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 III KONGRES POLSKICH TOWARZySTW NAUKOWyCH  
NA OBCZyŹNIE „MŁODZIEŻ POLSKA NA OBCZyŹNIE –  
ZADANIA EDUKACyJNE”

W dniach 7-11 września 2011 roku odbył się w Krakowie III Kongres Polskich 
Towarzystw na Obczyźnie, zorganizowany przez Polską Akademię Umiejętności 
oraz krakowski oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Kongres, którego 
przewodnim tematem były zadania edukacyjne dotyczące polskiej młodzieży na 
obczyźnie, został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego. Prezydent odwiedził uczestników w dru-
gim dniu obrad.

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał Prezes PAU Profesor Andrzej Bia-
łas. W swym przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność zastanowienia się nad 
tym, jak utrzymać w kręgu oddziaływania polskiego języka i kultury dzieci, które 
wyjechały z kraju ze swoimi rodzicami lub urodziły się poza granicami Polski. 
Podkreślił on, że obecny stan edukacji na obczyźnie jest pozostałością po czasach, 
kiedy skala problemu była znacznie mniejsza i tym samym jest nieadekwatny do 
potrzeb. Profesor Białas zaznaczył, iż choć rząd podjął w tej kwestii pewne dzia-
łania, to jednak nadal nie wiadomo, jak wyglądać będzie finansowanie szkół za 
granicą. Dlatego zaapelował do obecnego na inauguracji Kongresu ministra Jacka 
Rostowskiego o wydzielenie w budżecie specjalnych funduszy na ten cel. Prze-
mówienie zostało zakończone odczytaniem listów od burmistrza Chicago, Rahma 
Emanuela oraz Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej, Franciszka Spuli, adre-
sowanych do uczestników Kongresu.

Po wystąpieniu Profesora Białasa odczytano list od marszałka Senatu, Bogda-
na Borusewicza, który podkreślił wagę omawianego problemu, zwrócił uwagę na 
potrzebę pobudzenia intelektualnego młodej diaspory i zadeklarował pełne wspar-
cie ze strony Senatu. Następnie głos zabrał minister Rostowski, który podkreślał, 
że Polacy mieszkający za granicą są wielkim ludzkim kapitałem Polski, tym bar-
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dziej, że wielu emigrantów wraca, a ci, którzy nie wracają tworzą wielką sieć kon-
taktów i polskiego kapitału społecznego rozsianego po całej Europie. Dlatego, jak 
podkreślił, rząd próbuje działać na ich rzecz w sposób stanowczy i zdecydowany. 
Jest jednak w stanie działać tylko w stopniowo. Minister poinformował uczest-
ników Kongresu o tym, że rząd zdecydował o przekazaniu dodatkowego 1 mln 
złotych dla szkół społecznych za granicą. Dodał też, że chciałby, by w budżecie na 
przyszły rok było dodatkowe 5 mln złotych na takie wsparcie, a do końca kadencji 
może ono wzrosnąć do kwoty 10 mln rocznie. 

Następnie głos zabrali Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, oraz Profesor 
Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. Stanisław Kracik podkreślił potrzebę 
stworzenia komisji, która byłaby odpowiedzialna za uznawanie kwalifikacji na-
bytych za granicą, co przyczyniłoby się do lepszego wykorzystania potencjału 
reemigrantów. Jacek Majchrowski przypomniał natomiast o wielkich polskich 
uczonych, którzy działali za granicą, w tym o Bronisławie Malinowskim, Igna-
cym Domeyko, czy Stefanie Drzewieckim.

W inauguracyjnym wystąpieniu Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Longin Komołowski podziękował za trud nauczycielom na obczyźnie, podkre-
ślając wyraźnie, że nie wszystko da się zrobić na zasadzie pracy społecznej (a na-
uczyciele w szkołach polskich poza krajem w większości tak właśnie działają). 
Podkreślił, że Polacy za granicą żyją w różnych warunkach i różne są ich potrzeby 
edukacyjne, dlatego należy podjąć wiele działań, które uzupełniałyby się, a jedno-
cześnie tworzyły spójny system. Zaapelował też o zmianę planowania wydatków 
na oświatę polonijną, gdyż, jak zauważył, coroczne uzgadnianie budżetów, a co za 
tym idzie niestabilność finansowania, może zniweczyć wiele istotnych projektów. 
Podkreślił, że bez skutecznego systemu oświaty polonijnej, Polska może stracić 
wiele tysięcy młodych Polaków. Zwrócił też uwagę na specyficzną sytuację Pola-
ków na Litwie. 

W trakcie inauguracji Kongresu głos zabrał również podsekretarz stanu 
w MEN, Mirosław Sielatycki, który zapewniał, że Ministerstwo jest w trakcie 
wypracowywania nowego, spójnego systemu wspierania oświaty polskiej za 
granicą. Tłumaczył, że w projekcie ustawy o systemie oświaty MEN stara się 
uporządkować sytuację i wprowadzić pojęcie polskich szkół uzupełniających za 
granicą, dać im prawo do przyznawania polskich świadectw państwowych, co 
będzie motywacją dla młodzieży i gwarancją jakości nauczania. MEN stara się też 
tworzyć za granicą ośrodki metodyczne, a takie pilotażowe placówki działają już 
w Paryżu i Drohobyczu. Jak podkreślał M. Sielatycki, od kilku lat rosną środki na 
wspieranie Polonii: Senat przeznaczył na ten cel 75 mln złotych, z czego 32 mln 
na cele edukacyjne.

Po wystąpieniu Mirosława Sielatyckiego nastąpił czas na pytania i dyskusję. 
Przedstawiciele Polonii przedstawiali potrzeby szkół w krajach, które reprezento-
wali i wskazywali na najistotniejsze problemy. Apelowali m.in. o uporządkowanie 
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sytuacji prawnej placówek oświatowych za granicą, zrównanie statusu szkół przy 
ambasadach (oraz innych działających na tych samych zasadach) ze szkołami spo-
łecznymi, zwiększenie nakładów, przygotowanie nowoczesnych i atrakcyjnych 
programów nauczania.

W projekcie Deklaracji, który był podstawą do debat uczestników Kongresu 
podkreślono, m.in., że oddalaniu się młodego pokolenia od kraju pochodzenia, 
jego języka i tradycji może się przeciwstawiać szkolnictwo, które „wprowadzając 
migracyjną młodzież w bogactwo kultury polskiej, dawałoby jej poczucie bezpie-
czeństwa oraz własnej wartości, tym samym czyniąc ją otwartą na świat”. Według 
projektu Deklaracji „polskość powinna być ukazana temu środowisku jako atrak-
cyjna szansa i dodatkowy atut w zmieniającym się świecie”, a najważniejszym 
zadaniem władz III RP jest udzielenie pomocy placówkom polskiej oświaty za 
granicą „przy zachowaniu pluralizmu form kształcenia oraz autonomii lokalnych 
szkół, w duchu szacunku dla bogatej tradycji polonijnej oświaty”. Główne cele 
polskiej edukacji na obczyźnie zdefiniowano jako: „rozwój znajomości języka 
i kultury polskiej, jako tworzywa w procesie konstruowania wielokulturowej toż-
samości, otwartej zarówno na kraj pochodzenia, jak i na kraj osiedlenia” oraz 
„aktywne wspieranie integracji i akulturacji w aktualnym miejscu zamieszkania, 
by zapobiec marginalizacji migrantów i zamykaniu się w etnicznych enklawach”. 
W projekcie wymieniono też szereg środków do osiągnięcia powyższych celów, 
w tym „powołanie przy Premierze RP pełnomocnika do spraw szkolnictwa pol-
skiego na obczyźnie”. Jak wyjaśnił prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska” Profesor Zygmunt Kolenda, potrzebna jest osoba, która 
będzie miała pełną informację o potrzebach edukacyjnych Polaków za granicą 
i będzie koordynować udzielaną pomoc, gdyż niektóre energicznie prowadzone 
ośrodki polonijne dostają dofinansowanie z kilku źródeł, a inne nie otrzymują 
żadnych środków. Profesor Kolenda podkreślił, że problemem jest obecnie do-
stępność edukacji w języku polskim, ponieważ ośrodki, które ją proponują są nie-
równomiernie rozlokowane.

W trakcie pierwszego dnia obrad Kongresu odbyły się dwie sesje: pierwsza 
dotyczyła stanu i perspektyw nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie, 
druga doświadczeń nauczania w skupiskach polskich na obczyźnie. Wieczorem 
odbyły się debaty na temat nadesłanych referatów szczegółowych, a także debata 
na temat deklaracji końcowej III Kongresu i prezentacja podstawy programowej 
do nauczania w szkołach polskich na obczyźnie. W drugim dniu obrad, piątek 
9 września miała miejsce Sesja Medyczna pt. „Medycyna i opieka zdrowotna: 
kształcenie młodzieży polskiej na obczyźnie”, w której wzięli udział polscy le-
karze z takich krajów, jak Białoruś, Gruzja, Litwa, Czechy, Niemcy czy USA. 
Równolegle odbywała się sesja dotycząca doświadczeń wybranych krajów w za-
kresie nauczania przedmiotów ojczystych w skupiskach migrantów. Popołudniu 
odbyły się jeszcze dwie sesje, zatytułowane: „Nauczanie przedmiotów ojczystych 
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w skupiskach polskich na Wschodzie” oraz „Perspektywa teoretyczna”. W sobotę 
10 września uczestnicy Kongresu wzięli udział w dyskusji panelowej oraz w gło-
sowaniu nad dokumentem końcowym.

W czwartek 8 września pierwszą sesję, której przewodniczył Adam Walaszek, 
dyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, rozpoczęła Dorota 
Praszałowicz (UJ), przedstawiając główne tezy raportu pt. „Stan i perspektywy 
nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie (próba diagnozy)”. W swym 
wystąpieniu podkreśliła problemy terminologiczne, związane z nazewnictwem 
szkół polskich za granicą, przedstawiła oszacowania liczby uczniów objętych na-
uczaniem w szkołach polonijnych, zanalizowała cele nauczania w tych szkołach, 
wspomniała o problemach związanych z dostępnością i jakością podręczników, 
a także o problemach w pozyskiwaniu w pełni wykwalifikowanej kadry nauczy-
cielskiej. Na koniec wystąpienia przedstawiła propozycje dotyczące rozwiązania 
powyższych problemów. Jedna z propozycji dotyczyła powołania pełnomocnika 
Premiera ds. szkolnictwa polskiego na obczyźnie. Kolejną prelegentką w tej sesji 
była Iwona Pugacewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła refe-
rat pt. „Edukacja kulturowa i zmiany tożsamościowe polskich dzieci i młodzieży 
w szkole narodowej we Francji/Europie Zachodniej. Generowanie zmiany”. Na-
stępnie Magdalena Bogusławska, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji 
za Granicą wystąpiła z referatem pt. „Misja i zadania ORPEG-u”. Sesję zakoń-
czył Arkady Rzegocki (UJ) wystąpieniem na temat PUNO. Przedstawił on plany 
współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie 
(PUNO), a także pierwsze wspólne projekty: otwarcie studiów podyplomowych 
dotyczących polsko-brytyjskiego partnerstwa strategicznego w UE i NATO oraz 
organizację na PUNO cyklu otwartych wykładów pt. „The Jagiellonian Lectu-
res”.

Po krótkiej przerwie uczestnicy Kongresu wzięli udział w sesji, prowadzonej 
przez Tadeusza Lewowickiego (WSP ZNP, Komitet Nauk Pedagogicznych PAN), 
która rozpoczęła się omówieniem wyników raportu pt. „Doświadczenia nauczania 
w skupiskach polskich na obczyźnie” przez Annę Seretny (UJ) oraz Ewę Lipiń-
ską (UJ). Autorki przedstawiły specyfikę zagranicznych placówek edukacyjnych, 
w tym szkół realizujących pełny polski program nauczania, szkół przy polskich 
placówkach dyplomatycznych, szkół należących do systemu edukacji innych 
państw, tzw. szkół europejskich oraz sobotnich szkół polonijnych. Omówiły funk-
cje i zadania szkoły polonijnej, a także zwróciły uwagę na podstawowe problemy 
sobotnich szkół polonijnych i przedstawiły propozycje ich rozwiązania. Ponadto, 
prelegentki przedstawiły kolejny referat, pt. „Między szkołą polską a szkołą ję-
zykową”. W tej sesji wystąpili również: Małgorzata Lasocka z Londynu, która 
przedstawiła referat pt. „Różne formy szkolnictwa – doświadczenia brytyjskie”, 
ks. Bernard Kołodziej (UAM) z referatem pt. „Doświadczenia i zadania Kościoła” 
oraz Grażyna Czetwertyńska (UW, MEN: ekspert wiodący w projekcie przygoto-
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wującym podstawę programową dla szkół polskich za granicą), której prezentacja 
dotyczyła nowych programów oraz nowych metod nauczania.

W czasie debaty wieczornej odbyły się obrady równoległe: dyskusja na temat 
nadesłanych referatów szczegółowych, dotyczących doświadczeń szkolnictwa 
polonijnego w różnych krajach, debata na temat deklaracji końcowej III Kongresu 
oraz prezentacja Grażyny Czetwertyńskiej na temat podstawy programowej do 
nauczania w szkołach polskich na obczyźnie. Debata na temat deklaracji końco-
wej okazała się bardzo burzliwa. Punktem spornym projektu okazała się propo-
zycja powołania pełnomocnika przy Premierze RP. Ponadto, część uczestników 
Kongresu zakwestionowała użycie terminu „akulturacja”, inni wskazywali m.in. 
na problematyczność określenia „placówki polskiej oświaty” i proponowali zastą-
pienie go terminem „placówki oświaty polsko-języcznej” lub „placówki oświaty 
polonijnej”. Ostatecznie, w obliczu braku konkluzji powołano komisję odpowie-
dzialną za uchwalenie Deklaracji Końcowej.

Następnego dnia w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Domu 
Polonii odbyła się Sesja Medyczna, którą poprowadził wiceprezes PAU Andrzej 
Szczeklik (CMUJ). O moderowanie popołudniowej dyskusji został poproszo-
ny także prezes FPOM prof. Marek Rudnicki. Po zakończeniu Sesji Medycz-
nej miało miejsce spotkanie członków Rady Federacji Polonijnych Organizacji 
Medycznych. W tym samym czasie w Auli PAU odbywała się sesja dotycząca 
doświadczeń wybranych krajów w zakresie nauczania przedmiotów ojczystych, 
której przewodniczył Władysław Miodunka (UJ). Raport pt. „Doświadczenia wy-
branych krajów w zakresie nauczania przedmiotów ojczystych w skupiskach emi-
grantów oraz imigrantów” przedstawiły Jolanta Tatara z Chicago oraz Magdale-
na Ślusarczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swym wystąpieniu prelegentki 
omówiły politykę wybranych państw przyjmujących (np. RFN), politykę krajów 
emigracji (np. Grecji oraz Chin), strategie rodzin migrantów i w tym kontekście 
przedstawiły najkorzystniejszy według nich model nauczania przedmiotów oj-
czystych, tzn. nauczanie w ramach lokalnego systemu szkolnego. Uzasadniały to 
faktem, że szkoły uzupełniające, weekendowe, przy-parafialne czy inne oznaczają 
dodatkowy wysiłek zarówno dla ucznia jak i jego rodziców, chociaż uczniowie 
pochodzenia polskiego czasem preferują właśnie tę formę edukacji. Nauczanie 
w ramach lokalnego systemu szkolnego powinno jednak, według prelegentek, sta-
nowić przedmiot porozumień dyplomatycznych między zainteresowanymi kraja-
mi. J. Tatara i J. Ślusarczyk postulowały też stworzenie polskiej instytucji na wzór 
chińskiego Instytutu Konfucjusza. Podczas omawianej sesji J. Tatara zaprezento-
wała jeszcze wystąpienie na temat „Nauczanie dzieci imigrantów greckich i chiń-
skich w USA”, a M.Ślusarczyk referat pt. „Nauczanie dzieci imigrantów w RFN”. 
Ponadto, referat pt. „Nauczanie dzieci imigrantów w Szwecji” przedstawił Roman 
Laskowski (SWPS, PAU), a Barbara Sikorowska-Gerber omówiła funkcjonowa-
nie „Sekcji polskich we francuskim systemie oświaty”. 
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Popołudniu uczestnikom Kongresu osobistą wizytę złożył Prezydent RP, Bro-
nisław Komorowski. Wygłosił on przemówienie, w którym mówił o potrzebie 
samoorganizowania się środowisk polonijnych, odwoływania do dawnych do-
świadczeń, ale i konieczności otwarcia na nowe zjawiska. Prezydent skrytykował 
proponowany postulat powołania pełnomocnika przy Premierze. Podkreślił, że 
jest związany ze sprawami polskimi i polonijnymi, i chętnie weźmie udział w dys-
kusji, ale najpierw sami przedstawiciele środowisk polonijnych powinni ustalić 
plan działania i znaleźć rolę dla państwa polskiego, a także dla polskiego prezy-
denta.

Po wystąpieniu Prezydenta odbyła się sesja pt. „Nauczanie przedmiotów ojczy-
stych w skupiskach polskich na Wschodzie”, której przewodniczył Józef Wróbel 
(UJ). Jako prelegentki wystąpiły w niej: wystąpiła Anżelika Orechwo z Grodna, 
Edyta Klimaszewska z Wilna, Julia Sierkowa z Podola oraz Gertruda Grave z Da-
ugavpils. Ostatnią sesję dotyczącą perspektywy teoretycznej poprowadził z kolei 
Roman Laskowski, a główne założenia raportu pt. „Wybrane koncepcje teoretycz-
ne, dotyczące przekazywania młodym pokoleniom kultury ojczystej w warunkach 
emigracji” przedstawiła Halina Grzymała-Moszczyńska (UJ, SWPS). W swym 
wystąpieniu scharakteryzowała ona młode pokolenie migrantów, omówiła kształ-
towanie tożsamości kulturowej tego pokolenia, wyjaśniła zagadnienia transkultu-
rowości, integracji, ale też szoku kulturowwego. Na zakończenie uczona poruszy-
ła temat edukacji młodzieży powracającej z emigracji.

W sobotę 10 września nadszedł czas na podsumowania oraz głosowanie nad 
dokumentem końcowym. W dyskusji panelowej głos zabrali Magdalena Bogu-
sławska, Grażyna Czetwertyńska, Roman Laskowski, Władysław Miodunka, Ta-
deusz A. Pilat (Przewodniczący Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych), Joanna 
Wójtowicz (wicedyrektor ORPEG, szefowa oddziału w Lublinie). Dyskusję pro-
wadził minister Sielatycki. 

W ostatecznej wersji Deklaracji III Kongresu Polskich Towarzystw Nauko-
wych na Obczyźnie stwierdzono m.in., że „młode pokolenie oddala się od kraju 
pochodzenia, jego języka i tradycji” a „przeciwdziałać temu może system spójne-
go szkolnictwa, które wprowadzi młodzież w bogactwo kultury polskiej, pozwoli 
budować poczucie własnej wartości oraz uczyni młodzież otwartą na świat. We-
dług twórców Deklaracji „polskość powinna być szansą i atutem w zmieniającym 
się świecie”. Za najważniejsze zadanie władz uznano w Deklaracji „udzielanie 
znaczącej pomocy istniejącym oraz powstającym za granicą placówkom polskiej 
i polonijnej oświaty”. Uczestnicy Kongresu zastrzegli, że wspieranie to należy 
„czynić przy zachowaniu różnorodnych form kształcenia oraz autonomii szkół, 
w duchu szacunku dla bogatej tradycji polonijnej oświaty”. Główny kierunek tego 
wsparcia określono jako „podtrzymywanie oraz rozwój znajomości języka i kul-
tury polskiej, będących tworzywem w procesie konstruowania wielokulturowej 
tożsamości, otwartej zarówno na kraj pochodzenia jak i na kraj osiedlenia”. Jako 
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środki niezbędne do osiągnięcia tego celu wskazano m.in. na kontynuację prac 
nad budową spójnego systemu oświaty dla dzieci polskich za granicą; zagwa-
rantowanie zwiększonych nakładów finansowych na oświatę polską poza krajem 
i wprowadzenie wydzielonej pozycji do budżetu państwa. Uczestnicy Kongresu 
zrezygnowali z postulatu powołania pełnomocnika rządu ds. szkolnictwa pol-
skiego na obczyźnie. Profesor Białas, skomentował tę decyzję, stwierdzeniem, że 
uczestniczy Kongresu postanowili skupić się na potrzebach, a nie sposobach ich 
realizowania. 

Obrady Kongresu podsumowali w imieniu organizatorów Dorota Praszało-
wicz (część obrad dotyczącą szkolnictwa) oraz Andrzej Szczeklik (obrady to-
warzystw medycznych), dziękując jednocześnie wszystkim uczestnikom za ich 
wkład i licząc na dalszą współpracę. Kongres zakończył się w niedzielę mszą św. 
w Katedrze Wawelskiej, podczas której kardynał Franciszek Macharski (honoro-
wy członek PAU) wygłosił homilię. Warto wspomnieć, że dla uczestników Kon-
gresu zorganizowano wiele imprez towarzyszących m.in.: koncert pt. „Powróćmy 
do dawnych lat” w Galerii w Sukiennicach, zwiedzanie Muzeum Historyczne-
go Miasta Krakowa, Koncert Kwartetu Smyczkowego Filharmoników Krakow-
skich w Urzędzie Miasta Krakowa, a także zwiedzanie Zamku Królewskiego na 
 Wawelu.




