Myśli polonijnej młodzieży o przyszłości
Bogumił Misiuk
Druga doroczna konferencja Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskiego Przywództwa
(Polish American Leadership Association – PALA) odbyła się w Narodowym Sanktuarium
Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, Pensylwanii od 17-ego do 20-ego sierpnia br.
Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskiego Przywództwa skupia Polaków w wieku studenckim,
którzy będą promować wiarę katolicką oraz kulturę i polskie tradycje w Stanach Zjednoczonych
przez zaangażowanie się w społeczeństwie polsko-amerykańskim. Celem tej organizacji jest
zjednoczenie, wzmocnienie i przygotowanie przyszłych liderów Polonii w Stanach
Zjednoczonych przez inicjowanie konferencji i innych wydarzeń, które rozwijają i kultywują
polską kulturę i katolickie wartości.
W ubiegłym roku konferencja była głównie dyskusją pomiędzy obecnymi przywódcami
Polonii i polsko-amerykańską młodzieżą o ważności utrzymania polskiej tożsamości w Ameryce
oraz o kwestiach, które to utrudniają. Tegoroczna konferencja kontynuowała rozważania nad
tym tematem, ale bardziej skupiała się nad praktycznymi rozwiązaniami, które mają wprowadzić
te polskie ideały w życie.
Prawie dwudziestu młodych Polaków w wieku od 15 do 29 lat z Nowego Jorku, New
Jersey, Pensylwanii, Massachusetts i Connecticut uczestniczyło w tegorocznej konferencji, która
była koordynowana przez ks. prałata Antoniego Czarneckiego i ks. prałata Piotra Zendziana z
Narodowego Apostolatu Polskiego. Oficjalnym przedstawicielem Episkopatu Stanów
Zjednoczonych była siostra Joanna Okereke. W konferencji wzięli również udział: Teresa
Romanowski z Kongresu Polsko-Amerykańskiego i Związku Narodowego Polskiego oraz
Chester Lobrow, Wielki Marszałek Parady Pułaskiego z 1999r.
Do młodzieży przemawiało też dwóch gości honorowych. Pierwszym był Jego
Ekscelencja Arcybiskup Szczepan Wesoły z Rzymu, który był bardzo bliskim przyjacielem i
współpracownikiem bł. Papieża Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego i przez długi czas pełnił funkcję papieskiego delegata dla Polonii i polskich
emigrantów. Mówił on o tym, co to znaczy być polskim katolikiem. Podkreślił między innymi

centralną rolę rodziny jako głównego strażnika i twierdzy ,,czterech filarów polskości”—
tolerancji, umiarkowania, umiłowania wolności i moralności katolickiej. Abp. Szczepan Wesoły
podkreślił, że nauka i wartości Papieża-Polaka bł. Jana Pawła II muszą być podstawą polskiej
tożsamości. Zwrócił również uwagę na kluczową rolę polskich parafii jako oazy polskości dla
imigrantów oraz konieczność, by parafianie robili wszystko, aby nie pozwolić amerykańskim
biskupom likwidować polskie parafie. Abp. Wesoły odprawiał także Msze św. codziennie rano
w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej a wieczorem wokół ogniska razem z młodymi
prowadził śpiew polskich pieśni patriotycznych, harcerskich i wojskowych.
Drugim przemawiającym był profesor Anthony Bajdek z Northeastern University i
Kongresu Polsko-Amerykańskiego. On z pasją omawiał bolesny i uporczywy problem antypolonizmów, jak np. fałszowanie historii Polski, zwłaszcza z okresu II wojny światowej, oraz
złośliwe dowcipy o Polakach. Uzupełniał analizę historyczną przedstawiając swoje osobiste
przeżycia w przezwyciężaniu antypolskich przeszkód. Inspirował słuchaczy swoimi
osiągnięciami na rzecz Polski w różnych apelach do rządów stanowych. Ponadto przedstawił on
młodzieży kilka propozycji, które mogliby oni zrealizować, aby lokalnie promować i wspierać
polskość.
Większość dyskusji podczas konferencji było prowadzonych przez młodych, którzy
niezależnie od tego, czy urodzeni w Polsce czy są potomkami polskich emigrantów, wszyscy
mówili płynnie po polsku. W wyniku nacisków młodzieży, wszystkie rozmowy— czy te
formalne czy przyjacielskie— prowadzone były w języku polskim. Często podkreślano, że
utrzymanie czystości i płynności języka polskiego, który jest tak bogaty i wyrazisty, jest
niezbędne w podtrzymaniu narodowego dziedzictwa kulturowego.
Na konferencji były przedstawiane przez młodzież trzy prezentacje. Bogumił Misiuk z
New Jersey podkreślił, że dla Polaków najważniejsze wartości zawsze były i są ,,Bóg, Honor i
Ojczyzna.” Te tak ważne wartości często są pogardzane w społeczeństwie amerykańskim a
jednak wielu Amerykanów ich pragnie. W przemówieniu przypomniał, że Henryk
Sienkiewicz— który w swej twórczości odzwierciedlał te wartości— osiągnął ogromną
popularność w Ameryce na przełomie 20-wieku. Zauważył, że przykład Sienkiewicza pokazuje,
iż jest możliwe, aby Polacy przezwyciężyli ogólny brak zainteresowania i antagonizmy a
równocześnie uchwycili serca i umysły milionów Amerykanów dla polskiej sprawy. Ale taki

sukces może być osiągnięty tylko poprzez wspólne działania zjednoczonej Polonii i
zaangażowanie Amerykanów zapoznając ich z polską kulturą. Następnie Marek Szymula z
Filadelfii mówił o różnych typach przywódców i o cechach, które są konieczne, aby lider był
skuteczny. A Natalia Kołakowska z Connecticut prowadziła internetowe ćwiczenie grupowe,
które miało na celu ujawnić atuty każdego z członków PALA, oraz jakie cechy dana osoba musi
jeszcze rozwijać.
Konferencja nie zakończyła się samą dyskusją. Członkowie grupy zdecydowali
oficjalnie, aby zorganizować się. Wybrane zostały następujące osoby do grupy przywódczej:
Marek Szymuła jako prezydent, Natalia Kołakowska i Joanna Sudyka z Massachusetts jako
wiceprezydenci, Dorota Bielawski z New Jersey jako sekretarz i Bogumił Misiuk jako rzecznik
do spraw medialnych. Został napisany statut PALA, i zostały zaaprobowane plany budowy
strony internetowej oraz udział członków w Paradzie Pułaskiego. Co najważniejsze, wszyscy
członkowie PALA zobowiązali się podzielić swoimi nowymi doświadczeniami z konferencji ze
swoimi lokalnymi parafiami i organizować lokalne grupy PALA, aby młode pokolenie
Amerykanów polskiego pochodzenia mogło już zjednoczyć i przygotować się jako przyszli
liderzy Polonii.
Aby szerzej zapoznać się z działalnością Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskiego
Przywództwa (Polish American Leadership Association – PALA) albo dołączyć się do niego,
proszę zadzwonić pod numer (508) 943-0467.

