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W POLSCE ODBYŁ SIĘ II ZJAZD POLONII I
POLAKÓW Z ZAGRANICY

       Dziś we śnie mnie nawiedził anioł polskiej doli
       I płakał, szumiąc w mroku skrzydłami srebrnymi,
       Jak gdyby chciał powiedzieć:„Umierasz powoli,
       Samotny, tak daleko od rodzinnej ziemi”.
       Daleko? Co ty mówisz? Mnie wszystkie zapachy,
       Ogrodów i pól naszych co dzień niosą wiatry,
       We mnie jest wszystko: mazowieckie piachy,
       I jeziora litewskie i Wisła i Tatry.
Jan  Lechon,/zm.1956 w Nowym Jorku/«Rozmowa z Aniołem»

15 maja w kaliningradzkim Pałacu Sportu „Junost” została otwarta Polska
Wystawa Narodowa POLEXPORT2001 organizowana przez Polsko-Litewską
Izbę Gospodarczą Rynków Wschodnich. W jej otwarciu wzięli udział Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Gospodarki  Jerzy Eysymontt , Senatorowie
Rzeczypospolitej Polskiej Józef Kuczyński, Wiesław Pietrzak i Ryszad Sławiński,
Igor Mitroczuk, Dyrektor Departamentu Promocji Ministerstwa Gospodarki,
Elżbieta Bodio, Wicedyrektor Departamentu Stosunków Gospodarczych z
Zagranicą, Wicewojewodowie Podlaski Józef Klim i Warmińsko-Mazurski Marek
Żyliński. Obecny był Dyrektor Departamentu Strategii Rozwoju Polityki
Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Tadeusz Bejnarowicz – Starosta Braniewski.

Obwód Kaliningradzki odgrywa bardzo ważną rolę w życiu gospodarczym
nie tylko Polski Północno-Wschodniej. Obroty między Polską a Obwodem
systematycznie rosły od 64 mln USD w roku 1994, 126 w roku 1995, 191 w
1996, 292 roku 1998, by spaść do 210 milionów dolarów w roku 1999 i ponownie
przekroczyć granicę 294 milionów USD w roku 2000. Proporcje między eksportem
a importem układały się praktycznie równo po 50 proc. Po raz pierwszy w roku ubiegłym
polska miała ujemne saldo w wysokości 14 milionów dolarów.

Polski eksport
do Federacji Rosyjskiej
w roku 2000 wyniósł
862,1 miliona dolarów, a
do liczącego niespełna
milion mieszkańców
Obwodu – 140 milionów
dolarów.

Majowa wysta-
wa w Kaliningradzie
była największą polską
ekspozycją w Rosj i
ponieważ mimo różnych
trudności jest to bardzo
dobre miejsce do
eksportu towarów w
głąb Federacji. Podsekretarz  Stanu Jerzy Eysymontt i Wice Gubernator

Michaił Cykiel rozcinają wstęgę na otwarciu Wystawy.>str. 4
> str.  3

W terminie 28 kwietnia – 3 maja 2001 r. w Polsce odbył się  II
Zjazd Polonii i Polaków za Granicą. Zjazd został uroczyście otwarty 28
kwietnia w Warszawie, obrady toczyły się w Pułtusku i Krakowie, 3 maja
uczestnicy Zjazdu udali się na Jasną Górę w Częstochowie. Zjazd przyjął
uchwały i rezolucje, które bezpośrednio dotyczą organizacji Polonijnych i
Polaków za granicą Rzeczy Pospolitej.

Redakcja „Głosu znad Pregoły” zważając na to, że skromna
objętość gazety nie pozwoli wydrukować całość materiałów Zjazdu,
publikuje w numerze niniejszym Uchwały Zjazdu oraz tytuły przyjętych
przez Zjazd rezolucji.  Teksty najbardziej znaczących dla nas rezolucji
mamy zamiar przedstawić w kolejnych numerach pisma.

POLEXPORT 2001 w Kaliningradzie
Polska Wystawa Narodowa

Uchwały i rezolucje
 II Zjazdu Polonii i Polaków z

Zagranicy przyjęte na posiedzeniu
plenarnym w dniu 1 maja 2001

UCHWAŁY
1. Zjazd wyraża wielkie uznanie i wdzięczność

Duchowieństwu Kościoła Katolickiego i innych
Kościołów za ich wielką, historyczną  rolę w
zachowaniu przez Polonie i Polaków za granicą wiary
i duchowego dziedzictwa kraju pochodzenia.

2. Zjazd wyraża głęboki niepokój wobec faktu,
że w Kościele w krajach ościennych na Wschodzie,
gdzie wierni polskiego pochodzenia stanowią
większość, coraz częściej brak jest liturgii i
katechizacji w języku polskim, której oni oczekują, i
o którą prószą. Jest ona bowiem dla nich bardzo
drogim i najważniejszym znakiem ich duchowej i
narodowej tożsamosci. Wierni polskiego pochodzenia
mają do tego elementarne prawo ludzkie, podobnie
jak wierni innych narodowości. Z godnosci osoby
ludzkiej wynika prawo do zachowania równiez w
Kościele własnego języka i kultury religijnej. Dążenie
do ograniczenia roli duszpasterzy polonijnych jedynie
do funkcji liturgicznych odbiega od tradycji
chrześcijańskiej. W calej tradycji Kosciola Duszpaster-
stwo sprawowalo mecenat nad działalnoscią kulturalną
i spoleczną.

3. Zjazd wyraża uznanie i wdzięczność Delegatowi
Prymasa Polski do spraw Duszpasterstwa Emigracji oraz
Centralnemu Ośrodkowi Duszpasterstwa Emigracji w
Rzymie za długoletnia opiekę nad emigracją polską w
świecie. Zjazd stwierdza, że Centralny  Ośrodek Duszpaster-
stwa Emigracji z siedzibą w Rzymie szczególnie skutecznie
spełnia swoją misję. Zjazd wyraża wdzięczność Księdzu
Prymasowi za istnienie Ośrodka i prosi o błogosławieństwo
na dalszą jego działalność.


