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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!   
Ostatni list informacyjny w tym roku rozpoczynamy informacją o Radzie 
Prezesów EUWP, naszym podstawowym organie statutowym. Była to oczywiście 
Rada niezwykła, gdyż czasy są niezwykłe i trzeba przyznać ciężkie w wielu 
aspektach. Skromność tegorocznych obchodów Święta Niepodległości wywołała 
retrospekcję najciekawszych uroczystości w latach ubiegłych, poczynając od 
pięknych obchodów organizowanych w 2008 roku przez Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego, poprzez wielki Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, którym Polonia 
uczciła 100-lecie odzyskania niepodległości oraz ostatnie „normalne” obchody  
w 2019 roku.   List relacjonuje również III Światowe Forum Mediów Polonijnych 
w formule online. Na końcu dwa pożegnania, straciliśmy dwoje przyjaciół, którzy 
odeszli po ciężkiej walce z chorobą. Poświęcamy im krótkie wspomnienia.  
Serdecznie wszystkich pozdrawiam  -  prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat 
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* * * 
Rada Prezesów EUWP - 2020 

W sobotę 12 grudnia br. odbyła się w formule online 
Rada Prezesów – organ statutowy Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych. W posiedzeniu udział wzięło 
31 uprawnionych członków Rady, w tym 28 
prezesów naczelnych i ogólnokrajowych organizacji 
polonijnych z 19 krajów europejskich, zapewniając 
tym samym statutowe kworum zebrania.  
Rada odbyła się pod hasłem: Bądźmy razem! Zebrani 
prezesi akcentowali potrzebę tworzenia wspólnoty, 
szczególnie w dobie obecnej sytuacji epidemicznej, 
zaznaczyli, że stoją na straży obrony dobrego imienia 
Polski i Polaków, zawsze gotowi nadal bronić praw 
przedstawicieli polskich mniejszości narodowych, 
m.in. w krajach byłego ZSRR. 
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych również 
wyraża gotowość – w miarę swoich możliwości – 
niesienia pomocy każdemu rodakowi, który w 
przypadku emigracji znalazł się w trudnej sytuacji. 
Obrady w systemie Zoom prowadziła wiceprezydent 
EUWP Teresa Sygnarek, a tegoroczne sprawozdanie 

http://www.euwp.eu/
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Sekretariatu zaprezentował sekretarz generalny Edward Trusewicz. Obrady zainaugurował i zakończył prezydent 
Tadeusz Adam Pilat, którego wystąpienia cytujemy poniżej. 
 

Wystąpienie inauguracyjne prezydenta EUWP Tadeusz Pilata – Bądźmy razem! 
Szanowni Prezesi organizacji członkowskich!  Drodzy Przyjaciele! 
Otwierając nasze coroczne spotkanie Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych witam jak 
najserdeczniej wszystkich, którzy przybyli albo właściwiej zalogowali się. Witam Was, prezesów naczelnych 

polonijnych i polskich organizacji z naszego europejskiego kontynentu. 
Od wielu lat mam zaszczyt i przyjemność znać Was wszystkich, ale są też 
osoby, które dzisiaj w naszym gronie, są po raz pierwszy, ich witam jako 
debiutantów szczególnie serdecznie.   
Wszyscy wiemy, że to spotkanie szczególne, bo w formule online. Nikt z 
nas zakładając nasze polonijne organizacje, EUWP również, nie 
przewidywał takiej dramatycznej sytuacji, nie przewidywał wojny. To 
przyszło nagle, z zaskoczenia i powaliło wiele dziedzin gospodarczego i 
społecznego życia, polonijnego również. Ale cóż to, spójrzmy na ekrany 
naszych komputerów, solidarność i optymizm wygrały. Przecież na 
dzisiejszym spotkaniu pojawiliśmy się gremialnie i za to piękne kworum 
naszego spotkania pragnę wam jak najserdeczniej podziękować.  
Ta nasza wspólna obecność jest w okresie pandemii szczególnie ważna. 
Ogromnie się cieszę, że mogliście wziąć udział w naszym dzisiejszym 
spotkaniu. Mam tu też osobistą satysfakcję, gdyż wyzdrowiałem. 
Zaledwie dwa tygodnie temu, leżąc bezsilnie w wysokiej gorączce z 
Covid19, nie miałem najmniejszej pewności, że będę tu dzisiaj razem z 

Wami. Bądźmy więc ostrożni, dbając o nasz wspólnoty pamiętajmy, że to jeszcze nie koniec. 
Dzisiejsze zebranie ma też szczególny wydźwięk duchowy, bo odbywa się w Adwencie, okresie oczekiwania, na 
tak ważne dla nas wszystkich Boże Narodzenie. To zmusza do refleksji, do zgody, do szukania przyjaźni, do 
łączenia się ponad wszelkimi podziałami. A więc bądźmy razem! 
I tu trzeba wspomnieć, że w tym roku nasze organizacje i naszą europejską wspólnotę spotkały dwie 
przeciwności: niespodziewany atak pandemii i przeniesienie środków finansowych w trakcie już rozpoczętego 
procesu ich przyznawania. EUWP, podobnie jak kilka innych zintegrowanych struktur polonijnych nie otrzymało 
w tym roku żadnej dotacji. 
Ale wróćmy myślami do uroczystości 11 listopada 2019 roku, gdy w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych podpisywałem umowę o współpracy ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wraz z Prezesem 
Dariuszem Piotrem Bonisławskim. To wydarzenie zaowocowało w tym roku dwoma ważnymi dla nas faktami: 
- Po pierwsze, powstała nowa, dynamiczna i nowoczesna witryna Internetowa EUWP, obsługiwana obecnie przez 
Polonijną Agencję Informacyjną; 
- Po drugie, w momencie, gdy zostaliśmy bez pieniędzy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wsparło nas z 
własnych środków niewielką dotacją, ale wystarczającą, aby dalej funkcjonować. To wsparcie w trudnych 
chwilach z wdzięcznością szczególnie cenimy. 
Drodzy Prezesi, dzisiejsze zebranie przekazuję w ręce Teresy Sygnarek i Edwarda Trusewicz, którym jednocześnie 
dziękuję za jego przygotowanie. Dziękuję wam za solidarność, za to, że mimo przeciwności jesteśmy nadal razem, 
dziękuję Wam za tę gremialną obecność, a otwierając dzisiejszą Radę Prezesów EUWP, życzę Wam koleżeńskiej 
atmosfery i dobrych merytorycznie obrad.                          
 

Wystąpienie na zakończenie obrad 
Drodzy Prezesi! 
Nasze spotkanie dobiegło końca. Zamykając dzisiejszą Radę Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, 
pragnę raz jeszcze podziękować wam wszystkim za tak ważną obecność, za dobrą atmosferę i za bardzo dobre 
obrady. Pozwólcie, że na zakończenie złożę Wam w imieniu Sekretariatu EUWP życzenia świąteczne, cytując 
piękne słowa poety, Jana Kasprowicza: 
 

„Przy wigilijnym stole, 
łamiąc opłatek święty, 
pomnijcie, że dzień ten radosny 
w miłości poczęty, 
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                      Że jako mówi Wam wszystkim 
                      dawne, odwieczne orędzie, 
                      z pierwszą na niebie gwiazdą 
                      Bóg w Waszym domu zasiądzie.” 

                                                  
Poeta przypomina, że miłość jest źródłem wszelkiego dobra, a w Noc Betlejemską, przy wigilijnym stole Dobry 
Bóg może być z nami. Zróbmy więc dla Niego miejsce! 
Drodzy Przyjaciele! 
Życzymy Wam, abyście wraz z Waszymi wspólnotami znaleźli dość sił i optymizmu, aby pokonać przeciwności 
oraz aby wasze życie prywatne spełniało się w zdrowiu i pomyślności. 
Niech Wasze Święta Bożego Narodzenia pełne będą uczuć i bliskości a Nowy Rok 2021 przyniesie Wam 
zdrowie, radość i dobrą nadzieję.   

 

Wspominamy uroczystości dla Niepodległej Polski 
Nasi rodacy na całym świecie pragną uczcić Święto Niepodległej Ojczyzny, odrodzonej 11 listopada w 1918 roku, 
po 123 latach niewoli. W wielu krajach odbywają się Biegi Niepodległości oraz piękne wirtualne uroczystości  
i koncerty.  Gdy nasze możliwości świętowania zostały tak bardzo ograniczone, przypomnijmy te dni, gdy 
mogliśmy być razem, aby uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wybraliśmy fotograficzne 
wspomnienia z trzech lat. To spotkania, których w tym roku nam zabrakło, ale które z pewnością powrócą.  
 

Rok 2008 
Na 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński 
zaprosił do Warszawy przedstawicieli Polaków z całego świata. Wśród przybyłych znalazła się liczna delegacja 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i działającej przy EUWP Niezależnej Organizacji Europejskiej Młodzieży 
Polonijnej (NOEMP). Uroczystości w Katedrze, przy Grobie Nieznanego Żołnierza zakończyły się pięknym 
koncertem i balem w Teatrze Wielkim w Warszawie. 
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Rok 2018 
Polonia na całym Świecie uczciła w Warszawie 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę niepodległości V Zjazdem 
Polonii i Polaków z Zagranicy. To wiele wydarzeń, konferencja prasowa organizatorów, spotkanie u Prezydenta, 
rozpoczynaliśmy Mszą świętą w Katedrze a następnie złożeniem wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Inauguracja i zakończenie Zjazdu odbyły się w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie Masza św.  
w Świątyni Opatrzności Bożej oraz koncert i bal w Teatrze Wielkim. 
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Rok 2019 
Uczciliśmy Święto Niepodległości uroczystym podpisaniem umowy o współpracy pomiędzy Europejska Unią 
Wspólnot Polonijnych a Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, w trakcie spotkania z młodzieżą polonijną i 
okazjonalnej debaty na temat 11 listopada. Delegacja Polonii złożyła wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.  
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11 listopada, to Święto niepodległej, demokratycznej  

Ojczyzny wszystkich Polaków! 
 

Niepodległa Polska łączy nas w wielką  
Wspólnotę 60 milionów Rodaków na całym świecie! 

 

11 listopada, to Święto nas wszystkich! 
 

Niech żyje Polska!  
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III Światowe Forum Mediów Polonijnych 

 
W dniu 15 listopada 2020 r. odbyło się III Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym 
Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz 
Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Partnerami Forum była grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia. 
Patronat medialny objęła Polonijna Agencja Informacyjna, PAI i Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych. 
Organizatorami Forum byli: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" reprezentowane przez prezesa Dariusza Piotra 
Bonisławskiego, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek 
oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych reprezentowana przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata.  
Partnerami Forum były:  Grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia 
Tegoroczne Forum było siódmym z kolei spotkaniem, pierwsze cztery spotkania odbywały się jako Europejskie 
Fora Mediów Polonijnych, a w 2018 roku Forum przyjęło formułę spotkania światowego. W tym roku, ze względu 
na sytuację pandemiczną, Forum Mediów odbyło się w formie wirtualnej na platformie komunikacyjnej Evenea, 
na której zalogowało się i wzięło udział w Forum 106 przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw 
prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów i z pięciu kontynentów. 
W programie Forum znalazły się m.in. prelekcje: 

• Dziennikarstwo emigracyjne w historycznym kontekście– prof. dr hab. Iwona Hofman, Dyrektor Instytutu 
Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie; 

• Przepis na atrakcyjność mediów polonijnych– Sabina Klimek, dr nauk ekonomicznych, konsul RP w 
Stambule; 

• Ogólne zasady etyki, kodeksu dziennikarskiego i prawa cytatu– Juliusz Marek, prezes Stowarzyszenia 
Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne; 
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• Empatyzacja odbiorcy jako sposób pozyskiwania czytelników– dr Karolina Burno, Katedra Dziennikarstwa 
na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie; 

• Bolączka mediów polonijnych – jak zarabiać na portalu internetowym- Piotr Marek, CEO Grupa Tipmedia; 

• Optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych redakcji– Rafał Kozłowicz, specjalista ds. content 
marketingu, Grupa Tipmedia. 

Media polonijne w Europie i na świecie są ściśle związane z realizacją priorytetów polityki polonijnej władz 
polskich, spełniają ważną rolę poprzez promowanie języka polskiego oraz służą integracji środowisk polonijnych 
i przybliżają je do Kraju. Dla mediów polonijnych ważne jest posiadanie stałej, wspólnej platformy spotkań, którą 
zapewniają im organizowane corocznie Fora Mediów, oraz założone z inicjatywy uczestników w 2019 roku 
Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, zrzeszające dziennikarzy, redaktorów, fotoreporterów i 
niezależnych dziennikarzy pracujących dla mediów polonijnych. 
Uczestnicy wyrazili podziękowanie organizatorom i zwrócili się do nich z prośbą o coroczne kontynuowane 
medialnych spotkań. 

 
Wystąpienie na Forum prezydenta EUWP Tadeusza Adama Pilata 
 Szanowni Państwo, Drodzy uczestnicy III Światowego Forum Mediów Polonijnych, które w tym roku nie 
odbywa się ani w Warszawie, ani w Pułtusku, ani w Rzeszowie. W tym roku nie było to fizycznie możliwe, więc 
jedyną szansą było Forum on-line, formułę, którą wybraliśmy, aby się spotkać, aby choćby wirtualnie być razem, 
aby budować medialną wspólnotę, kompletować naszą wiedzę i dziennikarskie umiejętności.  
 I za to pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tej kontynuacji. Kontynuacji idei, która 
powstała w 2014 roku w szwedzkim mieście Malmö, gdzie Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji i 
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zorganizowały Pierwsze Europejskie Forum Mediów Polonijnych. 
Właściwie, ten organizacyjny tandem poprzednio zajmował się czym innym – problemami polonijnej edukacji. 
Ale to właśnie wtedy powstała wspólna myśl, aby skoncentrować się na trochę osieroconych mediach 
polonijnych, gdyż organizowane przez wiele lat w Tarnowie Forum Mediów przestało istnieć, a miasto Tarnów 
zajęło się polonijnym biznesem. 
 To był, jak się dzisiaj okazało, szczęśliwy wybór. Rok później do grona współorganizatorów dołączyło 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, wielki przyjaciel, któremu od wielu lat zawdzięczamy organizacyjną pomoc 
i wszelkie wsparcie. W 2018 roku rozszerzyliśmy formułę na media światowe, aby korzystając z właśnie 
organizowanego światowego zjazdu, lecz przy pełnej integralności medialnego forum, ogarnąć cały świat 
Rodaków zamieszkałych poza granicami kraju ideą łączenia się, wspólnej działalności i uzupełniania wiedzy.   
 Naszą główną ideą jest integracja, więc nie akceptujemy wszelkich podziałów, a zwłaszcza jałtańskich 
podziałów na Wschód i Zachód. Pragniemy pokazać jak dalece błędne jest dzielenie różnymi organizacyjnymi 
zabiegami Polaków na Wschodzie od tych na Zachodzie. Te podziały muszą odejść do historii. Naszymi wszelkimi 
działaniami pragniemy wesprzeć prowadzoną przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Kampanię Społeczną 
„Jest na 60 milionów”. W trudnych czasach pandemii i politycznych podziałów Polacy muszą szukać wspólnych 
rozwiązań, media polonijne również. 
 W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pragnę podziękować przede wszystkim, Teresie 
Sygnarek, która pełni ważne funkcje w obu strukturach organizujących Forum, ale jednocześnie od pierwszego 
momentu jest silnikiem napędowym każdego, kolejnego Forum Mediów Polonijnych, i w wydaniu europejskim, i 
światowym. 
 Na ręce Prezesa Dariusz Piotra Bonisławskiego składam podziękowania za organizacyjne wsparcie, jakiego 
udziela nam od lat Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, szczególnie w obecnym, trudnym okresie.  
 Pragnę też podziękować tym, którzy zadbali o meritum tego Forum, a więc przedstawicielom: 

• Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie; 

• Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej;  

• Grupy Tipmedia i Fundacji Bona Notitia. 
 Dziękujemy też za wsparcie medialne Polonijnej Agencji Informacyjnej.  
 Drodzy uczestnicy Forum, czas oddać głos meritum tego spotkania. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojej 
wypowiedzi i życzę wszystkim intelektualnych korzyści z kilkugodzinnych obrad Forum. 
 Łączmy się dalej tworząc naszą polonijną, medialną rodzinę i dbając o to, aby proces integracji przybiegał 
na dobrych zasadach! Wszyscy Polacy, to jedna rodzina – Jest nas 60 Milionów!   
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Pamięci Wojtka Dębowskiego 
18 listopada odszedł od nas Wojciech Dębowski, nasz Przyjaciel i wieloletni 

zasłużony działacz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Przez wiele lat pełnił 
funkcję Prezesa Oddziału Stowarzyszenia w Bielsku-Białej. Wszyscy 

pamiętamy Wojtka jako gospodarza i organizatora kolejnych Zimowych 
Igrzysk Polonijnych w Beskidach. Zawsze towarzyszył nam w sportowych 
zmaganiach w beskidzkich miejscowościach: w Wiśle, Ustroniu  
i Jastrzębiu Zdroju a najczęściej w Szczyrku. Wielką część swego życia 
poświęcił społecznej wszechstronnej działalności dla Polonii i Polaków za 
granicą. Był wielkim entuzjastą i przyjacielem Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych. Współpracowaliśmy od 2004 roku, wielokrotnie brał udział 

w naszych Zjazdach, Radach Prezesów i konferencjach. W 2008 roku był 
Honorowym Gościem Jubileuszu 15-lecia Europejskiej Unii Wspólnot 

Polonijnych w Berlinie. Z żalem przyjęliśmy odejście Wojtka, straciliśmy 
znakomitego działacza, przyjaciela i dobrego człowieka. Łączymy się w smutku 

i modlitwie z jego rodziną, współpracownikami i wszystkimi, których jego śmierć 
bardzo dotknęła.                                                                             SEKRETARIAT EUWP 

 

 
 

Pamięci Anieli Dobielskiej 
16 listopada, po ciężkiej chorobie, zmarła Aniela Dobielska - Prezes 
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie. Urodziła się  

w 1940 roku w Pracapolu na Litwie, do Polski, wraz z rodziną, sprowadziła się 
po wojnie, a od 1969 roku mieszkała w Mrągowie. Aktywnie działa na rzecz 
Polaków na Kresach, zachęcała do pielęgnowania polskich zwyczajów  
i obrzędów kresowych. Za swoje wielkie zaangażowanie społeczne Aniela 
Dobielska została uhonorowana statuetką Mrongowiusza i odznaką 
„Zasłużony dla Warmii i Mazur”. Funkcję prezesa Towarzystwa 
Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Mrągowie pełniła przez wiele lat. 
Była kochaną przez Kresowian współorganizatorką Festiwalu Kultury 
Kresowej w Mrągowie, w którym Europejska Unia Wspólnot Polonijnych 

wielokrotnie uczestniczyła. Do naszej europejskiej organizacji odnosiła się 
z wielką sympatią. Pamiętamy ją, gdy z mrągowskiej sceny witała nas 

wielokrotnie na kolejnych Festiwalach Kultury Kresowej, ostatni raz w 2019 
roku. Łączymy się w żałobnej modlitwie ze wszystkimi, których dotknęła śmierć 

Pani Anieli. Wyrazy smutku składamy na ręce Pana Józefa Szyłejko, Prezesa 
Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, prosząc  

o ich przekazanie rodzinie zmarłej.                                SEKRETARIAT EUWP 
                       

 


