 dr Wojciech Marciniak Uniwersytet Łódzki
Repatriacja i przesiedlenia Polaków ze Wschodu w XX wieku - uwagi historyczne
i terminologiczne.
Podczas wystąpienia zamierzam omówić główne ruchy migracyjne ludności polskiej
ze Wschodu od zakończenia I wojny światowej, aż po ich oficjalne zakończenie w
okresie PRL. Scharakteryzuję podstawy prawne przesiedleń i repatriacji, wyjaśnię
terminologię oraz przybliżę przebieg powrotów i przyjazdów do Polski na podstawie
wspomnień świadków historii. Celem referatu będzie przekazanie konkretnej wiedzy
w syntetycznej, ale i przystępnej i popularnonaukowej formie.
 dr Agata Chutnik
Akceptacja
i
integracja
repatriantów
w
polskim
społeczeństwie.
Doktor nauk humanistycznych, specjalność: socjologia; rozprawa doktorska z zakresu
tożsamości, migracji, mniejszości narodowych, Litwy, relacji polsko-litewskich. Od lat
związana naukowo z tematyką migracji, mniejszości narodowych i wzajemnych
stosunków międzynarodowych. Tematyką Litwy naukowo zajmuje się ponad 10 lat.
Odbyła stypendium naukowe w Kownie, otrzymywała również stypendium doktorskie
i motywacyjne. Ukończyła dwa kierunki studiów pięcioletnich: filologię rosyjską oraz
europeistykę na Uniwersytecie Łódzkim. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim
i litewskim, na poziomie średniozaawansowanym również niemieckim. Obecnie
pracuje
w
firmie
prowadzącej
m.in.
szkolenia
międzykulturowe.
Wystąpienie będzie koncentrować się na podstawowych trudnościach młodzieży
pochodzenia polskiego przyjeżdżającej do Polski w celach naukowych
w przystosowaniu się do nowych warunków życia w Polsce. Opowiem także
o sposobach, w jaki można zminimalizować szok przyjazdu i kontaktu z kulturą w
Polsce, przez co bardziej prawdopodobna byłaby integracja lub adaptacja do nowego
miejsca pobytu tych osób
 dr hab. Hanna Krajewska
Śladami wybitnych Polaków na Syberii.
Od 1995 r. –dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk
Od 2007 – prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego
Od 2008 – prezes Towarzystwa Rapperswilskiego
Autorka kilku książek : min. Maria Skłodowska Curie- kobieta uczona, Protestanci
w Łodzi do 1914r., Informator o archiwach i dziejach Polonii w Australii i Nowej
Zelandii oraz ok. 200 artykułów o tematyce archiwalnej i historycznej.
Pomysłodawczyni i organizatorka : Festiwalu Rapperswilskiego (2010) i Pikników
Archiwalnych – do dzisiaj

2014r. wyróżnienie jako Popularyzator Nauki przyznawane przez Polską Agencję
Prasową i Ministerstwo Nauki.
 Anna Oskroba, dyrektor Szkoły Podstawowej 203 w Warszawie oraz
Małgorzata Gryber, przewodnicząca rady rodziców ww. szkoły
Szkoła Podstawowa nr 203 w Warszawie nawiązała partnerstwo ze Szkołą Polską
działającą przy polonijnej organizacji Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków
„Nadzieja” w Ułan-Ude na Syberii. W kwietniu 2017 roku Prezes Autonomii pani Olga
Gołowina i Dyrektor Szkoły pani Anna Oskroba podpisały umowę partnerską, która
zapoczątkowała wspaniałą, trwałą i rozwojową współpracę szkół, która niesie za sobą
ogromny potencjał historyczno-edukacyjny, szkoleniowy i ogólnopoznawczy.
Niezwykle ważnym aspektem naszej działalności jest zaznajamianie społeczności
szkolnej z tematyką Syberii oraz polskiej obecności w tym regionie. Szczególnie
chcemy podkreślić dorobek Polaków, dlatego w maju na terenie szkoły została
zaprezentowana wystawa pt. „Polscy badacze Syberii”, a w czerwcu odbyło się
spotkanie poświęcone Syberii zorganizowane przy współpracy z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk.
Współpraca szkół została wpisana w projekt „Śladami polskich zesłańców
Syberyjskich Warszawa – Ułan-Ude”, który dzięki Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie uzyskał akceptację i dofinansowanie w konkursie dotacyjnym
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W październiku w szkole goszczono 11 uczniów i
dwóch opiekunów ze szkoły w Ułan-Ude. Była to piękna lekcja historii, czas
niezwykłych przeżyć i wielu wzruszeń. Dzięki otwartości i gościnności rodzin,
uczniowie z dalekiej Syberii mogli poczuć się jak w domu. Wyjątkowym wydarzeniem
była uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którą uczniowie obu
szkół rozpoczęli niezapomnianym polonezem.
Wspólnie realizowane działania edukacyjne, poznawcze i integracyjne przyczyniły się
do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim do nawiązania wspaniałych relacji,
które są nadal rozwijane.
Ten niezwykły projekt zakłada realizację kolejnych przedsięwzięć. Jednym z nich jest
wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 203 do Ułan-Ude. Zaplanowano również
cykl „Spotkań z Syberią” organizowanych przy współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych.

