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WSTĘP
Przekazujemy w Państwa ręce materiały pokonferencyjne, relacjonujące sesję
Kongresu Młodzieży Polonijnej Online, która odbyła się 16 października 2021 r. pod
tytułem "Być Patriotą". Następny Kongres planowany jest 18 grudnia 2021 r. 
W materiałach tych także zamieszczamy treści, które zostały przekazane   
 uczestnikom podczas Kongresu, a więc zaproszenie do uczestnictwa w Warsztatach
Medialnych oraz Konkursie "Być Patriotą na emigracji" oraz folder "11 Młodych
Patriotów", w którym przedstawiamy sylwetki osób, które w młodym wieku oddały
życie, aby Polska była niepodległym państwem.

Sesja Kongresowa była połączona z warsztatami przeprowadzonymi przez Elżbietę Sobolewską-
Farbotko, redaktor Radia Bobola z Londynu. Były one ukierunkowane na poszukiwanie,
odkrywanie pomysłów w jaki sposób młodzież może pełnić rolę ambasadorów Polski,
propagowania wartości patriotycznych, kultury i tradycji Polski, miłości do ojczyzny. Warsztaty
przyczyniły się nie tylko do przedstawiania ciekawych, nowych pomysłów, ale również były
doskonałym momentem świadectwa danym przez młodych ludzi o ich dotychczasowym
zaangażowaniu w tym zakresie. Między innymi uczestnicy podkreślali sam fakt konieczności
mówienia o historii Polski z której możemy być dumni, i nie musimy się jej wstydzić. W czasie
warsztatów poświęcono również uwagę konieczności dbania o wychowanie dzieci już od
najmłodszych lat w atmosferze patriotyzmu. Szczególnie podkreślono ważność i rolę rodziny w
tym zakresie. Tym bardziej jest to ważne, kiedy osoby pochodzenia polskiego wraz ze swoimi
rodzinami żyją często w środowisku multikulturowym. Podkreślono szczególną rolę osoby
pochodzenia polskiego, która np. tworzy rodzinę z osobą nie mającą takiego samego
pochodzenia. Młodzież wskazywała, że w takim wypadku bardzo ważna jest rola w wychowaniu
młodego pokolenia takiej osoby. Kolejnym pomysłem wspierającym promowanie Polski i tego co
polskie jest organizowanie inicjatyw związanych z kulturą polską jak np. wystawy, obchody
różnych uroczystości, organizowanie konkursów. W czasie warsztatów omówiono między innymi
przykład zorganizowania w ramach prezentacji polskiej kultury wystawę obrazów w Londynie,
która cieszyła się wielkim powodzeniem i dosłownie odwiedzana była przez tłumy
zainteresowanych osób. Również na warsztatach omówiono kwestie możliwości i korzystania z
dóbr techniki, jakimi są między innymi media społecznościowe w celu propagowania kultury
polskiej. W czasie spotkania również podniesiono kwestię potrzeby dawania świadectwa
pozytywnego o Polakach. Młodzież zachęcała do odważnego przeciwstawiania się pewnym
pejoratywnym stereotypom ukazującym nasz kraj i Polaków w negatywnym świetle. Ma temu
służyć odważne, ale pełne kultury reagowanie i przeciwstawienie się w swoich środowiskach
rozpowszechnianiu negatywnych opinii o Ojczyźnie. Młodzież również zwróciła uwagę na
złożoność zjawiska w kontekście propagowania wartości patriotycznych, bowiem niektóre osoby
czują się odpowiedzialne za kształtowanie postawy patriotycznej w stosunku do ojczyzny, kraju
swojego pochodzenia jak i również kraju obecnego zamieszkania. Zwrócono uwagę, że nie trzeba
tu żyć w wewnętrznej sprzeczności. Można te dwie rzeczywistości ze sobą połączyć, pogodzić.
Niewątpliwie warsztaty nie tylko przyczyniły się do pogłębionej refleksji w wspomnianym temacie,
ale co bardzo ważne, przyczyniły się do wzmocnienia patriotycznego ducha u ich uczestników.

Zapraszamy do lektury i dzielenia się tym materiałem w środowiskach polonijnych.



ROZPOCZĘCIE

Kongres rozpoczęła modlitwa różańcowa poprowadzona przez Misjonarki Chrystusa Króla.

Jak być patriotą w XXI wieku?

- Czy Pan Jezus był patriotą? Mimo że był posłany do wszystkich ludzi, mimo że jest Królem
wszechświata, był bardzo blisko związany ze swoim narodem poprzez mowę, język,
zachowywanie tradycji, doskonałą znajomość historii narodu izraelskiego. O tym świadczą Jego
słowa i Jego zachowanie.

- Jezus był mocno związany ze swoim narodem, ale nie był bezkrytyczny. To Go chroniło przed
szowinizmem i pozwalało odnosić się z szacunkiem i miłością do przedstawicieli innego narodu.

- Nakaz miłości ojczyzny jest prostą konsekwencją przykazania „Czcij ojca swego i matkę swoją”.
Tak na ojczyznę patrzył Jan Paweł II. Mimo że był pasterzem całego Kościoła, nie zapominał o
Polsce. 

Wspomnienie wyboru Jana Pawła II na papieża (film)

Bp Wiesław Lechowicz:
- Od sierpnia ubiegłego roku co dwa miesiące
organizujemy te spotkania, każde z nich pod innym
tytułem. Pierwszą edycję rozpoczęliśmy hasłem „Być
świętym. Powołani do świętości”. To hasło związane z
naszą tożsamością chrześcijańską. Jako ochrzczeni
jesteśmy zobowiązani do naśladowania Pana Jezusa.
Natomiast drugi rok spotkań rozpoczynamy tematem
„Być patriotą na emigracji”. Nasze pierwsze imię to być
chrześcijaninem, a drugie to być Polakiem, trzecie to
być człowiekiem. 



Prof. Andrzej Nowak, O patriotyzmie polskim na emigracji (wykład)

- Kultura nie może powstać tylko w obrębie rodzinnego domu. Kulturę tworzą narody. Język,
którym się porozumiewamy, powstał dzięki pracy wielu pokoleń. Historia, tradycja, język,
krajobraz – to tworzy nasze wnętrze, nasze bogactwo ducha. Tym ubogaceni możemy mówić
dalej światu coś ważnego. Kulturę wytwarza budowanie wielopokoleniowej struktury narodu. Nikt
z nas sam nie może tego stworzyć. Ale ta kultura każdego z nas może uczynić kimś. Każdy z nas
może zaczerpnąć z polskiej kultury, z polskiego dziedzictwa.

- Ważnym aspektem patriotyzmu jest szacunek dla ojczystego języka, dla języka polskiego,
którego kiedyś trzeba było bronić (przykład: strajk szkolny dzieci we Wrześni). Bronić trzeba też
swojego domu i swojej kultury. Czy wspominanie walki o język, o polskość jest już dzisiaj
niepotrzebne? Ta troska jest teraz jeszcze ważniejsza, ze względu na coraz częstsze lekceważenie
tradycji przez kulturę postnarodowego nihilizmu, która mówi, że tożsamość jest nieważna. Jeżeli
w nas nic nie będzie, nie będziemy umieli powiedzieć nic od siebie, nie będziemy umieli
rozstrzygnąć, co jest prawdą, nie będziemy nawet umieli zadać właściwego pytania szukając
prawdy.

- Co pozwoliło Karolowi Wojtyle zdobyć się na taką śmiałość, by w jednej chwili stać się głową
całego Kościoła, a w pewnym sensie i całego świata? Oprócz łaski Bożej, której nie da się zmierzyć,
było to również zakorzenienie patriotyzmu w głębokim zrozumieniu wyjątkowej wartości polskiej
kultury. Wojtyła bardzo cenił polską kulturę romantyczną, która niesie ze sobą porywające
bogactwo ducha. To pozwoliło Karolowi Wojtyle stwierdzić, że jako Polak może stanąć na czele
świata, wziąć odpowiedzialność za duchowe losy tego świata, bo niesie w sobie odpowiedzi na
kryzys tego świata – to dała mu polska tradycja zanurzona jest w tradycji antycznej, w tradycji
chrześcijańskiej, śródziemnomorskiej, europejskiej, ze swoim bogactwem ducha.

- Żeby w obcym kraju nie czuć się gorszym, trzeba mieć zdolność powiedzenia czegoś od siebie. 

- Patriotyzm interialny może polegać na wspominaniu bohaterskich czynów, może to nawet
przechodzić w patriotyzm misyjny (Polska przedmurzem chrześcijaństwa). Jednak niewątpliwie
trudno jest dotrzeć z tym przekazem do dzisiejszej kultury. Drugi wariant polskiego patriotyzmu
za swoje najważniejsze hasło ma wolność obywatelską, wewnętrzną strukturę naszej tradycji – w
tym wyprzedziliśmy inne narody. Twarze - symbole czytelne dla świata: Fryderyk Szopen, Maria
Skłodowska-Curie, Mikołaj Kopernik, to ludzie, którzy kształcili się w Polsce, z niej czerpali.

- Trzeci rodzaj patriotyzmu to polskość, która współtworzy pejzaż chrześcijańskiego świata
(wizerunek Chrystusa Miłosiernego, postać św. Maksymiliana Kolbego, św. Faustyny Kowalskiej,
św. Jana Pawła II). - 3 -

- Każdy człowiek, bez względu na czas i miejsce,
musi w pewnym momencie „powiedzieć coś od
siebie”, nie tylko powtórzyć czyjeś słowa czy
zasłyszane informacje. Skąd bierze się to „od
siebie”? Czy można coś stworzyć z niczego,
wyłącznie z głębi swojego ducha? Nie. Ten duch
musi się najpierw wypełnić. Poza łaską Bożą
wypełnia nas też to, co dziedziczymy z miejsca,
z którego przychodzimy (dom rodzinny,
miejscowość, ojczyzna, która buduje kulturę).



Dyskusja po wykładzie

Poruszono kwestie: 
- Czy polski patriota mieszkający zagranicą jest w ogóle Polsce potrzebny?
- Jak młody Polak mieszkający poza granicami ojczyzny może pielęgnować swój patriotyzm?
- Dotyka nas rzeczywistość, w której z jednej strony pojęcie patriotyzmu się rozmywa 
na rzecz bycia „obywatelem świata”, a z drugiej patriotyzm jest wykrzywiany 
w stronę nacjonalizmu i szowinizmu.

Świadectwa

Henryka Żukowska, Kanada –
świadectwo o wywózce na Syberię,
emigracji do Kanady; o życiu w
polonijnym domu seniora; o tęsknocie
za Polską; o przekazywaniu miłości do
Polski i polskiego języka
swoim dzieciom

Marcin Kunicki, Anglia – świadectwo o tworzeniu w
Internecie mapy polskich miejsc w Anglii, gdzie
zaznaczane są m.in. pomniki, tablice, cmentarze
(aktualnie na mapie zaznaczonych jest ok. 450 takich
miejsc pamięci); o tym, że historia Polski jest mocno
widoczna w Wielkiej Brytanii; o dużym zainteresowaniu
i odzewie polskich historyków; o zainteresowaniu
tematem również osób prywatnych; o porządkowaniu
polskich cmentarzy; o sposobach budzenia ducha
patriotyzmu w polskich emigrantach; o sile mediów
społecznościowych w propagowaniu patriotyzmu.

Michael K. Dembek, Kanada, prezes Kanadyjsko-
Polskiego Kongresu Brytyjskiej Kolumbii – świadectwo o
działaniu w organizacji polonijnej, o budowie domu
polskiego oraz kościoła i domu emerytów z własnych
funduszy Polaków w trosce o utrzymanie polskiej kultury i
tradycji; o pomocy, którą polscy emigranci otrzymywali od
tej organizacji; o aktualnym kultywowaniu języka polskiego
i szkolnictwie polonijnym w Kanadzie
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Ks. Anderson, Brazylia – świadectwo o
polskiej szkole prowadzonej przez siostry
zakonne; o powrocie do działań związanych z
patriotyzmem po utrudnieniach covidowych;
o pracy księży chrystusowców na misjach; o
tym, że patriotyzm w Brazylii jest
nierozerwalnie związany z Kościołem; o
lekcjach języka polskiego.

Harcerze „Białe Orły”, Niemcy – świadectwo o
tym, że patriotyzm to m.in. pamięć o ważnych
datach, umiłowanie ojczyzny i po prostu „bycie
Polakiem”; o prostych sposobach, jak kibicowanie
polskim drużynom czy wywieszanie polskiej flagi;
o odwiedzaniu Polski; o uczestnictwie w ważnych
uroczystościach w polskich mundurach
harcerskich; o mówieniu po polsku kiedy to tylko
możliwe.

Henryk Kurylewski, Australia – świadectwo
człowieka, który urodził się zagranicą, a mimo to
od samego początku wychowywany był w
polskości; o miłości do polskich tańców
narodowych; o polskim harcerstwie; o byciu
ministrantem w polskim kościele; o byciu
dyrektorem artystycznym zespołu pieśni i tańca; o
wyprawie do Polski w celu odkrycia swoich
korzeni; o działaniu w prezydium Rady Naczelnej
Polonii Australijskiej i w Krajowym Zarządzie
Polskiego Festiwalu PolArting.

Remigiusz Farbotko, Anglia, inicjator Katolickiego Radia
Bobola – świadectwo o tym, czym jest nowoczesny
patriotyzm; o emocjonalnym poczuciu bliskości z ojczyzną;
o przekazywaniu patriotyzmu swoim dzieciom; o
patriotyzmie na co dzień; o tym, że polskość wyrasta z
Kościoła katolickiego; o działalności Katolickiego Radia
Bobola i jego misji ewangelizacyjnej; o dbałości o jedność,
która jest ważną cechą zdrowego patriotyzmu



Dyskusja o patriotyzmie w praktyce

Ks. prof. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz: 
1. Związek patriotyzmu z IV przykazaniem Dekalogu
(ojczyzna matką). 
2. Przykład zaangażowania Emilii Plater czy Orląt
Lwowskich. 
3. Duch patriotyczny polski narodził się wśród
ziemiaństwa, w dobie tragedii narodowych (zabory). 
4. Patriotyzm wyniesiony z domu szedł tam, dokąd los
zaniósł Polaków. 
5. Wielkopolska w XVIII i XIX wieku – praca organiczna,
praca u podstaw, hasło: Polak kupuje u Polaka.
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Dr Katarzyna Jachimowicz: 
1. Wolność nie jest prawem do robienia tego co
się chce, ale prawem do robienia tego co
powinniśmy. 
2. O informowaniu potencjalnych pracodawców
o chęci pracy zgodnie z sumieniem (wartości pro
life). 
3. O postawie wobec zmian w norweskich
przepisach (nakaz wystawiania recept na środki
wczesnoporonne). 
4. O walce (zwycięskiej) w Sądzie Najwyższym. 
5. Wierność ideałom głoszonym przez Kościół
idzie w parze z byciem patriotką. 
6. O staniu twardo za życiem i jednoczesnej
modlitwie przebaczenia. 
7. O byciu inspiracją dla innych. 

Paweł Kaliszewski, Kanada: 
1. Istotne jest zdobywanie wykształcenia, bo ono
pomaga w byciu otwartym na innych. 
2. To, jak traktujemy innych ludzi, wystawia nam
świadectwo, a to też jest pewien rodzaj
patriotyzmu. 
3. Wykształcenie, kontakty, obycie są bardzo
pomocne w procesie zakładania i prowadzenia
własnej firmy. 
4. Prowadząc własną działalność można
wybierać, z kim nawiązuje się współpracę
(patriotyzm gospodarczy).



Wypowiedzi młodzieży i prowadzącej:

- Patriotyzm to nie sprzeciw, a budowanie mostów między narodami.
- Studiowanie w Polsce może być sposobem na promocję postaw patriotycznych.
- Nie trzeba wstydzić się podwójnej tożsamości narodowej (można czuć się i Polką, i Białorusinką).
- Można chlubić się przedstawiając rzeczy, sprawy, elementy kultury czy obyczaje typowo polskie
– i tym inspirować przedstawicieli innych narodów.
- Patriotyzmem jest też pisanie protestów do mediów, które w różny sposób szkalują dobre imię
Polski.
- Jako Polacy zagranicą reprezentujemy Polskę.
- Ważne jest prostowanie stereotypów o Polakach.
- Istotne jest również poradnictwo rodzinne, a także pielęgnowanie tradycyjnej rodziny, ponieważ
patriotyzm wynosi się z domu.
- Nie ma Polski bez wiary, więc każda sytuacja jest dobra, żeby głosić Boga.
- Jeśli chodzi o patriotyzm, to każdy powinien znaleźć formę działania bliską swojemu sercu.

Bp Wiesław Lechowicz: 
- Patriotami jesteśmy też ucząc się i rozwijając, a potem wykorzystując nabyte umiejętności dla
dobra kraju.

Modlitwa

Materiały przekazane uczestnikom kongresu:
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Następny Kongres Młodzieży

Polonijnej Online

odbędzie się 18 grudnia 2021





Konkurs nosi nazwę „Być patriotą na emigracji”, ma charakter międzynarodowy i otwarty.
Konkurs jest kierowany do osób polskiego pochodzenia, żyjących poza granicami Polski,       
 w wieku do 35 lat.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów
prawnych.
Formularz konkursowy zostanie udostępniony wraz z ogłoszeniem konkursu. 
Celem konkursu jest:

16 października 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Kongresu Młodzieży Polonijnej on-line
pod hasłem „Być patriotą”. W związku z tym organizatorzy KMP – bp Wiesław Lechowicz (Delegat
KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej) i Młodzieżowa Agencja Informacyjna MAIKA ogłaszają
konkurs patriotyczny.

1.
2.

3.

4.
5.

      - zainteresowanie młodzieży polonijnej tematyką patriotyczną,
      - zwrócenie uwagi na osoby zasłużone dla Polski i promowania jej dobrego imienia, a także na
        działania o charakterze patriotycznym w środowiskach polonijnych.

KONKURS!

BYĆ PATRIOTĄ
NA EMIGRACJI

REGULAMIN 
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6. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji filmowej lub multimedialnej nie
przekraczającej 15 minut, ukazującej:
     - postacie historyczne lub obecnie żyjące osoby w środowisku polonijnym (rodzina, parafia,
szkoła, kluby polonijne), które ze względu na historię swego życia i zaangażowanie w imię miłości
Ojczyzny godne są uwagi i zainteresowania,
      - działania podejmowane w środowisku polonijnym na rzecz umacniania ducha
        patriotycznego wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Polski,
      - inicjatywy wspierające Polaków żyjących za granicą i w Polsce.
7. Każdy uczestnik udostępnia materiał filmowy lub prezentację w formie cyfrowej.
8. Prace można przekazywać w następujący sposób:
    - przesłanie linku do materiału filmowego lub prezentacji zamieszczonej w chmurze
      internetowej na adres kongresmlodziezy@gmail.com,
    - przesłanie materiału za pomocą portalu https://wetransfer.com/ na adres
       kongresmlodziezy@gmail.com (instrukcja przesyłania materiału znajduje się na stronie
       poloniaonline.pl),
   - w wyjątkowych sytuacjach po indywidualnym kontakcie z organizatorami konkursu (Łukasz
     Brodzik, tel. +48 603 969 881 lub email kongresmlodziezy@gmail.com).
9. Prace nadesłane przez uczestników muszą być wykonane osobiście wraz z podaniem danych
kontaktowych uczestnika konkursu.
10. Prace będą oceniane przez jury.
11. Organizator przewiduje wyłonienie 3 laureatów konkursu. Dla zwycięzców przewidziane są
nagrody finansowe.
12. Konkurs rozpoczyna się 31.08.2021 r. Nadsyłanie prac konkursowych do 30.11.2021r.
13. Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację nadesłanych materiałów filmowych.
14. Uczestnikowi konkursu nie przysługuje wynagrodzenie.
15. Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że:
       - jest autorem przesłanego materiału,
       - materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich,
       - akceptuje regulamin konkursu.
16. Materiał filmowy nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności cudzych praw
autorskich.
17. Ewentualny koszt przesyłki prac konkursowych pokrywa uczestnik.
18. Wyniki konkursu zostaną opublikowane podczas sesji Kongresu Młodzieży Polonijnej
16.10.2021 r., która odbędzie się on-line. Zapisy i link do sesji kongresowej zostanie
opublikowany na stronie www.poloniaonline.pl.
19. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
związanych z przeprowadzeniem konkursu przez Młodzieżową Agencję Informacyjną MAIKA, przy
zachowaniu zasad określonych w ustawie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000 ).

REGULAMIN KONKURSU PATRIOTYCZNEGO
 

„Być patriotą na emigracji” C.D.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
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mailto:kongresmlodziezy@gmail.com
mailto:kongresmlodziezy@gmail.com
http://www.poloniaonline.pl/


WARSZTATY MEDIALNE

"BYĆ AMBASADOREM
POLSKI"
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Myślałeś o pracy w mediach?

Chcesz zostać korespondentem dla Polonii 
z każdego miejsca na ziemi?

Chcesz poznać media i współpracować przy
największych młodzieżowych agencjach
informacyjnych?

A może po prostu chciałbyś o pracy
nowoczesnego dziennikarza wiedzieć więcej?
 
Ta propozycja jest dla Ciebie!

Już w październiku startują warsztaty
medialne dla osób spoza Polski!

Nie czekaj, zgłoś swój udział! 

Profesjonalni prowadzący już na Ciebie
czekają!

Wybierz termin (poniżej) i zgłoś się na adres:
kongresmlodziezy@gmail.com.
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P O N WT ŚR CZW PT SOB N

L I S T O P A D

KALENDARIUM

PONIEDZIAŁKI I ŚRODY GRUPA I

WTORKI I CZWARTKI GRUPA II

warsztat 1 warsztat 2

warsztat 3

warsztat 4

Warsztatów Medialnych "Być Ambasadorem Polski" 
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K a ż d y  w a r s z t a t  t r w a  1 , 5  g o d z .  i  r o z p o c z y n a  s i ę  o  1 9 : 0 0  c z a s u  p o l s k i e g o

 

1 2 3 4

6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

warsztat 5

G R U D Z I E Ń

(22, 24, 29 listopada oraz 1, 6 grudnia)

(23, 25, 30 listopada oraz 2, 7 grudnia)
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ZAJRZYJ NA POLONIAONLINE.PL
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ZOBACZ TEŻ:

emigracja.episkopat.pl
facebook.com/Duszpasterstwo-Emigracji-Polskiej
wschod.misje.pl
fundacja.niedziela.pl
ksm.org.pl
maika.pl
ekomaika.pl



























zapraszamy na kolejne sesje
Kongresu Młodzieży Polonijnej


