
 

 
   
 

  FUNDACJA  

                                   Warszawa, dnia 06 sierpnia 2015 r. 

         

  SOLIDARNOŚĆ-WSCHÓD 
 

  ul. Długa 23/25    00-238 Warszawa                                   
  adres do korespondencji: skr. poczt. 290,  00-950 Warszawa 1 

  www.poloniaunion.eu                e-mail: poloniunion@onet.eu  
                                                                                                                             

                                                                                                                                                    Pan Andrzej Duda  

                                                                                                    Prezydent Rzeczypospolitej Polski 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 
 

serdecznie gratulujemy objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej!  
 

Doceniamy Pana osobisty wysiłek, niezłomność i wiarę w zmiany w Polsce. „Wiele jest 

możliwe…” i niech to motto towarzyszy Panu we wszystkich poczynaniach dla dobra Polaków.  
 

Polska liczy 39 mln mieszkańców, a co najmniej 20 milionów przebywa poza jej granicami. 

Oznacza to, że jesteśmy blisko 60 milionowym narodem. Rodacy poza granicami to: cierpiący w 

strefie walk zbrojnych Polacy na Ukrainie; prześladowani przez władze Białorusi, podzieleni w 

dwóch związkach polonijnych, skłóceni na tamtym obszarze Polacy; dyskryminowani w prawach 

mniejszości narodowych, odarci z możliwości nauki w języku ojczystym i posługiwania się nim w 

dokumentach urzędowych, Polacy na Litwie; zesłańcy i ich potomni na Syberii oraz w 

Kazachstanie; również Polonia,  powstała w różnych okresach dziejów, w najodleglejszych  

zakątkach Świata, a przede wszystkim na kontynencie amerykańskim; wreszcie Polacy, który 

opuścili ojczyznę w ostatnich latach z przyczyn ekonomicznych, zwani emigracją zarobkową.  
 

Każda z tych grup boryka się z pozornie odrębnymi problemami w miejscach zamieszkania. Łączy 

ich natomiast Polska, jako Ojczyzna. Potrzebne są więc zdecydowane rozwiązania w sprawach 

repatriacji Polaków ze Wschodu, stworzenia warunków powrotu rodaków do kraju z emigracji 

zarobkowej, wsparcia praw polskiej mniejszości poza granicami Polski.  
 

Sprawy Polonii i Polaków poza granicami Polski stanowią przedmiot działalności naszej Fundacji. 

Na przykładzie osobistych doświadczeń, polegających na siedmioletnich zmaganiach  z 

biurokratycznym systemem administracyjno – sądowym, o uznanie mnie za obywatela polskiego, 

poznałem skalę tych trudności. Poświęciłem temu własny dorobek, nim uznano mnie za obywatela 

polskiego. Cieszy zaś fakt, iż w skutek owej batalii otworzyła się droga prawna do odzyskania 

obywatelstwa polskiego, w drodze uznania bądź przywrócenia, dla wszystkich pozostałych 

Polaków. W miarę naszych możliwości służymy pomocą w tych kwestiach osobom 

zainteresowanym i potrzebującym. Przyczyniają się  temu nie tylko rozwiązania prawne, ale i 

przedsięwzięcia kulturalne. Nic tak bowiem nie łączy ludzi, jak kultura i sztuka. Zwracamy się 

więc do Pana Prezydenta o poparcie działań na rzecz Polonii i Polaków, zamieszkałych w innych 

krajach.  
 

Dziękujemy Panu Prezydentowi za inicjatywę powołania Biura ds. Polaków poza granicami. 

Ufamy, iż przysłuży się ono do konsolidacji wysiłków i gremialnych działań na rzecz naszych 

rodaków rozsianych po Świecie.  
 

Raz jeszcze pragniemy wyrazić nasze gratulacje i życzyć Panu powodzenia w piastowaniu urzędu 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 

Łączę wyrazy szacunku,  

                                                                                   Prezes Fundacji 
 

 

                                                                                   E. Czesław Skarżyński 
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