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KOMUNIKAT 
 

 

 Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” w swoich celach statutowych nawiązuje do 

planów i działalności zainicjowanych przez Radę Porozumiewawczą Badań nad Polonią, kierowaną 

w latach 1997-2001 przez profesora Edwarda Szczepanika, ostatniego premiera rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej rezydującego na uchodźstwie. 

 Szczególne znaczenie wiąŜe z rekonstrukcją losów i osiągnięć w róŜnych dziedzinach 

Polaków Ŝyjących na skutek drugiej wojny światowej na obczyźnie oraz popularyzowania ich w 

kraju przez specjalne publikacje. 

 Do tej pory wydaliśmy kilkanaście tomów studiów dedykowanych m.in. Ryszardowi 

Kaczorowskiemu, Piotrowi Wandyczowi, Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu, Tadeuszowi Wyrwie, 

Zdzisławowi Jagodzińskiemu i innym. 

 W roku 2010 rozpoczęte zostały prace nad projektem honorującym działalność naukową i 

duszpasterską na rzecz Polonii wybitnych przedstawicieli Kościoła katolickiego: abpa Szczepana 

Wesołego oraz o. Herkulana Wróbla. Polski misjonarz na argentyńskiej ziemi ukazał się w 

listopadzie 2011 r. Natomiast księga dedykowana Arcybiskupowi Wesołemu planowana jest na 

czerwiec 2012 r.  

 Kontynuując projekt, zamierzamy przygotować i wydać kolejną księgę, dedykowaną tym 

razem ks. dr. Zdzisławowi Malczewskiemu, SChr., rektorowi Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. 

ZałoŜenia tej publikacji prezentujemy poniŜej.  
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Biogram ks. dr. Zdzisława Malczewskiego: 
 

Zdzisław Malczewski urodził się 21 stycznia 1950 r. w Nowym Brzesku, 

niedaleko Krakowa. Po zdaniu matury rozpoczął pracę w Banku 

Spółdzielczym w rodzinnej miejscowości. W wielki 19 lat wstąpił do 

Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Odbywszy 

nowicjat, rozpoczął studia teologiczne i filozoficzne w WyŜszym 

Seminarium Duchownym (Seminarium Zagranicznym) Towarzystwa 

Chrystusowego w Poznaniu, które następnie kontynuował na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 maja 1976 r. 

Do Brazylii przybył niespełna trzy lata później, gdzie rozpoczął posługę misyjną w parafii pw. św. 

Anny w Carlos Gomes, w stanie Rio Grande do Sul. W następnych latach obejmował kolejne 

parafie, by od 2004 r. zostać proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Kurytybie.  

 Od 1991 r. ks. Zdzisław Malczewski jest stałym korespondentem Radia Watykańskiego. 

Współpracował takŜe z Katolicką Agencją Informacyjną w Warszawie. Swoją przygodę z 

dziennikarstwem kontynuował poprzez prasę, pełniąc w latach 1999-2009 funkcję redaktora 

naczelnego studiów brazylijsko-polskich pt. „Projeções”. Z jego inicjatywy powołano czasopismo 

refleksji Brazylia – Polska „Polonicus” oraz wydawany w j. polskim biuletyn „Echo Polskiej Misji 

Katolickiej w Brazylii”.  

 W 1995 r. ks. Zdzisław Malczewski uzyskał doktorat nauk humanistycznych z zakresu 

historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rozprawę pt. „Obecność Polaków 

i Polonii w Rio de Janeiro”. 

 Ponadto ks. Zdzisław Malczewski udziela się na forum polonijnym. Bierze czynny udział w 

spotkaniach organizowanych przez „Braspol” oraz inne instytucje. Za swoją działalność został 

odznaczony KrzyŜem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Honorową SPK. 

 Od 2009 r. ks. dr Zdzisław Malczewski pełni funkcję rektora Polskiej Misji Katolickiej w 

Brazylii. 

 

 

 



 

 Założenia i cele publikacji: 
 

 Podstawowym celem publikacji jest uhonorowanie wieloletniej działalności emigracyjnej 

ks. dr. Zdzisława Malczewskiego, SChr. Jako misjonarz, historyk i działacz polonijny, inspirował on 

oraz brał udział w wielu spotkaniach i konferencjach naukowych, poświęconych róŜnym aspektom 

emigracji. Samemu doświadczywszy losu tułacza, ks. Zdzisław Malczewski poznał świat diaspory z 

pierwszej ręki, dzięki czemu mógł skutecznie i szybko reagować na problemy natury duchowej i 

materialnej, które dotykały Polaków osiadłych w Brazylii.  

 Ks. Zdzisław Malczewski poświęcał się takŜe swojej drugiej pasji, tj. dziennikarstwu. 

Czasopisma przez niego redagowane stanową waŜne źródło wiedzy o sprawach Kościoła i ojczyzny 

dla wielu emigrantów. Warto teŜ dodać, iŜ wydawany przez ks. Malczewskiego biuletyn jest 

jedynym pismem polskojęzycznym dostępnym w Brazylii. 

 Komunikat i zaproszenie do udziału w księdze kierujemy do historyków, politologów, 

dziennikarzy, specjalistów innych dziedzin Ŝyjących w kraju i poza nim. Publikacja będzie składać 

się z 2 – 4 części merytorycznych, działu varia oraz recenzji i omówień. 

 Pozostawiając dowolność autorom w wyborze tematu szczegółowego opracowania, 

sugerujemy wziąć pod uwagę następujące główne problemy: 

 
� stan badań nad emigracją i Polonią, 

� dzieje i przemiany Polonii w poszczególnych krajach, 

� rola wieloaspektowa działalności Polskich Misji Katolickich, polskich księŜy i zakonów 

wśród Polonii, 

� wybrane problemy dziejów Kościoła w Polsce, 

� wybrane zagadnienia z najnowszej historii Polski, 

� opieka instytucji społecznych i państwowych nad emigracją i Polonią w XX w. oraz 

współcześnie, 

� wybrane zagadnienia dotyczące współczesnego procesu migracyjnego Polaków, 

� media w Ŝyciu kraju i Polonii 

� rola religii w Ŝyciu społecznym i politycznym narodu w dobie globalizacji. 

 

 Wymogi formalne tekstów: 15-16 stron znormalizowanych plus przypisy lub bibliografia. 

Prosimy o przesłanie gotowych artykułów do 15 października 2012 r., przy wcześniejszym 

potwierdzeniu (drogą elektroniczną lub telefoniczną) poprzez sekretariat swojego udziału i tematu 

referatu.  



 

 

SEKRETARIAT 
 

dr Krzysztof Wasilewski  

e-mail: krzys.wasilewski@gmail.com 

tel. +48 608 674 784 
 

KOMITET REDAKCYJNY 
 

Prof. dr hab. Henryk Kocój, ks. prof. dr hab. Edward Walewander,  

prof. n. dr hab. Wiesław Hładkiewicz, dr hab. Marek Szczerbiński,  

dr Joanna Pyłat, dr Krzysztof Wasilewski 


