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W Wilnie trwają obrady Rady Polonii Świata (RPŚ). W tym roku organizatorem tego 

światowego forum Polonii i Polaków za granicą, odbywającego się co pięć lat, jest 

Związek Polaków na Litwie. 
Uroczyste otwarcie RPŚ odbyło się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie we czwartek, 15 września. 
Zjazd został zainaugurowany Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Szczegóły 
dotyczące otwarcia są dostępne tutaj.  

Piątek, 16 września, jest drugim dniem Zjazdu RPŚ. Jego uczestnicy zebrali się dziś w Domu 
Kultury Polskiej w Wilnie na Forum dyskusyjnym, aby wymienić się cennymi doświadczeniami, 
opowiedzieć o swojej dotychczasowej działalności w trudnym czasie w trakcie i po pandemii 
COVID-19. Panele dyskusyjne obejmują takie tematy jak młodzież i harcerstwo, duszpasterstwo i 
tradycje chrześcijańskie, oświata i nauka, sport i turystyka, kultura i folklor, patriotyzm i polskie 
lobby. 
 
W Forum bierze udział około 100 delegatów z 29 krajów. Reprezentanci Polonii z następnych 
kilkunastu krajów biorą udział w obradach poprzez połączenie zdalne. 
 
W sobotę, 17 września, odbędzie  się posiedzenie Zjazdu RPŚ, podczas którego będzie między 
innymi wybrany nowy przewodniczący lub nowa przewodnicząca RPŚ. Obecnie przewodniczącą 
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tej organizacji jest Teresa Berezowsky z Kanady, wiceprzewodniczącymi – Helena Miziniak z 
Wielkiej Brytanii i Waldemar Tomaszewski z Litwy. 
 
Oprócz obrad na uczestników Zjazdu czeka bogaty program kulturalny. Będzie miało miejsce 
oddanie hołdu i złożenie wieńców w Mauzoleum Matki i Serca Syna na Rossie oraz w Ponarach. 
W sobotę w Domu Kultury Polskiej odbędzie się koncert polskich zespołów, a w niedzielę 
uczestnicy Zjazdu wezmą udział w Dożynkach w Solecznikach. Będą też mieli możliwość 
zwiedzania Wilna i okolic. 

Rada Polonii Świata – to federacja organizacji zrzeszających Polonię i Polaków poza granicami 
Polski. Ta ogólnoświatowa organizacja, łącząca polskie organizacje z ponad 40 krajów na 
wszystkich kontynentach, powstała na mocy porozumienia w celu reprezentowania wspólnych 
interesów Polonii i Polaków za granicą. 

 
 


