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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Pierwszy list w tym roku dotyczy, ostatnich grudniowych wydarzeń w pechowym,
pandemicznym roku 2020. To długo oczekiwane i planowane przez EUWP wspólnie
z Oddziałem Rzeszowskiem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Forum Kultury, które
swe szczęśliwe zakończenie w formie hybrydowej znalazło w Pułtusku. Tuż przed
Świętami spotkaliśmy się z Ministrem Janem Dziedziczakiem i Dyrektorem Janem
Badowskim, aby omówić ważne sprawy polonijne. Pod koniec ubiegłego roku,
do grona przyjaciół, którzy na zawsze odeszli dołączył nieodżałowany Ks. Profesor
Roman Dzwonkowski, jeden z założycieli i członek Rady Krajowej Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”.
EUWP od zawsze wspierało Fundację Poseł Joanny Fabisiak „Świat na Tak” oraz
ważny dla polonijnej młodzieży Konkurs „Być Polakiem”. Toteż w naszym liście promujemy, kolejną XII już edycję
Konkursu, a materiały rozesłaliśmy do wszystkich organizacji członkowskich. List kończą podziękowania za liczne
świąteczne i noworoczne życzenia. Serdecznie wszystkich pozdrawiam - prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat

Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego
Wideokonferencja Min. Jana Dziedziczaka z Sekretariatem EUWP
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Pożegnanie Ks. Romana Dzwonkowskiego
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Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu Artystycznego,
W dniach 18-19 grudnia 2020 roku odbyło się dwudniowe Forum Polonijnych Przedstawicieli Kultury i Ruchu
Artystycznego
zorganizowane
przez
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Domu
POLONII na Zamku w Pułtusku.
W warunkach pandemicznych i napływających
każdego
dnia
coraz
to
mniej
optymistycznych informacjach o szansach na
zorganizowanie Forum, organizatorzy podjęli
decyzję, aby spotkanie odbyć w formie
hybrydowej, przed końcem 2020 roku - Roku
Jubileuszowego 30-lecia SWP. Poprzez łącza
internetowe spotkało się, trzydziestu
przedstawicieli
środowisk
i
twórców
polonijnych z piętnastu krajów z Europy, obu
Ameryk i Australii. Forum stało się medialnym
sukcesem, gdyż w sieci - na stronach
dedykowanych wydarzeniu oraz w mediach społecznościowych – obrady obserwowało ponad 12 tysięcy osób.
Otwarcia Forum dokonał Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski.
Forum prowadzili:
• Prof. zw. Dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz, specjalista w dziedzinie sztuki polskiej na emigracji, członek Rady
Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i kierownik Katedry Historii Sztuki XX wieku w Europie
Środkowej i na Emigracji UMK;
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• Mgr Mariusz Grudzień, Prezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, członek Rady
Krajowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
W dwudniowych, wielogodzinnych obradach uczestniczył Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat, któremu
na sobotniej sesji przypadł zaszczyt zamknięcia obrad Forum. W swym wystąpieniu poruszył trzy ważne tematy:
• Promocja kultury polskiej przez organizacje polonijne.
• Rola folkloru w życiu i w kształtowaniu tożsamości narodowej młodzieży polonijnej;
• Wykorzystanie elementów polskiej kultury narodowej w oświacie polonijnej.
Na żywo, w Zamku w Pułtuskim oraz poprzez łącza on-line, w Forum wzięli udział 30 panelistów z czterech
kontynentów:
• Dariusz Piotr Bonisławski - Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" -Polska,
• Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - Szwecja
• Teresa Berezowski - Przewodnicząca Rady Polonii Świata - Kanada
• Dorota Janiszewska-Jakubiak - POLONIKA, Polska
• Wojciech Sobczyński - Wielka Brytania, Londyn
• Jan de Weryha Wysoczański - Niemcy
• Robert Bluj - Litwa, Wilno
• Małgorzata Płochotnik - Ukraina, Odessa
• Jan Wolski - Szwajcaria, Rapperswill
• Iwona, Maksymilian, Mikolaj Frach - Islandia
• Artur Stala - Niemcy, Frankfurt an Main
• Grzegorz Dziedzic - USA, Chicago
• Marek Weiss - Australia, Sydney
• Daniel Pogorzelski - USA, Chicago
• Joanna Sokołowska-Gwizdka - USA, Austin
• Katarzyna Szrodt - Kanada, Toronto
• Andre Hamerski - Brazylia, Porto Alegre
• Andre Kolo-Kołodziej - USA, Los Angeles
• Bogumiła Zongołłowicz - Australia, Melbourne
• Ewa Bobrowska - Francja, Paryż
• Misia Jamiński - USA, Chicago
• Mirosław Burzyński - Niemcy - Oppenheim
• Wioletta Leonowicz - Litwa, Wilno
• Ewa Skoczylas - Szwajcaria, Wintertchur
• Ilona Petrenko - Rosja, Kaliningrad
• Jan Zyder - Czechy - Sucha Góra
• Malgorzata Kwiatkowska - Australia
• Arnold Pawlina - Szwajcaria
Forum miało na celu udzielenie odpowiedzi na
pytanie o kondycję polonijnej kultury
wysokiej, popularnej i tradycyjnej w krajach
osiedlenia Polaków na całym świecie - oraz
określenie jej roli i znaczenia w życiu Polonii
w ich nowych ojczyznach w XXI wieku.
Poruszono ważne zagadnienia wokół
obszarów polskiej kultury artystycznej poza
Polską w jej najważniejszych dziedzinach:
sztuk plastycznych, folkloru, instytucji kultury,
organizacji
i
stowarzyszeń,
zespołów
artystycznych, zjawisk muzycznych i szeroko
rozumianej ochrony polskiego dziedzictwa
kulturowego poza granicami kraju. Tematem
obrad była także rola kultury i jej wybitnych
przedstawicieli w promocji Polski za granicą i budowaniu jej pozytywnego wizerunku w świecie.
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Polska i polonijna kultura artystyczna, należąca do tradycji chrześcijańskiej i głęboko osadzona korzeniami
w cywilizacjach starożytnych Basenu Morza
Śródziemnego, jest najlepszym Ambasadorem
polskości. Jest też dziedzictwem niezwykle
bogatym i ciekawym dla narodowości
i populacji żyjących zarówno w krajach
europejskich jak i w odległych zakątkach
świata. W trakcie Forum otwarto wystawę
rzeźb Michała Jackowskiego - wybitnego
polskiego rzeźbiarza młodego pokolenia,
którego dzieła - o najwyższym poziomie
artystycznym, prezentowane już w wielu
krajach europejskich i pozaeuropejskich,
będąc żywym świadectwem ważnej pozycji
polskiej sztuki nowoczesnej w krwioobiegu
sztuki światowej w XXI wieku. Organizatorzy
i uczestnicy wyrazili nadzieję, że spotkanie, przyniesie realne owoce w postaci nowych inicjatyw i działań
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na polu podtrzymania i promocji kultury polskiej i polonijnej na świecie
w jej dotychczasowym szerokim spektrum osiągnięć i dorobku.
Medialny sukces Forum ilustrują dane: 30 panelistów, 12 tysięcy odbiorców, 10 godzin transmisji i 3 kanały
jednoczesnego przekazu na żywo. Obrady były transmitowane jednocześnie za pomocą kanałów Youtube,
Facebook oraz portalu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Wydarzenie można zobaczyć również po jego
zakończeniu, dlatego też dane o ilości odbiorców dotyczą tylko widzów uczestniczących w Forum „na żywo”,
a ich faktyczna ilość ciągle rośnie. Tym samym
widownia
przerosła
oczekiwania
organizatorów i wskazuje na to, że kultura
polonijna oraz polska poza granicami kraju nie
jest obojętna dla tak dużej rzeszy odbiorców,
a elektroniczne środki przekazu umożliwiają
udział ogromnemu audytorium.
Paneliści korzystali z narzędzia do komunikacji
grupowej, zaś prowadzący w osobach
profesora Jana Wiktora Sienkiewicza oraz
prezesa Mariusza Grudnia, z komnat zamku
w Domu Polonii w Pułtusku, dodatkowo
z przekazu filmowego. Połączenie tych dwóch
rzeczywistości w jeden obraz pozwoliło
na transmisję hybrydową, dedykowaną
mediom społecznościowym, wymagającym atrakcyjniejszej formy wizualnej oraz kameralną, sprzyjającą
dyskusji. Realizację tego skomplikowanego zadania i przeprowadzenie Forum z tak szerokim wachlarzem
technicznych udogodnień i możliwości dostępu było możliwe dzięki profesjonalnemu zaangażowaniu Polonijnej
Agencji Informacyjnej.
Redakcja Tekstu EUWP, na podstawie Stow. „Wspólnota Polska”
Zdjęcia: Polonijna Agencja Informacyjna

Wideokonferencja Min. Jana Dziedziczaka z Sekretariatem EUWP
We wtorek 22 grudnia 2020 roku w godzinach od 15:00 do 17:00, odbyła się na platformie Zoom zwołana przez
sekretariat Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą wideokonferencja Ministra Jana
Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą z Sekretariatem Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor tego Departamentu, Jan Badowski.
Sekretariat był reprezentowany przez prezydenta Tadeusza Pilata, wiceprezydent Teresę Sygnarek, sekretarza
generalnego Edwarda Trusewicza oraz sekretarzy, Józefa Ptaszyńskiego, Wojciecha Białka i Andrzeja Janeczko.
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Minister Jan Dziedziczak przedstawił zasady finansowania działalności polonijnej i oczekiwania władz polskich
w stosunku do beneficjentów tego finansowania. Zaprezentował też najważniejsze kierunki zadań
proponowanych przez polskie władze organizacjom polonijnym do realizacji.
Dyrektor Jan Badowski, przedstawił kilka szczegółów związanych zarówno z rozdziałem dotacji w kończącym się
roku 2020 oraz system konkursu i zasad składania wniosków o dotacje w nadchodzącym roku 2021.
Prezydent EUWP Tadeusz Pilat przedstawił członków Sekretariatu, a następnie zaprezentował działalność
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, strukturę i zasady jej funkcjonowania oraz wynikające ze statutu
obowiązki członków i organów wykonawczych organizacji. W swej wypowiedzi podkreślił zarówno stałą wolę
współpracy z polskimi władzami, jak i zasadę absolutnej neutralności politycznej EUWP, która ponad
politycznymi i partyjnymi podziałami kieruje się od założenia dobrem Polski i wszystkich Polaków w kraju
i za granicą. Podkreślił też stałą opartą na pełnym zaufaniu współpracę ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.
Wiceprezydent Teresa Sygnarek przedstawiła działalność EUWP w zakresie corocznych Europejskich
i Światowych Forów Mediów Polonijnych organizowanych od 2014 roku. Sekretarz Andrzej Janeczko przekazał
Ministrowi informacje o akcjach pomocy w związku z pandemią, prowadzonych od wielu miesięcy przez jego
organizacje w Hiszpanii. W trakcie dyskusji udało się poprzez dodatkowe informacje wyjaśnić kilka spraw, które
dotychczas oceniane były przez obie strony odmiennie.
W podsumowaniu obie strony pozytywnie oceniły wagę tego spotkania oraz nowe możliwości i perspektywę
dalszej współpracy. Na zakończenie, Minister Jan Dziedziczak i Prezydent Tadeusz Pilat złożyli wzajemnie
życzenia świąteczne i noworoczne.
Informacja: Sekretariat EUWP

Zmarł Ks. Profesor Roman Dzwonkowski.
Z głębokim żalem pragnę poinformować wszystkich, że odszedł od nas Ks. Prof. Roman Dzwonkowski, wielki
przyjaciel Polonii i Polaków za granicą, szczerze nam oddany do ostatnich chwil swego długiego i pięknego
duszpasterskiego życia. Wspierał nas wszystkich a szczególnie środowiska kresowe, którym poświęcił także
swoje prace naukowe.
Był jednym z 87 założycieli Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dla którego był moralnym autorytetem i podporą
w codziennych sprawach. W 1990 roku został wybrany do Rady Krajowej, w której zasiadał przez wszystkie
kadencje 30-letniej historii Stowarzyszenia. W 2018 roku ksiądz profesor Roman Dzwonkowski został
uhonorowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" nagrodą imienia Profesora Andrzeja
Stelmachowskiego.
Księdza Romana Dzwonkowskiego spotykałem często na polonijnych zjazdach, konferencjach i naradach,
a kilkakrotnie miałem zaszczyt towarzyszyć mu w podróży do Pułtuska, co nas bardzo zbliżyło i dało nam szanse
na długie, ciekawe i poruszające rozmowy. Jednym z ważnych tematów przez nas podjętych była trudna
i nierozwiązana sprawa języka polskiego w liturgii w krajach naszego zamieszkania, w której nas całym sercem
wspierał. Interesował się działalnością Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, a szczególnie losem organizacji
na Wschodzie. Straciliśmy mądrego, wiernego przyjaciela, który nas rozumiał i wspierał ze wszystkich sił przez
całe swoje życie.
Łączymy się w żałobnym smutku z jego najbliższymi i braćmi w kapłaństwie,
którym w imieniu Polonii Europejskiej składamy najszczersze kondolencje.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP

Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski urodził się 30 listopada 1930 roku
w Dzwonku – polski rzymskokatolicki duchowny, pallotyn, socjolog, profesor nauk
społecznych, nauczyciel akademicki.
W 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie. W 1961 roku ukończył studia na Wydziale
Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1966 roku uzyskał
na tej uczelni stopień doktora. Następnie habilitowany się w 1984 r. W 2001 roku
otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej
Akademii Umiejętności. Specjalizuje się w historii Kościoła katolickiego w ZSRR
i socjologii grup etnicznych.
Został wykładowcą na KUL oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.
W latach 1994-2001 wykładał także w seminarium duchownym w Gródku Podolskim
na Ukrainie. Jest publicystą m.in. Radia Maryja. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski
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i Polaków. Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski – kapłan i uczony oddany bez reszty duszpasterstwu Polaków
na Wschodzie, niósł pomoc naszym rodakom w Związku Sowieckim, jeszcze w czasach, gdy działalność ta
wymagała osobistej odwagi i wymagała podjęcia świadomego ryzyka.
Ksiądz Profesor Dzwonkowski całą swoją naukową działalność związał z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim,
badając dzieje Kościoła katolickiego na Wschodzie, poddając naukowej refleksji jego aktualną kondycję i rysujące
się perspektywy. Wiele wysiłku poświęcił badaniu myśli Jana Pawła II, w tym szczególnie wystąpień Ojca
Świętego do Polonii, które zgromadził we wznawianej przez Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” publikacji.
Szczególną troskę Księdza Profesora Dzwonkowskiego budziła od lat sytuacja Polaków – wiernych Kościoła
katolickiego na Wschodzie. Trudny i niekiedy bolesny problem obecności języka polskiego w liturgii, był przez
Księdza Profesora niejednokrotnie publicznie podnoszony, a zranieni w swych uczuciach wierni mogli liczyć
na jego zrozumienie i empatię i pomoc. Z jego inicjatywy, te skomplikowane problemy stawały się także
przedmiotem działań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Ksiądz Roman Dzwonkowski został przez Prezydenta RP w 2000 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim,
a w 2010 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pożegnanie Ks. Romana Dzwonkowskiego

4 stycznia br. w pallotyńskim kościele pod wezwaniem Wieczerzy Pańskiej w Lublinie żegnaliśmy mszą świętą
żałobną śp. księdza profesora Romana Dzwonkowskiego, który odszedł od nas w ostatnich dniach grudnia
ubiegłego roku. Ksiądz Profesor był jednym z założycieli i przez wszystkie kadencje członkiem Rady Krajowej
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dla którego był moralnym autorytetem i podporą w codziennych sprawach.
W uroczystej Mszy Św. żałobnej udział wzięli: Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, ordynariusz diecezji Metropolita
Lubelski, Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda, Metropolita Białostocki, Ks. Biskup Wiesław Lechowicz, delegat Komisji
Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji Polski, ks. Zenon Hanas, przełożony prowincji Chrystusa Króla,
prof. Piotr Narecki, prorektor KUL, prof. Arkadiusz Jabłoński, dziekan wydziału nauk społecznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, liczni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, księża profesorowie
i wykładowcy, studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni, księża diecezjalni i zakonni, księża i bracia
pallotyni przybyli z Polski i zza granicy, siostry zakonne, najbliższa rodzina ks. Romana Dzwonkowskiego
przyjaciele, koleżanki, koledzy i znajomi oraz proboszcz i parafianie Kościoła pw. Wieczerzy Pańskiej, rodzimej
parafii Zmarłego.

5

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reprezentowali Prezes Zarządu Krajowego, Dariusz Piotr Bonisławski,
Skarbnik Zarządu Krajowego, Tomasz Różniak i Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia, Dariusz Śladecki.
Wspominając Księdza Romana Dzwonkowskiego Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr
Bonisławski powiedział:
Kiedy złożył Ksiądz Profesor podpis pod aktem powołującym naszą organizację – 31 lat temu, w lutym
roku 1990 – rozpoczął wspólnie z tysiącami naszych członków i współpracowników, pracę nad
podtrzymaniem polskości gdziekolwiek ona by nie była, poza granicami kraju. Oczywiście szczególnie
na Wschodzie tam, gdzie największe trudności. Ale nie była to praca jedynie socjalna, to była praca,
w której zawsze mianownikiem był Bóg, patriotyzm, tradycja, historia.
Księże Profesorze, dzięki Twojej pracowitości podkreślanej tu wielokrotnie nie zostawiasz nas samych.
Dalej będziemy czerpać z Twojej mądrości, mamy Twoje książki, artykuły, wystąpienia. Ale czasy są
niełatwe… Pamiętaj o nas wypraszając dla nas łaski, żebyśmy mogli nadal realizować wspólną misję.

5 stycznia br. w Czerwinie koło Ostrołęki odbyły się uroczystości pogrzebowe. O godz. 11.00 została odprawiona
Msza Święta w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej a następnie trumna z doczesnymi szczątkami Księdza
Profesora złożona w rodzinnym grobowcu. W imieniu władz państwowych udział w nich wzięli Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii
i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak zaś w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mazowiecki Kurator
Oświaty Aurelia Michałowska. Władze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” reprezentowali wiceprzewodniczący
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Zarządu Krajowego Krzysztof Łachmański, członek Zarządu Krajowego Sebastian Jaworowski i dyrektor Biura
Zarządu Krajowego Tatjana Čepukoit.
Podczas uroczystości ogłoszono, że Prezydent RP Andrzej Duda nadał pośmiertnie ks. prof. Romanowi
Dzwonkowskiemu za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za krzewienie polskiej kultury
i oświaty wśród środowisk polonijnych, za działalność charytatywną i społeczną Krzyż Komandorski z gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Order przekazał na ręce najbliższej
rodziny Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adam Kwiatkowski.
Redakcja Tekstu EUWP, na podstawie Stow. „Wspólnota Polska”
Zdjęcia: Polonijna Agencja Informacyjna

XII Edycja Konkursu „Być Polakiem”
Załączamy poniżej list do uczestników, który otrzymaliśmy od Koordynatora Generalnego tegorocznej edycji
konkursu „Być Polakiem”. Więcej informacji znajduje się na witrynie internetowej EUWP. Zachęcamy do wzięcia
udziału w Konkursie i prosimy o dalsze rozpowszechnienie informacji.
Kochani Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,
już po raz dwunasty zapraszamy do udziału
w konkursie „Być Polakiem”. Obmyślenie koncepcji
pracy konkursowej i jej przygotowanie to dla
uczestników wysiłek, ale też niewspółmierna
korzyść. Każda zdobyta wiedza okazuje się być kiedyś
przydatna a ta dotycząca historii własnej rodziny czy
dziejów przodków potrzebna jest od zaraz, bo jak się
mówi, człowiek bez przeszłości nie ma przyszłości.
Pandemia zamyka nas w domach i skazuje
na odosobnienie. Ten stan ma także zalety. Więcej
przebywamy razem. W wolnych chwilach możemy więc porozmawiać o sprawach zwykle odkładanych
na później. To dobry czas, by w gronie rodziny podyskutować, co to takiego jest tożsamość człowieka? Dlaczego
tak ważne jest określenie własnej tożsamości: religijnej, narodowej, kulturowej, cywilizacyjnej i szukanie
odpowiedzi, jak ją budować lub wzmacniać?
Młodzież znajduje odpowiedzi na te pytania, przystępując do udziału w konkursie „Być Polakiem”, angażującym
nie tylko intelekt, ale także, a może przede wszystkim, emocje. Tysiące nadesłanych prac i dziesiątki opinii
młodzieży przekonują, że przygotowanie pracy konkursowej to spotkanie z historią żywą, pozwalającą lepiej
poznać i zrozumieć Polskę a w efekcie bardziej ją pokochać.
Zapraszamy więc dzieci, młodzież i nauczycieli żyjących poza granicami Polski w tę podróż w czasie i w przestrzeni.
Wspomnienia rodzinne, przyzwyczajenia Polaków i ich zachowania, pojmowanie polskości w wymiarze
społecznym i narodowym, problemy gramatyki polskiej to obszary tematyczne tegorocznej edycji Konkursu.

Kalendarium XII Edycji Konkursu „BYĆ POLAKIEM” – 2021 R.
24.10.2020

Inauguracja XII edycji Konkursu w Instytucie Polskim w Sofii.

18.04.2021

Termin nadsyłania prac konkursowych.

14.05.2021 16.05.2021

Obrady Jury Konkursu w Warszawie.

15.06.2021

Ogłoszenie wyników XII edycji Konkursu (na Facebooku i stronie Konkursu:
www.bycpolakiem.pl) wraz z informacją, czy ze względu na sytuację epidemiologiczną
możliwa będzie wycieczka Laureatów i Wyróżnionych po Polsce. Jeśli tak, zapraszamy
27.07.2021 do Warszawy. Jeśli nie – zapraszamy 01.08.2021 r.

01.08.2021

Udział Laureatów i Wyróżnionych w obchodach 77 rocznic Powstania Warszawskiego.
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02.08.2021

Krótka wycieczka w okolicach Warszawy

03.08.2021
godz. 14.00

Gala XII edycji Konkursu, Zamek Królewski w Warszawie, Pl. Zamkowy 4.

04.08.2021

Wyjazdy Laureatów i Wyróżnionych z Warszawy

Podziękowanie za życzenia
Kończy się okres świąteczny, na który tak bardzo czekamy, a który dla
wielu w tym roku, pozostanie w naszej pamięci jako szczególny i trudny.
To w naszej polskiej tradycji czas, gdy wspominamy i świętujemy
narodziny Zbawiciela w biednej stajence, gdyż nie było miejsca
w gospodzie. To rodzinne spotkania, wigilia, opłatek, kolędy i choinka,
a pod nią prezenty. Ale to również sylwestrowa elegancja, fajerwerki
i ważne noworoczne postanowienia. Wszystko minęło, ale pozostały
dobre życzenia, które z okazji Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku
na adres Sekretariatu i Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych nadeszły licznie drogą pocztową i mailową. Odbieramy te
wyrazy przyjaźni i życzenia, jako niewątpliwy dowód uznania dla naszej
organizacji i naszej działalności.
W imieniu Sekretariatu EUWP, pragnę za okazaną pamięć i życzenia jak
najserdeczniej podziękować przedstawicielom polskich władz
i dyplomatom, duchownym i naukowcom, obecnym i byłym politykom,
instytucjom i firmom gospodarczym, organizacjom społecznym
i osobom prywatnym. W sposób szczególny pragnę podziękować
indywidualnym działaczom i organizacjom polonijnym na całym
świecie, którzy poprzez życzenia okazali nam życzliwość i przyjaźń.
Z nadzieją na koniec kryzysu, życzę wszystkim zdrowia i wspólnego powrotu do normalnego życia.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP
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