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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!  Drugi list tegoroczny rozpoczynamy informacją  
o wyborach w trzech organizacjach członkowskich EUWP: Zjednoczeniu Polskim i Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii oraz w Związku Polaków na Białorusi. Prześladowanej 
mniejszości polskiej w tym kraju przez całe półrocze poświęcaliśmy w naszych działaniach 
więcej miejsca niż zwykle. Rada Prezesów EUWP spotkała się dodatkowo bez formalnych 
wymogów przed Świętami Wielkanocnymi. Spotkanie, ze względu na ożywioną wymianę 
poglądów i miłą atmosferę należy ocenić jako bardzo udaną i godną kontynuacji inicjatywę.  
EUWP od wielu lat jest partnerem Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie. W tym 
roku to już VI edycja tego biznesowego, polonijnego spotkania, pod patronatem Honorowym 
EUWP, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.  
Na koniec ze smutkiem wspominamy nasze dwie, zasłużone dla Polonii Europejskiej i bliskie 
naszym sercom koleżanki; Emilię Chmielową z Ukrainy i Walentynę Lončarić z Chorwacji.                           
Serdecznie wszystkich pozdrawiam - prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat 

 

Wybory w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii    str. 1 
Wybory w Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii  str. 2 
Wybory w Związku Polaków na Białorusi    str. 3 
Protest EUWP przeciw aresztowaniu Andżeliki Borys    str. 6 
Olimpiada wiedzy o Polsce i Polonii dla młodzieży   str. 7 
Przedświąteczne spotkanie Rady Prezesów EUWP    str. 8 
Apel EUWP do Rodaków w Polsce i na świecie    str. 9 
Życzenia z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą   str. 10 

VI Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie   str. 10 
Odeszła od nas Emilia Chmielowa     str. 12 
Zmarła Walentyna Lončarić,      str. 12 
 

* * * 
 

Wybory w Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii 
14 stycznia 2021 roku odbyło się na platformie Zoom Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego 
w Wielkiej Brytanii, w którym brała udział większość organizacji członkowskich. Do grona 
powierników dołączyli: wiceprezes Ogniska Polskiego, Juliusz Bogacki oraz dyrektor Polskiej 
YMCA, Alicja Donimirska. Do wyborów na stanowisko prezesa stanęli Monika Tkaczyk oraz 
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, który wybrany większością głosów został prezesem 
Zjednoczenia na następną kadencję.   

Mając na uwadze niecierpiące zwłoki zagadnienia działalności Zjednoczenia, 4 lutego odbyło się pierwsze 
zebranie Powierników w nowym składzie, na którym rola wiceprezesa została powierzona Juliuszowi 
Bogackiemu, a sekretarza Tadeuszowi Stenzelowi.  Głównym tematem zebrania był kształt działalności 
Zjednoczenia Polskiego, zarówno na najbliższy rok, jak i dalszą przyszłość. Przy zmieniającym się charakterze 
brytyjskiej Polonii i organizacji członkowskich Zjednoczenia, sytuacji związanej z pandemią, oraz ograniczonych 
funduszach, zarząd stoi przed nie lada zadaniem stworzenia konstruktywnego planu działania.  
Ważne, aby zarządowi udało się zrewitalizować rozpoczęte projekty i zorganizować nowe oraz aby jeszcze raz 
Zjednoczenie pozostało dalej głosem brytyjskiej Polonii. Dziękujemy za współpracę Tadeuszowi Stenzelowi  
a Włodkowi Mier-Jędrzejowiczowi, którego znamy z jego poprzedniej kadencji (2011-2013) serdecznie 
gratulujemy.  
 

http://www.euwp.eu/
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Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz, urodził się w Londynie, w roku 1949. Pochodzi z ziemiańskiej rodziny, która 
pozostała w Wielkiej Brytanii po II Wojnie światowej. Ukończył angielskie szkoły  
w Londynie i w Southampton. Studia uniwersyteckie w dziedzinie fizyki i matematyki 
ukończył w roku 1972 na Imperial College w Londynie, gdzie w 1978 roku obronił 
doktorat z fizyki cząstek elementarnych oraz w latach 1978-1999 podjął pracę 
naukową i dydaktyczną w dziedzinie fizyki. Odbył również wyjazdy naukowe do 
Francji, Norwegii i USA. 
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz jest profesorem Polskiego Uniwersytetu  
na Obczyźnie oraz członkiem Brytyjskiego Królewskiego Stowarzyszenia 
Astronomicznego (Royal Astronomical Society) i Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Geofizyków (American Geophysical Union).  
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz działa społecznie w środowisku polonijnym Wielkiej 
Brytanii od wielu lat. W latach sześćdziesiątych działał w harcerstwie polskim,  
a w latach siedemdziesiątych zaangażował się w organizacjach polonijnych  
i kościelnych. Był między innymi – prezesem Zjednoczenia Studentów i Absolwentów 

Polskich na Uchodźstwie, sekretarzem honorowym i prezesem Ogniska Polskiego w Londynie, wiceprezesem 
Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej, przewodniczącym, Komisji Rewizyjnej Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich i jest również członkiem komitetu wykonawczego Europejskiego Forum Narodowych Komitetów 
Rad Świeckich Katolików. W Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii pełnił poprzednio funkcję prezesa w latach 
2011-2013 oraz przewodniczącego Koła Członków Indywidualnych. 

Tekst EUWP, na podstawie ZPwWB i Wikipedia  
Fot. M. Bugaj-Martynowska 

 

Wybory w Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii  
W dniu 15 lutego odbyło się walne zebranie Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii. 
Dotychczasowa prezes Macierzy Krytyna Olliffe nie startowała w wyborach na kolejną 
kadencję. 22 lutego grono powierników jednomyślnie powierzyło funkcję prezesa 
Macierzy Elżbiecie Barrass. Dziękujemy za współpracę Krystynie Olliffe, a Elżbiecie Barrass 
gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy oświatowej w Wielkiej Brytanii. Nowa 
Prezes w liście skierowanym do EUWP i do innych organizacji napisała: 

 
  

Szanowni Państwo! 
Witam Was bardzo serdecznie w roli Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej. 
22 lutego br. grono Powierników jednomyślnie zdecydowało mi 
powierzyć tę arcytrudną funkcję. Oczywiście traktuję ją jako zaszczyt. 
Jednak poprzez przyjęcie tego zadania podejmuję się olbrzymiego 
obowiązku! Obowiązku wobec pierwotnych założycieli organizacji, 
wobec całej społeczności polonijnej, wobec nauczycieli polonijnych i 
wobec polskiego dziecka. Podejmuję się obowiązku dbania o wizerunek 
naszej Ojczyzny poprzez wielopłaszczyznową edukację, pielęgnację 
języka, promowanie naszej historii i kultury, a także dialog.  
Mam przywilej pracować w fantastycznym zespole czternastu 
powierników, którzy wolontaryjnie, w niektórych przypadkach od 
kilkudziesięciu lat, poświęcają każdą chwilę na rzecz oświaty polonijnej. 
Nasz zespół administracyjny pracuje prężnie. I chociaż jestem przerażona 
rozmiarem zadania, które przed nami, jestem również przekonana, że 
tylko razem, wspólnie z Wami, sprostamy wszystkim wyzwaniom, które 
stawia przed nami edukacja polonijnego dziecka na świadomego 
obywatela Polski i świata. Jestem do dyspozycji i liczę na Państwa pomoc, 
współpracę i sugestie jak razem możemy osiągnąć ten przepiękny cel.  
           Z poważaniem Elżbieta Barrass - Prezes Polish Educational Society 

 

 
Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii 
Polska Macierz Szkolna jest organizacją charytatywną wspierającą polską edukację na terenie Wielkiej Brytanii, 
która powstała z inicjatywy generała Władysław Andersa. Powołany przez niego Komitet Organizacyjny zwołał 
14 maja 1953 r. w Londynie zebranie polityków polskich i działaczy oświatowych, na którym zebrani postanowili 
utworzyć stowarzyszenie pod nazwą Polska Macierz Szkolna Zagranicą. Na kolejnym zebraniu, ustalono statut 
Polskiej Macierzy Szkolnej oraz ustalono skład Rady PMS, której przewodniczącym został generał Anders. 

https://polskamacierz.org/pl/o-nas/
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Celem powołanej organizacji miało być: „Utrzymanie i pogłębienie świadomości religijnej i narodowej wśród 
ogółu Polaków, przede wszystkim zaś wśród dzieci i młodzieży, wychowanie młodego pokolenia w duchu wiary 
ojców, tradycji i kultury narodowej oraz wierności dla sprawy Niepodległości i Wolności Rzeczypospolitej 
Polskiej”.  
Na przestrzeni lat Polska Macierz Szkolna stała się jedną z ważnych organizacji oświatowych na emigracji. 
Tworzyła szkoły, biblioteki, wydawała książki, czasopisma i broszury oświatowe, organizowała działalność 
polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii. Rozpoczęła konferencje i szkolenia dla nauczycieli polskich szkół 
sobotnich.  
Obecnie, głównym nurtem działalności jest wspieranie funkcjonowania Polskich Szkół Sobotnich. Celem 
organizacji jest też wspieranie inicjatyw zakładania i prowadzenia uzupełniających szkół przedmiotów ojczystych: 
doradztwo w procesie zakładania szkoły, pomoc merytoryczna w zarządzaniu placówkami, działania zmierzające 
do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Ponadto PMS przygotowuje konferencje i szkolenia metodyczne dla 
nauczycieli, prowadzi warsztaty przygotowawcze do egzaminów dla młodzieży organizuje szereg wydarzeń 
integrujących środowisko młodej Polonii, jak cykliczny Wesoły Dzień Dziecka w Laxton Hall i liczne konkursy, 
pośredniczy w komunikacji pomiędzy szkołami sobotnimi a innymi organizacjami, gromadzi i systematyzuje 
informacje o możliwościach edukacji w zakresie przedmiotów ojczystych na terenie Wielkiej Brytanii w celu 
służenia nimi wszystkim zainteresowanym: rodzicom, dzieciom, dyrektorom szkół, nauczycielom. 
PMS prowadzi ponad 130 polskich szkół sobotnich w Anglii, Walii, Irlandii Północnej i Szkocji. Prowadzi także 
Centrum Egzaminacyjne, umożliwiające zdawanie egzaminów GCSE i A-Level z języka polskiego jako obcego.  
Od 1993 roku prowadzi polską księgarnię w Londynie, zaopatrującej szkoły w podręczniki szkolne sprowadzane 
z Polski oraz wydawane za granicą przez PMS, a także pomoce naukowe, czasopisma polskie i polonijne oraz 
polskie rękodzieło.  
Dotychczas, prezesami organizacji byli kolejno: Władysław Kański (1955–1971), Michał Goławski (1971-1974), 
Ryszard Gabrielczyk (1974-1999), Aleksandra Podhorodecka (1999-2016) i Krystyna Olliffe (2016-2021). 
 

                                                                                                                                   Tekst EUWP, na podstawie PMS i Wikipedia 

 

Wybory w Związku Polaków na Białorusi  
W Grodnie 20 marca obradował X Zjazd Związku Polaków na Białorusi. 135 delegatów, reprezentujących 112 struktur 
ZPB rozsianych po całej Białorusi, w tajnym głosowaniu wybrało na kolejną czteroletnią kadencję prezesa ZPB, 
dotychczasową prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys. Delegaci X zjazdu wybrali też nowy skład Rady 
Naczelnej Związku Polaków na Białorusi, Komisję Kontrolno-Rewizyjną, przegłosowali dwie poprawki do Statutu ZPB 
i przyjęli Stanowisko X Zjazdu wobec bieżącej sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.  
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Ze względu na trudną sytuację epidemiczną X Zjazd Związku Polaków na Białorusi odbył się za pośrednictwem łącz 
internetowych, które połączyły cztery ośrodki, w których zgromadzili się delegaci Zjazdu ZPB. Były to Grodno, Lida, 
Wołkowysk oraz Mińsk. 
Na samym początku obrad delegatów X Zjazdu ZPB przywitał pełnomocnik Rządu RP do spraw Polonii i Polaków za 
Granicą Jan Dziedziczak. Wystąpienie zostało odtworzone podczas Zjazdu z nagrania wcześniej otrzymanego  
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP. Minister wyraził podziw dla Związku Polaków na Białorusi i prezes organizacji 
Andżeliki Borys w związku z tym, że w niełatwych warunkach organizacja się rozwija i spełnia swoje zadania statutowe.  
W całości obradom X Zjazdu ZPB przysłuchiwali się natomiast podłączeni zdalnie: przewodniczący Komisji Łączności  
z Polakami za Granicą w Sejmie RP Robert Tyszkiewicz, będący Mężem Zaufania ZPB od 2005 roku, prezes Podlaskiego 
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska oraz dyplomaci, ambasador RP na Białorusi Artur 
Michalski, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek.  

W wyborach na prezesa organizacji kandydowała Andżelika Borys oraz prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka. 
Po podliczeniu oddanych w tajnym głosowaniu głosów komisja skrutacyjna ogłosiła, że ze 135-ciu oddanych w 
wyborach głosów 128 zdobyła dotychczasowa prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borysa a Irena Biernacka 
zdobyła poparcie siedmiu delegatów. Wybrana na kolejną czteroletnią kadencję prezes ZPB Andżelika Borys po 
ogłoszeniu wyników podziękowała Irenie Biernackiej za odwagę i gotowość wzięcia odpowiedzialności za organizację 
w trudnych warunkach, w jakich działa Związek Polaków na Białorusi. 

Po wyborach gratulacje nowo wybranej prezes ZPB mieli okazję złożyć goście Zjazdu. Ambasador RP na Białorusi Artur 
Michalski, wyrażając uznanie i podziw dla działalności Związku Polaków na Białorusi pod kierownictwem Andżeliki 
Borys, oświadczył, że delegaci X Zjazdu ZPB tworzą właśnie historię mniejszości polskiej na Białorusi, która zostanie 
zapisana złotymi literami w dziejach Polaków, mieszkających poza granicami Polski. 
Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą w Sejmie RP Robert Tyszkiewicz z kolei oświadczył, że cała 
działalność ZPB i jubileuszowy Zjazd organizacji udowodnił, że to właśnie Związek Polaków na Białorusi pod 
kierownictwem Andżeliki Borys reprezentuje całą mieszkającą na Białorusi mniejszość polską. Robert Tyszkiewicz 
odczytał też Stanowisko Komisji Łączności z Polakami za Granicą w Sejmie RP, które zostało jednogłośnie przyjęte 
przez członków Komisji na posiedzeniu w dniu 16 marca 2021 roku. 
Deklarację całkowitego poparcia dla Związku Polaków na Białorusi i kierownictwa ZPB złożyła podczas swojego 
wystąpienia prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Anna Kietlińska: „Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska”, zwłaszcza jego podlaski oddział – zawsze murem za Związkiem Polaków na Białorusi!” – 
oświadczyła Anna Kietlińska. 
Bardzo osobiste życzenia złożył delegatom X Zjazdu ZPB wydalony przez władze Białorusi konsul generalny RP  
w Grodnie Jarosław Książek. Dyplomata życzył Polakom na Białorusi i ich niekwestowanemu liderowi Andżelice Borys, 

http://znadniemna.pl/52504/robert-tyszkiewicz-komisja-lacznosci-z-polakami-za-granica-murem-za-andzelika-borys-i-zwiazkiem-polakow-na-bialorusi
http://znadniemna.pl/52504/robert-tyszkiewicz-komisja-lacznosci-z-polakami-za-granica-murem-za-andzelika-borys-i-zwiazkiem-polakow-na-bialorusi
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żeby nadszedł czas, w którym Andżelika Borys nie będzie „prezesem na trudne czasy, lecz zostanie nim na czasy 
normalne”.  
Po wystąpieniach gości X Zjazdu ZPB jego delegaci wrócili do obrad, podczas których wybrali nowy skład Rady 
Naczelnej ZPB oraz Komisji Kontrolno-Rewizyjnej ZPB. Postanowiono, że ze względu na to, że członkowie tych 
organów znajdują się obecnie w różnych miejscach na swoje pierwsze posiedzenia członkowie Rady Naczelnej i Komisji 
Kontrolno-Rewizyjnej zbiorą się w późniejszym terminie, na którym Rada Naczelna ZPB wybierze swoje kierownictwo, 
zatwierdzi nowy skład Zarządu Głównego ZPB oraz spełni pozostałe wymagania statutowe. 

Po wyborach delegaci X Zjazdu ZPB uchwalili dwie poprawki do Statutu. Jedna z nich dotyczyła przedłużenia kadencji 
prezesów oddziałów ZPB z dwóch lat do lat czterech. Druga poprawka skasowała punkt Statutu ZPB, ograniczający 
liczbę kadencji prezesa ZPB. 
W swoim ostatnim głosowaniu delegaci X Zjazdu ZPB jednogłośnie uchwalili Stanowisko organizacji wobec bieżącej 
sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi.  Poniżej zamieszczamy tekst tej uchwały X Zjazdu ZPB: 

  

STANOWISKO 
Delegatów X Zjazdu Związku Polaków na Białorusi  

w związku z bieżącą sytuacją mniejszości polskiej na Białorusi 
 

My, delegaci X Zjazdu Związku Polaków na Białorusi, stanowczo potępiamy rozpętaną przez władze Białorusi 
kampanię represji i prześladowań wobec mniejszości polskiej, jej działaczy, organizacji i centrów nauczania języka 
polskiego. 
Nasz głęboki niepokój budzi nieustanne oczernianie w białoruskich mediach państwowych dobrego imienia Polski 
i Polaków oraz zniekształcanie i fałszowanie faktów oraz istoty wydarzeń historycznych, związanych m.in.  
z okresem odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także okresami II Rzeczypospolitej i II wojny światowej. 
Delegaci X Zjazdu Związku Polaków na Białorusi deklarują neutralność organizacji wobec przeżywanego przez 
Państwo Białoruskie i jego obywateli kryzysu społeczno-politycznego, oświadczając zarazem, że, jako Polacy, 
wychowani na wartościach chrześcijańskich i poszanowania prawa człowieka do Wolności, nie możemy godzić 
się na stosowanie nieuzasadnionej przemocy i łamanie praw człowieka przez przedstawicieli aparatu 
represyjnego Republiki Białorusi wobec każdego obywatela, niezależnie od jego przynależności narodowej. 
Szczególny niepokój delegatów X Zjazdu Związku Polaków na Białorusi budzi aresztowanie i utrzymywanie  
w areszcie śledczym działaczki polskiej z Brześcia, założycielki i szefowej Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych 
Brześcia i Obwodu Brzeskiego Anny Paniszewej. 
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Przeżywając okres represji i prześladowań ze strony właz Białorusi pragniemy zapewnić polską opinię publiczną, 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm RP i Senat RP o zachowaniu przez nas, Polaków na Białorusi, wierności 
ideałom narodowym, które są uniwersalne dla polskich społeczności, rozsianych po całym globie. 
Wzorując się na naszych przodkach, żyjących w czasach zaborów, a także pod okupacją sowiecką, nie 
zaprzestaniemy pielęgnowania polskiej kultury i tradycji, dbania o miejsca polskiej pamięci narodowej, nauczania 
naszych dzieci i wnuków języka polskiego i zaszczepiania im poczucia polskiej tożsamości. 
Oświadczamy, że działalność ZPB nigdy nie była i nie będzie skierowana przeciwko Białorusinom i innym 
mieszkającym na Białorusi narodowościom, ich kulturze, językowi oraz tożsamości i godności. 
Zastrzegamy jednak sobie prawo o wykorzystywanie wszelkich dopuszczanych przez prawo metod obrony 
naszych interesów narodowych zgodnie ze standardami międzynarodowymi, dotyczącymi praw mniejszości 
narodowych. 
Za wspieranie nas w tak rozumianej obronie naszych praw i interesów pragniemy podziękować Rodakom  
w Polsce, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi RP oraz Sejmowi 
RP, a także innym instytucjom i urzędom, wspierającym działalność społeczności i organizacji polskich, rozsianych 
po całym globie! 
 

Grodno, dnia 20 marca 2021 roku 
 

Tekst EUWP, na podstawie tekstu i zdjęcia: znadniemna.pl 

 
 

Protest EUWP po aresztowaniu Andżeliki Borys 
Nazajutrz po aresztowaniu Andżeliki Borys Sekretariat EUWP zaprotestował do władz białoruskich informując o 
tym władze Unii Europejskiej, Rady Europy i Amnesty International. Protest została rozpowszechniony w języku 
polskim, rosyjskim i angielskim. 
 
 

PROTEST  
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
przeciw aresztowaniu Andżeliki Borys 

 
 We wtorek 23 marca br. w godzinach popołudniowych Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków 
na Białorusi została przez funkcjonariuszy milicji aresztowana. Pretekstem było zorganizowanie przez 
ZPB w dniu 7 marca, tradycyjnego, polskiego jarmarku „Kaziuki”.  
 Dzisiaj, 24 marca, odbył się proces sądowy, w którym świadkami oskarżenia byli milicjanci,  
a sędzia Rusłan Gurin skazał Andżelikę Borys na 15 dni aresztu.  
 Takie postępowanie władz białoruskich nosi wyraźne cechy prześladowania i jest sprzeczne  
z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych. 
 Andżelika Borys jest od wielu lat szanowanym przywódcą polskiej mniejszości na Białorusi 
działającą na rzecz utrzymaniu przez młode pokolenie polskich tradycji i języka. 
 W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot polonijnych zdecydowanie protestujemy przeciw 
aresztowaniu i skazaniu Andżeliki Borys oraz apelujemy do władz białoruskich o jej niezwłoczne 
uwolnienie. 
 

Sekretariat 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 

   
24 marca 2021 r. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

7 

 

Olimpiada wiedzy o Polsce i Polonii dla młodzieży  
28 marca, odbył się w systemie online finał Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym organizowanej corocznie dla młodzieży licealnej przez, Katedrę 
Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Wydziału Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 
Olimpiada organizowana jest corocznie od 62 lat. Bierze w niej udział ponad 20 000 
uczniów (młodzież licealna) z całej Polski. Olimpiada jest trójstopniowa (zawody 
szkolne, okręgowe oraz centralne). O tytuł laureata lub finalisty konkuruje ponad 
100 uczniów. Nagradzanych jest 50-60 osób (laureaci i finaliści) z czego 30-32 
laureatów spotyka szczególne wyróżnienie. Za trud włożony w przygotowanie się do 

Olimpiady otrzymują indeksy na Uczelnie Wyższe oraz nagrody finansowe i rzeczowe pozyskane od sponsorów. 
W tym roku zawody centralne odbywały się 27 marca, a finał w niedzielę 28 marca br.  
W tym roku, na ręce prezydenta Tadeusza Pilata, zaproszenie do współpracy dla EUWP wystosował w imieniu 
Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Prof. dr hab. Konstanty Adam 
Wojtaszczyk. Obecna 62-a edycja Olimpiady jest przedsięwzięciem kulturalno-edukacyjnym organizowanym pod 
Patronatem Honorowym Prezydenta Andrzeja Dudy, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i poświęcona 
jest obok klasycznej wiedzy o społeczeństwie, tematowi zmiennemu: „Polonia i emigracja polska w XX wieku”. 
Sekretariat EUWP biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia popularyzującego wśród ogromnej rzeszy 
młodzieży wiedzy o Polonii i Polakach za granicą, podjął decyzję o ufundowaniu ze składek członkowskich 
nagrody dla zwycięzcy olimpiady.  

Finalne zawody rozpoczęły się 28 marca o godz. 9:00 
Pierwszym Quizem z udziałem 9 najlepszych uczestników 
Olimpiady, którzy odpowiadali na pytania z wiedzy  
o Polsce i o świecie współczesny oraz z wiedzy o Polonii  
i emigracji polskiej. Do udział w Jury Quizu zaproszony 
został prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat.  
W sześcioosobowym jury pod przewodnictwem dr hab. 
Daniela Przasteka, Dziekana Wydziału Nauk politycznych  
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warszawskiego zasiadali profesorowie, z Uniwersytetu 
Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  
w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  

w Olsztynie.  Największą ilość punktów w I Quizie otrzymał Paweł Pająk z Liceum w Siedlcach.  
O godzinie 10:30 odbył się panel dyskusyjny z udziałem wszystkich finalistów Olimpiady poświęcony Polonii  
I Polakom za granicą z udziałem zaproszonych przez organizatorów gości: Dariusza Piotra Bonisławskiego - 
Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tadeusza Adama Pilata - Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych oraz Małgorzaty Kwiatkowskiej - Prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej.  
Dyskusja prowadzona była przez Prof. Konstantego Adama Wojtaszczyka wokół następujących problemów: 

• Charakterystyka ilościowa i jakościowa Polonii i Polaków za granicą. 

• Główne problemy Polonii i Polaków za granicą. 

• Oczekiwania Polonii i Polaków wobec Państwa i społeczeństwa polskiego. 

• Osiągnięcia Polonii i Polaków w krajach zamieszkania 
O godzinie 11:30 odbył się II Quiz oratoryjny o nagrodę Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady  
na temat „Polonia i emigracja polska w XX wieku”.  W pięcioosobowym Jury II Quizu oprócz naukowców, 
specjalistów w dziedzinie retoryki zasiadali też eksperci związani z tematem konkursu: Dariusz Piotr Bonisławski 
– Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota polska” oraz Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych.  
Do konkursu zostało wylosowanych 3 uczestników spośród osób, które wyraziły zamiar udziału w konkursie. 
Wylosowano w tym roku same kobiety: Zuzannę Karcz, Julię Oleszyńską i Mirelle Derewecką. Każda  
z uczestniczek miała 5 minut na wypowiedź, w której Jury Quizu oceniało zarówno meritum, jak i formę przekazu 
w skali od 0 do 5 punktów. Zwyciężczynią konkursu oratoryjnego i zdobywczynią Nagrody Przewodniczącego 
Olimpiady została Julia Oleszyńska uzyskując 20, na możliwych 25 punktów. 
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Bezpośrednio po tym, o godzinie 12:00 odbyło się zakończenie 62 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie 
Współczesnym, połączone z odczytaniem nazwisk zwycięzców, zdobywców pieniężnych i rzeczowych nagród 
ufundowanych przez ministerstwa, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa i organizacje społeczne.      
Zwycięzcą 62 edycji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a tym samym laureatem I Nagrody i 
Medalu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych został jeden z najmłodszych uczestników, uczeń pierwszej klasy 
Liceum w Siedlcach Paweł Pająk z miejscowości Piaseczno w Gminie Jedlińsk. Podobnie jak pozostali finaliści, 
zdobywca I miejsca otrzymał również cały portfel nagród pieniężnych i rzeczowych.  
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych od wielu lat współpracuje z ważnymi ośrodkami naukowymi w Polsce: 
Uniwersytetem Szczecińskim (6 konferencji), Polską Akademią Umiejętności w Krakowie (4 konferencje) i 
obecnie z Uniwersytetem Warszawskim. To właśnie z Katedrą Prawa i Instytucji Unii Europejskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego wspólnie zorganizowaliśmy dotychczas dwie konferencje: „Brexit i inne zagrożenia dla Polonii 
Europejskiej” (2016) oraz „Sytuacja mniejszości i organizacji Polskich w państwach sąsiedzkich” (2019), a 
tegoroczna owocna współpraca przy Olimpiadzie dla młodzieży w Polsce jest kolejny krokiem dla poszerzenia 
wiedzy o Polonii i Polakach za granicą w polskim społeczeństwie.   

 
 

Przedświąteczne spotkanie Rady Prezesów EUWP, 
27 marca, w sobotę, przed Niedziela Palmową odbyło się półtoragodzinne przedświąteczne 
spotkanie Rady Prezesów EUWP, w którym wzięło udział 28 osób. Spotkanie nie miało tak 
formalnego wymiaru, jak nasze coroczne statutowe posiedzenia Rady Prezesów. Sekretariat 
podjął decyzję o spotkaniu, gdyż wszyscy w dalszym ciągu mamy ogromne trudności z naszą 
normalną działalnością i dlatego sprawą najważniejszą jest, aby wspólnie przetrwać ten 
trudny okres i utrzymać więzi, które sprawiły, że jesteśmy razem w EUWP od 28 lat.  
Głęboko wierzymy, że wspólnie i tylko wspólnie pokonamy zarówno Covid-19, jak i inne 

przeciwieństwa, a w przyszłym roku spotkamy się wszyscy razem w normalnych warunkach. 
Spotkanie odbyło się oczywiście w trybie online i zgodnie z założeniami było dynamiczne,  
a wypowiedzi merytoryczne i zwięzłe z poszanowaniem prywatnego czasu wszystkich 
uczestników. Otwierając zebranie, prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat przywitał 

zaproszonych przedstawicieli naszego strategicznego partnera Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” w osobach prezesa, Dariusza Piotra Bonisławskiego oraz dyrektor Zenki Bańkowskiej. 

Następnie zaprezentował nowo wybranych w styczniu i lutym prezesów dwóch organizacji 
członkowskich: Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza – prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej 

Brytanii oraz Elżbietę Barrass – prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii. Prezentacji towarzyszyły 
podziękowania dla odchodzących ze swych funkcji prezesów; Krystyny Olliffe i Tadeusza Stenzela.  

Niestety w zebraniu nie mogła wziąć udziału aresztowana przez białoruską milicję Andżelika Borys, która kilka 
dni wcześniej została wybrana ponownie na stanowisko prezesa Związku Polaków na Białorusi. W wielu 
wypowiedziach prezesów organizacji członkowskich EUWP pojawił się temat trudności spowodowanych 
pandemiczną sytuacją oraz ograniczeniami w realizacji działalności. Dyskusję zdominowały dramatyczne 
wydarzenia na Białorusi, aresztowanie i skazanie Andżeliki Borys oraz działaczy ZPB i dziennikarzy. Szereg 
organizacji członkowskich EUWP opublikowało protesty i oświadczenia w tej sprawie.   
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Spotkanie miało niesformalizowany przedświąteczny charakter i dało nam możliwość podzielenia się  
ze wszystkimi naszymi problemami, ale też radościami i świątecznymi życzeniami.  

 
 

APEL  
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 

do Rodaków w Polsce i na świecie  
 

 Zbliża się dzień dla nas szczególnie ważny, nasze Święto – 2 Maja, obchodzone w Polsce i w polskich 
wspólnotach na całym świecie jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz jako Dzień Polskiej Flagi. Niestety 
Polacy na Białorusi nie będą mogli go obchodzić w sposób uroczyście zamierzony i nie wszyscy na wolności.  
 Po aresztowaniach, prowokacjach i działaniach białoruskich służb bezpieczeństwa zwróconym przeciw 
liderom i całej polskiej mniejszości na Białorusi, zarówno polskie władze jak i liczne organizacje polonijne na 
całym świecie zaprotestowały solidaryzując się z prześladowanymi. Wiemy jednak, że to nie koniec, gdyż reżim 
tego kraju kontynuuje represje. 
 Apelujemy więc, do wszystkich Rodaków w Polsce i na całym świecie, do polskich władz, duchowieństwa 
i organizacji społecznych, abyśmy tego dnia nasze uroczystości, działania i modlitwy odbyli pod hasłem 
solidarności z prześladowanymi i więzionymi Polakami na Białorusi. Niech również w ten szczególny, świąteczny 
dzień po raz kolejny odczują, że nieustannie jesteśmy z nimi. 
 Niech białoruskie władze będą świadome tego, że ich bezprawne działania są bacznie obserwowane przez 
wielomilionową społeczność polską w kraju i na świecie, a dalsze protesty i działania skierowane przeciw 
reżimowi będą solidarnie, przez nas wszystkich kontynuowane.    
 
 

Sekretariat 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 

 

24 kwietnia 2021 r. 
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ŻYCZENIA 
Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą 

 

Drodzy Rodacy! 
 
 Obchodzimy dzisiaj nasze święto, Dzień Polonii i Polaków za Granicą i Dzień Polskiej Flagi. Warto z tej 
okazji przypomnieć, że ta flaga powiewa nad krajem, któremu wolność przyniosła Solidarność. 
 To piękne słowo na zawsze związane z Polską, z jej historią i z wolnością, ale to również idea, która 
otworzyła drogę do wolności nie tylko Polakom, ale też wielu narodom Europy.  
 Ostatnie dwa lat, to czas wyjątkowo trudny dla wszystkich, ale nie poddajmy się pandemii, nie dajmy się 
skłócić i bądźmy razem ponad podziałami, których przecież wśród Polaków nie brakuje. Solidarność wszystkich 
Polaków za granicą jest dzisiaj szczególnie ważna i potrzebna. 

Jako pierwsi, dajmy przykład, że można być razem, że potrafimy być solidarni:  
- solidarni z prześladowanymi Polakami na Białorusi;  
- solidarni z tymi, których dotknęła choroba, starość i bieda;  
- i solidarni z wszystkimi, których serca biją tak daleko od Polski. 

 Tylko razem możemy pokonać przeciwności, razem ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, które 
wysoko niesie polską flagą, kontynuując piękną ideę Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, pierwszego 
Marszałka odrodzonego Senatu Rzeczypospolite Polskiej. 

W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych życzę Wam wszystkim,  
- aby ten dzień stał się dla nas dniem solidarności wszystkich Polaków mieszkających za granicą;  
- aby przyniósł potrzebującym pokój, wolność i dostatek; 
- i aby nam wszystkim przyniósł zdrowie, nadzieję i zgodę. 
 

Solidarni mogą więcej, bądźmy razem! 
 

Tadeusz Adam Pilat 
Prezydent EUWP 

 
 
 

VI Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie 
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych od pięciu 
lat jest tradycyjnym partnerem Forum oraz 
laureatem Wielkiego Orła Biznesu Polonijnego 
przyznanego za działalność integracyjną w 
środowiskach polonijnych. W tym roku, bierzemy 
czynny udział w Forum, które podobnie jak w 
poprzednich latach, jest objęte Patronatem 
Honorowym Prezydenta EUWP. Zachęcamy 
organizacje członkowskie EUWP do wzięcia 
udziału w VI Edycji Forum Gospodarczym Polonii 
Świata i na prośbę organizatorów podajemy 
poniżej dane dotyczące programu, zasad 
uczestnictwa i niezbędnej rejestracji. 

 



 
 

 

 

11 

 

VI FORUM GOSPODARCZE 
POLONII ŚWIATA 

27-28 Sierpień 2021 
 

Uczestnikami Forum mogą być wyłącznie osoby, które prawidłowo wypełnią formularz rejestracyjny i 
otrzymają potwierdzenie udziału. http://polonia4um.com/  
Zapraszamy do rejestracji w terminie od 01.04 do 05.08.2021. 
 

O Forum: 
Forum Gospodarcze Polonii Świata, jest strefą przedsiębiorczości, dialogu i debat Polaków ze środowiskiem 
Polonii zamieszkałej na wszystkich kontynentach. 
Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie to: 

• strefa przedsiębiorczości, dialogu i debat, 

• sposób na internacjonalizację i integrację, 

• bezpośrednie kontakty polskich i polonijnych przedsiębiorców, instytucji, organizacji, urzędów 

• wsparcie dla polskich przedsiębiorców prowadzących działalność pod każdą szerokością geograficzną 

• spotkanie z setkami przedstawicielami biznesu z sześciu kontynentów 

• okazja na pozyskanie zagranicznego partnera, kooperanta, klienta 

• nowe znajomości, trwałe przyjaźnie 
 

Gala Biznesu 
Uroczysta Gala Biznesu oraz wręczenie nagród „Orzeł Gospodarczy Polonii Świata” odbędzie się w Tarnowie  
w trakcie Forum Gospodarczego Polonii Świata, w dn. 27 sierpnia o godz. 20:00 (czasu polskiego) 
W trakcie Gali ogłoszone będą wyniki plebiscytu i wręczenie prestiżowych nagród „Orzeł Gospodarczy Polonii 
Świata 2021” trzech kategoriach: firma, organizacja i osobowość oraz „Kobieta Biznesu Polonii Świata”. 
W trakcie Gali wywiady i występ artystyczny. Z przebiegu Gali zostanie przeprowadzona transmisja online. 
Dostęp do relacji na platformach Vimeo, FB i 

 
 

 

 

http://polonia4um.com/
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Odeszła od nas Emilia Chmielowa 
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy wszystkich, że dzisiaj, 27 kwietnia, w godzinach porannych odeszła od nas 
Emilia Chmielowa, zasłużona działaczka mniejszości polskiej na Ukrainie liderka ruchu na rzecz krzewienia 
polskości w tym kraju, współzałożycielka i od 1993 roku Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.  
Tę wiadomość przyjęliśmy wszyscy z głębokim żalem. Spotykaliśmy Emilię wielokrotnie na naszych zebraniach, 
uroczystościach i konferencjach. Od 1996 roku była członkiem Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych, pełniła również funkcję Sekretarza EUWP.  
 

W tej bolesnej chwili, w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Sekretariatu składam szczere wyrazy 
współczucia na ręce, syna Aleksandra, najbliższej rodziny oraz Zarządu Federacji. 

 

Tadeusz Adam Pilat 
Prezydent EUWP 

 

Emilia Chmielowa urodziła się w 1948 roku we Lwowie, gdzie 
mieszkała przez całe życie. Ukończyła studia trenerskie na Akademii 
Wychowania Fizycznego we Lwowie. Była też zawodniczką 
występującą w reprezentacji ZSRR i Ukrainy w pływaniu. 
Była współzałożycielką w 1993 roku Federacji Organizacji Polskich na 
Ukrainie i jej prezesem do chwili obecnej. Od początku zaangażowana 
w wiele inicjatyw na rzecz odrodzenia i konsolidacji ruchu 
polonijnego, integracji szkolnictwa polskiego, popularyzacji kultury i 
tradycji, animacji życia społecznego oraz tworzenia i utrzymywania 
stałych więzi z Polską. Była rzeczniczką dialogu polsko-ukraińskiego 
oraz inicjatorką Polsko-Krymsko-Tatarsko-Żydowsko-Ukraińskiego 
Międzyreligijnego Seminarium Młodzieży „Arka”.  
Od 1996 roku była członkiem Rady Prezesów, Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych, sprawowała też funkcję sekretarza EUWP. 
Była członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku 
Senatu. V, VI, VII i IX kadencji oraz członkiem Rady Przedstawicieli 
Ogólnoukraińskich Organizacji Pozarządowych Mniejszości 
Narodowych przy Państwowym Komitecie Narodowości i Religii 
Ukrainy. Pełniła też funkcję wiceprzewodniczącej Rady Polonii Świata. 

Emilia Chmielowa została uhonorowana wieloma polskimi i ukraińskimi odznaczeniami, w tym: odznaką 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” (1996), medalem „Pro Memoria”, odznaczeniem Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” – „Fundamenty Polskości”, Złotym Krzyżem Związku Piłsudczyków (2015), Odznaką Honorową „Bene 
Merito” (2013), Krzyżem Kawalerskim (2004) i Krzyżem Oficerskim (2011) Orderu Zasługi Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2016). 
 

Zmarła Walentyna Lončarić,  
29 kwietnia 2021 zmarła Walentyna Lončarić, wybitna działaczka chorwackiej Polonii, najbardziej zasłużona 
animatorka życia polonijnego w Chorwacji, pełniąca zaszczytną funkcję Przedstawicielki Polskiej Mniejszości 
Narodowej Miasta Zagrzebia, współzałożycielka i wieloletnia prezes Polskiego Towarzystwa Kulturalnego im. 
Mikołaja Kopernika w Zagrzebiu, inicjatorka i założycielka polskiej szkoły w Zagrzebiu.  
Pamiętamy ją jako osobę niezwykle aktywną z wielu naszych zebrań, konferencji i uroczystości, w których brała 
udział jako członek Rady Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Była też w 2003 roku organizatorką 
regionalnego spotkania EUWP w Zagrzebiu, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji polonijnych 
 z 19 państw europejskich. Walentyna pozostanie w naszej pamięci jako wzór znakomitej działaczki polonijnej 
oraz dobrej i bliskiej nam koleżanki.  
 

W imieniu organizacji członkowskich i Sekretariatu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych pragnę przekazać 
szczere wyrazy współczucia najbliższej rodzinie oraz zarządowi i członkom Towarzystwa.  

Requiescat in pace  
 
 

Tadeusz Adam Pilat 
Prezydent EUWP 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marszałek_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marszałek_Senatu_Rzeczypospolitej_Polskiej
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Walentyna Lončarić , z domu Trofimiuk urodziła się 1 maja 1939 roku w Hajnówce. W Warszawie ukończyła 
magisterskie studia chemiczne oraz 3-letnie studium językowe. Przez wiele lat pracowała w Centrali Handlu 
Zagranicznego Polimex Cekop, gdzie zajmowała się przemysłem chemicznym i często wyjeżdżała  
na Międzynarodowe Targi w Zagrzebiu, gdzie prezentowała przemysł chemiczny, budowlany i spożywczy. Tam 
też poznała swojego przyszłego męża Pavlo Lončarića, z którym w 1971 roku w Warszawie zawarła związek 
małżeński i wyjechała na stałe do Zagrzebia. W Chorwacji pracowała w firmie turystycznej Globtur aż  
do emerytury, a później w przedstawicielstwie Polskich Linii Lotniczych LOT w Zagrzebiu. 

Już od 1985 roku Walentyna rozpoczęła w Zagrzebiu działalność 
polonijną. W 1990 roku, zebrała grupę dziesięciu kobiet, które stworzyły 
statut, zebrały potrzebne dokumenty i założyły wspólnie Polskie 
Towarzystwo Kulturalne im. „Mikołaja Kopernika” w Zagrzebiu. Przez 
wiele lat Walentyna piastowała funkcję przewodniczącej Towarzystwa 
do 2010 roku. Przez ten czas z powodzeniem rozwijała chorwacką 
Polonię i współpracowała z Katedrą Polonistki na Zagrzebskim 
Uniwersytecie. Dzięki jej zaangażowaniu i licznym inicjatywom 
Towarzystwo rozwinęło ożywioną działalność kulturalną, edukacyjną  
i publicystyczną. Początkowo organizacja nie miała własnego lokalu, ale 
dzięki jej determinacji i osobistym staraniom, Towarzystwo w 2003 roku 
otrzymało własną siedzibę w centrum Zagrzebia. Aktywnie wspierała 
tworzenie nowych organizacji polonijnych w Slawonii i Dalmacji oraz 
Szkół Kultury i Języka Polskiego. Z jej inicjatywy i przy jej dużym udziale 
powstał informator o polskich pamiątkach w Zagrzebiu. Wiele wysiłku 
włożyła w upamiętnienie polskiego osadnictwa ze Wschodniej Galicji  
do chorwackiej Slawonii i Baranji w XIX wieku, oraz polskich pamiątek  

z okresu międzywojennego na wyspie Solta.  
Walentyna Lončarić była inicjatorką i założycielką w 1993 roku Szkoły Polskiej w Zagrzebiu, która w 2005 roku 
została przekształcona w Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Zagrzebiu. W 2004 roku była 
inicjatorką i założycielką działającej przy Towarzystwie folklorystycznej grupy wokalnej „Wisła“. Od 2013 roku 
sprawowała też zaszczytną funkcję Przedstawiciela Polskiej Mniejszości Narodowej Miasta Zagrzebia.  
Zmarła po krótkiej, lecz dotkliwej chorobie w szpitalu w Zagrzebiu 29 kwietnia br. Pochowana zostanie w Polsce, 
w rodzinnej Hajnówce. 
Za zasługi dla Polonii w Chorwacji Polskie Towarzystwo Kulturalne im. Mikołaja Kopernika wyróżniło ją tytułem 
Honorowej Przewodniczącej. Przez polskie władze została odznaczona Honorową odznaką Zasłużony dla Kultury 
Polskiej (2011), Srebrnym (1999) i Złotym Krzyżem Zasługi RP (2006) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi 
RP (2011). 

 
 

Zapraszamy na naszą witrynę internetową: 

www.euwp.eu  

http://www.euwp.eu/

