
OD PIERWSZEGO USŁYSZENIA - Bożena Szara (wyemitowane 12 maja 2019 - posłuchaj)  

   

NOWY MONTREALSKI MAGAZYN "PANORAMA" I KARTA POLAKA  

W ubiegłym tygodniu na naszej antenie mówiłam o przygotowaniach do nowego polonijnego magazynu 

- PANORAMA. Informacja rozeszła się głównie dzięki naszej audycji, a także dzięki publikacjom na 

Facebooku. W poście, który zamieściłam na kilku stronach na Facebooku, prosiłam o udostępnianie tej 

wiadomości, by dotarła do wielu osób naszej społeczności.  

Siła mediów społecznościowych zrobiła swoje. Wiele osób nie tylko podzieliło się informacją o nowym 

wydawnictwie ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi do których ja dostępu nie miałam, ale także wyraziło 

zainteresowanie i chęd współpracy. Tym sposobem wiadomośd o naszym projekcie odebrało 

kilkadziesiąt tysięcy internautów. Dzięki takiej promocji napłynęły do nas oferty współpracy oraz 

propozycje rozszerzenia tematyki magazynu Radia Polonia.  

Nasi dziennikarze będą pisali dla Paostwa nie tylko z Montrealu, ale także z Toronto, Stanów 

Zjednoczonych, z Polski, Holandii, Francji, Niemiec, Ukrainy i Grecji. Powoli powstaje pismo 

międzynarodowe, a nie lokalne, tak jak zamierzaliśmy. Dzięki nowym współpracownikom 

zainteresowanie naszym magazynem będzie znacznie większe. Już jest większe. Tego nie spodziewaliśmy 

się i tym większa nasza radośd.  

Po wstępnych rozmowach i ofertach dotyczących tematów poruszanych na łamach PANORAMY, oprócz 

zaproponowanych przed tygodniem działów dojdą zagadnienia związane z rozwojem osobistym, relacje 

z podróży w miejsca niezwykłe, wspomnienia - "Moja droga do Kanady" oraz sprawy związane z życiem i 

problemami emerytów. Jeden z rozmówców zwrócił moją uwagę na dylematy osób przechodzących na 

emeryturę. Wiele z nich odczuwa zagubienie, zaczyna się nowy rozdział w ich życiu do którego nie są 

przygotowani. Jeszcze kilkanaście lat temu czas emerycki trwał kilka, kilkanaście lat, teraz wydłużył się do 

20 a nawet 30 lat. To 1/3 naszego życia. Lepsza opieka medyczna, zdobycze techniki, zdrowa żywnośd, 

większa fizyczna aktywnośd, oferta organizacji pozarządowych, powszechna możliwośd korzystania z 

obiektów sportowych wydłużają nasze życie. Czy wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę i czy 

przygotowani jesteśmy na nowy etap? Publikacje w naszym piśmie będą więc poruszały problemy 

emerytów i ludzi w podeszłym wieku. Będziemy służyd pomocą i informacją, radami i podpowiedziami 

jak pięknie i zdrowo żyd w trzecim okresie naszego życia. Przyznacie Paostwo, że jest to znakomity 

pomysł, bo bardzo się spodobał.  

Nadal zachęcamy do współpracy i do podpowiadania nam jakie zagadnienia powinny znaleźd się w 

naszym wydawnictwie. Chcemy byd mądrzy, waszą Szanowni Paostwo, Słuchacze i Czytelnicy, mądrością. 

A na łamach naszego pisma znajdą się tematy jakie chcecie Paostwo czytad i o jakich chcecie Paostwo 

pisad. Zapraszamy do współpracy ludzi pióra, którzy chcą dzielid się swoimi opiniami i wiedzą.  

Zapraszamy do współpracy biznesy polonijne, zachęcamy do zamieszczania reklam, sponsorów do 

wsparcia finansowego, sponsorów indywidualnych także naszych przyszłych Czytelników oraz Słuchaczy 
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Radia Polonia. Nasz magazyn w wersji elektronicznej i papierowej będzie pismem bezpłatnym. Każdy 

może dodad swoją cegiełkę, byśmy mogli mied pismo z prawdziwego zdarzenia.  

Zachęcamy! Zróbmy to pismo razem! Dla siebie! Dla Polonii! Dla naszego wspólnego dobra! Kontakt do 

nas jest poprzez stronę internetową: www.radiopolonia.org i tam w zakładce - Napisz do nas, znajdziecie 

Paostwo adres e-mailowy, adres pocztowy oraz numer telefonu pod którym można się z nami 

kontaktowad.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A teraz druga częśd dzisiejszego komentarza na temat Karty Polaka.  

10 maja na łamach GAZETY z Toronto ukazał się artykuł autorstwa Anny Głowackiej pt. "Karta Polaka 

rozszerzona na cały świat - już blisko".  

Poniżej obszerne fragmenty tej publikacji.  

"Karta Polaka będzie już wkrótce dostępna dla Polaków nie tylko na Wschodzie, lecz na całym świecie. 

Karta potwierdza przynależnośd do narodu polskiego. Dotychczas przyznawana była osobom polskiego 

pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, powstałych lub odrodzonych po rozpadzie 

ZSRR, które nie uznają podwójnego obywatelstwa.  

14 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o Karcie Polaka rozszerzając działania Karty na wszystkie 

kraje świata. Za nowelą głosowało 410 posłów, nikt nie był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu. 

Senat 9 maja zaproponował trzy poprawki o charakterze redakcyjno-precyzującym do nowelizacji ustawy 

o Karcie Polaka.  

Nowelizacja rozszerza sprawczośd Karty Polaka na wszystkie kraje świata. Żaden z senatorów w 

głosowaniu nie był przeciwny.  

W czasie debaty w Senacie szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że nowelizacja ta jest powrotem do 

pierwotnej wersji ustawy o Karcie Polaka. Karta Polaka nie daje możliwości głosowania w wyborach. Jest 

świadectwem i deklaracją przynależności do narodu, nie nadaje jednak praw obywatelskich.  

Za nowelizacją - z poprawkami - opowiedziało się 77 senatorów, 3 wstrzymało się od głosu, nikt nie był 

przeciw. Teraz nowelizacja trafi z powrotem do Sejmu.  

Sprawozdawca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Artur Warzocha (PiS) 

mówił, że nowela nie pociągnie za sobą żadnych skutków finansowych. Podkreślił, że wprowadzane 

zmiany wychodzą na przeciw oczekiwaniom Polaków i osób polskiego pochodzenia mieszkających poza 

granicami kraju; jak dodał szacuje się, że jest to około 20 mln osób.  

Osoby ubiegające się o Kartę Polaka muszą wykazad swój związek z polskością - w tym przynajmniej 

bierną znajomośd języka polskiego; wykazad, że jedno z rodziców lub dziadków bądź dwoje pradziadków 

było narodowości polskiej; bądź przedstawid zaświadczenie organizacji polonijnej o działalności na rzecz 

kultury i języka polskiego.   



W wyniku nowelizacji ustawy z 2016 r. posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem 

osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, po roku otrzymają obywatelstwo 

polskie, a w międzyczasie będą mogli liczyd na pomoc w okresie adaptacji – m.in. będą mogli ubiegad się 

o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 

miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów 

zawodowych".  

 


