Nowy prezes - nowe zadania - nowe nadzieje
25 września w siedzibie Grupy I PKTWP w
Montrealu odbyło się zebranie sprawozdawczowyborcze Kongresu Polonii Kanadyjskiej, okręg
Quebek. Delegaci wybrali nowe władze, na czele
których stanął profesor Adam Skorek – ceniony
nauczyciel akademicki, naukowiec, a także
społecznik znany ze swego zaangażowania w
promocję Polski w Kanadzie i Kanady w Polsce.
Adam Skorek jest profesorem tytularnym na
Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki,
kierownikiem Laboratorium Zarządzania Procesami
Elektro-Termicznymi na Uniwersytecie Quebeku w
Trois-Rivières oraz właścicielem przedsiębiorstw
innowacyjnych i konsultingowych prowadzących
działalność gospodarczą w Kanadzie. Od szeregu
lat jest także profesorem wizytującym na Wydziale
Zarządzania Politechniki Białostockiej.
Współpraca Uniwersytetu Quebeku w Trois-Rivières a polskimi uczelniami pod kierunkiem
profesora Adama Skorka datuje się od 1987 roku. Oto niektóre z jej efektów: ponad 120 osób
wymiany osobowej, 10 milionów dolarów grantów i subwencji otrzymanych od rządu w
Kanadzie, 15 milionów złotych grantów, subwencji i dotacji otrzymanych w Polsce, 5 tytułów
profesorskich, 7 habilitacji, 12 doktoratów, 25 prac magisterskich, 40 prac licencjackich, ponad
150 publikacji.
Profesor Adam Skorek był i jest członkiem wielu rad nadzorczych, jest członkiem
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wchodzi w skład Rady Programowej Przeglądu
Elektrotechnicznego. Przewodniczył Kanadyjskiemu Stowarzyszeniu Dziekanów Wydziałów
Elektrotechniki, Elektroniki i Informatyki oraz zasiadał jako przedstawiciel Kanady w Radzie
Nadzorczej Stowarzyszenia Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki i Informatyki
Ameryk. Jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. Jego dorobek naukowy zawiera
ponad 100 publikacji dotyczących głównie zjawisk elektrotermicznych.
Staraniem profesora Adama Skorka, na wniosek Uniwersytetu Quebeku w Trois–Rivieres,
Uniwersytet Quebeku w listopadzie 2005 roku przyznał Prezydentowi Lechowi Wałęsie tytuł
doctorat honoris causa.
Zainteresowanych dydaktyczną, naukową i społeczną aktywnością profesora Adama Skorka
odsyłam do internetu, gdzie obszernie udokumentowano i opisano jego imponującą
działalność.
Pod koniec września Polonia montrealska zyskała w osobie profesora Skorka dynamicznego
przywódcę. Warto ten fakt wykorzystać, bo budować coś pożytecznego dla wspólnego dobra,
to ogromna satysfakcja, ale tworzyć coś pod dobrym kierownictwem to satysfakcja
zwielokrotniona. W Montrealu mamy silne, od lat działające organizacje polonijne, ale
skupiające tylko część naszej diaspory. Wiele osób do tej pory nie należało do żadnej z tych
grup, a przecież pasja i chęć pracy społecznej indywidualnych osób są tak samo cenne jak i tych
już zrzeszonych. Siła Polonii to każde serce, każda nowa inicjatywa, każdy talent, każda para
rąk. Przed nami nowe zadania dla naszego wspólnego polonijnego dobra.

Wiele lat temu amerykański prezydent John F.Kennedy zwrócił się w inauguracyjnym
przemówieniu do swoich rodaków takimi oto słowami: „Nie pytaj co twój kraj może zrobić dla
ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju”.
Nie pytaj co Polonia może zrobić dla ciebie, zapytaj co ty możesz zrobić dla Polonii.
W pierwszych dniach urzędowania nowego Prezydenta RP Andrzeja Dudy w jego Kancelarii
powstało nowe biuro ds. kontaktów z Polakami za granicą, które będzie zajmowało się
sprawami Polonii na całym świecie. Nie mam żadnych wątpliwości, że profesor Adam Skorek
jako prezes Quebeckiego okręgu Kongresu Polonii Kanadyjskiej będzie wiedział jak tę nową
prezydencką inicjatywę wykorzystać na rzecz Polonii i dla dobra Polski. Do wspólnego dzieła
budowy silnej Polonii jest mu potrzebne jedynie nasze wsparcie i nasza wspólna praca.
Jest nadzieja....
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