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przez senatorów Janinę Sagatowską 
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Oświadczenie skierowane do marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla 

Pragniemy przede wszystkim wyrazić olbrzymi szacunek i wdzięczność za podjęcie się trudu 

zorganizowania Kongresu Polonii Amerykańskiej, który w tym roku po raz pierwszy odbywa się w Polsce,  

w Rzeszowie, w stolicy województwa podkarpackiego. 

Podkarpacie szczególnie związane jest ze środowiskiem polonijnym, gdyż właśnie z tych stron 

emigrowało mnóstwo Polaków z przyczyn często związanych ze skomplikowaną sytuacją życiową lub 

polityczną. Wielu z tych Polaków zostało na obczyźnie i wychowuje kolejne pokolenia naszych rodaków  

w poczuciu przynależności do naszego narodu. Znakiem czasu jest zatem fakt, iż w Rzeszowie,  

na podkarpackiej ziemi, odbywają się po raz pierwszy poza granicami Stanów Zjednoczonych obrady 

delegatów Kongresu Polonii Amerykańskiej. Będzie to okazją do podjęcia nowych wyzwań stojących przed 

kongresem, umożliwiających jeszcze ściślejszą współpracę Polaków w kraju i za granicą na polu 

kulturalnym, społecznym i gospodarczym. 

Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją skupiającą Amerykanów polskiego pochodzenia, która 

powstała w 1944 r. w celu zjednoczenia wielomilionowej Polonii i największych organizacji polonijnych 

działających w Stanach Zjednoczonych. Odtąd Polonia mogła przemawiać jednym głosem w sprawach 

dotyczących ojczyzny i kraju pochodzenia. 

Podkreślając szczególne zaangażowanie Kongresu w sprawy polskie, należy przypomnieć pomoc polskim 

uchodźcom wojennym i wojskowym w dotarciu do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej, 

udzielenie poparcia dla utworzenia Radia Wolna Europa oraz doprowadzenie do zatwierdzenia przez Kongres 

Stanów Zjednoczonych śledztwa w sprawie zbrodni katyńskiej. Zasługą Kongresu Polonii Amerykańskiej 

było również uruchomienie pomocy finansowej dla Polski, doprowadzenie do uznania przez Stany 

Zjednoczone powojennej granicy z Niemcami, a później ze zjednoczonym państwem niemieckim. Kongres 

prowadził również wieloletni lobbing wśród amerykańskich elit dotyczący przyjęcia Polski do Organizacji 

Paktu Północnoatlantyckiego, NATO. 

Jako senator ziemi podkarpackiej i przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami  

za Granicą pragnę zapewnić – przede wszystkim łącznie z panem marszałkiem Stanisławem Karczewskim, 

któremu tak leży na sercu sprawa dobra i pomyślności Polonii oraz całej naszej ojczyzny – o swoim 

uczestnictwie w obradach I Forum Polonii Amerykańskiej w Polsce. Będziemy służyć radą  

i przewodnictwem w sprawach polonijnych. Niech mottem naszych wspólnych, polsko-polonijnych,  

z udziałem Polonii amerykańskiej, spotkań będą słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Polonia jest ważna  

dla Polski, tak jak Polska jest ważna dla Polonii. Obie są sobie wzajemnie potrzebne”. 
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