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PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ 
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Report of the International Scientific Conference  
“Poles and Polish Diaspora in Latin America: Past and Present” 

(Emigration Museum, Gdynia, 27-28thof October 2016) 

Międzynarodowa konferencja naukowa Polacy i Polonia w Ameryce Łaciń-
skiej: przeszłość i teraźniejszość została zorganizowana przez Muzeum Emigracji 
w Gdyni w dniach 27-28 października 2016 roku. Wydarzeniem tym Muzeum zainau-
gurowało serię cyklicznych spotkań naukowych poświęconych dziejom emigracji 
z ziem polskich oraz zbiorowościom polonijnym funkcjonującym w różnych częściach 
świata.  

Głównym celem konferencji było umożliwienie spotkania, wymiany poglądów 
i debaty badaczom specjalizującym się w tematyce dotyczącej Polonii latynoamerykań-
skiej. Wydarzenie to miało charakter interdyscyplinarny i w zamyśle organizatorów 
miało zgromadzić specjalistów zajmujących się Polakami i Polonią w Ameryce Łaciń-
skiej reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym historyków, politologów, soc-
jologów, kulturoznawców, specjalistów z zakresu studiów iberoamerykańskich i latyno-
amerykańskich, antropologów kulturowych, filologów, językoznawców itp.  

Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Patronatem Medialnym TVP Polonia.  

W zorganizowanym przez Muzeum wydarzeniu wzięło udział 37 badaczy, któ-
rzy reprezentowali 21 ośrodków naukowych i instytucji z Polski, Brazylii, Argentyny, 
Austrii, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. 

Zagadnienia poruszane w ramach konferencji oscylowały wokół kwestii zwią-
zanych z:  

                     
* Rafał Raczyński – doktor nauk społecznych, pracownik Działu Historyczno-Badawczego Mu-
zeum Emigracji w Gdyni, adiunkt w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej 
w Słupsku. 
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˗ historią emigracji z ziem polskich w rejonie Ameryki Łacińskiej;  

˗ wkładem Polaków w rozwój społeczno-kulturowy krajów tego regionu;  

˗ literackimi aspektami polskiej obecności w krajach latynoamerykańskich;  

˗ językiem i tożsamością Polonii latynoamerykańskiej;  

˗ funkcjonowaniem zbiorowości polonijnej w stanie Parana;  

˗ emigracją z ziem polskich ludności żydowskiej do Ameryki Łacińskiej;  

˗ rozwojem badań nad Polonią latynoamerykańską. 

Referat wprowadzający w tematykę obrad konferencji wygłosił prof. zw. 
dr hab. Adam Walaszek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który swoje wystąpienie poś-
więcił podobieństwom pomiędzy historycznym doświadczeniami wędrówek z ziem pol-
skich i z Portugalii. Następnie głos zabrał prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski, który 
w syntetycznej formie przedstawił kulturowo-cywilizacyjne oblicze Polaków w Amery-
ce Łacińskiej. W sesji otwierającej wygłoszono jeszcze dwa referaty. Dr Renata Siuda-    
-Ambroziak z Uniwersytetu Warszawskiego podjęła się interesującego zadania przeds-
tawienia problematyki przywództwa wśród Polonii brazylijskiej (zwracając uwagę na 
różne style przywództwa polonijnego), zaś dr Rafał Raczyński z Muzeum Emigracji 
w Gdyni/Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprezentował działalność Muzeum Emigra-
cji w Gdyni na rzecz upowszechniania wiedzy na temat Polaków i zbiorowości polonij-
nych w krajach Ameryki Łacińskiej.  

Pierwszego dnia konferencji, oprócz sesji wprowadzającej, odbyły się jeszcze 
trzy sesje tematyczne. Pierwsza z nich poświęcona została historycznym aspektom pols-
kiej obecności w Ameryce Łacińskiej. Tę część obrad otworzyło wystąpienie dra hab. 
Jerzego Mazurka, który wskazał na ważną rolę krajów Ameryki Łacińskiej w polskich 
planach osadniczo-kolonizacyjnych. Zaznaczono tutaj, że w okresie międzywojennym 
zainteresowanie polskich władz oraz organizacji państwowych i społecznych nie ogra-
niczało się tylko do tradycyjnych kierunków emigracji z ziem polskich w rejon Ameryki 
Południowej, takich jak Argentyna czy Brazylia, ale obejmowało również takie kraje 
jak Peru, Chile czy Meksyk. Kolejny referat mgr Claudii Stefanetti Kojrowicz (Univer-
sidad de Buenos Aires) dotyczył tematyki migracji powojennych. Poruszono w nim 
kwestię emigracji do Argentyny żołnierzy 2 Korpusu Polskiego oraz ich włoskich mał-
żonek, których po wojnie zgodził się przyjąć generał Perón. Tematyki migracji „wojen-
nych” dotyczyło również wystąpienie mgr Teresy Sońty-Jaroszewicz (Uniwersytet 
Warszawski), która przedstawiła tułaczkę uciekinierów polskiego pochodzenia z Marsy-
lii do Ameryki Południowej podczas drugiej wojny światowej. Sesję zamknęła zaś pre-
lekcja prof. dr Lenny A. Ureña Valerio z University of Michigan, która podjęła się 
przeprowadzenia analizy tworzenia kolonii polskich w stanie Parana.  
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Przedmiotem obrad kolejnej sesji była zbiorowość polonijna ukształtowana 
i funkcjonująca w stanie Parana. Prelegentami tej części konferencji były wyłącznie 
osoby reprezentujące zagraniczne ośrodki badawcze, głównie z Brazylii. Najpierw głos 
zabrały prof. dr Mariléia Gärtner oraz prof. dr Luciane Trennephol da Costa z UNI-
CENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste, które zaprezentowały obecność 
kultury słowiańskiej w interiorze stanu Parana. Następnie prof. dr Ancelmo Schörner 
(UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro Oeste) podjął się ukazania zagadnie-
nia obecności polskich imigrantów w Palmeiras, dokonując tego na przykładzie kolonii 
Santa Barbara opisanej we wspomnieniach Heleny Orchanheski. Interesujące zagadnie-
nie funkcjonowania szkół polskich na południu Parany stało się natomiast tematem wy-
stąpienia prof. dr Nelsi Antonia Pabis (UNICENTRO). Sesję zakończyły wystąpienia 
mgr Elisabeth Sylvii Janik (University of Vienna) pt. Historia sukcesu: Sebastian Woś 
Saporski i polska imigracja do Kurytyby oraz mgr Soni Eliane Niewiadomskiej (UNI-
CENTRO) pt. Współczesna panorama wspólnoty polsko-brazylijskiej w południowo-     
-środkowej części Parany.  

Ostatnia już sesja tematyczna pierwszego dnia konferencji poświęcona została 
kwestiom związanym z Polakami i zbiorowościami polonijnymi w Ameryce Łacińskiej 
rozpatrywanymi jako obszar badawczy. W tym kontekście prof. dr hab. Maria Skoczek 
i dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann (Uniwersytet Warszawski) przedstawiły zarys 
projektu badawczego poświęconego polskim uczonym zatrudnionym w latynoamery-
kańskich ośrodkach badawczych i na uczelniach wyższych. W swym referacie prele-
gentki zwróciły uwagę, że migracje pracowników wysoko wykwalifikowanych, w tym 
pracowników naukowych, są przedmiotem zainteresowania wielu badaczy zajmujących 
się tematyką migracji, niemniej jednak problematyka ta w odniesieniu do Polek i Pola-
ków w krajach Ameryki Łacińskiej nie stała się dotychczas przedmiotem rozpoznania 
naukowego. W związku z tym, przeprowadzenie takiego projektu badawczego mogłoby 
istotnie wzbogacić wiedzę o współczesnych wzorcach migracji Polaków do krajów la-
tynoamerykańskich. Dr Krzysztof Smolana (Uniwersytet Warszawski, Archiwum Akt 
Nowych) jako historyk i znawca zasobów archiwalnych dotyczących Polaków i Polonii 
w krajach latynoamerykańskich skupił się na ukazaniu nowych źródeł do dziejów Polo-
nii latynoamerykańskiej. W swoim wystąpieniu zwrócił on szczególną uwagę na kwe-
stię ochrony materiałów pozostających w zbiorach prywatnych oraz w zbiorach organi-
zacji polonijnych. Zagadnieniu źródeł poświęcone było również wystąpienie 
mgr Joanny Łuby oraz dr Dominika Czapigo z Fundacji Ośrodka KARTA. Badacze ci 
zaprezentowali wyniki projektu dokumentacyjnego Ośrodka KARTA i Biblioteki Do-
meyki w Argentynie. Projekt ten lokował się w nurcie historii mówionej, a w jego ra-
mach udało się pozyskać blisko 4000 zdjęć i ponad 60 nagrań, stanowiących interesują-
cy materiał dla badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe oraz tych wszyst-
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kich osób, które są zainteresowane polską obecnością w Argentynie. Ostatni w tej sesji 
referat wygłosiła dr Michalina Petelska z Uniwersytetu Gdańskiego. Dotyczył on zreali-
zowanego przez Muzeum Emigracji w Gdyni we współpracy z Polskim Instytutem Na-
ukowym w Ameryce (PIASA) (przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego) projektu pn. „Digitalizacja i upowszechnianie zbiorów Polskiego 
Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). Etap I: Andrzej Bobkowski”. W ramach te-
go przedsięwzięcia udało się poddać digitalizacji całość kolekcji Andrzeja Bobkows-
kiego przechowywanej w PIASA, a także zrealizować szereg działań upowszechniają-
cych wiedzę o tym polskim pisarzu, który przez wiele lat był związany z Gwatemalą.  

Drugi dzień konferencji otworzyła sesja zatytułowana Wkład Polaków w roz-
wój społeczno-kulturowy krajów Ameryki Łacińskiej, w której uczestniczyło sześciu pre-
legentów. Prof. Henryk Siewierski (Universidade de Brasilia) przedstawił działalność 
Piotra Ludwika Napoleona Czerniewicza (1812-1881), polskiego imigranta, który 
wniósł znaczący wkład w rozwój brazylijskiej medycyny. Ks. dr Zdzisław Malczewski 
(Polska Misja Katolicka w Brazylii) zaprezentował różnorodny wkład polskich misjona-
rzy w ewangelizację Brazylii oraz w rozwój duchowy i materialny tamtejszego Kościo-
ła. Mgr Aleksandra Pluta (Universidade de Brasília) w swoim wystąpieniu skupiła się 
przede wszystkim na ukazaniu wpływu polskich artystów na rozwój brazylijskiego tea-
tru współczesnego. Mgr Rhuan Targino Zaleski Trindade (Universidade Federal do Pa-
raná) przypomniał postać Czesława Bieżanko, polskiego entomologa i agronoma, który 
wprowadził uprawę soi w stanie Rio Grande do Sul. Mgr Beata Bereza (Uniwersytet 
Warszawski) przybliżyła postać Ludwika Margulesa Cobena (1933-2006), cenionego 
pedagoga i wybitnego reżysera teatralnego, filmowego, telewizyjnego i radiowego, któ-
ry uznawany jest za reformatora teatru meksykańskiego i jednego z jego najwybitniej-
szych przedstawicieli. Sesję tę zamknął referat mgr Justyny Łapaj (Uniwersytet Śląski 
w Katowicach), w którym przypomniano sylwetki Polaków najbardziej zasłużonych dla 
rozwoju kulturowo-cywilizacyjnego krajów Ameryki Łacińskiej.  

Kolejna część konferencji poświęcona została zagadnieniom związanym z lite-
rackimi aspektami polskiej obecności w Ameryce Łacińskiej. Pierwszą prelegentką 
w tym panelu była prof. UW, dr hab. Elżbieta Budakowska z Uniwersytetu Warszaws-
kiego, która – w perspektywie socjologicznej – ukazała polską literaturę etniczną 
w Brazylii. Z kolei dr Izabela Drozdowska-Broering (Uniwersytet im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, Universidade Federal do Paraná Curitiba) poddała analizie powiąza-
nia pomiędzy obrazem własnym polskich imigrantów w Brazylii a obrazem Brazylii 
i Brazylijczyków. Podstawę do takich porównań stanowiły zapiski z pamiętników pols-
kich imigrantów osiadłych na południu Brazylii. Tematyce wizerunku Polaków w Ame-
ryce Łacińskiej, choć w innym kontekście, poświęcone było również wystąpienie 
dr Anny Jamrozek-Sowy z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jego tematem była Aleksan-
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dra Pluta (notabene uczestniczka konferencji) oraz bohaterowie jej książek, którzy sta-
nowią przykłady tzw. „imigrantów sukcesu”. Ostatnia w tej części konferencji głos za-
brała mgr Kalina Sobierajska-Wyborska z Uniwersytetu Wrocławskiego, która przybli-
żyła sylwetkę Marii Bochdan-Niedenthal - podróżniczki, emigrantki i kosmopolitki.  

Przedostatnia sesja konferencji, zatytułowana Język i tożsamość zbiorowości 
polonijnych w krajach Ameryki Łacińskiej, została wyraźnie zdominowana przez zagad-
nienia językowe. Sesję otworzyło wystąpienie prof. zw. dra hab. Władysława T. Mio-
dunki (Uniwersytet Jagielloński), który zajął się analizą języka polskiego w Ameryce 
Łacińskiej na tle bilingwizmu polsko-hiszpańskiego i polsko-portugalskiego. Z tą tema-
tyką silnie korespondował referat dr Izabeli Stąpor z Uniwersytetu Warszawskiego, któ-
ra poświęciła swe wystąpienie zagadnieniu zasobu leksykalnego polskich osadników 
w stanie Parana. Podstawą dla przeprowadzenia analizy językowej stały się w tym przy-
padku teksty opublikowane na łamach Gazety Polskiej wydawanej w Brazylii. Następna 
prelekcja dotyczyła korelacji pomiędzy językiem a tożsamością argentyńskiej zbioro-
wości polonijnej. Tematykę tę podjęła dr Anna Kaganiec-Kamieńska z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Zagadnieniem tożsamości narodowej Polonii argentyńskiej zajęła się 
również Katarzyna Rawska z Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei dr hab. Karolina 
Bielenin-Lenczowska (Uniwersytet Warszawski) w ramach swojego wystąpienia zapre-
zentowała antropologiczną analizę praktyk językowych i jedzeniowych potomków Po-
laków w południowej Brazylii, rozpatrując to zagadnienie w kontekście pojęcia dzie-
dzictwa kulturowego, definiowanego „jako oddolne, codzienne praktyki indywidual-
nych aktorów społecznych”. 

Konferencję zamknęła sesja, której przedmiotem obrad była niezwykle nośna 
tematyka emigracji ludności żydowskiej z ziem polskich w rejon Ameryki Łacińskiej. 
W ramach tej sesji wygłoszono dwa referaty. Najpierw głos zabrała dr Alicja Głuszek 
(Uniwersytet Jagielloński), prezentując zagadnienie obecności Żydów polskich w Mek-
syku, zaś później mgr Mariusz Kałczewiak (Uniwersytet Tel Awiwu) skupił się na uka-
zaniu znaczenia i funkcji polskości wśród polskich Żydów w Argentynie w okresie 
międzywojennym. 

Po każdej sesji konferencji miała miejsce dyskusja z udziałem prelegentów 
i zgromadzonej publiczności. 

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę, że po okresie wzmożonego zaintere-
sowania Polakami i zbiorowościami polonijnymi ukształtowanymi w krajach Ameryki 
Łacińskiej tematyka ta w ostatnich latach znalazła się nieco na uboczu studiów polonij-
nych. Ujawniło się to przede wszystkim poprzez brak dużych wydarzeń naukowych de-
dykowanych stricte tej tematyce, podczas których badacze reprezentujący różne dyscy-
pliny naukowe mieliby okazję przedstawić swoje ustalenia badawcze i wymienić się do-
świadczeniami. Lukę tę wypełniła konferencja zorganizowana przez Muzeum Emigracji 
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w Gdyni. Z informacji przekazanych organizatorom, zarówno przez uczestników, jak 
i reprezentantów środowisk zainteresowanych tematyką zbiorowości polonijnych w kra-
jach latynoamerykańskich wynika, iż konferencja pt. Polacy i Polonia w Ameryce Ła-
cińskiej: przeszłość i teraźniejszość była przedsięwzięciem potrzebnym i udanym. 

Całość obrad konferencji jest dostępna na kanale Muzeum Emigracji w ser-
wisie YouTube. Na poniższym zdjęciu – uczestnicy konferencji. 
 

 
Fot. Muzeum Emigracji w Gdyni. 


