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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Panie Ministrze!
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 6 ust. 2 stwierdza, ¿e nasze pañstwo „udziela

pomocy Polakom zamieszka³ym za granic¹ w zachowaniu ich zwi¹zku z narodowym dziedzictwem kul-
turalnym”. Staraj¹c siê wype³niæ ten zapis konstytucji, uchwaliliœmy ustawê o Karcie Polaka, ustawê
oczekiwan¹ przez œrodowiska polskie poza granicami kraju.

Przypomnê, ¿e procedowaliœmy nad t¹ ustaw¹ w doœæ szybkim tempie, poniewa¿ Polska w 2007 r.
wchodzi³a do strefy Schengen i Polacy z krajów by³ego Zwi¹zku Sowieckiego mieliby powa¿ne trudnoœci
z utrzymaniem kontaktu z ojczyzn¹. Ponadto uchwalenie Karty Polaka mia³o byæ pewnym symbolicz-
nym zadoœæuczynieniem wobec rodaków na Wschodzie za doznane krzywdy, za mi³oœæ do Polski. Jed-
nym s³owem, Karta Polaka mia³a i ma swój wymiar moralny, da³a sygna³ Polakom i Polonii, ¿e ojczyzna
o nich nie zapomina.

Proces wprowadzania Karty Polaka rozpocz¹³ siê 29 marca 2008 r. i obj¹³ tysi¹ce Polaków i osób pol-
skiego pochodzenia zamieszkuj¹cych republiki dawnego Zwi¹zku Sowieckiego. Jak s¹dzê, nadszed³ ju¿
najwy¿szy czas, aby Kart¹ Polaka obj¹æ wszystkich Polaków i osoby polskiego pochodzenia rozsiane po
ca³ym œwiecie. Nale¿y u³atwiæ im kontakt z krajem, umo¿liwiæ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej,
podjêcie pracy czy wreszcie, zgodnie z konstytucj¹, osiedlenie siê w Polsce. Wiem, ¿e niesie to okreœlone
koszty, potrzebê ponownego zwiêkszania si³ konsularnych, ale by³oby to zgodne z art. 6 naszej konstytu-
cji i nale¿a³oby to jak najszybciej uczyniæ. To by³aby wielka, powa¿na nowelizacja ustawy o Karcie Polaka.

Na pewno nie wszyscy Polacy mieszkaj¹cy na Zachodzie z tej karty skorzystaj¹. Wielu bêdzie chcia³o
mieæ j¹ honorowo jako symboliczny, moralny dowód ³¹cznoœci z Polsk¹. Jednak bêdzie to bardzo wa¿ny
dokument na przyk³ad dla Polaków zamieszka³ych w Stanach Zjednoczonych, którzy za czasów PRL
utracili obywatelstwo polskie i przyjêli obywatelstwo USA. Poniewa¿ prawo tamtejszego kraju nie prze-
widuje podwójnego obywatelstwa, jedyn¹ form¹ umo¿liwienia Polakom mieszkaj¹cym w tym kraju
d³u¿szego przebywania w ojczyŸnie by³aby Karta Polaka.

Przypomnê, ¿e Karta Polaka jest dokumentem potwierdzaj¹cym przynale¿noœæ do Narodu Polskiego,
przyznawanym osobie nieposiadaj¹cej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie siê na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale deklaruj¹cej tê przynale¿noœæ i spe³niaj¹cej wymogi okreœlone
ustaw¹ z dnia 7 wrzeœnia 2007 r.

Najwy¿szy wiêc czas, Panie Ministrze, aby pomyœleæ o naszych rodakach na Zachodzie. Myœlê, ¿e
problemu nie maj¹ Polacy w krajach UE, ale dla naszych rodaków mieszkaj¹cych na drugiej pó³kuli
Karta Polaka bêdzie zas³u¿onym dobrodziejstwem.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




