
Polonia w USA 

Liczbę Polaków i Amerykanów przyznających się do polskiego pochodzenia 

szacuje się w USA na ponad 10 milionów. Zaliczamy się do czołówki 

największych  grup etnicznych w tym wielonarodowym kraju, ale nie bardzo 

potrafimy zadbać o interes, prawdę historyczną i wizerunek jaki Amerykanie 

mają o Polakach i naszej Ojczyznie – Polsce.  Na ogół znamy powody, dlaczego 

tak się dzieje, ale jednym z najważniejszych była prowadzona dotychczas 

polityka milczenia i braku reakcji naszych polskich służb dyplomatycznych na 

kłamstwa i falszowanie naszej historii oraz bezpodstawne oskarżanie Polaków 

o faszystowskie postawy w okresie drugiej wojny swiatowej. Terminologia 

lewicowo-liberalnych mediów  oraz „pomyłkowe” wypowiedzi niektórych 

polityków  w USA o  „polskich obozach koncentracyjnych” nie były rzadkością.  

Reakcja naszych polskich służb dyplomatycznych w USA przez dekady , na takie 

fałszywe oskarżenia była  albo bardzo słaba albo żadna. 

Mamy nadzieję, że te czasy mineły, bo nastąpiły zasadnicze zmiany w polskiej 

służbie dyplomatycznej w USA,  gdzie w listopadzie 2016r  nowym 

Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej  został Pan prof.Piotr Wilczek a w 

lutym 2017r Konsulem Generalnym został Pan Maciej Golubiewski. Piorytetem 

i celem  działania nowej służby dyplomatycznej Rzeczypospolitej Polskiej jest 

bezpieczeństwo i budowanie pozytywnego wizerunku Polaków i Polski.  

Własnie 8 marca 2017r zostałem zaproszony przez Panią Minister  Annę Marię 

Anders  oraz Konsula Generalnego RP w USA Pana Macieja Golubiewskiego na 

spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w New York  na temat nowej polskiej 

polityki historycznej i zadań Polonii w USA. / moje zdjęcie z Panią Minister 

A.M.Anders z tego spotkania w załączeniu./. Na tym spotkaniu poruszono wiele 

zasadniczych tematów związanych z działaniem Polonii w USA na rzecz obrony 

dobrego imienia Polaków i Polski oraz dyskutowano założenia do nowego 

projektu  programu współpracy Kraj/Polonia.  Szczegółowo ta tematyka 

poruszana będzie w artykułach zamieszczanych na naszej stronie internetowej 

w cyklu „Polonia w USA”.                                                                                        

Walter Wiesław Gołębiewski – prezes Polish American Congress Florida 

Western Division Co. 

 



 

           

Minister Rządu RP  Anna Maria Anders oraz Walter Wiesław Gołębiewski – prezes KPA FWDC. 

 


