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Jak już uprzednio informowaliśmy 13 listopada odbyło się zebranie Prezydium RPŚ.
Na zebraniu został zgłoszony przez p. Bożenę Kamiński wniosek o zwołanie przy
okazji uroczystości 3-cio majowych w 2017r. zjazdu Rady Polonii Świata. Wniosek o
zwołaniu zjazdu został poparty i przegłosowany.
Po naszym zebraniu Prezydium spotkałem się z p. Markiem Różyckim i uzgodniliśmy
rezerwacje Domu Polonii w Pułtusku. W niedziele 30/4 spotykamy się w SWP skąd
autobusami udamy się do Pułtuska. W poniedziałek 1/5 odbędzie się zjazd, którego
program przedstawimy po uzgodnieniu w ramach Prezydium, a 2 i 3 maja
planowane są tradycyjne uroczystości Dnia Flagi i Polonii oraz Konstytucji 3
maja. Szczegółowe informacje podamy w terminie późniejszym.
Ze spraw formalnych związanych ze zjazdem pozostają sprawy składek członkowskich
oraz manatów na zjazd. W sprawie składek, nadal oczekujemy informacji od skarbnika
p. B. Kamiński.
Sprawa mandatów wymaga pewnego uporządkowania w świetle mandatów udzielanych
na zjazd w 2013r. Poszczególne kraje członkowskie i organizacje o zasięgu światowym
otrzymują po 2 mandaty z wyjątkiem, St. Zjednoczonych, Kanady i Niemiec. (Statut
par.8) www.radapoloniiswiata.pl
Mam również nadzieję, że usłyszymy cos od Komisji Statutowej.
Po pierwszym komunikacie, w którym zapowiedziano Zjazd RPS w 2017r. otrzymałem
kilka zapytań, co było powodem przyspieszonego zwołania Zjazdu. Trudno mi
jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ nigdy nie zostało to sformułowane
jednoznacznie. Mogę tylko ocenić to na podstawie przebiegu zebrań Prezydium.
I tak na ostatnim zebraniu jednym z poruszanych tematów było powołanie przez
Marszałka Senatu RP Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Rada została powołana, jako
organ doradczy Marszalka Senatu w oparciu o uchwalę Senatu RP z dnia 7 lipca 2016r.
Reaktywowanie Rady było również wynikiem konsultacji społecznych ze
środowiskami polonijnymi i polskimi z zagranicy oraz krajowymi organizacjami
pozarządowymi współpracującymi z nimi. Konsultacje były prowadzone na początku
2016r i wzięło w nich udział wiele organizacji polonijnych.
Skład osobowy powołanej Rady i tryb ich powołania były przedmiotem ożywionej
dyskusji podczas zebrania Prezydium, pomimo wyjaśnień, że zgodnie z uchwałą Senatu
powoływanie członków Rady Konsultacyjnej jest wyłączną prerogatywą Marszałka
Senatu RP. Trzeba też zauważyć, że Marszałek włączył do Rady Konsultacyjnej
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przedstawicieli Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Rady Polonii Świata. Listy
(protestacyjne) do Marszałka Senatu zostały wysłane w tej sprawie (z tego, co mi
wiadomo) przez Australię, Kanadę i Wlk. Brytanię.
I tak dochodzimy do zgłoszonego wniosku o zwołanie przy okazji uroczystości 3-cio
majowych w 2017r. zjazdu Rady Polonii Świata. Warto tutaj nadmienić, że sprawa
zjazdu Polonii jak i Rady Polonii Świata była poruszana podczas spotkań z p.
Marszałkiem Senatu, zarówno przeze mnie podczas spotkania w kwietniu oraz w
sierpniu wspólnie z p. A. Zającem. P. Marszałek sugerował Światowy Zjazd Polonii w
2018, w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wtedy też zgodnie z
zaleceniem naszego Statutu miałby miejsce zjazd RPŚ, co jest uzasadnione również
kosztami związanymi z organizowaniem oddzielnych zjazdów. Należy również dodać,
że Statut RPŚ, zawiera zalecenie 4 letniej kadencji Rady. Poprzedni zjazd RPS miał
miejsce w listopadzie 2013r. W tych okolicznościach wniosek o zwołanie zjazdu po
upływie 3,5 roku traktuję, jako wotum nieufności dla mnie.
Tutaj trzeba pewne sprawy przypomnieć. Rada Polonii Świata w latach 2007-2013
praktycznie nie istniała. Na zjeździe w 2013r., zaskakując „poprzedni układ” i SWP
zostałem wybrany przewodniczącym, co stwarzało nową sytuację. W okresie od 2013
do dzisiaj udało nam się coś osiągnąć. Rada jest rozpoznawalna w Polsce i na świecie.
W Polsce mamy kontakty z MSZ, Senatem, kancelarią Prezydenta, środowiskiem
patriotycznym, Redutą Dobrego Imienia. W maju 2016r. miało miejsce spotkanie
Prezydium Rady z Szefem Gabinetu Prezydenta RP min. Adamem Kwiatkowskim.
Powstała (bez nakładów finansowych) i jest aktualizowana strona internetowa,
wysyłane są przypomnienia o ważnych uroczystościach rocznicowych, biorę udział w
wielu uroczystościach (tam gdzie jestem zapraszany) reprezentując RPS, wysyłane są
listy w istotnych dla Polonii sprawach. Wysyłane są również okresowo Komunikaty
RPS.
Dość wcześnie dało się zauważyć w różnych organizacjach różnice w rozumieniu roli i
zadań RPS. Pojawiały się też głosy krytyczne pod moim adresem, często nie
bezpośrednio, ale w formie umiarkowanego ostracyzmu lub poza mną. Pewnym
sygnałem takiej różnicy zdań w rozumieniu roli Rady była próba uzgodnienia w ramach
Prezydium listu skierowanego do Premier Beaty Szydło w grudniu 2015r. Stanowcze
odcinanie się niektórych środowisk (Australii, Kanady, W. Brytanii, Niemiec) od
wyrażania opinii na sprawy polskie, na temat tego, co się dzieje w Polsce było dla mnie
zaskoczeniem. Nawet więcej, uważano, że nie mamy prawa i nie powinniśmy „wtrącać
się” do spraw polskich. W wielu wystąpieniach zwracano uwagę na „apolityczność”
organizacji polonijnych. Czy apolityczność polega na niereagowaniu na nieuzasadnioną
krytykę Polski przez ośrodki zagraniczne inspirowane przez „totalna opozycję”? Czy
apolityczność oznacza niezajmowanie się sprawami polskimi przez Polonię? Trudno
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mi to zrozumieć w kontekście często podkreślanego przez przedstawicieli środowisk
polonijnych reprezentowania 20 milionowej rzeszy Polaków rozproszonych po świecie.
Jeżeli chcemy czuć się częścią wielkiej polskiej Rodziny, nie mogą nie obchodzić
nas sprawy tego, co się dzieje w Polsce, czy też jak Polska jest postrzegana. Polonia
nie jest i nie będzie siłą decydującą o sprawach Polski, ale troska o dobro Polski i
Polonii nakłada na nas obowiązek wypowiadania się w tych wszystkich sprawach, które
są dla Polski i Polonii istotne. Ciekawe czy jeszcze dzisiaj, po wydarzeniach
grudniowych w Sejmie RP dalej uważamy, że nie powinniśmy się angażować w
sprawy polskie?
Jest, zatem wiele pytań, na które musimy znaleźć odpowiedź podczas nadchodzącego
Zjazdu.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Jan Cytowski

Toronto, 24/1/2017

