
Notatka z obchodów 10-lecia Federacji Polonii Francuskiej. 

              W dniach 02-04 maja 2014 roku odbyły się w Paryżu jubileuszowe obchody  z okazji 

10-tej rocznicy powstania we Francji - Federacji Polonii Francuskiej. W ochodach 

uczestniczyli działacze polonijni z Francji a także przedstawiciele Polonii z :  Austrii, (Piotr 

Radowski) , Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. Przez cały czas 

obchodów działaczom polonijnym towarzyszyli posłowie polskiego Sejmu Jan Dziedziczak 

oraz Adam Kwiatkowski a krótko na początku  pierwszego dnia także ambasador RP we 

Francji i  minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. W pierwszym dniu był 

także obecny przedstawiciel Parlamentu Francuskiego.  Obchody rozpoczęły się całodniową 

sesją plenarną w sali Parlamentu Francuskiego podczas, której przemawiali min zaproszeni  

goście z Polski i Francji, działacze Polonii francuskiej oraz zaproszeni przedstawiciele innych 

polskich Diaspor.  Drugi dzień obchodów został zapoczątkowany Mszą św. w intencji  

Ojczyzny oraz Polonii Francuskiej. Po Mszy poświęcony został sztandar nowo powstałej we 

Francji organizacji polonijnej -  Stowarzyszenia Obrońców Krzyża. Dalsza część dnia 

wypełniona została zwiedzaniem, dosyć  licznych w Paryżu, poloników w tym Domu 

Kombatanta.  W trzecim, ostatnim dniu obchodów, działacze polonijni oraz polscy 

parlamentarzyści spotkali się w paryskim Domu Kombatanta, gdzie prezes Federacji  

podsumował 10 lat istnienia tej organizacji po czym uczestnicy udali się pod Łuk Triumfalny. 

Pod Łukiem Triumfalnym, na płycie pamiątkowej, złożone zostały uroczyście wieńce. 

Uroczystość jak i całe Jubileuszowe Obchody zostały oficjalnie zakończone pod Łukiem 

Triumfalnym  odśpiewaniem, przy dźwiękach wojskowej orkiestry, polskiego i francuskiego 

Hymnu.  

         W przeddzień oficjalnych obchodów w ramach Jubileuszu 10-lecia FPF Piotr Radowski 

wziął udział w nadzwyczajnym zebraniu Stowarzyszenia „Kresy”. W spotkaniu obok 

członków tej organizacji uczestniczyły także  osoby współtworzące w 2004 roku Federację:    

Barbara Płaszczyńska i Krystyna Orłowicz oraz prezes Stowrzyszenia Kombatantów Polskich 

i Ich Rodzin we Francji - Jan Kukuryka. 

Piotr Radowski maj 2014 r. 

     ------------------------------------------ 
         Paryż, 02.05.2014 r. Senat Republiki 

Francuskiej Pałac Luksemburski Sala Clemenceau. 

Dobry wieczór, 

Pan przewodniczący trochę mnie już przedstawił ja 

chciałbym tylko dodać, że reprezentuję tutaj  

bezpośrednio Polsko – Austriacki Klub „Sierpień 



‘80”, który istnieje w Austrii od 1980 roku a pośrednio nieformalną strukturę polonijną w 

Austrii a mian. Porozumienie Patriotyczno – Chrześcijańskie. 

             Proszę Państwa, chciałbym docenić Państwa wytrwałość i uszanować niewątpliwe, po 

tylu godzinach, znużenie dlatego moje wystąpienie, które miałem przygotowane na 4 kartkach 

skróciłem szybko do jednej strony: 

Wielce Czcigodny Księże Infułacie , Panie Prezesie, Szanowni Państwo, 

Dziekuję za zaproszenie mnie do udziału w 

jubileuszowych obchodach  Federacji Polonii 

Francuskiej.   Jest dla mnie  wielkim zaszczytem 

mieć możliwość przebywania z Państwem w 

dniach tego jubileuszu. 

Tak sie składa, że przed 10 laty byłem jednym z 

uczestników Zjazdu założycielskiego  i  pamiętam 

entuzjazm delegatów jak i samą atmosferę 

panującą  na tym spotkaniu. 

Polonia francuska stosunkowo późno podjęła, pozytywnie zakończoną, próbę oficjalnego 

połączenia się, tworząc Federację Polonii Francuskiej.  Być może jedną z przyczyn tego była 

jej wielkość  - należycie przecież  do jednej z największych diaspor polskich  w świecie.  

Prosze Państwa,  z informacji, które udało mi się uzyskać wynika, że  proces integrcyjny i 

współpraca w Polonii francuskiej nie przebiega tak jakby tego sobie życzyła pokaźna ilość 

działaczy polonijnych we Francji.  

Nie będę próbował głębiej analizować tego stanu rzeczy, powiem tylko, że moim zdaniem, a 

mam je na podstwie doświadczeń z Polonii austriackiej i innych, z którymi mam kontakt, 

przyczyny rozprościerają się od Warszawy poprzez Londyn  po Wiedeń, Berlin czy Paryż. Na 

pociesznie, o ile może to być pocieszeniem, powiem, że chyba we wszystkich bez mała, 

polskich diasporach w świecie, gdzie działa wiecej niż jedna organizacja, proces integracyjny 

pomiędzy organizacjami został zahamowany bądź Polonia rozbita.  

Bardzo ważne jest jednak to, co chciałbym z całą mocą podkreślić, że istnieje we Francji 

struktura organizacyjna,  która w założeniu ma integrowanie skupisk polonijnych. Jest to 

bowiem bardzo mocna podstawa do rozwoju. Chcałbym też wyrazić  nadzieję, że spotkania 

działaczy w ramach jubileuszu Federacji przyczynią się do tego a jej kierownictwo dołoży  

wszelkich starań aby tak sie stało.  

                                                    ---------------------------------------------- 


