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Parę zdań na początek  
Tadeusz Adam Pilat 

Drodzy członkowie Rady Polonii Świata!  
Zgodnie z propozycją przewodniczącej Teresy Berezowskiej i decyzją Prezydium rozpoczynamy edycję biuletynu 
informacyjnego RPŚ. Przesyłamy Wam w formie gotowego materiału teksty i zdjęcia dotyczące naszej 
działalności. Autorami załączonych tekstów, są członkowie Prezydium, którzy brali bezpośrednio udział w 
niektórych ważnych polonijnych wydarzeniach. Chcielibyśmy, abyście poprzez zaprezentowane artykuły nas 
nieco bliżej poznali. Niektóre teksty są zapożyczone z portalu Polonijnej Agencji Informacyjnej (PAI). Pierwszy 
numer naszego biuletynu informacyjnego, pod nazwą Newsletter dotyczy wydarzeń w roku ubiegłym i dociera 
do Was dopiero teraz. Następne numery, tegoroczne, planujemy składać na bieżąco i rozsyłać kwartalnie. 
Pragniemy Was też poinformować, że powstał nowy portal internetowy Rady Polonii Świata, którego autorem 
jest szef PAI, Mariusz Pawłowski. Część materiałów zawartych w biuletynach jest również dostępnych na tym 
portalu, do którego odwiedzania Was zachęcamy, pod adresem www.rada-polonii-swiata.org.  
 

http://www.rada-polonii-swiata.org/
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Jubileuszowe uroczystości w Wilnie 
Marek Domaradzki 

 

Na zaproszenie Związku Polaków na Litwie (ZPL), w związku z obchodami 30-lecia tej organizacji, 5 maja 
2019 odbyło się w Wilnie „wyjazdowe” zebranie Prezydium Rady Polonii Świata. Prezydium 
obradowało w sali plenarnej Domu Polskiego w Wilnie. Było wymagane quorum. Wśród poruszanych 
tematów były m.in. podsumowanie V Zjazdu Polonii i Polaków z września ub. roku, sprawy finansowe 
RPŚ, sprzedaż „cegiełek” na kaplicę polonijną Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie oraz przyszły 
Zjazd RPŚ. Dyskutowano termin i formułę VI (merytorycznego) Zjazdu Polonii i Polaków za Granicą oraz 
przygotowania do kolejnego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego RPŚ. 
Tego samego dnia (niedziela 5.03.2019) wzięliśmy udział we Mszy Św. w przepięknym kościele pw. św. 
Piotra i Pawła w Wilnie. Po Mszy Św. koncertował w kościele chór zespołu „Śląsk”. 

Wcześniej, w piątek 3 maja, 
niektórzy członkowie Prezydium RPŚ 
wzięli udział w uroczystościach 
złożenia wieńców i kwiatów na płycie 
nagrobnej matki Józefa Piłsudskiego 
i serca Marszałka na cmentarzu na 
Rossie w Wilnie. Była to również 
okazja do spotkania korpusu 
dyplomatycznego RP w osobach Pani 
Ambasador RP w Wilnie Urszuli 
Doroszewskiej i Konsula 
Generalnego RP w Wilnie Marcina 
Zieniewicza. Podniosła uroczystość 
na Rossie to tradycyjna forma 
upamiętnienia rocznicy 3-Majowej 

Konstytucji przez Polaków mieszkających na Litwie. Przybyły setki Rodaków z Wilna i okolic, wśród nich 
polskie harcerstwo na Litwie, polskie organizacje kombatanckie i narodowe. 
W sobotę, 4 maja Prezydium RPŚ wzięło udział w wyjątkowej manifestacji polskości: marszu Polaków 
ulicami Wilna. Marsz rozpoczął się w południe przy budynku Sejmu litewskiego i przeszedł centralnymi 
ulicami Wilna do Ostrej Bramy. Przy Ostrej Bramie została odprawiona Msza Św. Członkowie Prezydium 
RPŚ byli w niewielkiej grupie zaproszonych osób uczestniczących w Mszy Św. przy cudownym obrazie 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wielkie przeżycie.     
Sam pochód Polaków ulicami Wilna był niezapomnianym wydarzeniem. W 2019 odbył się już po raz 23 
z inicjatywy Związku Polaków na Litwie. Ocenia się, że maszerowało ok. 7 tys. osób, które przybyły na 
tę okazję z całej Litwy. 
4 maja po południu Prezydium RPŚ wzięło udział w uroczystym koncercie z okazji 30-lecia Związku 
Polaków na Litwie w Sali Filharmonii Litewskiej w Wilnie. Przewodnicząca RPŚ Teresa Berezowska 
złożyła życzenia z okazji jubileuszu. Kulminacją uroczystości był koncert Zespołu Pieśni i Tańca ‘Śląsk’. 
Wieczorem odbył się bankiet jubileuszowy w Sali Domu Polskiego w Wilnie.          
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75 lat Kongresu Polonii Amerykańskiej 
Polonijna Agencja Informacyjna 

W dniach 14-15 listopada w Rosemont koło Chicago odbył się zjazd Kongresu Polonii Amerykańskiej, 
zbiegający się z obchodami 75-lecia tej organizacji. W uroczystym bankiecie wziął udział sekretarz stanu 
RP Adam Kwiatkowski, który przekazał pośmiertne odznaczenia dla założycieli KPA. Podczas 

czwartkowego bankietu minister Kwiatkowski odczytał 
list z życzeniami i gratulacjami dla KPA od prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. Sekretarz stanu RP w imieniu polskiego 
prezydenta wręczył odznaczenia przyznane pośmiertnie 
założycielom KPA: Karolowi Rozmarkowi, Janowi 
Olejniczakowi i Honoracie Wołowskiej. 
Wcześniej tego dnia min. Kwiatkowski wraz z delegacją 
KPA złożył wieńce na grobach założycieli organizacji na 
cmentarzu św. Wojciecha w Niles koło Chicago. W 
uroczystym bankiecie uczestniczyli delegaci na zjazd 
KPA oraz zaproszeni goście reprezentujący różne 
polonijne środowiska, a także przedstawiciele 
konsulatów – polskiego i węgierskiego, Kościoła i 
lokalnych władz. 
Przewodnicząca Rady Polonii Świata, Teresa Berezowski 
podziękowała KPA za pracę na rzecz polskiej diaspory. 
Wręczyła też Medal im. J.I. Paderewskiego prezesowi 
KPA Frankowi Spuli w uznaniu dla jego pracy na rzecz 
organizacji. Uroczystość prowadził red. Jacek Niemczyk, 
szef rozgłośni radiowej WPNA AM-FM. 
Podczas dwudniowych intensywnych obrad KPA 
dyskutowano o kwestiach istotnych dla przyszłości 

organizacji. Zjazd KPA zakończył się w piątek po południu. Przypomnijmy, że Kongres Polonii 
Amerykańskiej został założony w 1944 r., by reprezentować interesy Amerykanów polskiego 
pochodzenia w Stanach Zjednoczonych. KPA jest federacją, do której należy ponad trzy tysiące 
polonijnych organizacji, klubów i ugrupowań weteranów. Nowe władze organizacji wybierane są co 
dwa lata. 
 
 
 

Rada Polonii Świata o wydarzeniach w Polsce z udziałem 
Polonii i Polaków z zagranicy w drugiej połowie 2019 roku 

Małgorzata Kwiatkowska 
 

Każdego roku Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (SWP) oraz inne instytucje w kraju przygotowują 
szereg inicjatyw dla Polonii i Polaków z zagranicy. Najwięcej z nich odbywa się w okresie letnim, kiedy 
Polonia licznie odwiedza Polskę, a dzieci i młodzież z półkuli północnej mają szkolne wakacje.  
Przedstawiciele organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Świata również aktywnie uczestniczą w tych 
wydarzeniach. Poniżej przedstawiam inicjatywy z różnych dziedzin życia polonijnego, cykliczne oraz 
okolicznościowe, które miały miejsce w drugim półroczu 2019 roku.  
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EDUKACJA I OŚWIATA 
 

VIII. Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych (organizator SWP) – odbył się w Toruniu w dniach 13-16 
czerwca. Uroczysta inauguracja miała miejsce w staromiejskim ratuszu. Wzięli w nim udział przybyli na 
Zjazd nauczyciele szkół polskich i polonijnych oraz doradcy Lokalnych Ośrodków Metodycznych z 28 
krajów, pięciu kontynentów oraz grono zaproszonych gości z rządu, parlamentu, SWP i Instytutu 
Pamięci Narodowej. Tematami zjazdu były „Rodzina, Szkoła i Kościół jako trzy filary polskości poza jej 
granicami”.  
 

Warsztaty nauczycieli polonijnych pod hasłem “Różni uczniowie – różne potrzeby edukacyjne. Jak 
efektywnie pracować z dziećmi w szkole polskiej za granicą”, zorganizowane przez Stowarzyszenie 
Oświaty i Kultury Polskiej i Kongres Oświaty Polonijnej (KOP), odbywały się w Krakowie w dniach 5-8 
lipca w Domu Polonii.  Szkolenie poprowadziły Agnieszka Rabiej i Joanna Machowska z Centrum Języka 
i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
 
 

NAUKA 
 

II. Światowe Forum Nauki poza Granicami Kraju (organizatorzy - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
i Rada Polonii Świata) - odbywało się 
w Domu Polonii w Pułtusku w dniach 
11-14 września. Czołową rolę w tym 
Forum pełnił prof. M. Radny, który 
poza Radą Naczelną Polonii 
Australijskiej również reprezentował 
Radę Polonii Świata i był jednym z 
umkoordynatorów Forum z jej 
ramienia. Wygłosił referat „Nie tylko 
Grafen” w Sekcji Nauk Ścisłych i 
Technicznych oraz prowadził sesjȩ 
podsumowującą Forum. Do 
przygotowań aktywnie włączył się i 

wziął udział w Forum Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a zarazem 
sekretarz RPŚ. 
 
 

FOLKLOR 
 

XVIII. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych (organizator - SWP) w dniach 18-25 
lipca w Rzeszowie. W tym roku 
Festiwal był szczególnie uroczysty z 
okazji półwiecza istnienia. Do 
Rzeszowa przybyły 33 zespoły z 12 
krajów świata z 5 kontynentów, 
łącznie ponad 1100 osób, aby uczcić 
ten jubileusz oraz zaprezentować 
przed mieszkańcami Rzeszowa i 
Podkarpacia swoje wokalne i 
taneczne umiejętności. Oprócz 
głównych koncertów w mieście, 
zespoły występowały w wielu 
podkarpackich miejscowościach. 

Festiwal jest świętem polskiego folkloru, w którym bierze udział całe województwo.  
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SPORT 
 

XXV. Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski (organizator - Polski Komitet Olimpijski, PKOl) odbył się w 
dniach 20-26 lipca w Gdyni. Ten 
jubileuszowy Sejmik (z 50-letnią 
tradycją) był częścią obchodów 100-
lecia PKOl. Wzięło w nim udział ok. 
120 osób z 21 państw.   
Podczas obrad omawiana była 
działalność organizacji polonijnych 
w obszarze sportu i kultury fizycznej, 
w tym szczególnie młodzieży i 
wymiany doświadczeń w zakresie 
form i metod promowania Polski 
poprzez sport i ruch olimpijski. 

Oprócz tego uczestnicy spotkali się z polskimi olimpijczykami, brali udział w polonijnych mistrzostwach 
żeglarskich, w meczu siatkówki plażowej i mieli okazję zwiedzić ciekawe turystycznie miejsca. Sejmik 
organizowany jest regularnie co dwa lata i bezpośrednio poprzedza Światowe Letnie Igrzyska Polonijne.  
 

XIX. Światowe Letnie Igrzyska Polonijne (organizator - SWP wraz z polskimi samorządami) odbyły siȩ 
również w Gdyni w dniach 27 lipca – 
3 sierpnia. Jest to najważniejsza i 
największa cykliczna impreza 
sportowa skierowana do Polonii i 
Polaków mieszkających poza 
granicami kraju – ponad 1000 
uczestników z całego świata, kilka 
generacji wiekowych, wiele 
dyscyplin sportowych, licznie 
zdobywane medale i imprezy 
towarzyszące. Światowe Letnie 
Polonijne Igrzyska odbywają się co 
dwa lata na przemian z zimowymi.  

 

MEDIA POLONIJNE 
 

Światowe Forum Mediów 
Polonijnych (organizator – ZOP – 
Szwecja, EUWP i SWP) miało miejsce 
w Krakowie w dniach 26 – 29 
września. Odbywało się pod hasłem 
„Łączy nas Polska”. Podkreślano na 
nim rolę mediów polonijnych w 
krzewieniu tożsamości Polaków 
mieszkających poza granicami kraju. 
To one integrują Polaków rozsianych 
po całym świecie, dbają o naszą 
polskość, bogactwo języka i dumę 
narodową, przypominają tradycje i 

historię.  
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RÓŻNE WYDARZENIA  
 

III. Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki (organizator - Opolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”) odbywał się w Opolu w dniach 1-5 lipca. W tym roku na festiwalu, na którym królowała 
spontaniczność i radość, gościło 90 osób z całego świata. Jest to młoda inicjatywa, ważna dla życia 
kulturalnego młodzieży polonijnej, aktywnie promowana, zwłaszcza w polonijnych środowiskach 
europejskich.  
 

Gala X. edycji konkursu „Być Polakiem” (organizator - Fundacja „Świat na Tak”). Pomysłodawcą jest 
poseł RP Joanna Fabisiak. Corocznie ta uroczystość odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie. W 
tym roku był to dzień 28 czerwca. Na jubileuszowy konkurs wpłynęło 1050 prac plastycznych i 
literackich z 35 krajów. Temat tegorocznego konkursu „Co to znaczy być Polakiem, gdy się żyje poza 
granicami Polski” był bardzo bliski wielu uczestnikom konkursu urodzonym poza Polską. Wybrane 
prace laureatów były przedstawiane, czytane lub pokazywane (filmy). Najlepsi, w ramach nagrody, 
mieli zrefundowane koszty podróży i zorganizowaną wycieczkę po Polsce.   
 

XII. edycja Zlotu Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” (20-30 lipca). Historia organizacji Zlotów 
Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” 
sięga 1997 roku. Odbywa się on 
cyklicznie, co dwa lata. 
Organizatorem jest Wielkopolski 
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” z Poznania. 
W ubiegłym roku uczestnicy Zlotu 
spotkali się w Żerkowie pod 
Poznaniem, a wzięła w nim udział 
młodzież z 21 krajów z Europy, Azji, 
Ameryki Północnej i Afryki. Program 
Zlotu obejmował m.in.  
wielotematyczne warsztaty, 
dyskusje panelowe, test wiedzy o 

Polsce i Polonii, prezentację poszczególnych krajów zamieszkania uczestników oraz różne zajęcia 
rekreacyjno-sportowe.    
 

Jubileuszowy Zlot w okazji 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2-11 sierpnia). W tym 
największym w historii Zlocie 
uczestniczyło około 6 tysięcy osób z 
Polski i zagranicy. Odbywał się w 
Rybakach koło Olsztyna, na 
urokliwym terenie nad samym 
jeziorem Łańskim otoczonym lasami.  
Harcerki i harcerze, druhny i 
druhowie brali udział w 
wędrówkach, warsztatach, 
zdobywali nowe sprawności oraz 
rywalizowali podczas zawodów 
sportowych. Odbyli również 
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki 
Boskiej Gietrzwałdzkiej.  
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IV. Forum Gospodarcze Świata (organizator - Biuro PEGAZ oraz Urząd Miasta Tarnowa) w dniach 26-
27 sierpnia w Tarnowie. Forum jest wydarzeniem poświęconym Polonii, szczególnie w zakresie 
współpracy gospodarczej, kooperacji i promocji polskich i polonijnych przedsięwzięć gospodarczych, 
inwestycyjnych, turystycznych, naukowych i kulturalnych. Kolejne V. Forum Gospodarcze Polonii 
Świata, odbędzie się 24-25 sierpnia 2020 r. pod hasłem „Biznes na wysokich obcasach”. 
 

Jubileusz 450-lecia Unii Lubelskiej - uroczyście obchodzony w Lublinie w dniach 30 czerwca – 1 lipca z 
udziałem polskich i ościennych władz państwowych i parlamentarnych.  Na zaproszenie prezesa 
lubelskiego Oddziału SWP Dariusza Śladeckiego i prezydenta miasta Krzysztofa Żuka przebywali w 
mieście jubileuszu prezesi 30 organizacji polonijnych z 5 kontynentów.  
Główne obchody państwowe miały miejsce w Centrum Spotkania Kultur, gdzie odbyła się 
międzynarodowa debata parlamentarzystów poświęcona dziedzictwu Unii Lubelskiej. Na Zamku 
Lubelskim z udziałem gości, w tym Polonii, miała miejsce uroczysta sesja Rady Miasta. W siedzibie 
Trybunału Koronnego, prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk spotkał się z Polonią, gdzie wręczył Medale 
Unii Lubelskiej przedstawicielom zaproszonych organizacji polonijnych. 
 

XLI Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich za Zachodzie (MAB) odbyła się w dniach 
14-18 września 2019 r. w Lublinie pt. „100-lecie niepodległości Polski z perspektywy zbiorów i 
działalności instytucji zrzeszonych w MAB”.  
Organizatorami byli: Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Ośrodek Dokumentacji i 
Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie i Biblioteka im. 
Wandy Stachiewicz, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Pamięci Narodowej – 
KŚZPNP. Sesję zorganizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z funduszu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 2019”. Oprócz osób z Polski 
brali w niej udział przedstawiciele Polonii z Ameryki Północnej i Południowej, Europy i Australii.  
 

Uroczyste obchody rocznic historycznych jak 75. rocznica Powstania Warszawskiego (1 sierpnia), 80. 
rocznica rozpoczęcia II wojny światowej (1 września) oraz 101. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości również odbywały się z udziałem Polonii i Polaków z zagranicy. 
 

Lato z Polską Na końcu pragnę wspomnieć o jeszcze jednej inicjatywie pod nazwą „Lato z Polską”.  Jest 
to popularny program edukacyjno-turystyczny stworzony przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dla 
dzieci i młodzieży ze środowisk poza granicami Polski.  Co roku w okresie letnim zapraszane są polskie 
dzieci ze Wschodu, z pozostałych państw Europy, Azji i Ameryki. Dla australijskiej młodzieży „Lato z 
Polską” ma miejsce w grudniu. Celem tego programu jest zachęcenie młodzieży do kontynuowania 
nauki języka polskiego, historii, kultury, zwiedzenia kraju ich przodków oraz umacnianie polskiej 
tożsamości narodowej. 
 

Informacje o wydarzeniach organizowanych dla Polonii i z udziałem osób zamieszkałych poza granicami 
Polski można znaleźć na witrynie i Facebooku Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które również 
zachęca, aby dzielić się wydarzeniami w kraju swego zamieszkania z Polonią na całym świecie za 
pośrednictwem portalu prowadzonego przez Polonijną Agencję Informacyjną. Wielu członków 
Prezydium Rady Polonii Świata uczestniczyło w powyższych wydarzeniach, jak również wielu członków 
z 40 organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Świata. Informacje o RPŚ można znaleźć na witrynie 
www.rada-polonii-swiata.org                    
 
 

 

http://www.rada-polonii-swiata.org/
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Uroczystości Święta Niepodległości w Polsce 
Teresa Berezowska 

 

W wieczór 8-ego listopada 2019 r. byłam zaproszona do Restauracji „Awangarda”, gdzie na sali balowej 
wystąpił Krakowski Teatr Komedii w spektaklu „Artyści na Szlaku”. Ten spektakl powstał za sprawą 

fascynującej historii, która wydarzyła 
się naprawdę. Oto, gdy wybucha 
wojna – artyści, gwiazdy 
przedwojennej Warszawy i Lwowa 
dołączają do Armii Andersa, aby w 
oparach śmierci, głodu i walki dodać 
otuchy swoimi występami. To świat, 
którego już nie ma, to piosenki, które 
na długo zostają w pamięci. Czterech 
aktorów prowadzi widza przez 
drogę, która swój początek ma 
jeszcze w wolnej Polsce, gdzie 
kawiarniane sceny uginają się od 
kabaretów i recitali. Śledzimy losy 
naszych bohaterów, którzy kroczą 

dumnie przez niemal cały świat pod dowództwem generała Andersa, aby koniec tej przebytej ścieżki 
zastać w Londynie. Wspaniałe i wzruszające wystąpienie.  
 

9-ego listopada miałam zaszczyt ponownie uczestniczyć w XVI. Balu Niepodległości organizowanym 
przez Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska w Hotelu Bristol na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. 
Obecny na balu był także Alexander Zając, skarbnik Prezydium RPŚ i prezes Konwentu Organizacji 
Polskich w Niemczech, z małżonką. Bal zorganizowany przez Panią Prezes Honoratę Kuraszkiewicz miał 

różne elementy. Aby uczcić 200 
rocznicę urodzin Stanisława 
Moniuszki, był koncert Włodek 
Pawlik Trio które, wykonało utwory 
w autorskiej aranżacji z albumu 
Pawlik/Moniuszko - Polish Jazz. 
Toast za Wolną Niepodległą Polskę 
wzniósł Pan Robert Kuraszkiewicz. 
Podczas kolacji odbył się pokaz 
strojów historycznych "Belle 
Epoque" i na rozpoczęcie tańców 
tradycyjny Polonez. Podczas 
wieczoru odbyła się aukcja 
charytatywna w celu pomocy 
polskiej młodzieży z kresów 

wschodnich, uczącej się w Kolegium św. Stanisława Kostki w Warszawie. W dodatku były, jak co roku, 
odśpiewane przez wszystkich gości, pieśni patriotyczne. Zachęcam Polonię i Polaków z zagranicy do 
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poparcia tego wspaniałego balu w następnym roku. Wiadomości znajdują się na stronie internetowej 
stowarzyszenia. 
 
 

Uroczystości oficjalne Dnia Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w Świątyni Opatrzności Bożej 
pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego, w której 

uczestniczyłam wraz z Tadeuszem 
Pilatem, sekretarzem RPŚ i 
prezydentem Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych i Alexandrem 
Zającem, skarbnikiem RPŚ i 
prezesem Konwentu Organizacji 
Polskich w Niemczech. Po mszy św. 
mieliśmy okazję zwiedzić nowe 
muzeum Jana Pawła II w świątyni, 
gdzie byliśmy pod wrażeniem 
wspaniałych i artystycznych wystaw 
o św. Janie Pawle II i także ciekawej 
wystawie o Kardynale Stefanie 
Wyszyńskim. 
Na Placu Piłsudskiego podczas 

uroczystości składania wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza miałam jako przewodnicząca RPŚ 
zaszczyt złożyć wieniec od Polonii i Polaków z zagranicy wraz z Tadeuszem Pilatem, prezydentem EUWP 
i Aleksandrą Ślusarek prezesem Związku Repatriantów Rzeczypospolitej. 
 

W Domu Polonii w Warszawie była goszczona głównie młodzież z Klubów Studenta Polonijnego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz uczestników Zjazdu „Młodzieży dla Niepodległej”. W czasie 
uroczystego spotkania odbyła się debata na temat co znaczy Święto Niepodległości poza Polską. Pan 
Tadeusz Pilat był członkiem komitetu i brał udział w debacie. Ja także, z opóźnieniem miałam okazję 

powiedzieć parę słów o moich 
osobistych przeżyciach jako osoba 
urodzona poza krajem. 
Ze spotkania z młodzieżą udaliśmy 
się wspólnie na Zamek Królewski na 
przyjęcie wydane przez Prezydenta 
RP Andrzeja Dudę i małżonkę Agatę 
Kornhauser-Duda, a następnie do 
Świątyni Opatrzności Bożej na 
koncert p.t. „Boże Coś Polskę”. Na 
koncercie wystąpił zespół 
„Mazowsze”, który wykonał pieśni 
patriotyczne i religijne, wieczór 
zakończył się wspólnym śpiewem. 

Dziękuję Tadeuszowi Pilatowi i Aleksandrowi Zającowi za towarzystwo. Dla mnie jest to zaszczyt i honor 
reprezentować RPŚ na tych uroczystościach i staram się to zawsze godnie wykonywać. 
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Cegiełki na wyposażenie kaplicy polonijnej 
w Świątyni Opatrzności Bożej 

Teresa Berezowska 
 

 

Na Walnym Zjeździe Rady Polonii Świata postanowiono, aby się zwrócić do Kardynała Kazimierza Nycza, 
Metropolity Warszawskiego, z prośbą o wyznaczenie jednej bocznej kaplicy w Świątyni Opatrzności Bożej jako 
kaplicy polonijnej. Uzasadnieniem było, aby w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, uczcić 
Polonię i Polaków za granicą, którzy przez wieki przyczyniali się do walki o wolną Polskę i zachowali głęboką 
wiarę. 
Uchwala przegłosowana przez Walny Zjazd RPŚ brzmiała następująco: 
„Nadzwyczajny Zjazd Rady Polonii Świata, w szczególnym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości oraz 40. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu świętego Jana Pawła II, podjął decyzję o zwrócenie się 
do jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza, Arcybiskupa, Metropolity Warszawskiego z prośbą o 
przeznaczenie jednej z kaplic bocznych Świątyni Opatrzności Bożej na Maryjną Kaplicę Polonijną.” 
Tym samym, Rada Polonii Świata pragnie zwrócić się do Polonii i Polaków na całym świecie o zaangażowanie się 
we wspólne dzieło, jakim będzie Maryjna Kaplica Polonijna. Wydaje nam się bardzo ważne, aby w Świątyni 
będącej Wotum Narodu Polskiego znalazło się również symboliczne miejsce dla Polonii.  
Jak wielokrotnie powtarzali: św. Jan Paweł II oraz sługa boży Kardynał Stefan Wyszyński — Polonia to 
nierozerwalna cześć Narodu Polskiego. Zaangażowanie się Polonii w tworzenie Kaplicy Polonijnej będzie też 
swoistym wyrazem dziękczynienia Polonii za odzyskanie przez Polskę Niepodległości.  
Podczas mszy świętej która odbyła się w świątyni na zakończenie V Zjazdu Polonii i Polaków Zagranicy, Kardynał 
Nycz przyjął uchwałȩ Walnego Zjazdu RPŚ i zgodził się, aby Polonia świata przejęła opiekę nad powstaniem i 
wystrojem Kaplicy Maryjnej, która została dedykowana Polonii Świata.  
Kaplica obecnie jest pomieszczeniem w stanie surowym, które ma 220 metrów kwadratowych. W sześciu oknach 
o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych powstaną piękne witraże. W zależności od wybranej 
koncepcji wnętrza ściany będą pokryte freskami lub zawisną na nich obrazy. W centralnym miejscu stanie ołtarz. 
Jest również miejsce na rzeźby i inne artefakty. 
Na ten cel Polonia na całym świecie zbiera fundusze w formie symbolicznych cegiełek w nominałach 20, 50 i 100, 
zależnie od waluty danego kraju. Zbiórka na ustrojenie tej kaplicy w niektóry krajach już ruszyła. 
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Na przykład w Kanadzie dotychczas zwróciłam się z prośbą o pomóc do księży zgromadzonych w Konferencji 
Polskich Księży na Wschodnią Kanadę. Księża ogłosili sprzedaż cegiełek z ambony i w biuletynach parafialnych 

parę tygodni przed zbiórką. 
Woluntariusze, współpracując z 
proboszczami parafii, sprzedawali 
symboliczne cegiełki po każdej mszy 
świętej w jedną niedzielę wyznaczoną 
przez proboszcza. Poszło bardzo 
sprawnie i w krótce przekażemy 
Centrum Opatrzności ponad 26 000 
kanadyjskich dolarów. Będzie jeszcze 
prowadzona sprzedaż w innych 
miastach i parafiach w Kanadzie 
oddalonych od Toronto. 
Nie każdy sprzedaje cegiełki przez 
parafie. W innych krajach sprzedaż była 
prowadzone przez organizacje i szkoły 
polskie. Zachęcam Polonię i Polaków z 
zagranicy do realizacji uchwały 

Walnego Zjazdu Rady Polonii Świata, aby mieliśmy widoczny i wieczny znak naszego wkładu do zachowania wiary 
i polskości, mimo że los rozsiał nas po całym świecie, daleko od ojczyzny.   
Zwrot niewykorzystanych cegiełek jest możliwy. Dalsze informacje o kaplicy i sprawie przekazania cegiełek 
można otrzymać od osób kontaktowych z ramienia Centrum Opatrzności Bożej, są to: Ania Michałowska, 
a.michalowska@centrumopatrznosci.pl oraz Anna Dunikowska, a.dunikowska@centrumopatrznosci.pl  
Telefony: +48 795 275 068 albo +48 22 20 19 712  
 
 

Wizyta Prezydium Rady Polonii Świata w Senacie RP 
Teresa Berezowska 

 

Członkowie Prezydium Rady Polonii Świata spotkali się z nowo wybranym Marszałkiem Senatu RP, To-
maszem Grodzkim, 17-ego grudnia 2019 r.  

W składzie delegacji byli: Teresa Be-
rezowska, przewodnicząca Prezy-
dium RPŚ, Tadeusz Pilat, sekretarz 
Prezydium RPŚ i prezydent EUWP, 
Alexander Zając, skarbnik Prezydium 
RPŚ i prezes Konwentu Organizacji 
Polskich w Niemczech, Bożena Ka-
mińska, członkini Prezydium i wice-
prezes ds. polskich Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, Halina Subotowicz-
Romanow, członkini Prezydium i 
prezes Kongresu Polaków w Rosji 
oraz Harcmistrz Tomasz Kostienko, 
który reprezentował Związek Har-
cerstwa Polskiego poza granicami 

Kraju, największą światową organizacjȩ członkowską RPŚ. 
Spotkanie odbyło się w siedzibie Senatu i wraz z Marszałkiem byli obecni Senator Kazimierz Michał 
Ujazdowski, Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w Senacie RP 
oraz Senator Wojciech Ziemniak. 

mailto:a.michalowska@centrumopatrznosci.pl
mailto:a.dunikowska@centrumopatrznosci.pl
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Zebrani członkowie RPŚ mieli okazję się przedstawić, mówiąc o swojej działalności w Polonii, za nim 
nastąpiła rozmowa o naszych oczekiwaniach i współpracy z Senatem RP.  
Poruszony był temat dofinansowania Polonii przez Senat i wyrażona była przez nas ogólna opinia, i 
nadzieja, że zostanie zachowany status quo i Senat będzie dalej dysponował pieniędzmi przeznaczo-
nymi na Polonię i Polaków za Granicą. 

Po tym spotkaniu otrzymaliśmy in-
formację o mianowaniu Pełnomoc-
nika Rządu ds. Polonii i Polaków z Za-
granicy, Pana Jana Dziedziczaka. Był 
też opublikowany wywiad Pana Se-
natora Kazimierza Ujazdowskiego, 
przewodniczącego Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą i Pani Senator Marii Koc, wi-
ceprzewodniczącej, w której oby-
dwoje mówili o nadziei, że Senat jako 
opiekun Polonii i Polaków za Granicą 
powinien zostać tym organem władz 
RP, odpowiedzialnym za przyznawa-
nie dofinansowania dla Polonii. 

Rozmowa z Panem Marszałkiem także objęła inne tematy m.in. plany na VI. Zjazd Polonii i Polaków z 
Zagranicy w roku 2021, pamięć o historii Polonii w różnych krajach i jak ważne jest to, aby Polska i 
Polacy wiedzieli o niej, udział Polonii w uroczystościach narodowych i kontakty z władzami polskimi. 
Pan Marszałek i Panowie Senatorowie poświęcili ponad godzinę na spotkanie z nami, wysłuchali na-
szych postulatów i byli bardzo otwarci na sugestie poruszone przez RPŚ.  
Pan Marszałek wyraźnie podkreślił, że nie może obiecać, iż pieniądze na Polonię i Polaków za Granicą 
zostaną w rękach Senatu RP, ale że będzie się o to starał. Natomiast obiecał pomagać i promować nasze 
działania i stwierdził, że wraz z Senatorem Kazimierzem Ujazdowskim i Komisją Spraw Emigracji i Łącz-
ności z Polakami za Granicą są zawsze gotowi na dalsze rozmowy i spotkania. 
  
 
 
 

Zapraszamy na portal internetowy Rady Polonii Świata ! 
www.rada-polonii-swiata.org  

http://www.rada-polonii-swiata.org/

