EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List informacyjny

nr 6 (2010)

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również
numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: euwp.eu

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat
Wszelką korespondencję w sprawie „Listów
informacyjnych” prosimy przesyłać na adres:
„NOVINAGÅRD” Ängahusvägen 22,
26176 Asmundtorp, SWEDEN Tel. 0046-418-432302 e-mail: t.a.pilat@bredband.net

Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami !

W imieniu Sekretariatu EUWP, z okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku, wszystkim członkom i działaczom organizacji
zrzeszonych w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, życzliwym nam
przedstawicielom polskich władz, stowarzyszeń, instytucji i kościoła oraz
zaprzyjaźnionym organizacjom polonijnym na całym świecie, składam
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.
Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP
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Rada Prezesów EUWP
W dniach 19 do 21 listopada b.r. w Domu Polonii w Pułtusku obradowała Rada Prezesów
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W Radzie Prezesów uczestniczyło 32 delegatów
reprezentujących 30 organizacje polonijne z 24 krajów Europy.
Wieczorną debatę i spotkanie zaszczycili swą obecnością byli: wiceminister Jan Borkowski,
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Wiceminister Mirosław Sielatycki,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wiceprzewodnicząca sejmowej
Komisji Łączności z Polakami za
Granicą Joanna Fabisiak, członek
senackiej Komisji Spraw Emigracji i
Łączności z Polakami za Granicą
Barbara Borys Damięcka, prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Longin Komołowski.
Gośćmi Rady Prezesów byli również:
Stanisław Cygnarowski, zastępca
dyrektora Departamentu Współpracy
z Polonią MSZ, dyrektor Artur
Kozłowski i Ewa Czerniawska z
Biura Polonijnego Kancelarii Senatu
RP, dyrektor biura Iwona BorowskaPopławska i Marek Różycki członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota
Polska, Krzysztof Łachmański, prezes oddziału Mazowieckiego, Mariusz Grudzień,
dyrektor oddziału Rzeszowskiego i Maria Żeszko z oddziału Podlaskiego Stowarzyszenia
Wspólnota Polska. Gościem uroczystej kolacji był również ks. kanonik Wiesław Kosek, który
w niedzielę odprawił mszę św. za pomyślność Polonii i EUWP.
Dziesięciogodzinnym obradom przewodniczył prezydent EUWP Tadeusz Pilat. W sesji
sprawozdawczej delegaci wysłuchali sprawozdania z działalności sekretariatu w 2010 roku
oraz sprawozdania finansowego i komisji rewizyjnej. Przewodniczący komisji statutowej
Wiesław Lewicki zaprezentował projekt zmian do statutu EUWP. Prezydent EUWP,
Tadeusz Pilat wręczył Janowi Brannemu Honorowy Medal EUWP, przyznany przez
Sekretariat EUWP, Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej. Rada Prezesów EUWP przyjęła
w
poczet
członków
nową
organizację: Związek Polaków w
Grecji „Mieszko”.
Sekretariat
zaprezentował plan pracy EUWP i
projekt budżetu na rok 2011. W
przyszłym roku EUWP planuje
kontynuować
organizację
konferencji
poświęconej
problemom
nowej
emigracji
zarobkowej „Monitor 2011”. Do
współorganizacji projektu zgłosiły
się organizacje z Niemiec i z
Austrii. Delegaci wyrazili swe
pełne poparcie dla Związku
Polaków
na
Białorusi
prowadzonego przez Anżelikę Orechwo.
Wyrazili również poparcie i chęć dalszej
współpracy z organizowanym w Mrągowie Festiwalem Kultury Kresowej, ważnym dla
podtrzymania polskości na Kresach. Zobowiązano sekretariat EUWP do nawiązania kontaktu
z innymi kontynentalnymi organizacji polonijnymi w celu realizacji wniosku Zjazdu Polonii i
Polaków z Zagranicy z 2007 r. o zwoływaniu zjazdów co 4 lata i zmianie nazwy na „Sejm
Polonijny”. Rada Prezesów z zaskoczeniem przyjęła informację o powołaniu nowej Rady
2

Programowej TVP Polonia bez reprezentantów środowisk polonijnych. Z niepokojem
obserwuje się zarówno sytuację finansową, jak i tendencje programowe kanału telewizyjnego
stworzonego dla Polonii i Polaków za granicą. Podkreślono konieczność dalszego wspierania
zintegrowanych struktur polonijnych. System dotowania działalności polonijnej wymaga
uproszczenia i daleko posuniętej modernizacji. Obrady zakończyła szeroka dyskusja z
gośćmi zebrania oraz uroczysta kolacja w amarantowej sali gościnnego Zamku Pułtuskiego.

Rada Oświaty Polonijnej
27 listopada odbyło się drugie posiedzenie powołanej w lipcu br. Rady Oświaty Polonijnej,
która jest organem konsultacyjnym Ministra Edukacji Narodowej. Przewodniczącym Rady
jest Wiceminister Mirosław Sielatycki a w jej skład wchodzi obecnie 20 osób. Minister
Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall powołała w skład Rady i wręczyła nominacje nowym
członkom Rady:
- Józef Malinowski – prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech;
- Tadeusz Adam Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych;
- Irena Karpawicziene – wicedyrektor Gimnazjum w Niemczynie na Litwie.
W uzasadnieniu podano: Ww. osoby wyróżniają się szczególną wiedzą, aktywnością i
doświadczeniem w działalności na rzecz oświaty polonijnej i polskiej za granicą.

Sejmik na Ukrainie
11 grudnia odbył się V Sejmik Federacji Organizacji Polskich na
Ukrainie. Na sejmik przybyło 283 delegatów z ponad 110 ośrodków
polskich na Ukrainie. Sejmik odbył się w atmosferze życzliwości i dużej
aktywności delegatów, co wpłynęło na dobry rezultat merytoryczny
obrad. Na stanowisko prezesa FOPnU wybrano po raz kolejny znaną i
cenioną działaczkę tej organizacji – Emilię Chmielową. W skład
Zarządu weszła grupa prężnych młodych działaczy z organizacji
terenowych. Emilia jest od wielu lat aktywną działaczką i członkiem
sekretariatu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz członkiem
Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu.

Spotkanie Opłatkowe w Wilnie
12 grudnia, na tegoroczne spotkanie wigilijne zaprosili Rodaków z całej Litwy ambasador
Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Janusz Skolimowski oraz prezes Związku Polaków na
Litwie Michał Mackiewicz. W spotkaniu udział wzięło ponad 500 członków Związku Polaków
na Litwie, przyjaciół i sympatyków, wśród których byli prezesi kół i oddziałów, dyrektorzy
szkół
i
kierownicy
organizacji
społecznych, pracownicy placówek
dyplomatycznych,
księża,
nauczyciele, kierownicy zespołów
artystycznych, kombatanci i byli
więźniowie i zesłańcy, dziennikarze i
artyści teatrów. Gośćmi opłatkowej
uroczystości byli: Andrzej Person –
senator, przewodniczący Komisji ds.
emigracji i łączności z Polakami za
granicą, Waldemar Tomaszewski –
poseł do Parlamentu Europejskiego,
prezes AWPL, Tadeusz Adam Pilat
–
prezydent
Europejskiej
Unii
Wspólnot Polonijnych, Olga Iwaniak – prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
Krzysztof Łachmański – sekretarz Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
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Prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz mówił o odradzania i ugruntowania
polskości, o trudnościach i wspólnie odnoszonych sukcesach oraz o sile w jedności. Życzył,
by wszystkie trudne sprawy udało się rozsupłać i aby Polacy na Litwie mogli w swej
Ojczyźnie godnie i szczęśliwie żyć. Przypomniał też o tym, że w poniedziałek odbędzie się
pikieta w obronie tradycyjnego modelu szkoły z polskim językiem nauczania na Litwie.
Ambasador RP na Litwie Janusz Skolimowski przypomniał obecnym, że miniony rok dla
Polski był trudnym i smutnym rokiem.
Dziękował Rodakom na Litwie, że byli
solidarni z Macierzą w tych trudnych
dniach i nawet w dobie kryzysu
potrafili wesprzeć braci w biedzie.
Senator Andrzej Person wspomniał
osoby doskonale znane na Litwie:
Macieja
Płażyńskiego,
Andrzeja
Przewoźnika,
Ryszarda
Kaczorowskiego i kobietę-legendę
Irenę Anders. Polska jest dumna z
rodaków na Litwie i nadal będzie się
zajmowała ich trudnymi sprawami.
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych Tadeusz Adam Pilat,
powiedział, że Związek Polaków na Litwie należy do Unii od roku 1996. EUWP łączy dzisiaj
45 organizacji z 32 krajów Europy. Przypomniał też, że EUWP angażuje się w problemy
Polaków na Litwie interweniując pisemnie do władz litewskich, szczególnie w sprawach
oświaty.
Z kolei Olga Iwaniak – prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oznajmiła, że sama
nazwa Fundacji mówi, że ma nieść „pomoc” tym, kto poza Polską tworzy „Polskę”. Krzysztof
Łachmański powiedział, że adwent jest czasem oczekiwania na przyjście miłości i oby ona
była w naszych sercach i rodzinach.
Europoseł, Waldemar Tomaszewski przypomniał, że w nadchodzącym roku mniejszość
polską na Litwie czekają wybory, które wcale nie muszą być łatwe. Ksiądz dziekan parafii
mejszagolskiej Józef Aszkiełowicz życzył zebranym, by w rodzinach panowała radość, były
szczęśliwe dzieci, by dobro zwyciężało zło, a mądrość – głupotę. Po wspólnej modlitwie
nastąpił uroczysty i wzruszający moment dzielenia się opłatkiem i śpiewanie kolęd. Rodzinne
wigilijne spotkanie uwieńczył piękny koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego w Litewskiej Filharmonii Państwowej.
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SYLWESTER NA ZAMKU W PUŁTUSKU
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