególnych	
krajach”.	Na	 zakoƒczenie	 swojego	wystàpienia	
prezes	 KPa	 doda∏:	 „Pami´tajmy,	 ˝e	 jesteÊmy	
wszyscy	 ambasadorami	 naszego	 kraju,	 dajemy	
Êwiadectwo	 naszym	 wartoÊciom	 i	 naszemu	
dorobkowi	w	dziejach	ludzkoÊci”.

Tadeusz	 a.	 Pilat	 ze	 Szwecji,	 w	 referacie	
poÊwi´conym	 edukacji	 poza	 granicami	 kraju,	
oceni∏,	 ˝e	 edukacja	 polonijna	 to	 najwi´ksze	
wyzwanie	 dla	 w∏adz	 polskich,	 Êrodowisk	
oÊwiatowych	 i	 organizacji	 polonijnych,	
zw∏aszcza	 w	 kontekÊcie	 danych	 z	 Wielkiej	 Bry-
tanii,	 gdzie	 85%	 dzieci	 tzw.	 nowej	 emigracji	
nie	 ma	 nie	 ma	 dost´pu	 do	 nauki	 j´zyka	 pol-
skiego	i	przedmiotów	ojczystych.	Wskaza∏	te˝	na	
trudnà	sytuacj´	szkolnictwa	polskiego	na	litwie	
i	Bia∏orusi,	w	najwi´kszych	skupiskach	Polaków	
na	 Wschodzie.	 Ze	 wzgl´du	 na	 ró˝norodnoÊç	
problemów	oÊwiatowych	w	Êrodowiskach	polo-
nijnych,	 prezydent	 eUWP	 postulowa∏	 jako	
konieczne	 „utworzenie	 organu	 doradczego,	
odpowiadajàcego	za	g∏ówne	trendy	i	problemy,	
dotyczàce	 oÊwiaty	 poza	 granicami	 Polski”	
i	 sugerowa∏	 „	 wnikliwy	 dobór	 grupy	 specjali-
stów	z	kraju	i	z	zagranicy,	potrafiàcych	ogarnàç	
ca∏e	spektrum	zagadnieƒ	i	stworzyç	wizj´,	której	
wcià˝	brak”.

O	sprawach	m∏odego	pokolenia	mówi∏	Tomasz	
Prokop	 z	Rady	Naczelnej	Polonii	australijskiej,	
zwracajàc	 uwag´,	 ˝e	 z	 roku	 na	 rok	 ubywa	
uczniów	 w	 polskich	 szko∏ach	 sobotnich,	 coraz	
mniej	dzieci	ucz´szcza	na	 lekcje	religii	 i	udziela	
si´	w	polskiej	 spo∏ecznoÊci.	W	kontekÊcie	przy-
znawania	 si´	 m∏odych	 do	 polskoÊci,	 zwróci∏	
uwag´	jak	istotna	dla	nich	jest	opinia	o	Polsce:	
„to,	co	dzieje	si´	w	Polsce	(a	jeszcze	bardziej	to,	
co	 si´	o	niej	mówi	 i	pisze)	ma	obecnie	bardzo	
du˝y	wp∏yw	na	to,	czy	nasze	dzieci	wr´cz	zechcà	
przyznaç	si´	do	swego	pochodzenia.	a	wi´c,	gdy	
Polska	 ma	 jakieÊ	 powa˝ne	 sukcesy,	 to	 i	 nasze	
dzieci	 ch´tniej	 si´	 przyznajà	 do	 polskoÊci,	 jeÊli	
zaÊ	 Polska	 przedstawiana	 jest	 na	 pierwszych	
stronach	 mediów,	 jako	 raróg	 czy	 inny	 bazyli-
szek,	to	im	to	przechodzi”.

G∏os	 w	 sprawie	 szkolnictwa	 poza	 granicami	
kraju	 zabra∏	 wiceminister	 edukacji	 narodowej	
Miros∏aw	Sielatycki,	który	stara∏	si´	udowodniç,	

teresa berezowski, prezes kPk

Poseł joanna fabisiak

hołd pamięci marszałka macieja Płażyńskiego

˝e	 nie	 jest	 tak	 êle,	 skoro	 polskie	 szkolnictwo	 to	 „znakomity	
przyk∏ad	umiej´tnoÊci	samoorganizacji	naszego	spo∏eczeƒstwa”,	
historycznie	 zw∏aszcza	 w	 Stanach	 Zjednoczonych,	 a	 obec-
nie	 w	 dynamicznie	 rozwijajàcych	 si´	 procesach	 migracyjnych	
w	europie,	zw∏aszcza	w	Irlandii.	PodkreÊli∏	zas∏ugi	 i	 istotnà	rol´	
Polskiej	Macierzy	Szkolnej	na	wyspach,	a	tak˝e	„wielkich	sojusz-
ników”	edukacji	 jakimi	sà	duszpasterstwo	 i	dru˝yny	harcerskie.	
„Nauka	bez	wychowania	by∏aby	u∏omna”	–	podkreÊli∏	minister.

W	dyskusji	na	temat	zmian	w	finansowaniu	Polonii	g∏os	zabrali	
pos∏owie	z	sejmowej	Komisji	¸àcznoÊci	z	Polakami	za	Granicà,	
przewodniczàcy	tej	komisji	adam	lipiƒski	(PiS)	oceni∏,	̋ e	zmiana	
ta	wywo∏a∏a	zapaÊç	finansowà	cz´Êci	inicjatyw,	zw∏aszcza	wÊród	
Polaków	 na	 Wschodzie,	 natomiast	 zast´pca	 przewodniczàcego	
komisji	 Joanna	Fabisiak	 (PO),	odpowiada∏a,	 ˝e	nie	 jest	 tak	 êle	
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z	 Monachium,	 rozpocz´∏y	 si´	 od	 wyg∏oszenia	
referatu	wprowadzajàcego	pt.	„Panorama	dusz-
pasterstwa	emigracyjnego	w	Âwiecie”	przez	ks.	
Wies∏awa	 Wójcika	 Tchr,	 dyrektora	 Instytutu	
duszpasterstwa	 emigracyjnego	 w	 Poznaniu.	
W	dyskusji	podano	m.in.	statystyki	udzia∏u	Polo-
nii	w	mszach	Êw.:	ks.	Stanis∏aw	Budyƒ,	rektor	PMK	
w	 Niemczech	 poinformowa∏,	 ˝e	 msze	 odpra-
wia	 si´	 w	 324	 miejscach,	 uczestniczy	 100	 tys.	
osób,	 na	 Bo˝e	 Narodzenie	 i	 Wielkanoc	 –	 150	
tys.;	 ks.	 Stefan	 Wyl´˝ek,	 rektor	 PMK	 w	 anglii	
i	Walii	poda∏,	i˝	msze	odprawia	si´	w	215	miej-
scach,	uczestniczy	w	nich	600	tys.	–	1	mln	osób.	
Ks.	 bp	 Pawe∏	 anweiler	 z	 diecezji	 cieszyƒskiej	
KoÊcio∏a	 ewangelicko-augsburskiego	 przed-

ks. prałat stanisław budyń, rektor Pmk w niemczech

frank spula, prezes kPa

Wiceminister mirosław sielatycki

skoro	Êrodki	finansowe,	mimo	Êwiatowego	kryzysu	zosta∏y	przez	
ostatnie	lata	zwi´kszone.

W	przerwie	obrad	delegaci	Zjazdu	z∏o˝yli	wieniec	przed	 tablicà	
upami´tniajàcà	 Macieja	 P∏a˝yƒskiego,	 marsza∏ka	 Sejmu,	
wicemarsza∏ka	Senatu	i	prezesa	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Pol-
ska”,	znajdujàcà	si´	w	korytarzu	przy	wejÊciu	do	sali	posiedzeƒ.

Nast´pnie	w	kilku	salach	w	gmachu	Sejmu	RP	rozpocz´∏y	prace	
komisje	 problemowe.	 Komisja	 ds.	 relacji	 Kraju	 z	 Polakami	
za	 granicà	 i	 promocji	 Polski,	 obradowa∏a	 pod	 przewodnic-
twem	 Romana	 Âmigielskiego	 z	 danii	 w	 doÊç	 licznym	 sk∏adzie	
i	 podj´∏a	 szereg	 wa˝nych	 i	 nurtujàcych	 zagadnieƒ,	 jak	 m.in.	
sposób	 realizacji	 tegorocznej	 dotacji	 na	 dzia∏alnoÊç	 organizacji	
polonijnych,	w	tym	polskich	mediów	na	Wschodzie.	

Komisji	 ds.	 oÊwiaty	 polskiej	 poza	 granicami	 Kraju	
przewodniczy∏a	 aleksandra	 Podhorodecka,	 szefowa	 Polskiej	
Macierzy	 Szkolnej	 w	 Wielkiej	 Brytanii,	 a	 goÊciem	 by∏	 wicemi-
nister	 edukacji	 narodowej	 Miros∏aw	 Sielatycki,	 przedstawiciele	
krajowych	 instytucji	 wspierajàcych	 oÊwiat´	 polonijnà,	 m.in.	
dyrektor	 OÊrodka	 Rozwoju	 Polskiej	 edukacji	 za	 Granicà	 Mag-
dalena	Bogus∏awska	i	Joanna	Wójtowicz	z	Polonijnego	centrum	
Nauczycielskiego	w	lublinie	oraz	Bogus∏aw	Szymaƒski,	dyrektor	
Biura	UznawalnoÊci	Wykszta∏cenia	i	Wymiany	Mi´dzynarodowej.	

Komisja	 ds.	 obrony	 dobrego	 imienia	 Polski	 i	 Polaków,	 której	
przewodniczàcym	by∏	Jan	cytowski,	wiceprezes	Kongresu	Polo-
nii	Kanadyjskiej,	podejmowa∏a	m.in.	spraw´	lepszej	wspó∏pracy	
pomi´dzy	 organizacjami	 polonijnymi	 i	 polskimi	 placówkami	
dyplomatycznymi	 w	 rozwiàzywaniu	 problemów	 dotyczàcych	
poprawy	wizerunku	i	dobrego	imienia	Polski	w	Êwiecie.

W	 Komisji	 ds.	 m∏odego	 pokolenia,	 pod	 przewodnictwem	 Ity	
Szymaƒskiej	 z	 australii,	 podj´to	 dyskusj´	 nad	 sposobami	
zaktywizowania	 m∏odzie˝y	 do	 wspó∏pracy	 w	 ramach	 orga-
nizacji	 polonijnych	 oraz	 postulowano	 umo˝liwienie	 m∏odym	
przyjazdów	 do	 Polski	 m.in.	 na	 kursy	 j´zykowe,	 obozy	 harcer-
skie,	 sportowe	oraz	na	wydarzenia	kulturalne,	w	celu	poprawy	
znajomoÊci	j´zyka	i	kultury	polskiej	oraz	nawiàzanie	kontaktów	
z	rówieÊnikami	z	kraju	i	innych	paƒstw.

Obrady	Komisji	ds.	duszpasterstwa	Polonii	i	Polaków	poza	gra-
nicami	 Kraju,	 którym	 przewodniczy∏	 prof.	 Piotr	 Ma∏oszewski	

Poseł adam lipiński
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> stawi∏	 sytuacj´	 tego	 koÊcio∏a	 w	 anglii,	 gdzie	
znajduje	 si´	 jeszcze	 stara	 emigracja	 i	 jest	
kilka	 oÊrodków,	 mówi∏	 tak˝e	 o	 nowej	 emi-
gracji	 w	 dublinie,	 w	 essen,	 dusseldorfie	 oraz	
w	australii	i	Kanadzie.	GoÊciem	podczas	obrad	
Komisji	 by∏	 M.	 Soko∏owski	 z	 departamentu	
Wspó∏pracy	 z	 Polonià	 i	 Polakami	 za	 Granicà	

MSZ,	który	przedstawi∏	swoje	uwagi	na	istniejàcà	obecnie	sytu-
acj´	 i	mówi∏	o	potrzebie	wspó∏pracy	 i	dialogu.	Na	zakoƒczenie	
obrad	przed∏o˝ono	wniosek	do	dyskusji	i	przeg∏osowania	w	spra-
wie	zwrócenia	si´	do	Konferencji	episkopatu	Polski	z	proÊbà,	aby	
oddelegowa∏a	delegata	ds.	duszpasterstwa	i	emigracji	ad	perso-
nam,	tylko	i	wy∏àcznie	ds.	Polonii,	ze	wzgl´du	na	liczb´	diaspory	
17-20	milionów.

komisja ds. duszpasterstwa Polonii i Polaków poza granicami kraju komisja ds. młodego pokolenia

komisja ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków

komisja ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków
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komisja ds. relacji kraju z Polakami za granicą i promocja Polski

komisja ds. relacji kraju z Polakami za granicą i promocja Polski

komisja ds. oświaty polskiej poza granicami kraju
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szanowna Pani Przewodnicząca,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na udział w iV światowym zjeździe Polonii świata. jest mi niezmiernie 
przykro, ale nie mogę uczestniczyć w zjeździe, bo podjąłem kilka miesięcy temu przewodniczenie 30-tej 
rocznicy istnienia zorganizowanego duszpasterstwa polskiego w berlinie. nie mogę odwołać obecności 
na rocznicowych uroczystościach. jest mi niezmiernie przykro, że zaistniała taka kolizja dat.

uczestniczyłem na poprzednich zjazdach. na dwóch z nich miałem wprowadzające referaty do zjazdowej 
dyskusji. dzisiaj jestem już tak zwanym arcybiskupem seniorem i  nie mogę się wypowiadać, najwyżej 
zupełnie personalnie. nie mam możliwości porozumienia się z Przewodniczącym konferencji episkopatu, 
by w tej chwili nie być posądzonym, że wtrącam się w nie swoje kompetencje.

sytuacja dzisiejszej emigracji polskiej jest różna od pierwszej powojennej emigracji. mam na myśli 
emigrację w dosłownym tego słowa znaczeniu, a nie sytuację mniejszości narodowej, czy grupy etnicznej 
w naszych krajach. należałoby przedyskutować, czy istnieje etos obecnej emigracji ekonomicznej?

emigracja dziś, jak zresztą każda emigracja, musi być dwujęzyczna. zwłaszcza młode pokolenie uczęszcza 
do miejscowej szkoły, czy uniwersytetu i musi dobrze znać język kraju zamieszkania. ale podobnie w życiu 
zawodowym, gdy pragnie się i dąży do awansu zawodowego potrzebna jest dobra znajomość języka kraju 
zamieszkania, czyli że potrzebna jest integracja naukowa, zawodowa, ale również towarzyska. Właściwie 
pojęta integracja, a nie asymilacja musi być oparta na świadomości korzeni. dwujęzyczność związana jest 
z dwukulturowością.

Ponadto często mówimy o miłości ojczyzny, ale każda miłość realizuje się w dawaniu. Pytanie jest, co ja 
mogę dać, czy zrobić dla ojczyzny moich rodziców i przodków. W dyskusjach wiele mówi się co mamy 
otrzymywać od ojczyzny, czyli konkretnie od Państwa. bardzo rzadko spotkałem się z  pytaniem, co ja 
mogę zrobić dla ojczyzny. na pewno o tym wszystkim i o wielu innych sprawach będzie mowa na zjeździe. 
może bardziej w kuluarach niż na publicznych posiedzeniach.

Życzę, by zjazd był intelektualnym pogłębieniem problemów, ale i uczuciowym przeżyciem związanym 
z korzeniami kraju ojców.

niech bóg błogosławi obradom.

List ks. abp. Szczepana Wesołego

szanowna Pani
helena miziniak
Przewodnicząca iV zjazdu Polonii świata

2012-08-17

z wyrazami szacunku i poważania 
† Szczepan Wesoły
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Polonia
wczoraj, dziś i jutro

To	temat	rzeka,	niejednokrotnie	poruszany	na	zjazdach,	konferencjach,	
sympozjach.	Wydawaç	by	si´	mog∏o,	˝e	wyczerpany	i	nic	nowego	nie	
wnosi.	dziÊ	spójrzmy	na	to	zagadnienie	z	perspektywy	czasu.	W	tym	
roku	mija	20	lat	od	I	Âwiatowego	Zjazdu,	który	odby∏	si´	w	Krakowie	
w	1992	roku,	pierwszy	raz	w	wolnej,	niepodleg∏ej	Ojczyênie.

MyÊl´,	˝e	warto	dokonaç	pewnej	analizy	w	ramach	zjazdowych	tema-
tów	oraz	zastanowiç	si´	co	na	przestrzeni	tych	20	lat	uda∏o	si´	osiàgnàç,	
czerpiàc	ze	skarbca	doÊwiadczeƒ	przesz∏oÊci	i	zadaç	sobie	pytanie	czy	
w	 dynamicznie	 rozwijajàcym	 si´	 Êwiecie	 umieliÊmy	 otworzyç	 si´	 na	
wyzwania	teraêniejszoÊci	i	jak	widzimy	naszà	przysz∏oÊç.

Ojciec	 Âw.	 Jan	 Pawe∏	 II	 powiedzia∏:	 „˚eby mierzyç drog´ 
przysz∏à trzeba wiedzieç skàd si´ wysz∏o“.

a	wi´c	emigracja	–	 to	bardzo	 szeroko	poj´te	 s∏owo.	Obejmuje	ono	
wszystkie	 kategorie	 ludzi	 w	 pewnym	 sensie	 nieszcz´Êliwych	 –	 bani-
tów,	 uciekinierów,	 uchodêców,	 ludzi	 si∏à	 deportowanych	 lub	 po	
prostu	opuszczajàcych	kraj	za	chlebem.	MyÊlàc	o	tych	wszystkich,	któ-
rzy	w	ró˝nych	okresach	czasu	i	z	ró˝nych	przyczyn	opuszczali	swój	kraj	
–	myÊlimy	o	wielkiej	wspólnocie,	którà	razem	tworzymy,	a	której	wspól-
nym	mianownikiem	jest	polskoÊç.

Tadeusz	Kotarbiƒski	pisa∏,	̋ e	emigracja	jest	to	rodzaj	pogrzebu,	po	któ-
rym	˝ycie	trwa	nadal.	W	stwierdzeniu	tym	jest	sporo	prawdy.	Ma∏o	kto	
widzia∏	szcz´Êliwego	cz∏owieka,	który	z	przyczyn	od	siebie	niezale˝nych	
opuszcza∏	 swój	kraj,	a	w	nowej	 rzeczywistoÊci	musia∏	 szukaç	w∏asnej	
argumentacji,	aby	˝ycie	toczy∏o	si´	dalej.

Na	tym	rozstaju	dróg	na	wszystkich	etapach	˝ycia	emigracyjnego	sta∏	
polski	KoÊció∏.	Mia∏	on	i	ma	olbrzymi	wp∏yw	na	charakter	̋ ycia	emigra-
cyjnego	Polaków.	KoÊció∏	zawsze	pe∏ni	funkcj´	integracyjnà,	skupiajàc	
ludzi	o	ró˝nych	doÊwiadczeniach,	Êwiatopoglàdzie	wokó∏	idei	polskoÊci	
i	poczucia	wspólnoty.

Polskie	 parafie	 by∏y	 i	 sà	 oazà	 prawdziwej	 polskoÊci	 na	 obczyênie.	
Trudno	mówiç	o	duszpasterstwie	poza	granicami	kraju	w	kontekÊcie	–	
wczoraj, dziÊ i jutro	–	KoÊció∏	by∏	zawsze.	Zdajemy	sobie	spraw´,	
˝e	nap∏yw	olbrzymiej	iloÊci	nowych	emigrantów	po	2004	roku	postawi∏	
duszpasterstwo	emigracyjne	przed	nowym	bardzo	wa˝nym	zadaniem	
–	zapewniç	pos∏ug´	duszpasterskà	dla	nowej	fali	migracji.	Wiemy,	˝e	
nie	wsz´dzie	jeszcze	dotar∏	polski	duszpasterz.	Je˝eli	polskie	owieczki	si´	
rozproszà.	trudno	b´dzie	je	przyciàgnàç	do	wspólnego	stada.	

Po	raz	kolejny	zwracamy	uwag´	na	fakt,	̋ e	nie	wszyscy	ksi´˝a	wysy∏ani	
na	parafialne	placówki	spe∏niajà	pos∏ug´	kap∏aƒskà	w	j´zyku	polskim.	
Ta	sytuacja	jest	bolàczkà	dla	wielu	Polaków.	Mamy	nadziej´,	˝e	refe-
rat	ks.	biskupa	Wies∏awa	lechowicza,	 jak	i	prace	w	komisji	pozwolà	

Helena Miziniak
Wiceprezes rady Polonii świata

wyjaÊniç	 t´	 sytuacj´	 i	 ukierunkowaç	 prace	 nad	 jej	
zmianà.

dziÊ	 wokó∏	 KoÊcio∏a	 powstaje	 ca∏a	 masa	 ró˝nych	
organizacji	 nie	 tylko	 o	 profilu	 katolickim,	 ale	 rów-
nie˝	 Êwieckim.	 dlatego	 w	 programie	 „Wspó∏praca	
z	Polonià	i	Polakami	za	granicà”	nie	mo˝na	pomijaç	
tego	wa˝nego	oÊrodka	polskoÊci.

Mówiàc	o	programie	wspó∏pracy	przeanalizujmy	jak	
oceniamy	„relacje	kraju	z	Polakami	za	granicà	i	pro-
mocj´	Polski”	na	przestrzeni	20	lat.	

Je˝eli	 chodzi	 o	 promocj´	 Polski	 to	 systematyczne	
promowanie,	obrona	dobrego	imienia	Polski	i	Pola-
ków	oraz	szerzenie	polskiej	kultury	i	tradycji	by∏o	i	jest	
jednym	z	g∏ównych	priorytetów	naszego	dzia∏ania.	
Zapis	promocja	Polski	widnieje	we	wszystkich	statu-
tach	i	regulaminach.

Po	odzyskaniu	niepodleg∏oÊci	przez	Polsk´	w	1989	
roku	 rola	 Polonii	 jako	 obroƒcy	 interesów	 Polski	
w	paƒstwach	zachodnich	 skoƒczy∏a	 si´.	W	rezulta-
cie	 stan´liÊmy	wszyscy	przed	pytaniem,	 jak	mamy	
postrzegaç	siebie	i	nasze	organizacje	w	stosunku	do	
Polski.	Temu	zagadnieniu	poÊwi´cony	by∏	I	Âwiatowy	
Zjazd	w	Krakowie.	Niestety,	zainteresowanie	Polonià	
i	Polakami	z	zagranicy	by∏o	niewielkie	i	mia∏o	raczej	
charakter	 przedmiotowy,	 a	 nie	 podmiotowy.	 dia-
spora	polska	szuka∏a	 i	nadal	 szuka	partnera,	a	nie	
zwierzchnika,	 z	 którym	 moglibyÊmy	 realizowaç	
wspólnie	przygotowane	programy	z	myÊlà	o	naszej	
Ojczyênie.

Mimo	 tego	 przedmiotowego	 traktowania,	 Polonia	
w∏àczy∏a	 si´	 w	 szeroko	 zakrojonà	 akcj´	 na	 rzecz	
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> przyj´cia	Polski	do	NaTO	i	Ue,	która	zakoƒczy∏a	si´	
sukcesem.	 Wysy∏aliÊmy	 i	 nadal	 wysy∏amy	
wszechstronnà	pomoc	finansowà	i	medycznà	wartà	
miliony	 dolarów.	 Nie	 byliÊmy	 oboj´tni	 na	 apel	
z	kraju	w	latach	1997	i	2010	„Pomó˝cie	powodzia-
nom”.	 Z	 pomocà	 ruszy∏a	 Polonia	 ca∏ego	 Êwiata,	
w∏àcznie	z	Polakami	z	litwy,	Ukrainy,	Bia∏orusi,	Rosji	
i	paƒstw	nadba∏tyckich,	a	ci	–	 jak	dobrze	wiemy	–	
sami	potrzebujà	pomocy	.

Trudno	 nie	 poruszyç	 namiastk´	 tego	 tematu	
w	 kontekÊcie	 zapisu	 w	 Rzàdowym	 Programie	
wspó∏pracy	z	Polonià	i	Polakami	za	granicà	–	sierpieƒ	
2011	roku,	w	którym	czytamy	m.in.:	„Nie pytaj 
co Polska mo˝e zrobiç dla ciebie, zasta-
nów si´ co ty mo˝esz zrobiç dla Polski”.

MyÊl´,	˝e	odpowiadajàc	na	to	pytanie	moglibyÊmy	
wype∏niç	 nasz	 ca∏y	 Zjazd,	 ale	 nie	 temu	 zagadnie-
niu	 jest	 on	 dziÊ	 poÊwi´cony.	 Nie	 mojà	 rolà	 dzisiaj	
jest	 oceniaç	 t´	 niefortunnà	 parafraz´,	 dzisiaj	 chc´	
skoncentrowaç	 si´	 na	 s∏owie	 wspó∏praca,	 bo	
je˝eli	mówimy	o	wspó∏pracy,	to	musimy	mieç	rów-
nego	sobie	partnera,	a	wtedy	mo˝e	lepiej	brzmia∏oby:	
„Zastanówmy sí , co wspólnie mo˝emy zro- 
biç dla naszego kraju, dla naszej Ojczyzny”.

Nie	 jesteÊmy	 w	 sobie	 zadufani	 i	 zdajemy	 spraw´	
z	tego,	˝e	ta	olbrzymia	fala	p∏ynàcej	od	nas	pomocy	
nie	 zaspokaja	 potrzeb	 naszego	 paƒstwa,	 ale	 na	
pewno	 pomaga	 wielu	 ró˝nego	 rodzaju	 placów-
kom,	instytucjom,	szpitalom	i	pojedynczym	ludziom	
w	 przezwyci´˝aniu	 trudnoÊci	 finansowych,	 a	 tym	
samym	w	pewnym	stopniu	odcià˝a	paƒstwo	polskie.	
To	̋ e	Polska	w	czasie	Êwiatowego	kryzysu	by∏a	zielonà	
wyspà	na	mapie	europy,	to	te˝	cz´Êciowo	zas∏uga	tej	
ostatniej	emigracji,	która	wed∏ug	statystyki	w	latach	
2004-2011	 przes∏a∏a	 do	 Polski	 132,5	 miliarda	 z∏.	
apelujemy	 o	 zachowanie	 odrobiny	 obiektywizmu	
w	kierowaniu	do	nas	takich	pytaƒ.	

Od	 10	 lat	 paƒstwo	 polskie	 przygotowuje	 nam	
Rzàdowy	 Program	 do	 wspó∏pracy	 z	 Polonià	
i	Polakami	 za	granicà.	Sam	 fakt	powstania	 i	 zaak-
ceptowania	 go	 w	 grudniu	 2002	 roku	 przez	 Sejm	
przyj´to	z	zadowoleniem.	Po	raz	pierwszy	od	wielu	
lat	rzàd	Polski	oÊwiadcza,	˝e	sprawy	Polonii	 i	Pola-
ków	 zamieszka∏ych	 za	granicà	 i	wspó∏praca	 z	nimi	
stanowi	 element	 polskiej	 polityki	 zagranicznej.	
Wydawaç	by	si´	mog∏o,	˝e	wspaniale,	gdyby	nie	to,	
˝e	te	programy	by∏y	pisane	dla	nas,	ale	w	wi´kszoÊci	
bez	 nas.	 PodkreÊlam	 „w	 wi´kszoÊci”,	 bo	 ostatni	
otrzymaliÊmy	do	konsultacji	w	bardzo	ograniczonym	
czasie,	ale	jest	to	ju˝	krok	do	przodu.	

Patrzàc	 z	 perspektywy	 czasu,	 nale˝y	 stwierdziç,	 ˝e	
nie	 uda∏o	 si´	 wypracowaç	 wspólnych	 dzia∏aƒ	 na	
tej	p∏aszczyênie.	Gorzej,	bo	w	kraju	nie	potrafiono	
wypracowaç	 polityki	 ponadpartyjnej	 dotyczàcej	
Polonii	 i	 Polaków	 za	 granicà.	 Ka˝da	 nowa	 ekipa	
rzàdowa	pisa∏a	nam	nowy	program,	ale	nikt	dotych-

czas	 nie	 dokona∏	 analizy	 ani	 podsumowania	 realizacji	 zawartych	
w	programie	zapisów.	Nasuwa	si´	pytanie,	czemu	i	komu	ma	s∏u˝yç	
taki	program.

Uwa˝amy,	˝e	programy	okreÊlajàce	cele	i	zadania	wtedy	b´dà	dobre,	
gdy	nie	powstanà	na	urz´dniczych	biurkach,	lecz	w	konsultacji	z	kom-
petentnym	 polonijnym	 cia∏em	 konsultacyjnym	 i	 b´dà	 wychodziç	
naprzeciw	 potrzebom	 Êrodowisk	 polonijnych	 i	 polskich	 w	 ich	
dzia∏aniach	dla	dobra	Polski.

Poseł Władysław lizoń z kanady

delegatki z ukrainy (od lewej): teresa teterycz, teresa dudkiewicz, maria siwko
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Mówiàc	o	wzajemnych	relacjach,	trudno	nie	poruszyç	tematu,	którym	
od	miesi´cy	˝yje	polska	diaspora	–	rozdzia∏	Êrodków	finansowych.

Ta	 doÊç	 rewolucyjna	 zmiana	 spowodowa∏a	 silne	 perturbacje.	 ale	
niech	nikt	nie	mówi,	˝e	dotychczasowy	system	by∏	doskona∏y.	Z	roku	
na	rok	ros∏a	iloÊç	nie	kontrolowanych	podmiotów	uprawnionych	do	
korzystania	z	 tych	Êrodków.	Zwraca∏a	na	 to	uwag´	Polonijna	Rada	
Konsultacyjna	przy	Marsza∏ku	Senatu	VII	Kadencji	–	bezskutecznie.	
czy	przy	obecnym	rozdziale	Êrodków	b´dzie	lepiej	–	dziÊ	na	to	pyta-
nie	 nie	 znamy	 odpowiedzi.	 Wi´kszoÊç	 twierdzi,	 ˝e	 nie,	 bo	 w∏adza	
oboj´tnie	czy	ustawodawcza,	czy	wykonawcza	nie	powinna	zajmowaç	
si´	 rozdzielaniem	 pieni´dzy.	 Powinna	 okreÊlaç	 cel	 i	 priorytety	 oraz	
kontrolowaç	 realizacje	 –	 rozdzia∏em	 Êrodków	 powinna	 zajmowaç	
si´	wyspecjalizowana	organizacja	pozarzàdowa,	posiadajàca	wiedz´	
w	temacie	gromadzonà	nie	od	dziÊ.

apelujemy	do	decydentów	rozdzielajàcych	Êrodki	o	wspieranie	wszel-
kich	 form	 integracji	 w	 ˝yciu	 polskim	 i	 polonijnym,	 o	 respektowanie	
istniejàcych	struktur	organizacyjnych	zorganizowanej	Polonii	 i	o	zdy-
stansowanie	 si´	 do	 tendencji	 i	 ruchów	 odÊrodkowych	 (Quo	 Vadis,	
Szko∏a	liderów).

Z	mojego	czterdziestoletniego	doÊwiadczenia	wiem,	˝e	te	podzia∏y	to	
nie	pluralizm	lecz	bezprzyk∏adny	partykularyzm.	

dziÊ	z	Polski	wyje˝d˝ajà	tysiàce	m∏odych	Polaków.	WÊród	wielu	nie-
przygotowanych	do	trudów	˝ycia	na	obczyênie,	sà	tysiàce	m∏odych,	
zdolnych,	 wykszta∏conych,	 którzy	 swoje	 talenty	 i	 przygotowanie	
zawodowe	wykorzystujà	na	obczyênie	–	sà	dobrymi	ambasadorami	
naszego	kraju.

Niektórzy	 z	 nich	 zak∏adajà	 krótkodystansowe	 organizacje	 dla	 reali-
zacji	 swoich	 w∏asnych	 celów,	 po	 osiàgni´ciu	 których	 te	 organizacje	
rozwiàzujà	 si´	 i	 znikajà.	Sà	 równie˝	 i	 takie,	 które	powsta∏y	po	2004	
roku,	przetrwa∏y	prób´	czasu,	dzia∏ajà	wspaniale,	otwarte	sà	zarówno	
na	Êrodowisko	polskie	jak	i	angielskie	i	w∏àczajà	si´	w	ogólnokrajowe	
struktury	polonijne.

Nowa	 migracja	 to	 równie˝	 zaczàtek	 szerszego	 zjawiska,	 jakim	
jest	 migracja	 rodzinna,	 która	 stawia	 nowe	 wyzwania	 w	 postaci	
koniecznoÊci	 zapewnienia	 w∏aÊciwej	 formy	 edukacji	 dziesiàtkom	
tysi´cy	 dzieci	 i	 m∏odzie˝y	 polskiej.	 Organizacje	 zajmujàce	 si´	
oÊwiatà	 polonijnà	 zastanawiajà	 si´	 jak	 zaspokoiç	 potrzeby	 dzieci	
urodzonych	 poza	 granicami	 Polski	 i	 tych	 nowo	 przyby∏ych.	 Jak	
przygotowaç	programy	dla	obu	 tych	 grup,	 aby	nie	 straciç	 ˝adnej	
z	nich.	To	problem,	którego	Polonia	sama	nie	rozwià˝e,	potrzebne	
jest	zaanga˝owanie	Polski.	

Nie	mo˝na	zapominaç	o	Polakach	na	Wschodzie,	którzy	od	lat	walczà	
o	utrzymanie	polskiego	szkolnictwa	–	szczególnie	na	litwie.	Bàdêmy	
z	nimi	solidarni.

˚ycie	na	obczyênie	stwarza	sytuacj´,	w	której	dba∏oÊç	o	zachowanie	
j´zyka	narodowego	jako	g∏ównego	elementu	kultury	naszego	kraju	–	
wypracowanego	przez	wiele	pokoleƒ,	wymaga	sta∏ych	dzia∏aƒ	na	rzecz	
jego	piel´gnowania,	bowiem	jest	on	wyrazem	narodowej	solidarnoÊci	
z	narodem,	oraz	wszystkimi	Polakami	na	ca∏ym	globie	ziemskim.	Jest	
pomostem	∏àczàcym	nas	z	Krajem	ojczystym.

Karol	Wojty∏a	o	zwiàzku	j´zyka	z	narodem	pisa∏:	„Gdy	doko∏a	mówià	
j´zykami	 –	 dêwi´czy	 poÊród	 nich	 jeden	 –	 nasz	 w∏asny.	 Zag∏´bia	 si´	

w	 myÊli	 pokoleƒ	 i	 ziemi´	 naszà	 op∏ywa	 i	 staje	 si´	
dachem	domu,	w	którym	jesteÊmy	razem”.

dzisiejszy	 Zjazd	 odbywa	 si´	 pod	 has∏em	 „...by 
czuç si´ Polakiem”.

To	s∏owa	Jana	Paw∏a	II	wypowiedziane	w	Rzymie	
na	 Konferencji	 Kraj-emigracja	 29	 paêdziernika	
1990	roku.

dla	 pokolenia	 moich	 rodziców	 i	 mojego	 by∏o	 to	
oczywiste,	˝e	jesteÊmy	Polakami.	dla	naszych	dzieci,	
mimo	 ˝e	 wychowane	 by∏y	 w	 duchu	 polskoÊci	 nie	
jest	 to	 jednoznaczne.	 dynamicznie	 wciàgni´ci	
przez	 Êrodowiska	 kraju	 urodzenia,	 wychowywa∏y	
si´	w	dwukulturowoÊci.	To	pokolenie,	jak	i	nowych	
migrantów	 i	 ich	 dzieci,	 które	 sà	 szeroko	 otwarte	
na	 Êwiat	 wtapia	 si´	 w	 nowe	 Êrodowisko.	 cz´sto	
s∏yszymy,	˝e	nie	tylko	z	Polskà	czujà	si´	zwiàzani.

W	 ksià˝ce	 „diaspora”	 (III	 tom)	 poÊwi´conej	 pol-
skiej	to˝samoÊci	na	emigracji,	czytamy,	˝e	w	naszym	
p∏ynnym	 Êwiecie	 utrzymanie	 jednej	 to˝samoÊci	
przez	 ca∏e	 ˝ycie	 to	 ryzykowna	 sprawa.	 dr	 Jacek	
leoƒski	twierdzi,	˝e:	„To˝samoÊç to rzecz do 
obnoszenia i pokazywania, a nie do 
przechowywania”.

My,	 mieszkajàcy	 na	 ró˝nych	 kontynentach	 Êwiata,	
w	krajach	gdzie	nie	ma	˝adnej	 sprzecznoÊci	mi´dzy	
byç	 dobrym	 obywatelem	 kraju	 zamieszkania	
a	równoczeÊnie	byç	dobrym	Polakiem	–	mamy	w∏asny	
nieprzymuszony	wybór	co	do	naszej	przysz∏oÊci.	Je˝eli	
chcemy	 odegraç	 wa˝nà	 rol´	 w	 przysz∏oÊci,	 to	 nie	
mo˝emy	liczyç	tylko	na	dobry	los	i	zbieg	okolicznoÊci.	
Musimy	 zmieniç	 nasze	 statuty,	 przeorganizowaç	
si´	 i	 otworzyç	 na	 m∏ode	 pokolenie.	 To	 kluczowa	
sprawa	na	dziÊ,	aby	to	co	nasze,	to	co	przez	tyle	lat	
budowaliÊmy	nie	rozp∏yn´∏o	si´	w	globalnym	Êwiecie.

MyÊl´,	 ˝e	 w	 wielu	 ju˝	 Êrodowiskach	 uda∏o	 si´	
cz´Êciowo	po∏àczyç	 te	dwa	 Êwiaty:	 starà	 emigracj´	
i	t´	nowà	–	innà	troch´,	ale	polskà.	Zauwa˝amy,	˝e	
wiele	wi´cej	nas	 ∏àczy	ni˝	dzieli	 i	 ˝e	wspó∏pracujàc	
stworzymy	lepszà	sytuacj´	dla	siebie	i	dla	Polski,	i	˝e	
w	tym	w∏aÊnie	le˝y	nasza	przysz∏oÊç.

30	maja	1982	r.	w	londynie	Jan	Pawe∏	II	powiedzia∏:
„...nie mo˝na o Was myÊleç, wychodzàc 
od poj´cia „emigracja” trzeba myÊleç, 
wychodzàc od rzeczywistoÊci „Ojczy-
zna”. Ta wi´ê z ojczyznà by∏a i jest dla Was 
si∏à duchowà, g∏´boko zakorzenionà 
w Waszych sercach, tradycjach, rodzi-
nach, w kulturze. OpuÊciliÊcie t´ 
Ojczyzn´, ale nie przestaliÊcie byç 
Polskà, cz´Êcià szczególnà Polski’.

Nasza	 obecnoÊç	 niech	 b´dzie	 potwierdzeniem,	
˝e	 jesteÊmy	 Polskà	 i	 obyÊmy	 pozostali	 Jej	 cz´Êcià	
szczególnà.delegatki z ukrainy (od lewej): teresa teterycz, teresa dudkiewicz, maria siwko
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Relacje 
Kraju
z Polakami za
granicą i promocja 
Polski

Kongres	Polonii	amerykaƒskiej,	który	mam	zaszczyt	
reprezentowaç,	 odegra∏	 wa˝nà	 rol´	 w	 procesie	
wyzwolenia	Polski	z	jarzma	socjalizmu	i	tworzenia	
demokratycznego	 Paƒstwa	 Polskiego.	 Od	 chwili	
swego	 powstania	 w	 1944	 roku	 Kongres	 zabiega∏	
na	arenie	mi´dzynarodowej	mi´dzy	innymi	o:
-		Ustanowienie	rzàdowego	programu	wsparcia	dla	

przesiedleƒców	 wojennych	 oraz	 weteranów	 II	
wojny	Êwiatowej	(displaced	Persons	act)

-		Ustanowienie	 kongresowej	 Komisji	 badajàcej	
zbrodni´	w	Katyniu

-		Ustanowienie	Polsko-amerykaƒskiego	Funduszu	
Przedsi´biorczoÊci

-		Wsparcie	 dla	 Polskiego	 cz∏onkostwa	 w	 Pakcie	
Pó∏nocnoatlantyckim	NaTO

Franciszek J. Spula
Prezes kongresu Polonii amerykańskiej

-		Wsparcie	dla	wielu	innych	inicjatyw	promujàcych	dobro	i	interesy	
Polski	i	Polonii	amerykaƒskiej,	a	ostatnio	prowadzenie	intensywnej	
kampanii	o	w∏àczenie	Polski	do	programu	podró˝y	bezwizowej	do	
Stanów	Zjednoczonych	(Visa	Waiver	Program).

W	reakcji	na	wydarzenia	polityczne	i	 losowe	Kongres	poprzez	swà	
Fundacj´	 charytatywnà	 przekaza∏	 do	 Polski	 pomoc	 finansowà	
i	rzeczowà	liczonà	w	setkach	milionów	dolarów.

Stany	Zjednoczone	zamieszkuje	dziÊ	ponad	10	milionów	osób	pol-
skiego	 pochodzenia.	 Nie	 wszyscy	 sà	 cz∏onkami	 Kongresu	 Polonii	
amerykaƒskiej,	 ale	 zdecydowana	 wi´kszoÊç	 uwa˝a	 naszà	 Orga-
nizacj´	 za	 swego	przedstawiciela,	 czego	mamy	dowody	w	postaci	
listów	i	uwag	do	nas	kierowanych.

W	latach	pi´çdziesiàtych,	w	czasach	gdy	Polska	znajdowa∏a	si´	za	
˝elaznà	kurtynà,	 zauwa˝ono	potrzeb´	porozumienia	 i	komunikacji	
mi´dzy	patriotycznymi	Êrodowiskami	emigracyjnymi	na	kontynen-
cie	amerykaƒskim	i	na	ca∏ym	Êwiecie.

W	 wyniku	 tego	 porozumienia	 dosz∏o	 do	 pierwszej	 konferencji	
w	Waszyngtonie,	a	nieco	póêniej,	w	Toronto,	do	pierwszego	zjazdu	
Polonii	wolnego	Êwiata.	Z	up∏ywem	czasu	dosz∏o	równie˝	do	powsta-
nia	Rady	Polonii	Âwiata,	a	od	1992	roku	spotkania	odbywajà	si´	na	
terenie	Polski.

Polska	jednoczy	nas	dzisiaj,	drodzy	delegaci	i	goÊcie	IV	Zjazdu	Polo-
nii	Âwiata!

Poczucie	 przynale˝noÊci	 narodowej	 jest	 silniejsze	 ni˝	 najwi´ksza	
odleg∏oÊç.	 Przemiany	 spo∏eczne	 i	 ekonomiczne	 zachodzàce	 na	
Êwiecie	stawiajà	przed	nami	inne	wyzwania	i	nowe	zadania.	Ka˝da	
spo∏ecznoÊç	polonijna	ma	swojà	w∏asnà,	unikalnà	charakterystyk´,	
w∏asne	 problemy	 i	 oczekiwania.	 Ka˝da	 z	 nich	 ma	 silnà	 potrzeb´	
sta∏ej	∏àcznoÊci	z	krajem	oraz	wyra˝ania	naszej	przynale˝noÊci	etnicz-
nej	w	kraju	zamieszkania.

Polska	 jest	 dziÊ	 demokratycznym,	 nowoczesnym	 i	 b∏yskawicznie	
rozwijajàcym	sí 	krajem.	Jest	silnym	partnerem	dla	paƒstw	europy	i	Êwiata.	

Paƒstwo	Polskie	liczy	na	nasze	poparcie;	skuteczny	i	dobrze	zorgani-
zowany	Êwiatowy	lobbing	polityczny,	gospodarczy	i	kulturalny.

Tylko	 przez	 bliskà	 wspó∏prac´	 Êrodowisk	 polonijnych	 b´dziemy	
w	 stanie	 umacniaç	 pozycj´	 Polski	 na	 arenie	 mi´dzynarodowej.	
Tylko	 silne,	 zjednoczone	 ideologicznie,	 nowoczesne	 organizacje,	
skupiajàce	przedstawicieli	 ró˝nych	generacji	 sà	w	 stanie	wywieraç	
nacisk	na	arenie	politycznej	paƒstw,	w	których	dzia∏ajà.	

W	ostatnich	latach,	g∏ównie	w	zwiàzku	z	nasileniem	si´	emigracji	do	
krajów	europy,	powsta∏o	wiele	nowych	organizacji,	które	organizujà	
polskà	spo∏ecznoÊç	i	podtrzymujà	wi´ê	z	krajem.	Wa˝nym	zadaniem	
dla	nich	jest	ustanowienie	silnej	pozycji	polskiej	diaspory	w	kraju	jej	
zamieszkania.	

Potrzeby	Polonii	sà	bardzo	zró˝nicowane	i	uzale˝nione	od	warunków	
politycznych	 oraz	 gospodarczych	 kraju	 zamieszkania,	 liczebnoÊci	
oraz	pozycji	politycznej	w	danym	paƒstwie.

Polskie	programy	rzàdowe	wspierajà	Poloni´	na	ró˝nych	obszarach	
dzia∏ania.	Jest	to	pomoc	bardzo	nam	wszystkim	potrzebna.
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Poseł Waldemar tomaszewski z litwy 
i poseł gervazy longher z rumunii

Âwiat	wokó∏	nas	zmienia	si´	z	dnia	na	dzieƒ.	W	przeciàgu	ostatniej	
dekady	sta∏	 si´	 tzw.	„globalnà	wioskà”.	 Internet	 jest	dzisiaj	najbar-
dziej	popularnà	 i	najszybszà	 formà	komunikacji.	Media	odgrywajà	
podstawowà	 rol´	 w	 promocji	 kraju	 i	 sà	 najbardziej	 efektywnym	
noÊnikiem	informacji.

Polonia	 na	 ca∏ym	 Êwiecie	 potrzebuje	 nowoczesnych	 mediów	
o	 globalnym	 zasi´gu,	 które	 skonsolidujà	 wszystkie	 polskoj´zyczne	
Êrodowiska	na	Êwiecie	z	Polskà.	 Istnieje	 równie˝	potrzeba	 istnienia	
nowoczesnego	polonijnego	portalu	informacyjnego	przeznaczonego	
dla	osób,	które	nie	pos∏ugujà	si´	biegle	j´zykiem	polskim.

Polonia	potrzebuje	sta∏ej	wspó∏pracy	z	krajem	w	zakresie	edukacji.	
Rzesze	 polonijnych	 nauczycieli	 na	 ca∏ym	 Êwiecie	 przekazujà	 dzie-
ciom	 i	 m∏odzie˝y	 polskiego	 pochodzenia	 cenny	 dar	 dziedzictwa	
uczàc	j´zyka,	historii	i	kultury	kraju	ich	przodków.	Niezwykle	wa˝ne	
jest,	by	polskie	szko∏y	na	ca∏ym	Êwiecie	by∏y	nowoczesne,	dostoso-
wane	do	potrzeb	i	wymagaƒ	wspó∏czesnej	m∏odzie˝y,	a	kadra	dobrze	
wykszta∏cona	i	wspó∏pracujàca	z	oÊrodkami	edukacyjnymi	i	nauko-
wymi	w	Polsce.	

Polonia	 potrzebuje	 m∏odych	 liderów	 a	 Polska	 potrzebuje	
Êwiatowych	liderów	polskiego	pochodzenia.	W	czasie	tego	week-
endu,	w	chicago	odbywa	si´	konferencja	„Quo	Vadis”,	która	od	
lat	przyciàga	studentów	oraz	m∏odych	profesjonalistów	ze	Stanów	
Zjednoczonych,	Kanady	i	europy.	Temat	i	myÊl	przewodnia	tego-
rocznego	 zjazdu	 to:	 „NowoczeÊni	 liderzy	 i	 poczucie	 to˝samoÊci	
narodowej”.

Bardzo	wa˝nà	dziedzinà	wspó∏pracy	jest	ochrona	dobrego	imienia	
Polski,	obrona	prawdy	historycznej	oraz	praw	polskich	mniejszoÊci	
narodowych.	 Kongres	 Polonii	 amerykaƒskiej	 mo˝e	 byç	 dumny	
z	 wielu	 osiàgni´ç	 w	 tej	 dziedzinie,	 reagujàc	 szybko,	 zdecydowa-
nie	i	efektywnie	na	przejawy	wypaczania	faktów	historycznych	czy	
naruszania	dobrego	imienia	Polaków.	dla	przyk∏adu	-	KPa	od	lat	
walczy	 z	u˝ywaniem	okreÊlenia	 „polskie	obozy	 koncentracyjne”,	
wyjaÊniajàc	 i	edukujàc,	 i˝	 jest	 to	okreÊlenie	fa∏szywe	historycznie	
i	bardzo	obraêliwe	dla	ka˝dego	Polaka.

Polska	nale˝y	dziÊ	do	grona	 jednego	 z	najlepiej	 rozwijajàcych	
si´	 gospodarczo	 paƒstw	 europy.	 Granice	 paƒstwowe	 nie	
stanowià	 przeszkody	 dla	 wymiany	 gospodarczej,	 przeciwnie,	
otwierajà	nowe	mo˝liwoÊci	 i	nowe	perspektywy.	W	maju	 tego	
roku,	 w	 chicago,	 zosta∏a	 zorganizowana	 konferencja	 ekono-
miczna	–	efekt	wspó∏pracy	ambasady	Polskiej	w	Waszyngtonie,	
Kongresu	 Polonii	 amerykaƒskiej,	 przedstawicieli	 Polonijnych	
Izb	 Gospodarczych	 oraz	 Krajowej	 Izby	 Gospodarczej.	 W	 cza-
sie	 spotkania	 omawiano	 mo˝liwoÊci	 rozwoju	 wspó∏pracy	 na	
p∏aszczyênie	 gospodarczej	 mi´dzy	 organizacjami,	 instytucjami	
i	 przedsi´biorstwami	 w	 Stanach	 Zjednoczonych	 i	 w	 Polsce.	
Przed	paroma	dniami,	w	Kielcach,	odby∏o	si´	otwarcie	wspól-
nego	Biura	Izb	Gospodarczych	Kanady,	Stanów	Zjednoczonych	
i	Polski.

drodzy	 Paƒstwo,	 wiele	 jest	 nowych	 inicjatyw	 i	 pomys∏ów	 na	
wspó∏prac´	mi´dzy	Êrodowiskami	polonijnymi	na	Êwiecie	 i	Polskà.	
Potrzebne	sà	nie	tylko	pomys∏y,	ale	równie˝	skuteczne	dzia∏ania.	

Niewàtpliwie	Polska	potrzebuje	silnej	i	wp∏ywowej	Polonii,	a	Polonia	
potrzebuje	wsparcia	ze	strony	Polski.	Tylko	po∏àczone	i	zdecydowane	
dzia∏ania	dadzà	pozytywne	rezultaty.

Polonia	 na	 Êwiecie	 potrzebuje	 màdrych	 progra-
mów	wspomagajàcych	ró˝ne	dziedziny	dzia∏alnoÊci	
spo∏ecznej	 i	 ekonomicznej.	 Programów	 opra-
cowywanych	 we	 wspó∏pracy	 i	 porozumieniu	
z	 wiarygodnymi	 organizacjami	 dzia∏ajàcymi	
w	 poszczególnych	 krajach.	 Pomoc	 skierowana	
w	 stron´	 Polonii	 powinna	 byç	 przez	 nià	 màdrze	
wykorzystana,	 tak	 by	 zaowocowa∏a	 wzmocnie-
niem	Êrodowiska	polskiego	 i	wzmocnieniem	 jego	
pozycji	w	kraju	zamieszkania.	

Pami´tajmy,	 ˝e	 jesteÊmy	 wszyscy	 ambasado-
rami	 naszego	 kraju,	 dajemy	 Êwiadectwo	 naszym	
wartoÊciom	 i	 naszemu	 dorobkowi	 w	 dziejach	
ludzkoÊci.

W	 imieniu	 Kongresu	 Polonii	 amerykaƒskiej	 oraz	
ca∏ej	Polonii	Stanów	Zjednoczonych	pozdrawiam	
serdecznie	 wszystkich	 Polaków	 rozsianych	 po	
Êwiecie,	 i	na	r´ce	pana	longina	Komo∏owskiego,	
Prezesa	Stowarzyszenia	„Wspólnota	Polska”,	oraz	
komitetu	organizacyjnego,	sk∏adam	podzi´kowania	
za	przygotowanie	IV	Zjazdu	Polonii	Âwiata.



22

REFERAT

Jest	 dla	 mnie	 wielkim	 zaszczytem,	 ˝e	 dzisiaj	 mam	
okazj´	wypowiedzieç	si´	w	imieniu	Polonii	Kanadyj-
skiej	i	chyba	wielu	z	nas,	tu	zgromadzonych,	na	IV	
Âwiatowym	Zjeêdzie	Polonii	 i	Polaków	z	Zagranicy.	
Szczególnie	 jestem	 zaszczycona,	 bo	 urodzi∏am	 si´	
poza	Polskà,	jestem	córkà	oficera	Pierwszej	dywizji	
Pancernej	Genera∏a	Maczka.	Moja	matka	z	bratem	
by∏a	wywieziona	na	Syberi´	i	przesz∏a	przez	Kazach-
stan	do	Persji,	 a	wujek,	 który	by∏	 oficerem	wojska	
polskiego	zosta∏	zamordowany	w	Katyniu.	Nigdy	by	
moi	Êw.	pami´ci	Rodzice,	nie	spodziewali	si´,	˝e	tu	
b´d´	sta∏a	przed	Paƒstwem.	

Wyros∏am	i	wychowa∏am	si´	w	Êrodowisku	Polonii	
i	 z	 tego	 powodu	 uwa˝am,	 ˝e	 mam	 prawo	 wypo-

Teresa Berezowski 
Prezes kongresu Polonii kanadyjskiej

wiadania	 si´	o	naszych	 sprawach	 i	dzia∏aniach.	chc´	podkreÊliç,	 ˝e	
Polonia	w	Kanadzie	jest	zrzeszona	pod	„parasolem”	Kongresu	Polonii	
Kanadyjskiej	od	ponad	75	lat,	a	Polacy	mieszkajà	w	Kanadzie	ponad	
150	lat.	Jest	nas	prawie	milion.

Od	 samego	 poczàtku	 polskiej	 emigracji	 KoÊció∏	 katolicki	 odgrywa∏	
wa˝nà	rol´	w	̋ yciu	Polonii.	Ksi´˝a,	którzy	przyjechali	i	dalej	przyje˝d˝ajà	
do	Kanady,	pomogli	i	pomagajà	utrzymywaç	nasze	tradycje	religijne	
i	 narodowe.	 Organizowali	 polonijne	 parafie	 i	 starali	 si´	 o	 utrzyma-
nie	 j´zyka	 polskiego.	 Organizowali	 grupy	 m∏odzie˝owe,	 harcerstwo,	
zespo∏y	 folklorystyczne	 i	 polonijne	 szko∏y.	 Przy	 parafiach	 powsta∏y	
pierwsze	organizacje	polonijne,	kluby,	zespo∏y	taneczne	i	szko∏y.

Po	 drugiej	 wojnie	 Êwiatowej	 wielu	 ˝o∏nierzy-kombatantów,	 którzy	
znaleêli	si´	poza	granicami	kraju	za∏o˝y∏o	swoje	ko∏a	weteranów.	Two-
rzyli	organizacje	i	zachowywali	pami´ç	o	walce	o	wolnà	Polsk´.	dzi´ki	
nim	 Polonia	 utrzymuje	 tradycje	 obchodów	 wa˝nych	 uroczystoÊci	
narodowych.	dzi´ki	naszym	weteranom	zosta∏o	zbudowanych	wiele	
polonijnych	domów,	które	sta∏y	si´	oÊrodkami	polskoÊci.	WÊród	rzeszy	
weteranów	przyjecha∏o	wielu	in˝ynierów	i	innych	fachowców,	którzy	
pomogli	w	 rozwoju	Polonii	a	 tak˝e	mieli	 swój	wk∏ad	w	 rozwój	eko-
nomiczny	 i	 kulturalny	 krajów	 zamieszkania.	 W	 tej	 fali	 emigracyjnej	
przyjechali	instruktorzy	harcerscy,	̋ o∏nierze	i	oficerowie	wojsk	polskich,	
m∏odzie˝	z	Indii,	afryki,	Persji	i	innych	miejsc,	gdzie	Polacy	byli	rozrzu-
ceni.	Za∏o˝yli	nowe	dru˝yny	i	zacz´li	wychowywaç	nast´pne	pokolenia	
instruktorów	w	duchu	przedwojennego	harcerstwa.	Ja	i	wielu	z	delega-
tów	wywodzimy	si´	z	tej	organizacji,	która	we	wspó∏pracy	ze	szko∏ami	
polskimi	i	zespo∏ami	folklorystycznymi,	do	dziÊ	wychowuje	m∏odzie˝	na	
liderów	naszej	Polonii.	

Przez	 lata,	 kiedy	 Polska	 by∏a	 opanowana	 i	 rzàdzona	 przez	 system	
komunistyczny,	Polacy	z	 zagranicy	pomagali	 jak	mogli	 swoim	rodzi-
nom	 pozosta∏ym	 w	 Polsce.	 Mój	 brat	 cioteczny	 twierdzi,	 ˝e	 gdzieÊ	
w	Polsce	powinien	zostaç	postawiony	pomnik	„Paczki”,	jako	symbol	
tych	paczek,	które	by∏y	wysy∏ane	przez	Polaków	z	zagranicy	do	swo-
ich	rodzin	i	innych,	w	latach	trudnych	dla	Polski	i	Polaków,	w	czasach	
wielkich	braków	podstawowych	rzeczy	i	ma∏ych	luksusów	jak	rajstopy	
nylonowe	 dla	 kobiet,	 pomaraƒcze	 i	 s∏ynne	 amerykaƒskie	 spodnie	
Jeansy.	

Niektórym	Polakom	uda∏o	si´	w	tych	czasach	przyjechaç	do	Kanady,	
ale	nast´pny	wielki	nap∏yw	 imigrantów	z	Polski	do	Kanady	nastàpi∏	
w	 latach,	 kiedy	powsta∏	 ruch	„SolidarnoÊç”.	Przyjecha∏o	wiele	osób	
z	 wy˝szym	 wykszta∏ceniem,	 in˝ynierów,	 lekarzy,	 fachowców,	 którzy	
przyczynili	si´	do	dalszego	rozwoju	Polonii	i	Kanady.

Polonia	nigdy	nie	zapomnia∏a	i	nie	zapomina	skàd	pochodzi.	W	latach,	
kiedy	w	Polsce	by∏	system	komunistyczny,	nie	tylko	wysy∏a∏o	si´	paczki	
do	rodzin,	ale	tak˝e	Kongres	Polonii	Kanadyjskiej	dba∏	o	to,	aby	rzàd	
kanadyjski	i	inne	rzàdy	zachodnie	reagowa∏y	na	niesprawiedliwoÊci	
systemu	komunistycznego.	Kongres	ciàgle	walczy∏	o	sprawiedliwoÊç	
i	 demokracj´	 dla	 Polski	 i	 Polaków.	 Kongres,	 podczas	 rozruchów	
w	Gdyni	 i	Gdaƒsku	w	1970	r.	 i	po	wprowadzonym	w	1981	r.	sta-
nie	wojennym,	wypowiada∏	si´	stanowczo	w	sprawie	praw	cz∏owieka	
i	zach´ca∏	kanadyjski	Rzàd	Federalny	do	wystàpienia	na	Êwiatowym	
forum	z	oÊwiadczeniem	w	obronie	praw	pracowników	i	praw	zwiàzku	
zawodowego	 „SolidarnoÊç”.	 Kanada,	 z	 wielkà	 pomocà	 Kongresu	
i	 cz∏onkowskich	 organizacji,	 przyj´∏a	 tysiàce	 uchodêców	 w	 latach	
1979-1990.	Wiele	organizacji,	rodzin	i	koÊcio∏ów	pomaga∏o	nowym	
imigrantom	 osiedliç	 si´	 w	 Kanadzie	 przez	 znajdywanie	 im	 pracy,	
mieszkania	i	organizowanie	kursów	j´zyka	angielskiego.

Relacje 
Kraju
z Polakami za
granicą i promocja 
Polski
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Po	 roku	 1990,	 Kongres	 popiera∏	 i	 prowadzi∏	 aktywny	 lobbing	
w	sprawie	przyj´cia	Polski	do	NaTO	i	do	Unii	europejskiej.	Polonia	
pomaga∏a	Polsce,	 kiedy	dotkn´∏y	 jà	powodzie	 i	 inne	 tragedie,	Polo-
nia	zawsze	wtedy	wspiera∏a	Polaków	pomocà	finansowà.	W	1997	r.	
przekazano	prawie	milion	dolarów	na	pomoc	po	powodzi,	w	1973	r.	
przekazany	 zosta∏	 spektroskop	 dla	 Obserwatorium	 astronomicznego	
Uniwersytetu	w	Toruniu.	Ró˝ne	szpitale	i	instytucje	dla	dzieci	w	Polsce	
sà	wspierane	przez	grupy	charytatywne	Polonii	Kanadyjskiej	i	innych	
krajów	zachodnich.	

Polacy	 za	 granicà,	 na	 Zachodzie,	 ogólnie	 dobrze	 dajà	 sobie	 rad´.	
chcemy	wspó∏pracowaç	 z	w∏adzami	Polski	na	 zasadzie	partnerstwa,	
ale	mamy	tak˝e	par´	uwag	do	tej	wspó∏pracy.	Mianowicie:

•	 Zach´camy	do	kontaktu	pomi´dzy	nami	a	Rzàdem	Polskim,	MSZ	
i	 Stowarzyszeniem	 „Wspólnota	 Polska”.	 Kontakt	 w	 dzisiejszym	
Êwiecie	 jest	 szybki	 i	potrzebny	na	wszystkich	szczeblach	naszego	
spo∏eczeƒstwa.	 ale,	 prosimy	 o	 bezpoÊrednie	 zwracanie	 si´	 do	
Kongresów	 zachodnich	 lub	 czo∏owych	 organizacji	 w	 sprawach,	
które	 dotyczà	 naszej	 dzia∏alnoÊci	 na	 naszym	 terenie.	 Ostatnio	
zosta∏	wys∏any	przez	MSZ	plan	wspó∏pracy	z	Polonià	zagranicznà	
z	 proÊbà	 o	 odpowiedê	 w	 ciàgu	 tygodnia.	 To	 nie	 jest	 mo˝liwe.	
liczebnoÊç	naszych	organizacji	i	fakt,	˝e	wi´kszoÊç	z	nas	pracuje	
zawodowo,	 nie	 pozwala	 na	 to,	 ˝eby	 dokument	 tak	 powa˝ny	
mo˝na	by∏o	przejrzeç	i	przedyskutowaç	w	taki	krótkim	terminie.	

•	 Nast´pnà	 kwestià	 jest	 pytanie,	 czy	 MSZ	 chce	 wspó∏pracowaç	
i	 respektowaç	 istniejàce	 struktury	 organizacji	 w	 Kanadzie,	 które	
od	lat	sprawdzi∏y	si´	w	organizowaniu	˝ycia	polonijnego,	czy	ma	
zamiar	dzia∏aç	na	swojà	r´k´?	Oczekujemy	prawdziwych	konsul-
tacji	w	 sprawach	dotyczàcych	Polonii.	Wa˝nà	 kwestià	 jest	 tak˝e	
znajomoÊç,	kto	nas	reprezentuje	na	szczeblu	Kongresu	i	naszych	
organizacji.	Wiemy,	˝e	czasem	przyje˝d˝ajà	osoby,	które	twierdzà,	
˝e	nas	reprezentujà,	ale	to	nie	zawsze	jest	aktualne	i	nikt	nie	spraw-
dza	danych	 tych	osób.	Komunikacja	 jest	dwustronna,	my	 tak˝e	
czasem	 zaniedbujemy	 zg∏oszenia	 zmian	 w	 funkcjach	 w	 naszych	
centralnych	organizacjach	itd.,	aby	przekazaç	czynnikom	w	Polsce	
te	zmiany,	kto	ma	autorytet	do	reprezentowania	Polonii.	B´dziemy	
si´	staraç	to	poprawiç	i	lepiej	wykonywaç.

•	 Rozdzia∏	funduszy	na	pomoc	Polonii.	W	ostatnich	paru	latach	
pieniàdze	z	Polski	wp∏yn´∏y	do	Kanady	dla	ró˝nych	organizacji	
bez	˝adnej	konsultacji	z	Kongresem	i	ich	cz∏onkami.	Trudno	jest	
nam	wyt∏umaczyç,	czemu	my	zbieramy	fundusze	na	potrzeby	
w	 Polsce	 np.	 szpitale,	 powodzie	 itd.,	 kiedy	 ludzie	 dowiadujà	
si´,	˝e	wielkie	sumy	pieni´dzy	by∏y	wys∏ane	na	jakieÊ	wydarze-
nia,	które	nie	majà	˝adnych	wielkich	skutków	dla	Polonii.	ale	
prosz´	 zrozumieç,	 ˝e	 to	nie	 znaczy,	 ˝e	w	ogóle	nie	potrzebu-
jemy	pomocy	z	Polski.	Potrzebujemy	pomocy	w	sprowadzaniu	
wystaw	 historycznych,	 artystycznych	 i	 innych	 o	 naszej	 kultu-
rze,	 czy	 to	 historycznych	 czy	 wspó∏czesnych,	 które	 mo˝emy	
w	naszych	muzeach	wystawiç,	aby	ca∏e	spo∏eczeƒstwo	w	Kana-
dzie	mia∏o	okazj´	zapoznaç	si´	z	naszymi	zabytkami	lub	naszà	
kulturà.	Takie	wystawy	mog∏yby	byç	przedstawiane	w	naszych	
wi´kszych	 miastach.	 dla	 nas	 jest	 wa˝ne,	 aby	 anga˝owaç	 si´	
w	˝yciu	kanadyjskim,	poniewa˝	czym	lepszy	mamy	wizerunek	
w	spo∏eczeƒstwie	kanadyjskim,	tym	lepiej	mo˝emy	promowaç	
i	 pomagaç	 Polsce.	 Takà	 pomoc	 ch´tnie	 przyjmiemy.	 cie-
szymy	 si´	 i	 doceniamy	 to,	 ˝e	 dziÊ	 Polska	 mo˝e	 nam	 pomóc,	
ale	jednoczeÊnie	prosimy	o	g∏os	w	podejmowaniu	decyzji,	które	
nas	dotyczà.

•	 Szko∏y	 Polskie.	 Wiem,	 ˝e	 zosta∏a	 powo∏ana	
Komisja	 ds.	 oÊwiaty	 polskiej	 poza	 granicami	
Kraju,	ale	chc´	tu	podkreÊliç,	˝e	potrzeby	szkó∏	
polskoj´zycznych	 na	 Zachodzie	 sà	 wielkie	
i	 ró˝ne.	 Fakt,	 ˝e	 Polonia	 istnieje	 poza	 Polskà	
ju˝	 wiele	 lat,	 oznacza,	 ˝e	 du˝a	 cz´Êç	 naszych	
dzieci	nie	mówi	dobrze	po	polsku.	cz´sto	jeden	
z	 rodziców	 nie	 jest	 Polakiem,	 dziecko	 chodzi	
do	sobotnich	szkó∏	polskoj´zycznych,	ale	na	co	
dzieƒ	nie	ma	ciàg∏ego	kontaktu	z	j´zykiem	pol-
skim.	 dla	 tych	 dzieci	 materia∏y,	 na	 podstawie	
których	uczà	si´	podstaw	j´zyka	do	codziennej	
komunikacji	 sà	 niezb´dne.	 Mamy	 nauczycieli,	
którzy	 mogà	 takie	 podr´czniki	 przygotowaç,	
potrzebujemy	pomocy	w	przygotowaniu	ich	do	
druku	i	drukowaniu	takich	materia∏ów.	Te	ksià˝ki	
muszà	 byç	 na	 poziomie,	 który	 nie	 zniech´ca	
dzieci	 do	nauki	 j´zyka	polskiego,	 ale	wzbudza	
ich	 ch´ç	 do	 nauki.	 Naturalnie	 sà	 u	 nas	 dzieci	
pi´knie	i	p∏ynnie	mówiàce	po	polsku,	ale	ksià˝ki	
powinny	byç	 refleksjà	 ich	 ˝ycia	na	Zachodzie,	
bo	 one	 np.	 nie	 jadà	 na	 wakacje	 do	 Sopotu,	
ale	 mo˝e	 na	 Floryd´.	 Ponadto	 mam	 propo-
zycj´	 zorganizowania	 trzymiesi´cznej	 wymiany	
gimnazjalnej	 dla	 studentów	 (uczniów)	 j´zyka	
polskiego.	Moja	córka	by∏a	na	takiej	wymianie	
w	Szwajcarii,	z	j´zykiem	francuskim.	Natomiast	
studentka	 ze	Szwajcarii	przyjecha∏a	do	nas	na	
trzy	miesiàce.	Szko∏y	letnie	j´zyka	polskiego	na	
poziomie	uniwersyteckim	sà	tak˝e	mile	widziane	
-	córka	by∏a	tak˝e	na	takim	kursie.	KPK	b´dzie	
promowa∏o	takie	kursy.

•	 Szko∏a	liderów.	dla	mnie	jest	to	trudne	do	zro-
zumienia,	jak	przez	dwa	tygodnie	w	Polsce	ktoÊ	
wykszta∏ci	lidera	dla	Polonii	w	Kanadzie	lub	dla	
innych	krajów,	gdzie	znajduje	si´	Polonia.	Polo-
nia	 od	 lat	 sama	 wychowuje	 swoich	 liderów.	
Wielu	 m∏odych	 ludzi	 wyros∏o	 w	 Êrodowisku	
Polonii,	 gdzie	 od	 dzieciƒstwa	 udzielali	 si´	
w	 grupach	 m∏odzie˝owych	 przy	 koÊcio∏ach,	
w	 harcerstwie,	 w	 zespo∏ach	 folklorystycznych	
i	w	dru˝ynach	sportowych	prowadzonych	przez	
dzia∏aczy	polonijnych,	którym	zale˝y	na	wycho-
waniu	 osób	 stanowiàcych	 przysz∏oÊç	 Polonii.	
W	 ka˝dym	 mieÊcie,	 w	 ka˝dym	 kraju	 sà	 inne	
potrzeby	 i	warunki,	 i	nie	wyobra˝am	sobie,	˝e	
w	ciàgu	dwóch	tygodni	mo˝na	si´	tego	nauczyç.	
W	 dodatku,	 ostatnie	 kursy	 znów	 rekrutowa∏y	
kandydatów	 bez	 ˝adnej	 konsultacji	 z	 KPK	 lub	
organizacjami	polonijnymi.	chcemy,	aby	nasza	
m∏odzie˝	 pozna∏a	 Polsk´,	 jej	 pi´kny	 krajobraz,	
jej	historyczne	zabytki,	 jej	wspó∏czesnà	kultur´,	
ale	 liderów	sami	damy	sobie	rad´	wykszta∏ciç,	
tak	jak	zrobiliÊmy	to	w	latach	poprzednich.	Wi´c	
bylibyÊmy	wdzi´czni,	gdyby	by∏o	wi´cej	kolonii	
dla	dzieci,	np.	w	Pu∏tusku,	kursów	 j´zyka	pol-
skiego	 dla	 studentów,	 okazji	 do	 uczestnictwa	
w	 obozach	 ˝eglarskich	 i	 w´drownych,	 gdzie	
si´	 poznaje	 Polsk´,	 m∏odzie˝	 z	 innych	 krajów	
i	 poprawia	 si´	 znajomoÊç	 j´zyka	 polskiego.	
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> Nasza	 m∏odzie˝	 harcerska,	 która	 by∏a	 na	 zlo-
cie	 pod	 Warszawà	 w	 roku	 2004	 z	 okazji	 60.	
rocznicy	 wybuchu	 Powstania	 Warszawskiego,	
by∏a	wzruszona	uroczystoÊciami	i	prze˝ywa∏a	t´	
histori´,	 o	 której	 uczy∏a	 si´	 na	 zbiórkach.	 Na	
festiwalu	 zespo∏ów	 polonijnych	 w	 Rzeszowie	
w	2011	r.	z	Kanady	przyby∏a	najwi´ksza	liczba	
zespo∏ów	 m∏odzie˝owych.	 dla	 m∏odzie˝y	 by∏y	
to	wspaniale	prze˝ycia	oraz	okazja	do	kontak-
tów	z	m∏odzie˝à	polonijnà	z	ca∏ego	Êwiata.	Takie	
okazje	pozwalajà	naszej	m∏odzie˝y	pog∏´biç	ich	
∏àcznoÊç	z	Polskà.

•	 Obrona	dobrego	Imienia	Polski	i	Polaków.	Jest	
jednym	z	naszych	najwa˝niejszych	zadaƒ.	Kre-
owanie	w∏aÊciwego	wizerunku	Polski	i	Polaków	
traktujemy,	 jako	 nasz	 priorytet.	 dodam	 tylko,	
˝e	w	 tym	 zakresie	 potrzebujemy	 i	 oczekujemy	
waszej	 pomocy.	 Potrzebujemy	 pomocy	 pol-
skich	 placówek	 dyplomatycznych,	 materia∏ów	
êród∏owych	z	polskich	archiwów.	Jako	Polonia	
ciàgle	 walczymy	 w	 krajach	 naszego	 zamiesz-
kania,	 aby	 Polacy	 byli	 widziani	 jako	 naród,	
który	 ma	 bogatà	 histori´	 i	 kultur´,	 który	 jako	
najwy˝szà	 wartoÊç	 traktuje	 prawa	 cz∏owieka,	
ceni	 tolerancj´	 i	 demokracj´.	 Tak	 jest	 obecnie	
i	tak	by∏o	przez	wieki.	

Polonia	 zachodnia	 i	 wschodnia	 bardzo	 si´	 ró˝nià	
w	potrzebach,	strukturach	i	historii.	Nasze	organizacje	
majà	swobod´	 i	prawo	dzia∏ania	w	Kanadzie,	Sta-
nach	 Zjednoczonych,	 australii,	 anglii,	 dzia∏ajàc	 na	
co	dzieƒ	otwarcie	i	bez	˝adnych	utrudnieƒ	ze	strony	
w∏adz	w	Kanadzie.	To	zaszczyt,	˝e	w	naszych	krajach	
jesteÊmy	 traktowani,	 jako	 cz´Êç	 multikulturowego	
spo∏eczeƒstwa.	Polonia	kanadyjska	popiera	zasad´,	
jak	najwi´kszej	pomocy	dla	Polonii	na	Wschodzie,	
dla	ich	szkó∏,	dla	obywateli	polskiego	pochodzenia.	
Tam	powinny	byç	wysy∏ane	pieniàdze	dla	ludzi,	któ-
rzy	z	trudnoÊcià	utrzymujà	swojà	polskoÊç,	dla	tych,	
którzy	zostali	w	Kazachstanie,	w	Rosji,	na	Ukrainie.

dla	przyk∏adu	dodam,	 rzàd	kanadyjski	 tylko	przed	
moim	wyjazdem	og∏osi∏,	˝e	wysy∏a	165	obserwato-
rów	na	wybory	na	Ukrain´.	Polska	 tak˝e	powinna	
wys∏aç	 du˝à	 grup´	 obserwatorów,	 aby	 upewniç	
si´,	˝e	Polacy	na	Ukrainie	b´dà	mieli	rzàd	wybrany	
demokratycznie	i	legalnie.

Niezale˝nie	od	 tych	uwag,	nale˝y	podkreÊliç	naszà	
dobrà	wspó∏prac´	 z	polskà	ambasadà	 i	 z	polskimi	
placówkami	 dyplomatycznymi	 w	 ca∏ej	 Kanadzie.	
Wspó∏pracujemy	 w	 organizowaniu	 uroczystoÊci	
rocznicowych	i	w	innych	wydarzeniach	kulturalnych.	
Pragn´	podzi´kowaç	J.e.	ambasadorowi	Zenonowi	
Kosiniak-Kamysz,	Konsulom,	p∏k.	Micha∏owi	Peksa	
i	 wszystkim	 pracownikom	 placówek	 dyplomatycz-
nych	w	Kanadzie	za	ich	wspó∏prac´.	

chc´	 tak˝e	 podzi´kowaç	 ambasadorowi	 Kanady	
w	 Polsce,	 który	 naszà	 delegacj´	 tak	 mile	 przyjà∏	

wczoraj	 i	 przez	 ostatnie	 4	 lata	 by∏	 zawsze	 goÊcinny	 dla	 cz∏onków	
naszej	Polonii.	B´dzie	nam	go	brakowa∏o	w	Warszawie,	ale	wiemy,	˝e	
b´dziemy	mogli	dalej	liczyç	na	jego	poparcie	na	jego	nowej	placówce	
w	Ottawie.

Koƒczàc,	 chc´	 tylko	 jeszcze	 raz	podkreÊliç,	 ˝e	mamy	w	Kanadzie	
dobrze	 zorganizowanà	 Poloni´.	 Mamy	 fundacje	 charytatywne,	
które	pomagajà	naszym	studentom	oraz	potrzebujàcym	w	Polsce,	
Instytut	Badawczy,	Zwiàzek	Nauczycielstwa,	Stowarzyszenia	Wete-
ranów,	 Polskà	 credit	 Union,	 wiele	 koÊcio∏ów	 oraz	 mamy	 swoje	
pomniki	i	zabytki.	

JesteÊmy	 dumni	 z	 naszych	 korzeni	 i	 chcemy	 je	 kultywowaç.	
Mo˝emy	to	robiç	wspólnie	z	pomocà	w∏adz	w	Polsce.	Prosimy	nas	
traktowaç	 jako	 partnerów.	 Pracujmy	 na	 korzyÊç	 nas	 wszystkich,	
Polonii	 i	 Polski.	 W	 ostatnich	 wyborach	 federalnych	 do	 parla-
mentu	kanadyjskiego	zosta∏o	wybranych	dwóch	pos∏ów	polskiego	
pochodzenia	Ted	Opitz	i	W∏adys∏aw	lizoƒ,	mój	poprzednik,	by∏y	
prezes	 ZG	 KPK.	 Mamy	 równie˝	 pos∏a	 polskiego	 pochodzenia	
w	 Parlamencie	 Prowincjonalnym	 w	 albercie,	 jest	 nim	 Tomasz	
¸ukaszuk.	JesteÊmy	z	tego	dumni.	W	Kanadzie	czujemy	si´	Kana-
dyjczykami	polskiego	pochodzenia.	Mieszkamy	w	kraju,	który	daje	
nam	i	naszym	dzieciom	mo˝liwoÊci	awansu	spo∏ecznego,	uzyska-
nia	 wy˝szego	 wykszta∏cenia,	 stwarza	 nieograniczone	 mo˝liwoÊci	
samorealizacji.	 Ten	 kraj	 popiera,	 nawet	 zach´ca	 do	 utrzymania	
j´zyka,	tradycji,	religii	i	kultury	kraju	pochodzenia.

dla	nas	w	Kanadzie	jest	wa˝ne,	aby	nasz	wizerunek	i	nasza	pozy-
cja	 w	 spo∏eczeƒstwie	 kanadyjskim	 by∏y	 jak	 najlepsze.	 Przez	 to	
b´dziemy	 mogli	 lepiej	 promowaç	 osiàgni´cia	 Polski	 i	 Polaków.	
B´dziemy	 mogli	 lepiej	 broniç	 dobrego	 imienia	 Polski	 i	 Polaków.	
celem	naszych	wysi∏ków	jest	zdobycie	powa˝ania	dla	polskiej	kul-
tury	i	historii	w	obronie	europy	i	chrzeÊcijaƒstwa.

Koƒczàc,	 pragn´	 powiedzieç:	 „Niechaj Polska zna jakich 
Synów ma!”

frank spula, teresa berezowski, ks. stanisław budyń
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OÊwiata	polska	i	polonijna	poza	granicami	kraju	to	dziÊ	najwi´ksze	
wyzwanie	dla	polskich	w∏adz,	dla	Êrodowisk	oÊwiatowych	i	naczel-
nych	 organizacji	 polonijnych	 t´	 oÊwiat´	 wspierajàcych.	 Tylko	
w∏aÊciwa	wspó∏praca	 i	w∏aÊciwe	wykorzystanie	mo˝liwoÊci	wszyst-
kich	 trzech	 podmiotów	 stworzy	 szans´	 na	 wi´ksze	 zaspokojenie	
rosnàcych	potrzeb.	W	szkolnictwie	polskim	za	granicà	wspó∏istnieje	
niezliczona	 iloÊç	 modeli	 i	 problemów.	 Trudno	 w	 ograniczonym	
czasie	 zajàç	 si´	 wszystkimi,	 pragn´	 wi´c	 poruszyç	 zaledwie	 kilka	
najwa˝niejszych	tematów.

Najwi´kszym	 polonijnym	 Êrodowiskiem	 oÊwiatowym	 sà	 szko∏y	
w	 USa	 i	 Kanadzie.	 W	 samym	 USa	 polskie	 pochodzenie	
zadeklarowa∏o	w	ostatnim	spisie	ponad	9,5	miliona	mieszkaƒców,	
w	tym	ogromna	liczba	m∏odzie˝y.	Szkolnictwo	polonijne	prowadzà	
dwie	du˝e	organizacje	oÊwiatowe	z	siedzibami	w	Nowym	Jorku	i	chi-
cago	oraz	kilka	mniejszych.	Polonia	amerykaƒska	zdà˝y∏a	okrzepnàç	
ju˝	po	kilku	falach	emigracji	z	Polski,	tote˝	zarówno	nauczanie	jak	
i	szkolenie	kadr	nauczycielskich	przez	specjalistów	z	Polski	jest	bar-
dzo	dobrze	zorganizowane.	

W	ostatnich	latach	wielka	fala	emigracji	zarobkowej	dotkn´∏a	europ´,	
w	 tym	Wielkà	Brytani´,	 Irlandi´,	Skandynawi´	 i	kraje	Beneluksu.	
hiszpania	i	W∏ochy	te˝	przyj´∏y	znacznà	iloÊç	pracowników	w	rol-
nictwie	i	to	niekoniecznie	sezonowych.	Obecnie	otwierajà	si´	rynki	
pracy	w	Niemczech	i	austrii.	Polonia	liczebnie	wzrasta	i	mimo	tego,	
˝e	do	kraju	p∏ynà	miliardy	euro,	trudno	to	nazwaç	sukcesem.	Próby	
monitorowania	 przez	 ró˝ne	 oÊrodki,	 w	 tym	 rzàdowe,	 przez	 lata	
nie	dawa∏y	 jednoznacznej	odpowiedzi.	dzisiaj	niestety	 ju˝	wiemy,	
z	 kraju	 wyjecha∏y	 2	 miliony	 Polaków.	 W	 oficjalnych	 opracowa-
niach	ciàgle	powtarzane	sà	takie	okreÊlenia,	jak	migracja	i	powroty.	
Nasze	emigracyjne	doÊwiadczenia	mówià,	˝e	sà	to	raczej	pobo˝ne	
˝yczenia,	 gdy˝	 cz´sto	 nie	 tylko	 praca,	 ale	 w∏aÊnie	 dzieci	 w	wieku	
szkolnym	determinujà	rodziców	w	sprawie	powrotu	lub	pozostania.	
Polskich	dzieci	i	m∏odzie˝y	jest	na	Wyspach	Brytyjskich	setki	tysi´cy,	
w	 dodatku	 corocznie	 rodzi	 si´	 tam	 10	 tysi´cy	 nowych	 polskich	
dzieci,	w	znakomitej	wi´kszoÊci	polskich	obywateli.	Nowym	zjawi-
skiem	w	polskich	szko∏ach	sà	problemy	dyscyplinarne	z	m∏odzie˝à.	
Nauczyciele	 oczekujà	 równie˝	 pomocy	 w	 postaci	 centralnego	
oÊrodka	wspomagajàcego	ich	prac´	w	tej	kwestii.	Ogromna	praca	
Polskiej	Macierzy	Szkolnej	w	Wielkiej	Brytanii	przynosi	od	ponad	
50	lat	wspania∏e	rezultaty,	ale	to	wszystko	jest	przys∏owiowà	kroplà	

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent europejskiej unii Wspólnot Polonijnych

w	morzu	potrzeb.	W	ocenie	tamtejszych	Êrodowisk	
85%	m∏odzie˝y	nie	ma	dost´pu	do	nauki	 j´zyka	
polskiego	 i	 przedmiotów	 ojczystych.	 I	 to	 jest	
w∏aÊnie	 najwi´kszym	 wyzwaniem.	 Pozostanie 
tych ponad 300 tysi´cy polskich dzieci, 
w kr´gu szeroko poj´tej polskoÊci jest 
sprawà nie tylko Polonii, ale przede 
wszystkim Polski. 

Osobnym	i	 jednoczeÊnie	bardzo	bolesnym	tema-
tem	 jest	 sprawa	 szkolnictwa	polskiego	w	krajach	
oÊciennych.	 Nale˝y	 wyraziç	 wdzi´cznoÊç	 Mini-
sterstwu	 Spraw	 Zagranicznych	 i	 Ministerstwu	
edukacji	 Narodowej	 za	 wsparcie	 i	 liczne	 inter-
wencje	 na	 tym	 obszarze,	 z	 jednoczesnà	 proÊbà	
o	 dalsze	 wzmo˝one	 dzia∏ania,	 gdy˝	 problemy	
rosnà	i	ostatnio	dotkn´∏y	szkolnictwa	polskiego	na	
litwie,	 najlepiej	 rozwini´tego	 i	 funkcjonujàcego	
polskiego	 systemu	 oÊwiatowego	 poza	 granicami	
kraju.	

litwa,	 Mickiewiczowska	 ojczyzna,	 zafundo-	
wa∏a	 naszym	 rodakom	 ustaw´	 ewidentnie	
pogarszajàcà	 sytuacj´	 prawnà	 polskiego	 szkol-
nictwa	 i	 gro˝àcà	 likwidacjà	 wielu	 szkó∏.	 Macierz	
Szkolna	 i	 Zwiàzek	 Polaków	 na	 litwie	 prowadzà	
liczne	 zabiegi	 formalne	 i	 wielkie	 akcje	 protesta-
cyjne.	 europejska	 Unia	 Wspólnot	 Polonijnych	
wystosowa∏a	listy	do	wszystkich	organów	decyzyj-
nych,	 z	 prezydentem	litwy	 w∏àcznie.	 Szerokiego	
poparcia	 w	 tej	 sprawie	 udzieli∏y	 polskie	 w∏adze	
i	liczne	organizacje	polonijne,	bez	rezultatu.

Imponujàce	 efekty	 daje	 pozytywistyczna	
i	z	koniecznoÊci	cicha	dzia∏alnoÊç	Polskiej	Macie-
rzy	Szkolnej	na	Bia∏orusi	i	przeÊladowanego	przez	

Oświata
polska
i polonijna
poza granicami kraju

frank spula, teresa berezowski, ks. stanisław budyń
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> re˝im	Zwiàzku	Polaków	na	Bia∏orusi.	J´zyka	pol-
skiego	mimo	trudnej	sytuacji	w	dalszym	ciàgu	uczy	
si´	dziesiàtki	tysi´cy	polskich	dzieci,	które	oczekujà	
dalszego	wsparcia.

Na	 sàsiedniej	 Ukrainie,	 sprawna	 dzia∏alnoÊç	
Ogolnoukraiƒskiego	 centrum	 Metodycznego	
Nauczania	 J´zyka	 i	 Kultury	 Polskiej	 w	 droho-
byczu,	 opiekujàcego	 si´	 polskimi	 szko∏ami	 we	
lwowie	 i	 w	 MoÊciskach,	 oraz	 160	 szko∏ami	
sobotnio-niedzielnymi	 na	 terenie	 ca∏ej	 Ukrainy	
nie	uniesie	ci´˝aru	tej	pracy	bez	dalszego	silnego	
wsparcia	ze	strony	polskiej.

Stosunkowo	 najlepiej	 daje	 sobie	 rad´	 polska	
mniejszoÊç	 narodowa	 na	 Zaolziu.	 decydujà	
o	tym	ponad	90-letnie	polskie	tradycje	oÊwiatowe	
i	 patriotyczne,	 g∏´boko	 zakorzenione	 przez	
skupiajàcà	 rodziców	 Macierz	 Szkolnà	 w	 Repu-
blice	 czeskiej.	 Na	 tym	 terenie	 przyk∏adowo	
wpó∏dzia∏a	 te˝	 Towarzystwo	 Nauczycieli	 Polskich	
w	Republice	czeskiej,	Polski	Zwiàzek	Kulturalno-
OÊwiatowy	oraz	centrum	Pedagogiczne	Polskiego	
Szkolnictwa	NarodowoÊciowego.	Mimo	tak	dobrej	
sytuacji	 i	 szerokiej	 skali	 dzia∏aƒ,	 ze	 smutkiem	
trzeba	 stwierdziç,	 ˝e	 iloÊç	 uczniów	 szkó∏	 polskich	
i	przedszkoli	zmniejsza	si´.	

Brak	 symetrii	 w	 sytuacji	 mniejszoÊci	 polskiej	
w	Niemczech	i	niemieckiej	w	Polsce	chyba	najbar-
dziej	zauwa˝alny	jest	w∏aÊnie	w	oÊwiacie	polonijnej	
w	 Niemczech.	 Parafrazujàc	 przys∏owie	 mo˝na	
powiedzieç,	„co	land	to	obyczaj”,	w	jednych	jest	
lepiej,	 w	 innych	 gorzej.	 Mimo	 wysi∏ków	 zjedno-
czeniowych	rozbicie	w	organizacjach	polonijnych,	
sprytnie	 podsycanych	 przez	 niemieckie	 w∏adze,	
odbija	si´	równie˝	negatywnie	na	oÊwiacie.	Brak	
jest	 wspó∏pracy	 i	 koordynacji	 dzia∏aƒ	 pomi´dzy	
poszczególnymi	 organizacjami	 oÊwiatowymi.	 Na	
wyró˝nienie	 z	 pewnoÊcià	 zas∏uguje	 dzia∏alnoÊç	
chrzeÊcijaƒskiego	 centrum	 Krzewienia	 Kultury,	
Tradycji	i	J´zyka	Polskiego	oraz	Polskiej	Macierzy	
Szkolnej	w	Niemczech.

Nale˝y	te˝	wspomnieç	o	paƒstwowych	systemach	
oÊwiatowych	 funkcjonujàcych	 w	 kilku	 krajach	
zamieszkania	 wspierajàcych	 nauk´	 j´zyków	
etnicznych	 imigrantów.	 Tu	 na	 czo∏o	 wybija	
si´	 40-letnia	 tradycja	 nauki	 j´zyka	 ojczystego	
w	 Szwecji,	 która	 obejmuje	 równie˝	 elementy	
geografii,	 historii	 kultury	 i	 tradycji.	 W∏adze	
szwedzkie	 pokrywajà	 pensje	 nauczycieli,	 koszty	
lokali,	 podr´czników,	 zeszytów	 i	 innych	 przy-
borów	 szkolnych	 –	 czyli	 wszystko	 bezp∏atnie.	
choç	 nale˝y	 podkreÊliç,	 ˝e	 te	 mo˝liwoÊci	 na	
skutek	 oszcz´dnoÊci	 ulegajà	 sta∏emu	 zmniejsze-
niu,	 najwa˝niejsze	 pozostaje	 pytanie,	 dlaczego	
z	 tego	 byç	 mo˝e	 skromnego,	 lecz	 niewàtpliwie	
sprzyjajàcego	systemu	korzysta	zaledwie	niewiele	
ponad	50%	polskich	uczniów.	czy	chodzi	tu	tylko	
o	brak	ÊwiadomoÊci	u	rodziców?

Nasza	codzienna	praca	nad	jakoÊcià	nauczania	jest	równie	wa˝na,	
jak	podnoszenie	ÊwiadomoÊci	u	polskich	rodziców,	wyje˝d˝ajàcych	
do	pracy	wraz	z	rodzinami.	Mamy	dziÊ	w	oÊwiacie	polonijnej	takà	
sytuacj´,	 ˝e	 sà	 miejsca	 na	 Êwiecie,	 gdzie	 polskie	 dzieci	 nie	 majà	
dost´pu	do	nauki	 j´zyka	ojczystego,	ale	mamy	 te˝	miejsca,	gdzie	
dost´p	jest,	lecz	niewykorzystany.

Z	zadowoleniem	nale˝y	stwierdziç,	˝e	w	ostatnim	okresie	Minister-
stwo	edukacji	Narodowej	zrobi∏o	znacznie	wi´cej	ni˝	w	poprzednich	
kadencjach.	 Mocno	 zaanga˝owa∏o	 si´	 w	 sprawy	 poszczególnych	
Êrodowisk	 oÊwiatowych,	 jak	 np.	 na	 litwie,	 w	 Niemczech	 czy	
w	 Irlandii.	 W	 sprawach	 o	 charakterze	 centralnym	 dokonano	 te˝	
kilku	kroków	we	w∏aÊciwym	kierunku,	choç	ich	skutecznoÊç	daleka	
by∏a	od	oczekiwaƒ.	Powo∏ana	przez	ministra,	w	odpowiedzi	na	pro-
testy	 Êrodowisk,	 Rada	 OÊwiaty	 Polonijnej	 oceniana	 zosta∏a	 przez	
wielu	jako	ruch	pozorny,	a	jej	sk∏ad	i	mo˝liwoÊci	wp∏ywu	na	decyzje	
od	poczàtku	budzi∏	du˝e	wàtpliwoÊci.	Równie˝	próba	uregulowania	
sytuacji	prawnej	szkó∏	polonijnych	nie	doÊç,	̋ e	zosta∏a	potraktowana	
po∏owicznie,	to	w∏àczenie	jej	do	ca∏ej	ustawy	o	oÊwiacie	sprawi∏o,	
˝e	poleg∏a	wraz	z	nià.	Potrzebna	jest	nowa	regulacja	prawna.	Nie	
mo˝e	byç	 tak,	 ˝e	dwóch	ma∏ych	polskich	uczniów,	którzy	chodzà	
do	 szkó∏,	 realizujàcych	 taki	 sam	 program,	 z	 kadrà	 nauczycielskà	
o	 takich	 samych	 kwalifikacjach,	 jest	 traktowanych	 tak	 ró˝nie,	
jeden	otrzymuje	wszystko	a	drugi	nic.	Nie	mogà	tej	wa˝nej	sprawy	
regulowaç	 archaiczne	 przepisy	 rodem	 z	 poprzedniego	 systemu	
politycznego.	 Trzeba	 z	 tym	 skoƒczyç	 i	 zrównaç	 ustawowo	 status	
Szkolnych	Punktów	Konsultacyjnych	i	szkó∏	spo∏ecznych.	Jedynym	
kryterium	decydujàcym	o	mo˝liwoÊci	otrzymania	pomocy	z	kraju	
winny	byç	kwalifikacje	personelu	 i	 realizowany	program.	Szkolne	
Punkty	Konsultacyjne	w	niektórych	krajach,	jak	np.	w	austrii	i	we	
W∏oszech,	 odgrywajà	 niezwykle	 wa˝nà	 rol´.	 W	 innych	 krajach,	
jak	 np.	 w	 Irlandii,	 konkurujà	 ze	 szko∏ami	 spo∏ecznymi	 w	 nienaj-
lepszy	sposób.	Szko∏y	spo∏eczne	sà	bardzo	ró˝ne,	cz´Êç	z	nich	ani	
nie	b´dzie	mog∏a,	a	nawet	nie	b´dzie	chcia∏a	korzystaç	z	pomocy,	
gdy˝	realizuje	inny	program	nauczania.	Potrzebna	jest	nowa	jasna	
ustawa,	 traktujàca	wy∏àcznie	o	oÊwiacie	polonijnej	 i	 rozwiàzujàca	
problem,	który	zdà˝y∏	si´	zestarzeç.	

OÊwiata	 jest	 jednà	 z	 dziedzin,	 na	 której	 wszyscy	 si´	 podobno	
znajà.	 dotyczy	 to	 równie˝	 oÊwiaty	 polonijnej.	 Jak	 grzyby	 po	
deszczu	powstajà	fundacje	i	instytucje,	które	chcà	nam	pomagaç	
i	chcà	nas	szkoliç.	ale	wiedza	o	polskiej	oÊwiacie	poza	granicami	
kraju	 zosta∏a	 zgromadzona	 przez	 naszego	 wypróbowanego,	 nie-
zawodnego	i	strategicznego	partnera	Stowarzyszenie	„Wspólnota	
Polska”,	które	od	ponad	20	lat	wspó∏pracuje	i	wspomaga	polskie	
szko∏y	za	granicà,	oczywiÊcie	w	miar´	przekazanych	przez	polskie	
w∏adze	 mo˝liwoÊci.	 O	 te	 mo˝liwoÊci	 apeluj´	 do	 w∏adz	 polskich.	
Podobnie	jak	s∏owo	„solidarnoÊç”	niech	s∏owo	„wspólnota”	doty-
czy	nas	wszystkich,	w	kraju	 i	 za	granicà.	Niech	bezcenne	 Êrodki	
z	kieszeni	nie	najbogatszego	polskiego	podatnika,	w	imi´	dobrze	
poj´tego	pluralizmu	nie	zostanà	dalej	rozdrobnione,	lecz	zintegro-
wane	w	jednym	przejrzystym	i	ca∏oÊciowym	programie	pod	flagà	
„Wspólnoty	Polskiej”.	

Polskie	szkolnictwo	poza	granicami	kraju	to	ogromna	ró˝norodnoÊç	
podmiotów	 i	modeli.	ciàg∏e	niedobory	podsycajà	partykularyzm,	
ci´˝ko	wi´c	o	prawdziwà	integracj´	oÊwiatowej	spo∏ecznoÊci	i	kom-
petencje	 dzia∏aczy	 w	 postrzeganiu	 ca∏oÊci.	 Utworzenie	 organu	
doradczego,	 odpowiadajàcego	 za	 g∏ówne	 trendy	 i	 problemy,	
dotyczàce	oÊwiaty	poza	granicami	Polski	jest	nad	wyraz	konieczne.	
Nie	 jest	 tu	 wskazany	 poÊpiech,	 jak	 to	 by∏o	 w	 przypadku	 Rady	

tadeusz mirecki z usa i Wanda krukowska z łotwy

ks. prałat stefan Wylężek, rektor Pmk w anglii i Walli, maria kruczkowska-young

Prof. maria filina z gruzji i ałła kuźmińska, prezes związku Polaków w armenii
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OÊwiaty	 Polonijnej,	 lecz	 wnikliwy dobór 
grupy specjalistów z kraju i z zagranicy, 
potrafiàcych ogarnàç ca∏e spektrum 
zagadnieƒ i stworzyç wizj´, której wcià˝ 
brak.

Prosz´	 pozwoliç,	 ˝e	 poÊwi´c´	 chwil´	 sprawom	
kultury,	do	czego	 jako	nauczyciel	 czuj´	 si´	 zobli-
gowany.	 W	 rzàdowym	 programie	 Wspó∏pracy	
z	 Polonià	 i	 Polakami	 za	 granicà	 kultura	
zaj´∏a	 marginalne	 miejsce,	 choç	 przez	 tak	 wiele	
lat	 by∏a	 jednym	 z	 priorytetów.	 Przez	 Êrodowiska	
polonijne,	 w	 tym	 oÊwiatowe	 zosta∏o	 to	 przyj´te	
z	 wielkim	 zaskoczeniem	 i	 dezaprobatà.	 Nasza	
praca	 to	 nie	 kursy	 j´zykowe,	 lecz	 nauka	 j´zyka	
ojczystego	poszerzona	o	elementy	geografii,	histo-
rii,	kultury	i	tradycji.	W	tak	rozumianym	procesie	
kszta∏cenia	 wa˝ny	 jest	 nie	 tylko	 wysi∏ek	 intelek-
tualny	 ucznia,	 ale	 uczuciowe	 zaanga˝owanie	 dla	
ojczyzny	i	motywacja,	a	tej	bez	dost´pu	do	kultury	
nie	 osiàgniemy.	 I	 tu	 musz´	 zwróciç	 si´	 do	 pana	
ministra	 spraw	 zagranicznych,	 Rados∏awa	 Sikor-
skiego,	jako	najwy˝szego	dysponenta	polonijnych	
Êrodków	bud˝etowych.	29	kwietnia	2001	r.	na	II	
Zjeêdzie	 Polonii	 i	 Polaków	 za	 granicà,	 w	 swoim	
wystàpieniu,	 bardzo	 dobitnie	 podkreÊli∏	 Pan,	 ˝e	
„kultura i oÊwiata to w gruncie rzeczy 
sfery nieroz∏àczne”.	 Bardzo	 jesteÊmy	 za	 te	
jak	najbardziej	dzisiaj	aktualne	s∏owa	wdzi´czni.	

To	 dla	 mnie	 zaszczyt	 przemawiaç	 w	 sercu	 pol-
skiego	 parlamentaryzmu	 wobec	 tylu	 dostojnych	
goÊci	i	uczestników,	poÊwi´cajàc	moje	wystàpienie	
najbardziej	dla	Polonii	 ˝yciowej	 i	przysz∏oÊciowej	
sprawie.	 Od	 33	 lat,	 czyli	 po∏ow´	 mojego	 ˝ycia,	
przepracowa∏em	na	obczyênie	uczàc	polskie	dzieci	
i	 polskà	 m∏odzie˝	 j´zyka	 ojczystego.	 dzisiaj	 ucz´	
dzieci	 moich	 by∏ych	 uczniów.	 Podczas	 tej	 wielo-
letniej	 oÊwiatowej	 misji,	 na	 mi´dzynarodowych	
konferencjach,	 które	 organizowa∏em	 lub	
w	których	uczestniczy∏em,	spotka∏em	wiele	znako-
mitych	kole˝anek	i	kolegów	nauczycieli	i	dzia∏aczy	
oÊwiatowych.	 Ich	 symbolicznie	 wynagradzana,	
lub	 wr´cz	 spo∏eczna	 praca,	 jest	 Êwiadomym	
dzia∏aniem	 na	 rzecz	 utrzymania	 to˝samoÊci	
narodowej	 m∏odego	 polskiego	 pokolenia	 poza	
granicami	kraju,	jest	próbà	wykazania,	̋ e	jesteÊmy	
cz´Êcià	jednego	wielkiego	Narodu	Polskiego.	

Zawód	 nauczyciela	 polonijnego	 podejmujemy	
oczywiÊcie	z	ró˝nych	powodów,	lecz	z	pewnoÊcià	
jest	 to	 bardziej	 powo∏anie	 ni˝	 zawód.	 Nie	 da	
si´	 go	 dobrze	 wype∏niaç	 bez	 mi∏oÊci	 do	 dalekiej	
ojczyzny.	 Pragn´ wi´c, z wysokiej try-
buny Polonijnego Sejmu zapewniç 
to wyjàtkowe gremium, ˝e nasze 
spo∏eczne zaanga˝owanie i nasza 
codzienna praca z m∏odymi Polakami 
poza granicami kraju, jest naszà walkà 
o ich to˝samoÊç narodowà, jest naszym 
darem dla ojczyzny, dla Polski.

tadeusz mirecki z usa i Wanda krukowska z łotwy

ks. prałat stefan Wylężek, rektor Pmk w anglii i Walli, maria kruczkowska-young

Prof. maria filina z gruzji i ałła kuźmińska, prezes związku Polaków w armenii
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Udział
młodego
pokolenia
w życiu Polaków
za granicą

Tomasz Prokop
rada naczelna Polonii australijskiej

Ita Szymańska
rada naczelna Polonii australijskiej

Temat	 udzia∏u	 m∏odzie˝y	 w	 organizacjach	 polskich	 i	 polonijnych	
poza	granicami	Polski	 jest	bliski	 sercu	nam	wszystkim.	Poza	europà	
Zachodnià,	z	roku	na	rok	ubywa	uczniów	w	polskich	szko∏ach	sobot-
nich,	coraz	mniej	dzieci	ucz´szcza	na	lekcje	religii,	udziela	si´	w	polskiej	
spo∏ecznoÊci.

Zmniejsza	 si´	 tak˝e	nap∏yw	m∏odych	 ludzi	aktywnie	uczestniczàcych	
w	˝yciu	i	dzia∏alnoÊci	Êrodowisk	polonijnych	–	dzieci	pierwszego	poko-
lenia	emigracji	z	Polski.	Nawet	ci,	którzy	w	swoich	m∏odzieƒczych	latach	
uczestniczyli	w	polonijnych	organizacjach	typu	harcerstwo,	szko∏a	czy	
grupa	folklorystyczna,	jako	doroÊli	rzadko	biorà	udzia∏	w	dzia∏alnoÊci	
polskich	 organizacji	 spo∏ecznych.	 Sk∏ada	 si´	 na	 to	 wiele	 powodów,	
jak	 na	 przyk∏ad	 intensywna	 praca	 zawodowa,	 brak	 czasu,	 zmiana	
zainteresowaƒ,	w∏àczenie	 si´	w	prac´	 spo∏ecznà	poza	organizacjami	
polonijnymi	itp.

Obecnie	w	australii	ponad	170	 tysi´cy	osób	podaje	polskie	pocho-
dzenie	w	spisie	ludnoÊci.	Z	tej	liczby	prawie	51	tysi´cy	osób	mówi	po	
polsku	na	co	dzieƒ	w	domu,	a	ponad	48	tysi´cy	urodzi∏o	si´	w	Pol-
sce.	 Nie	 posiadamy	 rzetelnych	 danych	 statystycznych	 w	 zakresie	
cz∏onkostwa	w	organizacjach	polonijnych.

Wymienione	wy˝ej	obserwacje	wyst´pujà	w	australii,	pomimo	doÊç	
znacznej	 liczby	 osób	 polskiego	 pochodzenia	 przebywajàcych	 na	
kontynencie	australijskim.	czy	powy˝szy	 fakt	 jest	odzwierciedleniem	
stosunku	rodziców	do	organizacji	polonijnych	i	ich	niech´ci	do	aktyw-
nego	uczestniczenia	w	ich	dzia∏alnoÊci?	dlaczego	tak	si´	dzieje?

Nie	ma	uniwersalnej	odpowiedzi	na	to	pytanie,	która	stosowa∏aby	si´	
do	ka˝dego	Êrodowiska	polonijnego,	które	tu	reprezentujemy	ani	te˝	nie	
da∏aby	odpowiedzi	Polakom	zamieszkujàcym	kraje	na	wschód	od	Polski.	

Pragniemy	 si´	 podzieliç	 z	 Paƒstwem	 refleksjami	 na	 temat	 sytuacji	
w	 australii,	 majàc	 nadziej´,	 ˝e	 znajdziemy	 w	 nich	 elementy,	 które	
stanà	 si´	 tematem	 wspólnych	 dyskusji,	 wymiany	 opinii	 i	 podj´tych	
postanowieƒ	 podczas	 obecnego	 zjazdu.	 Oceny	 ,	 jakie	 przedstawi´	
w	referacie,	sà	wynikiem	obserwacji,	przemyÊleƒ,	dyskusji	i	wywiadów	
przeprowadzonych	w	Êrodowisku	polonijnym.	WykorzystaliÊmy	tak˝e	
publikacje	z	ostatnich	lat,	dotyczàce	m∏odzie˝y	polonijnej	w	australii.

G∏ówne	kierunki	aktywnoÊci	˝ycia	polonijnego	w	australii,	w	których	
uczestniczy	 m∏odzie˝	 skupiajà	 si´,	 jak	 w	 wi´kszoÊci	 Êrodowisk	 polo-
nijnych,	 wokó∏	 szkolnictwa,	 oÊrodków	 religijnych,	 harcerstwa,	 grup	
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folklorystycznych	 (ponad	 1500	 zarejestrowanych	 tancerzy,	 wed∏ug	
danych	udost´pnionych	przez	organizatorów	festiwalu	Polart)	i	sportu.	
M∏ode	pokolenie	–	urodzone	w	australii	i	m∏odzie˝	przybywajàca	z	Pol-
ski	–	znajduje	wspólny	j´zyk	i	zainteresowania,	nawiàzujàc	znajomoÊci	
i	 przyjaênie.	 M∏odzi	 Polacy	 przybywajàcy	 do	 australii	 asymilujà	 si´	
∏atwo	i	szybko.	Zauwa˝amy,	˝e	m∏ode	osoby	przybywajàce	do	australii	
w	 celach	podj´cia	pracy	w	 sponsorujàcej	 ich	firmie	 lub	kontynuacji	
nauki,	 nawiàzujà	 znajomoÊci	 z	 istniejàcym	 Êrodowiskiem	 polonij-
nym,	bez	wyraênego	zaanga˝owania	si´	w	˝ycie	polskich	organizacji	
spo∏ecznych.	Niektórzy	wykonujà	p∏atne	prace	w	Êrodowisku	polonij-
nym,	ale	rzadko	udzielajà	si´	spo∏ecznie.

Zanim	 przejd´	 do	 omówienia	 tematu	 dzisiejszego	 wystàpienia,	
chcia∏bym	 wyjaÊniç,	 ˝e	 w	 kontekÊcie	 tego	 referatu	 kultur´	 polskà	
stanowià:	 j´zyk	 polski,	 barwne	 tradycje	 taƒca	 folklorystycznego	
i	 pieÊƒ,	 unikalne	 i	 charakterystyczne	 dla	 Polski,	 a	 zatem	 tylko	 cz´Êç	
polskiego	dziedzictwa	kulturowego,	a	nie	na	przyk∏ad	polska	muzyka	
klasyczna	czy	literatura,	które	sta∏y	si´	niejako	w∏asnoÊcià	ca∏ego	Êwiata	
poprzez	swój	uniwersalizm.	W	powszechnym	poj´ciu,	kultura	to	cechy	
odr´bnych	tradycji	kuchni,	pieÊni	i	taƒca	grup	etnicznych	i	takà	defi-
nicj´	przyj´liÊmy	przy	opracowaniu	tego	referatu.

JesteÊmy	Êwiadkami	zmian,	silnie	wp∏ywajàcych	na	nasze	Êrodowisko	
polonijne,	które	na	pewno	mo˝na	równie˝	zauwa˝yç	w	innych	skupi-
skach	Polonii	na	Êwiecie,	a	tak˝e	innych	grup	etnicznych.	Pozwol´	sobie	
krótko	omówiç	te	zmiany,	aby	wprowadziç	Paƒstwa	w	kontekst	pracy	
polonijnej	na	antypodach,	gdzie	tak	zwana	„Polonia	zarobkowa”	sta-
nowi	ma∏y	procent	ogólnej	liczby	osób	polskiego	pochodzenia.

coraz	wi´ksza	i	∏atwiejsza	dost´pnoÊç	do	polskiej	kultury	dla	tych,	któ-
rzy	tego	pragnà,	(TVPolonia,	video,	Internet	itp.)	sprawia,	˝e	si´gamy	
po	gotowe	produkty	z	Polski.	Nie	trzeba	ju˝	tego	tworzyç	na	obczyênie.

Warto	chyba	te˝	zauwa˝yç,	˝e	to,	co	dzieje	si´	w	Polsce	(a	jeszcze	bar-
dziej	 to,	co	si´	o	niej	mówi	 i	pisze)	ma	obecnie	bardzo	du˝y	wp∏yw	
na	to,	czy	nasze	dzieci	wr´cz	zechcà	przyznaç	si´	do	swego	pochodze-
nia.	a	wi´c,	gdy	Polska	ma	jakieÊ	powa˝ne	sukcesy,	to	i	nasze	dzieci	
ch´tniej	si´	przyznajà	do	polskoÊci.	JeÊli	zaÊ	Polska	przedstawiana	jest	
na	pierwszych	stronach	mediów,	jako	raróg	czy	inny	bazyliszek,	to	im	
to	przechodzi.

Wyst´pujà	te˝	problemy	w	tych	organizacjach	polonijnych,	w	których	
pierwsze	 skrzypce	 grajà	 ludzie	 majàcy	 zazwyczaj	 sporo	 czasu	 wol-
nego.	ale	ju˝	nie	zawsze	posiadajà	oni	stosowne	umiej´tnoÊci	(czy	to	
menad˝erskie,	czy	motywacyjne,	czy	ekonomiczne)	i	nie	zawsze	myÊlà	
i	dzia∏ajà	w	perspektywie	d∏ugofalowej.

M∏odsze	 pokolenia,	 wychowane	 w	 okresie	 pokoju,	 o	 innym	
Êwiatopoglàdzie	 i	 aspiracjach	 majà	 inne	 doÊwiadczenia	 ˝yciowe.	 ale	
czy	majà	inne	potrzeby?	JesteÊmy	Êwiadomi	sporej	liczby	przedsi´wzi´ç	
organizowanych	i	prowadzonych	przez	nasze	dzieci	–	ale	sà	to	zazwyczaj	
imprezy	 du˝e,	 skierowane	 na	 zewnàtrz,	 angielskoj´zyczne	 i	 „uderze-
niowe”	(to	znaczy,	 trwajà	 jeden	dzieƒ	w	roku).	Tym	niemniej,	sà	one	
istotnie	wspomagane	przez	istniejàce	od	pó∏	wieku	organizacje	polonijne.

Pozwol´	 sobie	 tutaj	 przytoczyç	 kilka	 przyk∏adów	 bardzo	 widocznej,	
wr´cz	 spektakularnej	 aktywnoÊci	 Polonii	 australijskiej.	 Udzia∏	 m∏odej	
Polonii	w	organizacji	tych	wydarzeƒ	jest

znaczny.	 Polskie	 Êrodowisko	 polonijne	 od	 ponad	 35	 lat	 organi-
zuje	 i	 obchodzi	 regularnie,	 co	 trzy	 lata,	 festiwale	 folklorystyczne	

w	australii	pod	nazwà	Festiwal	Polart.	 Impreza	 ta,	
powsta∏a	z	inicjatywy	Ko∏a	Polek	w	australii,	majàca	
na	celu	stworzenie	okazji	dla	spotkania	si´	m∏odzie˝y	
polonijnej	w	 formie	 tradycyjnych	 festiwali	 folklory-
stycznych,	szybko	przerodzi∏a	si´	w	ambitne,	dobrze	
przygotowane	 najwi´ksze	 wydarzenie	 kulturalne	
w	australii,	obejmujàce	ró˝ne	dziedziny	twórczoÊci.	
Przy	 wspó∏pracy	 z	 lokalnymi	 organizacjami	 polo-
nijnymi	 powsta∏o	 i	 nadal	 funkcjonuje	 ponad	 13	
pr´˝nych	 zespo∏ów	 folklorystycznych,	 prowadzo-
nych	 przez	 kierowników	 artystycznych,	 w	 wielu	
przypadkach	 wyszkolonych	 na	 kursach	 w	 Rzeszo-
wie.	Organizacjà	sprawujàcà	piecz´	nad	Festiwalem	
i	 stymulujàcà	 jego	 dzia∏anie	 jest	 Rada	 Naczelna	
Polonii	 australijskiej,	 którà	 tu	 dzisiaj	 reprezentuj´,	
razem	 z	wiceprezesem	leszkiem	Wikarjuszem	 i	 Ità	
Szymaƒskà,	 wspó∏autorkà	 tego	 referatu.	 Nast´pny	
Festiwal	Polart	odb´dzie	si´	w	mieÊcie	Perth,	stolicy	
stanu	 Zachodnia	 australia,	 na	 prze∏omie	 grudnia	
i	stycznia	2012/2013	roku,	na	który	ju˝	dzisiaj	wszyst-
kich	serdecznie	zapraszamy.

Od	2004	roku	w	jednym	z	najbardziej	presti˝owych	
miejsc,	 w	 samym	 sercu	 Melbourne,	 odbywa	 si´	
spektakularna	 ca∏odniowa	 polska	 impreza,	 wyda-
rzenie	 na	 olbrzymià	 skal´,	 które	 w	 ostatnim	 roku	
obejrza∏o	 ponad	 60	 tysi´cy	 osób.	 Melbourne,	 to	
miejsce	 zamieszkania	 najwi´kszej	 liczby	 Polaków	
w	australii,	drugie	co	do	wielkoÊci,	prawie	czteromi-
lionowe	miasto	australii.

Spontaniczna	inicjatywa	niewielkiej	grupy	m∏odych	
ludzi,	 niezwiàzanych	 formalnie	 i	 trwale	 z	 organi-
zacjami	 polonijnymi,	 wzbudzi∏a	 zainteresowanie	
Polskà,	naszà	kulturà	i	tradycjà	w	dziesiàtkach	tysi´cy	
mieszkaƒców	Melbourne	i	turystów.	Wydarzenie	to	
wspierajà:	wiktoriaƒska	Federacja	Organizacji	Pol-
skich,	polskie	w∏adze	konsularne	w	australii,	 rzàd	
Stanu	 Wiktoria,	 a	 przede	 wszystkim	 mieszkaƒcy	
Melbourne.

Podobnie	 jest	w	Sydney,	gdzie	co	 roku,	w	samym	
centrum	miasta,	w	presti˝owym	darling	harbour	ma	
miejsce	 grudniowa	 przedÊwiàteczna	 impreza	 pod	
nazwà	Polski	Âwiàteczny	Piknik.	Tradycyjny	piknik,	
majàcy	w	 swym	programie	 zabaw´,	wyst´py	arty-
styczne,	polskie	posi∏ki,	napoje,	wyroby	artystyczne	
i	prezentacje	dzisiejszej	Polski,	spotyka	si´	corocznie	
z	zainteresowaniem	wielotysi´cznych	t∏umów	w	Syd-
ney.	Komitet	organizacyjny	dzia∏a	pod	patronatem	
polskiego	konsulatu	w	Sydney,	z	udzia∏em	polskich	
organizacji	 i	 klubów,	 fundacji,	 organizacji	 sporto-
wych,	 zespo∏ów	 folklorystycznych,	 polskich	 szkó∏,	
mediów	wirtualnych,	sekcji	radia,	polskiej	prasy	oraz	
polskiego	 oddzia∏u	 australijskiej	 etnicznej	 rozg∏oÊni	
radiowej.

Podobnie	 jak	w	Melbourne,	niewielka	 stosunkowo	
grupa	osób,	 swoimi	pomys∏ami	 i	 inicjatywà,	mo˝e	
przyciàgnàç	do	swojej	idei	wiele	postronnych	osób	
i	ró˝norodnych	organizacji.
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> Mamy	 te˝	 w	 australii	 organizacje,	 skupiajàce	
g∏ównie	 ludzi	 m∏odych,	 podejmujàce	 specjali-
styczne,	wa˝ne	 tematy.	 Zaczn´	od	australijskiej	 filii	
Fundacji	 Kresy–Syberia	 z	 siedzibà	 centrali	 w	 War-
szawie.	Organizacja	ma	na	 celu	dokumentowanie,	
upowszechnianie,	 upami´tnianie	 i	 badanie	 losów	
obywateli	 II	 Rzeczypospolitej	 Polskiej,	 którzy	 ucier-
pieli	 na	 skutek	 represji	 sowieckich.	 cz∏onkowie	
i	 dzia∏acze	Fundacji	wywodzà	 si´	 z	 najró˝niejszych	
Êrodowisk	 spo∏ecznych,	 ekonomicznych,	 profesjo-
nalnych	i	orientacji	religijnych,	pos∏ugujà	si´	ro˝nymi	
j´zykami	 i	 sà	 zró˝nicowani	 wiekowo.	 To	 nie	 tylko	
osoby,	którym	dane	by∏o	prze˝yç	sowieckie	represje	
i	m´czeƒstwo,	ale	tak˝e	ich	dzieci	i	wnukowie,	zjed-
noczeni	szlachetnà	myÊlà	i	celem.

Raz	w	roku,	z	okazji	3	Maja,	ma	miejsce	w	Melbo-
urne	wykwintna	impreza	na	200	osób	w	Sali	Galowej	
hotelu	 Windsor,	 majàca	 na	 celu	 propagowanie	
polskoÊci	i	Polski	wÊród	australijczyków,	w	rocznic´	
Êwi´ta	narodowego	Polski.	Imprez´	zaszczyci∏o	wielu	
znamienitych	 goÊci,	 np.	 by∏y	 gubernator	 Wikto-
rii	 Sir	 James	 Gobbo,	 s´dzia	 australijskiego	 sàdu	
najwy˝szego	Murray	Gleeson,	przywódca	federalnej	
opozycji	Tony	abbott,	ministrowie	rzàdu	federalnego	
i	stanowego,	ambasadorzy	i	naukowcy.	W	bie˝àcym	
roku	prelegentem	i	goÊciem	by∏	Êwiatowej	s∏awy	prof.	
Norman	davies	z	Oxfordu.	dwa	lata	temu	prelegen-
tem	 i	 wykonawcà	 recitalu	 by∏	 Roger	 Woodward,	
najlepszy	 australijski	 chopinista,	 który	 studiowa∏	
m.in.	w	Warszawie.	Bankiet	 ten	organizowany	 jest	
przez	kilkuosobowà	grup´	m∏odszej	generacji.

celem	 organizacji	 KoÊciuszko	 heritage	 Inc.	 jest	
zachowanie	 polskiej	 nazwy	 najwy˝szego	 wznie-
sienia	 kontynentu	 australijskiego.	 Realizacj´	 tego	
celu	 organizacja	 widzi,	 m.in.	 poprzez	 wspó∏prac´	
ze	 Êrodowiskami	 aborygenów,	 a	 ÊciÊlej	 poprzez	
w∏àczanie	 miejscowych	 grup	 aborygeƒskich,	
majàcych	historyczne	i	emocjonalne	zwiàzki	z	Górà	
KoÊciuszki,	 do	 aktywnego	 uczestnictwa	 w	 impre-
zach	 kulturalnych	 organizowanych	 przez	 Grup´	
KoÊciuszko	 heritage.	 Jest	 to	 pi´kny,	 oryginalny	
pomys∏,	realizowany	ju˝	od	wielu	lat	przez	licznych	
m∏odych	Polaków,	tak˝e	tych	niezwiàzanych	formal-
nie	z	KoÊciuszko	heritage.

Organizacja	 powsta∏a	 na	 bazie	 inicjatywy	
m∏odych	 Polaków	 w	 australii,	 majàcej	 na	 celu	
zaprezentowanie	 kompozycji	 muzycznych	 Tade-
usza	KoÊciuszki	na	Górze	KoÊciuszki,	w	australii;	
funkcjonuje	 wyÊmienicie	 i	 ma	 daleko	 si´gajàce	
plany.	 W	 ramach	 swej	 dzia∏alnoÊci	 festiwalo-
wej	 prezentowa∏a	 australijskie	 m∏odzie˝owe	
zespo∏y	muzyki	powa˝nej	i	m∏odzie˝owà	orkiestr´	
symfonicznà	 z	 chicago.	 Swojà	 dzia∏alnoÊcià	
zwróci∏a	 uwag´	 pana	 Roya	 eton,	 laureata	 kon-
kursu	 fortepianowego,	 organizowanego	 przez	
Fundacj´	 KoÊciuszkowskà	 z	 USa	 i	 ma	 nadziej´	
goÊciç	 pana	 eton	 z	 koncertem	 fortepianowym	
w	australii	na	swoim	festiwalu.

Mo˝e	si´	wydawaç,	˝e	g∏ówna	dzia∏alnoÊç	polonijna,	w	której	uczest-
niczy	 m∏odzie˝	 polonijna,	 skierowana	 jest	 na	 zachowanie	 tradycji	
polskiego	folkloru	ludowego	poprzez	nauk´	i	pokaz	ludowego	taƒca	
i	Êpiewu.	W	roku	1973	Kardyna∏	Karol	Wojty∏a,	odwiedzajàc	Melbo-
urne	mówi∏,	 ˝e	obserwacje	Polonii	w	Kanadzie	 i	australii	prowadzà	
go	 do	 przekonania,	 i˝	 polskoÊç	 przetrwa	 na	 emigracji	 „w	 nogach”.	
Mia∏	 oczywiÊcie	 na	 myÊli	 folklor.	 ˚ywotnoÊç	 obecnie	 dzia∏ajàcych	
zespo∏ów	folklorystycznych	w	australii,	fakt,	˝e	powstajà	nowe	grupy	
taneczne,	frekwencja	na	Festiwalu	Polart,	uczestnictwo	w	warsztatach	
i	wyst´pach	podczas	zlotów	zespo∏ów	folklorystycznych	w	Rzeszowie,	
potwierdzajà	tez´	b∏ogos∏awionego	Ojca	Âwi´tego.

Nale˝a∏oby	teraz	zadaç	pytanie:	co	zach´ca	m∏odych	ludzi	do	w∏àczania	
si´	 w	 dzia∏alnoÊç	 organizacji	 polonijnych	 i	 zak∏adanie	 nowych	 grup	
i	 stowarzyszeƒ?	 a	 co	 sprawia,	 ˝e	 m∏odzie˝	 stroni	 od	 uczestnictwa	
w	organizacjach	spo∏ecznych?

Polonijna	 m∏odzie˝	 australijska	 odpowiedzia∏a	 na	 powy˝sze	 pytania	
oraz	przekaza∏a	sugestie,	które	teraz	krótko	przedstawi´.

M∏odzi	ludzie	przy∏àczajà	si´	do	polonijnych	organizacji	m∏odzie˝owych	
pod	 wp∏ywem	 zach´ty	 rówieÊników,	 szukajàc	 towarzystwa,	 rozrywki	
w	swojej	grupie	wiekowej,	w	której	dobrze	si´	czujà	i	prze˝ywajà	przy-
god´.	cz´sto,	b´dàc	cz∏onkiem	jednej	grupy,	przy∏àczajà	si´	do	nast´pnej.	
Zostajà	w	nich	tak	d∏ugo,	dopóki	si´	w	nich	dobrze	bawià	i	majà	z	tego	
korzyÊci	takie,	jak	atrakcyjny	program,	rozrywka	i	urozmaicenie.

M∏odzie˝	 przyciàgajà	 entuzjastyczni,	 oddani	 liderzy,	 którzy	 oferujà	
wspó∏udzia∏	 w	 zarzàdzaniu	 i	 podejmowaniu	 decyzji.	 M∏odzie˝	
tak˝e	 podkreÊli∏a	 wyraênie,	 ˝e	 wk∏ad	 pracy	 w	 organizacji	 musi	 byç	
równowa˝ny	z	korzyÊciami,	jakie	ta	praca	oferuje.

Uznano,	 ˝e	 j´zyk	 jest	 podstawà	 zachowania	 polskoÊci,	 poniewa˝	
u˝ywanie	 j´zyka	 zwi´ksza	 zainteresowanie	 polskim	 pochodzeniem,	
umo˝liwia	 nawiàzanie	 kontaktów	 z	 innymi	 Polakami,	 korzystanie	
z	materia∏ów	medialnych,	poznanie	literatury,	itp.	Pomimo	̋ e	znajomoÊç	
j´zyka	uznano	za	najwa˝niejszy	element	utrzymania	polskoÊci,	wiele	
osób	uwa˝a,	˝e	mo˝na	zachowaç	przywiàzanie	do	polskoÊci	i	tradycje	
bez	znajomoÊci	j´zyka	polskiego,	chocia˝	jest	to	bardzo	trudne.	M∏odzi	
ludzie	 stwierdzili,	 ˝e	 najlepiej	 i	 naj∏atwiej	 jest	 zachowaç	 j´zyk	 polski	
poprzez	udzia∏	w	polonijnych	zespo∏ach	 folklorystycznych,	poniewa˝	
próby	 zwykle	 prowadzone	 sà	 przez	 instruktorów	 w	 j´zyku	 polskim	
i	odbywajà	si´	one	doÊç	regularnie.	

M∏odzie˝	powinna	byç	zach´cana	do	pos∏ugiwania	si´	j´zykiem	pol-
skim	nawet,	gdy	nie	 jest	on	bezb∏´dny,	aby	pozbyç	si´	skr´powania	
i	nabieraç	wi´kszej	wprawy.	Kontakty	 z	m∏odymi	 ludêmi	przyby∏ymi	
z	Polski,	podczas	wizyt	w	Kraju	lub	przez	media	elektroniczne	bardzo	
w	tym	pomagajà.	Kluczowà	rol´	odgrywajà	równie˝	w	tym	zakresie	–	
polonijne	szkolnictwo	oraz	formalne	kursy	i	warsztaty	j´zyka	w	Polsce,	
a	tak˝e	d∏u˝sze	(co	najmniej	kilkumiesi´czne)	pobyty	w	Polsce	wÊród	
rówieÊników.

Polonijna	m∏odzie˝	podkreÊli∏a,	̋ e	rodzina,	a	w	szczególnoÊci	rodzice	sà	
najwa˝niejszym	czynnikiem	okreÊlajàcym	stopieƒ	przywiàzania	do	tra-
dycji	i	zaanga˝owania	w	strukturach	polonijnych.	doÊwiadczenie	uczy,	
˝e	w	 rodzinach,	w	których	 rodzice	utrzymujà	 silne	korzenie	polskie,	
podobnie	dzieje	si´	w	nast´pnym	pokoleniu.	Obecnie	obserwujemy	
nap∏yw	dzieci	do	szkó∏	polonijnych	z	rodzin,	w	których	jedno	z	rodzi-
ców	nie	ma	˝adnych	korzeni	polskich.	RoÊnie	te˝,	choç	powoli,	liczba	
doros∏ych	australijczyków,	którzy	sà	zainteresowani	j´zykiem	polskim.
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Profesor	 Jerzy	 Smolicz,	 absolwent	 uniwersytetów	 w	 edynburgu	
i	 Oxfordzie,	 profesor	 socjologii	 kultury	 na	 wydziale	 pedagogicznym	
uniwersytetu	w	adelajdzie,	w	australii	Po∏udniowej,	powiedzia∏:	„Tym,	
co	pozostaje	dla	nas,	jako	podstawowa	wartoÊç,	jest	nasz	j´zyk	ojczysty.	
J´zyk,	który	 rozÊwietla	nasz	 sposób	myÊlenia,	naszà	 literatur´,	nasze	
pieÊni,	naszà	to˝samoÊç,	jako	Polaków,	jako	australijczyków	polskiego	
pochodzenia”.

M∏odzie˝	 polskiego	 pochodzenia	 i	 ta	 urodzona	 w	 australii,	 i	 ta	
poza	 australià,	 mog∏aby	 przejàç	 inicjatyw´	 od	 starszego	 pokolenia	
oraz	 podjàç	 bardziej	 zdecydowanà	 rol´	 w	 organizacjach.	 Niestety,	
w	rzeczywistoÊci	m∏odzie˝	widzi	tradycyjne	polskie	organizacje	jako	nie	
spe∏niajàce	oczekiwaƒ	 i	potrzeb	m∏odego	pokolenia.	Wynikiem	 tego	
jest	brak	zainteresowania,	który	oddala	m∏odych	ludzi	oraz	ich	dzieci	
od	organizacji	polonijnych	i	potencjalnie	od	polskoÊci.

G∏ównym	powodem,	dla	którego	m∏odzi	ludzie	nie	wst´pujà	do	struktur	
polonijnych	jest	s∏abe	zrozumienie	spraw	m∏odzie˝owych	i	niew∏aÊciwa	
metodyka	pracy	z	m∏odym	pokoleniem,	brak	odpowiedniego	podejÊcia	
do	m∏odszego	pokolenia	i	brak	wiedzy	fachowej.	Sk∏ada	si´	na	to	m.in.	
du˝a	ró˝nica	wieku	mi´dzy	liderami	g∏ównych	organizacji	polonijnych	
a	m∏odym	pokoleniem.	Nawiàzujàc	do	wczeÊniej	wspomnianych	per-
cepcji	pracy	spo∏ecznej,	m∏odzie˝	uwa˝a,	̋ e	praca	nie	polega	wy∏àcznie	
na	 dobrej	 woli	 i	 dobrych	 ch´ciach	 dzia∏aczy.	 Potrzebne	 sà	 inne	
zach´ty.	Trzeba	te˝	pami´taç,	˝e	nadmierna	iloÊç	obowiàzków	i	zaj´ç	
wewnàtrz	organizacji	stwarza	trudnoÊci	w	po∏àczeniu	wymogów	pracy	
spo∏ecznej	z	wymaganiami	kariery	i	wobec	rodziny.	Ponadto,	ograni-
czone	 mo˝liwoÊci	 finansowe	 organizacji	 polonijnych,	 w	 porównaniu	
z	 podobnymi	 organizacjami	 australijskimi,	 lepiej	 wspieranymi	 przez	
ró˝ne	szczeble	rzàdu	i	innych	organizacji	pozarzàdowych	sprawiajà,	˝e	
polonijne	programy	dla	m∏odzie˝y	sà	mniej	atrakcyjne.

Zagadnienie,	 czy	 szersze	 poleganie	 na	 dotacjach	 finansowych	
z	zewnàtrz	nie	wp∏yn´∏oby	negatywnie	na	program	promocji	polskiej	
kultury	na	zasadzie	„kto	daje,	ten	wytycza	kierunek	i	tematyk´”	nurtuje	
dzia∏aczy	w	australii	i	zdania	sà	podzielone.	Spotykamy	si´	te˝	z	argu-
mentami,	˝e	Êrodki	wypracowane	samodzielnie	dajà	poczucie	wi´kszej	
niezale˝noÊci	i	osiàgni´cia	celu.	Spróbujemy	ten	temat	podjàç	w	komi-
sji	poÊwi´conej	m∏odzie˝y.

co	w	tej	sytuacji	powinniÊmy	zrobiç?	Jakie	podjàç	kroki?

Proponujemy	nast´pujàce	rozwiàzania:
1.	 Pytaç	m∏odych	ludzi	o	ich	wizje	u˝ytecznoÊci	polonijnego	dorobku	

w	postaci	domów	polskich,	klubów	i	fundacji.
2.	 Wys∏uchaç	 m∏odych,	 mówiàcych	 o	 swojej,	 jak˝e	 innej	 ju˝,	

polskoÊci.
3.	 Zaakceptowaç,	˝e	oni	ju˝	nie	mieszczà	si´	ani	w	naszych	ideach,	

ani	oczekiwaniach,	ale	czujà	si´	w	jakimÊ	sensie	Polakami,	impo-
nuje	 im	to,	co	polskie,	ale	chcà	pozostaç	sobà.	˚e	majà	wielkie	
oczekiwania	i	znaczne	potrzeby,	ale	najwa˝niejszà	z	nich	jest	ch´ç	
bycia	zauwa˝onym	przez	starsze	pokolenia,	jednak˝e	zauwa˝onym	
w	ich	innej	ju˝	dzia∏alnoÊci.	Trzeba	z	nimi	byç,	ale	tam	gdzie	oni	sà,	
a	nie	tam,	gdzie	chcielibyÊmy	ich	mieç.

Mo˝e	potrzebne	sà	nowe	strategie	dzia∏ania	i	struktury	organizacyjne,	
pozwalajàce	w	nowych	warunkach	na	efektywny	rozwój	ruchu	polo-
nijnego	w	australii,	polegajàce	na	odejÊciu	od	planowania	centralnego,	
sterowanego	 przez	 stanowe	 organizacje	 „parasolowe”	 na	 korzyÊç	
wspomagania	 moralnego,	 organizacyjnego	 oraz	 finansowego	 lokal-
nych	inicjatyw	sprzyjajàcych	interesom	Polonii?

Inicjatywa	 i	 pomys∏y	 powinny	 wyjÊç	 od	 dzia∏aczy	
i	 grup	 lokalnych.	 Rola	 organizacji	 nadrz´dnych	
typu	 stowarzyszenia,	 federacje,	 rady	 polega∏aby	
na	 podj´ciu	 funkcji	 mentora	 i	 wspierajàcego.	
Szczególnà	uwag´	mo˝na	by	zwróciç	na	inicjatywy	
o	 charakterze	 spontanicznym,	 rynkowym,	 ÊciÊle	
zwiàzane	z	tym,	co	si´	w	danym	czasie	liczy,	z	tym,	
na	 co	 w	 danym	 czasie	 jest	 koniunktura.	 Pomoc	
w	 nawiàzywaniu	 kontaktów	 pomi´dzy	 lokalnymi	
grupami	 polonijnymi	 o	 podobnych	 celach,	 zain-
teresowaniach	 i	 inicjatywach	 powinna	 byç	 celem	
i	programem	ka˝dej	nadrz´dnej	organizacji.	Budo-
wanie	platform	do	nawiàzywania	takich	kontaktów	
ma	nieograniczone	mo˝liwoÊci.

Z	 nowà	 strategià	 proponowanego	 dzia∏ania	 wià˝e	
si´	 potencjalnie	 nowa	 struktura	 organizacyjna.	
alternatywà	 mog∏aby	 byç	 rozbudowa	 struktury	
poziomej,	 sieciowej,	 w	 której	 elementy	 dzia∏ajàce	
zachowujà	 pe∏nà	 swobod´	 i	 autonomi´,	 dzia∏ajàc	
w	 osobnych	 kierunkach	 bez	 nadzoru	 organizacji	
zwierzchnich.	Mniejsze	organizacje,	dzia∏ajàce	w	sieci	
organizacji	 polonijnych,	 ∏àczy∏aby	 pó∏formalna	
wspó∏praca	oparta	na	wspólnych	celach	 i	akcjach,	
a	 nie	 na	 hierarchii	 w∏adzy,	 wp∏ywu	 czy	 ideolo-
gicznego	 uzale˝nienia.	 W	 strukturze	 tej	 dzia∏ajàce	
organizacje	mogà	braç	aktywny	udzia∏	w	poszcze-
gólnych	inicjatywach,	ale	nie	muszà,	bez	nara˝enia	
si´	na	utrat´	zaufania	czy	skargi	na	brak	lojalnoÊci.	
Wszelkie	 kontakty	 powinny	 mieç	 natur´	 sieciowà,	
nazwijmy	 jà	 poziomà,	 polegajàcà	 na	 kontaktach	
i	 wspó∏pracy	 a	 nie	 na	 centralnym	 planowaniu	
i	zarzàdzaniu.

czy	 powinniÊmy	 wi´c	 wyrzec	 si´	 tradycyjnych	
struktur	polonijnych,	w	których	pracujemy	i	w	któ-
rych	wyros∏y	 i	wychowa∏y	 si´	pokolenia	Polaków?	
absolutnie	nie.	Nasze	organizacje	powinny	przejàç	
rol´	 koordynacyjnà,	 rol´	 centrali	 kontaktowej,	
reprezentujàcej	Êrodowisko	polskie	w	danym	kraju.

Na	 zakoƒczenie	 przyk∏ad	 funkcjonowania	 naszej	
organizacji	 –	 Rady	 Naczelnej	 Polonii	 australijskiej.	
Prezydium	Rady	sk∏ada	si´	z	m∏odszych	osób.	Nieco	
starszy	prezes	zapoznaje	si´	z	ich	opiniami,	przygo-
towuje	projekty	realizacji	zadaƒ,	doradza	i	deleguje	
m∏odszych,	aby	je	wykonali	w	jego	zast´pstwie.

Mamy	nadziej´,	˝e	powy˝sze	zagadnienia	oraz	sze-
roki	 temat	 uczestnictwa	 m∏odych	 ludzi	 polskiego	
(i	nie	 tylko)	pochodzenia	w	strukturach	organizacji	
polonijnych	zostanà	podj´te	w	komisji	m∏odzie˝owej,	
której	 przewodniczy	 moja	 kole˝anka	 z	 australii.	
Zach´cam	Paƒstwa	serdecznie	do	refleksji	i	dyskusji.
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Patrzàc	 na	 dzieje	 duszpasterstwa	 polskiego	 poza	
granicami	 kraju	 oraz	 duszpasterstwa	 polonijnego	
nie	 sposób	 powstrzymaç	 si´	 od	 refleksji,	 jak	 wiel-
kimi	 zmianami	zosta∏o	ono	dotkni´te	–	szczególnie	
na	 przestrzeni	 ostatnich	 lat.	 Zmieniajàca	 si´	 struk-
tura	 polskiej	 emigracji,	 a	 raczej	 migracje	 naszych	
Rodaków,	 nasilone	 zw∏aszcza	 w	 ostatnim	 czasie,	
przynosi	wiele	nowych	problemów,	jak	te˝	nowych	
wyzwaƒ	 pod	 adresem	 struktur	 ogólnych	 duszpa-
sterstwa	 i	 opieki	 duchowej	 kilkunastomilionowej	
rzeszy	 Polaków	 na	 obczyênie.	 Badania	 panoramy	
duszpasterstwa	migrantów	i	duszpasterstwa	polonij-
nego	prowadzone	sà	jednak	nadal	wyrywkowo	i	nie	
obejmujà	rzeczywistego	zapotrzebowania	na	pozna-

ks. Wiesław Wójcik TChr
dyrektor instytutu duszpasterstwa
emigracyjnego

nie	 tego˝	 wielkiego,	 wspó∏czesnego	 zagadnienia.	 Nikt	 w	 Polsce	 nie	
mo˝e	dok∏adnie	okreÊliç	na	przyk∏ad	wielkoÊci	emigracji	do	poszcze-
gólnych	krajów.	Nie	prowadzi	si´	dok∏adnych	danych	wyje˝d˝ajàcych	
Polaków.	–	Ile?	Gdzie?	do	jakich	zawodów?	czego	si´	spodziewajà,	
wyje˝d˝ajàc	z	kraju?

Podawane	w	gazetach	i	innych	periodykach	liczby	sà	zwykle	naukowe	
i	opierajà	si´	g∏ównie	na	êród∏ach	obcych,	troch´	danych	GUS-u	lub	
spekulacje	dziennikarskie.	Przyk∏adem	mo˝e	byç	publikacja	w	„Rzecz-
pospolitej”	 (14-15	sierpnia	2012	r.)	„Nowa	 fala	emigracji”,	w	której	
Joanna	åwiek	podaje,	 ˝e	eksperci	 szacujà,	 ˝e	dziÊ	 za	granicà	mo˝e	
przebywaç	ok.	2,5	mln	naszych	rodaków.	Jeêdzimy	do	Wielkiej	Brytanii,	
holandii,	Niemiec	i	Skandynawii.	W	ubieg∏ym	roku	wÊród	emigran-
tów,	którzy	wyjechali	do	pracy	do	Niemiec,	najwi´cej	by∏o	Polaków.	
–	Ró˝nica	jest	taka,	˝e	do	Wielkiej	Brytanii	trafia	cz´Êciej	elita	intelektu-
alna,	a	do	pozosta∏ych	krajów,	tzw.	fachowcy	–	t∏umaczy	prof.	Krystyna	
Iglicka,	specjalistka	od	migracji.	Zdaniem	ekspertów,	na	wyjazdy	za	gra-
nic´	decydujà	si´	m∏odzi	wykszta∏ceni	ludzie,	którzy	w	Polsce	nie	mogà	
znaleêç	dla	siebie	miejsca.	Polska	traci	ludzi	z	powodu	braku	rozsàdnej	
polityki	wsparcia	rodzin.	demografowie	nie	majà	wàtpliwoÊci	–	ci,	któ-
rzy	zdecydowali	si´	wyemigrowaç,	raczej	nigdy	nie	wrócà	do	Polski.

co	to	oznacza	dziÊ	dla	nas,	dla	duszpasterstwa	polonijnego	–	wi´ksze	
wyjÊcie	naprzeciw	przybywajàcym	do	krajów,	w	których	pos∏ugujemy	
i	 stwarzanie	atmosfery	domu	w	naszych	oÊrodkach,	parafiach.	Nie-
przypadkowe	mamy	has∏o	w	tym	roku	w	polskim	KoÊciele:	„KoÊció∏	
naszym	domem.”

Pewnym	 wskaênikiem	 jest	 zauwa˝alna,	 zwi´kszajàca	 si´	 obecnoÊç	
naszych	rodaków	na	niedzielnych	mszach	Êw.	w	poszczególnych	krajach,	
w	których	istnieje	zorganizowane	polskie	duszpasterstwo.	OczywiÊcie	
sà	to	dane	szacunkowe,	podlegajàce	ciàg∏ym	zmianom,	jak	zauwa˝ajà	
duszpasterze	 emigracyjni.	 episkopaty	 poszczególnych	 krajów,	
przyjmujàcych	emigrantów,	zwracajà	uwag´,	i˝	wielu	przyje˝d˝ajàcych	
katolików	w	pierwszym	okresie	pobytu	–	szuka	g∏ównie	zatrudnienia	
oraz	miejsca	zamieszkania,	a	dopiero	póêniej	szuka	kontaktu	z	dusz-
pasterzami	 pochodzàcymi	 z	 ojczystego	 kraju	 lub	 miejscowymi.	 Tak	
wi´c	opieka	duszpasterska	wobec	migrantów	ma	specyficzny	charak-
ter,	musi	uwzgl´dniaç	potrzeby	duchowe	 ludzi	 innego	pochodzenia,	
j´zyka	i	kultury	–	wi´zy	narodowe	i	koÊcielne.	Z	tego	wzgl´du	dusz-
pasterstwo	migrantów	by∏o	i	jest	bardzo	cz´sto	êród∏em	ustawicznych	
konfliktów	z	jednej	strony	i	miejscowej	spo∏ecznoÊci	z	drugiej.	dlatego	
potrzebny	jest	nadrz´dny	autorytet	Stolicy	apostolskiej.	W	przypadku	
duszpasterstwa	 polonijnego	 g∏ównie	 j´zyk	 i	 kultywowanie	 pewnych	
tradycji,	cz´sto	ju˝	„sfolkloryzowanych”	odró˝nia	ich	spo∏ecznoÊci	od	
KoÊcio∏a	lokalnego.

W	duszpasterstwie	polskim	i	polonijnym	poza	granicami	kraju	pos∏uguje	
blisko	4	tys.	polskich	ksi´˝y	diecezjalnych	i	zakonnych	(oprócz	krajów	
by∏ego	ZSRR).	Przewa˝ajà	duszpasterze	z	kraju,	którzy	w	ró˝nym	cza-
sie,	na	proÊby	biskupów	z	ca∏ego	Êwiata,	za	zgodà	swoich	ordynariuszy	
i	prze∏o˝onych	opuÊcili	ojczyzn´,	aby	pe∏niç	misj´	opieki	duchowej	nad	
rodakami	mieszkajàcymi	poza	Polskà.

Obecnie	 duszpasterstwo	 polskie	 poza	 granicami	 zorganizowane	
jest	 w	 13	 rektoratach	 Polskich	 Misji	 Katolickich	 oraz	 ponad	 80	
polskich	 misjach	 duszpasterskich	 i	 placówkach	 duszpasterstwa	 pol-
skiego	 poszczególnych	 krajów.	 Trzeba	 podkreÊliç,	 i˝	 ksi´˝a	 polscy,	
podejmujàc	dziÊ	pos∏ug´	wÊród	naszych	rodaków,	w∏àczajà	si´	równie˝	
w	 duszpasterstwo	 miejscowe	 kraju,	 do	 którego	 przybyli.	 OÊrodkiem	
duszpasterskim	 jest	 przede	 wszystkim	 parafia.	 Mo˝e	 ona	 posiadaç	

Panorama
duszpa-
sterstwa
emigracyjnego
w świecie
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dwojakà	struktur´:	terytorialnà	lub	personalnà.	KoÊció∏	preferuje	zasad´	
terytorialnà,	gdy˝	wyra˝a	ona	dobrze	jednoÊç	i	uniwersalizm	wspólnoty	
eklezjalnej,	nadaje	parafii	cech´	pewnej	stabilnoÊci,	m.in.	uwidacznia	
zakres	duszpasterstwa.	KoÊció∏	uznaje	te˝	zasad´	personalnà,	która	jest	
bardziej	elastyczna	i	pozwala	dostosowaç	organizacj´	duszpasterstwa	
do	 zró˝nicowanych	 warunków	 ˝ycia	 i	 spo∏ecznoÊci	 ludzkich,	 do	 ich	
specyficznego	charakteru	oraz	sytuacji	i	szczególnych	potrzeb	duszpa-
sterskich.

Prawo	koÊcielne	(kan.	518	KPK)	pozwala	 i	u∏atwia	tworzenie	parafii	
personalnych:	j´zykowych,	narodowoÊciowych,	wojskowych,	studenc-
kich,	 obrzàdkowych	 migrantów.	 Parafie	 migrantów	 sà	 dla	 wiernych	
wspólnotami	opartymi	nie	tylko	na	pokrewieƒstwie	duchowym	(wiara),	
ale	 tak˝e	na	wi´zach	etnicznych	 (j´zyk,	kultura).	dzi´ki	 temu	wspól-
nota	parafialna	nie	traci	nic	ze	swojego	charakteru	koÊcielnego	i	staje	
si´	wspólnotà	bardziej	rodzinnà,	o	wy˝szej	intensywnoÊci	prze˝ywania	
w	niej	wartoÊci	chrzeÊcijaƒskich	wespó∏	z	wartoÊciami	w∏asnej	kultury,	
np.	parafia	w	Budapeszcie.	Parafia	personalna	jest	ca∏kowicie	odr´bna	
i	 niezale˝na	 od	 parafii	 terytorialnej.	 Obejmuje	 jedynie	 wiernych	
danego	j´zyka	lub	pochodzenia	etnicznego,	bez	wzgl´du	na	terytorium	
ich	zamieszkania.	Jej	proboszcz,	którym	powinien	byç	kap∏an	pocho-
dzenia	migrantów,	jest	ca∏kowicie	zrównany	w	prawach	z	proboszczem	
terytorialnym.	Parafia	taka	ma	prawo	posiadania	nie	tylko	w∏asnego	
koÊcio∏a,	lecz	tak˝e	innych	instytucji	pomocniczych.	Parafi´	personalnà	
zak∏ada	biskup	miejsca	tam,	gdzie	grupa	migrantów	jest	bardzo	liczna	
i	ma	sta∏y	charakter	(np.	parafie	w	holandii,	w	Rio	de	Janeiro).

Zorganizowane	 duszpasterstwo,	 grupujàce	 polskich	 duszpasterzy	 dla	
Polaków	za	granicà	na	obszarze	jednego	czy	nawet	kilku	paƒstw,	nosi	
nazw´	Polskiej	Misji	Katolickiej.	Na	czele	ka˝dej	Misji	stoi	rektor.	Jest	on	
mianowany	przez	Prymasa	Polski,	jako	duchowego	Opiekuna	Polonii	
i	Polaków	w	 Êwiecie	 lub	delegata	Konferencji	episkopatu	Polski	ds.	
duszpasterstwa	emigracji	Polskiej	(obecnie	biskupa	Wies∏awa	lechowi-
cza).	Mianowanie	duszpasterza	polskiego	nast´puje	po	wczeÊniejszym	
porozumieniu	si´	z	odpowiednià	konferencjà	biskupów	lub	biskupem	
ordynariuszem	diecezji	zagranicznej.

Rektor	 jest	prze∏o˝onym	polskich	duszpasterzy,	a	 zadaniem	 jego	 jest	
czuwanie	 nad	 ca∏oÊcià	 duszpasterstwa	 polskiego	 w	 danym	 kraju,	
w	szczególnoÊci	zaÊ	zwo∏ywanie	duszpasterzy,	ustalanie	z	nimi	programu	
dzia∏alnoÊci	 duszpasterskiej,	 prowadzenie	 ksiàg	 misji,	 organizowanie	
tak˝e	dla	samych	duszpasterzy	dni	skupienia	i	dorocznych	rekolekcji.	
Rektor	 jest	 przede	 wszystkim	 poÊrednikiem	 pomi´dzy	 episkopatem	
danego	kraju	a	Konferencjà	episkopatu	Polski.

Placówki	duszpasterstwa	polonijnego	kierujà	si´	normami	koÊcielnego	
prawa	 powszechnego	 oraz	 partykularnego.	 Stàd	 posiadajà	 one	
w	 ró˝nych	 krajach	 nieco	 odmienny	 stan	 prawny,	 a	 przede	 wszyst-
kim	w∏asnà	niepowtarzalnà	specyfik´.	dlatego	stosowane	sà	 tu	dwa	
okreÊlenia:	duszpasterstwo	emigrantów	oraz	duszpasterstwo	polonijne.

Polskie	 Misje	 Katolickie	 istniejà	 m.in.	 we	 Francji,	 Wielkiej	 Bryta-
nii,	 Niemczech,	 Belgii,	 luksemburgu,	 danii,	 austrii,	 Irlandii,	 Italii,	
Szkocji,	Szwajcarii,	Brazylii,	australii	 i	Nowej	Zelandii,	a	pojedynczo	
równie˝	w	 innych	krajach,	np.	w	Szwecji.	Misja	nie	ma	tej	 trwa∏oÊci	
ani	samodzielnoÊci,	co	parafia	personalna.	dlatego	biskup	zak∏ada	jà	
tam,	 gdzie	 grupa	migrantów	 jest	mniej	 liczna	 i	 rozproszona.	Swoim	
zasi´giem	 terytorialnym	 obejmuje	 ona	 migrantów	 jednej	 lub	 kilku	
miejscowoÊci,	 niekiedy	 diecezj´,	 a	 wyjàtkowo	 ca∏y	 kraj.	 duszpasterz	
takiej	misji	ma	w∏adz´	zwyczajnà,	która	pod	wzgl´dem	zakresu	ma	cha-
rakter	personalno-terytorialny.	Pomimo	i˝	misja	duszpasterska	nie	ma	

pe∏nych	praw	parafii,	to	jest	dla	migrantów	bardzo	
korzystna.	Spe∏nia	ona	zasadniczo	funkcj´	parafii.

Istnieje	jeszcze	wÊród	Polonii	misja	zwyk∏a,	zwana	te˝	
kapelanià	 (np.	 Madryt,	 Neapol,	 San	 Paulo),	 którà	
biskupi	 zak∏adajà	 najcz´Êciej	 w	 miejscach	 migracji	
czasowej,	równie˝	sezonowej	–	przy	tym	mniej	licz-
nej	–	oraz	rozproszonej.	Polega	ona	na	sprawowaniu	
poÊród	okreÊlonej	 personalnie	 i	 terytorialnie	 grupy	
emigrantów	 pos∏ugi	 duszpasterskiej	 zleconej	 przez	
ordynariusza	 misjonarzowi	 emigrantów.	 Misjonarz	
posiada	 w	 tym	 wypadku	 w∏adz´	 delegowanà	 od	
biskupa,	 a	 niekiedy	 tylko	 od	 proboszcza.	 dlatego	
nie	 ma	 on	 uprawnieƒ	 proboszczowskich.	 Kompe-
tencje	jego	okreÊla	szczegó∏owo	biskup,	który	mo˝e	
ograniczyç	 dzia∏alnoÊç	 misjonarza	 jedynie	 do	 nie-
których,	 podstawowych	 funkcji	 duszpasterskich.	
Biskupi	wielu	krajów,	np.	w	Brazylii,	australii	ch´tnie	
korzystajà	 z	 tej	 formy	 duszpasterstwa	 migrantów,	
poniewa˝	 majà	 oni	 pe∏nà	 swobod´	 w	 zak∏adaniu	
misji,	 a	 tak˝e	 w	 okreÊlaniu	 uprawnieƒ	 jej	 duszpa-
sterza,	który	spe∏nia	cz´sto	pomocniczà	rol´	wobec	
miejscowego	proboszcza.

KoÊció∏	 zna	 równie˝	 praktyk´	 duszpasterstwa	
migrantów	 poprzez	 wikariusza	 parafialnego	 (kan.	
545).	 W	 niektórych	 krajach,	 np.	 w	 anglii,	 oprócz	
parafii	 znajdujà	 si´	 nieliczne	 placówki	 duszpaster-
stwa	 polonijnego,	 zorganizowanego	 w	 tej	 w∏aÊnie	
formie.	 W	 zale˝noÊci	 od	 potrzeb	 misjonarz	 mo˝e	
byç	wikariuszem	 jednej,	a	nawet	kilku	parafii	 tery-
torialnych.	 Z	 zasady	 jest	 on	 w	 takim	 przypadku	
wspó∏pracownikiem	proboszcza	jedynie	w	stosunku	
do	danej	grupy	migrantów.

charakterystycznà	formà	duszpasterstwa	migrantów	
jest	jeszcze	parafia	terytorialnie-etniczna,	powierzona	
misjonarzowi.	Wyst´puje	ona	wtedy,	kiedy	znacznà	
cz´Êç	wiernych	danej	parafii	stanowi	okreÊlona	grupa	
migrantów.	 Proboszczem	 takiej	 parafii	 jest	 misjo-
narz,	który	 sprawuje	opiek´	nad	ogó∏em	wiernych	
tej	parafii,	ale	równoczeÊnie	uwzgl´dnia	szczególne	
potrzeby	migrantów	i	otacza	ich	dodatkowà	troskà.	
W	 duszpasterstwie	 polonijnym	 ta	 forma	 pos∏ugi	
wyst´puje	 powszechnie	 w	 Brazylii	 i	 argentynie,	
w	pojedynczych	wypadkach	równie˝	w	innych	kra-
jach,	 np.	 w	 Norwegii.	 Szczególnego	 znaczenia	 ta	
forma	 ˝ycia	 parafialnego	 nabra∏a	 na	 Wschodzie,	
w	 krajach	 by∏ego	 ZSRR.	 Ponadto	 istniejà	 jeszcze	
inne	formy,	cz´Êciowego	przynajmniej	zabezpiecze-
nia	potrzeb	duchowych	migrantów	wÊród	przyj´tych	
w	duszpasterstwie	polonijnym.	Nale˝y	tu	wymieniç	
m.in.	istniejàce	w	niektórych	krajach	polskie	koÊcio∏y	
rektoralne	 (Rzym)	 oraz	 kaplice	 (zakonne	 czy	 szpi-
talne),	a	tak˝e	wyraênà	pomoc	ksi´˝y	w	mniejszych	
skupiskach	Polonii,	np.	w	tureckim	adampolu.

Trzeba	 podkreÊliç,	 ˝e	 placówki	 duszpasterstwa	
polonijnego	nie	obejmujà	wszystkich	polskich	emi-
grantów.	Z	racji	nadmiernego	rozproszenia	Polaków	
oraz	 z	 braku	 polskich	 ksi´˝y,	w	 niektórych	 krajach	
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zachodzi	potrzeba,	aby	naszymi	rodakami	zajmowali	
si´	 w	 sposób	 szczególny	 miejscowi	 duszpasterze,	
np.	w	Rumunii.

Na	 koniec	 chcia∏bym	 dodaç,	 ˝e	 duszpasterstwo	
polonijne	by∏oby	niepotrzebne,	gdyby	nie	ró˝ni∏o	si´	
od	 duszpasterstwa	 miejscowego.	 Funkcjonowanie	
w	 diecezji	 placówek	 duszpasterstwa	 polonijnego	
oznacza	 uwzgl´dnienie	 w	 niej	 odmiennego	 stylu	
duszpasterzowania,	 a	 tym	 samym	 w	 praktyce	
dopuszczenie	 ró˝nych	 elementów	 etnicznych,	
specjalnych	 metod,	 obyczajów,	 praktyk,	 które	 sà	
w∏aÊciwe	kulturze	i	religijnoÊci,	przede	wszystkim	zaÊ	
mentalnoÊci	polskiej	grupy	etnicznej.

Na	 panoram´	 polskoj´zycznego	 duszpasterstwa	
w	Êwiecie	mo˝emy	te˝	spojrzeç	w	kontekÊcie	ponty-
fikatu	b∏ogos∏awionego	Jana	Paw∏a	II	–	Ojca	Polonii	
i	jego	odwiedzin	rodaków	w	ró˝nych	krajach.

W	 latach	 1979-2002	 Jan	 Pawe∏	 II	 spotka∏	 si´	
z	Polonià	i	Polakami	lub	zwróci∏	si´	do	nich	podczas	
liturgii	dla	ogó∏u	wiernych	z	d∏u˝szym	lub	krótszym	
przemówieniem,	w	45	krajach.	By∏o	wÊród	nich:
•	 18	 krajów	 europejskich	 (Irlandia,	 Francja,	

Niemcy,	 Wielka	 Brytania,	 hiszpania,	 austria,	
Szwajcaria,	Belgia,	dania,	Norwegia,	Szwecja,	
W´gry,	litwa,	¸otwa,	estonia,	Grecja,	Ukraina,	
Bu∏garia);

•	 8	 krajów	 afryki	 (Republika	 demokratyczna	
Konga,	 Kenia,	 Ghana,	 Nigeria,	 Zambia,	
Burundi,	Rwanda,	Senegal);

•	 dwukrotnie	Stany	Zjednoczone,	jak	te˝	Kanada;
•	 9	 krajów	 ameryki	 Po∏udniowej	 (Meksyk,	 Bra-

zylia,	 Korsyka,	 Gwatemala,	 Wenezuela,	 Peru,	
Kolumbia,	chile,	argentyna);

•	 ponadto	 Jan	 Pawe∏	 II	 spotka∏	 si´	 z	 Polakami	
w	australii,	Nowej	Zelandii,	Kazachstanie,	Gru-
zji	i	Japonii.

Ojciec	 Âwi´ty	 Jana	 Pawe∏	 II	 wyg∏osi∏	 ponad	 70	
przemówieƒ	 poruszajàcych	 istotne	 problemy	 Polo-
nii	 i	 emigracji.	 Ponadto	 z	 okazji	 rocznic	 wydarzeƒ	
donios∏ych	dla	Polski	i	Polonii,	jubileuszów	wa˝nych	
instytucji	 polonijnych,	 religijnych	 i	 Êwieckich	 oraz	
wydarzeƒ	zwiàzanych	z	̋ yciem	znanych	na	emigracji	
osobistoÊci,	 wypowiada∏	 si´	 i	 podkreÊla∏	 znaczenie	
tych˝e	 osób,	 organizacji…	 By∏y	 to	 listy,	 telegramy	
i	or´dzia.	

Polacy	w	kraju,	emigracja	i	Polonia	to	–	w	rozumie-
niu	 Jana	 Paw∏a	 II	 –	 jedna	 wspólnota	 narodowa,	
wytworzona	 przez	 tysiàcletnià,	 wspólnà	 histori´	
i	kultur´.	Wspólnoty	tej	nie	burzy	opuszczenie	kraju.	
Naród	 polski	 ˝yje	 „w ojczyênie i poza jej 
granicami.”
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25	sierpnia	2012	r.	IV	Zjazd	obradowa∏	na	Zamku	w	Pu∏tusku,	
gdzie	od	wczesnych	godzin	rannych	do	póênego	wieczora	

odbywa∏a	 si´	 dalsza	 robocza	 cz´Êç	 Zjazdu.	 Obrady	 plenarne	
odbywa∏y	 si´	w	du˝ej	 sali,	mogàcej	pomieÊciç	wszystkich	dele-
gatów	 i	 goÊci	 zjazdowych	 oraz	 pracowano	 w	 pi´ciu	 komisjach	
w	 mniejszym	 gronie.	 W	 trakcie	 obrad	 zaprezentowano	 szereg	
zagadnieƒ,	 problemów	 i	 propozycji,	 w	 dyskusjach	 poruszono	
d∏ugà	list´	spraw	i	sformu∏owano	szereg	wniosków,	dotyczàcych	
konkretnych	rozwiàzaƒ.	delegaci	mieli	okazj´	wypowiedzieç	si´	
w	 najwa˝niejszych	 dla	 ich	 Êrodowisk	 sprawach,	 skonfrontowaç	
w∏asne	 opinie	 z	 rzeczywistoÊcià	 opowiedzianà	 przez	 delega-
tów	z	 innej	strony	Êwiata	oraz	porównaç	mo˝liwoÊci	wspólnych	
dzia∏aƒ.	

W	 trakcie	 obrad	 zaprezentowano	 szereg	 zagadnieƒ,	 proble-
mów	 i	 propozycji,	 w	 dyskusjach	 poruszono	 d∏ugà	 list´	 spraw	
i	 sformu∏owano	 szereg	 wniosków,	 dotyczàcych	 konkretnych	

Kronika zjazdu
rozwiàzaƒ.	delegaci	mieli	okazj´	wypowiedzieç	
si´	 w	 najwa˝niejszych	 dla	 ich	 Êrodowisk	
sprawach,	 skonfrontowaç	 w∏asne	 opinie	
z	rzeczywistoÊcià	opowiedzianà	przez	delegatów	
z	innej	strony	Êwiata	oraz	porównaç	mo˝liwoÊci	
wspólnych	dzia∏aƒ.	Polacy,	mieszkajàcy	w	dale-
kiej	Republice	Po∏udniowej	afryki,	jak	i	ci,	którzy	
˝yjà	 na	 Syberii	 czynià	 podobne	 wysi∏ki,	 aby	
utrzymaç	polskoÊç,	zachowaç	swojà	to˝samoÊç,	
ale	 dopiero	 dzi´ki	 takim	 spotkaniom	 jak	 Zjazd	
mogà	si´	poznaç	nawzajem.	Szybka	komunikacja	
internetowa	 nie	 zastàpi	 bezpoÊrednich	 kon-
taktów	 rodaków,	 którzy	 pod	 ró˝nà	 szerokoÊcià	
geograficznà	majà	podobne	problemy.	W	wypo-
wiedziach	 podkreÊlano,	 ˝e	 cz´sto	 nie	 zdajemy	
sobie	 sprawy,	 jakà	 odwagà	 i	 determinacjà	
muszà	 wykazaç	 si´	 Polacy	 na	 litwie	 czy	 na	
Wschodzie,	 gdzie	 przyznanie	 si´	 do	 polskiego	
pochodzenia	 mo˝e	 uniemo˝liwiç	 zdobycie	
pracy.	 Wówczas	 bardzo	 zasadne	 jest	 pytanie:	
czy	warto	mówiç,	˝e	si´	jest	Polakiem?	W∏aÊnie	
podczas	tych	zjazdowych	dyskusji	podkreÊlano,	
˝e	warto,	warto	byç	 i	 czuç	si´	Polakiem,	warto	
pami´taç	 o	 swoich	 korzeniach,	 podtrzymywaç	
tradycje	 rodzinne,	 a	 przede	 wszystkim	 warto	
udzielaç	 si´	 i	 pracowaç	 w	 polonijnych	 orga-
nizacjach,	 szko∏ach,	 koÊcio∏ach	 i	 to	 nie	 tylko	
dla	 dobra	 w∏asnych	 Êrodowisk	 poza	 granicami	
Polski,	 ale	 tak˝e	dla	dobra	Polski.	Wszystkie	 te	
wypowiedzi	 Êwiadczà	 o	 odpowiedzialnoÊci	 za	
naszà	Ojczyzn´	i	za	jej	dobre	imi´.

Po	sesji	plenarnej	odby∏a	si´	uroczystoÊç	wr´czenia	
dyplomów	 zas∏u˝onych	 dzia∏aczom	 polonijnym.	
Komitet	Organizacyjny	IV	Zjazdu	Polonii	i	Polaków	
z	Zagranicy	uhonorowa∏	szeÊç	osób	„za	d∏ugoletnie	
wytrwa∏e	 dzia∏ania	 na	 rzecz	 wspó∏pracy	 Polonii	
z	Krajem	po	1989	roku”.	dyplomy	wr´czyli	wice-
prezes	Rady	Polonii	Âwiata	helena	Miziniak	i	prezes	
„Wspólnoty	Polskiej”	longin	Komo∏owski.

mieczysław jaśkiewicz i ks. andrzej radziewicz z białorusi

jan jankowski, sergiusz friel i prof. bolesław szostakowicz z rosji

tatiana sosun z ukrainy i gosia mckane z Wielkiej brytanii

za stołem prezydialnym (od lewej):  halina romanowa (rosja), aleksander zając (niemcy), helena miziniak (Wielka brytania), 
tadeusz Pilat (szwecja), jan cytowski (kanada), emilia chmielowa (ukraina)

helena miziniak, Władysław zachariasiewicz i longin komołowski
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> dyplomy	otrzymali:

• Andrzej Lech,	wieloletni	prezes	Wspólnoty	
Polskich	Organizacji	w	austrii	„Forum	Polo-
nii”;

• Jadwiga Dubla-Kalinowska,	 wieloletnia	
prezes	Rady	Polonii	afryki	Po∏udniowej;

• Urszula Milczewska,	 wieloletnia	 prezes	
Polskiego	Stowarzyszenia	Kulturalno-OÊwiato-	
wego	im.	W∏.	Warneƒczyka	w	Bu∏garii;

• Tadeusz Gawin,	 pierwszy	 prezes	 Zwiàzku	
Polaków	na	Bia∏orusi;

• Andrzej Garlicki,	 senior	 Kongresu	 Polonii	
Kanadyjskiej;

•	 	W∏adys∏aw Zachariasiewicz,	 Nestor	 Polo-
nii,	 dzia∏acza	 przedwojennego	 Âwiatpolu,	
którego	 wypowiedê	 by∏a	 szczególnie	
wzruszajàca,	 gdy˝	 poprosi∏	 wszystkich,	
aby	 wstali	 i	 g∏oÊno	 wypowiedzieli	 s∏owa	
„Kocham	ci´,	Polsko!”.

W	 drugiej	 cz´Êci	 sesji	 plenarnej	 przestawiono	
sprawozdania	 i	 wnioski,	 wypracowane	 przez	
komisje	zjazdowe.	Mi´dzy	innymi	komisja	obrony	
dobrego	imienia	Polski	i	Polaków	uzna∏a,	˝e	od	
dobrego	imienia	Polski	w	Êwiecie	zale˝y	zarówno	
rozwój	oÊwiaty	i	kultury	polskiej	poza	granicami	
kraju,	 jak	 i	zachowanie	 j´zyka	polskiego	wÊród	
nast´pnych	 pokoleƒ,	 dlatego	 zaapelowano	
zarówno	 do	 w∏adz	 polskich	 jak	 i	 organizacji	
polonijnych	o	propagowanie	 i	obron´	dobrego	
imienia	 Polski	 i	 Polaków	 w	 Êwiecie,	 sensowne	
koordynowanie	tych	dzia∏aƒ	i	lepszà	wspó∏prac´	
z	 polskimi	 placówkami	 dyplomatycznymi.	
W	 Komisji	 ds.	 relacji	 z	 Krajem	 oraz	 w	 kulu-
arach	dyskutowano	o	zmianie	sposobu	realizacji	
pomocy	na	 rzecz	Polonii	 i	Polaków	za	granicà,	
przejÊcia	 funduszy	 z	 dyspozycji	 Senatu	 RP	 do	
Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych,	a	w	zwiàzku	
z	 nowymi	 zasadami	 i	 terminami	 rozstrzygni´ç	
konkursu	 w	 bie˝àcym	 roku	 wskazywano	 na	
potrzeb´	 wypracowania	 nowych	 mechani-
zmów,	które	uchronià	potencja∏	instytucjonalny	
oraz	dorobek	edukacyjny	i	kulturowy	w∏asnych	
Êrodowisk.	Ponadto	wnioskowano	o	zrównanie	
mo˝liwoÊci	 dost´pu	 do	 studiów	 w	 Polsce	 na	
zasadach	 stypendysty	 Rzàdu	 RP	 dla	 obywateli	
polskich	urodzonych	i	zamieszka∏ych	za	granicà	
oraz	 apelowano	 o	 konsultowanie	 programów	
pomocy	dla	Polaków	w	poszczególnych	krajach	
poprzez	bezpoÊredni	kontakt	z	organizacjami	ich	
reprezentujàcymi.	 PodkreÊlano	 tak˝e	 potrzeb´	
udzia∏u	 osób	 polskiego	 pochodzenia	 w	 ˝yciu	
politycznym	 ich	 krajów	 zamieszkania	 poprzez	
korzystanie	 z	 czynnego	 i	 biernego	 prawa	
w	wyborach	parlamentarnych	i	lokalnych.

W	 przerwie	 pomi´dzy	 obradami	 w	 dolnym	
kru˝ganku	pu∏tuskiego	Zamku	odby∏o	si´	otwar-
cie	wystawy	malarskiej	Roberta	Bluja	pt.	„Moje	
Wilno”,	 natomiast	 wieczorem	 po	 zakoƒczeniu	

obrad	 uczestnicy	 Zjazdu	 udali	 si´	 do	 amfiteatru	 na	 koncert	
Gra˝yny	auguÊcik.	Po	 koncercie	na	najbardziej	wytrwa∏ych	na	
podzamczu	 czeka∏o	 prawdziwe	 ognisko	 oraz	 pokaz	 sztucznych	
ogni.	 W	 przyjacielskiej	 atmosferze	 wi´kszoÊç	 goÊci	 odda∏a	 si´	
towarzyskim	 konwersacjom,	 wymieniano	 adresy	 i	 umawiano	
si´	 na	 kolejne	 spotkania	 polonijne,	 ale	 nie	 zabrak∏o	 równie˝	
ch´tnych	do	taƒca.

26 sierpnia	 2012 r.	 uczestnicy	 Zjazdu	 rozpocz´li	 dzieƒ	 od	
udzia∏u	 w	 Mszy	 Êw.	 w	 Bazylice	 Pu∏tuskiej,	 odprawionej	 przez	
osiemnastu	ksi´˝y,	duszpasterzy	polonijnych,	której	przewodni-
czy∏	ks.	infu∏at	phm.	Stanis∏aw	Âwierczyƒski	z	Niemiec,	Naczelny	
Kapelan	 Zwiàzku	 harcerstwa	 Polskiego	 poza	 granicami	 kraju.	
W	s∏owie	na	zakoƒczenie	Mszy	Êw.	zach´ca∏	uczestników	Zjazdu,	
aby	„niestrudzenie	g∏osili	polskoÊç	i	znajdowali	wsparcie	u	Pola-
ków	w	Polsce,	w	modlitwie	i	czynach”.

W	ostatnim	dniu	Zjazdu	podczas	sesji	plenarnej	nastàpi∏o	przed-
stawienie	uchwa∏	zjazdowych,	wypracowanych	w	komisjach.

W	 przyj´tych	 przez	 aklamacj´	 dwóch	 uchwa∏ach	 uczestnicy	
Zjazdu	zdecydowanie	zaprotestowali	przeciwko	naruszaniu	praw	
cz∏owieka	 i	 dyskryminowaniu	 cz∏onków	 Zwiàzku	 Polaków	 na	
Bia∏orusi	oraz	przeciw	uchwaleniu	przez	sejm	Republiki	litewskiej	

koncert grażyny auguścik
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ustawy	 pogarszajàcej	 mo˝liwoÊci	 nauczania	 j´zyka	 polskiego.	
W	 trzeciej	uchwale	Zjazd	wyrazi∏	 „ogromne	uznanie	nauczycie-
lom	polonijnym,	duchownym	oraz	organizatorom	szkolnictwa	za	
ich	 spo∏eczne	 zaanga˝owanie	 w	 zachowaniu	 j´zyka	 polskiego,	
to˝samoÊci	narodowej	i	wiary	w	polskiej	diasporze	na	Êwiecie”.

Przedstawiono	wszystkie	uchwa∏y,	apele	i	wnioski	wypracowane	
przez	 Komisje	 zjazdowe.	 Inicjatywa	 Komisji	 ds.	 relacji	 Kraju	
z	 Polakami	 za	 granicà	 i	 promocji	 Polski	 dotyczy∏a	 m.in.,	 aby	
Zjazd	wystàpi∏	 z	apelem	do	pos∏ów	 i	 senatorów	RP	o	przyj´cie	
nowej	ustawy	repatriacyjnej	opartej	na	projekcie	Obywatelskiego	
Komitetu	„Powrót	do	Ojczyzny”,	argumentujàc,	˝e:	„Uchwalenie	
ustawy	 stanowi∏oby	 cz´Êciowe	 naprawienie	 krzywd	 doznanych	
przez	Rodaków,	a	tak˝e	by∏oby	ho∏dem	oddanym	inicjatorowi	tej	
ustawy,	 prezesowi	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”,	 Macie-
jowi	P∏a˝yƒskiemu,	który	zginà∏	pod	Smoleƒskiem”	–	napisano	
w	uchwale.

Na	 wniosek	 Komisji	 ds.	 oÊwiaty	 polskiej	 poza	 granicami	 Kraju	
Zjazd	 przyjà∏	 uchwa∏´,	 w	 której	 zaapelowano	 m.in.	 o	 prze-
kazanie	 znacznie	 wy˝szych	 Êrodków	 przeznaczonych	 na	
edukacj´	polonijnà	 i	 polskà	poza	 granicami	 kraju	na	 r´ce	Sto-
warzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”,	 które	 dysponuje	 niezb´dnym	
doÊwiadczeniem	 i	 zapleczem	 oraz	 o	 rozszerzenie	 oferty	
i	dost´pnoÊci	szkoleƒ	dla	nauczycieli	polonijnych,	a	tak˝e	kiero-
wanie	nauczycieli	wykszta∏conych	w	Polsce	do	pracy	w	szko∏ach	
na	 Wschodzie,	 ze	 szczególnym	 uwzgl´dnieniem	 Kazachstanu	
i	innych	krajów	by∏ego	Zwiàzku	Radzieckiego,	a	tak˝e	do	krajów	
ba∏kaƒskich.	 Natomiast	 w	 przypadku	 krajów	 Unii	 europejskiej	
i	 obu	ameryk	 zasugerowano	wykorzystanie	potencja∏u	nauczy-
cieli	polonijnych	pracujàcych	w	szkolnictwie	kraju	zamieszkania,	
dla	których	potrzebne	jest	 jak	najszybsze	wprowadzenie	ustawy	
o	nauczycielach	polonijnych,	umo˝liwienie	im	awansu	zawodo-
wego	oraz	ewentualnego	powrotu	do	zawodu	w	Polsce.

Komisja	ds.	obrony	dobrego	imienia	Polski	i	Polaków	w	uzasad-
nieniu	swoich	wniosków	podkreÊli∏a,	˝e	rozwój	oÊwiaty	polskiej	
poza	granicami	kraju,	utrzymanie	 i	piel´gnowanie	polskiej	 kul-
tury,	znajomoÊci	j´zyka	polskiego	wÊród	m∏odzie˝y	polonijnej	czy	
te˝	promocja	Polski	mogà	byç	skuteczne	tylko	wtedy,	gdy	Polska	
b´dzie	 dobrze	 postrzegana	 na	 arenie	 mi´dzynarodowej,	 kiedy	
imi´	 Polski	 i	 Polaków,	 jej	 historia	 i	 osiàgni´cia	 b´dà	 przedsta-
wiane	prawdziwie	 i	powszechnie	 szanowane.	dlatego,	 zdaniem	
Komisji,	 obrona	 dobrego	 imienia	 Polski	 i	 Polaków	 ma	 wielki	
wp∏yw	na	pierwszorz´dne	znaczenie	dla	prawie	wszystkich	istot-
nych	dla	Polonii,	Polaków	 i	Polski	 zagadnieƒ.	Zjazd	w	uchwale	
zaapelowa∏	 do	 w∏adz	 RP	 o	 „propagowanie	 i	 obron´	 pozytyw-
nego	 wizerunku	 Polski	 i	 Polaków	 w	 Êwiecie”.	 chodzi	 o	 to,	 by	
rzàd	 i	 polskie	 placówki	 dyplomatyczne	 lepiej	 wspó∏pracowa∏y	
z	organizacjami	polonijnymi	„broniàcymi	dobrego	imienia	Polski	
i	Polaków”.	W	swych	dokumentach	zjazd	zawar∏	te˝	postulat,	aby	
MSZ	 zdecydowanie	 reagowa∏	 na	 „przypadki	 deprecjonowania	
w	 Êwiatowych	 mediach	 autorytetu	 g∏owy	 paƒstwa	 polskiego”,	
podejmowa∏	 inicjatywy	 „upami´tniajàce	miejsca	 pami´ci	 naro-
dowej	i	Êwiadectwa	dziedzictwa	kulturowego	na	obczyênie”	oraz	
w∏aÊciwie	upami´tnia∏	rocznice	zbrodni	na	Wo∏yniu,	dokonanej	
na	Polakach	przez	UPa.

W	 sprawach	 m∏odego	 pokolenia	 Zjazd	 zaapelowa∏	 m.in.	 do	
w∏adz	 RP	 o	 Êrodków	 finansowych	 w	 celu	 umo˝liwienia	 roz-
woju	 wspó∏pracy	 pomi´dzy	 organizacjami	 polonijnymi	

zrzeszajàcymi	 m∏odzie˝	 z	 ró˝nych	 krajów	
poprzez	 wymiany,	 szkolenia,	 wyjazdy	 i	 pobyty	
w	 krajach	 wspó∏pracujàcych	 ze	 sobà	 oraz	
o	 zorganizowanie	 zjazdu	 m∏odzie˝y	 polonijnej	
równolegle	 z	 nast´pnym	 V	 Zjazdem	 Polonii	
i	Polaków	z	Zagranicy,	przy	udziale	reprezentan-
tów	m∏odzie˝y	w	komitecie	organizacyjnym.

OdnoÊnie	 spraw	 duszpasterstwa	 poza	 grani-
cami	kraju	Zjazd	zaapelowa∏	do	rzàdu	polskiego	
m.in.	 o	 szersze	 uwzgl´dnienie	 w	 programach	
Wspó∏pracy	 z	 Polonià	 i	 Polakami	 za	 Granicà	
wsparcia	 dzia∏aƒ	 polonijnych	 w	 parafiach	
w	kooperacji	z	konsulatami	oraz	o	rozszerzenie	
pomocy	duszpasterzom	w	zakresie	humanitarnej	
opieki	 nad	 chorymi,	 wi´êniami,	 poradnictwem	
prawnym	czy	socjalnym	Polakom	z	nowej	emi-
gracji,	którzy	popadli	w	trudne	sytuacje	˝yciowe.

Oprócz	 uchwa∏	 IV	 Zjazd	 wyrazi∏	 tak˝e	
podzi´kowania.	 Podzi´kowano	 serdecznie	 Pre-
zydentowi	 RP	 Bronis∏awowi	 Komorowskiemu	
za	 przyj´cie	 honorowego	 patronatu	 nad	
tym	 najwi´kszym	 polonijnym	 gremium.	 Za	
opiek´	 nad	 Zjazdem	 wyra˝ono	 wdzi´cznoÊç	
Marsza∏kowi	 Senatu	 RP	 Bogdanowi	 Boru-
sewiczowi,	 a	 za	 dofinansowanie	 Zjazdu	
Ministerstwu	 Spraw	 Zagranicznych.	 Za	 eucha-
rysti´	 inaugurujàcà	 IV	 Zjazd	 oraz	 za	 duchowe	
wsparcie	 i	 b∏ogos∏awieƒstwo	podzi´kowano	Je	
arcybiskupowi	Józefowi	Kowalczykowi,	Pryma-
sowi	Polski.	Wyrazy	wdzi´cznoÊci	us∏yszeli	tak˝e	
wspó∏organizatorzy	 –	 Stowarzyszenie	 „Wspól-
nota	Polska”,	które	przej´∏o	na	siebie	ca∏y	ci´˝ar	
organizacyjny	Zjazdu,	podzi´kowano	zw∏aszcza	
prezesowi	 longinowi	 Komo∏owskiemu,	
Markowi	 Ró˝yckiemu	 i	 dyrektor	 Iwonie	
Borowskiej-Pop∏awskiej	 oraz	 dyrektorowi	
domu	 Polonii	 w	 Pu∏tusku	 Jerzemu	 Rosie	 „za	
staropolskà	goÊcinnoÊç	i	atrakcyjny	program”.

Na	 zakoƒczenie	 IV	 Zjazdu	 Polonii	 i	 Pola-
ków	 z	 Zagranicy	 w	 Pu∏tusku	 pada∏y	 s∏owa	
podzi´kowaƒ	i	podsumowaƒ,	a	nast´pnie	wszy-
scy	 zaÊpiewali	 zaintonowanà	 przez	 ks.	 infu∏ata	
Stanis∏awa	 Âwierczyƒskiego	 pieÊƒ	 „Nie	 rzucim	
ziemi	skàd	nasz	ród...”.

Zjazdy	 Polonii	 i	 Polaków	 z	 Zagranicy	 sà	
najpowa˝niejszym	 forum	 wspó∏pracy	 diaspory	
z	krajem.	Stwarzajà	pewnego	rodzaju	platform´	
wymiany	doÊwiadczeƒ	dla	 ludzi,	których	na	co	
dzieƒ	 dzielà	 od	 siebie	 tysiàce	 kilometrów,	 ale	
∏àczy	ich	Polska	i	umi∏owanie	Ojczyzny.	Podczas	
takich	spotkaƒ	wszyscy	przekonujà	si´,	˝e	warto	
byç	Polakiem,	warto	˝yç	polskoÊcià	i	warto	mieç	
ÊwiadomoÊç	 swoich	 chrzeÊcijaƒskich	 korzeni,	
dlatego	s∏owa	Jana	Paw∏a	II,	towarzyszàce	dele-
gatom	jako	motto	Zjazdu,	pozostanà	na	zawsze	
we	wszystkich	sercach,	którym	drogie	jest	s∏owo	
„Ojczyzna”.
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> W pi´knym przes∏aniu, które niejako „na 
drog´ powrotnà do domu” pozostawi∏ 
uczestnikom Naczelny Kapelan Harcerstwa 
Polskiego poza granicami Kraju, znalaz∏y 
si´ warte uwagi refleksje: 

Chodzi o nasze „byç albo nie byç” 
– o zachowanie naszej to˝samoÊci, 
o roztropne i umiej´tne przekazanie 
jej przychodzàcemu po nas pokoleniu, 
w duchu i poczuciu odpowiedzialnoÊci za 
dorobek odchodzàcego pokolenia.

Prymas Tysiàclecia ks. Stefan kardyna∏ 
Wyszyƒski przemawiajàc w 1972 r. do 
m∏odzie˝y polskiej poza granicami kraju 
m.in. powiedzia∏:

„Pami´tacie, by∏y ju˝ takie czasy – teraz 
one si´ tylko powtarzajà – gdy za granicà 
˝y∏o wielu Polaków: Mickiewicz, S∏owacki, 
Krasiƒski, Norwid, Chopin i w wielu okre-
sach swego ˝ycia Sienkiewicz. Ale b´dàc 
na obczyênie nie tracili czasu. Dobrze Pol-
sce s∏u˝yli!

Do dziÊ ˝yjemy pot´˝nà „pajdà chleba pol-
skiego” przez nich wypracowanà.

Czy Wy macie takie ambicje?

Czy budzi si´ w Was poczucie 
odpowiedzialnoÊci za dziedzictwo narodu 
chrzeÊcijaƒskiego, który tutaj ˝yje, pracuje, 
walczy – mo˝e niekiedy przegrywa, ale 
i zwyci´˝a!

ks. stanisław świerczyński

I doda∏: 
Naród przecie˝ nie umiera, tylko my si´ przemieniamy, 
a Naród trwa!

Naród nie jest na dziÊ, ani te˝ na jutro. Naród jest, aby 
by∏. I stàd ta wielka odpowiedzialnoÊç w∏aÊnie za Naród!

Dlatego móg∏ napisaç mà˝ stanu Wincenty Witos: „Wolna 
Ojczyzna i Paƒstwo niepodleg∏e sà najwi´kszym i najcen-
niejszym skarbem ka˝dego cz∏owieka! Ale Ojczyzna nie 
mo˝e byç tylko nazwà – ona musi si´ staç dla ka˝dego 
z nas rzeczywistoÊcià!”

Tak napisa∏ kiedyÊ Juliusz S∏owacki:

Szli krzyczàc: „Polska! Polska!” - wtem jednego razu 
Chcàc krzyczeç zapomnieli na ustach wyrazu; 
Pewni jednak, ˝e Pan Bóg do synów si´ przyzna, 
Szli dalej krzyczàc: „Bo˝e! ojczyzna! Ojczyzna”. 
Wtem Bóg z Moj˝eszowego pokaza∏ si´ krzaka, 
Spojrza∏ na te krzyczàce i zapyta∏: „Jaka?”

To pytanie zawsze stawa∏o przed Narodem, przed przy-
wódcami ˝ycia polonijnego poza krajem, przed twórcami 
harcerstwa polskiego. Zawsze toczy∏a si´ walka nie tylko 
o wolnoÊç, ale i o jakoÊç ˝ycia Polski i Polaka.

W dramatycznych okresach zniewolenia naszego Narodu 
przez re˝im komunistyczny Prymas Polski Stefan kardyna∏ 
Wyszyƒski, wo∏ajàc w Warszawie w 1966 r. „o nowych 
ludzi plemi´” dla stolicy i Polski, powiedzia∏: KoÊció∏ 
w Polsce, my wszyscy, biskupi, kap∏ani i rodzice pragniemy 
jednego, aby o ka˝dej Polsce i ka˝dym Polaku mo˝na 
by∏o powiedzieç „Oto cz∏owiek!” – To jest ca∏a polityka 
KoÊcio∏a. Nie masz innej. Jest ta jedna: aby w rodzinie, 
w narodzie, w paƒstwie – a ja dodam w ka˝dym oÊrodku 
polonijnym – kszta∏towa∏ si´ cz∏owiek, o którym, nawet 
gdyby zosta∏ sponiewierany, mo˝na by∏o powiedzieç jak 
o ubiczowanym Chrystusie „Oto Cz∏owiek!”

Dla Nowego Tysiàclecia, nowego stulecia, wo∏amy 
o takiego cz∏owieka i doda∏ „kiedyÊ mnie zabraknie, ale 
wy to sobie przypomnicie”.

Dzisiaj zabrak∏o nam Prymasa Tysiàclecia, ale jego 
wo∏anie jest aktualne.

Âwiadomi s∏ów Ewangelii: „Nie wyÊcie mnie wybrali, ale 
ja was wybra∏em, abyÊcie szli i owoc przynosili” posta-
nawiamy myÊli te wnieÊç do naszej pracy, w ka˝dym 
miejscu, gdzie OpatrznoÊç Bo˝a nas postawi∏a. Wsz´dzie 
tam, dla dobra Ojczyzny i bliêniego, w oparciu o solidnà 
prac´, realizujàc najlepiej jak tylko mo˝na wskazanie 
Episkopatu Polski, który na ten nowy rok duszpasterski 
proponuje Êwiadectwo mi∏oÊci – w oparciu o rzetelnà 
chrzeÊcijaƒskà mi∏oÊç twórzmy wielkie i silne rami´, 
które si´ nie ugnie i nigdy nie z∏amie, wsz´dzie gdzie 
dzia∏amy, pami´tajàc o S∏owackim: „Bo Ojczyzna nie 
jest tylko mi´dzy granicami, ale rozciàga si´ a˝ tam, 
gdzie jej tchnienie dochodzi, gdzie jej s∏owa panujà, 
gdzie jej duch przewa˝a”. 



WSPÓLNOTA POLSKA nr 3/2012

39

komisja ds. oświaty polskiej poza granicami kraju

W	 IV	 Zjeêdzie	 Polonii	 w	 Warszawie	 i	 Pu∏tusku	 wzi´∏o	 udzia∏	
ponad	 400	 uczestników,	 dziennikarzy,	 goÊci	 i	 wolontariuszy,	
w	 tym	 przede	 wszystkim	 delegaci	 ze	 wszystkich	 kontynentów,	
reprezentujàcych	 takie	 m.in.	 organizacje,	 jak	 Kongres	 Polonii	
amerykaƒskiej,	Kongres	Polonii	Kanadyjskiej,	europejska	Unia	
Wspólnot	Polonijnych,	Federacja	Organizacji	Polskich	na	Ukra-
inie,	 Kongres	 Polaków	 w	 Rosji,	 Konwent	 Organizacji	 Polskich	
w	 Niemczech,	 centralna	 Reprezentacja	 Wspólnoty	 Brazylijsko-
-Polskiej	BRaSPOl	i	wiele	innych.

Helena Miziniak, wiceprezes Rady Polonii Âwiata

IV	Êwiatowy	Zjazd	Polonii	i	Polaków	dobieg∏	koƒca.	Wydawa∏oby	
si´,	˝e	dwa	dni	to	mo˝e	za	ma∏o,	a˝eby	za∏atwiç	tak	wiele	spraw	
delegatów	z	44	paƒstw,	bo	ka˝dy	przyjecha∏	z	zamiarem	przed-
stawienia	swoich	potrzeb	 i	problemów.	Obawiaç	by	si´	mo˝na,	
˝e	powstanie	jakiÊ	chaos	i	dlatego	jestem	niezwykle	zbudowana	
dyscyplinà	 delegatów.	 Zjazd	 by∏	 tak	 merytorycznie	 przygoto-
wany,	˝e	nikt	nie	wnosi∏	˝adnych	uwag	co	do	wyboru	tematów.	
Okaza∏o	 si´,	 ˝e	 wybrane	 przez	 Komitet	 Organizacyjny	 zagad-
nienia	 odpowiada∏y	 wszystkim	 Êrodowiskom.	 Mówmy	 szczerze:	
sprawy	 relacji	 Kraju	 z	 Polakami	 za	 granicà,	 promocja	 Polski,	
obrona	dobrego	 imienia	Polski	 i	Polaków,	oÊwiata	polska	poza	
granicami	Kraju,	 duszpasterstwo	oraz	 sprawy	m∏odego	pokole-

nia	–	to	sà	te	tematy,	które	∏àczà	nas	wszystkich	
mieszkajàcych	na	ró˝nych	kontynentach.	To	sà	
palàce	problemy	do	rozwiàzania	niezw∏ocznie.

atmosfera	towarzyszàca	Zjazdowi	by∏a	naprawd´	
wspania∏a.	Organizatorom	nast´pnych	 zjazdów	
˝ycz´	 z	 ca∏ego	 serca	 takiej	 wspania∏ej	 atmos-
fery.	 Uczestnicy	 Zjazdu	 to	 niesamowici	 ludzie	
z	 otwartym	 sercem,	 którzy	 tak	 jak	 przyjechali	
na	 to	 has∏o	 Zjazdu	 „by	 czuç	 si´	 Polakiem”,	 to	
oni	si´	tak	czuli	naprawd´	i	dlatego	tak	podeszli	
do	tych	spraw	z	sercem,	uczuciem,	otwartoÊcià	
i	 zaanga˝owaniem	 –	 i	 za	 to	 bardzo	 wszystkim	
dzi´kuj´.	

dla	 mnie	 osobiÊcie	 to	 te˝	 by∏o	 niesamowi-
cie	 wielkie	 wyzwanie,	 ˝eby	 poprowadziç	 taki	
zjazd	 i	 zadowoliç	 wszystkich,	 bo	 to	 nie	 jest	
∏atwa	 sprawa.	 dzi´kuj´	 Bogu,	 ˝e	 nam	 si´	 to	
wszystko	uda∏o.	˚ycz´	delegatom,	˝eby	z	dobrà	
energià	 opuÊcili	 Polsk´	 i	 zanieÊli	 jà	 do	 swoich	
krajów	 i	 organizacji.	 Mam	 nadziej´,	 ˝e	 to	 co	
tutaj	 wypracowaliÊmy,	 zaczniemy	 wprowadzaç	
w	˝ycie,	a	wtedy	Polska	b´dzie	Polskà.
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> Frank Spula, prezes KPA

Musz´	 podzi´kowaç	 prezesowi	 „Wspólnoty	
Polskiej”	 longinowi	 Komo∏owskiemu	 i	 jego	
pracownikom	 za	 to,	 ˝e	 zjazd	 jest	 sukcesem.	
W	 Zjeêdzie	 bra∏o	 udzia∏	 tyle	 osób	 z	 wielu	
paƒstw	 i	 jak	 rozmawiam	 z	 nimi,	 to	 ka˝dy	 jest	
zadowolony.	 Ja	 osobiÊcie	 jestem	 bardzo	 zado-
wolony,	 bo	 mia∏em	 okazj´	 poznaç	 jakie	 sà	
problemy	w	innych	krajach.	Zjazd	daje	nam	takà	
mo˝liwoÊç,	aby	spotkaç	si´	i	poznaç	wzajemnie.	
Ka˝dy	z	nas	myÊli	z	perspektywy	swojego	kraju	
zamieszkania,	˝e	u	nas	jest	w	porzàdku	i	nie	zna,	
nie	wie	o	tych	trudnoÊciach,	jakie	w	innych	kra-
jach	ludzie	odczuwajà.	dzi´ki	takim	spotkaniom	
wiemy,	 jakie	 sà	 problemy	 w	 Kazachstanie,	 na	
Bia∏orusi	czy	jakie	sà	k∏opoty	na	litwie.	Znajàc	
si´	 mo˝emy	 rozmawiaç	 wspólnym	 j´zykiem	
o	naszych	sprawach.	Zjazd	nas	po∏àczy∏	jako	Pola-
ków	 mieszkajàcych	 na	 siedmiu	 kontynentach.	
W	 Stanach	 my,	 jako	 dzia∏acze	 Kongresu	 Polo-
nii	 amerykaƒskiej,	 myÊlimy	 o	 tym,	 ˝eby	 u	 nas	
zrobiç	 zjazd	na	kontynencie	amerykaƒskim,	bo	
mamy	organizacje	z	Kanady,	Meksyku	i	Stanów	
Zjednoczonych	 i	 omówiç	 wszystkie	 problemy.	
Media	 zmieni∏y	 ca∏y	 Êwiat,	 sà	 na	 takim	 pozio-
mie,	˝e	teraz	mo˝na	mieç	nawet	konferencj´	nie	
ruszajàc	si´	z	miejsca.

Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych

Zjazd	jest	niewàtpliwym	sukcesem	Polonii	na	ca∏ym	
Êwiecie,	 dzi´ki	 znakomitej	 organizacji	 i	 przygoto-

waniu	merytorycznemu	sà	efekty	tej	pracy.	Najwi´kszym	wyzwaniem	
sà	sprawy	oÊwiaty,	bo	to	jest	wyzwanie	dla	nas	zamieszka∏ych	poza	
krajem,	dla	polskich	w∏adz	 i	w∏adz	 krajów	 zamieszkania.	Musimy	
zjednoczyç	 nasze	 si∏y	 i	 Êrodki,	 ˝eby	 m∏odzie˝	 polska	 poza	 grani-
cami	kraju	mia∏a	mo˝liwoÊç	nauki	j´zyka	polskiego	i	przedmiotów	
ojczystych.	 Obliczamy,	 ˝e	 85%	 tej	 m∏odzie˝y,	 która	 niedawno	
opuÊci∏a	 Polsk´	 pozostaje	 poza	 mo˝liwoÊciami	 nauki.	 Komisja	
oÊwiatowa	 obradowa∏a	 nad	 tym	 tematem	 i	 wystosowaliÊmy	 do	
Ministerstwa	 edukacji	 Narodowej	 i	 Ministerstwa	 Spraw	 Zagra-
nicznych	odpowiednie	wnioski	w	tej	sprawie	i	z	tego	si´	ogromnie	
cieszymy.	To	sà	m∏odzi	nasi	nast´pcy,	 to	sà	ci	 ludzie,	którzy	b´dà	
kierowaç	 tymi	 sprawami	 w	 przysz∏oÊci,	 b´dà	 kierowaç	 sprawami	
polonijnymi,	bo	nie	da	 si´	wyszkoliç	 liderów	polonijnych	w	ode-
rwaniu	od	istniejàcych	struktur	i	organizacji	polonijnych	na	Êwiecie.	
cieszymy	si´,	˝e	m∏odzie˝	mia∏a	swojà	komisj´	i	debatowa∏a	burzli-
wie,	ale	te˝	osiàgn´∏a	zamierzone	cele.

To	jest	niebywale	wa˝ne,	aby	Polacy	z	ca∏ego	Êwiata	co	jakiÊ	czas	
mogli	 si´	 spotkaç	 i	 powiedzieç	 wspólnym	 g∏osem	 o	 sprawach	
najwa˝niejszych.	dla	nas	jest	wa˝ne,	˝eby	te	20	milionów	poza	
granicami	kraju	mia∏y	wspólny	j´zyk	z	Polakami	mieszkajàcymi	
tutaj.	 JesteÊmy	 integralnà	 cz´Êcià	 narodu	 polskiego	 i	 dla	 nas	
wa˝ne	jest,	˝eby	i	Polacy	w	kraju	o	nas	s∏yszeli,	˝ebyÊmy	mogli	
mówiç	jednym	j´zykiem.

cieszymy	 si´,	 ˝e	 „Wspólnota	 Polska”	 wspar∏a	 nas	 w	 tych	
dzia∏aniach,	 dzi´kujemy	 Ministerstwu	 Spraw	 Zagranicznych	
za	wsparcie	finansowe.	Sejm	polonijny	to	nazwa,	która	pad∏a	
5	 lat	 temu	 na	 poprzednim	 zjeêdzie,	 to	 niejako	 sugeruje,	
˝ebyÊmy	 spotykali	 si´	 regularnie.	 chcielibyÊmy	 si´	 spotykaç	
cz´Êciej	na	terenie	Polski,	na	terenie	naszego	Parlamentu,	na	
terenie	domu	Polonii	w	Pu∏tusku,	gdzie	zarzàdza	„Wspólnota	
Polska”	–	nasz	przyjaciel	 i	wypróbowany	od	ponad	dwudzie-
stu	lat	partner.

zakończenie zjazdu (od lewej):  michał mackiewicz, halina romanowa, aleksander zając, marek różycki, iwona borowska-Popławska, 
longin komołowski, ks. stanisław świerczyński, helena miziniak, tadeusz Piłat
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delegaci z litwy z Prezesem „Wspólnoty Polskiej”

delegaci z Wielkiej brytanii

delegaci z niemiec

delegaci ze stanów zjednoczonych

delegaci z australii i nowej zelandii

delegaci z brazylii

księża chrystusowcy – duszpasterze polonijni

delegaci z kanady
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UCHWAŁY IV ZJAZDU POLONII 

I POLAKÓW Z ZAGRANICY

1.		Zjazd	wyra˝a	 zdecydowany	protest	przeciwko	
naruszaniu	praw	cz∏owieka	i	dyskryminowaniu	
cz∏onków	Zwiàzku	Polaków	na	Bia∏orusi.

2.		Uczestnicy	 Zjazdu	 protestujà	 przeciw	 uchwa-
leniu	 przez	 sejm	 Republiki	 litewskiej	 ustawy	
pogarszajàcej	 mo˝liwoÊci	 nauczania	 j´zyka	
polskiego	 oraz	 popierajà	 dzia∏ania	 Macierzy	
Szkolnej	i	Zwiàzku	Polaków	na	litwie	na	rzecz	
odzyskania	nale˝nych	im	praw	i	mo˝liwoÊci.

3.		Zjazd	 wyra˝a	 ogromne	 uznanie	 nauczycielom	
polonijnym,	 duchownym	 oraz	 organizatorom	
szkolnictwa	 za	 ich	 spo∏eczne	 zaanga˝owanie	
w	zachowaniu	j´zyka	polskiego,	to˝samoÊci	naro-
dowej	i	wiary	w	polskiej	diasporze	na	Êwiecie.

WNIOSKI I UCHWA Y̧

Wnioski	 wypracowane	 przez	 KOMISJ¢	 dS.	
RelacJI	 KRaJU	 Z	 POlaKaMI	 Za	 GRaNIcÑ	
I	 PROMOcJI	 POlSKI	 i	 przyj´te	 jako	 uchwa∏y	
IV	Zjazdu

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy:

1.		apeluje	do	pos∏ów	i	senatorów	RP	o	przyj´cie	
nowej	ustawy	repatriacyjnej	opartej	na	pro-
jekcie	Obywatelskiego	Komitetu	„Powrót	do	
Ojczyzny”.	 Uchwalenie	 ustawy	 stanowi∏oby	
cz´Êciowe	 naprawienie	 krzywd	 doznanych	
przez	 Rodaków,	 a	 tak˝e	 by∏oby	 ho∏dem	
oddanym	 inicjatorowi	 tej	 ustawy,	 preze-
sowi	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”,	
Maciejowi	 P∏a˝yƒskiemu,	 który	 zginà∏	 pod	
Smoleƒskiem.

Dokumenty IV Zjazdu 
Polonii i Polaków z Zagranicy 
Warszawa-Pułtusk, 24-26 sierpnia 2012 r.

2.		Wnioskuje	 o	 zrównanie	 praw	 obywateli	 polskich	 urodzo-
nych	 i	 zamieszka∏ych	za	granicà	z	obywatelami	 innych	krajów	
pochodzenia	polskiego	w	dost´pie	do	mo˝liwoÊci	 studiowania	
w	Polsce	na	zasadach	stypendysty	Rzàdu	RP.

3.		apeluje	 o	 konsultowanie	 programów	 pomocy	 dla	 Polaków	
w	poszczególnych	krajach	z	organizacjami	ich	reprezentujàcymi	
poprzez	bezpoÊredni	kontakt.

4.		apeluje	do	Polonii	 i	 Polaków	 za	 granicà,	 aby	popierali	 udzia∏	
osób	 polskiego	 pochodzenia	 w	 ˝yciu	 politycznym	 ich	 krajów	
zamieszkania,	 poprzez	 kandydowanie	 w	 wyborach	 parlamen-
tarnych	 i	 lokalnych	w	 tych	 krajach,	 a	 tak˝e	 liczne	 g∏osowanie	
w	wyborach	do	tych	w∏adz.

5.		Z	 najwy˝szym	 niepokojem	 przyjmuje	 informacj´	 o	 sposobie	
realizacji	 pomocy	 na	 rzecz	 Polonii	 i	 Polaków	 za	 granicà	 przez	
Ministerstwo	 Spraw	 Zagranicznych	 i	 zwraca	 si´	 do	 Sejmowej	
Komisji	 ¸àcznoÊci	 z	 Polakami	 za	 Granicà	 i	 Senackiej	 Komisji	
Spraw	emigracji	i	¸àcznoÊci	z	Polakami	za	Granicà	o	szczególne	
monitorowanie	 dzia∏aƒ	 MSZ	 w	 tym	 zakresie.	 Niezb´dne	 jest	
wypracowanie	 nowych	 mechanizmów,	 które	 uchronià	 poten-
cja∏	 instytucjonalny	oraz	dorobek	edukacyjny	 i	kulturowy	tych	
Êrodowisk.

Wnioski	wypracowane	przez	KOMISJ¢	dS.	OÂWIaTy	POlSKIeJ	
POZa	GRaNIcaMI	KRaJU	i	przyj´te	jako	uchwa∏y	IV	Zjazdu

1.		Popieramy	 poselskà	 inicjatyw´	 nowej	 ustawy	 traktujàcej	
wy∏àcznie	 o	 oÊwiacie	 polonijnej,	 zrównujàcej	 status	 prawny	
szkó∏	spo∏ecznych	i	Szkolnych	Punktów	Konsultacyjnych.	Zwra-
camy	si´	jednoczeÊnie	z	apelem	do	nowo	powsta∏ego	Kongresu	
OÊwiaty	 Polonijnej,	 jako	 organu	 partnerskiego	 dla	 Stowarzy-
szenia	„Wspólnota	Polska”,	Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych	
i	 Ministerstwa	 edukacji	 Narodowej	 o	 rozszerzenie	 dzia∏alnoÊci	
o	dotychczas	niezaanga˝owane	Êrodowiska	oÊwiatowe.

2.		Zaniepokojeni	 sytuacjà	 oÊwiaty	 polskiej	 na	 litwie,	 spo-
wodowanej	 wejÊciem	 w	 ˝ycie	 nowej	 ustawy	 pogarszajàcej	
sytuacj´	prawnà	polskiego	szkolnictwa	i	gro˝àcej	likwidacjà	
wielu	 polskim	 szko∏om,	 zwracamy	 si´	 z	 apelem	 do	 w∏adz	
polskich	o	dalsze	wspieranie	polskich	organizacji	na	litwie	
w	ich	dzia∏aniach	na	rzecz	przywrócenia	nale˝nych	im	praw	
i	mo˝liwoÊci.
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3.		apelujemy	o	przekazanie	znacznie	wy˝szych	Êrodków	przezna-
czonych	na	edukacj´	polonijnà	 i	 polskà	poza	granicami	 kraju	
na	 r´ce	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”,	 które	 dyspo-
nuje	 niezb´dnym	 doÊwiadczeniem	 i	 zapleczem.	 Umo˝liwi	 to	
istotne	 uproszczenie	 procedur	 wnioskowania	 o	 dofinansowa-
nie	 dzia∏alnoÊci	 oÊwiatowej,	 które	 w	 obecnie	 proponowanym	
kszta∏cie	stanowi	ogromnà	barier´	w	skutecznym	pozyskiwaniu	
Êrodków.

4.		apelujemy	o	rozszerzenie	oferty	i	dost´pnoÊci	szkoleƒ	dla	nauczy-
cieli	 polonijnych	 oraz	 kierowanie	 nauczycieli	 wykszta∏conych	
w	Polsce	do	pracy	w	 szko∏ach	na	Wschodzie,	 ze	 szczególnym	
uwzgl´dnieniem	Kazachstanu	 i	 innych	krajów	by∏ego	Zwiàzku	
Radzieckiego,	a	tak˝e	do	krajów	ba∏kaƒskich.	Natomiast	w	przy-
padku	krajów	Unii	europejskiej	i	obu	ameryk	nale˝y	wykorzystaç	
potencja∏	 nauczycieli	 polonijnych	 pracujàcych	 w	 szkolnictwie	
kraju	zamieszkania.

5.		apelujemy	o	jak	najszybsze	wprowadzenie	ustawy	o	nauczycie-
lach	 polonijnych,	 umo˝liwienie	 im	 awansu	 zawodowego	 oraz	
ewentualnego	powrotu	do	zawodu	w	Polsce.

6.		apelujemy	 o	 zwi´kszenie	 Êrodków	 finansowych	 na:	 inwesty-
cje,	 remonty,	 dokszta∏canie	 nauczycieli,	 podr´czniki,	 wyjazdy	
dzieci	 i	m∏odzie˝y,	popularyzacj´	grup	 folklorystycznych	 i	 inne	
potrzeby	 kulturalne	 i	 oÊwiatowe	 w	 sytuacji	 uznania	 oÊwiaty	
polonijnej	za	priorytet	dzia∏aƒ	MSZ	oraz	sta∏ego	wzrostu	liczby	
dzieci	 i	 m∏odzie˝y	 w	 wieku	 szkolnym	 poza	 granicami	 kraju.	
RównoczeÊnie	zwracamy	uwag´	na	potrzeb´	zmiany	dotychcza-
sowych	proporcji	przekazywania	finansów.

Wnioski	 wypracowane	 przez	 KOMISJ¢	 dS.	 dUSZPaSTeRSTWa	
POlONII	I	POlaKóW	POZa	GRaNIcaMI	KRaJU	i	przyj´te	jako	
uchwa∏y	IV	Zjazdu

Preambu∏a

IV	Zjazd	Polonii	 i	Polaków	z	Zagranicy	wyra˝a	s∏owa	najwy˝szego	
uznania	 wszystkim	 duszpasterzom	 i	 siostrom	 zakonnym	 za	 ich	
olbrzymi	 wk∏ad	 w	 zachowanie	 wiary	 i	 polskoÊci	 wÊród	 naszych	
Rodaków	rozproszonych	po	ca∏ym	Êwiecie.	Polskie	oÊrodki	duszpa-
sterskie	stanowià	ostoj´	polskoÊci,	baz´	i	wsparcie	dla	dzia∏alnoÊci	
wi´kszoÊci	 polonijnych	 organizacji,	 której	 celem	 jest	 zachowanie	
polskiej	 to˝samoÊci,	krzewienie	kultury	 i	 tradycji	polskich	oraz	dla	
nauczania	j´zyka	polskiego.

Do Konferencji Episkopatu Polski

1.		Polacy	 rozproszeni	 w	 Êwiecie,	 b´dàcy	 w	 swojej	 zdecydowa-
nej	 wi´kszoÊci	 katolikami,	 przekraczajà	 swojà	 liczebnoÊcià	
wielkoÊç	 kilku	 diecezji	 w	 Polsce	 razem	 wzi´tych.	 W	 zwiàzku	
z	tym	potrzebujà	oni	trwa∏ej	i	d∏ugoterminowej	opieki	ze	strony	
KoÊcio∏a	 w	 Polsce.	 Zjazd	 apeluje	 do	 Konferencji	 episkopatu	
Polski,	by	delegat	KeP	ds.	duszpasterstwa	Polaków	poza	Gra-
nicami	 Kraju	 by∏	 oddelegowany	 tylko	 do	 wype∏niania	 tego	

zadania	(episcopus	ad	personam),	a	nie	∏àczy∏	
jej	z	pracà	w	diecezji.

2.		Polacy,	 którzy	 pozostali	 poza	 wschodnià	
granicà	 Polski,	 jak	 i	 rozproszeni	 na	 terenie	
by∏ych	 republik	 ZSRR	 z	 nadziejà	 oczekiwali	
na	 powrót	 i	 odrodzenie	 si´	 KoÊcio∏a	 katolic-
kiego,	starajàc	si´	przekazaç	wiar´	i	j´zyk	polski	
nast´pnym	pokoleniom.	Zjazd	apeluje	do	Kon-
ferencji	 episkopatu	 Polski	 o	 podj´cie	 staraƒ,	
by	w	lokalnych	parafiach	na	Wschodzie	Msze	
Êwi´te	i	nauczanie	religii	by∏y	prowadzone	te˝	
w	 j´zyku	 polskim	 wsz´dzie	 tam,	 gdzie	 o	 to	
proszà	 wierni.	 Gwarantujà	 im	 to	 nie	 tylko	
prawa	 cz∏owieka,	 ale	 przede	 wszystkim	 ofi-
cjalne	dokumenty	KoÊcio∏a.

3.		OÊrodki	 Polskich	 Misji	 Katolickich	 w	 europie	
Zachodniej,	których	historia	przekracza	cz´sto	
okres	 100	 lat,	 stanowià	 wypróbowanà	 struk-
tur´	 pracy	 duszpasterskiej	 oraz	 sà	 oparciem	
dla	 wi´kszoÊci	 organizacji	 polonijnych,	 któ-
rych	 dzia∏alnoÊç	 s∏u˝y	 zachowaniu	 polskiej	
to˝samoÊci.	Zjazd	apeluje	do	Konferencji	epi-
skopatu	 Polski,	 aby	 zaniechano	 podwa˝ania	
celowoÊci	 funkcjonowania	 struktur	 Polskiej	
Misji	Katolickiej.	Zredukowanie	duszpasterstwa	
dla	Polaków	w	europie	Zachodniej	do	pracy	
tylko	 w	 parafiach	 KoÊcio∏a	 lokalnego	 krajów	
osiedlenia	 doprowadzi	 do	 jego	 zmarginalizo-
wania	 oraz	 zlikwiduje	 baz´	 dla	 dzia∏alnoÊci	
wielu	 organizacji	 polonijnych.	 doprowadzi	
te˝	do	wyeliminowania	polonijnej	aktywnoÊci	
przyparafialnej.

Do Rzàdu Polskiego

1.		Polskie	 duszpasterstwo	 s∏u˝y	 dobrze	 poj´tej	
integracji	 Polaków	 w	 Êrodowiskach	 lokal-
nych,	dbajàc	przy	 tym	o	zachowanie	w∏asnej	
to˝samoÊci	 naszych	 rodaków,	 poprzez	
prowadzenie	 nauczania	 j´zyka	 polskiego	
i	 przedmiotów	 ojczystych,	 organizowanie	
wszelkiego	 rodzaju	 uroczystoÊci	 religijnych,	
patriotycznych	czy	kulturalnych.	Zjazd	apeluje	
do	 Rzàdu	 Polskiego	 o	 szersze	 uwzgl´dnienie	
w	 programach	 Wspó∏pracy	 z	 Polonià	 i	 Pola-
kami	 za	 Granicà	 koniecznoÊci	 finansowego	
wsparcia	 tych	 dzia∏aƒ	 w	 parafiach.	 dobrze	
rozumiana	 kooperacja	 w∏adz	 konsularnych	
z	 lokalnym	 duszpasterstwem	 s∏u˝y	 zachowa-
niu	polskiej	to˝samoÊci	i	budowaniu	polskiego	
lobby.

2.		duszpasterstwo	 polonijne	 nie	 jest	 w	 stanie	
udêwignàç	 ca∏ego	 ci´˝aru	 pomocy	 humani-
tarnej	nad	chorymi,	wi´êniami,	poradnictwem	
prawnym	 czy	 socjalnym	 Polakom,	 którzy	
popadli	 w	 trudne	 sytuacje	 ˝yciowe.	 Rzesza	
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> nowych	 polskich	 migrantów	 szuka	 w	 polo-
nijnych	 oÊrodkach	 duszpasterskich	 pomocy	
i	 wsparcia	 w	 ró˝norodnych	 sprawach	 socjal-
nych,	prawnych	itp.	Zjazd	zwraca	si´	z	apelem	
do	 Rzàdu	 Polskiego	 o	 rozszerzenie	 pomocy	
w	rozwiàzywaniu	tych	problemów.

Wnioski	 wypracowane	 przez	 KOMISJ¢	 dS.	
OBRONy	dOBReGO	IMIeNIa	POlSKI	I	POla-
KóW	i	przyj´te	jako	uchwa∏y	IV	Zjazdu

Rozwój	 oÊwiaty	 polskiej	 poza	 granicami	 kraju,	
utrzymanie	 i	 piel´gnowanie	 polskiej	 kultury,	
znajomoÊci	 j´zyka	 polskiego	 wÊród	 m∏odzie˝y	
polonijnej	 czy	 te˝	 promocja	 Polski	 mogà	 byç	
skuteczne	 tylko	wtedy,	gdy	Polska	b´dzie	dobrze	
postrzegana	 na	 arenie	 mi´dzynarodowej,	 kiedy	
imi´	Polski	i	Polaków,	jej	historia	i	osiàgni´cia	b´dà	
przedstawiane	 prawdziwie	 i	 powszechnie	 szano-
wane.	dlatego	zdaniem	Komisji	obrona	dobrego	
imienia	 Polski	 i	 Polaków	 ma	 wielki	 wp∏yw	 na	
pierwszorz´dne	 znaczenie	 dla	 prawie	 wszystkich	
istotnych	dla	Polonii,	Polaków	i	Polski	zagadnieƒ.

1.		Zjazd	apeluje	do	w∏adz	RP	i	organizacji	polonij-
nych	o	propagowanie	 i	 obron´	pozytywnego	
wizerunku	Polski	i	Polaków	na	Êwiecie.

2.		Zjazd	 wyra˝a	 opini´,	 ˝e	 nale˝y	 koordynowaç	
zagadnienia	 obrony	 dobrego	 imienia	 Polski	
i	Polaków	na	poziomie	Êwiatowym,	w	ramach	
tego	ustanowienie	odpowiednich	struktur	kra-
jowych	organizacji	polonijnych.

3.		Zjazd	 zwraca	 si´	 do	 w∏adz	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	i	polskich	placówek	dyplomatycznych	
o	 lepszà	 wspó∏prac´	 z	 organizacjami	 polo-
nijnymi	 broniàcymi	 dobrego	 imienia	 Polski	
i	Polaków.

4.		Zjazd	 apeluje,	 aby	 MSZ	 zdecydowanie	
reagowa∏o	 na	 wszystkie	 przypadki	 deprecjo-
nowania	 w	 Êwiatowych	 mediach	 autorytetu	
g∏owy	paƒstwa	polskiego.

5.		Zjazd	 apeluje	 do	 w∏adz	 polskich	 i	 organizacji	
polonijnych	 o	 podj´cie	 wszelkich	 inicjatyw	
w	 celu	upami´tniania	 i	 piel´gnowania	 miejsc	
pami´ci	narodowych	 i	 Êwiadectw	dziedzictwa	
kulturowego	na	obczyênie.

6.		Zjazd	apeluje,	aby	organy	w∏adzy	paƒstwowej	
Rzeczypospolitej	 Polskiej	 nale˝ycie	
upami´tnia∏y	 rocznice	 zbrodni	 wo∏yƒskiej,	
dokonanej	na	Polakach	przez	OUN-UPa.	dla	
zachowania	prawdy	historycznej	nale˝y	mówiç	
otwarcie	o	zbrodni	ludobójstwa	na	Wo∏yniu.

Wnioski	wypracowane	przez	KOMISJ¢	dS.M¸OdeGO	POKOle-
NIa	i	przyj´te	jako	uchwa∏y	IV	Zjazdu

IV Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy apeluje

1.		do	Senatu	RP/Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych	o	zapewnienie	
Êrodków	finansowych	w	celu	umo˝liwienia	rozwoju	wspó∏pracy	
pomi´dzy	 organizacjami	 polonijnymi	 zrzeszajàcymi	 m∏odzie˝	
z	ró˝nych	krajów	poprzez	wymiany,	szkolenia,	wyjazdy	i	pobyty	
w	krajach	wspó∏pracujàcych	ze	sobà.

2.		do	Senatu	RP/Ministerstwa	Spraw	Zagranicznych	o	umo˝liwienie	
m∏odym	przedstawicielom	Polonii	 i	Polaków	mieszkajàcych	 za	
granicà	bezpoÊredniego	kontaktu	z	Polskà	poprzez	organizowa-
nie	w	Kraju	i	wspieranie	uczestnictwa	w:

	 	 a.	Kursach	j´zykowych	i	obozach	harcerskich
	 	 b.	Koloniach	dla	dzieci	i	m∏odzie˝y
	 	 c.	Szkoleniach	i	wydarzeniach	kulturalnych
	 	 d.	Igrzyskach	sportowych	itp.	Inicjatywach.

3.		do	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	 o	 rozbudowanie	
na	 stronie	 internetowej	 Stowarzyszenia	 i	 regularne	 aktuali-
zowanie	 bazy	 danych	 organizacji	 polonijnych	 na	 Êwiecie	
oraz	 stworzenie	 platformy	 komunikacyjnej	 (np.	 Facebook)	
celem	 umo˝liwienia	 kontaktów	 i	 przekazywania	 informacji	
o	istniejàcych	programach	i	ofertach	dla	Polonii.

4.		do	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	 o	 stworze-
nie	 komórki	 odpowiedzialnej	 za	 udzielanie	 informacji	
o	mo˝liwoÊciach	studiowania	w	Polsce	oraz	pomoc	w	trak-
cie	studiów,	zg∏aszanie	si´	na	studia	i	aktywizacji	zawodowej	
dla	 studentów,	 absolwentów	 i	 m∏odych	 profesjonalistów	
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PODZIĘKOWANIA

1. W imieniu wszystkich uczestników IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy pra-gniemy serdecznie podziękować Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Bronisławowi Komorowskiemu za przyjęcie honorowego patronatu nad tym największym polonijnym gre-mium.

2. Za opiekę nad Zjazdem pragniemy podziękować Marszał-kowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Panu Bogdanowi Boru-sewiczowi, a za dofinansowanie Zjazdu dziękujemy Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

3. Uczestnicy Zjazdu wyrażają podziękowanie Jego Eminen-cji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi za Eucharystię inaugurującą nasze spotkanie oraz duchowe wsparcie i błogo-sławieństwo.

4. Głębokie podziękowania kierujemy do Stowarzysze-nia „Wspólnota Polska”, które przejęło na siebie cały ciężar organizacyjny Zjazdu – imprezy o tak skomplikowanym charak-terze i logistyce. Dziękujemy wszystkim działaczom i pra-cownikom, a w szczególności Panu Prezesowi Longinowi Komołowskiemu, Panu Marko-wi Różyckiemu i Pani dyrektor Iwonie Borowskiej-Popławskiej.
5. Za staropolską gościnność i atrakcyjny program, pragnie-my podziękować Dyrektorowi Domu Polonii w Pułtusku Panu Jerzemu Rosie.

mieszkajàcych	poza	Polskà,	ze	szczególnym	uwzgl´dnieniem	
krajów	na	Wschodzie.

5.		do	 Rady	 Polonii	 Âwiata	 i	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	
o	 zorganizowanie	 zjazdu	 m∏odzie˝y	 polonijnej	 równolegle	
z	 nast´pnym	 V	 Zjazdem	 Polonii	 i	 Polaków	 z	 Zagranicy,	 przy	
udziale	reprezentantów	m∏odzie˝y	w	komitecie	organizacyjnym.

MEMORANDUM

dotyczàce Polaków w KoÊciele na Wschodzie

OpatrznoÊciowe	odrodzenie	KoÊcio∏a	katolickiego	w	by∏ym	ZSRS	
ukaza∏o	obecnoÊç	w	nim	wiernych	ró˝nej	narodowoÊci.

Na	 Bia∏orusi,	 na	 Ukrainie	 i	 w	 Rosji	 ogromnà	 cz´Êç	 wiernych	
nadal	 stanowià	 Polacy.	 To	 im	 przede	 wszystkim	 KoÊció∏	 katolicki	
zawdzi´cza	swoje	przetrwanie	w	czasach	przeÊladowaƒ	i	odrodzenie	
po	nastaniu	wolnoÊci	religijnej.	Po	wprowadzeniu	do	liturgii	j´zyków	
narodowych,	 wierni	 narodowoÊci	 polskiej	 nie	 zawsze,	 pomimo	
oczekiwaƒ	i	próÊb,	majà	zapewnionà	liturgi´	w	j´zyku	polskim.

dokumenty	KoÊcio∏a	katolickiego	 stanowczo	wskazujà	na	prawa	
migrantów,	grup	etnicznych	 i	mniejszoÊci	narodowych	do	 liturgii	
i	duszpasterstwa	w	ich	ojczystym	j´zyku.

Zwracamy	si´	–	jako	uczestnicy	IV	Zjazdu	Polonii	i	Polaków	z	44	kra-
jów	Êwiata	–	z	usilnà	proÊbà	do	Konferencji	episkopatów	Bia∏orusi,	
Ukrainy	i	Rosji	o	to,	by	dzi´ki	duszpasterskiej	trosce	Ksi´˝y	Bisku-
pów	 Ordynariuszy	 wierni	 narodowoÊci	 polskiej	 mieli	 zapewnionà	
–	jeÊli	tego	pragnà	–	liturgi´	i	opiek´	religijnà	w	j´zyku	polskim.
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Dwa dni przed otwarciem 
IV Zjazdu w Warszawie, 
z inicjatywy Aleksandra 
Zajàca, wiceprzewodniczàcego 
Konwentu Organizacji 
Polskich w Niemczech, 
mia∏o miejsce kilka wydarzeƒ 
przypominajàcych ruch 
wsparcia dla „SolidarnoÊci”, 
zorganizowany przez polskà 
emigracj´ solidarnoÊciowà 
w Niemczech w okresie stanu 
wojennego w Polsce.

W	 domu	 Polonii	 w	 Warszawie	 odby∏a	 si´	
konferencja	„europejczycy	i	Polacy	solidar-

nie	 dla	 SolidarnoÊci.	 Spo∏eczeƒstwo	 niemieckie	

Solidarność z Polską. 
Ruch wsparcia Solidarności w Niemczech

a	 SolidarnoÊç”,	 którà	 otworzyli	 prezes	 Stowarzyszenia	 „Wspól-
nota	Polska”	longin	Komo∏owski,	prezes	Stowarzyszenia	Wolnego	
S∏owa	Wojciech	Borowik	i	alexander	Zajàc	–	jeden	z	organizatorów	
pomocy.	

Prezes	„Wspólnoty	Polskiej”	podkreÊli∏,	˝e	konferencja	i	wystawa	
prezentujà	 ciàgle	 ma∏o	 znanà	 rol´	 emigracji	 solidarnoÊciowej	
w	 polskiej	 walce	 o	 wolnoÊç	 i	 przypominajà	 zarówno	 stowa-
rzyszenia,	 jak	 i	 osoby,	 które	 organizowa∏y	 pomoc	 dla	 opozycji	
i	spo∏eczeƒstwa	w	czasie	stanu	wojennego.	

Wystawa	 „SolidarnoÊç	 z	 Polskà.	 Ruch	 wsparcia	 SolidarnoÊci	
w	 Niemczech”,	 która	 zosta∏a	 zaprezentowana	 przed	 domem	
Polonii,	 pokazuje	 na	 kilkudziesi´ciu	 planszach	 histori´	 ruchu	
prosolidarnoÊciowego	w	Niemczech.	Opisano	m.in.	dzia∏alnoÊç	
i	 pomoc	 niesionà	 dla	 kraju	 przez	 hilfskomitee	 „SolidarnoÊç”	
Mainz	 czy	 arbeitsgruppe	 „SolidarnoÊç”	 w	 Berlinie	 Zachod-
nim	 i	Kolonii.	Wystawa	by∏a	wczeÊniej	prezentowana	podczas	
uroczystoÊci	polonijnych	w	akwizgranie,	Berlinie	i	duesseldor-
fie,	i	cieszy∏a	si´	równie	du˝ym	zainteresowaniem.	

Konferencji	 towarzyszy∏a	 druga	 wystawa	 pt.	 „Ruch	 wsparcia	
SolidarnoÊci	 -	 Êrodowiska	 wolnego	 Êwiata	 przeciw	 zniewo-

Prezes „Wspólnoty Polskiej” longin komołowski, prezes stowarzyszenia Wolnego 
słowa Wojciech borowik, organizator wystawy aleksander zając
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leniu	 Polski”,	 przygotowana	 przez	 Fundacj´	
OÊrodek	„Karta”	we	wspó∏pracy	ze	Âwiatowym	
Porozumieniem	 Organizacji	 Wspierajàcych	
SolidarnoÊç	 (cSSO),	 na	 której	 przedsta-
wiono	 Êrodowiska	 wspierajàce	 „SolidarnoÊç”	
w	 innych	 krajach	 europy	 Zachodniej.	
Odby∏a	 si´	 tak˝e	 prezentacja	 ksià˝ki	 „Pomoc	
dla	 Polski.	 Zostali	 przemytnikami	 dla	 Pola-
ków”	 oraz	 panel	 dyskusyjny	 z	 udzia∏em	
m.in.	 prof.	 andrzeja	 Paczkowskiego	 z	 IPN,	
za∏o˝yciela	 „SolidarnoÊci	 Walczàcej”	 Kor-
nela	Morawieckiego	 i	Miros∏awa	chojeckiego,	
wspó∏pracownika	 Biura	 Koordynacyjnego	 „S”	
za	Granicà	w	Brukseli.	dyskutowano	na	temat	
znaczenia	 oraz	 sposobu	 organizacji	 pomocy	
z	Zachodu	dla	opozycji	w	kraju.

atmosfer´	 sprzed	 trzydziestu	 lat	 przypomnia∏	
film	 dokumentalny„Paczki	 SolidarnoÊci”,	
pokazany	 w	 domu	 Polonii	 podczas	 konfe-
rencji,	 a	 wyprodukowany	 przez	 Fundacj´	
Wspó∏pracy	 Polsko-Niemieckiej.	 Na	 poczàtku	
lat	 osiemdziesiàtych	 z	 Niemiec	 do	 Polski	
przys∏ano	ponad	30	milionów	paczek	o	∏àcznej	
wartoÊci	 ponad	 miliarda	 marek.	 Trudno	
policzyç,	ale	poza	opozycjà	i	solidarnoÊciowym	
podziemiem	 zapewne	 ka˝da	 polska	 rodzina	
doÊwiadczy∏a	 bezpoÊrednio	 tej	 pomocy.	
W	 spontaniczne	wysy∏anie	 paczek,	 jak	 i	 orga-
nizowanie	 transportów	 anga˝owa∏y	 si´	
stowarzyszenia,	 zwiàzki	 zawodowe,	 koÊcio∏y,	
parafie,	 gminy	 oraz	 osoby	 prywatne	 m.in.	
Krystyna	 Graef,	 Georg	 dietrich	 czy	 Joseph	
Mayer.	 By∏a	 to	 pomoc	 Êwiadczàca	 o	 zwyk∏ej	
ludzkiej	 solidarnoÊci	 bez	 wzgl´du	 na	 granice	
i	 trudnoÊci,	 która	 poza	 wymiarem	 material-
nym	 mia∏a	 wymiar	 moralny,	 przyczyniajàc	 si´	
do	umocnienia	ducha	walki	podziemnej,	która	
–	 jak	 wiemy	 –	 skoƒczy∏a	 si´	 tak˝e	 obaleniem	
muru	berliƒskiego.
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Papieski	 fotograf	 zatrzyma∏	 w	 kadrach	 te	
pi´kne	chwile	ze	spotkaƒ	z	Ojcem	Âwi´tym	

Janem	 Paw∏em	 II,	 które	 przypominane	 po	
latach	 razem	 z	 fragmentami	 przemówieƒ	
i	 homilii	 skierowanych	 do	 Polonii	 i	 Polaków	
w	 Êwiecie	 stanowià	 niezwyk∏y	 ∏adunek	 uczuç	
patriotycznych.	 Tytu∏	 wystawy	 „...by	 czuç	 si´	
Polakiem”,	 b´dàcy	 przewodnim	 has∏em	 IV	
Zjazdu,	 zaczerpni´ty	 zosta∏	 z	 przemówienia	
Jana	Paw∏a	II	do	Rodaków	w	Watykanie	pod-
czas	 audiencja	 dla	 uczestników	 rzymskiego	
spotkania	 „Kraj	 –	emigracja”	29	paêdziernika	
1990	r.:

„Jak	 widzimy,	 oblicze	 europy	 zmieni∏o	 si´	
i	 nadal	 stopniowo	 ulega	 przekszta∏ceniom.	
JesteÊmy	 narodem,	 który	 ma	 swój	 szczególny	
wk∏ad	w	te	przemiany.	Nasze	wysi∏ki	nie	posz∏y	
na	 marne	 i	 dzisiaj	 zbieramy	 ju˝	 owoce,	 jak	

Otwarcia wystawy dokona∏ 
Ksiàdz Prymas abp Józef 
Kowalczyk w obecnoÊci 
Autora zdj´ç i licznie 
zgromadzonych goÊci 
polonijnych. Fotograf 
papieski pochodzi z Polski, 
ale od 1984 r. zamieszka∏ 
w Rzymie i podró˝owa∏ 
po Êwiecie razem z Janem 
Paw∏em II. Zdj´cie wykonane 
przez Grzegorza Ga∏àzk´ 
Ojcu Âwi´temu w 1989 
r. zosta∏o wybrane na 
beatyfikacyjny portret 
Jana Paw∏a II, który zosta∏ 
uroczyÊcie ods∏oni´ty 
1 maja 2011 r. 
w Watykanie.

Wystawa fotografii
Grzegorza Gałązki
...by czuć się Polakiem".

choçby	 to	dzisiejsze	wspólne	 spotkanie.	 Jednak˝e	nowe	 sytu-
acje	wymagajà	nowych	postaw,	które	rodzà	si´	ze	spokojnych	
przemyÊleƒ.	WinniÊmy	wzmacniaç	naszà	to˝samoÊç	narodowà,	
nie	wolno	nam	zapominaç,	kim	jesteÊmy	i	gdzie	sà	nasze	korze-
nie.	 WinniÊmy	 czuç	 si´	 zawsze	 jednà	 wspólnotà,	 niezale˝nie	
od	tego,	gdzie	sà	nasze	domu	i	miejsca	pracy.	JesteÊmy	odpo-
wiedzialni	 za	 rozwój	 naszej	 kultury	 i	 nauki,	 ale	 nie	 mo˝emy	
te˝	 zapomnieç,	 ˝e	 nale˝ymy	 do	 wielkiej	 wspólnoty	 narodów,	
˝e	 korzystamy	 z	 ich	 dorobku	 i	 osiàgni´ç.	 Inne	 narody	 te˝	
chcà	 ubogacaç	 si´,	 czerpiàc	 z	 naszego	 skarbca.	 Mo˝emy	 byç	
dumni	 z	 tego,	 co	 mamy.	 dlatego	 tak	 bardzo	 wa˝ne	 jest,	 by	
czuç	 si´	 Polakiem,	 mieç	 ÊwiadomoÊç	 polskich	 korzeni,	 które	
si´gajà	 tysiàca	 lat,	 a	 czerpià	 swà	 si∏´	 z	 chrzeÊcijaƒskiej	 wiary	
i	 europejskiej	 kultury.	 ÂwiadomoÊç	 tych	 zwiàzków,	 a	 zarazem	
ÊwiadomoÊç	 wartoÊci	 w∏asnej	 kultury	 pomogà	 nam	 w∏aÊciwie	
oceniç	samych	siebie	 i	 zwi´kszà	poszanowanie	kultury	 innych	
narodów.	JesteÊmy	odpowiedzialni	za	Polsk´,	za	to,	co	ona	sta-
nowi,	za	to,	co	od	niej	otrzymaliÊmy	i	otrzymujemy”.

otwarcie wystawy (od lewej): autor grzegorz gałązka, Prymas 
Polski ks. apb józef kowalski, longin komołowski
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Wystawa plenerowa na 
dziedziƒcu Zamku w Pu∏tusku 
przypomnia∏a uczestnikom Zjaz-
du postaç szczególnie znanà ks. 
pra∏ata hm. Zdzis∏awa Peszkow-
skiego – zas∏u˝onego przedsta-
wiciela Polonii i Polaków, jeƒca 
Kozielska i Kapelana Rodzin 
Katyƒskich.

J	ako	 Naczelny	 Kapelan	 Zwiàzku	 harcer-
stwa	 Polskiego	 poza	 granicami	 Kraju,	

wykorzystujàc	 swoje	 ogromne	 harcerskie	
doÊwiadczenie,	uczy∏	patriotyzmu,	mi∏oÊci	i	sza-
cunku	do	drugiego	cz∏owieka.	Bra∏	czynny	udzia∏	
w	Zlotach	harcerskich:	w	pierwszym	w	1935	r.	
w	Spale	jako	harcerz,	a	nast´pnie	jako	instruk-
tor	 harcerski	 i	 od	 1983	 r.	 Naczelny	 Kapelan.	
Opiekà	duszpasterskà	obejmowa∏	przez	wiele	lat	
m∏odzie˝	 i	 instruktorów	harcerskich	w	Stanach	
Zjednoczonych,	Kanadzie,	australii,	argentynie	
i	europie;	troszczy∏	si´	tak˝e	o	polskich	harcerzy	
nad	Wis∏à.

Zdzis∏aw	 Jastrz´biec	 Peszkowski	 urodzi∏	 si´	 23	
sierpnia	 1918	 r.	 w	 Sanoku,	 w	 rodzinie	 Zyg-
munta	 i	 Marii	 z	 Kudelskich.	 Jako	 cudownie	
ocalony	 jeniec	 obozu	 w	 Kozielsku	 przeszed∏	
szlak	wojenny	z	armià	gen.	andersa	ze	Zwiàzku	
Sowieckiego	 przez	 Iran,	 Palestyn´,	 Irak,	
egipt	 i	 angli´.	 Prowadzi∏	 kr´gi	 starszoharcer-
skie	 w	 Iraku	 dla	 ˝o∏nierzy	 polskich,	 pracowa∏	
w	ZhP	na	Wschodzie,	w	Teheranie,	 Isfahanie,	
a	nast´pnie	w	Indiach,	gdzie	dzia∏a∏	do	1947	r.	
Pracowa∏	 te˝	 z	 m∏odzie˝à	 harcerskà	 w	 Belgii	
i	 Francji.	 Nast´pnie	 by∏	 studentem	 Oxfordu,	
klerykiem	 Polskiego	 Seminarium	 w	 Orchard	
lake	w	USa,	a	 Êwi´cenia	 kap∏aƒskie	otrzyma∏	
w	 1954	 r.	 w	 detroit.	 Kszta∏ci∏	 si´	 dalej,	 by	
w	1957	 r.	w	londynie	otrzymaç	 tytu∏	magistra	
filozofii	 i	 teologii	 na	Polskim	Uniwersytecie	na	
Obczyênie	(PUNO),	w	którym	w	1963	r.	obroni∏	
doktorat	z	filozofii.

Na	 emigracji	 wspó∏pracowa∏	 z	 wieloma	 orga-
nizacjami	 i	 instytucjami	 naukowymi,	 m.in.	

Ks. Zdzisław J. Peszkowski 
Polsko-amerykaƒskim	 Stowarzyszeniem	 historyków	 (Polish	
american	historical	association),	którego	by∏	prezesem	w	1966	r.,	
by∏	 autorem	 ponad	 100	 publikacji.	 Przez	 lata	 niezmordowa-
nie	 zabiega∏	 na	 forum	 mi´dzynarodowym	 o	 prawd´	 i	 pami´ç	
o	 Zbrodni	 Katyƒskiej	 i	 Golgocie	 Wschodu,	 dokonanej	 przez	
funkcjonariuszy	NKWd	na	mocy	rozkazu	z	dnia	5	marca	1940	r.	
podpisanego	przez	Stalina,	Woroszy∏owa,	Mo∏otowa,	Mikojana,	
w	którym	czytamy:	„Rozpatrzyç	w	trybie	specjalnym,	z	zastoso-
waniem	wobec	nich	najwy˝szego	wymiaru	kary	–	rozstrzelanie”.

Ju˝	w	Polsce	ks.	pra∏at	Peszkowski	w	1999	r.	 za∏o˝y∏	Fundacj´	
„Golgota	 Wschodu”,	 której	 celem	 by∏o	 gromadzenie	 doku-
mentacji	 piÊmienniczej,	 filmowej,	 fotograficznej	 zwiàzanej	
z	 Golgotà	 Polaków	 na	 Wschodzie.	 22	 marca	 2005	 r.	 wystàpi∏	
na	forum	polskiego	Parlamentu	z	„apelem	Jeƒca	z	Kozielska”,	
w	 którym	 domaga∏	 si´	 uznania	 zbrodni	 dokonanej	 w	 Katy-
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niu,	charkowie	 i	Miednoje	na	ponad	24	 tys.	 polskich	 jeƒców,	
oficerów,	przedstawicieli	polskich	elit	–	jako	ludobójstwa.	Inicja-
tywa	 ta	podj´ta	 zosta∏a	przez	Sejm	RP	uchwa∏à	przyj´tà	przez	
aklamacj´.	 Zabiega∏,	 aby	 5	 marca	 by∏	 dniem	 Pami´ci	 Katy-
nia	 Polsce,	 europie	 i	 na	 Êwiecie,	 aby	 Êwiat	 nigdy	 nie	 dozna∏	
wojny.	 Sta∏	 si´	 rzecznikiem	 prawdy,	 pami´ci	 i	 przebaczenia,	
a	w	 trosce	o	przysz∏e	pojednanie	polsko-rosyjskie	organizowa∏	
spotkania	z	m∏odzie˝à	i	wyk∏ady	utrwalajàc	prawd´	historycznà.	
W	dowód	uznania	i	szacunku	za	mi´dzynarodowà,	ekumenicznà	
dzia∏alnoÊç	 Ksiàdz	 Pra∏at	 by∏	 nagradzany	 ró˝nymi	 odznacze-
niami,	 a	w	2006	 r.	uchwa∏à	Sejmu	RP	 zosta∏	nominowany	do	
Pokojowej	Nagrody	Nobla.

Odszed∏	na	Wiecznà	Wart´	8	paêdziernika	2007	r.	i	zosta∏	pocho-
wany	 w	 Panteonie	 Wielkich	 Polaków	 w	 Âwiàtyni	 OpatrznoÊci	
Bo˝ej	w	Warszawie.

Z	okazji	 IV	Zjazdu	ukaza∏a	si´	ksià˝ka	w	opra-
cowaniu	 ks.	 Zdzis∏awa	 Peszkowskiego	 pt.	
„Kardyna∏	 Karol	 Wojty∏a	 w	 Stanach	 Zjed-
noczonych	 i	 w	 Kanadzie”,	 wydana	 przez	
Stowarzyszenie	„Wspólnota	Polska”	i	Fundacj´	
„Golgota	Wschodu”.	

We	 wst´pie	 ks.	 Peszkowski	 napisa∏:	 „Ser-
decznym	 obowiàzkiem	 nas	 Polaków	 jest	
troska	 o	 to,	 aby	 nie	 uroniç	 niczego	 ze	
spotkaƒ	 z	 Ojcem	 Âwi´tym	 Janem	 Paw∏em	
II,	 aby	 udokumentowaç	 ka˝dy	 Jego	 krok.	
dlatego	 goràco	 pragnà∏em	 wydaç	 ten	
zapis	 dwukrotnego	 nawiedzenia	 Polonii	
przez	 kardyna∏a	 Karola	 Wojty∏´	 w	 1969	 r.	
i	w	1976	r.”.
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autor	 mówi	 „moje”	 i	 ma	 do	 tego	 prawo,	 bo	
urodzi∏	 si´	 w	 Wilnie	 w	 1970	 r.,	 tam	 mieszka	

i	 tworzy,	 wi´c	 to	 jest	 jego	 miasto,	 chocia˝	 studia	
odby∏	 w	 akademii	 Sztuk	 Pi´knych	 w	 Warszawie,	
dyplom	 zrobi∏	 w	 pracowni	 prof.	 Wies∏awa	 Szam-
borskiego,	 zaÊ	 aneks	 do	 dyplomu	 w	 pracowni	
malarstwa	 Êciennego	 dr	 edwarda	 Tarkowskiego.	
W	 2001	 r.	 zrealizowa∏	 obraz	 Êw.	 Rafa∏a	 Kalinow-
skiego	dla	koÊcio∏a	pw.	ducha	Âwi´tego	w	Wilnie	
z	okazji	dziesiàtej	rocznicy	kanonizacji.	Od	2002	r.	
jest	 cz∏onkiem	 Zwiàzku	 Malarzy	 litwy,	 a	 w	 2005	
r.	 decyzjà	 Ministra	 Kultury	 litwy	 otrzyma∏	 sta-
tus	 twórcy	 sztuki.	 W	 2008	 r.	 pe∏ni∏	 funkcj´	
kuratora	 wystawy	 prac	 malarzy	 polskiego	 pocho-
dzenia	 nale˝àcych	 do	 Zwiàzku	 Plastyków	 litwy,	
zorganizowanà	w	ramach	Âwiatowego	Zjazdu	Wil-

Moje Wilno
- Robert Bluj

niuków.	 W	 2009	 r.	 zosta∏	 odznaczony	 Medalem	 Zwiàzku	 Polaków	
na	litwie	za	zas∏ugi	w	krzewieniu	polskoÊci	na	litwie	oraz	Medalem	
i	dyplomem	honorowym	na	 I	Mi´dzynarodowej	Wystawie	Malar-
stwa	i	Grafiki	„Barwy	Polski	w	Rzymie”	cascina	Farsetti.	W	2001	r.	
bra∏	udzia∏	w	jury	konkursu	„Plakat	czes∏awa	Mi∏osza”,	zorganizowa-
nego	przez	Instytut	Polski	w	Wilnie	z	okazji	Êwiatowego	roku	poety.	
W	swoim	dorobku	ma	dziesi´ç	wystaw	indywidualnych,	kilkanaÊcie	
zbiorowych	 oraz	 udzia∏	 w	 licznych	 plenerach	 malarskich.	 W	 ostat-
nich	latach	dla	domu	Polonii-Zamek	w	Pu∏tusku	zrealizowa∏	portrety	
prezesów	 Stowarzyszenia	 „Wspólnota	 Polska”	 prof.	 andrzeja	 Stel-
machowskiego	i	marsza∏ka	Macieja	P∏a˝yƒskiego.	Od	kilkunastu	lat	
prowadzi	w	Wilnie	autorskie	studio	rysunku	i	malarstwa,	w	którym	
prowadzi	zaj´cia	z	dzieçmi,	m∏odzie˝à	i	doros∏ymi.	co	roku	organi-
zuje	 m∏odzie˝owe	 warsztaty	 i	 plenery	 malarskie,	 a	 jego	 uczniowie	
kontynuujà	nauk´	na	wy˝szych	uczelniach	artystycznych	na	litwie	
oraz	w	innych	krajach	europy.

autor robert bluj i prof. Wiktor sienkiewicz (z lewej)
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szanowny Panie ministrze,

W imieniu delegacji stanów zjednoczonych proszę przyjąć serdeczne podziękowania za patronat nad iV 
zjazdem Polonii świata, który odbył się w Warszawie i Pułtusku w dniach 23-26 sierpnia 2012.

stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, organizator zjazdu, dołożyło wszelkich starań, by przedstawiciele 
Polonii z całego świata czuli się w Polsce jak w rodzinnym domu, by mogli dostrzec pozytywne rezultaty 
przemian gospodarczych ostatnich lat, podziwiać zarówno piękno tradycji kraju jak i jego nowoczesność. 
Pragnę wyrazić naszą wdzięczność dla stowarzyszenia i jej Prezesa Pana longina komołowskiego za trud 
przygotowań i doskonałą organizację Polonijnego sejmu.

dzięki zjazdowi przedstawiciele środowisk polonijnych mogli poczuć, że mimo geograficznych odległości, 
łączy ich silne poczucie tożsamości narodowej, miłość do Polski oraz chęć i  poczucie obowiązku 
promowania jej dorobku na całym świecie.

Wszystkie środowiska polonijne potrzebują ścisłego kontaktu z  krajem oraz współpracy na różnych 
płaszczyznach. Potrzebują wsparcia ze strony organizacji rządowych i pozarządowych w swych dążeniach 
do wzmacniania pozycji polskiej diaspory oraz do umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

istnieje silna potrzeba takich spotkań, wymiany doświadczeń oraz bezpośredniej komunikacji zarówno 
między środowiskami polonijnymi na świecie, jak i ministerstwem spraw zagranicznych oraz organizacjami 
zajmującymi się współpracą z Polonią, której chlubnym przykładem jest „Wspólnota Polska”.

kończąc, pragnę na ręce Pana ministra złożyć raz jeszcze podziękowania za wsparcie udzielone dla 
iV zjazdu Polonii świata, dzięki któremu mógł się on odbyć i  stać sukcesem, za dotychczasową pomoc 
środowiskom polonijnym w stanach zjednoczonych i na świecie oraz wyrazić nadzieję na konstruktywną 
współpracę w przyszłości.

jestem przekonany, że tylko zjednoczone, konsekwentne działania przyniosą pozytywne rezultaty 
i przyczynią się do dalszego sukcesu Polski na arenie międzynarodowej.

raz jeszcze dziękuję za patronat ministerstwa spraw zagranicznych nad iV zjazdem Polonii świata.

z wyrazami szacunku i w nadziei na kontynuację współpracy,
franciszek j. spula

Prezes kongresu Polonii amerykańskiej

Pan radosław sikorski
minister spraw zagranicznych

28 sierpnia 2012 r.
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szanowny Panie ministrze,

W imieniu uczestników iV zjazdu Polonii i Polaków za granicą składamy podziękowanie za znaczne 
dofinansowanie kosztów organizacji zjazdu. bez Pańskiej przychylnej decyzji zjazd nie mógłby się odbyć. 
nasze trzydniowe obrady sejmu Polonijnego w Warszawie i zjazdowych komisji w Pułtusku zjednoczyły 
nas wokół kilkunastu ważnych dla Polski i Polonii dezyderatów. Pozwoliły nam sformułować główne cele 
naszej codziennej pracy dla Polski i jednocześnie powiedzieć wspólnym głosem o naszych najważniejszych 
problemach. uważamy, że zjazd stworzył szansę na lepsze zrozumienie i bardziej efektywną współpracę 
polskich władz i organizacji polskich za granicą.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że w naszych organizacjach reprezentowani są ludzie o najróżniejszych 
poglądach politycznych i dlatego w naszej działalności unikamy politycznych powiązań. Próby wpływania 
na treść obrad przez niektórych posłów traktujemy, jako marginalną, niestosowną i z góry skazaną na 
niepowodzenie ingerencję polityczną, co z całą stanowczością ukazały wyniki obrad.

łączymy wyrazy szacunku

komitet organizacyjny zjazdu:

helena miziniak - Wiceprezes rady Polonii świata,
Wiceprezes zjednoczenia Polskiego w Wielkiej brytanii

tadeusz adam Pilat - Prezydent europejskiej unii Wspólnot Polonijnych
bożena kamiński - Wiceprezes kongresu Polonii amerykańskiej

jan cytowski - Wiceprezes kongresu Polonii kanadyjskiej
emilia chmielowa - Wiceprezes rady Polonii świata,

Prezes federacji organizacji Polskich na ukrainie,
michał mackiewicz - Prezes związku Polaków na litwie

halina romanowa - Prezes kongresu Polaków w rosji
aleksander zając - Przewodniczący konwentu organizacji Polskich w niemczech

tomasz Prokop - rada naczelna Polonii australijskiej
andrzej hamerski - Prezes centralnej reprezentacji Wspólnoty brazylijsko-Polskiej

szanowny Pan radosław sikorski
minister spraw zagranicznych
rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa – 29 sierpnia 2012 r.
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