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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!    
Rok 2016 zakończył się dla nas bolesną wiadomością o śmierci naszego przyjaciela, 
prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Longina Komołowskiego. Pierwszą 
tegoroczną edycję listu informacyjnego, rozpoczynamy ważną informacją o wyborze 
nowego prezesa Stowarzyszenia, Dariusza Piotra Bonisławskiego. Pozostałe wydarzenia 
to echa Bożego Narodzenia z końca grudnia i początku stycznia oraz ważne wydarzenia 
w polonijnej Europie w styczniu, lutym i na początku marca. List jest dostępny dla 
wszystkich na naszej stronie internetowej. Dziękując Wam za współpracę, serdecznie 
wszystkich pozdrawiam                                   Prezydent EUWP - Tadeusz Adam Pilat  

 
 

Dariusz Piotr Bonisławski - nowym prezesem  
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 

 
4 marca w Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska”, które wybrało nowego prezesa. Podczas głosowania na stanowisko 
prezesa Stowarzyszenia wybrano Dariusza Piotra Bonisławskiego, od 2010 roku 
pełniącego funkcję wiceprezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.  
Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat wystosował do nowo wybranego prezesa 
list gratulacyjny w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. 
Dariusz Piotr Bonisławski jest absolwentem historii na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Studiów Podyplomowych z Zakresu 
Zarządzania oraz Europejskich Studiów Regionalnych „Euroreg” na Uniwersytecie 
Warszawskim. Od wielu lat pełni funkcję prezesa Oddziału Warmińsko – 
Mazurskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W latach 2002-2010 był 
członkiem Rady Krajowej i Komisji Programowej SWP. Jest członkiem Konwentu 
Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego. 
Nowy prezes Stowarzyszenia jest pomysłodawcą i współtwórcą ważnych 
przedsięwzięć służących edukacji: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej, 
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego czy też „Domu Polonii” w Ostródzie. 

Jest też autorem programów szkoleniowych oraz licznych projektów edukacyjnych skierowanych do pedagogów, 
rodziców oraz młodzieży polskiej za granicą. 

Jest twórcą, koordynatorem oraz ekspertem 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
prowadzącego na zlecenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej program szkoleniowy dla ponad 1500 
nauczycieli polonijnych na całym świecie. Od 
2009 był inicjatorem, współtwórcą i 
organizatorem Światowych Zjazdów Nauczycieli 
Polonijnych. Dotychczas odbyło się sześć 
zjazdów, których program merytoryczny, cieszył 
się dużym uznaniem uczestników i ekspertów. Z 
ramienia Stowarzyszenia, Dariusz Piotr 
Bonisławski od wielu lat współpracował w 

sprawach edukacji z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych. Podjął też ścisłą współpracę ze zrzeszającym polskich 
nauczycieli z całego świata Kongresem Oświaty Polonijnej, współorganizatorem tegorocznej VII edycji Zjazdu.    
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*  *  * 

26 grudnia 2016 r. w kościele rzymskokatolickim pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowym Sołońcu, odbyła się 
druga edycja Bukowińskiego Festiwalu Kolęd. Związek Polaków w Rumunii organizując festiwal po raz pierwszy w 
2015 r.  postanowił spopularyzować i zapewnic przetrwanie dawnej polskiej tradycji śpiewania kolęd.  

Boże Narodzenie jest świętem bardzo ważnym 
dla wszystkich chrześcijan, czasem radości, 
pokoju i spokoju ducha. Kolędy są jego 
nierozerwalnym elementem. Wśród Polaków na 
Bukowinie, zwyczaj kolędowania nie zaginął, a 
zachował się do dziś. W skupiskach Polaków, 
podobnie jak u rumuńskich sąsiadów, począwszy 
od Wigilii aż do Nowego Roku dzieci, młodzież, a 
także dorośli kolędują po wsi, głosząc w ten 
sposób wieść o Bożym Narodzeniu. Co roku, po 
zakończeniu wieczornej Pasterki, młodzież zbiera 
się i idzie po wsi kolędować.  
Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia, w 
kościele, w Nowym Sołońcu zabrzmiały kolędy w 
wykonaniu ośmiu chórów kościołów 

rzymskokatolickich z dekanatu bukowińskiego z Nowego Sołońca, Kaczyki, Moary, Suczawy, Pojany Mikuli, 
Radowiec, Seretu, Pleszy i Wikszan, a także chóru „Maidancek”, z grekokatolickiej parafii w Kaczyce oraz chór 
Demokratycznego Forum Niemieckiego z Câmpulung Moldovenesc. Każdy chór zaprezentował po dwie kolędy, 
które zabrzmiały po polsku, rumuńsku, ukraińsku i niemiecku. 
Po zakończeniu festiwalu wszyscy jego uczestnicy udali się do Domu Polskiego w Nowym Sołońcu, gdzie Ks. Ionuț 
Paul Strejac poświęcił opłatki. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem, składajac sobie nawzajem  świąteczne i 
noworoczne życzenia.  Smakowali też przygotowane na tę okazję potrawy. 
Podczas spotkania w Domu Polskim prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher oraz Victoria Longher – 
poseł w rumuńskim Parlamencie z ramienia mniejszości polskiej wręczyli nagrody i okolicznościowe dyplomy 
trzem uczennicom szkoły średniej – Marii Antoninie Drosceac, Cristinie Iulianie Marculeac i Marianie Gertrudzie 
Marculeac – za wyróżniające się wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016, za wyniki osiągnięte podczas 
krajowego i międzynarodowego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, podczas Konkursu Ortograficznego 
i konkursów recytatorskich, a także za udział i aktywność w życiu polonijnym.  
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7 stycznia, w Katedrze Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Moskwie odbył się II Festiwal Polskich 
Kolęd i Pastorałek. Uroczyste otwarcie Festiwalu 
było poprzedzone uczczeniem pamięci zmarłego 
30 grudnia 2016 r. Longina Komołowskiego, 
prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 
Na Festiwalu wystąpiły znakomite polonijne 
zespoły „Wiosna” z Żeleznowodska, „Kwiaty 
Polskie” z Jarosławia, „Kalinka” z Wołgogradu 
oraz popularny zespół folklorystyczny „Baśki” z 
Moskwy. Piosenkarka Nika Ratomska z zespołem 
„Mantra” wykonała pastorałki we własnej 
aranżacji i kompozycji.  
Na zakończenie Festiwalu, prezes Kongresu 

Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa podziękowała obecnemu na festiwalu Kierownikowi Wydziału 
konsularnego Ambasady RP w Moskwie p. Markowi Zielińskiemu za tradycyjne wsparcie imprezy. Wszystkim 
zespołom, które wzięły udział w Festiwalu, zostały wręczone nagrody. 

Dzięki życzliwej zgodzie najbliższych oraz wsparciu najwyższych władz państwowych i kościelnych ustalono, że 
miejscem ostatecznego spoczynku śp. Prezesa Longina Komołowskiego, będzie tworzony w Świątyni Opatrzności 

Bożej Panteon Narodowy, a sama ceremonia 
pogrzebowa będzie miała charakter państwowy. 
W poniedziałek, 9 stycznia w holu 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wyłożona 
została księga kondolencyjna. Przybyli na 
uroczystości pogrzebowe licznie wpisywali się do 
księgi. W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych wpisu dokonali: prezydent Tadeusz 
Adam Pilat i sekretarz Andrzej Janeczko. W TVP 
Polonia powstawał jednocześnie program 
poświęcony zmarłemu prezesowi 
Stowarzyszenia i wyemitowany w dniu 
pogrzebu. 
O godzinie 18.00 w Katedrze Polowej Wojska 

Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej została odprawiona msza św. żałobna za 
zmarłego Longina Komołowskiego, w której uczestniczyła jego rodzina, przyjaciele pracownicy Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” i przedstawiciele Polaków zamieszkałych za granicą. 
Główne uroczystości pogrzebowe Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” śp. Longina Komołowskiego odbyły 
się 10 stycznia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie. Do kolejnych zmian warty przy trumnie 
zmarłego Premiera stanęli przyjaciele, współpracownicy, politycy, członkowie „Solidarności” i przedstawiciele 
Polonii, a w tym reprezentujący EUWP prezydent, Tadeusz Adam Pilat i sekretarz, Andrzej Janeczko. 
Na uroczystość przybyli: Prezydent RP, Andrzej Duda, Wicemarszałek Senatu RP, Maria Koc, Przewodnicząca 
Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska i Minister Henryk 
Kowalczyk. Przybyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych ministerstw, organizacji społecznych, instytucji państwowych i 
związków zawodowych. W uroczystościach udział wzięli działacze i pracownicy Zarządu Krajowego i lokalnych 
oddziałów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Aby pożegnać Premiera przybyli prezesi i przedstawiciele 
organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i w Kongresie Polonii Amerykańskiej. Liczne 
delegacje przybyły z Litwy, Ukrainy i Białorusi.  
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Uroczystą mszę pogrzebową śp. Prezesa Longina Komołowskiego uświetnili artyści: Krzesimir Dębski – skrzypce, 
Adam Kowalski - organy, Aneta Łukaszewicz - mezzosopran, Kwartet smyczkowy - Con le Corde, Chór Cappella 
Corale Varsaviana i Chór Męski im. Józefa Gromali. 
 

Modlitewno-muzyczne pożegnanie 
O godzinie 13.00 poprzedzające mszę św. 
modlitewno-muzyczne pożegnanie rozpoczęło 
się Psalmem 23, odczytanym przez ks. Henryk 
Błaszczyka przy akompaniamencie skrzypcowym 
Kamili Wąsik Janiak, po czym zostały wykonane 
utwory: „Czas Płynie”, Janusza Radka oraz 
„Modlitwa o Wschodzie Słońca” i „Szukam Raju” 
Romana Kołakowskiego. Duet Renaty Jonknienie 
– Krasowskiej z Litwy odśpiewał ulubione utwory 
zmarłego: „Wileńszczyzna” i „Polskie Kwiaty”. 
Różańcowe, Tajemnice Chwalebne odmówił Ks. 
Henryk Błaszczyk, na tle muzycznym Kanonu 
Pachelbela w wykonaniu Kwartetu 

Smyczkowego „Con le Corde”. Kwartet wykonał następnie utwory:  Adagio - Albinioniego, Etiudę - Chopina,  Obój 
Gabriela - Morricone i Arię Bacha.  
 

Uroczysta msza św. pogrzebowa 
O godzinie 14.00 rozpoczęła się Msza św. pogrzebowa, koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Ks. Kardynała 
Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego. Procesyjnemu wejściu celebrantów towarzyszył utwór 

„Lacrimosa” Mozarta, w wykonaniu chóru 
Cappella Corale Varsaviana. W czasie liturgii 
słowa został odśpiewany Psalm 103 oraz Alleluja 
w wykonaniu Chóru Męskiego im. Józefa 
Gromali. Homilię wygłosił J. E. Ks. Bp Wiesław 
Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.  
Modlitwę wiernych odczytali: Jarosław 
Narkiewicz z Litwy, Bożena Kamiński z USA, 
wnuki Premiera Malwina i Sebastian 
Komołowski, Marian Krzaklewski i Mieczysław 
Jurek z Solidarności oraz prezydent Szczecina - 
Piotr Mync. W czasie Ofiarowania i Komunii 

Świętej zostały wykonane utwory: „Ave Verum Corpus” – W.A. Mozarta, „Panis Angelicus” – C. Francka, „O Panie 
mój” – J. Elsnera i Koncert podwójny – J.S. Bacha. 
 

Pożegnanie 
Po Ofiarowaniu i Komunii Świętej rozpoczęło się pożegnanie zmarłego przez uczestników pogrzebu, zebranych w 

Świątyni Opatrzności Bożej. W czasie 
uroczystości pożegnania Prezydent RP Andrzej 
Duda wręczył Zofii Komołowskiej list 
kondolencyjny. Minister Henryk Kowalczyk 
odczytał list Premier Beaty Szydło. Głos zabrali 
premier Jerzy Buzek, Przewodniczący NSZZ 
Solidarność, Piotr Duda oraz Natalia i Michał 
Komołowscy. W imieniu EUWP pożegnalne 
słowo wygłosił Prezydent, Tadeusz Adam Pilat. 
W imieniu Polaków zamieszkałych za granicą 
przemówili: Helena Miziniak, Wiceprezes Rada 
Polonii Świata, Waldemar Tomaszewski, 
Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na 

Litwie i Frank Spula, Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej.  
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Premier Beata Szydło w swym liście napisała:  
Dokonania świętej pamięci Longina Komołowskiego przypominają nam, że celem każdej działalności publicznej 
powinno być to, co nazywamy dobrem powszechnym. Polska i Polacy wiele mu zawdzięczają. 
 

Prezydent EUWP Tadeusz Pilat w swym przemówieniu powiedział: 
Świętej pamięci Longin Komołowski w swej wrażliwości zawsze towarzyszył tym, którzy cierpieli na jakiś 
niedostatek.  - Towarzyszył robotnikom w Solidarności, gdyż cierpieli na niedostatek godności i wolności; 
 - Towarzyszył niepełnosprawnym sportowcom, gdyż cierpieli na niedostatek zdrowia; 
 - Towarzyszył nam, Polakom za granicą, gdyż zawsze cierpimy na niedostatek Ojczyzny. 

 

Złożenie do krypty 
W ostatniej drodze do krypty towarzyszyła zmarłemu rodzina, przyjaciele i sztandary instytucji i organizacji, z 

którymi był związany. W czasie procesji 
znoszenia trumny do krypty artyści wykonali 
utwory „Pie Jesu” i „ In Paradisum” – G. Faure 
oraz Ave Maria - G. Caccini. Żołnierze z Kompanii 
Honorowej Wojska Polskiego znieśli do krypty i 
złożyli kilkanaście wieńców, a wśród nich 
wieniec od Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych. W czasie złożenia trumny do grobu, 
Chór Męski im. Józefa Gromali wykonał Psalm 
116 a na skrzypcach zagrał Krzesimir Dębski. Na 
zakończenie utwór „Idzie noc” wykonał trębacz 
Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 
Ciało Śp. Longina Komołowskiego spoczęło w 

krypcie Świątyni Opatrzności Bożej, w Panteonie Wielkich Polaków. 

W sobotę, 14 stycznia, w Fontane Haus, w dzielnicy Reinickendorf odbył się Polonijny Koncert Noworoczny. 
Uroczystość została zorganizowana wspólnie przez Polską Radę Związek Krajowy i Konsulat Ambasady RP w 
Berlinie. Koncert był również okazją do przyznania nagrody „Najlepsi z Najlepszych” dla zasłużonych działaczy na 
rzecz środowiska polonijnego. Statuetkę otrzymali Ks. Marek Kędzierski, Ewa Maria Slaska, Małgorzata Tuszyńska, 
Stefan W. Fiszbach i pośmiertnie Harald Aleksa. 
Wysłuchano przemówień burmistrza dzielnicy Reinickendorf – Franka Balzera oraz Ambasadora RP w Niemczech 
Andrzeja Przyłębskiego. Przewodniczący Polskiej Rady Ferdynand Domaradzki podsumował osiągnięcia Polonii i 

polskiego Berlina: Polonia z trudem 
wypracowała sobie własne struktury 
organizacyjne, program działania, który 
odpowiada zarówno polskiej polityce 
emigracyjnej, jak i potrzebom Polaków w kraju 
emigracji. Polska Rada ma ambitne plany na 
teraz, to czas działania, stawania się, wyciszania 
konfliktów i podejmowania dobrych decyzji. Za 
nami kolejny rok wielu ambitnych działań i 
decyzji, które znów pokażą żywotność naszej 
polskiej wspólnoty w Berlinie. Odnosimy sukcesy, 
udało się pokazać drogę, jaką obydwa narody 
pokonały, zbliżając się do siebie, rolę obywateli 
polskich oraz organizacji polonijnych.  

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, na scenie prezentowały się polonijne zespoły muzyczne z ich 
wokalistami. Gwiazdą wieczoru był zespół The Postmann pochodzący z Polkowic, który wprowadził uczestników 
spotkania w legendarne czasy muzyki Beatlesów.  
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W niedzielę 15 stycznia z okazji obchodzonego 
„Światowego Dnia Imigranta i Uchodźcy” odbyło 
się tradycyjne noworoczne spotkanie Polonii 
hiszpańskiej.  Do Kapelanii Polskiej w Madrycie - 
Kościele Nuestra Señora de la Paz, przybyli 
licznie przedstawiciele wielu organizacji i 
środowisk polonijnych w Hiszpanii. 
Gośćmi spotkania byli polscy dyplomaci w 
Hiszpanii: Ambasador RP w Madrycie, Marzenna 
Adamczyk, konsulowie Krzysztof Wielgus i 
Bogusław Trzeciak, Kierownik Wydziału Promocji 
Handlu i Inwestycji Ambasady RP Mirosław 
Węglarczyk. W spotkaniu udział też wzięli 

członkowie Sekretariatu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych: Prezydent Tadeusz Adam Pilat, ze Szwecji, 
Wiceprezydent Wiesław Lewicki z Niemiec, 
Sekretarz generalna Teresa Sygnarek ze Szwecji 
oraz Sekretarze; Halina Subotowicz-Romanowa 
z Rosji, Maria Przybyła-Daczewska z Bułgarii i 
Andrzej Janeczko z Hiszpanii. Gościem 
uroczystości był też Józef Malinowski, Prezes 
zrzeszonego w EUWP Związku Polaków w 
Niemczech „Rodło”. 
Przed południem, członkowie Sekretariatu 
EUWP odbyli w towarzystwie madryckich 
działaczy polonijnych, wizję lokalną na działce 
przeznaczonej na budowę „Domu Polskiego” w 
Getafe – Madryt. W godzinach południowych 

gospodarze zorganizowali wyjazd do pobliskiej starej stolicy Hiszpanii – Toledo. 
 
Msza św. w intencji Longina Komołowskiego  
Spotkanie rozpoczęła o godz. 17.00 uroczysta Msza św. w intencji śp. Longina Komołowskiego, Prezesa 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, celebrowana pod przewodnictwem ks. Mirosława Barana SVD z Kapelanii 
Polskiej w Madrycie. Mszę koncelebrowali; ks. Francisco del Pozo Hortal, proboszcz parafii N-tra. S-ra. de la Paz 

oraz o. Marian Brudny SVD, misjonarz z Kongo. 
Oprawę wokalną mszy św. przygotował Chór 
Liturgiczny kapelanii polskich w Hiszpanii.  
Pamięć Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” uczczono minutą ciszy, w czasie której 
członkowie Sekretariatu EUWP, wnieśli zapalone 
biało-czerwone znicze. Towarzyszyli im 
przedstawicieli Stowarzyszenia Nasz Dom i 
Domu Polskiego w Getafe Madryt, Anna Kielak i 
Marek Pałka oraz Józef Malinowski z Niemiec.  
Po mszy św. okolicznościowe przemówienia do 
zebranych wygłosili: Ambasador RP w Madrycie, 
Marzenna Adamczyk, Prezydent EUWP Tadeusz 

Adam Pilat, ze Szwecji oraz Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” – „Nuestra Casa” i Dom Polski 
w Getafe – Madryt, Andrzej Janeczko. Wiele słów poświęcono zmarłemu Prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. Wyrażono podziękowanie organizatorom oraz podkreślano celowość tego typu spotkań i ich integracyjne 
znaczenie. 
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Koncert zespołu „VOX” 
Po mszy św. w Kościele Nuestra Señora de la Paz odbył się tradycyjny, koncert polskich Kolęd, z cyklu „Artyści 

Polscy dla Polonii Hiszpańskiej”. W tym roku 
kolędy dla naszych rodaków w Hiszpanii Polonii 
zaśpiewali członkowie popularnego zespołu VOX. 
Jak co roku organizatorami koncertu były 
Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” 
– „Nuestra Casa”, Dom Polski w Getafe – Madryt 
oraz Kapelania Polska w Madrycie. Również 
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych udzieliła 
finansowego wsparcia tegorocznej imprezie. 
Koncert objęty był patronatem honorowym: 
Marszalka Senatu RP - Stanisława 
Karczewskiego, Prezydenta Europejskiej Unii 

Wspólnot Polonijnych – Tadeusza Adama Pilata, Ambasady RP w Madrycie i Stowarzyszenia Wspólnota Polska. 
Patronatu medialnego użyczyły imprezie: TVP POLONIA, pepeTV z Niemiec i hiszpańska Polonia.es.  
 

Towarzyskie spotkanie 
Po koncercie w sali parafialnej odbyło się towarzyskie spotkanie artystów zespołu VOX, z polonijnymi działaczami 

oraz uczestnikami i gośćmi koncertu, na którym 
serwowano tradycyjne hiszpańskie przysmaki. 
Kulminacyjnym punktem był pokaz krojenia i 
serwowania słynnego hiszpańskiego specjału – 
suszonej kilkusezonowo szynki. Spotkanie 
uświetnił znakomity występ reprezentantki 
madryckiej Polonii, Natalii Duma, uczestniczki 
„Voice of Spain”, hiszpańskiej edycji konkursu 
dla młodych wokalistów.  
Organizatorzy przeprowadzili zbiórkę pieniężną 
wśród uczestników koncertu, zakończoną 
sporym sukcesem.  Zebraną kwotę przekazano 

na konto budowy Domu Polskiego we Lwowie, jako „Symboliczną Cegiełkę Polonii Hiszpańskiej”.  

 

W tym roku mija 70 lat od założenia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. W 
jubileuszowym roku odbędzie się kilka centralnych wydarzeń przypominających historię i dorobek Związku, 
wydana zostanie także okolicznościowa publikacja. 
Prezes PZKO, Jan Ryłko na konferencji prasowej w siedzibie Zarządu Głównego w Czeskim Cieszynie powiedział: 
PZKO to jest największa polska organizacja w Europie, która działa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W 
chwili obecnej mamy ok. 12-12,5 tys. członków w 80 miejscowych kołach PZKO. Nasza działalność koncentruje się 
wokół domów PZKO, których na razie mamy jeszcze 38. Jubileuszowy rok PZKO będzie obfitował w najróżniejsze 
wydarzenia. W przygotowaniu są konkursy, wystawy oraz wielka gala, na której zostanie zaprezentowany 70-letni 
dorobek Związku. Wiadomo już, że centralna gala jubileuszowa odbędzie się 21 października w Teatrze 
Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie. – Chcemy przedstawić zarys dorobku PZKO, to, czego dokonaliśmy przez te 70 
lat. Będzie projekcja wideo, omówimy osobno każde dziesięciolecie. Z pewnością wystąpią nasze zespoły, 
zaprezentujemy naszych najbardziej zasłużonych członków.  
Odbędą się także wystawy okolicznościowe. Osobny rozdział to konkursy. Właśnie zakończyło się przyjmowanie 
nominacji do drugiej edycji konkursu „Inicjatywy PZKO”, którego zadaniem jest promowanie działalności kół PZKO. 
Dziesiątka wyłonionych kandydatów zostanie przedstawiona na portalu „Zwrotu” i w „Głosie Ludu”. Każdy będzie 
mógł zagłosować na swojego faworyta.  
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Nowością, przygotowaną specjalnie z myślą o młodych, będzie konkurs filmików z telefonów komórkowych, 
przedstawiających migawki z życia młodzieży na Zaolziu. Władze Związku zamierzają w roku jubileuszowym 

uporządkować i uzupełnić informacje nt. historii 
PZKO. Po 10 latach przerwy zostanie 
przygotowany kolejny aneks do „Leksykonu 
PZKO” – tym razem w wersji elektronicznej. 
Równocześnie zostanie wydana drukiem 
obszerna publikacja o historii PZKO, która 
powinna się ukazać przed galą jubileuszową. 
Ważnym wydarzeniem roku jubileuszowego, 
rzutującym na przyszłość Związku, będzie 
również XXIII Zjazd Delegatów PZKO, który 
odbędzie się 25 listopada br. w Suchej Górnej. 
Przy okazji warto wspomnieć i innej ciekawej 
akcji PZKO. Już od połowy grudnia 2016 roku 16 
miejscowych kół Polskiego Związku Kulturalno-
Oświatowego w Republice Czeskiej korzysta z 

nowych komputerów. Laptopy zakupił Zarząd Główny PZKO, w ramach projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu 
Cyfrowemu – PZKO on-line”. Ich zakup został sfinansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków 
otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami  za granicą. 
Laptopy będą miały w szerokie zastosowanie. Koła wykorzystywać je będą głównie do prowadzenia swoich stron 
internetowych i stron na portalach społecznościowych. W ten sposób będą efektywniej informować o swoich 
inicjatywach, imprezach, o działalności zespołów itp. 

Warszawska Fundacja „Świat na Tak”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i poseł na Sejm RP Joanna 
Fabisiak, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Być 
Polakiem”, zapraszają dzieci i młodzież, mieszkającą poza granicami 
Polski, do udziału w VIII edycji konkursu. Do Konkursu „Być Polakiem” 
każdego roku zgłasza się co raz więcej uczestników. W ubiegłorocznej 
edycji wzięło w nim udział 650 uczestników z około 30 krajów świata. 
Prace konkursowe są przyjmowane do 4 marca br. Można je wysyłać wraz 
z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym pocztą „tradycyjną” na 
adres Fundacji „Świat na Tak”: Al. Szucha 27, 00-580 Warszawa, Polska. 
Można też skorzystać z drogi elektronicznej wysyłając pracę i Formularz 
Zgłoszeniowy na e-mail: bycpolakiem@gmail.com. Formularz 
Zgłoszeniowy VIII edycji Konkursu „Być Polakiem” znajdziecie Państwo w 
załączniku do niniejszej publikacji. Więcej informacji o konkursie i jego 
organizatorach – na stronie Fundacji „Świat na Tak”. 

W VIII edycji Konkursu „Być Polakiem” tematy zostały tradycyjnie podzielone na pięć grup wiekowych. 
 Grupie najmłodszej, obejmującej dzieci w wieku od 6 do 9 lat, proponowane jest wykonanie pracy 

plastycznej na temat „Polska legenda”. 
 Nieco starsze dzieciaki (10-13 lat) mogą kierować na konkurs prace literackie, w których opiszą ważne, 

ciekawe zdarzenia, przygody, historie z życia ich rodziny na emigracji. 
 Nastolatkom (14-16 lat) organizatorzy proponują, aby wyobrazili siebie kustoszami jednej z sal muzeum 

polskiego w kraju ich zamieszkania i opisali, w jaki sposób by taką salę urządzili i wyposażyli. 
 Prace literackie, zawierające osobistą interpretację dwuwiersza „Marsz, marsz Polonia, nasz dzielny 

narodzie”, organizatorzy proponują kierować na Konkurs młodzieży w wieku od 17 do 22 lat. 
 Młodzież (w wieku od lat 12 do 22) może kierować na konkurs także prace multimedialne na temat 

„Polonia dla Europy i świata”. 
 
 
 
 

mailto:bycpolakiem@gmail.com
http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-VIII-2017/
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Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Oddział w Opolu zaprasza wokalistów polskiego pochodzenia do udziału w I 
Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki, który odbędzie się w dniach 14-16 lipca br. Jest to propozycja dla osób 
uprawiających polską  piosenkę estradową. To pierwsze tego typu wydarzenie w Opolu, ma na celu promocję 
polskiej kultury muzyczno-estradowej wśród polonijnych wykonawców i Polaków żyjących poza granicami kraju. 
Na Festiwal można zgłosić się na stronie internetowej Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”: 
www.wspolnotapolska.opole.pl Tam też znajdują się regulaminy konkursowe. Dodatkowo pełnoletni uczestnicy 
mogą brać udział w dziesięciodniowych Polonijnych Warsztatach Wokalnych (5-15 lipca br.), przeznaczonych 
głównie dla osób pragnących doskonalić swój warsztat wykonawczy. W programie przewidziano wycieczki 
krajoznawcze, próby festiwalowe oraz szereg atrakcji kulturalnych. Najlepsi uczestnicy warsztatów wystąpią 
podczas koncertu galowego festiwalu. Warsztaty adresowane są do wykonawców  w wieku 18-25 lat. 
Organizatorzy pomyśleli również o wokalistach, którzy nie mieszczą się w przedziale wiekowym 18-25 lat. Do 
udziału w próbach festiwalowych i koncercie galowym mogą zgłosić się zainteresowani bez ograniczeń 
wiekowych. Również dla nich organizatorzy przewidują szereg atrakcji turystycznych, kulturalnych oraz sporo 
ciekawych i wartościowych nagród. Kandydaci powinni przysłać na adres organizatorów wypełnione karty 
uczestnika oraz prezentacje artystyczne w formie MP3  do końca kwietnia br.  
 

Z początkiem marca został uruchomiony oficjalny serwis internetowy XVIII Światowych 
Letnich Igrzysk Polonijnych – Toruń 2017. Tym samym rozpoczęto rejestrację 
zawodników. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line na stronie internetowej, 
pod adresem: http://igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl. 
Aby się zarejestrować należy wejść w zakładkę „Rejestracja”, wypełnić dane, utworzyć 
użytkownika i potwierdzić adres e-mail. Następnie należy się zalogować, aby mieć 
dostęp do formularza zgłoszeniowego. Rejestracja uczestników trwa do dnia 20 
kwietnia 2017 r. włącznie. 

 

W niedzielę 5 lutego br. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się finał konkursu „Polak Roku 2016”, którego 
laureatem został Józef Rybak - dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego. Józef Rybak odbierając 
nagrodę podziękował za plebiscyt, nie dlatego, że była w nim szansa na wygraną, ale dlatego, że był możliwością, 
by jeszcze raz powiedzieć kim jesteśmy: „Ja się szczycę tym, że mówię gwarą wileńską, nie po warszawsku i nie po 

krakowsku, po polsku. Ja się szczycę tym, że 
mam sąsiadów Białorusinów, Rosjan i Litwinów i 
do nich mówię w ich języku”.  
Pozostali Laureaci plebiscytu ”Polak Roku 2016” 
to: Rita Tamašunienė, posłanka na Sejm RL, 
przewodnicząca Frakcji AWPL-ZChR w Sejmie RL, 
Ks. Tadeusz Jasiński, proboszcz parafii pw. Ducha 
Świętego w Wilnie, Ks. Andrzej Andrzejewski, 
proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w 
Grzegorzewie, Ryszard Jankowski, prezes 
wędziagolskiego oddziału ZPL, Alicja 
Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu 
Opieki nad Starą Rossą, German Komarowski, 
choreograf i kierownik zespołu „Perła”, Grzegorz 
Sakson, prezes Związku Prawników Polaków na 

Litwie i radny miasta Wilna, Jarosław Niewierowicz, prezes zarządu Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, Irena 
Litwinowicz, dyrektor artystyczny Polskiego Teatru w Wilnie. 
Jednym z laureatów, którzy zabrali głos na gali finałowej była Rita Tamašunienė - posłanka na Sejm RL, 
przewodnicząca Frakcji AWPL-ZChR w Sejmie RL, która nawiązała do niedzielnej ewangelii, w której mówi się, że 

http://www.wspolnotapolska.opole.pl/festiwal2017.html
http://www.wspolnotapolska.opole.pl/
http://igrzyskaletnie.wspolnotapolska.org.pl/
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wszyscy jesteśmy solą tej ziemi i światłem świata: „Myślę, że czyny każdego z nas, nasza działalność społeczna 
dodaje smaku naszemu życiu, potrafi zachować od zepsucia to, co dla nas najważniejsze, a dla każdego Polaka 
najważniejszy jest Bóg Honor i Ojczyzna. Jesteśmy na pewno, każdy z nas, światłem dla innego człowieka, swoją 
pracą światłem również dla społeczności i życzę by w naszym kraju, na naszej ziemi kochanej – Wileńszczyźnie, tak 
i nadal się działo”.  
„Kurier Wileński" zorganizował konkurs już po raz 19. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób najbardziej 
zasłużonych dla spraw polskich na Litwie. W poprzednich edycjach plebiscytu tytuł Polaka Roku zdobywali między 
innymi: mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, były mer rejonu 
solecznickiego, obecnie poseł Leonard Talmont. Dwukrotnym zdobywcą tego zaszczytnego tytułu jest 
przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski. 
Redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz, zwracając się do wszystkich zebranych powiedział, że 
jest to wieczór podziękowań: dla wszystkich przybyłych na galę, dla czytelników, a przede wszystkim dla liderów 
polskiej społeczności na Litwie. W najnowszej edycji plebiscytu uczestniczyli znani politycy, działacze społeczni, 
pracownicy kultury, oświaty i kapłani. Ogółem głosowano na dziesięć kandydatur, które w listopadzie 2016 roku z 
nadesłanych przez Czytelników kandydatów wyłoniła Kapituła składająca się z dotychczasowych zdobywców tego 
tytułu. Wyboru „Polaka Roku 2016” w br. po raz drugi dokonywali wspólnie Czytelnicy i Kapituła. 50% wyniku 
zależało od Czytelników i 50% - od Kapituły. Decydujący głos należał jednak do Czytelników, którzy wypełniali i 
nadsyłali kupony do redakcji dziennika. W tym roku do redakcji wpłynęło ogółem 5 423 kupony. Głosy Czytelników 
i Kapituły tym razem były absolutnie zbieżne co do pierwszego miejsca. 

 

W sobotę 4 marca br. w Budapeszcie odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa 
Bema na Węgrzech. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. W wyborach 
uczestniczyło 90 osób. Funkcję prezesa stowarzyszenia na najbliższe cztery lata 
Walne Zebranie powierzyło Korinnie Wesołowski, która otrzymała 68 ważnych 
głosów. Nowa prezes od 43 lat jest członkiem PSK im. Józefa Bema, a 13 lat temu 
pełniła funkcję prezesa po raz pierwszy. Jest przewodniczącą Samorządu 
Narodowości Polskiej III dzielnicy Budapesztu i radną Ogólnokrajowego Samorządu 
Polskiego na Węgrzech. Wśród najważniejszych zadań w swojej działalności uważa 
pracę z młodzieżą. Dołoży wszelkich starań aby „Bem" odzyskał dawny blask, a 
ideały swoje właściwe znaczenie. Stowarzyszenie zadba też o tradycje, 
doświadczenia i historię. 
Ponadto wybrano nowy skład Zarządu Stowarzyszenia w składzie: Bożena 
Bogdańska-Szadai, Jolanta Hardejewicz Hardy, Jakub Nagy, Zoltán Nyitrai, Barbara 

Pál. Przyjęto zmiany w statucie stowarzyszenia wymaganą większością 2/3 głosów. Za zmianami zagłosowało 76 
delegatów na Walane Zebranie Stowarzyszenia, co stanowiło 84,4% ważnych głosów. 
 
 

7 marca, w Wiedniu zmarł Mieczysław hr. Ledóchowski – współzałożyciel i pierwszy prezes Forum Polonii w 
Austrii. Był zasłużonym działaczem i entuzjastą i integracji ruchu polonijnego w Austrii, w Europie i na świecie. W 

latach 90-tych był uczestnikiem wielu polonijnych spotkań o charakterze 
integracyjnym w Austrii i w Europie.   
Mieczysław Ledóchowski, urodził się w 1920 r. Był absolwent gimnazjum 
jezuickiego. Od 1935 r. pełnił prestiżową funkcję kuratora ekonomicznego Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. W 1943 r. ożenił się z Haliną Korwin-Kossakowską. 
Lata wojny Ledóchowscy przeżyli w Lipnicy k. Bochni. Po 1945 r. arystokratyczna 
rodzina Ledóchowskich, skazana była na wegetację toteż w latach 60-tych 
wyemigrowali do Wiednia. W 1980 r. Mieczysław Ledóchowski podjął pracę w 
Europejskim Funduszu Pomocy w Wiedniu, instytucji powołanej przez Niemiecką i 
Austriacką Konferencję Episkopatów w celu niesienia pomocy Kościołom 
rzymskokatolickim w Europie, a zwłaszcza w tak zwanym bloku wschodnim, gdzie 
pracował do 1989 r. W roku 1995, wszedł w skład 13-osobowej Ossolińskiej Rady 

Kuratorów. Mieczysław Ledóchowski był wieloletnim dyrektorem fundacji „Dom Polski” w Wiedniu oraz 
założycielem i pierwszym Prezesem Forum Polonii (1991–1997). 
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Zarząd Forum Polonii w swym liście kondolencyjnym pisze: 
Pogrążony w smutku Zarząd Forum Polonii wraz z organizacjami członkowskimi naszej Wspólnoty składa wyrazy 
szczerego współczucia dla rodziny zmarłego i najbliższych.  
Mieczysław hr. Ledóchowski był współinicjatorem powstania Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum 
Polonii” i jej pierwszym prezesem w latach 1991 – 1997. Przywództwo Mieczysława hr. Ledóchowskiego 
rozpoczęło się już praktycznie w r. 1990, kiedy to grupa inicjatywna złożona z działaczy polonijnych zebrała się na 
pierwszym zebraniu, w celu powołania polonijnej Wspólnoty, powierzając jednocześnie funkcję prezesa jednemu z 
najbardziej zasłużonych działaczy. Rok później powstała Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” 
a Mieczysław hr. Ledóchowski oficjalnie objął przywództwo w Forum. Był wieloletnim dyrektorem Fundacji „Dom 
Polski” w Wiedniu. Do ostatnich chwil swojego życia był zainteresowany aktywnością austriackiej Polonii, często 
uczestnicząc w różnych polonijnych wydarzeniach.               Zarząd Forum Polonii 
 
 

Wspomnienia -  „…aby pozostał nasz ślad” 
O powstaniu Forum Polonii w swej autobiograficznej książce pt. „…aby pozostał nasz ślad”, Mieczysław 
Ledóchowski napisał tak: 
Zmiany polityczne 1989 roku, okrągły stół, w rezultacie wolna Polska sprawiły, że działacze polonijni różnych 

organizacji, a było ich około 25, jak też 
indywidualne osoby pochodzenia polskiego, 
zaczęły mnie namawiać, by zająć się powołaniem 
instytucji Polonii austriackiej, która 
reprezentowałaby wszystkie te organizacje 
wobec Austrii i Polski. Polonia zjednoczona 
występująca w sprawach wszystkich organizacji, 
będzie stanowiła większą skuteczność. 
Opracowałem, więc statut i do lokalu polskich 
księży OO Zmartwychwstańców m w Wiedniu, 
zwołaliśmy zebranie prezesów polonijnych 
organizacji. Przyjechało z całej Austrii 19 
prezesów, statut przyjęto i powołano Forum 
Polonii w Austrii. Mnie wybrano prezesem i 
byłem nim przez dwie kadencje. Ambasada 

Polska w osobie pierwszego Ambasadora wolnej Polski prof. Władysława Bartoszewskiego wspierała Forum. Po 
trzech latach Forum uzyskało status prawny i istnieje do dzisiaj. 
 

Wspomnienie o Mieczysławie Ledóchowskim 
Prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat skierował list kondolencyjny do wdowy, Pani Haliny Ledóchowskiej. 
Wspomina śp. zmarłego w słowach: 
Śmierć Mieczysława Ledóchowskiego to dla nas wszystkich wielka strata, odchodzi kolejny działacz, wybitnie 
zasłużony dla ruchu polonijnego na świecie. Z hrabią Ledóchowskim przyjaźniliśmy się od 1994, kiedy to, wspólnie 
z wieloma działaczami polonijnymi z całego świata, uczestniczyliśmy w uroczystościach 50 rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Mieszkaliśmy na Zamku w Pułtusku, i pomiędzy uroczystościami wiele wolnych godzin 
spędzaliśmy wspólnie, we czwórkę: Mietek Ledóchowski z Austrii, Zygmunt Szkopiak z Londynu, Mietek Rasiej z 
Włoch i ja ze Szwecji. To były wielogodzinne spotkania w zamkowej restauracji, spacery nad Narwią lub „długie 
nocne Polaków rozmowy”. Od tego czasu często pisaliśmy do siebie, a jeszcze częściej dzwoniliśmy z mojej lub z 
Mietka inicjatywy. Nie był już aktywnym działaczem Forum, ale przejmował się jego losami, martwiły go kłopoty i 
cieszyły sukcesy organizacji. Forum Polonii organizowało jego kolejne jubileusze, zawsze uhonorowane przez 
EUWP listem gratulacyjnym. Ostatni raz spotkaliśmy się cztery lata temu, we wrześniu, 2013 r. na organizowanych 
przez Forum Polonii uroczystościach z okazji inauguracji Dni Polskich w Austrii i 330 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. 
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W polonijnym czasopiśmie „Tydzień Polski” ukazała się rozmowa z prezesem 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Tadeuszem Stenzelem, który był jednym 
z ekspertów na organizowanej przez EUWP, na Uniwersytecie Warszawskim, w 
ubiegłym roku konferencji naukowej poświęconej Brexitowi. Ten ważny wywiad 
przeprowadzony przez red. Jarosława Koźmińskiego przytaczamy na zakończenie 
tego listu  w całości.  
 

Rok 2016 dla Polonii i Polaków mieszkających na Wyspach stał pod znakiem czerwcowego 
referendum, w którym większość Brytyjczyków opowiedziała się za wyjściem ich kraju z 
Unii. Co Europa odebrała jako sygnał nadciągających zmian… 
 

– Przed nami rok 2017. Przychodzi na myśl powiedzenie: Obyś żył w ciekawych czasach… 
Zmiany ogólne w starych, niby stabilnych, systemach politycznych następują, taki jest bieg 
rzeczy, są spowodowane nierównością podziału dochodów różnych przedsiębiorstw. 

Występuje brak zaufania w obecnych władzach rządów we wielu krajach UE. Natomiast nie myślę, że zmieni się bardzo 
sytuacja Polaków na Wyspach. Polacy są potrzebni i tworzą dużą część siły roboczej we Wielkiej Brytanii, bez której dużo 
przemysłu miałoby problemy w utrzymaniu się. Warunki większości Polaków nie zmienią się, a stanowisko pani premier May 
w sprawie zagwarantowania pobytu osobom z UE to tylko sposób zabezpieczenia losu Brytyjczyków, którzy mieszkają w Unii. 
Niewątpliwie są problemy ale nie tak straszne czy przerażające jak przekazy mediów sugerują. Naturalnie zwiększyła się liczba  
przypadków zarejestrowanych w statystykach Home Office, lecz przyrost dotyczy wszystkich przypadków przestępstw 
nienawiści (hate-crime). Nie ma podziału przypadków, które wyszczególniają te w których ofiarami byli Polacy. 
Wydaje się, że czasami my, Polacy, reagujemy bardzo ostro na takie przypadki, ale nie bierzemy pod uwagę, iż czasami sami 
przyczyniamy się do ich powstania. Mam na myśli brak znajomości języka angielskiego oraz obyczajów i sposobów 
zachowania się ogólnie przyjętych na Wyspach. Mamy tendencje zachowywać się tak, jakby byliśmy byli u siebie. W 
szczególności to się objawia po „małym piwku”. 
Takie zjawisko jest bardziej zauważalne w tych miejscowościach, gdzie jest nas stosunkowo mało i współżyjemy z naszymi 
rodakami, nie widząc, że nasze zachowanie może razić społeczeństwo brytyjskie. 
 

Nie sposób nie łączyć wyniku referendum ze wzrostem przypadków przestępstw motywowanych nienawiścią. Ich 
kulminacją było zajście w Harlow, gdzie w wyniku napaści i pobicia śmierć poniósł 40-letni Polak Arek Jóźwik. O znaczącej 
liczbie różnego rodzaju zajść na tle narodowościowym informują już oficjalne statystyki Home Office. 
 

– Sprawa w Harlow i zgon Arka Józwiak sprowokowało wylew boleści i żalu u nas Polaków, ale po dziś dzień sprawa nie jest 
wyjaśniona. Obawiam się że nadmierna reakcja w takich sytuacjach może nam jako społeczeństwo mniejszościowe 
zaszkodzić. 
Przykład Harlow podkreśla pewne problemy obecnej emigracji Polaków w Wielkiej Brytanii. Wiadomo, że ta emigracja jest 
bardzo rozproszona po całych Wyspach. 200 na 350 ośrodków ludności używanych do prowadzenia statystyki przez ONS 
(Office of National Statistics) o przeciętnej ludności około 165 tysiecy wykazuje ludność ponad 1,000 Polaków. 
 

Ludzi z Harlow zjednoczyła tragedia. Co łączy Polaków w innych miasteczkach? Przecież nie obawa przed Brexitem, an i 
słaby kurs funta. Tu i ówdzie są polskie sklepy, jeszcze rzadziej kościoły i szkoły sobotnie… 
 

– Trzeba zdecydowanie podkreślić, że kontakt z tak szeroko rozrzuconą ludnością nie jest rzeczą łatwą. Zjednoczenie Polskie 
dotychczas po pierwszych przyjazdach Polaków w 2004 (kiedy była oferowana pomoc już na dworcach w Londynie) 
przygotowało już sześć wydań broszurki „Jak żyć i pracować w Wielkiej Brytanii” a siódme wydanie jest obecnie w drukarni. 
Również wydawano „Informator Polski” z adresami kontaktowymi różnych firm i przedsiębiorstw, ale ta informacja już jest 
przeważnie dostępna w prasie i innych źródłach polskich. 
 

Mówimy o działaniach na rzecz pokolenia, które przyjechało po 2004 roku, myśląc, że spędzi tu parę miesięcy lub trochę 
dłużej. Ci ludzie w rezultacie mieszkają tu lat kilkanaście i teraz właśnie uświadamiają sobie, że ich przebywanie na 
Wyspach nazwać trzeba jednoznacznie pobytem stałym. Rodzą się im dzieci, niektórzy posłali już swoje pociechy do 
przedszkola albo nawet do szkoły. Zapuszczają korzenie. Czy się organizują? Czy tego potrzebują? 
W powszechnym rozumieniu największa organizacja polonijna w Wielkiej Brytanii – Zjednoczenie Polskie spełniała zawsze 
rolę „parasola” integrującego środowisko wewnętrznie; była również naszym (jednym, wspólnym) reprezentantem na 
zewnątrz. Czy to się zmieni? Czy powinno? Czy są takie potrzeby? 
 

– Naturalnie biuro Zjednoczenia służy pomocą z dnia na dzień i cały czas trafiają do nas zapytania w różnych sprawach. 
Najczęściej są to telefony proszące o pomoc, kiedy wszystkie inne źródła informacji zostały wyczerpane, lub w sprawach tzw. 
beznadziejnych. Jak nie ma „app” lub informacji w sieci internetowej, szuka się wtedy innej pomocy. Nawiasem mówiąc 
podobna zasada dotyczy służby zdrowia, do której często Polacy się zapisują dopiero jak chorują. Wyjątek do tej zasady to 
dzieci. Ponad 20,000 Polaków rodzi się rocznie na Wyspach. Większość „nowych Polaków” nie garnie się do organizacji 
polskich, bo wystarcza im kontakt z Polską przez telefony, TV satelitarna etc. 
Stosunkowo mały procent regularnie uczęszcza do kościoła lub wysyła młodzież do szkół sobotnich na naukę języka polskiego. 
Niestety już pojawia się zanik języka ojczystego u dzieci, co jest wielkim zmartwieniem, dla takich starych wyjadaczy jak ja 
urodzonych na Wyspach, którzy całym życiem walczyli nie tylko o wolność Kraju, ale też o podtrzymanie języka przodków. 
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Potrzebne jest zaangażowanie nowej emigracji w sprawy Polskie, ale również w życie na Wyspach. Nie wystarczy oglądać 
dziennik w telewizji polskiej, bo tam nie są podane wiadomości co się dzieje w miejscu zamieszkania w Anglii. Trzeba się 
trochę interesować swoim podwórkiem, żeby chociaż dowiedzieć się co w miasteczku czy wiosce się dzieje. 
Wiadomo, iż większość tej emigracji zostanie na Wyspach więcej niż parę lat, a w szczególności ci, którzy mają dzieci, które 
zaczęły chodzić do szkoły. Od przedszkola do uniwersytetu to okres nie mniej niż dwadzieścia lat. To się potwierdza na 
podstawie statystyk innych mniejszości narodowych – ludzie nie wracają do rodzinnych stron przed usamodzielnieniem się 
potomstwa. 
 

Według statystyk trzy czwarte Polaków mieszka poza stolicą. Tymczasem my w Londynie wiemy o nich bardzo mało. 
Wzmocnienie działalności londyńskich organizacji poza stolicą wydaje się priorytetem. Jak to można zrobić? Czy w ogóle 
można? Jak sobie radzić? 
 

– Dużo trzeba robić samemu. Przede wszystkim konieczna jest nauka angielskiego. Nie wystarczy nauczyć się liczyć i mówić 
„good morning”… trzeba z Anglikami żyć na co dzień. Inaczej zawsze będziemy „foreignerami”. Grupy Polaków powinny się 
organizować w lokalnych środowiskach i współdziałać z organizacjami angielskimi. Trzeba wchodzić do organizacji 
przedstawiających społeczność w różnych środowiskach, czy to w nauce, czy to w służbie zdrowia, czy przy organizowaniu 
biblioteki etc. Najlepiej zaangażować się w lokalnej polityce, czy przy partiach politycznych czy przy związkach zawodowych w  
miejscach pracy. Niestety jest mało miejsc gdzie można polskimi siłami przebić się jako organizacja (polityczna) polska. 
Naturalnie są pewne instytucje, które działają w ośrodkach, gdzie są skupiska Polaków. Są sklepy, czasami powstają szkółki 
sobotnie, w wielu miejscach można dołączyć do kościoła, w którym są nabożeństwa polskie. Coraz lepiej się rozkręcają 
organizacje dla młodzieży tak jak harcerstwo, kluby sportowe, kółka innych zainteresowań, sztuki, śpiewu etc. 
Faktem jest że jest skupienie sił społecznych w stolicy, ale powoli zaczyna się stwarzać sieć organizacji lokalnych, które 
współpracują z innymi w swoich okolicach. Trzeba taką działalność wspierać i Zjednoczenie powoli stara się zdobywać 
fundusze ze źródeł brytyjskich, aby pomóc w rozwinięciu tych lokalnych działań. Szkoda, że tak dużo sił i energii zużywa się do 
wyborów władz w Polsce, a które nie zawsze do końca mają potrzeby emigracji w swoich planach. Wielka szkoda, że nowa 
emigracja nie zawsze znajduje wspólny język ze starszymi pokoleniami, aby uniknąć przebijania tych samych murów. 
Zjednoczenie stara się tworzyć pomost między emigracjami i pokoleniami. Organizacje członkowskie Zjednoczenia tak jak 
Polska Macierz Szkolna (PMS), Polska Misja Katolicka (PMK), Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP pgK) oraz inne tak jak Polski 
Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) działają osobno, ale razem pod egidą Zjednoczenia, które stara się reprezentować 
Polonię i Polaków w Wielkiej Brytanii, jako jeden przedstawiciel uznawany przez władze angielskie i polskie. Reagujemy w 
bardzo poważnych sprawach ale staramy się podchodzić do spraw trochę „po angielsku” – ze spokojem i przemyśleniem; nie 
dajemy się poddawać presjom drobnostkowym. 
 

Na koniec coś zupełnie innego… Pytanie o losy sportu polonijnego. A przy okazji: czy odnalazł się Puchar Przechodni SPK 
im. Generała Władysława Andersa? 
 

– W dalszym ciągu prowadzę rozgrywki piłki nożnej w Wielkiej Brytanii o Puchar Przechodni SPK im Gen. Władysława Andersa, 
o który walczą zespoły co roku od 1949 r. Niestety najnowszy Puchar zginął w roku 2014 i się nie znalazł mimo apelu w 
„Tygodniu Polskim”. 
Wracając do przesłania naszej rozmowy, warto podsumować na zakończenie, że pewno po referendum będą dalsze zmiany 
…ale jakie, to nikt do końca nie wie. Wiem, że obecna emigracja jest potrzebna na Wyspach i nie grozi nikomu wyrzucenie. 
Tymczasem koledzy pochodzenia polskiego urodzeni w Wielkiej Brytanii robią starania żeby zdobyć paszporty polskie… 

 

 

 

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej EUWP : 

www.euwp.eu 
 


