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      Atlas “Z Polski my Ród”, adre-
sowany do Rodaków w kraju i za granicą,
poświęcony zostanie zobrazowaniu do-
konań kilkunastu pokoleń Polskiej Emi-
gracji w okresie od średniowiecza do
współczesności. Na ponad 50 mapach
ukazane zostaną m.in. kierunki wędró-
wek Polaków oraz miejsca ich osiedlenia.
Czytelnicy znajdą tam też informacje
dotyczące formowania i działalności
jednostek Wojska Polskiego walczących
“Za naszą i waszą wolność” w krajach
Europy i Ameryki Północnej oraz pracy
duszpasterstwa polonijnego.
      Ukazane zostaną, funkcjonujące
dawniej i obecnie, polonijne ośrodki oraz
stowarzyszenia polityczno-społeczne. Na
mapach umiejscowione będą też polo-
nijne muzea, zbiory pamiątek narodo-
wych oraz biblioteki. Przedstawione
zostaną również osiągnięcia polonijnej
oświaty: uczelnie ważne dla historii i
współczesności Polonii, szkoły polskie
oraz polonijne placówki naukowe.
       Atlas “Z Polski my Ród” podzielony
zostanie na dziesięć działów. Dział
pierwszy opisywał będzie materialną
oraz duchową obecność Polaków w
średniowiecznej Europie. Dział drugi
przedstawi migracje Polaków po upadku
I Rzeczypospolitej. Kolejna część atlasu
poświęcona zostanie migracjom Polaków
po powstaniach    narodowych XIX w.
Dział czwarty zawierał będzie informacje
o przymusowych przesiedleniach
Polaków w XIX w. W dziale piątym
znajdą się informacje o Polakach na
obczyźnie w okresie I wojny światowej.
W dziale szóstym znajdą się informacje
na temat migracji Polaków w okresie II
Rzeczypospolitej. Kolejna część ukaże
przemieszczenia Polaków w okresie II
Wojny Światowej. W następnym dziale
ukażą się dane ukazujące migracje
Polaków po 1945 r.  Dział dziewiąty
poświęcony zostanie współczesnej
Polonii na świecie, a dziesiąty
duszpasterstwu polonijnemu.

     W atlasie znajdą się nie tylko mapy.
Każdy dział posiadał będzie szerokie
opisy w języku polski wespół z an-
gielskim, niemieckim, hiszpańskim oraz
rosyjskim, którym towarzyszyły będą
m.in. biografie najważniejszych postaci
Polonii w poszczególnych krajach.
Znajdzie się też bogaty zestaw ikono-
grafii, którą tworzyły będą fotografie
znanych postaci, siedzib, muzeów,
pomników, cmentarzy, zabytków, pamią-
tek   narodowych, szkół itp.. Nie zabrak-
nie też miejsca na ukazanie symboliki
organizacji polonijnych: klubów, zespo-
łów, placówek, instytucji, stowarzyszeń
itp.
      Wszystkich Państwa serdecznie
zapraszamy do współpracy. Niezbędne
do opracowania naszego ATLASU
będą następujące materiały:
-wykazy skupisk Polonii w
poszczególnych państwach i miastach;
-wykazy (nazwy) funkcjonujących
ośrodków, związków, stowarzyszeń
polityczno-społecznych organizacji
polonijnych ( w poszczególnych
krajach i miastach);
-spisy muzeów, zbiorów pamiątek
narodowych, bibliotek w krajach
(podstawowe dane o tych
placówkach);
-wykazy uczelni, szkół polskich,
placówek naukowych (podstawowe
dane o tych placówkach);
-wykazy miejsc polskiej pamięci

narodowej (nekropolie, pomniki);
-spisy polonijnych ośrodków kultu
religijnego (kościoły, zakony,
cmentarze);
-wykazy domów kultury, klubów,
polonijnych zespołów
artystycznych(podstawowe dane o tych
placówkach);
-spisy polonijnych klubów sportowych
(podstawowe dane);
-biografie - personalia (zdjęcia, dane
dotyczące najważniejszych postaci
Polonii, które odegrały i odgrywają w
jej działaniu ważną rolę w
poszczególnych krajach);
-ikonografia polonijna (zdjęcia
postaci, siedzib, muzeów, pomników,
cmentarzy, zabytków różnego typu,
pamiątek narodowych, szkół itp. z ich
podstawowymi opisami);
-symbolika organizacji (klubów,
zespołów, placówek, instytucji,
stowarzyszeń itp.) polonijnych
(historyczna i aktualna);
-wykazy wydawnictw polonijnych
(nazwy wydawnictw, prasy,
periodyków), miejsca siedzib, tytuły,
podstawowe dane,
-bibliografia wydawnictw polonijnych
i o Polonii.

Liczymy bardzo na pomoc wszyst-
kich organizacji polonijnych na całym
świecie. Zależy nam na każdej informa-
cji, zdjęciu czy dokumencie, który
będzimy mogli wykorzystać w naszej
pracy, a który uznacie Państwo za ważny.

Najlepiej kontaktować się z nami
elektronicznie:
leszek.watrobski@univ.szczecin.pl
lub pisząc na adres: ATLAS POLONII,
Ośrodek Badań i Studiów Polonijnych
Uniwersytetu Szczecińskiego,
al.Jedności Marodowej 22a, 70-453
Szczecin, tel/fax 91/444 1150.

Leszek Wątróbski
sekretarz Rady Programowej Ośrodka
Studiów i Badań Polonijnych US w
Szczecinie.

Atlas Polonii świata “Z Polski my Ród”
      Ambitnego zadania, opracowania atlasu Polonii świata, podjął się zespół ekspertów z Ośrodka Badań i Studiów
Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego kierowany przez wybitnego historyka prof. dr. Wiesława Wróblewskiego.
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