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Relacja z III Edycji Konkursu Krajowego „POLAK ROKU WE WŁOSZECH” 2019
W dniu 14 września 2019r., w Sali Monteleone Consiglio Regionale w Reggio Calabria odbyła się uroczystość
wręczenia nagród Polakom i Włochom, którzy swoją postawą, pracą, zaangażowaniem społecznym i filantropijnym
wyróżnili się w znaczący sposób wśród Polonii włoskiej.
III edycja rozpoczęła się odegraniem hymnów: włoskiego i polskiego, następnie Sekretarz Kapituły – Magdalena
Ratajewska – przedstawiła skład Kapituły. W tym roku była ona wyjątkowo liczna, ze względu na obecność:
przedstawicieli środowisk akademickich, instytucji kulturalnych, władz rządowych i samorządowych, organizacji
polonijnych i ubiegłorocznych laureatów.
Tegoroczna edycja Konkursu objęta była, podobnie jak w latach ubiegłych, patronatami: posłanki na Sejm RP - pani
Bożeny Kamińskiej z Sejmowej Komisji do Spraw Łączności z Polakami za Granicą, prezydentów Regionu i Prowincji
Kalabrii oraz burmistrza Urzędu Miejskiego w Reggio di Calabria.
Gośćmi honorowymi ze strony polskiej była liczna delegacja z Urzędu Miasta Suwałk, z panem Prezydentem
Czesławem Renkiewiczem na czele.
Po wstępnych powitaniach i krótkich przemówieniach Sekretarz przedstawiła informacje o zasadach tegorocznego
regulaminu i celach przyświecających promocji włoskich OSKARÓW. Całość uroczystości prowadzona była w języku
włoskim, tłumaczenia na język polski wyświetlane były na dużym ekranie lub dokonywane metodą symultaniczną.
Po otrzymaniu zamkniętych kopert od prezesa ZPwK – Katarzyny Gralińskiej – nastąpiło oficjalne rozpoczęcie
uroczystości.
Sekretarz omawiała pokrótce każdą kategorię konkursową i odczytała nazwiska nagrodzonych, począwszy od trzeciego
miejsca.
Kapituła bardzo krytycznie oceniła kandydatów i zadecydowała, że dwie statuetki z pięciu nie zostaną przyznane: za
działalność kulturalno-artystyczną i działalność gospodarczo-przedsiębiorczą.
Tegorocznymi „Oskarami” Polonii włoskiej zostali nagrodzeni:
1. w kategorii „Nauka i Edukacja” – ks. Arkadiusz Nocoń – kapłan z archidiecezji katowickiej, doktor literatury
chrześcijańskiej i klasycznej, pracownik Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, wykładowca na
Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim;
2. w kategorii „Działalność społeczna” – Dorota Wiśniewska – prezes polonijnego Stowarzyszenia „Via dell’Ambra”
szerzącego polską kulturę, podtrzymującego polskie tradycje i wspierającego rodaków. Osoba wyjątkowa, zasługująca
na najwyższy szacunek Polonii włoskiej.
3. w kategorii „Polak z Wyboru”, która dotyczy cudzoziemców szczególnie związanych z Polską i zasłużonych dla
promowania naszego kraju – Associazione di Volontariato Gruppo di Preghiera di Montepaolo – statuetkę odebrała
pani prezes Luisa Corazza.

II miejscami zostali nagrodzeni:
1. w kategorii „Nauka i Edukacja” – Włodzimierz Rędzioch – korespondent z Watykanu i Włoch;
2. w kategorii „Działalność Gospodarczo-Przedsiębiorcza” – Aleksandra Carollo – prezes Zarządu spółki Trapani
Easy s.r.l.s.;
3. w kategorii „Polak z Wyboru” – nagrody otrzymali:
a) Pier Luigi Consorti – Włoch z Forlì, który przez lata organizował pomoc humanitarną dla ludności w Polsce,
działacz polonijny aktywnie promujący wizerunek Polski, polską historię i kulturę;
b) Roberto Giordano – reżyser i aktor z Neapolu;
c) Francesco Ambrico – Włoch z Matery, syn Mario Ambrico, pielęgnujący historię II-go Korpusu gen.
Andersa;
d) Alessandro Ajres – założyciel stowarzyszenia “Polski Kot” działającego w Turynie.
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III-cim miejscem i medalem został nagrodzony:
1. w kategorii „Polak z Wyboru” – prof. Antonio Mercurio – założyciel Stowarzyszenia Włosko-Polskiego w Bari.
Nagrodę specjalną KAPITUŁY przyznano p. Pawłowi Durakiewiczowi – założycielowi i właścicielowi ośrodka
leczenia uzależnień „Ranczo Salemi” na Sycylii „w uznaniu dla głęboko etycznego wymiaru prowadzonej działalności
oraz zasług na rzecz ratowania zdrowia Polaków z kraju i z zagranicy”.
Kandydatura p. Pawła Durakiewicza została zgłoszona do konkursu w kategorii „działalność gospodarczoprzedsiębiorcza” nie mogła zostać wzięta pod uwagę przez jury, ze względu na to, że nie został spełniony
regulaminowy wymóg udokumentowania co najmniej trzyletniej działalności gospodarczej.
Ponadto Kapituła III edycji „Polaka Roku we Włoszech” przyznała wyróżnienie p. Dominice Friedrich „za
publikacje, warsztaty tematyczne i spotkania promujące wśród Polaków w kraju i poza jego granicami, kulturę i
kuchnię regionów Włoch: Kalabrii i Sycylii, przyczyniając się tym samym do wzmacniania kontaktów polsko-włoskich”.
Dominika Friedrich jest popularną blogerką i autorką przewodników turystycznych po Włoszech.
Dwie osoby otrzymały dyplomy: WYRAZY UZNANIA KAPITUŁY KONKURSU „POLAK ROKU WE
WŁOSZECH” III EDYCJA – 2019 r.
a) Krystian Oracz – „za prowadzoną działalność przedsiębiorczą oraz za podejmowanie działania na rzecz
Polaków we Włoszech”.
b)

Aleksander Nowak – „za działalność artystyczną i podejmowanie działania na rzecz integracji Polonii ”.

Na zakończenie uroczystości rozdania nagród Sekretarz Kapituły odczytała nazwiska osób, które zostały nominowane
do tytułu „Polaka Roku we Włoszech” 2019, ale nie zakwalifikowały się do finału. Cztery osoby uzyskały: DYPLOM
UCZESTNICTWA W KONKURSIE „POLAK ROKU WE WŁOSZECH” III EDYCJA – 2019 r.
Ponadto Sekretarz Kapituły poinformowała, że na Konkurs wpłynęło wiele zgłoszeń, jednak część z nich nie mogła
zostać wzięta pod uwagę ze względu na to, że kandydaci nie spełniali warunków określonych w regulaminie lub ich
kandydatury były z nim sprzeczne.
Uczestniczący w Gali rozdania nagród przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z ogromnym uznaniem
wypowiadali się na temat działalności Związku Polaków w Kalabrii, który od 16 lat pod kierunkiem prezesa Katarzyny
Gralińskiej, wpływa na zacieśnianie więzów przyjaźni i współpracy pomiędzy narodami: polskim i włoskim.
Radny miasta Reggio di Calabria i okręgu administracyjnego Città Metropolitana – adw. Antonino Castorina wyjaśnił,
że nieprzypadkowo uroczystość wręczania nagród “Polaka Roku we Włoszech” odbywa się w salach Palazzo di
Consiglio Reggionale – „Władze Kalabrii są wdzięczne Związkowi Polaków w Kalabrii za wieloletni wkład w życie
społeczne i kulturalne regionu”.
Poseł na Sejm RP – Bożena Kamińska – Przewodnicząca Kapituły „Polaka Roku we Włoszech”, złożyła wyrazy
uznania dla działalności Związku Polaków w Kalabrii oraz podziękowania dla wszystkich laureatów konkursu za
wnoszony wkład w promocję pozytywnego wizerunku Polski we Włoszech.
Realizacja III-ciej edycji konkursu „Polak Roku we Włoszech” przez Związek Polaków w Kalabrii była możliwa dzięki
zaangażowaniu wielu organizacji, instytucji i wolontariuszy, m.in. dzięki: pani Poseł Bożenie Kamińskiej z Sejmowej
Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą, władzom Regionu, Prowincji oraz Miasta Reggio di Calabria. Ponad sto
osób było zaangażowanych sercem i duszą we współpracy z organizatorami oraz promocji tego przedsięwzięcia.
Świadczy to zatem o tym, że konkurs jest z roku na rok coraz bardziej doceniany. Włosi są „zaszczyceni tymi
nagrodami” i z ogromnym entuzjazmem przyjeżdżają do Reggio Calabria na uroczystą galę.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych:
sponsorów:
1) Domenico Mammone – Unipromos
2) Mikołaja Winnickiego – prezesa stowarzyszenia „Accademia dei Rampanti”
3) Michała Zalewskiego – właściciela sklepu polskiego „U Michała” w Rzymie
4) Moniki Rutkowskiej – właścicielki kwiaciarni „Heller”
5) Katarzyny Gralińskiej – prezesa ZPwK i UAIP
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członków ZPwK:
1) Barbary Bitner
2) Małgorzaty Cichońskiej
3) Anety Zielińskiej
4) Demetrio Iero
asystentów – stażystów Uniwersytetu Warszawskiego:
1) Aleny Ruty
2) Eugeniusza Kuznicowa-Wyszyńskiego
za ogromny trud, oddanie i poświęcenie, inteligencję, rzetelność i profesjonalizm w wykonywaniu często niełatwych
zadań.
Wszystkim członkom naszych rodzin, przyjaciołom oraz fanom dziękujemy bardzo za wsparcie moralne, pomoc i
wyrozumienie.
Przewodnicząca ZPwK i UAIP
Katarzyna Gralińska
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