XIV Œwiatowa
Konferencja Gospodarcza Polonii
Warszawa – Mazowsze 25-26 czerwca 2011
W przeddzieñ Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej
w Warszawie i wybranych miejscach na Mazowszu odby³a siê
czternasta Œwiatowa Konferencja Gospodarcza Polonii
zorganizowana przez Fundacjê Polonia we wspó³pracy
z Urzêdem Marsza³kowskim Województwa Mazowieckiego
oraz Ogólnokrajowà Spóùdzielni¹ Turystyczn¹ Gromada.
Oko³o 300 uczestników, przedsiêbiorców polonijnych,
przedstawicieli w³adz naczelnych i samorz¹dowych,
reprezentantów izb gospodarczych, menad¿erów firm
prywatnych i pañstwowych uczestniczy³o w Konferencji.
Motywem i myœl¹ przewodni¹ by³o “Partnerstwo dla
sukcesu” - z zadaniem:
1) udostêpnienia uczestnikom informacji o aktualnej
i przewidywalnej sytuacji gospodarczej kraju,
2) wskazania na mo¿liwoœci wspó³pracy w sferze
wytwarzania, us³ug, obrotu towarowego oraz
inwestycji,
3) stworzenia warunków do zawierania znajomoœci
w bezpoœrednich kontaktach z licznym gronem
uczestników – polonijnymi przedsiêbiorcami ze
wszystkich kontynentów oraz przedstawicielami
naczelnych w³adz i krajowymi przedsiêbiorcami.
Dodatkowym, bardzo wa¿nym celem tej edycji by³o:
4) p r z e d y s k u t o w a n i e f o r m u ³ y o r g a n i z a c y j n e j
umo¿liwiaj¹cej sta³e wspó³dzia³anie polonijnych
œrodowisk gospodarczych z krajem poprzez
gromadzenie i przekazywanie informacji, doradztwa
i ró¿norodnych inicjatyw - na których potrzebê
podjêcia wskazywano ju¿ podczas obrad poprzedniej
konferencji.

HOTEL
GROMADA
przez dwa dni

“Domem Polonii Gospodarczej Œwiata”

Czêœæ plenarna
Tradycyjnie uczestnicy mieli mo¿liwoœæ wys³uchania
informacji, jak te¿ przekazania pytañ i swoich opinii
bezpoœrednio do przedstawicieli w³adz polskich
i europejskich oraz ekspertów gospodarczych.
Uczestnicy spotkali siê z:
Sekretarzem Stanu w MSZ dr Janem Borkowskim przedstawicielem rz¹du.
Wyst¹pienie koncentrowa³o siê na omówieniu g³ównych
elementów nowego Rz¹dowego Programu Wspó³pracy
z Poloni¹ i Polakami za granic¹ oraz na dzia³aniach resortu
na rzecz dalszej poprawy wizerunku Polski w œwiecie.

Prof. Danut¹ Hûbner, przewodnicz¹c¹ Komisji
Rozwoju Regionalnego Parlamentu
Europejskiego, pierwszym polskim komisarzem
w UE ds. Polityki Regionalnej.
Pani Minister podejmuj¹c temat rozwoju
gospodarczego i modernizacji Polski w Unii
Europejskiej w wyczerpuj¹cym zakresie omówi³a
sytuacjê gospodarcz¹ w kraju i Unii Europejskiej
Wskaza³a, ¿e integracja, w której Polska aktywnie
uczestniczy, wnosi jakoœciow¹ zmianê w jej znaczeniu
i mo¿liwoœciach wspó³pracy na œwiatowym rynku.

Krzysztofem Pietraszkiewiczem, Prezesem Zwi¹zku
Banków Polskich i cz³onkiem Rady Europejskiej
Federacji Bankowej.
Pan Prezes szeroko omówi³ temat „Polski sektor
bankowy, jako trwa³y element wsparcia dla
przedsiêbiorczoœci”, doradzaj¹c sposoby i procedury
postêpowania w celu trafnego wyboru partnera
finansowego i ograniczenia ryzyka w obrocie
gospodarczym.

Czêœæ plenarna - Mazowsze
Prezentacja walorów regionu

dyr. Tomasz WaŸbiñski
Urz¹d Marsza³kowski

SSE - Specjalne Strefy Ekonomiczne

dyr. Pawe³ Stawowy
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Karolina Koz³owska
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

PREZENTOWANO
walory i potencja³ regionu.
ZACHÊCANO
do prowadzenia dzia³alnoœci na Mazowszu.
INFORMOWANO
o u³atwieniach inwestycyjnych i ulgach
podatkowych w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych.

Wyst¹pienia Polonii - c.d. obrad

Andrew J. Pogorzelski / KANADA

Roman Czernyak / ROSJA

Leszek T. James / USA

Jerzy Konik / UKRAINA

Piotr Kempa / ANGLIA

Anna Gök-Czerwiñska / TURCJA

Ludwik Wnêkowicz / USA

Bo¿ena Raiñczuk / NIEMCY

Piotr Winiarski / NIEMCY

Jan Adamczyk / KALININGRAD

Wyst¹pienia Polonii
Poœród bogatej i ró¿norodnej tematyki, oprócz pytañ i g³osów z sali, niezwykle interesuj¹cym i w zasadzie wiod¹cym
segmentem obrad by³y wyst¹pienia samych przedsiêbiorców polonijnych z ró¿nych stron œwiata, a wœród nich:
prof. Z. Haduch, Universidad de Monterrey - Meksyk
wspó³pracuj¹cy z prof. M. Szczerkiem z Instytutu Technologii i Eksploatacji PIB w Radomiu nad
nowymi technologiami, mówi³ o efektywnoœci naukowo-wytwórczego wspó³dzia³ania i wymiernych
zyskach dla obu instytucji i krajów.

Leszek T. James - USA
w³aœciciel jednej z czo³owych amerykañskich, nowatorskich firm programistycznych - zatrudniaj¹cej
informatyków, tak¿e w Polsce - tworz¹cej oprogramowanie do zarz¹dzania przedsiêbiorstwami dla
g³ównych ga³êzi przemys³u, bankowoœci, handlu - wskazywa³ na potrzebê stosowania nowoczesnych,
pionierskich rozwi¹zañ z mobilnym dostêpem do krytycznych danych decyzyjnych w czasie
rzeczywistym.
Maria Olsson – Szwecja
wùaúciciel firmy konsultingowej - wspóùpracujàca z najwiækszymi skandynawskimi firmami, specjalista
w zakresie energii odnawialnej i nowoczesnych technologii utylizacji, inýynier, b. pracownik naukowy,
cieszàca siæ powszechnym uznaniem zawodowym i spoùecznym - podzieliùa siæ swoimi
doúwiadczeniami z tych obszarów gospodarczej i publicznej dziaùalnoúci
Henryk Lewiñski – Izrael
przedsiêbiorca o zawodowym i spo³ecznym autorytecie, Prezes Izraelsko-Polskiej Izby Handlowej
w Tel-Avivie, przedstawia³ mo¿liwoœci miêdzynarodowej wspó³pracy w okresie kryzysu.

Ludwik Wnêkowicz – USA
w³aœciciel znanej sieciowej firmy DOMA Export, spo³ecznie zaanga¿owany w dzia³alnoœæ Kongresu
Polonii Amerykañskiej – zaprezentowa³, w oparciu o w³asne doœwiadczenia sposoby obni¿ania kosztów
funkcjonowania firmy i usprawniania sprzeda¿y towarów oraz us³ug w warunkach zglobalizowanego
rynku
Leopold P³owiecki – Francja
wynalazca, konstruktor i przemys³owiec, wytwórca najcieñszej „rurki na œwiecie” zastêpuj¹cej naczynia
w³osowate - „Polak, który uratowa³ 100 tysiêcy osób”. Przedsiêbiorca, który w Europie nie ma
konkurencji, odnosi sukcesy – ³ami¹c kanony biznesu – ratuje ludzi; przedstawi³ swoj¹ drogê do
sukcesu.
Jerzy Konik – Ukraina
przedsiêbiorca, o wyj¹tkowym doœwiadczeniu, prowadz¹cy wieloletni¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ –
produkcyjn¹ na Ukrainie i w Polsce. Wieloletni, by³y prezes MSPPU - dziel¹c siê swoimi
doœwiadczeniami wskazywa³ m. in. na potrzebê usprawniania pracy polskich s³u¿b zagranicznych na
Ukrainie.

Andrzej J. Pogorzelski – Kanada
prezydent Kanadyjsko-Polskiej Izby Handlowej w Kolumbii Brytyjskiej – dzieli³ siê spostrze¿eniami
dotyczàcymi zachodzàcych zmian na úwiatowym rynku, uzasadniaù koniecznoúã ciàgùego ich
monitorowania i szybkiego dostosowywania siæ do nich.

Bo¿ena Raiñczuk – Niemcy
wskazywaùa, ýe rozwój wspóùpracy miædzynarodowej i zwiækszanie eksportu w duýym stopniu
uzaleýnione sà od pozytywnego wizerunku oraz kompetentnej i skutecznej informacji o Polsce.
Wyjaúniaùa, ze doskonaùà okazjà do zmiany wizerunku jest rozpoczynajàca siæ Prezydencja Polski
w Unii Europejskiej.
Roman Czernyak – Rosja
przedstawi³ ofertê wspó³pracy w zakresie nowoczesnych komponentów do masy asfaltowej,
zdecydowanie poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo na drogach - wykorzystywanych dotychczas jedynie
w kilku krajach Europy.

Andrzej Jakubowski – Indonezja
podzieli³ siê z uczestnikami doœwiadczeniami
z prowadzonej od wielu lat dzia³alnoœci
gospodarczej, przybli¿y³ potencja³ rynku tego
regionu i mo¿liwoœci korzystnej wspó³pracy
importowo-eksportowej.
Anna Gök – Czerwiñska – Turcja
zaprezentowa³a swoj¹ firmê i zwróci³a uwagê
na niewykorzystane mo¿liwoœci wspó³pracy
z rynkiem tureckim.

Krzysztof Szymanowski – Polska
przedsiêbiorca, firma Dynamax – zwróci³
szczególn¹ uwagê na wytwarzane za pomoc¹
innowacyjnych technologii nowe produkty
i apelowa³ o wspólne dzia³ania na rzecz
wypracowania dla nich w³asnej marki.
Stanis³aw Komocki – Rosja,
Kraj Stawropolski
przy ¿ywej aprobacie sali przedstawi³ ofertê
wspó³pracy popart¹ listem od w³adz Regionu.

Wymienione wy¿ej wyst¹pienia ilustruj¹ wielow¹tkowoœæ oraz znaczenie poruszanych spraw w toku dwudniowej
konferencji, jej kuluarach oraz w czasie integracyjnych spotkañ.
Wiele z nich zwraca uwagê na to, ¿e prawdziwym problemem nie jest niechêæ Polonii gospodarczej do inwestowania
w Polsce, ale brak u³atwieñ ze strony polskich w³adz i pomys³u na to, jak wykorzystaæ liczny potencja³ polonijnych
œrednich i ma³ych firm, które jak wiadomo s¹ kluczowym czynnikiem dla tempa rozwoju gospodarczego.

Kuluary - c.d. obrad

Minister, dr Jan Borkowski

… z dyrektorem hotelu,
Jackiem Ko³odziejakiem

… z architektem z Australii,
Markiem Krawczyñskim

Minister, prof. Danuta Hübner

… z dyrektorem z Rosji,
Romanem Czernyakiem

… z dziennikark¹ z Australii,
Jolant¹ Wolsk¹

… z organizatorami - dyrektorem hotelu,
prezesem Fundacji Polonia

Prezes, dr Krzysztof Pietraszkiewicz

… z dyrektorem z Ukrainy,
Aleksandrem J. Giedroyciem

… z dyrektorem z Polski,
Micha³em RzeŸnikiem

… z mec. z Izraela - R. Kesslerem
oraz M. Mas³owskim, b. wieloletnim
konsulem w Kazachstanie i na £otwie

Zdzis³aw Gosk, Henryk Lewiñski, Marek Œwiderczuk
POLSKA/IZRAEL/POLSKA

Medard Mas³owski, Zygmunt Pie³uæ, Natalia Malicka
POLSKA/BIA£ORUŒ/KAZACHSTAN

Leopold P³owiecki, Piotr Winiarski
FRANCJA/NIEMCY

Jan Adamczyk, Jerzy Konik
KALININGRAD/UKRAINA

Andrzej Jakubowski, Zbigniew Olszewski
INDONEZJA/POLSKA

Adam Kulej, Regina Roj
ROSJA/POLSKA

Redaktor Marek Gaszyñski
z siln¹ grup¹ z kraju

Dariusz Draczka
POLSKA

Jan Adamczyk, Peter Nowak
KALININGRAD/NIEMCY

Elýbieta Panek, Adam Szewczyk, Julian Bojmart
POLSKA/NIEMCY

Kuluary - c.d. obrad
... naturalnie i inspiruj¹co

Tomasz Kolasa, Student Harvardu - USA
mec. Barbara Mollin - ANGLIA

Martyna Lisecka-Klintz,
Sabina Orlov

Aldona Kaluza - FRANCJA
mec. Lidia Mailliet-WoŸniak - FRANCJA

Witold Ch³opicki - POLSKA
Bo¿ena Raiñczuk - NIEMCY

Stanis³aw Stêclik - POLSKA
ws³uchany w rozmówcê

Anna Gök-Czerwiñska – TURCJA
S³awomir Bieñkowski - POLSKA

... dostojnie

Andrzej Jakubowski
INDONEZJA

Julian Bojmart
POLSKA / NIEMCY

... elegancko i egzotycznie
J. Jurzykowski, D. Grodzicki, M. £y¿wiñski,
J. Konik, W. Boguta oraz „ELENA”
POLSKA / POLSKA / USA / UKRAINA / POLSKA

Franciszek Siegieñ, POLSKA
w³aœciciel firmy ELENA

Pierwszy dzieñ zakoñczono...

... z humorem
Podsumowanie fragmentu konferencji

Marek Gaszyñski
– Dziennikarz Polskiego Radia,
autor tekstów znanych przebojów:
„Sen o Warszawie”,
„Nie zadzieraj nosa”,
„Gdzie siê podzia³y tamte prywatki”

Orkiestra Wojskowa z Warszawy
pod batut¹ mjr A. Czereszewskiego

... z muzyk¹

Najgorsza rzecz to bicie piany,
Gdy na mównicê wchodzi znany,
Dzia³acz, minister, znany prezes,
I zamiast treœci znów bana³y,
Marnuj¹ nam poranek ca³y.

... ze œpiewem

Tego siê ba³em w tê sobotê,
Gdy ¿ona pyta - Masz ochotê?
- Przy stole siedzieæ godzin tyle,
Zaproszê goœci, zajmê siê grill’em
A tak na kanwie w¹tpliwoœci,
Tu gospodarka, wa¿ne sprawy,
A w domu t³um pijanych goœci,
basen, zak¹ski i zabawy,
- Czy nowe, wa¿ne znajomoœci?

... z uwag¹

Nie bêdê gada³ bystrej mowy,
- celebry czarnych garniturów,
A moja m³odoœæ up³ywa³a,
- z muzyk¹, któr¹ Niemen œpiewa³,
Wœród - zat³oczonych chórów!
¯e nie ma g³osu, i ¿e krzyczy,
¯e z socjalizmem siê nie liczy,
ale odbieg³em od tematu…
Parkujê, - … cicho wchodzê,
a tu dooko³a - ciemne garnitury,
kto to by³ Niemen - wie z nich który?
Czy ktoœ tu tañczy rock’n’roll’a,
Czy ktoœ odró¿nia Dur od Moll’a,
Siedzê i s³ucham mimo woli,
W temat siê wci¹gam z bratniej woli

... z sentymentem

Wiceminister opowiada,
o miejscu Polski w naszym œwiecie,
Hiszpania, mówi³ o flamenco,
By³y pytania i ktoœ miêkko
- pytanie rzuci³ Ministrowi
Co dla handlowej izby robi?
- ¯e siê z ta izb¹ nie spotyka !
Minister d³ugo mu przysiêga³,
Chocia¿ mikrofon, a¿ siê sprzêga³,
¯e to siê zmieni...
O œwiêtych krowach by³o trochê,
I by³ Pan Prezes z Vancouver’u,
Nie by³o tylko o „Marynie”,
i co jej wdziêkach - choæ ma ich tyle.

... ze smakiem

Lecz to pocz¹tek konferencji,
- i o tych sprawach bêdzie wiêcej....

MODLIN - II dzieñ, w plenerze
Twierdza Modlin
30 km od Warszawy
u zbiegu Wis³y, Narwi i Wkry
o ponad 200 letniej tradycji
jedna z najwiêkszych i najlepiej
zachowanych w Polsce

... spotkanie z w³adzami

Aleksander Tcacenko - MO£DAWIA,
Krzysztof Filipowicz - WÊGRY

... na wie¿y widokowej

Port Lotniczy - Modlin
(35 km od Warszawy, termin oddania, maj 2012)

Prezentowano:
kierunki rozwoju lotniska
planowane inwestycje w celu szybkiej komunikacji Modlina
z Warszaw¹
rozleg³e tereny wokó³ lotniska przeznaczone pod inwestycje

… z widokiem perspektyw, z p³yty lotniska

PU£TUSK - II dzieñ, w plenerze
Zamek w Pu³tusku

… w drodze na zamek

… na zamku

… nad Narwi¹

… na dziedziñcu

… we wnêtrzach

… w Tawernie

O nas, o konferencji...
STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
Fragment listu
NASZYM ATUTEM – DUCH PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
www.eksporterzy.org
Warszawa 28 czerwca 2011r.

Pan Zbigniew L. OLSZEWSKI
Prezes Zarz¹du
Fundacja Polonia

Szanowny Panie Prezesie
Uprzejmie przesy³am Panu Prezesowi komentarz nt. XIV Œwiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii, która
odby³a siê w Warszawie w dniach 25 – 26 czerwca br – do wiadomoœci i wykorzystania.
Z wyrazami najwy¿szego szacunku i powa¿ania
Mieczys³aw Twaróg
Prezes Zarz¹du

STOWARZYSZENIE EKSPORTERÓW POLSKICH
00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 10c, tel.: (22) 331 06 39, tel./faks: (22) 331 06 40
poczta@eksporterzy.org / www.eksporterzy.org

NASZYM ATUTEM – DUCH PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
Po raz kolejny i w sposób dobitny potwierdzi³y ten walor Polski i Polaków obrady XIV Œwiatowej Konferencji
Gospodarczej Polonii w Warszawie w dniach 25 – 26 czerwca br., zorganizowanej przez Fundacjê Polonia,
w przeddzieñ Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, z udzia³em oko³o 300 uczestników, w tym przede
wszystkim przedstawicieli przedsiêbiorców polonijnych z ponad 30 krajów œwiata. Motywem i myœl¹ przewodni¹ tego
spotkania by³o „Partnerstwo dla sukcesu”, o czym rzeczowo i z doz¹ wieloletniego doœwiadczenia mówi³ m.in.
prowadz¹cy obrady Prezes Zarz¹du Fundacji Zbigniew Ludger OLSZEWSKI, a które przewija³y siê niemal we
wszystkich wyst¹pieniach, w tym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych dr Jana
BORKOWSKIEGO i w szerszym, unijnym kontekœcie, prof. Danuty HUEBNER, Przewodnicz¹cej Komisji Rozwoju
Regionalnego Europarlamentu. W tej¿e, plenarnej czêœci obrad –o polskim sektorze bankowym jako o trwa³ym
elemencie wsparcia dla przedsiêbiorczoœci, konkretnie i obrazowo mówi³ Krzysztof PIETRASZKIEWICZ, Prezes
Zwi¹zku Banków Polskich i cz³onek Rady Europejskiej Federacji Bankowej.
W obszarze bogatej i ró¿norodnej problematyki, znalaz³y siê tematy dotycz¹ce walorów rozwoju regionalnego m.in.
Warszawy i województwa mazowieckiego czy u³atwieñ inwestycyjnych i ulg podatkowych, zachêcaj¹cych do
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, choæby na terenie Mazowsza,
Wa³brzycha czy Mielca. Na tym tle – niezwykle interesuj¹cym i w zasadzie dominuj¹cym segmentem obrad by³y
wyst¹pienia samych przedsiêbiorców polonijnych, jak chocia¿by te z USA, Kanady, Niemiec, Izraela, Turcji, a tak¿e
z rynków wschodnich, w tym z Ukrainy czy z rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego, a tak¿e z Bia³orusi. Nie odczu³em
a mo¿e nie zauwa¿y³em obecnoœci przedstawicieli z resortu gospodarki, choæ o jego znacz¹cej roli i miejscu w promocji
stosunków gospodarczych z zagranic¹ mówiono doœæ du¿o i to - pozytywnie. Za to widoczni byli przedstawiciele
Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, z Prezesem Zarz¹du Mieczys³awem TWAROGIEM, które wspiera
i promuje na terenie kraju wspó³pracê gospodarcz¹ z Poloni¹ przy ka¿dej okazji swoich spotkañ i co wpisuje siê w nurt
konstruktywnego dzia³ania na rzecz wdra¿ania „Strategii proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki”. Jest wiêc
znacz¹cym orêdownikiem i sojusznikiem polonijnego biznesu i jego bezpoœrednich uczestników i realizatorów.
Nie wdaj¹c siê w szczegó³y protokolarnego zapisu, choæ by³yby one niew¹tpliwie ciekawe i po¿yteczne, w moim, biernym
nieco odczycie dynamicznego obrazu obrad, by³o kilka co najmniej elementów godnych podkreœlenia. I choæ maj¹ one
charakter w zasadzie impresji, to zaliczy³bym do nich m.in. nastêpuj¹ce:
Po pierwsze – przedstawiciele polonijnego biznesu otrzymali aktualn¹ i kompetentn¹ informacjê o aktualnej
i przewidywanej sytuacji gospodarczej kraju, bez zbêdnych domieszek politycznych czy „politykierskich”. Co wiêcej –
zarysowano obecne i przysz³e mo¿liwoœci i warunki wspó³pracy w sferze kooperacji produkcyjno – handlowej, inwestycji
i us³ug. A ju¿ w tym kontekœcie – niemal jednym g³osem – podkreœlono rolê bezpoœrednich kontaktów biznesowych
w prowadzeniu i rozszerzaniu wspó³pracy.
Po drugie – sta³ym i niezmiernie wa¿nym czynnikiem osi¹gania korzystnych i efektywnych
efektów wspó³pracy jest promocja Polski, mo¿liwoœci jej wspó³pracy ekonomiczno – handlowej – z wykorzystaniem
olbrzymiego potencja³u œrodowisk polonijnych za granic¹.
Przypomniano, ¿e poza granicami kraju, ¿yje lub przebywa a¿ oko³o 17 milionów Polaków!
Ten potencja³ promocyjny nie jest dostatecznie wykorzystywany, bo jest rozproszony, ma³o nadal zintegrowany,
a nierzadko i…skonfliktowany. Gorzk¹ prawd¹ jest i to, ¿e prawie 70% w tym œrodowisku nie zna jêzyka polskiego lub
w minimalnym stopniu. Ró¿ne s¹ tego przyczyny, w tym historyczne, ale i fakt braku dostatecznych inwestycji w naukê
jêzyka polskiego za granic¹.
Po trzecie – podobnie, jak dla biznesu krajowego, powa¿nym wyzwaniem, ale i szans¹, jest wiêksza koncentracja uwagi
i dzia³añ na rzecz sprostania rosn¹cej konkurencyjnoœci poprzez zapewnienie wzrostu innowacyjnoœci w procesach
produkcji, modernizacji, wprowadzania nowych produktów do ofert handlowych. A sektor ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw, dominuj¹cy przecie¿ w biznesie polonijnym, jest dobrym miejscem dla rozwoju innowacyjnoœci
produktowej.
Po czwarte – du¿e, a mo¿e i rosn¹ce znaczenie, w aktywizacji gospodarczej œrodowiska polonijnego i jego wspó³pracy
z krajem, oprócz dwustronnych i regionalnych izb handlowo – przemys³owych, maj¹ i mieæ powinny polskie placówki
ekonomiczno – handlowe za granic¹. W tym obszarze, co podkreœlano, sytuacja jest zró¿nicowana, wymagaj¹ca lepszej,
fachowej, a nie tylko „urzêdniczej” obsady kadrowej oraz bardziej efektywnej koordynacji dzia³añ organizacyjno –
merytorycznych resortów w kraju, ale i za granic¹. Trochê gorzkich s³ów pad³o pod adresem konsulatów, gdzie bywaj¹
przypadki, ¿e ich urzêdnicy zachowuj¹ siê, tu cytat dos³owny, jak „œwiête krowy”. Po prostu kwitnie biurokracja, a nawet
brak dostatecznych kompetencji. Tu robiê „unik dyplomatyczny” i nie wymieniê tej placówki konsularnej, choæ jest ona
blisko naszej granicy. Ale to taki „smaczek” z dyskusji, ¿eby nie wygl¹da³o, ¿e ju¿ wszystko jest „piêknie i nadobnie”.
Po pi¹te – sympatycznym akcentem by³a jedna z wypowiedzi ilustruj¹ca promocyjn¹ i propolonijn¹ aktywnoœæ dwóch
placówek polskich na Ukrainie, tj. Wydzia³u Ekonomicznego i Wydzia³u Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Kijowie, kierowanych odpowiednio – przez Radcê Paw³a Gêbskiego i Radcê-Ministra Andrzeja Grabowskiego.
Co wiêcej – podkreœlono przy okazji ich rolê we wspó³pracy z pras¹ polonijn¹, wrêczaj¹c m.in. najœwie¿szy egzemplarz
znakomitego kwartalnika „Krynica” wysokiemu przedstawicielowi MSZ, z publikacjami nt. polsko – ukraiñskiej
wspó³pracy gospodarczej oraz realiów polskiej gospodarki i efektów naszych dzia³añ w Unii Europejskiej.
Po szóste – jakby w podsumowaniu – zabrzmia³a informacja, ¿e trwaj¹ prace w MSZ nad opracowaniem, do koñca br.,
atlasu obecnoœci Polski i Polaków w œwiecie. Bêdzie to wzbogacenie raportu o stanie Polonii sprzed dwóch lat.
A konferencja warszawska zaktualizowa³a tak¿e zapis „Rz¹dowego programu wspó³pracy z Poloni¹ i Polakami za
granic¹” z koñca 2007 r. o tym, ¿e ”ustabilizowana pozycja miêdzynarodowa, potwierdzenie bezpieczeñstwa
miêdzynarodowego przynale¿noœci¹ do NATO i UE, poprawiaj¹ca siê sytuacja ekonomiczna Polski zobowi¹zuj¹ do
tego, by dotychczasowe deklaracje wzmocniæ realnym wsparciem dla Polonii i Polaków za granic¹”. Opracowywany,
nowy program z pewnoœci¹ jeszcze raz to potwierdzi, bo ta debata ju¿ to uczyni³a.
Miko³aj ONISZCZUK
Cz³onek Rady G³ównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

„…Po raz kolejny i w sposób dobitny potwierdzi³y ten walor Polski
i Polaków obrady XIV Œwiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii
w Warszawie w dniach 25 – 26 czerwca br., zorganizowanej przez
Fundacjê Polonia, w przeddzieñ Prezydencji Polski w Radzie Unii
Europejskiej, z udzia³em oko³o 300 uczestników, w tym przede
wszystkim przedstawicieli przedsiêbiorców polonijnych z ponad 30
krajów œwiata. Motywem i myœl¹ przewodni¹ tego spotkania by³o
„Partnerstwo dla sukcesu”, o czym rzeczowo i z doz¹ wieloletniego
doœwiadczenia mówi³ m.in. prowadz¹cy obrady Prezes Zarz¹du
Fundacji Zbigniew Ludger OLSZEWSKI, a które przewija³y siê niemal
we wszystkich wyst¹pieniach, w tym Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych dr Jana BORKOWSKIEGO i w szerszym,
unijnym kontekœcie, prof. Danuty HUEBNER, Przewodnicz¹cej
Komisji Rozwoju Regionalnego Europarlamentu. W tej¿e, plenarnej
czêœci obrad – o polskim sektorze bankowym jako o trwa³ym elemencie
wsparcia dla przedsiêbiorczoœci, konkretnie i obrazowo mówi³
Krzysztof PIETRASZKIEWICZ, Prezes Zwi¹zku Banków Polskich
i cz³onek Rady Europejskiej Federacji Bankowej.
W obszarze bogatej i ró¿norodnej problematyki, znalaz³y siê tematy
dotycz¹ce walorów rozwoju regionalnego m.in. Warszawy
i województwa mazowieckiego czy u³atwieñ inwestycyjnych i ulg
podatkowych, zachêcaj¹cych do prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, choæby na terenie
Mazowsza, Wa³brzycha czy Mielca. Na tym tle – niezwykle
interesuj¹cym i w zasadzie dominuj¹cym segmentem obrad by³y
wyst¹pienia samych przedsiêbiorców polonijnych, jak chocia¿by te
z USA, Kanady, Niemiec, Izraela, Turcji, a tak¿e z rynków wschodnich,
w tym z Ukrainy czy z rosyjskiego Obwodu Kaliningradzkiego, a tak¿e
z Bia³orusi. Nie odczu³em a mo¿e nie zauwa¿y³em obecnoœci
przedstawicieli z resortu gospodarki, choæ o jego znacz¹cej roli i miejscu
w promocji stosunków gospodarczych z zagranic¹ mówiono doœæ du¿o
i to - pozytywnie. Za to widoczni byli przedstawiciele Stowarzyszenia
Eksporterów Polskich, z Prezesem Zarz¹du Mieczys³awem
TWAROGIEM, które wspiera i promuje na terenie kraju wspó³pracê
gospodarcz¹ z Poloni¹ przy ka¿dej okazji swoich spotkañ i co wpisuje
siê w nurt konstruktywnego dzia³ania na rzecz wdra¿ania „Strategii
proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki”. Jest wiêc znacz¹cym
orêdownikiem i sojusznikiem polonijnego biznesu i jego bezpoœrednich
uczestników i realizatorów….”
Miko³aj ONISZCZUK
Cz³onek Rady G³ównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

Od nas, do uczestników...
Organizatorzy w akcji

Szanowni Pañstwo
Na tegorocznym czerwcowym spotkaniu konferencyjnym „dominowa³ duch
przedsiêbiorczoœci”, otwartoœæ na wspó³pracê i niemal rodzinna wzajemna
¿yczliwoœæ. Okaza³o siê, ¿e najwa¿niejsz¹ wartoœci¹ jest bezpoœrednia
znajomoœæ - i mimo wspania³ych, nowoczesnych technik komunikacji,
z których korzystamy – coroczne, œwiatowe konferencje powinno siê
kultywowaæ.
Uczestnikom, naszym Goœciom – z w³adz publicznych, prasy, radia i telewizji
– serdecznie dziêkujemy za udzia³ i zapraszamy na przysz³y rok.
Podejmujemy wiêc kroki ku przysz³oœci…
Uwa¿amy, ¿e dobrym terminem do nastêpnej konferencji bêdzie 26,27,28
maja 2012 roku - okres poprzedzaj¹cy UEFA EURO 2012, którego Polska
i Ukraina s¹ gospodarzami, bêd¹cy jednoczeœnie czasem po wyborach
parlamentarnych z nowymi planami i perspektywami - które zintegrowane
z g³osem Polonii Gospodarczej œwiata tworz¹ nowy wymiar – gdy¿ Polska
w Unii Europejskiej z liczn¹ w ca³ym œwiecie Poloni¹ to wartoœæ, której
znaczenia z tej perspektywy tak naprawdê jeszcze nie odkryliœmy.
***
XIV Œwiatow¹ Konferencjê Gospodarcz¹ Polonii organizowa³a - Fundacja
Polonia przy partnerskiej ¿yczliwoœci spó³dzielni turystycznej istniej¹cej od
1937 roku -OST „Gromada” – Hotel „Dom Ch³opa” - reprezentowany przez
dyrektorów Jacka Ko³odziejaka i Marka Trochima oraz panie Alicjê Gaik,
Beatê Wawrzonkiewicz i Iwonê Œwital – którym, jak i ca³emu zespo³owi,
serdecznie dziêkujemy za przyjazn¹ i owocn¹ wspó³pracê.
Ze strony Fundacji Polonia Konferencjê przygotowa³ – w trybie pracy
spo³ecznej - zespó³:
Piotr Stêpniewski
Medard Mas³owski
Stanis³aw Tuzinkiewicz
Zygmunt Mi³aszewski
Dariusz Draczka
Krystyna Pochwalska
Irina Makarowa
Marta Jefremoff
Regina Roj
Urszula Tuzinkiewicz
a wspomaga³ Julian Bojmart. - wiceprzewodnicz¹cy Rady Fundacji oraz
red. Jerzy Wojciewski – przewodnicz¹cy Klubu Publicystów Polonijnych
Nasze dzia³ania wspierali tak¿e przyjaciele z zagranicy a wœród nich:
Henryk Lewiñski (Izrael)
Mark £y¿wñski (USA)
Bo¿ena Raiñczuk (Niemcy)

Ludwik Wnêkowicz (USA)
¯aneta Seifert (Niemcy)
Leszek £adowski (USA)

Ka¿dy z nas do³o¿y³ swoj¹ „cegie³kê” – i tak XIV Konferencja sta³a siê faktem.

***
Spotkania Polonii Gospodarczej w Polsce odbywaj¹ siê z woli
uczestników, w³adz, goœci, mediów, osobistego zaanga¿owania wielu
osób - s¹ œwiadectwem przedsiêbiorczoœci zwróconej ku nowym
wyzwaniom, otwartej na miêdzynarodow¹, zglobalizowan¹ wspó³pracê.

Zbigniew Ludger Olszewski
Prezes Zarz¹du

Konferencjê wzbogaci³y propozycje:
propozycje:
Rodzinnej firmy - zak³ady miêsne Masarnia
B.J.Nieœcior z Ksiê¿opola (lubelskie) – tradycyjnie
wypróbowane receptury i sposoby wytwarzania – to
produkty najwy¿szej klasy. Sprawdzi³y siê na sto³ach
i w opiniach uczestników. To zarazem przyk³ad
mo¿liwoœci eksportowych polskiej ¿ywnoœci.
Rodzinnej firmy ELENA - ¯elazków (wielkopolskie)
– która jakby na drugim biegunie – zaprezentowa³a
produkty najnowszej generacji; liofilizaty – warzyw
i owoców o naturalnych w³aœciwoœciach od¿ywczych,
suplementy diety a ostatnio tak¿e kosmetyki
z surowców wy³¹cznie naturalnych.
Dope³nieniem tych rekomendacji by³a prezentacja
wystawiennicza kliniki-uzdrowiska „Pod Tê¿niami”
w Ciechocinku, znanym renomowanym kurorcie.
Klinika wyposa¿ona jest w najnowoczeœniejsze
urz¹dzenia a co najwa¿niejsze wyró¿nia siê znakomit¹
opiek¹ medyczn¹.
S¹ to przyk³ady zaledwie sygnalizuj¹ce potencja³
licznych krajowych przedsiêbiorców.
Opracowanie merytoryczne: Piotr Stêpniewski
Zdjêcia: Stefan Dylewski, Stanis³aw Tuzinkiewicz

Media w akcji
Tegoroczna Konferencja
wzbudzi³a
du¿e
zainteresowanie wœród
przedstawicieli mediów.
Uczestniczyli w niej liczni
przedstawiciele prasy, radia
i telewizji z kraju i zagranicy.
Patronami medialnymi byli:
Polska Agencja Prasowa
TVP Polonia
Polskie Radio
dla Zagranicy
Polish Market
W konferencji obok
patronów medialnych swój
aktywny udzia³ zaznaczyli
równie¿ przedstawiciele:
TVN CNBC, Radia dla
Ciebie, Klubu Publicystów
Polonijnych, Goñca
Polskiego z Londynu,
Warsaw Voice, Radia WPNA
1490 z USA, Warsaw
Business Journal, Echa Rygi
oraz reprezentanci mediów
lokalnych, polonijnych
i internetowych.

biuro@fundacjapolonia.pl

