
Sprawozdanie delegatek na Światowy Zjazd Polonii Świata – 09 - 11 listopada 2013 

W tym roku Zjazd Polonii  Świata odbył się w średniowiecznym Zamku w Pułtusku. Głównym celem 

spotkania było zreaktywizowanie Rady i wybór nowych członkow Egzekutywy. Prezydentem Rady Polonii 

Świata został wybrany Jan Cytowski, inżynier z Kanady, znany działacz społeczny, były Prezes KPK (Okręg 

Toronto). Jak powiedział, jednym z głównych zadań jest skupienie uwagi na problemie zachowania i 

obrony dobrego imienia Polski i Polaków na świecie, a także promowanie osiagnięć Polaków poprzez 

informację. Jest ważnym, żeby dane historyczne nie były zniekształcane. 

Dwie delegatki Światowego Zjednoczenia Polek - Dr. Yvonne Bogorya-Buczkowska i Katarzyna 
Grandwilewska podkreśliły wagę edukacji i zachowania pamięci o osiągnieciach Polaków na świecie.  
68 delegatów Zjazdu zgodziło się co do ważnej roli zachowania polskiego dziedzictwa  kulturowego. 
Zachodzi potrzeba lepszej komunikacji i informacji, aby członkowie naszej Rady znali osiągniecia 
zasłużonych Polaków. 
 
Dnia 10 listopada odbyło się specjalne spotkanie delegatek, które są członkami Światowego 
Zjednoczenia Polek założonego w r. 1978 na posiedzeniu Rady Polonii Świata w Toronto. 
Dyskutowałyśmy nasz Statut i potrzeby różnych krajów członkowskich. W spotkaniu brały udział 
delegatki USA, Anglii, Kanady, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, a także Szwecji i Węgier. Pani Helena  Miziniak, 
obecnie wiceprezes Rady Polonii Świata, spotkała się z nami i poparła idee kontynuowania SZP w ramach 
Polonii Świata.  Co do przyszłych planów, głównym naszym postanowieniem było otwarcie strony 
internetowej z linkami dla wszystkich członkowskich organizacji. Potrzeby Wschodu są zupełnie inne - 
dalej potrzebują od nas pomocy w zakresie nauczania języka polskiego i literatury (książki w języku 
polskim). Na Białorusi , Ukrainie i Litwie jest kryzys pism polonijnych - brak funduszy na druk. Potrzebna 
jest lepsza komunikacja między Wschodem i Zachodem, więcej informacji o sprawach kobiet. Wspólne 
akcje można przeprowadzić za pomoca internetu. Delegatka z Bułgarii zgłosiła propozycję ufundowania 
stypendiów dla utalentowanej młodzieży polonijnej.  Postanowiono, że na następną kadencję ( 4 lata) 
Kanada powinna kontynuować prowadzenie SZP. 
 
Na Zjeździe pokazana została wystawa „Polish Spirit” - „Duch polskości w Kanadzie”stworzona przez 
Federację Polek w Kanadzie i przetłumaczona na język polski przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 
Wystawa ta została przygotowana przez Wspólnotę Polską na Zjazd Rady Polonii Świata w Pułtusku oraz 
później pokazana w  Warszawie w Domu Stowarzyszenia na Krakowskim Przedmiesciu 64, gdzie była 
eksponowana do 6 grudnia 2013. Potem będzie ona przesłana do innych ośrodków Wspólnoty Polskiej . 
Jest to duży wkład Federacji Polek w przekazanie informacji o osiągnięciach Kanadyjczyków polskiego 
pochodzenia. Dziękujemy  Wspólnocie za przygotowanie wystawy na ten Zjazd i mamy nadzieję, że 
powędruje ona dalej w Polskę. 
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