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OPIEKA NAD POLONI� I EMIGRACJ� PO 1989 ROKU

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” powo�ano do  ycia 7 lutego 1990 r.
Pomys�odawc! i g�ównym inicjatorem by� Andrzej Stelmachowski (1925-2009),
wybitny profesor prawa, a w latach 1989-– 1991 marsza�ek senatu. Znaczn! rol"
w tym wydarzeniu odegra�a hierarchia ko#cielna, która by�a  ywo
zainteresowana losem Polaków i osób polskiego pochodzenia zw�aszcza na
terenach Zwi!zku Radzieckiego1. Warto podkre#li$, i  stowarzyszenie powsta�o
w okresie niezwykle burzliwym dla najnowszych dziejów Polski. Od
zaprzysi" enia rz!du Tadeusza Mazowieckiego nie min"�o nawet pi"$ miesi"cy.
Polska wci!  znajdowa�a si" w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej
i Uk�adzie Warszawskim, a w kraju stacjonowa�o ponad 50 tys.  o�nierzy Armii

Radzieckiej. Dla wielu decydentów sprawy Polonii wydawa�y si" marginalnymi
dla interesów pa%stwa, czemu dawali wyraz w swoich wypowiedziach2.
Powo�anie stowarzyszenia mia�o wi"c na celu nie tylko otoczenie opiek! polskiej
diaspory, lecz tak e zmian" nastawienia do niej rz!dz!cych w kraju.

Utworzenie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przyspieszy�o
likwidacj" Towarzystwa &!czno#ci z Poloni! Zagraniczn! „Polonia”. Instytucja
ta, utworzona w warunkach realnego socjalizmu, nie odpowiada�a potrzebom

demokratyzuj!cego si" kraju. Jak przyzna� Józef Klasa, ostatni sekretarz
generalny Towarzystwa: „Byli#my niewiarygodni, nie potrafili#my si"
zdystansowa$ od szkodliwej polityki w�adz wobec emigracji”3. Podobnych
problemów nie mia�o natomiast kierownictwo „Wspólnoty Polskiej”. Jej prezes
Andrzej Stelmachowski by� nie tylko niekwestionowanym autorytetem
w dziedzinie prawa cywilnego, lecz równie  doradza� strajkuj!cym w Stoczni
Gda%skiej w sierpniu 1980 r. Ponadto w latach 1987-1990 prezesowa�
warszawskiemu Klubowi Inteligencji Katolickiej (KIK) i blisko wspó�pracowa�
z hierarchi! ko#cieln!4. Podobne  yciorysy �!czy�y wi"kszo#$ dzia�aczy nowego
stowarzyszenia. Dzi"ki temu prze�amano pewn! barier" nieufno#ci pomi"dzy
Poloni! a instytucj! krajow!, maj!c! za zadanie opiek" nad polsk! diaspor!.

1 A. Grzeszczuk, 20 lat Wspólnoty z Kresami, „Rzeczpospolita” z 20 pa'dziernika 2010 r.
2 G�o#nym echem w#ród Polonii odbi�a si" informacja, i  polscy emigranci nie b"d! mogli

g�osowa$ w drugiej turze wyborów prezydenckich w grudniu 1990 r. Por. J. Kalabi%ski, Polonia

chce równych praw, „Gazeta Wyborcza” z 22 listopada 1990 r.
3 Umar�a „Polonia”, niech  yje Polonia, „Gazeta Wyborcza” z 26 marca 1990 r.
4 J. Sadecki, M. Suboti$, Patriarcha z fantazj! szwole era, „Rzeczpospolita” z 8 kwietnia 2009 r.
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„Przepraszamy za wszystkie krzywdy – g�osi�a deklaracja stowarzyszenia – jakie
wyrz!dzono Polakom  yj!cym za granic!. Chcemy uczyni$ wszystko, aby kraj
by� domem dla ka dego Polaka  yj!cego na obczy'nie”5.

„Wspólnota Polska” sta�a si" jedynym spadkobierc! maj!tku
zlikwidowanego Towarzystwa &!czno#ci z Poloni! Zagraniczn! „Polonia”.
Oznacza�o to, i  nowe stowarzyszenie przej"�o po „Polonii” – obok kont
bankowych – m.in. warszawsk! siedzib" na Krakowskim Przedmie#ciu, zamek
w Pu�tusku, który pierwotnie mia� s�u y$ jako „centrum  ycia polonijnego”, tzw.
Domy Polonii, siedzib" w Krakowie, a tak e trzy biblioteki, o#rodki wakacyjne
i metodyczne6. Cz"#$ z powy szych nieruchomo#ci zosta�a sprzedana lub
wydzier awiona na inne cele, a zysk z tego tytu�u przeznaczono na bie !ce

funkcjonowanie „Wspólnoty Polskiej”.
W lipcu 1990 r. Senat RP podj!� uchwa�" „w sprawie zlecenia zada% dla

Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» oraz ustalenia dotacji z bud etu Kancelarii
Senatu na finansowanie zada% zleconych”. W sferze symbolicznej uchwa�a
oznacza�a ponowne obj"cie przez Senat patronatem i opiek! polskiej diaspory.
Podobnie jak w wielu innych aspektach odradzaj!cej si" demokracji, tak e w tym
przypadku w�adze zdecydowa�y si" skorzysta$ ze wzorców rodem z Drugiej

Rzeczypospolitej. W sferze praktycznej natomiast przyj"ta uchwa�a dawa�a
„Wspólnocie Polskiej” wy�!czno#$ w dysponowaniu #rodkami finansowymi na
pomoc dla Polonii i polskiej emigracji. Sytuacja zmieni�a si" w roku 1994, kiedy
to decyzj! Prezydium Senatu mo liwe sta�o si" wspieranie innych stowarzysze%
i fundacji, których dzia�alno#$ dotyczy�a wychod'stwa7.

W prze#wiadczeniu jej pomys�odawców, „Wspólnota Polska” mia�a
odegra$ wa n! rol" w utrzymaniu �!czno#ci pomi"dzy Polakami w kraju i na

obczy'nie. „Celem Stowarzyszenia – g�osi strona internetowa – jest zespolenie
wysi�ków w umacnianiu wi"zi Polonii i Polaków zamieszka�ych za granic!
z Ojczyzn!, jej j"zykiem i kultur! oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu
ró norodnych potrzeb Rodaków rozsianych po #wiecie”8. Szczegó�owy program
zosta� opracowany, a nast"pnie zmodyfikowany po konsultacjach
przeprowadzonych w trakcie Spotkania Polonii Wschodu i Zachodu w Rzymie
w 1990 r. oraz podczas trzech krajowych Zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy
w latach 1993, 2001 i 2007. Warto nadmieni$, i  rzymskie spotkanie odby�o si"
pod auspicjami Jana Paw�a II. Zaanga owanie papie a dodatkowo scementowa�o
wspó�prac" stowarzyszenia z instytucjami ko#cielnymi, zw�aszcza w odniesieniu
do polskiej diaspory w krajach by�ego ZSRR.

5 Tam e.
6 Tam e.
7 Udzia� Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w  yciu Polonii i Polaków za granic! w latach

1989-2007, [Online]: http://www.senat.gov.pl/k6/polonia/2007/1a.htm (10 grudnia 2010).
8 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, http://www.wspolnota-polska.org.pl/index.php?id=intro

(10 grudnia 2010).
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Cele i za�o enia stowarzyszenia zawarte s! w jego statucie. Rozdzia�
drugi statutu, którego ostatnia wersja uchwalona 10 maja 2008 r. g�osi,
i  „Wspólnota Polska” stawia sobie za cele m.in.:

 inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej
wspó�pracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzn!
w dziedzinach: o#wiaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki
i sportu;

 propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania j"zyka polskiego
oraz podtrzymywania jego znajomo#ci w#ród Polonii i Polaków za
granic!;

 pog�"bianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji oraz dzia�anie na

rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;
 pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w j"zyku polskim;
 obrona praw polskiej mniejszo#ci narodowej9.

Powy sze cele stowarzyszenie ma realizowa$ g�ównie poprzez
wspó�prac" z wszystkim instytucjami zainteresowanymi podtrzymywaniem
i rozwijaniem wi"zi z Poloni! i Polakami mieszkaj!cymi na obczy'nie. Ponadto

w#ród swoich priorytetów, dzia�acze „Wspólnoty Polskiej” umie#cili m.in.
„tworzenie warunków u�atwiaj!cych m�odzie y polonijnej zdobywanie
wykszta�cenia w Polsce oraz sprawowanie nad ni! opieki, prowadzenie
dzia�alno#ci wydawniczej i centrów informacji polonijnej, organizowanie polsko-
polonijnych spotka% #rodowiskowych oraz zjazdów Polonii i Polaków
z Zagranicy, a tak e przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy
humanitarnej”10.

Analiza statutu stowarzyszenia wskazuje, i  „Wspólnota Polska”
koncentruje swoje dzia�ania na Polakach i osobach polskiego pochodzenia
zamieszkuj!cych tereny by�ego Zwi!zku Radzieckiego. W wyniku dezintegracji
ZSRR w grudniu 1991 r., ponad milion osób przyznaj!cych si" do polsko#ci
znalaz�o si" w granicach kilku niepodleg�ych republik11. Spo#ród nich 80 procent
przypad�o na tereny Bia�orusi (ok. 382 tys.), Ukrainy (290 tys.) i Litwy
(240 tys.)12. W samej Federacji Rosyjskiej mniejszo#$ polsk! szacowano na
pocz!tku lat 90. ub. w. na ok. 100 tys. osób. Jednocze#nie nale y przypomnie$ za

Hieronimem Kubiakiem, i  w zdecydowanej wi"kszo#ci z powy szych
przypadków termin emigranci nie odpowiada rzeczywisto#ci: „To nie oni [Polacy
zamieszkuj!cy tereny by�ego ZSRR – przy. aut. aut.] przekroczyli granic" swego

9 Statut Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
10 Tam e.
11 Wed�ug Sowieckiego Powszechnego Spisu Ludno#ci z 1970 r., na terenie ZSRR mieszka�o

1 167 000 Polaków. Dane za: J. Siedlecki, Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1986, Gda%sk

1990, s. 322-323.
12 Tam e.
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terytorium pa%stwowego (co zawsze stanowi warunek sine qua non emigracji),
lecz granice te – w wyniku ustale% mi"dzynarodowych i umów bilateralnych
przeci"�y ich habitat, rozdzielaj!c ojczyzn" ideologiczn! od ojczyzny prywatnej

/…/, Macierz od ojcowizny”13. Przez ca�y okres trwania Zwi!zku Radzieckiego
spo�eczno#ci tej Kreml odmawia� prawa do kultywowania w�asnej historii,
tradycji i j"zyka. Tak e rz!d w Warszawie nie by� zainteresowany wspieraniem
Polaków w Zwi!zku Radzieckim, obawiaj!c si" wzrostu antyradzieckich
nastrojów.

Wybicie si" Polski na pe�n! niepodleg�o#$ oraz implozja ZSRR
postawi�y problem Polaków na wschodzie w centrum zainteresowa%
stowarzyszenia i izby wy szej parlamentu: „Pocz!tkowo niemal ca�o#$ #rodków

przeznaczano na pomoc Polakom na Wschodzie. Senat Rzeczypospolitej Polskiej
ma znaczny udzia� w historycznym procesie odradzania si" polsko#ci na terenach
pa%stw powsta�ych w wyniku rozpadu ZSRR”14. Takie przesuni"cie akcentów
wi!za�o si" z prze#wiadczeniem w�adz stowarzyszenia, i  polska diaspora na
Zachodzie by�a wystarczaj!co silna materialnie i politycznie, aby przetrwa$ bez
wydatnej pomocy z kraju. Z kolei w przypadku rodaków mieszkaj!cych na
terenie dawnego Zwi!zku Radzieckiego takiej pewno#ci nie by�o. Jak ju 
wspomniano, du ! rol" w ukierunkowaniu dzia�a% „Wspólnoty Polskiej” ku
wschodnim terenom odegra� Ko#ció� katolicki. Warunki do rozwoju katolicyzmu
by�y skrajnie niekorzystne, zw�aszcza w krajach takich jak Rosja i Ukraina, gdzie
prawos�awie zajmuje monopolistyczn! pozycj". Ponadto tamtejsze w�adze
niech"tnie podejmowa�y temat zwrotu dóbr ko#cielnych, zagarni"tych po
przej"ciu kontroli nad tymi terenami przez Armi" Czerwon! (od 1946 r. Armi"
Radzieck!)15.

Problemy Ko#cio�a katolickiego na�o y�y si" na problemy ca�ej polskiej
spo�eczno#ci na wschodzie. Nawet w przypadkach, gdzie lokalne w�adze godzi�y
si" na budow" nowych ko#cio�ów i odprawianie nabo e%stw, stawia�y warunek,
aby wszystkie uroczysto#ci religijne odbywa�y si" w oficjalnym j"zyku danego
kraju. Takie dzia�ania nie tylko utrudnia�y Polakom i ich potomkom
praktykowanie katolicyzmu, lecz tak e zagra a�y zachowaniu ich wyj!tkowej
to samo#ci. Jak stwierdzi� jeden z ksi" y pracuj!cych w Bia�orusi po 1989 r.:
„Do niedawna Polacy na Bia�orusi byli kojarzeni z Ko#cio�em katolickim.

Mi"dzy Polakiem i katolikiem stawiono znak równo#ci”16. Wydaje si", i 

13 H. Kubiak, Polacy i Polonia w ZSRR: kwestie terminologiczne, periodyzacja, rozmieszczenie

przestrzenne, szacunki ilo"ciowe, w: Mniejszo"ci polskie i Polonia w ZSRR, (red.) H. Kubiak,

T. Paleczny, J. Rokicki, M. Wawrykiewicz, Wroc�aw-Warszawa-Kraków 1992, s. 17.
14 Udzia� Senatu..., op. cit.
15 Zob. J. Pruszy%ski, Dziedzictwo kultury Polski – jego straty i ochrona prawna, t. I-II, Kraków

2001; D. Matelski, Grabie  i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowo ytnych do

wspó�czesnych, t. I-II, Kraków 2006.
16 Ks. J. Puzyna, Duszpasterstwo Polaków na Bia�orusi – dzisiaj i jutro, „My#l.pl”, 2008, nr 10.
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z powy sz! opini! zgadza�a si" „Wspólnota Polska”. W przekonaniu jej w�adz,
polska diaspora w Bia�orusi, Rosji czy na Ukrainie wymaga�a znacznego
wsparcia. Tak e w pa%stwach zaliczaj!cych si" do kr"gu zachodniej cywilizacji,

jak Litwa czy &otwa wyst"powa�y problemy i napi"cia na linii w�adze krajowe –
Ko#ció� katolicki – polska mniejszo#$. Nic wi"c dziwnego,  e „Wspólnota
Polska” (a w #lad za ni! tak e Senat), rozpocz"�a blisk! wspó�prac" z hierarchi!
ko#cieln!.

Dzia�ania „Wspólnoty Polskiej” na rzecz Polaków na wschodzie
przybiera�y ró ne formy. Priorytetem sta�o si" finansowanie inicjatyw maj!cych
podtrzymywa$ wi"' diaspory z ojczyzn!. Z racji trudno#ci gospodarczych krajów
by�ego ZSRR, nak�ady na edukacj" s! tam stosunkowo niskie, nie wspominaj!c

ju  o wspomaganiu szkolnictwa polonijnego. Dlatego cz"#$ z tych zada% musia�a
przej!$ „Wspólnota Polska”. Tak by�o np. na Ukrainie, gdzie decyzj!
tamtejszego ministerstwa o#wiaty doprowadzono do likwidacji nauczania j"zyka
polskiego w 1996 r.17. Sta�o si" tak pomimo odpowiednich zapisów traktatu
polsko-ukrai%skiego, podpisanego przez obie strony zaledwie cztery lata
wcze#niej. O skali pomocy dla tamtejszego polonijnego szkolnictwa #wiadczy
fakt, i  w samym roku szkolnym 1996/1997 Polska przeznaczy�a na ten cel

ponad 1,2 mln z�. Za t" kwot" m.in. wyremontowano trzy szko�y i wybudowano
jedn! now!18. Ponadto „Wspólnota Polska” wspiera�a rozwój ró nego rodzaju
stowarzysze% jak np. Stowarzyszenie Lekarzy Polskich na Ukrainie czy
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej19. Podobnie, cho$ na
odpowiednio mniejsz! skal", wspierano rozwój polonijnej kultury w pozosta�ych
krajach by�ego ZSRR.

Kulminacyjnym punktem dzia�alno#ci „Wspólnoty Polskiej” na rzecz

Polaków na wschodzie by�o wprowadzenie tzw. Karty Polaka. Ustawa, przyj"ta
w dniu 7 wrze#nia 2007 r., nadawa�a specjalne przywileje osobom zdolnym
wykaza$ „swój zwi!zek z polsko#ci! przez przynajmniej podstawow! znajomo#$
j"zyka polskiego, który uwa a za j"zyk ojczysty, oraz znajomo#$ i kultywowanie
polskich tradycji i zwyczajów”20. W tworzenie Karty Polaka, obok Senackiej
Komisji Spraw Emigracji i &!czno#ci z Polakami za Granic!, aktywnie w�!czy�o
si" stowarzyszenie, na czele z jej prezesem Andrzejem Stelmachowskim21. On
sam przyzna�, i  polski projekt wzorowany by� na analogicznych rozwi!zaniach

17 A. Chodkiewicz, Traktat polsko-ukrai#ski 5 lat po podpisaniu, Biuletyn Stowarzyszenia

„Wspólnota Polska”, listopad 1997.
18 O"wiata polska na Ukrainie, Biuletyn Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, stycze% 1998.
19 Por.  EJ, Stowarzyszenie Lekarzy Polskich na Ukrainie, Biuletyn Stowarzyszenia „Wspólnota

Polska”, grudzie% 1997.
20 Ustawa z dnia 7 wrze"nia 2007 r. o Karcie Polaka,. Dz. U. RP, nr 180, poz. 1280.
21 Sprawozdanie z dzia�alno"ci Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” VI kadencji (okres od kwietnia

2005 r. – do kwietnia 2008 r.).
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z W"gier, Litwy czy S�owacji22. Jednocze#nie Stelmachowski odrzuci� krytyk"
Karty Polaka, wedle której powodowa�a ona tylko animozje wewn!trz krajów
zamieszkania lub tworzy�a sztuczne podzia�y. Jako „moralny obowi!zek pa%stwa

polskiego wobec rodaków zamieszka�ych na obczy'nie” ustaw" popar�y tak e
m.in. w�adze Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych23.

Karta Polaka wywo�a�a wiele kontrowersji w kraju jak i za granic!.
Wypada zacytowa$ Marcina Kul", który zabra� g�os w imieniu przeciwników
ustawy: „Je#li potencjalni jej [Karty Polaka – K.W.] beneficjenci s! lud'mi,
którzy nie mog! b!d' nie chc! aspirowa$ do obywatelstwa swojego kraju
wyj#ciowego, to mo e nie nale y d! y$ do tworzenia wyra'nej granicy pomi"dzy
nimi a pozosta�ymi obywatelami kraju przyjmuj!cego? Czy uwa aliby#my za

pozytywne, gdyby w Polsce mniejszo#ci narodowe uzyska�y taki dokument
swojej narodowo#ci od którego# z pa%stw o#ciennych? Niby nic w tym z�ego, ale
jak e naznacza cz�owieka taki niby-paszport!”24. Obawy profesora Uniwersytetu
Warszawskiego zosta�y potwierdzone przez decyzj" litewskiego sejmu, który
uzna� Kart$ Polaka za dokument wi! !cy si" z zobowi!zaniami wobec pa%stwa
polskiego25.

Wydaje si",  e pomys�odawcy Karty Polaka, w tym „Wspólnota Polska”

pope�nili kilka b�"dów. Pierwszym by�o niedocenienie faktu, i  republiki
tworz!ce niegdy# ZSRR wyj!tkowo alergicznie reagowa�y na wszelkie próby
(realne lub wyimaginowane) podwa ania ich m�odej niepodleg�o#ci. Tak
nadawanie Karty Polaka swoim obywatelom odczytywa�y w�adze Litwy. W ich
mniemaniu dokument stanowi� niebezpieczny proceder, który móg� sk�oni$ np.
Rosj" do wywierania jeszcze wi"kszego wp�ywu na cz"#$ litewskich obywateli
rosyjskiego pochodzenia26. Za kolejny b�!d mo na uzna$ niewystarczaj!ce

konsultacje z zagranicznymi partnerami. Odwo�uj!c si" do komentarzy
prasowych z republik ba�tyckich, Kazachstanu czy Ukrainy wypada stwierdzi$,
i  uchwa�a o Karcie Polaka zaskoczy�o tamtejsze w�adze. W debacie krajowej
problem Karty Polaka pojawia� si" raczej okazjonalnie. Taka sytuacja
doprowadzi�a do wielu wyst!pie% przeciwko nadawaniu specjalnych przywilejów
osobom polskiego pochodzenia. Jak donosi�a Polska Agencja Prasowa
powszechny by� strach, i  dzi"ki Karcie Polaka „nawet milion Ukrai%ców b"dzie
móg� pracowa$ i mieszka$ w Polsce, bra$ zasi�ki, korzysta$ ze s�u by zdrowia

i bezp�atnej edukacji”. Obawy te si" nie sprawdzi�y o czym #wiadcz! liczby – do

22 J. Dytkowski, Nie o wszystkim pieni!dz decyduje. Rozmowa z Andrzejem Stelmachowskim, „Nasz

Dziennik” z 21 czerwca 2007 r.
23 T.A. Pilat, List informacyjny nr 3/2006.
24 M. Kula, Obywatel kraju i "wiata, „Ethos”, 2009, nr 87-88.
25 Por. C. Paczkowska, Karcianej histo(e)rii cd., „Tygodnik Wile%szczyzny” z 11 grudnia 2008 r.
26 Kontrowersje wobec Karty Polaka, „Biuletyn Polonijny Ministerstwa Spraw Zagranicznych”,

2009, nr 2.
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maja  2010  r. Kart$ Polaka otrzyma�o w sumie oko�o 32 tys. osób z terenów
by�ych republik radzieckich27.

Chocia  „Wspólnota Polska” koncentruje si" przede wszystkim na

pomocy Polakom na wschodzie, to jej dzia�ania skierowane s! tak e na polsk!
diaspor" w krajach zachodnich. Jak ju  wspomniano, emigracja
niepodleg�o#ciowa w Wielkiej Brytanii czy Polonia w Stanach Zjednoczonych
nale a�y do najaktywniejszych, tak pod wzgl"dem politycznym, jak
i kulturowym. Wielkie znaczenie mia�a tak e niedawna historia polskiego
uchod'stwa, w której czo�owe role odgrywa�y oficjalne w�adze RP na
uchod'stwie oraz Kongres Polonii Ameryka%skiej. W pierwszych latach,
„Wspólnota Polska” dysponowa�a ograniczonymi #rodkami, st!d musia�a
dokona$ wyboru pomi"dzy pomoc! dla Polonii na Wschodzie i Zachodzie.
Wybrano – o czym pisano wcze#niej – wspieranie polskich zbiorowo#ci na
terenie by�ego ZSRR, które nie posiada�y ani do#wiadczenia, ani funduszy jak
by�o to w przypadku organizacji polonijnych w Wielkiej Brytanii, Francji czy
Stanach Zjednoczonych. Nie oznacza to, aby zachodnia polska diaspora
pozbawiona by�a jakichkolwiek problemów. Za najwa niejsze mo na uzna$
malej!ce zainteresowanie rodzim! kultur!, j"zykiem i histori!, szczególnie

najm�odszego pokolenia emigrantów, a tak e rozczarowanie elit tzw. Drugiej
Wielkiej Emigracji sytuacj! w kraju28.

Wychodz!c naprzeciw powy szym problemom, stowarzyszenie
koncentruje swoje wysi�ki na promocji polskiej kultury w#ród zachodnich
spo�ecze%stw. Przyk�adem takiej dzia�alno#ci by�o wspieranie Instytutu J"zyka
i Kultury Polskiej oraz Stowarzyszenia „Polonium” we francuskim Lyonie.
Pomimo i  ograniczone #rodki finansowe uniemo liwi�y „Wspólnocie Polskiej”

pe�ne partycypowanie w kosztach prowadzenia przez instytut np. szko�y polskiej
dla m�odzie y, to jej w�adze cz"sto lobbowa�y w#ród krajowych decydentów za
wi"kszym wsparciem tej instytucji29. Na marginesie nale y doda$, i  kolejne
rz!dy ró nie widzia�y swój udzia� w finansowaniu instytucji i wydarze%
polonijnych. Z jednej strony raczej niech"tny stosunek dawnej emigracji wobec
tzw. gabinetów postkomunistycznych nie sprzyja� rozwojowi obopólnych
kontaktów zw�aszcza w okresie dominacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Z drugiej strony rz!dy solidarno#ciowe stara�y si" wykorzystywa$ #rodowiska

polonijne dla bie !cych celów, co spotyka�o si" z krytyk! m.in. paryskiej
„Kultury”. Z racji tego, i  „Wspólnota Polska” jest instytucj! zale n! od Senatu,

27 32 tysi!ce Polaków zza wschodniej granicy otrzyma�o kart$ Polaka, PAP, depesza z 20 maja

2010 r.
28 Wyraz niezadowolenia klas! polityczn! w Polsce po 1989 r. i ogólnym kierunkiem przemian

wyra a� np. Gustaw Herling-Grudzi%ski w swoim cyklu pt. „Dziennik pisany noc!”, drukowany

pierwotnie w paryskiej „Kulturze”, a nast"pnie w Tygodniku „Solidarno#$”.
29 A. Panecka, Lyo#ski znak zapytania, Biuletyn Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, luty 1999.
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a jej w�adze tworz! politycy, spory parlamentarne cz"sto dotyka�y jej
dzia�alno#ci.

„Wspólnota Polska” stara si" przede wszystkim umacnia$ zwi!zki

#rodowisk polonijnych z krajem. Gro'ba wynarodowienia emigrantów nabra�a
wagi zw�aszcza po maju 2004 r., kiedy w wyniku akcesji Polski do Unii
Europejskiej otworzy�y si" rynki pracy w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji.
Wówczas to w poszukiwaniu lepszych zarobków ojczyzn" opu#ci�o od jednego
do dwóch milionów Polaków30. Nap�yw nowych emigrantów o ywi� ju 
istniej!ce stowarzyszenia czy instytucje, jak Zjednoczenie Polskie w Wielkiej
Brytanii, które na nowo sta�o si" centrum  ycia polskiej diaspory na Wyspach
Brytyjskich31. Tak e w krajach, w których Polacy nigdy nie stanowili znacz!cej

mniejszo#ci, jak np. w Szwecji, fala emigracji zarobkowej odmieni�a ten stan
rzeczy. W roku 2005 prezes tamtejszego Zrzeszenia Organizacji Polonijnych
zosta�a wybrana przewodnicz!c! The Cooperation for Ethnical Association in
Sweden (SIOS), organizacji, w której dzia�a szesna#cie najwi"kszych
cudzoziemskich organizacji krajowych32.

Odrodzony Senat RP powróci� do swojej przedwojennej roli opiekuna
Polonii i emigracji. Wi"kszo#$ wynikaj!cych z tego faktu zada% i obowi!zków

realizowano za po#rednictwem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Istotn!
funkcj" pe�ni tak e senacka Komisja Spraw Emigracji i Polaków za Granic!.
Podejmuje ona ró ne zagadnienia dotycz!ce spraw polskiej diaspory, tak
finansowe, jak i polityczne czy kulturalne.

Analizuj!c stenogramy z posiedze% Komisji z ostatniej dekady mo na
wyodr"bni$ kilka g�ównych zagadnie% znajduj!cych si" w orbicie jej
zainteresowa%. Po pierwsze s! to sprawy finansowe. Cz�onkowie Komisji

opiniuj! bud et Senatu w cz"#ci dotycz!cej „opieki nad Poloni! i Polakami za
granic!”, a tak e bud et „Wspólnoty Polskiej” i pozosta�ych stowarzysze% czy
instytucji dzia�aj!cych na rzecz polskiej diaspory. Nale y tutaj nadmieni$,
i  pocz!wszy od roku 2007 na „opiek" nad Poloni! i Polakami za granic!”
z bud etu pa%stwa przeznacza si" ok. 75 mln z�, z czego 12-15 mln z� jest
rozdysponowywane na zadania o charakterze inwestycyjnym33. Za przyk�ad
realizowanych inwestycji mo e pos�u y$ wnioskowane przez „Wspólnot"

30 Wed�ug danych GUS, w 2007 r. poza granicami kraju przebywa�o ok. 1,9 miliona Polaków

(w samej Europie). )ród�o: GUS, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski

w latach 2004-2008.
31 Walny Zjazd Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Biuletyn Stowarzyszenia „Wspólnota

Polska”, 2005, nr 2.
32 Polka przewodnicz!c! najwi$kszej organizacji multietnicznej w Szwecji, Biuletyn

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 2005, nr 3.
33 Zapis stenograficzny (85) z 4. posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i %!czno"ci z Polakami za

Granic! w dniu 8 stycznia 2008 r., por. tak e: Senackie pieni!dze na opiek$ nad Polonia w 2010

roku, Biuro Prasowe Kancelarii Senatu RP, 16 stycznia 2010 r. , http://www.wspolnota-

polska.org.pl/index.php?id=k00116 (10.12.2010).
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Polsk!” zakup sprz"tu komputerowego dla „Nowego Dziennika” (Nowy Jork)
czy kupno pianina dla Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie34. Warto
pami"ta$, i  powy sze zadania, a tak e setki innych, nie raz opiewaj!cych na

kwoty kilkuset tysi"cy z�otych, sk�adaj! si" na ogóln! kondycj" polskiej
diaspory.

Drugim g�ównym aspektem dzia�alno#ci senackiej Komisji Spraw
Emigracji i Polaków za Granic! jest wys�uchiwanie sprawozda% i raportów
przedstawicieli poszczególnych instytucji polonijnych. Przy czym uwaga
cz�onków Komisji kierowana jest przede wszystkim ku Polakom i ich potomkom
zamieszkuj!cym tereny by�ego Zwi!zku Radzieckiego. Ze wzgl"du na problemy
dotykaj!ce t" zbiorowo#$, „dzia�ania Senatu skupione s! przede wszystkim na

pomocy Polakom zamieszka�ym w krajach po�o onych za wschodni! granic!
w zachowaniu poczucia to samo#ci narodowej, przy jednoczesnej dba�o#ci
o wzrost presti u polskiej grupy etnicznej w krajach ich osiedlenia. Dzia�ania te
dotycz! dziedziny o#wiatowej, w szczególno#ci upowszechnienia j"zyka
polskiego i wiedzy, kultywowania polskiej tradycji i obyczaju, ochrony
polskiego dziedzictwa kulturowego, organizacji wypoczynku letniego dzieci
i m�odzie y pochodzenia polskiego, udzia�u w kursach i szkoleniach

zawodowych oraz w imprezach sportowych i turystycznych” 35.
Chocia  kwestia Polaków na wschodzie dominowa�a obrady Komisji

w minionych kilku latach, to w wyniku bie !cych wydarze% podejmowano tak e
tematy zwi!zane ze spo�eczno#ciami polonijnymi w innych regionach #wiata.
Tak by�o np. w roku 2010, kiedy ze wzgl"du na kryzys humanitarny na Haiti,
cz�onkowie Komisji zaj"li si" tamtejszymi potomkami Polaków36.

Trzecim priorytetem prac Komisji jest promowanie spraw Polonii

i emigracji w kraju. Wspomniano ju ,  e po przemianach 1989 r. kolejne rz!dy
skupia�y si" na kluczowych sprawach gospodarczych i mi"dzynarodowych,
odsuwaj!c kwestie dotycz!ce polskiego wychod'stwa na dalszy plan. Tak e
w przekonaniu spo�ecze%stwa Polonia i emigracja dalekie by�y od centrum
uwagi. W zwi!zku z tym senacka Komisja Spraw Emigracji i Polaków za
Granic! anga uje si" w liczne konferencje i inne imprezy maj!ce na celu
promocj" historii i dorobku polskiej diaspory.

Kolejn! inicjatyw! izby wy szej parlamentu dotycz!c! spraw Polonii

i emigracji by�o utworzenie w czerwcu 2002 r. Polonijnej Rady Konsultacyjnej
przy marsza�ku senatu. Zgodnie z art. 1 uchwa�y, do zada% Rady nale y
opiniowanie.:

34 Zapis stenograficzny (1248) z 51. posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i %!czno"ci z Polakami
za Granic! w dniu 1 grudnia 2009 r.

35 Diariusz Senatu nr 25.
36 Notatka z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i %!czno"ci z Polakami za Granic!

z 19 pa&dziernika 2010 r., nr posiedzenia 68.
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 w sprawach istotnych dla Polonii i emigrantów,
 na temat projektów aktów normatywnych dotycz!cych Polonii

i Polaków za granic!,

 kierunków dzia�a% Senatu i jego organów w sprawach Polonii
i Polaków za granic!37.

Pierwszymi cz�onkami Rady mianowano przedstawicieli organizacji
polonijnych, w tym Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej,
Zwi!zku Polaków na Bia�orusi, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych czy
Kongresu Polonii Kanadyjskiej38. Zabrak�o natomiast reprezentantów Kongresu
Polonii Ameryka%skiej (KPA) i Unii Stowarzysze% i Organizacji Polskich

w Ameryce &aci%skiej (USOPA&). Co prawda w pracach Rady pocz!tkowo
uczestniczy� prezes USOPA& Jan Kobyla%ski, jednak w wyniku
kontrowersyjnych doniesie% prasowych zosta� od z niej odwo�any w marcu
2005 r.39. Brak przedstawicieli dwóch najwi"kszych organizacji polonijnych by�
nast"pstwem wieloletniego sporu toczonego mi"dzy w�adzami krajowymi
a liderami KPA i USOPA&. U zarzewia tego konfliktu sta�a bezkompromisowo#$
Edwarda Moskala i Jana Kobyla%skiego, którzy od pocz!tku przemian

polityczno-gospodarczych w Polsce negowali ich podstawowe kierunki40.
Zgodnie z uchwa�! Senatu, Polonijna Rada Konsultacyjna pe�ni funkcje

doradcze. Zwo�ywana jest stosownie do bie !cych wydarze% dotycz!cych spraw
Polonii i emigracji. Cz�onkowie Rady wypowiadaj! si" nie tylko w sprawie
projektów ustaw poddawanych pod g�osowanie przez Senat, lecz tak e wyra aj!
swoje opinie na temat programów i rozwi!za% przygotowywanych przez
ministerstwa czy innych instytucji41.

Podsumowanie

Polonia i proces emigracji zawsze znajdowa�y si" w#ród zainteresowa%
rz!dowych instytucji i stowarzysze% prywatnych. Rozmiary polskiego
wychod'stwa, zw�aszcza w pierwszych latach po drugiej wojnie #wiatowej i po
2004 r. powoduj!, i  problemy dotykaj!ce Polaków za granic! musz! spotka$ si"
z odpowiedzi! ze strony w�adz krajowych.

37 Art.  1 Uchwa�y Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie

utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
38 Inauguracyjne posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marsza�ku Senatu VII Kadencji,

http://www.senat.gov.pl/k7/agenda/wydarz/2008/080623.htm (10 grudnia 2010).
39 Por. J. Morawski, Mroczne strony milionera, „Rzeczpospolita” z 19 marca 2005 r.
40 Por. J.R. Nowak, Pot$piany za patriotyzm, Warszawa 2009.
41 Por. np. Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marsza�ku Senatu VII Kadencji,

[Online]: http://www.senat.gov.pl/k7 /agenda/wydarz/2009/090922.htm (10.12.2010).



69

Pami"ta$ przy tym nale y, i  nie zawsze kontakty pomi"dzy krajem
a Poloni! przebiega�y bezkonfliktowo. Szczególnie w okresie zimnej wojny
polska diaspora na Zachodzie charakteryzowa�a si" du ! nieufno#ci wobec

dzia�a% podejmowanych przez rz!dy komunistyczne. Sytuacj" komplikowa�
ponadto fakt, i  na obczy'nie wci!  dzia�a�y w�adze, nawi!zuj!ce do Drugiej
Rzeczypospolitej. Istnia�o jednak kilka p�aszczyzn, na których wspó�praca by�a
mo liwa. Na pierwszy plan wysun"�a si" kwestia tzw. Ziem Odzyskanych, które
wesz�y w sk�ad pa%stwa polskiego decyzj! zwyci"skich mocarstw. Legalno#$ ich
w�!czenia do Polski by�a kwestionowana nie tylko przez Republik" Federaln!
Niemiec, ale tak e przez jej sojuszników, w tym tak pot" nych jak Stany
Zjednoczone. Nic wi"c dziwnego,  e tak w�adze krajowe, jak i Polonia ch"tnie

bra�y udzia� w przypominaniu o wielowiekowej polsko#ci tych ziem i bronienia
ich aktualnego statusu prawnego na arenie mi"dzynarodowej. Du ! rol"
w koordynacji tych dzia�a% odegra�o Towarzystwo Rozwoju Ziemi Zachodnich,
któremu uda�o si" prowadzi$ w miar" niezale n! polityk".

Towarzystwo &!czno#ci z Poloni! Zagraniczn! „Polonia” od pocz!tku
spotyka�o si" z problemami w kontaktach z polskimi #rodowiskami na zachodzie.
Zawa y�y na tym bliskie zwi!zki towarzystwa z oficjalnymi w�adzami, co by�o
widoczne m.in. w obejmowaniu kluczowych funkcji w „Polonii” przez
czo�owych dzia�aczy PZPR. Dopiero przemiany polityczno-gospodarcze po
1989 r. umo liwi�y nawi!zanie bli szych kontaktów pomi"dzy krajem a Poloni!.
Towarzystwo „Polonia” zosta�o zast!pione przez „Wspólnot" Polsk!”, której
liderzy wywodzili si" z tzw. opozycji demokratycznej. Jednym z g�ównych
osi!gni"$ stowarzyszenia by�o podniesienie problemu Polaków na wschodzie,
których istnienie by�o negowane niemal przez ca�y okres PRL42.

Pod koniec pierwszej dekady XXI w. jednym z g�ównych priorytetów
„Wspólnoty Polskiej” jest opieka nad polskimi imigrantami, którzy opu#cili kraj
po otwarciu rynków pracy w Unii Europejskiej w maju 2004 r. Szacowana na
prawie dwa miliony osób tzw. emigracja zarobkowa staje przed wieloma
problemami, jak np. konieczno#$ asymilacji, rosn!cy nacjonalizm czy brak
zainteresowania rodzim! kultur! i histori!.

42 Wypada jednak przypomnie$, i  losem Polaków w ZSRR interesowa� si" W�adys�aw Gomu�ka.

Jego to zas�ug! by�o wywalczenie zgody w�adz radzieckich na repatriacj" cz"#ci (ok. 30 tys.)

Polaków do ojczyzny, co mia�o miejsce w 1956 r.
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Opieka nad Poloni� i emigracj� po 1989 roku

Poland's policy towards Polonia and emigration after 1989
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Streszczenie

Po 1989 r. w zwi!zku z transformacj! systemu politycznego w Polsce, nast!pi�a
zmiana form, #rodków i celów polityki wobec Polonii i Polaków  yj!cych poza
krajem. Autor omówi� okoliczno#ci likwidacji poprzednich instytucji
spo�ecznych utrzymuj!cych �!czno#$ z polsk! diaspor! oraz utworzenia struktur
nowych. Szczególn! uwag" po#wi"ci� genezie i dzia�alno#ci Stowarzyszenia

„Wspólnota Polska”. Scharakteryzowa� kierunki i cele instytucji pa%stwowych,
zw�aszcza Senatu RP, wobec Polonii.

Summary

After 1989 due to the transformation of the political system in Poland, also the
state's policy towards Polonia and Poles living abroad had changed. The author

describes how and why previous institutions that had taken care of the Polish
diaspora were dissolved and replaced by new ones. In the article a special
attention is put on the origins and activity of the Association “Polish
Community”. The article characterizes the directions and aims of state
institutions that work with Polonia, especially the Senate.


