
 

W dniach 26-28 kwietnia 2019 roku odbyło się w Toruniu XXII Forum Polonijne.  

Współorganizatorami tegorocznego Forum byli: Marszałek Senatu RP, Wyższa Szkoła 

Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze im. 

Eugeniusza Kwiatkowskiego. Patronat Honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej dr Andrzej Duda. W spotkaniu wzięli udział jako delegaci przedstawiciele Polonii z 

całego Świata oraz jako goście zaproszeni przedstawiciele Sejmu i Senatu RP oraz 

obecni i byli członkowie Rządu RP. W Prezydium Zjazdu zasiadali: Stanisław Aloszko z 

Francji, Piotr Henryk Radowski Polonia austriacka oraz Stanisław Pieszko z Litwy. 

Komisję Uchwał i Wniosków tworzyli: Tomasz Pawłowski Polonia austriacka, 

przedstawiciel Polaków na Litwie oraz Tomasz Machura z Polonii angielskiej.  

W ciągu obrad było wiele wystąpień przedstawicieli Polonii oraz gości zaproszonych. Tak 

jak co roku atmosfera panująca podczas Forum była pełna patriotyzmu i troski o naszą 

Ojczyznę Polskę oraz sytuację w światowym ruchu polonijnym. Wynikiem tegorocznego  

spotkania był szereg wniosków i postulatów, które zostały skierowane  na odpowiednie do 

tematów adresy.  

        P e ł n y  t e k s t  k o ń c o w e g o  d o k u m e n t u   

         X X I I  F o r u m  P o l o n i j n e  
                  Pa tr io tyzm w ku l turze  i  t radyc j i  narodowej  

                                                       Toruń, 26-28 kwietnia 2019 r. 

 



 

Uczestnicy XXII Forum Polonijnego w Toruniu dziękują jego organizatorom: ojcu dyrektorowi Tadeuszowi 

Rydzykowi, kapitanowi ż.w. Zbigniewowi Sulatyckiemu, gospodarzowi ojcu rektorowi Zdzisławi Klafkce, gościom oraz 

uczestnikom tegorocznego forum.  

Szczególne podziękowania należą się również Marszałkowi Senatu panu Stanisławowi Karczewskiemu - 

współorganizatorowi tegorocznego forum oraz panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za objęcie 

tego wydarzenia swoim patronatem.  

 

1. W czasie Forum podnoszono wiele ważnych kwestii dotyczących obrony dobrego imienia Polski, które jest 

szargane przez niesprawiedliwe ataki na nasz kraj za granicą. Można z nich wyodrębnić następujące wnioski ogólne: 

 

 Uczestnicy Forum apelują o to, by władze polskie nie koncentrowały się tylko na komunikacji z Polakami 

mieszkającymi za granica, lecz skupili się również na przygotowywaniu informacji w lokalnych językach. Byłyby one 

skierowane bezpośrednio do obcokrajowców i napisane w zrozumiałym dla nich kontekście. 

 

 Istnieje zdecydowana potrzeba promocji prawdy o historii II Wojny Światowej oraz historii Polski ostatniego 

stulecia w środowiskach poza polonijnych.  Postuluje się, aby Rząd Polski poprzez swoje agendy ustanowił obiecaną już jakiś 

czas temu stację telewizyjną nadającą w języku angielskim program skierowany do środowisk poza polonijnych. 

 

 Zaznacza się brak uwagi ze strony władz polskich dotyczący różnych fałszywie promowanych określeń, negatywnie 

oceniających wkład Polski do Historii Europy i Świata. Rząd i jego agendy wydają się przejmować narzucaną nam 

niewłaściwą retorykę historyczną. Proponuje się, aby Rząd i jego agendy niezwykle skrupulatnie analizowali wszelkie 

materiały, które wychodzą oficjalnie za ich pośrednictwem. Należy promować jedynie te materiały, które mówią prawdę o 

historii i udziale w niej Polaków i państwa polskiego. 

 

 Środowiska polonijne są często zdezorientowane odnośnie do planów przeciwdziałania Ustawie nr 447 Senatu USA. 

Sytuacja wymaga nagłej i zdecydowanej potrzeby określenia i wytłumaczenia stanowiska władz Polski w sprawie tej ustawy, 

jak również Deklaracji Terezińskiej. Należy przekazać rzetelne informacje środowiskom polonijnym w celu właściwej ich 

interpretacji.  Polonia nie jest w stanie sama, izolowana, walczyć o prawdę.  Rozwój obecnej sytuacji może prowadzić do 

bardzo negatywnych skutków, nie tylko dla środowisk polonijnych organizujących demonstracje, ale również dla władz i w 

szczególności ogólnego wizerunku Polski. Oczekuje się przygotowania planu, który będzie zawierał kluczowe aspekty obu 

ustaw. Musi on również obejmować kluczowe działania działania Rządu i jego agend oraz środowisk polonijnych. Wszystko 

to ma na celu aktywizację kanałami dyplomatycznymi innych krajów, których obywatele są potencjalnie dotknięci 

krzywdzącymi sformułowaniami powyższych ustaw. 

 

 W ostatnich latach obserwuje się nasilenie działań szkalujących Polskę i Polaków, kreujących fałszywy i zupełnie 

wykrzywiony obraz historii, w którym z ofiar stajemy się powoli winowajcami największej hekatomby wojennej w dziejach 

świata. Retrospektywne wyjaśnianie nieprawdy i oczekiwania przeprosin, chociaż konieczne, nie są wystarczające w obliczu 

zmasowanego ataku sił wrogich Polsce. Postuluje się opracowanie programu prospektywnej walki z nieprawdą, walki o 

właściwy wizerunek Polski i Polaków, przywracający właściwy i prawdziwy obraz historii i naszego w niej uczestnictwa. 

Program winien być koordynowany i wdrażany zarówno przez powołane do tego celu Instytucje (np. Polska Fundacja 

Narodowa), jak i przez wszystkie agendy państwa polskiego.  

 

 Kopia obrazu Maryi Królowej Polski, znajdująca się w polskiej kaplicy w paryskiej katedrze Notre Dame, jest 

przykładem dzieła, które będzie promowało nasz kraj, polską wiarę i kulturę przez następne stulecia. Dlatego tak ważne jest 

odbudowanie katedry z zachowaniem jej dotychczasowego przeznaczenia. 

 

 

2. W trakcie trzydniowej dyskusji padły następujące wnioski szczegółowe:  

 



Pan Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP 

● Postulat utworzenia  w każdym województwie Polski dużego ośrodka dla repatriantów. 

  

Pan Kulas – Związek Polaków w Norwegii 

● Polacy są wszędzie, trzeba ich połączyć, trzeba się zorganizować, np. poprzez konferencje, ale także 

ogólnopolonijną telewizję internetową. 

● Polska Macierz Szkolna niestety nie istnieje w Polsce – postulat jej utworzenia i powierzenia jej  koordynacji 

macierzy w różnych krajach. 

● Postulat poszerzenia oferty wyjazdów wakacyjnych do Polski dla dzieci i młodzieży polonijnej. 

● Postulat stworzenia punktów konsultacyjnych polskich uczelni wyższych w każdym większym skupisku Polaków na 

świecie (proponujących ofertę studiów dla młodzieży polonijnej 

  

 Ks. Józef Aszkiełowicz 

● Musimy znać swoją narodową ideę, bo ona nas łączy jako naród; musimy być narodem solidarnym, dumnym ze 

swojego dziedzictwa i historii, pozbyć się fałszywej skromności i kompleksów. 

● Postulat sformułowania takiej polityki historycznej, która by to umożliwiła następnym pokoleniom 

  

Prof. Jerzy Robert Nowak 

● My skarżymy się na to, co się dzieje za granicą, a rozmiary antypolonizmu w Polsce są bardzo wielkie.  

● Postulat nawiązania międzynarodowej współpracy na rzecz obrony dobrego imienia  Polski, a przede wszystkim 

położenia większego nacisku i podjęcia odpowiednich działań zmierzających do większej integracji środowisk polonijnych na 

całym świecie. Polonia zawsze, także w czasach II RP, o wiele lepiej niż władze państwowe broniła interesów i dobrego 

imienia Polski. 

  

Prof. Marek Rudnicki, USA 

● Postulat uruchomienia angielskojęzycznej telewizji polskiej w celu docierania do społeczności międzynarodowej i 

przekazywania rzetelnych, prawdziwych informacji o Polsce i jej historii, popularyzacji  polskich interesów i ich promocji. 

● Postulat, aby rząd przeznaczył środki na walkę z przekłamaniami dotyczącymi polskiej historii. 

  

Stanisław Pieszko, Fundacja Wspierająca Polską Oświatę “Samostanowienie” 

● Polska powinna egzekwować prawa mieszkających na Litwie Polaków, które władze litewskie  zobowiązały się 

zagwarantować polskiej mniejszości. Prezydent podpisał traktat, jednak  postanowienia traktatu nie są wykonywane. 

● Obrona polskiej oświaty na Litwie. 

● Postulat powołania  na odpowiednim szczeblu  komisji ekspertów oceniającej wykonanie postanowień traktatu 

dotyczącego praw mniejszości narodowych,  informowanie opinii publicznej o pracach komisji. 

  

Maria Dźwigała, Francja 

● Postulat  zaangażowania instytucji państwa polskiego w adekwatne reagowanie na sytuacje narażenia dobrego 

imienia Polski na szwank. 

● Apel do członków partii „Prawo i Sprawiedliwość” o realizację programu wyborczego, do której zobowiązano się 

przed elektoratem, zwłaszcza w kwestii polityki historycznej. 

  

Jan Cytowski, Kanada 

● Spróbujmy razem zastanowić się, jak powinna wyglądać długoterminowa polityka historyczna państwa polskiego. 

My reagujemy na konkretne sytuacje, niech będą publikacje, filmy, angielskojęzyczne, niech to będzie dofinansowane. 

● Apel o wspólną debatę i wypracowanie strategii długoterminowej polityki historycznej państwa polskiego, zgodnie z 

którą podejmowane będą konsekwentne i spójne reakcje na konkretne sytuacje, w których dobre imię Polski byłoby 

zagrożone. Strategia ta powinna zostać poparta odpowiednimi środkami – tak aby możliwa była produkcja atrakcyjnych 

filmów anglojęzycznych,  powstawanie poważnych publikacji i innych materiałów rzetelnie informujących o prawdzie 

historycznej. 

 



3. Uczestnicy forum zgłosili również następujące wnioski bezpośrednio do protokolantów: 

 

Bogusław Domański:xxxxxxxxx 

Uważam, że przyszłe Formy Polonijne powinny się bardziej skupić na przyszłości, a nie na przeszłości. Należy się 

bardziej skupić na tym jaką narrację wypracować, aby polonię polską zjednoczyć w działaniach. Przykładowo uważam, że 

wpływ na niedobre stosunki rządu z emigracją ma fakt braku demokratycznych i wolnych wyborów do sejmu. W sejmie nie ma 

reprezentacji przekroju społeczeństwa. Aby to zmienić należy zmienić ordynację wyborczą do sejmu. Małe okręgi wyborcze, 

ordynacja większościowa i zniesienie progów wyborczych i umożliwienie startowania wszystkim, którzy mają do tego ochotę.  

 

Jan Cytowski, Kanada:  

Uważamy za niezbędne opracowanie długoterminowej strategii obrony dobrego imienia Polski i Polaków wspólnej 

dla władz RP i Polonii oraz wspólnej strategii Polskiej Polityki Historycznej.  

 

Maria Szonert-Bineda: USA 

Wnioskujemy, aby sejm RP przyjął ustawę zabraniającej realizacji żydowskich roszczeń dotyczących mienia 

bezspadkowego, gdyż jest to bezprawne i niemoralne.  

 

Adam Gajkowski, Australia:  

Wnosimy o przywrócenie prawa do korespondencyjnego głosowania w komisjach wyborczych znajdujących się poza 

granicami polski  

 

Zenon Łupina, Belgia:  

 Wnosi o konsekwentne karanie za zdradę stanu.  

 Wnosi o zmianę zasad przyznawania pomocy finansowej dla organizacji polonijnych poza granicami Polski, tak by 

procedura nie zawierała obowiązku współpracy i przepływu środków finansowych przez stowarzyszenia w kraju.  

 

Marek Kubiak, Litwa:  

Pragniemy aby zapewnione były Polakom na Litwie wszystkie prawa  zagwarantowane w Traktacie Polsko-Litewskim 

z 1994 r.  

 Powołanie komisji ekspertów z udziałem przedstawicieli reprezentatywnych organizacji Polaków na Litwie. 

 Odwołanie dyskryminujących punktów dotyczących edukacji mniejszości narodowych z ustawy o Oświacie Republiki 

Litewskiej z 2011 r.  

 

dr Mira Modelska-Creech, USA: 

 Prosimy o powołanie komitetu lub komisji państwowej do opracowania i egzekwowania strategii walki z ustawą S 

447. Proponujemy, aby komisja ta składała się ze środowisk Sejmu, Senatu, Urzędu Prezydenta RP i urzędu Premiera RP. 

 Podtrzymując inicjatywę Pana Adama Gajkowskiego wyrażającą się w prośbie o upoważnienie Pana Piotra 

Radowskiego o wystąpienie o odznaczenie „Orła Białego” dla Pana Kobylańskiego. 

 Dr. Modelska-Creech występuje o odznaczenie Orła Białego dla śp. Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej 

Moskala z Chicago, USA oraz o tytuł Kustosza Pamięci z Radia „Otwarty Mikrofon” Chicago USA, 25 lat pracy codzienna 

audycja między godz. 17.00 a 19.00. Pani Łucja Śliwa współpracuje z Radiem Maryja i TV Trwam przez wiele lat. 

 

Przedstawiciele Polonii austriackiej skupieni w środowisku Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego (PP-

Ch) składają następujące postulaty:  

 

 Uważamy za niezwykle zasadne powołanie w Poloniach krajowych społecznych konsultantów ds. polonijnych 

wspierających władze RP w ustalaniu i realizacji oficjalnej polityki skierowanej do Polonii i Polaków żyjących poza 

granicami kraju. Osoby te powinny być dobierane ze sprawdzonych i aktywnych patriotycznych środowisk danej Polonii. 

Podniosłoby to w sposób znaczny prestiż tych środowisk, przez tyle lat marginalizowanych przez władze III RP. Konsultanci 



służyłby doraźną pomocą szeroko rozumianą, w tym także spełniałby rolę organu opiniującego ws. dekoracji państwowych dla 

Polaków żyjących poza granicami kraju. 

 

 XXII Forum Polonijne wzywa Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, aby wszyscy kandydaci na stanowiska konsuli 

i ambasadorów byli opiniowani przez środowiska zorganizowanej Polonii z krajów ich działania. 

 

 XXII Forum Polonijne wzywa władze RP do stworzenia procedur ułatwiających uzyskanie przez emigrantów 

politycznych z okresu „Solidarności” do otrzymywania ważnych polskich dokumentów urzędowych (paszportów, dowodów 

osobistych, aktów stanu cywilnego itd.). 

 

 W ostatnich latach, w mediach i szeroko pojętej sferze publicznej, coraz częściej podejmowane są próby 

umniejszania roli Niemców jako sprawców i katów podczas II wojny światowej. Nieprecyzyjne, czy jednoznacznie brzmiące 

sformułowania, wypowiadane przez osoby publiczne, wskazują na Polaków jako współwinnych za niemieckie zbrodnie 

wojenne i ich ludobójstwa. Uczestnicy XXII Forum Polonijnego żądają od władz RP kategorycznych działań mających na celu 

przeciwstawienie się tego rodzaju wysoce niesprawiedliwym tendencjom. Oczekujemy także od polskich placówek 

dyplomatycznych daleko idącej pomocy dla organizacji, które czynnie przeciwstawiają się antypolonizmowi. 

 

 XXII Forum Polonijne wzywa władze RP do zdecydowanych działań, w tym także oficjalne wystąpienie o pomoc na 

arenie międzynarodowej, w celu odzyskania wraku samolotu  rozbitego 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku oraz wszelkich 

innych dowodów tego tragicznego wydarzenia.   

 

 XXII Forum Polonijne w Toruniu upoważnia i zobowiązuje przedstawiciela Polonii austriackiej Piotra Radowskiego 

do wypełnienia i złożenia do Prezydenta RP wniosku o nadanie śp. Prezesowi USOPAŁ Janowi Kobylańskiemu Orderu Orła 

Białego. 

 


