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Toronto 18 maja 2015 r.
Szanowni Państwo,
W dniach 29-30 kwietnia w Warszawie miało miejsce spotkanie zorganizowane przez
MSZ RP z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Program spotkania obejmował
prezentacje i dyskusje w następujących grupach tematycznych:
-Główne założenia polskiej polityki zagranicznej,
-Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą,
-Edukacja dla Polonii,
-Promocja Polski oraz ochrona dziedzictwa narodowego za granicą,
Mieliśmy również okazję spotkać się z Ministrem Spraw Zagranicznych p. Grzegorzem
Schetyną oraz Marszalkiem Senatu p. Bogdanem Borusewiczem.
W drugim dniu pobytu, uczestnicy spotkania odwiedzili nowopowstałe Muzeum
Emigracji w Gdyni podróżując pociągiem „Pendolino”.
Generalnie spotkanie należy uznać za udane i sprawnie zorganizowane. Kilka moich
osobistych uwag:
-ograniczenia czasowe i różnorodność tematyczna nie pozwoliły na rozwiniętą dyskusję
i spotkanie należy traktować, jako informacje przedstawicieli MSZ dla środowisk
polonijnych,
-dało się zauważyć pewne zmiany w sposobie prezentowania i komentowania
przygotowanych materiałów, jak np. podkreślono, że przedstawiony w 2014 r.
„Rządowy Program Współpracy z Polską Diasporą na lata 2015-2020” jest obecnie
modyfikowany i w znacznej części uwzględnia zgłoszone przez nas uwagi i będzie
uaktualniany na bieżąco, nie używano też określenia „Polska Diaspora”. Następnie, w
dniach 1-3 maja miały miejsce uroczystości związane z jubileuszem 25- lecia powstania
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Uroczystości rozpoczęły się 1 maja w Domu
Polonii i były okazją do przypomnienia historii powstania SWP. 25 lat temu pod
patronatem Ojca Świętego Jana Pawła II spotkali się w Rzymie przedstawiciele Polonii,
Polaków ze Wschodu i z kraju tworząc podwaliny „Wspólnoty Polskiej”. Złożono kwiaty
pod tablicami upamiętniającymi założycieli SWP prof. Andrzeja Stelmachowskiego i
marszałka Macieja Płażyńskiego. Podczas uroczystości wręczono wiele odznaczeń i
wyróżnień, jako wyraz wdzięczności za współprace. Otrzymali je m.in. Kongres Polonii
Kanadyjskiej, Kongres Polonii Amerykańskiej i Rada Polonii Świata. (więcej informacji
na stronie internetowej SWP).

Uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. w Świątyni Opatrzności Bożej
koncelebrowanej przez J.E. Kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa Józefa
Kowalczyka i ks. Biskupa Wiesława Lechowicza Delegata Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.
Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe m.in. prezesowi
KPA Frankowi Spuli oraz wiceprezydentowi EUWP Aleksandrowi Zającowi. Prezes SWP
Longin Komołowski odebrał z rak Prezydenta Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski.
Wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się Koncert Galowy z okazji
wręczenia nagród TVP Polonia oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Nagrody Jubileuszowe Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” otrzymali m.in. ( z publikacji
SWP)
„-w kategorii: 25 LAT PARTNERSTWA, za wkład w zachowanie dziedzictwa narodowego
wśród Polonii i Polaków poza granicami kraju otrzymali:
-Rada Polonii Świata, nagrodę odebrał prezes Jan Cytowski
-Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, nagrodę odebrała prezydent Helena
Miziniak;
-Związek Polaków na Litwie, nagrodę odebrał prezes Michał Mackiewicz;
-Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju, nagrodę
odebrała przewodnicząca harcmistrz Teresa Ciecierska,
- w kategorii: MEDIA W SŁUŻBIE POLONII, za działalność na rzecz kształtowania
świadomości narodowej, budowanie łączności z krajem oraz promocję dokonań
Polonii i Polaków poza granicami kraju otrzymali:
-TV POLONIA, nagrodę odebrał dyrektor Łukasz Kardas;
-Dziennik Polski w Londynie, nagrodę odebrał redaktor naczelny Jarosław Koźmiński.
Doroczną nagrodę Telewizji Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami
kraju” otrzymało w tym roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wyróżnienie
przyznano za 25 lat pracy na rzecz ośrodków polonijnych na całym świecie. Nagrodę w
imieniu Stowarzyszenia odebrał prezes Longin Komołowski.
Pozostali laureaci tegorocznej nagrody TV Polonia to: Marta Markunina – dyrektor
Szkoły Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, Krzesimir Dębski – artysta
muzyk, kompozytor, dyrygent, skrzypek jazzowy, aranżer i producent muzyczny, Frank
Spula – działacz polonijny, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku
Narodowego Polskiego, Michał Kwiatkowski – kolarz, mistrz świata w kolarstwie
szosowym, pomysłodawca i główny założyciel Uczniowskiego Klubu Sportowego
COPERNICUS oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Nagrodę w imieniu
Stowarzyszenia odebrał prezes Longin Komołowski.”

W Dniu Polonii I Polaków za Granicą przed siedzibą Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” odbył się jubileuszowy koncert „Powrócisz tu - 25 lat Stowarzyszenia
Wspólnota Polska” transmitowany przez TV Polonia. Z okazji Dnia Flagi Prezydent RP
wręczył flagi dla Domów Polonii SWP w Warszawie, Pułtusku, Ostródzie, Rzeszowie,
Lublinie, Krakowie i Poznaniu.
Spotkanie w SWP w Warszawie.
Po niedzielnym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim w sali kominkowej SWP odbyło się
zwołane ad hoc spotkanie przedstawicieli organizacji polonijnych uczestniczących w
uroczystościach 25 lecia. Była to okazja do wymiany poglądów na temat roli oraz
działalności Rady Polonii Świata. W krótkim wystąpieniu przedstawiłem moje
rozumienie roli RPŚ zgodnie z zatwierdzonym w 2013 roku Statutem, oraz czym
zajmowałem się w ostatnim okresie od ostatniego zebrania Prezydium w listopadzie
2014r.
Zgodnie z naszym Statutem, Rada jest porozumieniem organizacji polonijnych i jej
głównym zadaniem jest koordynacja współpracy organizacji członkowskich Rady,
reprezentowanie ich wobec władz RP w sprawach ogólnopolonijnych oraz integracja
środowisk polonijnych. Ponadto organizacje członkowskie zachowują pełną
niezależność i samodzielność organizacyjną w ramach swoich struktur krajowych.
O tym, czym zajmowaliśmy się informowaliśmy w okresowych komunikatach, ponadto
przedstawiłem szczegółowe sprawozdanie podczas ostatniego spotkania Prezydium
Rady w listopadzie 2014r.(protokół w zał.)
W listopadzie miałem po raz pierwszy okazję spotkać się z ministrem Grzegorzem
Schetyną. Podczas spotkania poruszyłem następujące sprawy:
-geneza powstania, historia i rola Rady Polonii Świata,
-relacje Polonia i MSZ, często „nas się słucha, ale nie słyszy”, brak autentycznego
dialogu,
-respektowanie istniejących parasolowych organizacji polonijnych, które mają duże
doświadczenie w sprawach organizacji uroczystości rocznicowych i staraniach o
zachowanie polskości, ( to te organizacje promują liderów Polonii), budowanie
wspólnie programu współpracy MSZ i Polonii,
-Szkoły Liderów /Quo Vadis- organizacje polonijne same są w stanie, znając najlepiej
swoje potrzeby, przygotować liderów,
- stanowczy protest Polonii w określaniu Polonii i Polaków z Zagranicy, jako „Diaspora
Polska”,
-współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”- SWP jest sprawdzonym
partnerem we współpracy z Polonią,
Sądzę, że są pierwsze objawy lepszych relacji z MSZ. Tak jak zaznaczyłem uprzednio,
podczas ostatniego spotkania w Warszawie nie używano określenia „Diaspora” oraz
dowiedzieliśmy się o korygowaniu Rządowego Programu Współpracy z Polonia na lata
2015-20. Czas pokaże, na ile uda się polepszyć nasze relacje z MSZ, tak, aby głos
zorganizowanej Polonii był rzeczywiście słyszany.

W pierwszych miesiącach tego roku miały miejsce w Toronto spotkania z
wiceministrem ds. bezpieczeństwa i polityki amerykańskiej MSZ Leszkiem Soczewicą i
wiceminister ds. współpracy gospodarczej p. Katarzyną Kacperczak. Spotkania
dotyczyły polityki bezpieczeństwa RP i udziału zorganizowanej Polonii w lobbingu
spraw polskich oraz gospodarczej współpracy Polski i Kanady. Podkreślałem podczas
tych spotkań rolę RPŚ i zorganizowanej Polonii w wspólnej realizacji tych zadań.
W Toronto również miałem okazje spotkać się z przebywającym z wizytą w Kanadzie
Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej p. Łukaszem Kamińskim. Podczas spotkania
omawialiśmy plany współpracy Rady Polonii Świata z IPN w zakresie polityki
wizerunkowej, ze szczególnym uwzględnieniem Obrony Dobrego Imienia Polski i
Polaków oraz polityki historycznej.
W ramach działalności Komisji Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i
Polaków wysłaliśmy do Państwa apel o organizowanie obchodów istotnych dla
zachowania polskości i patriotyzmu uroczystości rocznicowych, załączając materiały
informacyjne. W mojej opinii, jest to jedno z podstawowych zadań zorganizowanej
Polonii na świecie i Rady Polonii Świata.

Plan na 2015.
W 2015 roku odbędą się Letnie Igrzyska Polonijne oraz w październiku planowane jest
spotkanie Polonii i Polaków z Zagranicy w Rzymie z okazji 25 lecia historycznego
spotkania Polonii i Polaków ze Wschodu w Rzymie. Planowana jest również na listopad
Konferencja „Polska –Polonia wzajemne oczekiwania”(uzależniona od środków
finansowych). Ważnym zadaniem jest kontynuacja powoływania Komisji Obrony
Dobrego Imienia Polski i Polaków w poszczególnych krajach, tak, aby mogła powstać
zintegrowana sieć informacyjna na poziomie RPŚ.
W naszym planie pracy jest również włączenie się RPŚ do akcji na rzecz Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Korzystając z okazji chciałbym również zachęcić
wszystkie organizacje do włączenia się do pomocy w udziale polonijnej młodzieży w
Światowych Dniach Młodzieży, które obędą się w 2016 r. w Krakowie.

Aktualności.
Podczas ostatniego pobytu w Warszawie i rozmów ze SWP, niestety poinformowano
mnie, że nie otrzymaliśmy żadnych środków finansowych na RPŚ. Zgłoszone przeze
mnie propozycje budżetowe obejmowały organizację konferencji, witrynę
internetową, organizację spotkania Prezydium w listopadzie, koszty administracyjne
wynajmu pomieszczeń, telefony, Internet oraz środki na kontakty z organizacjami
kontynentalnymi i uczestnictwo w różnych uroczystościach krajowych. Jakkolwiek w
rozmowie z p. Prezesem Longinem Komołowskim i p. Markiem Różyckim uzyskałem
słowne zapewnienie o pewnej pomocy, jednak stawia to nasze planowanie w sytuacji
trudnej.

Reasumując nasze niedzielne spotkanie w SWP muszę zaznaczyć, że pod moim
adresem padły pewne uwagi krytyczne dotyczącego działalności Rady jak również
komunikacji wewnętrznej. Tak jak już wyżej nadmieniłem, w moim pojęciu Rada jest
porozumieniem organizacji polonijnych i to, co usiłuję realizować wynika z takiej
interpretacji naszego Statutu. Jeśli oczekują Państwo, aby Rada była ``Super
Organizacją`` potrzebna jest zmiana Statutu. Mój apel, do wybranej na Zjeździe Komisji
Statutowej ponawiany kilkakrotnie, jak dotąd pozostaje bez reakcji. Proszę, zatem o
wzięcie tego pod uwagę.
Jeśli chodzi o komunikację międzyorganizacyjną, wziąwszy pod uwagę nasze
ograniczania organizacyjno-finansowe jesteście Państwo w miarę możliwości
informowani o tym, co robimy. Chciałbym dodać, że wysyłając komunikaty do
przedstawicieli organizacji w Radzie Polonii Świata liczymy na dalsze
rozpowszechnienie wśród organizacji w poszczególnych krajach. Komunikacja jest
poza tym akcją obustronną, i my też liczymy na Państwa opinie.
Stąd też, zarówno ja jak i p. Sekretarz zajmowaliśmy się sprawami wynikającymi z
zadań głównie koordynacyjnych. Dobrym przykładem takich działań może być wspólne
stanowisko dotyczące Rządowego Programu Współpracy MSZ z Polonią przekazane w
końcu ubiegłego roku Ministrowi Spraw Zagranicznych RP. Choć i tutaj należy dodać, że
nie wszyscy odpowiedzieli na nasz apel dotyczący przygotowania wspólnego
skoordynowanego stanowiska członków Rady. Dlatego celowym wydaje się
podkreślenie wzajemnej współpracy i komunikacji, o ile chcemy „mówić wspólnym
głosem” Polonii i Polaków z Zagranicy. Zgłaszane moje prośby wysyłane pod koniec
2013 i 2014 do wszystkich członków Rady odnośnie planów i propozycji na następny
rok pozostawały bez reakcji.
Z uwagi na charakter Rady, współudział członków w funkcjonowaniu Rady jest
niezbędny do wypełniania właściwie naszej roli.
Tym z Państwa, którzy komunikowali się z nami bardzo dziękujemy za współpracę,
pozostałych z Państwa do tej współpracy zachęcamy.
Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Jan Cytowski
Prezes RPŚ.

