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AKTUALNOŚCI

POLACY NA ŚWIECIE
Ukraina
Rocznica wyboru Karola
Wojtyły na papieża.
„Świadectwo” we Lwowie
W związku z 31. rocznicą wy-
boru Karola Wojtyły na papieża
(16 października), Fundacja
Pomoc Polakom  na
Wschodzie, przy
wsparciu Konsulatu
Generalnego Rzecz-
pospolitej  Polskiej
we Lwowie przygo-
towała projekt kultu-
ralny poświęcony
Janowi Pawłowi II.
W ieczór w Operze
Lwowskiej, którego
punktem kulminacyj-
nym byłą projekcja filmu „Świa-
dectwo”, rozpoczął podsumo-
wanie wystawy „Świątynie łą-
czące narody. Świątynie daw-
nej i obecnej Polski”. Wystawa
ukazuje wielokulturowość
Polski, chrześcijańskie korze-
nie polskiej kultury, a przede
wszystkim podkreśla tradycje
polskiej tolerancji religijnej,
do czego tak często w swych

naukach odwoływał się Jan
Paweł II.
Innym punktem uroczystości
był koncert poezji Juliusza Sło-
wackiego pt. „Proroctwo”, w
autorskiej aranżacji Dominiki

Świątek.
Udział w wy-
d a r z e n i u
w z i ę l i
m.in. Metro-
p o l i t a
L w o w s k i ,
Jego Eksce-
lencja Arcy-
biskup Mie-
c z y s ł a w
Mokrzyck i;

przedstawiciele duchowieńst-
wa greckokatolickiego oraz 
prawosławnego, korpus dyplo-
matyczno-ko nsu larn y we
Lwowie, gubernator lwowski,
mer miasta Lwowa, biznes-
meni polscy i ukraińscy, przed-
stawiciele środowisk artysty-
cznych, kulturalnych i społecz-
nych.

Kresy.pl

Kłopoty z „Kartą Polaka”
Wśród społeczności polskiej
na środkowej Ukrainie rośnie
zainteresowanie „Kartą Pola-
ka”.
Otrzymać ją chce coraz więcej
osób. Nie wszyscy jednak są
w stanie spełnić  konieczne
wymagania. Dotyczy to zwłasz-
cza osób starszych, zamiesz-
kałych na wsi, którzy najczęś-
ciej nie posiadają dokumentów
potwierdzających ich polskie
pochodzenie.
Jeszcze niedawno sprawa była
prosta. W starych sowieckich
paszportach każdy miał wpisa-
ną narodowość. Obecnie, w 
nowych ukraińskich dokumen-
tach, takiej rubryki nie ma. By
uzyskać nowe paszporty, Pola-
cy musieli nie tylko oddać stare,
ale przekazać do urzędów tak-
że swoje metryki urodzenia -
najczęściej ostatnie dokumenty
potwierdzające fakt urodzenia
w polskiej rodzinie.
Według części polskich dzia-

łaczy był to zabieg celowy,
bo państwo ukraińskie dąży
do budowy społeczeństwa
monoetnicznego i ukrainizacji
wszystkich mniejszości naro-
dowych.
Dla starszych Polaków jest
to sytuacja dramatyczna. Pomi-
mo, iż noszą polskie nazwiska
i mówią po polsku, nie mają
żadnych dokumentów potwier-
dzających swoje pochodzenie.
Przeżywają to bardzo,  bo więk-
szość z nich przeszła przez
zesłanie do Kazachstanu i pra-
ktycznie w każdej rodzinie ktoś
stracił bliskiego w wyniku so-
wieckich represji. Byli prześ-
ladowani tylko za to, że byli Po-
lakami, a obecnie traktuje się
ich jako Ukraińców.

Kresy.pl

Wilno: wydano 1400 Kart
Polaka
Według danych Wydziału Kon-
sularnego Ambasady Rzeczy-
pospolitej Polskiej w W ilnie,
Kartę Polaka na Litwie otrzy-
mało już tysiąc czterysta osób.
Siedemset kolejnych osób zło-
żyło już wnioskio jej przyznanie.

Litwa
Wrzawa wokół „Karty Polaka”
wywołana przez litewskich poli-
tyków nie zmniejszyła zaintere-
sowania nią wśród społecz-
ności polskiej na Litwie.
Według konsula Stanisława
Kargula, kierownika Wydziału
Konsularnego Ambasady RP
w Wilnie, był jednak moment

zawahania, gdy Polacy prze-
stali składać wnioski, a do Wyd-
ziału Konsularnego dochodziły
informacje, że w wielu instytu-
cjach Polacy byli przesłuchi-
wani,czy aby nie zamierzają
ubiegać się o Kartę Polaka.
Według konsula impas został
przełamany dzięki aktywności

kół Związku Polaków na Litwie.
Ich członkowie zaczęli grupowo
składać wnioski o przyznanie
Karty. Bardzo aktywni są zwła-
szcza nauczyciele, a także ucz-
niowie starszych klas szkół
polskich.

 „Tygodnik Wileńszczyzny”
/ Kresy.pl

Inwestycja PMS w Grodnie
Powoli posuwa się do przodu
budowa w Grodnie Ośrodka
Edukacyjnego Polskiej Macie-
rzy Szkolnej.
Jest on tej organizacji niezbęd-
ny, bo pomimo bardzo szerokiej
działalności nie ma ona włas-
nego lokalu.
W ładze białoruskie wyraziły
zgodę na inwestycję. Może
zostać zrealizowana w history-
cznym centrum Grodna, obok
katedry grodzieńskiej. Obiekt
ma mieć powierzchnię 750 m
kw. Budowa ruszyła dzięki
wsparciu Fundacji im. Zygmun-
ta Zaleskiego, która wyasygno-

Białoruś
wała na ten cel 200 tys.
dolarów.
Prezes PMS Stanisław
Sienkiewicz wierzy,
że dzięki wsparciu róż-
nych osób i instytucji
z Polski uda mu się do-
prowadzić do powsta-
nia Ośrodka. Zaintere-
sowanie działalnością
„Macierzy” wśród gro-
dzieńskich Polaków jest
bowiem coraz większe, a moż-
liwości zaspokajania przez nią
ich oczekiwań coraz bardziej
ograniczone.
Macierz nie ma bowiem możli-
wości dalszego powiększania

biblioteki, która musi się roz-
rastać, by udostępniać książki
nie tylko uczniom własnego
Liceum Społecznego, ale także
mieszkańcom Grodzieńsz-
czyzny. PMS brakuje magazy-
nu strojów dla zespołu folklo-

rystycznego i pomieszczeń,
w których mogłaby umieścić
redakcję własnego czasopis-
ma.
Polska Macierz Szkolna musi
też ciągle szukać i wynajmo-
wać pomieszczenia na spotka-
nia „Klubu Kobiet”, Uniwersy-
tetu III W ieku, Uniwersytetu
dla Rodziców itp. Ambicją
Stanisława Sienkiewicza jest,
by Ośrodek pełnił teżw Grod-
nie funkcję „Domu Polskiego”,
którego obecnie w centrum
grodu Batorego bardzo bra-
kuje.

Kresy.pl
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