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Toronto, 25 sierpnia 2015 r.
Komunikat 8/2015 Przewodniczącego RPŚ
W ramach pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Polonii Świata w ostatnim okresie
brałem udział w następujących spotkaniach i uroczystościach:
-uczestniczyłem w uroczystym otwarciu XVII Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych –
Śląsk 2015. Była to również okazja do spotkania z wiceprzewodniczącymi Rady i
członkami zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, więcej na stronie
www.radapoloniiswiata.pl
-podczas pobytu w Katowicach spotkałem się z Prezesem Światowego Kongresu
Kresowian p. Janem Skalskim i rzecznikiem prasowym Kongresu p. Danutą Skalską.
-udzieliłem wywiadu dla Radia Katowice dot. działalności i roli RPŚ.
-w Warszawie spotkałem się z p. Natalią Bartoszewicz z Irkucka, prezesem organizacji
Polska Autonomia Kulturalna „Ogniwo” poznając realia działalności organizacji
polonijnych na dalekich terenach Rosji,
- w Warszawie uczestniczyłem w sesji naukowej „Kresy Historia i teraźniejszość”
zorganizowanej w Sejmie przez posła Zbigniewa Girzyńskiego i Muzeum Kresów,
-brałem udział w inauguracyjnych uroczystościach Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz
ceremonii nominacyjnej ministrów w Kancelarii Prezydenta. Podczas ceremonii w
zamku Królewskim przekazaliśmy wspólnie z Andżeliką Borys gratulacje Panu
Prezydentowi w imieniu Polonii i Polaków poza granicami Kraju, więcej na stronie
www.radapoloniiswiata.pl
-7/8 udzieliłem wywiadu dla TV Polonia w ramach programu „Halo Polonia”-7 sierpnia,
-9/8 dzięki uprzejmości p. Małgorzaty Merty miałem okazje odwiedzić, w towarzystwie
Małgorzaty Karbowskiej z Toronto, Wojskowy Cmentarz na Powązkach. Złożyliśmy
symboliczne kwiaty pod pomnikiem Smoleńskim i na ogrodzeniu rejonu nazywanego
„Łączką”. Jest to miejsce gdzie w latach 1945-56 potajemnie grzebano ofiary zbrodni
komunistycznych, mordowanych z wyroków sądów PRL.

Pomnik Smoleński.

„Łączka”, przyszły Panteon Żołnierzy Niezłomnych.

-11/8 spotkałem się w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z. p. Iwoną
Borowską, Dyrektorem biura SWP, p. Romanem Wróblem i p. Magdalena Okaj w
sprawie organizowanego w Rzymie w dniach 23-25 października spotkania
polonijnego. 25/10 zaplanowane jest również spotkanie Prezydium RPŚ, w związku z
tym prosiłem o uzupełnienie listy zaproszonych o członków Prezydium i Kom.
Rewizyjnej. Materiały związane z zebraniem Prezydium prześlemy w terminie
późniejszym.

-10/8 zostałem zaproszony na spotkanie z Ministrem Adamem Kwiatkowskim, Szefem
Gabinetu Prezydenta, któremu będą podlegały sprawy polonijne. Spotkanie to było
nawiązaniem do ogłoszonej w orędziu Prezydenta zapowiedzi utworzenia w Kancelarii
Prezydenta Biura ds. kontaktów z Polonią. Więcej informacji o spotkaniu na stronie:
http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,1,spotkanie-z-prezesem-rady-poloniiswiata.html

i na zakończenie prośba-apel:
Wszystkie organizacje proszone są do włączenia się do pomocy w udziale polonijnej
młodzieży w Światowych Dniach Młodzieży, które obędą się w 2016 r. w Krakowie.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Jan Cytowski
Prezes RPŚ.

