Trwała pozycja Polski
zależy od jej intelektualnego
potencjału
W dniach 4-7 września odbył się w Krakowie
II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych
na Obczyźnie, zorganizowany przez Polską Akademię Umiejętności i Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” Oddział w Krakowie. Przyjechało ponad
70 delegatów, reprezentujących władze Towarzystw skupiających wielotysięczną rzeszę polskich uczonych, inżynierów i lekarzy z całego
świata. Głównym tematem obrad była młoda
emigracja po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, z której połowa to ludzie z wyższym
wykształceniem.
Materiały kongresu, w miarę napływu, będą
zamieszczane na stronie internetowej PAU
(www.pau.krakow.pl), a następnie opublikowane.
Na otwarcie kongresu przybyli premier RP
Donald Tusk oraz minister nauki i szkolnictwa
wyższego Barbara Kudrycka.
Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty
wystąpienia Premiera 4 września 2008. Tekst jest
nieautoryzowany, opracowany (lecz nie redagowany) z nagrania. Autoryzowany tekst ukaże się
na stronie internetowej PAU natychmiast, gdy go
otrzymamy.
***
[…] Nie ma większego skarbu nasza Ojczyzna,
jak umysły, serca, odwaga naszych rodaków.
Ale, to, co dzisiaj, w dobie współczesnej, w świecie rozwijającym się w tempie do tej pory niespotykanym, to co najcenniejsze – to zdolność
do innowacji, zdolność do pokojowego konkurowania dzięki własnym intelektualnym możliwościom, szerokim horyzontom. To jest to,
co w jakimś sensie jest w waszych rękach.
To spotkanie i wasze środowisko, wasza
wspólnota łączą w sobie rzeczy najważniejsze
na początku XXI wieku dla Polski. Jesteście równocześnie kwiatem Polonii, czy, szerzej, polskiej
emigracji, które to zjawisko nabrało wymiarów
do tej pory niespotykanych. To i szansa i równocześnie problem do rozwiązania.
Dzisiaj, kiedy wspólnie zastanawiamy się,
w jaki sposób, szczególnie młodzi Polacy, mogą
realizować swoje ambicje, swoje marzenia, swoje

plany tu w Ojczyźnie, musimy także
sprostać wyzwaniu,
jakim jest grubo
ponad milion Polaków
tej
nowej
emigracji. Dlatego
tak ważną rzeczą
jest, aby Polak,
żyjący z wyboru,
a czasami z ekonomicznego przymusu, na obczyźnie, miał w sobie
zdolność budowania prestiżu, poczucia siły, poczucia
dumy.
A do tego absolutnie niezbędne są
wzorce osobowe,
wzorce intelektualne,
kulturowe,
jakimi mogą być
przede wszystkim
polscy naukowcy, Kardynał Franciszek Macharski i Premier
działający czasowo Donald Tusk.
czy stale za grani- …nasze zbożne dzieło – żeby Polska była
bezpieczna, silna i szanowana, i aby polska
cą.
To nie jest tylko wolność była trwała, jak nigdy dotąd….
kwestia samopofot. Andrzej Kobos
czucia naszej emigracji, posiadania takich wzorów obok siebie w kraju nowego
osiedlenia, to także prestiż całej naszej narodowej wspólnoty
i państwa polskiego. W wielkim stopniu od ludzi sukcesu
w najlepszym tego słowa znaczeniu będzie zależał wizerunek
Polski i Polaków na całym świecie. W erze błyskawicznej
wymiany informacji, transparentności, przejrzystości wszystkich działań i wszystkich grup, każde zachowanie wpływa
dzisiaj na opinię na temat narodów i państw. W zasadniczym
stopniu będzie od was zależało, kto i czyje działania będą
kształtowały wyobrażenie o Polsce i o Polakach, a co za tym
idzie w sposób całkiem bezpośredni będzie także wpływało
na pozycję i możliwości Polski, bo nie tylko o prestiż i wizerunek chodzi w tym waszym wspólnym przedsięwzięciu. […]
(dokończenie - str. 2)
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