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XVIII ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH 
TARNÓW-POZNAŃ-WIELKOPOLSKA 

(Poznań-Piła, 8-15 września 2010 r.)

Stowarzyszenie Małopolskie Forum Współpracy z Polonią po raz XVIII zorganizowało mię
dzynarodową konferencję dla przedstawicieli świata mediów polonijnych. Spotkania tego typu od
bywają się od 1993 roku i posiadają stały temat wiodący: Rola mediów polonijnych w tworzeniu 
kontaktów środowiskowych i utrzymywaniu wiązi z  krajem. Promocja Polski w świecie. Tegorocz
nymi podtematami spotkania były: Gospodarna Wielkopolska i Poznań miastem targów, konferen
cji i kongresów. W spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób z 29 krajów: Australii, Austrii, Belgii, 
Białorusi, Czech, Egiptu, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Liba
nu, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, 
Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier. Stałym owocem Światowego Forum Mediów 
Polonijnych jest ok. 3000 faktów medialnych w postaci sprawozdań, artykułów w prasie polonijnej 
oraz na ok. 100 portalach internetowych, wiele audycji radiowych i programów telewizyjnych. Zor
ganizowanie tegorocznego Forum było możliwe dzięki współpracy stowarzyszenia z Prezydentem 
Miasta Tamowa, Wojewodą Wielkopolskim, Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, samo
rządami województwa małopolskiego i wielkopolskiego. Patronat nad nim objął Senat Rzeczypo
spolitej Polskiej.

Interesujący i bogaty program ХУШ ŚFMP przedstawiał się następująco: Spotkanie rozpo
częło się w dniu 8 września w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Następnie 
odbyła się konferencja Biura Organizacyjnego XVHI ŚFMP, spotkanie z Prezydentem Tamowa, 
prezentacje uczestników, szczegółowa prezentacja programu. Kolejnym punktem programu był 
wyjazd do Gminy Wojnicz, gdzie zwiedzono Zielony Park Przemysłowy, po czym nastąpiło powi
tanie przez Burmistrza Wojnicza -  Zbigniewa Noska, a po nim zwiedzanie firm: Solid Parkiet, 
Legbud Gurgula, M&R Painting. Odwiedzono także Publiczne Gimnazjum im. Św. Kingi w Wojni
czu, gdzie miał miejsce występ zespołu Universal Band. W godzinach wieczornych w Dworze 
Modrzewiowym dla zebranych wystąpił kabaret dEFEKT z przedstawieniem pt. : Z Małej do Wielkiej.

W dniu 9 września, w auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, nastąpiła uroczysta inaugu
racja XVIII ŚFMP, z udziałem przedstawicieli Senatu RP, rządu, władz samorządowych, zaproszo
nych gości, podczas której wygłoszono następujące przemówienia: Współpraca MSZ ze środowiskami 
polskimi i polonijnymi w świecie -  M. Sokołowski z Departamentu Współpracy z Polonią MSZ, 
18. lat Światowego Forum Mediów Polonijnych -  S. Lis, po czym nastąpiło wręczenie nagród za: 
Międzynarodowy Konkurs Literacki im. H. Cyganika Powroty do źródeł oraz Konkurs na reportaż 
z XVII Forum. Następnie miała miejsce konferencja prasowa sponsorów Forum. W godzinach po
południowych odbył się wyjazd do Nowego Sącza, gdzie zwiedzono Ratusz, a jego historię barw
nie przedstawił red. Jerzy Leśniak, a potem zwiedzono Sądecki Park Etnograficzny oraz Miastecz
ko Galicyjskie.

W kolejnym dniu, 10 września, we wczesnych godzinach porannych nastąpił wyjazd autoka
rami do województwa wielkopolskiego. W Opatówku zwiedzono Muzeum Przemysłu, następnie
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w Kaliszu miała miejsce prezentacja miasta i powiatu kaliskiego w sak recepcyjnej Ratusza, gdzie 
z uczestnikami Forum spotkał się Prezydent Kalisza -  Janusz Pęcherza, opowiadając o jubileuszu 
1850-lecia miasta Kalisza, po czym wyemitowano film o Kaliszu. Miała także miejsce prezenta
cja ofert inwestycyjnych, pokaz musztry legionistów rzymskich na placu ratuszowym oraz zwie
dzanie miasta.

W dniu 11 września rano nastąpił wyjazd do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie. 
W Centrum Prasowym MTP nastąpiła inauguracja Forum w Wielkopolsce, z udziałem władz woje
wództwa, miasta, powiatu, zaproszonych gości, podczas której nastąpiła prezentacja pt. : Gospodar
na Wielkopolska, konferencja prasowa Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wiel
kopolskiego, Prezydenta Poznania, Starosty Poznańskiego. Z kolei przyszedł czas na zwiedzanie 
Poznania pod hasłem: Historia, architektura, kultura, tradycja. W godzinach popołudniowych w 
Starostwie Powiatowym nastąpiła prezentacja multimedialna: Powiat poznański -  region silny go
spodarczo -  Firma Panattoni. Po Poznaniu przyszedł czas na Gminę Kórnik (zwiedzanie najwięk
szych inwestycji w powiecie) oraz Gminę Mosina (zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Rogali- 
nie). W późnych godzinach wieczornych nastąpił powrót do Poznania.

W dniu 12 września, wczesnym rankiem, wyruszono do Gniezna, którego zwiedzanie odby
wało się pod hasłem: Tu powstała Polska. Zwiedzono Gminę Łubowo, a w niej Ostrów Lednicki -  
kolebkę polskiej państwowości. Gości powitał Starosta Gnieźnieński i Wójt Gminy Łubowo, którzy 
zaproponowali zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów, przeprawę promem na wyspę Ostrów 
Lednicki. Po powrocie do Gniezna miała miejsce uroczysta Msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej 
sprawowana przez abpa H.J. Muszyńskiego Prymasa Seniora oraz ks. Wiesława Wójcika TChr -  
dyrektora Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego w Poznaniu. Po niej, w Kolegium Europejskim 
odbyła się konferencja nt. Rola i znaczenie Gniezna w kształtowaniu się państwowości polskiej, 
którą animował prof. Grzegorz Łukomski, a następnie prezentacje powiatu, miasta i Kolegium, 
konferencja prasowa władz powiatu, miasta, gminy i Kolegium. Jako podsumowanie intensywnie 
przeżytego czasu pozostało zwiedzanie Gniezna, przejazd Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową na 
trasie Niechanowo-Witków, spotkanie z władzami Gminy Witkowo oraz prezentacja gminy i ośrod
ka wypoczynkowego w Skorzęcinie.

W kolejnym dniu, 13 września, uczestnicy Forum wzięli udział w konferencji prasowej nt. 
polityki rolnej, rozwoju polskiej wsi i rolnictwa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -  M. Sawickiego 
i Prezesa MTP -  dr. A. Byrty na Międzynarodowych Targach w Poznaniu. Po czym nastąpiło uro
czyste otwarcie targów: Smaki Regionów. Popołudnie spędzono na Uniwersytecie Adama Mickie
wicza w Poznaniu, na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, gdzie gości powitał Prodzie
kan WNPiD dr Adam Szymaniak oraz JM Rektor UAM prof, dr hab. Jacek Guliński. Prezentacji 
oferty UAM dokonał mgr Marcin Witkowski. W godzinach wieczornych odbyły się warsztaty dzien
nikarskie: Radio -  red. Piotr Murza, Telewizja -  red. Lesław Ciesiołka, red. Paweł Kosiarz, Internet 
-  dr Jacek Wyszyński. Wysłuchano także wykładów pracowników naukowych UAM: Poznaj prasę 
po nagłówkach -  red. Andrzej Niczyperowicz, Przyszłość prasy drukowanej -  dr Marcin Piechocki, 
Dziennikarstwo śledcze -  dr Wojciech Adamczyk.

W dniu 14 września, w godzinach porannych, nastąpił wyjazd do Wągrowca pod hasłem: Tour 
de Wągrowiec, czyli objazd wokół największych atrakcji Wągrowca. W Sali Kryształowej odbyło 
się spotkanie z Burmistrzem Miasta połączone z poczęstunkiem, prezentacją walorów inwestycyj- 
no-turystycznych miasta, wystawa p o zn a j Wągrowiec ". Następnie odwiedzono Gminę Wyrzysk, 
gdzie odbyła się żywa lekcja historii -  rekonstrukcja bitwy pod Dąbkami. Z kolei, miał miejsce 
wyjazd do Piły, gdzie zaproponowano przelot samolotem nad Piłą i DolinąNoteci dla grup dzienni
karzy, a w Pilskim Domu Kultury odbyła się konferencja prasowa władz miasta, powiatu i zapro
szonych gości. Po niej nastąpiła prezentacja grodu Staszica, multimedialna prezentacja ofert gospo
darczych i turystycznych. Po Pile przyszedł czas na Gminę Tarnowo Podgórne.

Ostatni dzień Forum -  15 września, rozpoczął się bardzo wcześnie podróżą do Poznania, gdzie 
w Urzędzie Miasta nastąpiło uroczyste zakończenie XVIII Światowego Forum Mediów Polonij
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nych Tarnów-Poznań-Wielkopolska 2010. Z tej okazji wręczono nagrody: Małopolskiego Forum 
Współpracy z Polonią -  Fidelis Poloniae 2010, Marszałka Senatu RP -  Mala Ojczyzna to prze
strzeń, którą ksztahujemy i która nas ukształtowała. Odbyło się także spotkanie z Wicemarszałkiem 
Senatu -  Markiem Ziółkowskim i Przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji ¡Łączności z Polakami 
za granicą -  Andrzejem Personem. Na zakończenie wysłuchano wykładu pt: Polska wielokulturo
w o^?  -  prof. Michała Buchowskiego z UAM, po którym nastąpiło podsumowanie XVIII SFMP. 
Należy jeszcze dodać, że zakończeniu Forum towarzyszyła wystawa fotografii w konwencji modem 
piktorializmu pt. In minor, która dodała kolorytu XVHI Światowemu Forum Mediów Polonijnych.

Ks. Mariusz Chamarczuk SDB

KONFERENCJA O UZALEŻNIENIU 
WYPUŚCIĆ NA WOLNOŚĆ UCIŚNIONYCH: ZERWAĆ WIĘZY KAJDAN 

ZORGANIZOWANA PRZEZ ARCHIDIECEZJĘ FILADELFIJSKĄ 
(Filadelfia -  USA, 5 Estopada 2010)

Dnia 5 listopada została zorganizowana jednodniowa konferencja poświęcona tematowi uza
leżnienia. Niestety, problem nałogów dotyczy prawie wszystkich grup społecznych. Nie są wolni od 
niego ludzie co niedzielę chodzący do kościoła, dobrze wykształceni, pełniący funkcje społecz
no-polityczne, a także duszpasterze. Wstyd, izolacja, milczenie oraz stygmatyzacja społeczna nie 
tylko nie rozwiązuj ą tego problemu, ale, co gorsza, jeszcze bardziej go pogłębiają. Ksiądz kardynał 
Justin Rigali, ordynariusz Archidiecezji Filadelfijskiej i jeden z promotorów listopadowego spotka
nia, od wielu lat odważnie angażuje się we współczesne problemy społeczno-etyczne. Oprócz sa
mego wkładu Księdza Kardynała, w zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji włączyły się 
archidiecezjalne instytuty od wielu lat specjalizujące się w niesieniu pomocy człowiekowi będące
mu w potrzebie: Instytut św. Jana Vianneya, Instytut „Guest House”, Archidiecezjalny Ośrodek 
Pomocy Zdrowia.

Tytuł spotkania nawiązuje do tekstów biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu. W księdze 
Izajasza w 58 rozdziale czytamy: „Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany 
zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać” (Iz 58,6). 
Podobną myśl spotykamy w Ewangelii św. Łukasza: „Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, 
abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym 
przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność” (Łk 4,18). Idea konferencji została oparta na 
niedawno opublikowanej książce Księdza Kardynała, Justina Rigaliego noszącej tytuł konferencji. 
Ta kilkunastostronicowa pozycja wpisuje się w serię wydawniczą „Głos Pasterza”, w której Ksiądz 
Kardynał komunikuje się z wiernymi i udziela zwięzłych odpowiedzi na pytania dotyczące aktual
nych kwestii moralnych, społecznych, eklezjalnych.

Konferencja rozpoczęła się od modlitwy, której przewodniczył Jego Eminencja. Następnie 
przywitał on licznie zgromadzonych uczestników (ok. 400 osób). Wskazał na fakt, że problem uza
leżnienia ma dziś wymiar epidemh i należy do pilnych wyzwań, przed którymi stoi również Ko
ściół. Kolejnym mówcą była przewodnicząca The National Association fo r  Children o f  Alcoholics 
(NACoA) w USA, pani Sis Wenger. Przedstawiła ona temat Substance Abuse and the Family: Defi
ning the Role o f  the Faith Community -  (Uzależnienie i rodzina: określanie roli wspólnoty wierzą
cych). Podjęła próbę uzasadnienia dlaczego Kościół jako wspólnota wierzących powinien jeszcze 
bardziej zaangażować się w walkę z uzależnieniem. Mówiłą że blisko 15% procent ludzi z proble
mem uzależnienia najpierw zwraca się do Kościoła (duszpasterzy): co ciekawe, aż 94,4% duszpa
sterzy przyznaje, że problem nadużywana alkoholu i innych substancji uzależniających jest wiel
kim wyzwaniem dla ich parafian, jednak tylko 12,5% duszpasterzy czuje się odpowiednio przygo
towanymi do konfrontowania się z tym zagadnieniem. Warto podkreślić, że prelegentka ujęła temat


