Polska i Kanada: zarys wspólnej historii
Stosunki dyplomatyczne miedzy Rzeczypospolita Polska i Dominium
Kanady po raz pierwszy zostaly nawiazane w czerwcu 1919 r.
Odpowiedzialna za nie byla polska ambasada w Londynie. W okresie
Drugiej Wojny Swiatowej, w dniu 22 marca 1942 r. polski rzad na
uchodzstwie otworzyl poselstwo w Ottawie. Wzajemne podniesienie
placówek do rangi ambasad nastapilo 29 kwietnia 1960 r.
Nowy rozdzial stosunków dwustronnych nastapil po zakonczeniu
rozmów Okraglego Stolu, które zainicjowaly w Polsce przejscie do
systemu demokratycznego i przywrócily jej suwerennosc. Przywódca
NSZZ Solidarnosc, Lech Walesa, zlozyl wizyte w Kanadzie w
listopadzie 1989r. i otworzyl droge do wizyty Premiera Tadeusza
Mazowieckiego. Miala ona miejsce 27 marca 1990 r. Te dwa spotkania
przywódców nowej, demokratycznej Polski z kanadyjskimi partnerami
polozyly podwaliny pod aktywna, wielowymiarowa i owocna
wspólprace w latach nastepnych. Punktami szczytowymi polskokanadyjskiego dialogu politycznego byly oficjalne wizyty Prezydenta RP
Lecha Walesy w Ottawie we wrzesniu 1994 r. i premiera Kanady Jean
Chretien’a w Warszawie w styczniu 1999 r.
Zanim nawiazano stosunki dyplomatyczne istnialy, jak zwykle, kontakty
miedzy ludzmi. Po raz pierwszy Polacy emigrowali do Kanady w pol.
XIX w. osiedlajac sie wokól Barry’s Bay i w hrabstwie Waterloo, w
Ontario. Obecnie Polacy stanowia jedna z najwiekszych mniejszosci
narodowych, zamieszkujac we wszystkich prowincjach i terytoriach
Kanady. Wielu przyczynilo sie do jej rozwoju i dobrobytu, nigdy jednak
nie porzucili zwiazków z macierza hojnie wspierajac walke o
niepodleglosc w latach 1918-1920 i wstepujac do Polskich Sil Zbrojnych
w okresie Drugiej Wojny Swiatowej, kiedy to polsko – kanadyjskie
braterstwo broni przynioslo wolnosc Pólnocnej Europie. Po 1945 r. wiele
tysiecy Polaków osiedlilo sie w Kanadzie i przyczynilo sie do powstania
czynnego polsko-kanadyjskiego srodowiska, które szczyci sie 270
róznymi organizacjami. Ich nadrzedna struktura , Polsko-Kanadyjski
Kongres bierze czynny udzial w debatach na temat miejsca Polonii we
wspólczesnym swiecie.

Polska jest czlonkiem WTO, OBWE, OECD oraz czlonkiemzalozycielem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska, podobnie
jak Kanada nalezy do panstw, które w najwiekszej liczbie kieruja swoje
wojska do sil pokojowych dzialajacych w trudnych obszarach
dzisiejszego swiata: na Bliskim Wschodzie, na Balkanach, w
Afganistanie. Od 1953 r. 43 000 polskich zolnierzy, policjantów i
cywilnych funkcjonariuszy uczestniczylo w ponad 40 operacjach
pokojowych.
Rzeczypospolita Polska stala sie w 1999 r. czlonkiem NATO. Polska jest
wdzieczna Kanadzie za udzielone poparcie oraz za ratyfikowanie
czlonkostwa, jako pierwsza wsród panstw Sojuszu, w dniu 2 lutego
1998 r.
Polska pozostaje najwiekszym partnerem gospodarczym Kanady w
Europie Srodkowo-Wschodniej. Roczne obroty handlowe przekraczaja
400 mln. CAD. Obie strony zawarly liczne porozumienia w celu
ulatwienia wymiany handlowej: umowe o ochronie wzajemnych
inwestycji, o unikaniu podwójnego opodatkowania, o transporcie
lotniczym, porozumienia o ochronie srodowiska, sprawach zdrowia i
budownictwa mieszkaniowego. Zawarto tez porozumienie miedzy CIDA
i polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych o wspólpracy w zakresie
programów pomocowych. W celu dalszego wspierania kontaktów Polska
zorganizowala w 2001 r. w Montrealu pierwsza wystawe kooperacyjna,
w której uczestniczylo ponad 100 polskich firm.
Polski eksport do Kanady podwoil sie od 1997 r., a obroty wykazuja
stala tendencje wzrostu i zróznicowania. Obecnie ponad 140 firm
kanadyjskich korzysta z mozliwosci, jakie otwiera polski rynek. Sa
wsród nich tak znane marki jak Bombardier, Pratt &Whitney czy
McCain Foods.
Wiez, która laczy nasze kraje jest silna i trwala. Jej podstawa jest
przyjazn, wspólnota wartosci i odpowiedzialnosc za pokój i stabilizacje
na swiecie.

