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Polonijny biznes, polska gospodarka
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EUROPEAN MAID SERVICE
• Manhattan. Dochodząca
niania/gospodyni. 14 mias.
dziecko. pon-piątek, lekki
housekeeping, praca od 9
rano do 8 wiecz. $750/tydz.
(1 raz w tyg. jest osoba do...
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Rozmowa ze Zbigniewem Olszewskim, prezesem zarządu Fundacji Polonia

Agencje

Kilka słów na temat samej fundacji...
Fundacja Polonia powołana została w okresie zmian systemowych w
1990 r. Celem założycieli było stworzenie instytucji, która byłaby
zdolna do przekazywania informacji oraz propagowania współpracy
między przedsiębiorstwami i środowiskami gospodarczymi w kraju i na
emigracji.
I od samego początku tym właśnie się zajmowała. Miała bardzo
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szeroki zasięg wyznaczonego działania – na miarę ówczesnych
wyobrażeń o polskich i polonijnych możliwościach. Ale w tym
pierwszym etapie działalności szło przede wszystkim o budowanie
tradycji, języka, wiedzy o łączności z grupami polskimi na świecie. Od
jej zaistnienia sprawy gospodarcze odgrywały ważną rolę, choć

Weather Forecast | Weather Maps
Czy jesteś zadowolony ze zmian w
P-SFUK?

początkowo nie najistotniejszą. Natomiast po spełnieniu wielu obietnic
na rzecz zwłaszcza Polaków ze Wschodu, którymi trzeba się było

Fot. Cze sław Karkowski

zająć w pierwszej kolejności, następnie punkt ciężkości zainteresowań działaczy fundacji przesunął się w
kierunku środowisk gospodarczych Polonii. Uznano, i chyba słusznie, iż powinny one i mają szanse
powiązać się z krajem w trakcie przekształceń systemowych w Polsce. Wtedy potrzeba było doświadczeń,
które wnosiła gospodarcza Polonia i środków kapitałowych, lub też związków ekonomicznych z krajami
osiedlenia Polaków za granicą. I to jest cała istota fundacji.

Rok nie wyrok

To jakby sprawy programowe, a jak wygląda konkretna działalność?
Właśnie wtedy, zastanawiając się bardzo, jak to zrobić, czyli jak powiązać gospodarczo Polonię z krajem,
wymyśliliśmy światowe konferencje gospodarcze Polonii. Zjazdów takich odbyło się już 13.
Organizacja nasza nie ma oparcia ani w rządzie, ani w partiach politycznych. Gospodarka ma charakter
neutralny, nie jest ideologicznie związana z jednym czy drugim ugrupowaniem; idzie o interes i obopólną
korzyść. Poszczególne rządy też dostrzegły szansę dla siebie, toteż na zjazdach fundacji uczestniczą
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100 lat samotności

każdorazowo wicepremierzy ds. gospodarczych. Stało się to normą i tradycją, że konferencję rozpoczyna
wicepremier, aby uczestnicy i zainteresowani wiedzieli, jakie są preferowane kierunki gospodarcze rządu.
Konferencja odbywa się zawsze w Warszawie i zawsze w czerwcu.
Jako niezależna organizacja mogliśmy też proponować rządowi tematy wystąpień przedstawicieli władz – na
przykład na temat transportu czy rolnictwa.
To światowe forum przekształciło się w spotkanie gospodarcze Polonii. Jak do tego doszło?
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Bardzo prosto. Ideą dorocznych spotkać była myśl, aby przedstawiciele biznesu polskiego ze świata i z kraju
spotkali się raz do roku w jednym miejscu, poznali się ze sobą w oficjalnych i mniej formalnych
okolicznościach, aby porozumieli się oraz uzgodnili sprawy wspólnego zainteresowania. Do Warszawy na
światowe forum przyjeżdżają przedstawiciele ponad 30 krajów. Nawiązują ze sobą kontakty. I tak powstała
swoista tradycja.
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Polska w tej chwili inwestuje miliardy unijnych dolarów w infrastrukturę. Ale na to, aby samorząd mógł
otrzymać tę dotację, musi sam rozpocząć budowę. Często ani nie ma pieniędzy, ani doświadczenia.
Przedsiębiorcy polonijni znajdują tutaj właśnie szerokie pole do popisu. Forum spełnia rolę łącznika, a
przede wszystkim miejsca, skąd można rozeznać się w polskich możliwościach. Tym bardziej że w
konferencjach uczestniczą także przedsiębiorcy krajowi oraz przedstawiciele zainteresowanych lokalnych
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władz.
Jak Pan widzi dalszą działalność?
Było już13 edycji światowego forum, przygotowujemy się do następnej. Ponieważ Unia Europejska daje
pieniądze na projekty regionalne, toteż my przenosimy się w regiony. Rozpoczynamy tradycyjnie w
Warszawie, ale ostatnio następny dzień-dwa zjazdy są gdzie indziej, np. w wałbrzyskim, w tym roku – w
regionie kujawsko-pomorskim w Toruniu. Tegoroczna konferencja odbyła się mimo dokuczliwego kryzysu
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gospodarczego, zaś na jej rozpoczęcie wystąpił wicepremier Waldemar Pawlak, który podkreślił, iż rząd
pragnie skupić uwagę przede wszystkim na czterech obszarach: aktywnego społeczeństwa innowacyjnego;
innowacyjnej gospodarki; sprawnych instytucjach; lepszej gospodarki. I to jest obecnie pole do popisu
przedsiębiorców, inwestorów polonijnych.
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2009-10-30: Wspomnienie o red. Józefie Dubickim – w 25 lat po śmierci Andrzej Jasiński
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2009-10-29: Dzień polski dla maluchów - Regina Gorzkowska-Rossi
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ile polskich fabryk kupili przedstawiciele Polonii ?
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Klopsy jem tylko widelcem
Ja, jako dziecko PRL-u, nauczyłem się
przede wszystkim, że mielonego nie wolno
jeść widelcem i nożem, a tylko widelcem!

Podpis:

To straszne Rio
W slumsach Rio de Janeiro żyje 6
milionów ludzi.

Wpisz kod z obrazka powyżej:

W poszukiwaniu duszy
Racjonaliści nie twierdzili, że dusza nie
istnieje – wykluczyli tylko to pojęcie z
obszaru zagadnień, które można opisać
językiem nauki.
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Z voodoo nie ma żartow!
Mimo postępu cywilizacyjnego liczba
praktykujących różne odmiany voodoo się
nie zmniejsza.

Straszne filmy
Gdzie najłatwiej spotkać ducha? Na
seansie spirytystycznym? Na cmentarzu?
Nie, w kinie!
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