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W dniach 17–21 października 2017 roku odbędzie się w Krakowie V Kongres Polskich 

Towarzystw Naukowych w Świecie. Jego tematem będzie sytuacja polskiej inteligencji  

poza granicami kraju oraz szeroko rozumiana rola, którą to środowisko spełnia. 

Jednym z najważniejszych sposobów podtrzymywania więzi oraz kontaktów migrantów  

z Polską jest regularne organizowanie w kraju spotkań o wysokiej randze społecznej i naukowej. 

Spotkania takie muszą mieć jasno wyznaczony cel oraz zakres tematyczny, aby oprócz bardzo 

ważnych zadań integracyjnych, służyć wypracowywaniu wspólnych (krajowych oraz migracyjnych) 

strategii działania. Takimi wydarzeniami są organizowane regularnie przez Polską Akademię 

Umiejętności, co trzy lata, Kongresy Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie. 

W tradycji PAU zawarta jest – jeszcze od czasów rozbiorowych – idea współpracy Akademii 

z polskimi ośrodkami naukowymi i kulturalnymi działającymi poza krajem. Taka była rola PAU  

od samego początku jej istnienia, starała się ona – poprzez swą działalność naukową – jednoczyć 

Polaków ze wszystkich zaborów, a obecnie Polaków na świecie. W tradycję tę wpisują się Kongresy 

Polskich Towarzystw Naukowych, skupiające naukowców i działaczy polonijnych pracujących  

w różnych krajach. Pierwszy Kongres odbył się w 2005 roku, poszczególne towarzystwa 

prezentowały swą działalność, a dyskusja panelowa dotyczyła możliwości współpracy towarzystw 

naukowych rozsianych po całym świecie z instytucjami krajowymi. Kolejne Kongresy obradowały: 

na temat współczesnych migracji oraz przemian w środowiskach polonijnych (II Kongres 2008),  

na temat młodzieży polskiej żyjącej na migracji (III Kongres 2011), na temat nowoczesnego 

nauczania tradycji ojczystych (sybiracy i młodzież – IV Kongres 2014). Dodatkowo Kongresy 

służyły integracji środowisk zawodowych: polskich inżynierów w kraju i za granicą (II Kongres) oraz 

polskich środowisk lekarskich we wschodniej Europie ze środowiskami krajowymi (III Kongres). 

Obecny V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie będzie kontynuacją dyskusji 

o losach Polaków. Tym razem dotyczyć on będzie inteligencji. Poszczególne sesje dotyczyć będą: 

prezentacji najważniejszych polskich towarzystw naukowych w świecie, ich roli oraz dorobku  

w kształtowaniu etosu inteligencji polskiej; wojennych losów polskich uczonych na Wschodzie  

i na Zachodzie; dorobku Polaków w różnych dziedzinach nauki światowej (kierunki humanistyczne, 

ścisłe, przyrodnicze i medyczne, techniczne); mediów i wydawnictw polonijnych; języka  

i tożsamości (polskie szkolnictwo w diasporze, dwujęzyczność, rola literatury, Kościół i religia  

w skupiskach migracyjnych, przeobrażenia tożsamości). Przedstawione zostaną losy wybranych 

rodzin polonijnych, zasłużonych dla pielęgnowania polskiej kultury i stanowiących atrakcyjny wzór 

sukcesu w nowym otoczeniu (np. rodzina Państwa Brzezińskich). 

Kongres będzie okazją do zebrania informacji o dorobku polskich uczonych w świecie,  

do podkreślenia roli polskiej inteligencji w diasporze w podtrzymywaniu kultury polskiej  

w przeszłości oraz do ustalenia strategii jak najskuteczniejszej współcześnie promocji poza krajem 

polskiej nauki i kultury. Będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz współpracy między 

uczonymi polskimi za granicą oraz w kraju, w tym zachętą do przygotowywania wspólnych 

projektów badawczych. Referaty przedstawiać będą wybitni reprezentanci diaspory, uczeni  

oraz działacze, w tym liderzy wiodących naukowych instytucji polonijnych. 

 

 

Więcej o Kongresie można przeczytać na stronie: www.kptnws.krakow.pl 

 

http://www.kptnws.krakow.pl/

