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Szanowni Państwo,

R
ok 2011 przyniósł zmiany w działalności Sena-
tu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami.
Parlament zadecydował, że pieniądze na opie-

kę nad Polonią od 2012 r. będą w gestii Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. W 2012 r. Senat otrzymał jedy-
nie 10 mln zł na realizację rozpoczętych zadań. W ten
sposób zamknięty został ważny etap w opiece Sena-
tu nad naszą diasporą. Dlatego folderem, który obej-
muje dwa lata działalności Senatu na rzecz Polonii,
zamykamy ten cykl wydawniczy.

W 2011 r. skończyła się VII kadencja Senatu.
Odbyły się wybory parlamentarne, zmienił się skład
Sejmu, Senatu i rządu. Zakończyła pracę, powoływa-
na na czas kadencji, Polonijna Rada Konsultacyjna przy
marszałku Senatu. To w dialogu z organizacjami po-
lonijnymi ze wszystkich kontynentów, reprezentowa-
nymi w tej Radzie, Senat realizował politykę państwa
wobec Polonii. Z satysfakcją muszę podkreślić, że Po-
lonijna Rada Konsultacyjna wysoko oceniła współpracę
z Senatem na rzecz Polonii i Polaków za granicą, oraz
wypracowane wspólnie mechanizmy pomocy.

Senat przez 22 lata sprawował opiekę nad Polo-
nią. Dzięki temu, że w parlamencie zapadały decyzje
o kierunkach i priorytetach tej pomocy, przedstawicie-
le naszego narodu, bez względu na przekonania poli-
tyczne, mieli wpływ na kształtowanie polityki wobec
naszej diaspory. Udało się zatem wypracować apoli-
tyczny mechanizm dzielenia pieniędzy i, mimo zmiany
rządów, polityka państwa wobec diaspory nie zmienia-
ła się. Przez te wszystkie lata Senat wydał na pomoc
dla Polonii i Polaków za granicą prawie 850 mln zł.
Zawsze wielką wagę przykładaliśmy do kształcenia mło-
dych ludzi polskiego pochodzenia pozostających poza
granicami. Z roku na rok Senat przeznaczał na ten cel
coraz więcej środków. Panuje bowiem powszechna zgo-
da co do tego, że pieniądze zainwestowane w oświa-
tę, edukację zwracają się wielokrotnie. Stypendia na-
ukowe, szkolenie liderów, pobyty edukacyjne w kraju
przodków, szkolenia zawodowe, utrzymanie i rozwój
polskich placówek oświatowych i szkół poza granica-
mi, doskonalenie dydaktyki i metodyki nauczania, kon-
kursy i olimpiady wiedzy o języku i kulturze Polski
to tylko niektóre formy wspierania polonijnej oświaty
finansowane przez Senat. Wykształceni obywatele,
świadomi swojej tożsamości narodowej, przekonani
o własnej wartości, stanowią największe bogactwo każ-
dego kraju. Młodzi ludzie polskiego pochodzenia co-
raz lepiej znają swoje prawa, potrafią o nie walczyć
i współtworzą dobrobyt państw, w których żyją. Nie
tracą jednocześnie kontaktu z krajem pochodzenia.

Znakomitym przykładem tych przemian jest ruch Quo
Vadis Nova Polonio zainicjowany przez młodych Kana-
dyjczyków polskiego pochodzenia, którzy mają ambicję
zjednoczenia młodej Polonii z całego świata. Dołączyli
do nich absolwenci Szkoły Liderów, kształceni w Polsce
dzięki Senatowi, którzy już teraz tworzą polskie lobby
w krajach zamieszkania. Ten ruch młodych ludzi z Ame-
ryki i całej Europy, studentów, osób robiących kariery
w biznesie i lokalnej polityce krajów zamieszkania, bu-
duje mosty z krajem przodków, wykorzystując do tego
m.in. nowoczesne technologie informatyczne. Jest naj-
lepszym dowodem, że praca Senatu przyniosła dobre
rezultaty. To stało się możliwe, ponieważ Senat zaspo-
koił najpilniejsze potrzeby naszych rodaków pozostają-
cych za wschodnią granicą, zdobył zaufanie niepodle-
głościowej emigracji z Zachodu i wszyscy razem, nie
zapominając o przeszłości, mogliśmy skoncentrować się
na przyszłości, czyli na młodych ludziach.

W tym folderze znajdziecie Państwo liczne przy-
kłady naszej działalności na rzecz rodaków pozostają-
cych poza granicami. Wiele miejsca poświęciliśmy za-
daniom realizowanym z myślą o naszej przyszłości.
Pozostaje mi mieć nadzieję, że ogromna wiedza i do-
świadczenie Senatu w pracy z Polonią i Polakami za
granicą będą nadal służyły naszej Ojczyźnie. Serdecz-
nie zapraszam do lektury.

Bogdan Borusewicz
marszałek Senatu RP
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Od
4 czerwca 1989 r. Senat spra-
wuje opiekę nad Polonią i Pola-
kami za granicą. Sejm i Senat

w uznaniu zasług Polonii w odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości postanowiły udzielać pomocy
Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu
ich związków z krajem. To zobowiązanie zostało po-
twierdzone w konstytucji, uchwalonej przez Zgro-
madzenie Narodowe w 1997 r.

Senat przez ponad 20 lat kształtował i realizował
politykę państwa wobec Polonii. Jako pierwsza instytu-
cja, wyłoniona w wolnych wyborach w 1989 r., był na-
turalnie predestynowany do kontaktów z naszymi ro-
dakami za granicą. Po latach komunizmu kontakty,
zwłaszcza z emigracją niepodległościową i jej potom-
kami, były trudne. Ta część emigracji zachowała cią-
głość państwa polskiego, tworząc rząd na uchodźstwie.
Jej nieufność do nowego, demokratycznego państwa
należało przełamać. Rozumiał to pierwszy marszałek
odrodzonego Senatu Andrzej Stelmachowski. Senat
z sukcesem wywiązał się z tego zadania. Uwieńczeniem
było przekazanie insygniów władzy przez ostatniego
prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego
pierwszemu po wojnie wybranemu w demokratycz-
nych wyborach prezydentowi – Lechowi Wałęsie.

Równie ważnym wyzwaniem dla wolnego pań-
stwa polskiego było roztoczenie opieki nad Polaka-
mi, którzy nigdy nie opuścili Polski, a na skutek no-
wego podziału świata, po II wojnie światowej, znaleźli
się poza granicami Ojczyzny, na terytorium byłego
ZSRR. Prześladowani za pochodzenie, często skaza-
ni na niedostatek, potrzebowali oparcia w Macierzy.

Przez 20 lat, dzięki wsparciu Senatu, powstały
trwałe więzi między krajem a diasporą. Senat był no-
śnikiem polskiej demokracji i wolności. To dało
asumpt do organizowania się Polaków na Wschodzie.
Tworzyli organizacje, które z czasem stały się partne-
rami do współpracy z Senatem, ale także coraz od-
ważniej artykułowały swoje potrzeby wobec władz
krajów zamieszkania.

Na Litwie i w Rumunii polskie środowiska miały
swoje reprezentacje w parlamentach. Przez te wszyst-
kie lata wsparcie Senatu RP, jakie otrzymali nasi rodacy
za wschodnią granicą, oprócz tego, że wzmocniło ich
pozycję w krajach zamieszkania, wpłynęło także na od-
radzanie się polskości. Coraz więcej osób polskiego po-
chodzenia odzyskiwało poczucie tożsamości narodo-
wej. Świadczy o tym choćby ogromna liczba naszych
rodaków, którzy ubiegali się o przyznanie Karty Polaka.

Senat, sprawując opiekę nad diasporą, zawsze
starał się dostosować pomoc do potrzeb naszych ro-
daków. Inne oczekiwania mieli Polacy za wschodnią
granicą, inne na Zachodzie, a jeszcze inne w Stanach
Zjednoczonych czy Brazylii. Te potrzeby zmieniały się
także z czasem. Pojawiła się nowa fala migracji po przy-
stąpieniu Polski do Unii, zmieniła się też sytuacja
państw na Wschodzie – np. Litwa przystąpiła do UE.
Tylko na Białorusi nic się nie zmieniło. Tam nasi ro-
dacy najbardziej potrzebują wsparcia i Senat, mimo
trudności, starał się im pomagać.

Opieka nad naszą diasporą zmieniła charakter.
Zaczęła się od pomocy charytatywnej dla Polaków na
Wschodzie, a ostatnio koncentrowała się na wyzwole-
niu aktywności naszych rodaków, na wspieraniu edu-
kacji, szkoleniach, by w krajach zamieszkania tworzyli
elity, robili kariery, a jednocześnie czuli się związani
z Polską. Spełnieni zawodowo, rodzinnie i towarzysko
Polacy mieszkający za granicą to najlepsza wizytówka
i promocja naszego kraju. Od 2004 r. Senat dużą wagę
przywiązywał do wspierania młodej emigracji i tych
osób, o polskich korzeniach, urodzonych za granicą.
Dlatego w 2011 r. inwestował w edukację, naukę języ-
ka polskiego, ośrodki polskiej kultury na Zachodzie.

Poza granicami naszego kraju żyje ponad 20 mln
Polaków. W imieniu Senatu opiekę nad diasporą spra-
wuje marszałek Senatu oraz Komisja Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą. W 2011 r. w budże-
cie Kancelarii Senatu zagwarantowano na tę pomoc
75 mln zł. Senat realizował politykę wobec Polonii za
pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych.
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Dotacje w 2011 r. przyznawane były według
ustalonych od kilku lat reguł. Udzielano ich w opar-
ciu o przepisy ustaw: o finansach publicznych,
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie. Szczegółowo zlecanie zadań w zakresie opieki
nad Polonią i Polakami za granicą oraz przyznawa-
nie dotacji regulowały: zarządzenie szefa Kancelarii
Senatu oraz uchwały Prezydium Senatu. Organiza-
cje pozarządowe, ubiegające się o dotacje ze środ-
ków Kancelarii Senatu na realizację zadań na rzecz
Polonii, składały wnioski o ich zlecenie, przedsta-
wiając opis zadania, termin jego wykonania, preli-
minarz i informacje o poprzednio realizowanych za-
daniach na rzecz polskiej diaspory. Zadania musiały
być zgodne z wyznaczonymi kierunkami działań
i uwzględniać priorytety finansowania w zakresie
opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określo-
nymi przez Prezydium Senatu. Prezydium Senatu
zlecało wykonanie zadań organizacjom pozarządo-
wym na mocy uchwał. Przy podejmowaniu decyzji
brało pod uwagę opinie Komisji Spraw Emigracji
i Łączności z Polakami za Granicą oraz Zespołu Fi-
nansów Polonijnych, który doradzał szefowi Kance-
larii Senatu w sprawach dotyczących wniosków.
Z uwagi na potrzebę koordynacji działań na rzecz Po-
lonii w skład zespołu wchodzili przedstawiciele mini-
sterstw: Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej,
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Szef Kancelarii Senatu, wykonując de-
cyzje Prezydium Senatu, zawierał z organizacjami po-
zarządowymi umowy zlecające zadania.

POMOC SENATU
W LATACH 1990–2011

Na początku, od 1990 r., zadania na rzecz Polo-
nii realizowało jedynie Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska”. W 1995 r. Senat pomagał naszej diasporze
już za pośrednictwem kilku organizacji pozarządowych.
Zasady zlecania zadań zmieniały się i ostatecznie
zostały ustalone w 2002 r. W 2011 r. zadania te reali-
zowało 117 organizacji pozarządowych, w tym m.in.:
stowarzyszenia, fundacje, kościelne osoby prawne.

Zadania programowe polegały na wspieraniu
m.in.: aktywności i rozwoju polonijnych oraz polskich
środowisk, oświaty i edukacji mniejszości polskiej za
granicą, działań środowisk polonijnych i polskich na
świecie na rzecz rozwoju kultury polskiej oraz zacho-
wania dziedzictwa narodowego poza granicami kra-
ju, promocji spraw polonijnych, pomocy socjalnej dla
środowisk polskich i polonijnych, a także na udziela-
niu zapomóg losowych oraz pomocy charytatywnej
i medycznej polskim środowiskom na Wschodzie.

Zadania inwestycyjne polegały na: budowie
i modernizacji polskich szkół, domów kultury oraz sie-
dzib organizacji polskich na całym świecie, a także na
ochronie polskiego dziedzictwa narodowego za granicą.
Senat wspierał zadania inwestycyjne od 1993 r., po-
czątkowo za pośrednictwem Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska”, w latach późniejszych także innych or-
ganizacji pozarządowych. W 2011 r. w realizacji zadań
inwestycyjnych pośredniczyło pięć organizacji.

Dotacje celowe przyznane decyzjami Prezydium Senatu
organizacjom pozarządowym w 2011 r.

Ogółem dotacje celowe przyznane organizacjom
pozarządowym w 2011 r. wyniosły 74 999 847 zł,
w tym:
na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:
12 841 908 zł (17,12%);

na realizację zadań programowych:
62 157 939 zł (82,88%).

Kwota wykorzystana przyznanych dotacji
wyniosła ogółem: 74 518 134 zł,
w tym:

na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych:
12 719 546 zł;

na realizację zadań programowych:
61 798 588 zł.

17,12%

82,88%
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Opieka Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w latach 1990–2011
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Ogółem przyznano na inwestycje 11 905 310 zł,
organizacje pozarządowe wykorzystały 11 783 248 zł.

Kwoty przyznane przez Senat
na pomoc inwestycyjną według krajów
(bez środków trwałych)

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2011 r. Senat przyznał środki na realizację
zadań o charakterze inwestycyjnym pięciu organizacjom
pozarządowym:

� Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – 9 987 730 zł

� Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych – 1 050 188 zł

� ZHP Chorągiew Łódzka im. A. Kamińskiego – 725 909 zł

� Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie

im. J. Cichewicza w Otmuchowie – 100 000 zł

� Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – 41 483 zł

� Litwa – 5 177 947 zł

� Ukraina – 3 085 671 zł

� Rumunia – 2 072 942 zł

� Białoruś – 558 977 zł

� Łotwa – 423 190 zł

� Czechy – 366 493 zł

� Węgry – 176 047 zł

� Bułgaria – 44 043 zł
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LITWA
Niemenczyn – dzięki wsparciu Senatu w 2011 r.

zakończono remont jednego z budynków Gimnazjum
im. K. Parczewskiego. To największe gimnazjum
w rejonie wileńskim z polskim językiem nauczania.
Uczęszcza do niego 700 uczniów. [fot. 1]

Nowe Święciany – rozpoczęcie budowy Domu
Polskiego, przeznaczonego na siedzibę Oddziału Świę-
ciańskiego Związku Polaków na Litwie. W 2010 r. ze
środków Senatu wykonano dokumentację projekto-
wo-kosztorysową tej budowy. W budynku będą: sala
konferencyjna, biblioteka, dwa gabinety, recepcja,
kuchnia i jadalnia. Na poddaszu przewidziano osiem
pokoi gościnnych.

Wilno – remont elewacji Domu Kultury Polskiej.
Senat już kolejny rok wsparł remont i modernizację
tej placówki kulturalno-twórczej, która pełni rolę me-
cenasa sztuki, literatury i kultury polskiej. [2]

Mejszagoła – Senat dofinansował remont Szkoły
Średniej im. J. Obrembskiego. [3]

Butrymańce – kolejny raz Kancelaria Senatu dofi-
nansowała remont położonej w tej miejscowości szkoły
średniej, która jest prężnym ośrodkiem polskości i kul-
tury. Uczęszcza do niej ok. 200 uczniów. [4]

W Podborzu, Landwarowie, Połukniach i Trokach
– dzięki pomocy Senatu z udziałem środków miej-
scowych samorządów przeprowadzono kolejne re-
monty w polskich szkołach. [5, 6]

UKRAINA
Bar – budowa Domu Kultury Polskiej. To kontynu-

acja przedsięwzięcia. W budynku będą m.in.: biblio-
teka, sala wielofunkcyjna, cztery pomieszczenia prze-
znaczone na klasy, pokój nauczycielski, pomieszczenia
biurowe, sala komputerowa, dwa pokoje hotelowe. [7]

Bołszowce – kontynuacja odbudowy i adaptacji
zabytkowego polskiego klasztoru z przeznaczeniem
na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania. Obiekt
wchodzi w skład późnobarokowego zespołu kościel-
no-klasztornego wpisanego na listę zabytków klasy
zerowej. W centrum będzie się mieściła polska bi-
blioteka i minimuzeum z eksponatami znalezionymi
podczas wykopalisk prowadzonych na wzgórzu klasz-
tornym. Będzie to miejsce spotkań młodych Polaków
z okręgu lwowskiego, stanisławowsko-halickiego,
z okolic Kołomyi. W 2011 r. rozpoczęła się odbudo-
wa trzeciego skrzydła klasztoru, w którym znajdzie
się m.in. polskie przedszkole. [8]

Szkoła w Niemenczynie1

Dom Polski w Wilnie2

Szkoła w Butrymańcach4

Szkoła w Mejszagole3
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Łanowice – przygotowania do budowy przedszkola
i szkoły początkowej z polskim językiem nauczania.
Łanowice to wieś na Ukrainie zamieszkana przez Po-
laków. Do tej pory parafia prowadziła przedszkole.
Zwrócono jej działkę oddaną w wieczystą dzierżawę
i uzyskała zgodę na budowę szkoły oraz lokalu dla
prężnie działającego Towarzystwa Kultury Polskiej Zie-
mi Lwowskiej Oddział w Łanowicach.

Kostiuchnówka – Senat kontynuował wsparcie
remontu Szkoły Polskiej, wybudowanej ze składek le-
gionowych w 1936 r., w której po remoncie ma się
mieścić Młodzieżowe Centrum Współpracy Polonij-
nej. Będzie to miejsce spotkań młodzieży polskiej
i polonijnej. Ma tu powstać ponadto muzeum bitwy
kostiuchnowskiej z 1916 r. Budynek będzie zapleczem
obozów dla młodzieży restaurującej cmentarze pol-
skie na Wołyniu. [9]

Łopatyn – dzięki wsparciu Senatu możliwe stało
się odtworzenie dzwonnicy, renowacja i uruchomie-
nie dzwonów w polskim kościele. Senat wspierał re-
nowację tego kościoła od 2006 r.

Żółkiew – remont sobotniej szkoły języka polskiego.

RUMUNIA

Nowy Sołoniec – rozbudowa Domu Polskiego. To
jedna z trzech wsi w okręgu Suchawa zamieszkanych
przez Polaków – potomków kolonistów ze Śląska
i Małopolski z przełomu XVIII i XIX w. Teraz żyje tam
250 polskich rodzin, czyli ok. 800 osób. Obecny bu-
dynek Domu Polskiego jest za mały dla prężnego
polskiego środowiska na Bukowinie. Znajduje się tu
siedziba Stowarzyszenia Polaków w Nowym Sołońcu,
miejsce spotkań bukowińskiej Polonii, działa zespół
folklorystyczny Sołonczanka. [10]

BIAŁORUŚ

Grodno – przy wsparciu Senatu wykonano prace
wykończeniowe w nowo budowanym Ośrodku Edu-
kacji i Kultury dla Polskiej Macierzy Szkolnej. [11]

Baranowicze – prace instalacyjne w Domu Pol-
skim. Jego budowę rozpoczęto w 1992 r. z dotacji
Senatu, a zakończono w 1995. Znajdują się tam po-
mieszczenia Społecznej Szkoły Polskiej, sala widowi-
skowa, biblioteka, kawiarenka i pokoje gościnne.

Iwieniec – wymiana dachu w hali sportowo-wido-
wiskowej. Po zamknięciu Domu Polskiego w Iwieńcu
miejscowa parafia stanowi ważny ośrodek dla mło-
dzieży polskiej. Parafia stara się stworzyć centrum
sportowo-rekreacyjne z własnych środków. Senat po
raz drugi dofinansował to centrum.

Szkoła w Landwarowie5

Dom Kultury Polskiej w Barze7

Szkoła w Połukniach6

Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach8
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ŁOTWA

Dyneburg – kontynuacja remontu polskiego przed-
szkola, do którego uczęszcza 112 dzieci polskiego
pochodzenia.

Senat wsparł prace budowlano-instalacyjne
w Domu Polskim, który jest siedzibą dyneburskiego
oddziału Związku Polaków Łotwy. Budynek, zbudo-
wany w latach 30. XX w. ze składek Polaków zamiesz-
kałych na Łotwie, został wpisany do rejestru zabyt-
ków. Działa w nim m.in. Centrum Kultury Polskiej, chór
Promień, Klub Kobiet Polskich. [12]

CZECHY

Sucha Górna – modernizacja Domu Polskiego,
w którym koncentruje się polonijne życie kulturalne.
W jego pomieszczeniach miejscowe koło Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego organizuje imprezy
społeczne, rodzinne i szkolne. [13]

Leszna Dolna – prace budowlane w Domu Pol-
skim, który jest miejscem spotkań społeczności pol-
skiej. Miejscowe koło PZKO organizuje tu liczne im-
prezy kulturalne, współpracuje z miejscowym polskim
przedszkolem i polską szkołą w Trzyńcu. [14]

Orłowa-Lutynia – remont Domu Polskiego PZKO,
w którym działalność prowadzą m.in.: zarząd koła, klub
kobiet, chór Zaolzie, dziecięcy zespół folklorystyczny
Skotniczka, młodzieżowy zespół Skotnica, macierz
szkolna, miejscowa szkoła podstawowa z polskim ję-
zykiem nauczania.

Cieszyn-Sibica – Senat wsparł remont Domu Pol-
skiego, w którym wcześniej mieściła się polska szko-
ła. Od 2003 r. w budynku działa miejscowy oddział
PZKO. [15]

WĘGRY

Budapeszt – kolejny remont Domu Polskiego
w stolicy Węgier dofinansowany przez Senat. Dom,
zlokalizowany w sąsiedztwie jedynego polskiego ko-
ścioła na Węgrzech, jest miejscem integrującym Po-
lonię węgierską. To miejsce spotkań Polaków, prób
chóru, spotkań klubu seniora, obchodów świąt i rocz-
nic narodowych. [16]

BUŁGARIA

Burgas – Senat wsparł roboty budowlano-instala-
cyjne w nowo budowanej siedzibie Polskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalno-Oświatowego. Oddział tego sto-
warzyszenia istnieje w Burgas od 1985 r., od 25 lat
działa niedzielna szkółka języka polskiego, do której
uczęszcza 25 dzieci.

Dom Polski w Nowym Sołońcu10

Szkoła w Kostiuchnówce9

Dom Polski w Dyneburgu12

Ośrodek Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie11
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ZADANIA PROGRAMOWE

W 2011 r. na realizację zleconych zadań pro-
gramowych wspierających Polonię i Polaków za gra-
nicą wykorzystano 61 798 588,30 zł z dotacji w wyso-
kości 62 157 939 zł przyznanych przez Prezydium
Senatu RP. W wykonaniu tych zadań uczestniczyło 115
organizacji pozarządowych, o pięć więcej niż w roku
poprzednim. Najwięcej zleceń otrzymały: Stowarzy-
szenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”, Fundacja Semper Polonia, Cari-
tas Polska, Fundacja Edukacja dla Demokracji,
Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancju-
sza, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, którym
Prezydium Senatu RP przyznało 85,18 proc. dotacji
przeznaczonych na realizację zadań programowych.

Dom Polski w Suchej Górnej13

Dom Polski w Lesznej Dolnej14

Dom Polski w Cieszynie-Sibicy15

Dom Polski w Budapeszcie16

� Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie

– 24 546 246,67 zł (39,72%)

� Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” w Warszawie

– 15 629 761,00 zł (25,29%)

� Fundacja Semper Polonia w Warszawie

– 6 446 395,60 zł (10,43%)

� Caritas Polska w Warszawie

– 1 809 659,00 zł (2,93%)

� Fundacja Edukacja dla Demokracji w Warszawie

– 1 639 982,66 zł (2,65%)

� Stowarzyszenie „Parafiada”
im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie

– 1 455 887,93 zł (2,36%)

� Fundacja „Oświata Polska za Granicą” w Warszawie

– 1 110 246,04 zł (1,8%)

� pozostałe organizacje
– 9 160 409,40 zł (14,82%)
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Wykorzystanie dotacji Senatu
na realizację zadań programowych
według kierunków

Prezydium Senatu przyjęło w roku 2011
następujące priorytety finansowania zlecanych
zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą:

1. wspieranie działań ukierunkowanych
na upowszechnianie wiedzy o międzynarodo-
wych standardach ochrony praw mniejszości
narodowych i etnicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem społeczeństw państw członkow-
skich Unii Europejskiej oraz krajów objętych
programem Partnerstwa Wschodniego,

2. wspieranie działań środowisk polskich
i polonijnych, ukierunkowanych na rozwój szkolnic-
twa polskiego oraz promowanie języka i kultury
polskiej poza granicami, służących zachowaniu
więzi z Polską oraz potrzebom edukacyjnym dzieci,

3. podejmowanie działań na rzecz wzmoc-
nienia kondycji mediów polonijnych i polskich
w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem me-
diów elektronicznych,

4. wspieranie aktywności własnej środowisk
polskich i polonijnych w świecie, służącej doku-
mentowaniu i ochronie polskiego dziedzictwa
narodowego poza granicami, oraz propagowanie
wśród młodego pokolenia Polonii i Polaków
w świecie wiedzy o polskich osiągnięciach
w dziedzinie kultury,

5. promowanie działań na rzecz aktywizacji
społecznej i obywatelskiej przedstawicieli środo-
wisk polonijnych i polskich za granicą w życiu pu-
blicznym krajów zamieszkania, wspieranie progra-
mów pomocowych, w szczególności skierowanych
na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

W 2011 r., zgodnie z uchwałą Prezydium
Senatu RP, kontynuowano działania na rzecz
Polonii i Polaków za granicą, według kierunków
przyjętych na lata 2009–2011:

I. Pomoc organizacjom i środowiskom
polonijnym i polskim w świecie: wspieranie
infrastruktury i rozwoju bazy lokalowej
organizacji, działalności programowej,
realizacja ustawy o Karcie Polaka, doradztwo
prawne, wspieranie w pozyskiwaniu funduszy
europejskich i lokalnych oraz w realizacji
uprawnień wynikających z przepisów
lokalnych, wspieranie integracji ruchu
polonijnego.

II. Wspieranie oświaty: pomoc
szkołom polskim i placówkom oświatowym
w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury,
fundowanie stypendiów, pomoc dydaktyczna
i metodyczna, organizacja pobytów
edukacyjnych w kraju i za granicą,
wychowanie przez sport, organizacja
konkursów i olimpiad wiedzy o języku,
literaturze i kulturze Polski.

III. Promowanie kultury polskiej
i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego
poza granicami kraju: wspieranie instytucji
i placówek kultury polskiej poza granicami,
wspieranie imprez promujących kulturę
polską, pomoc dydaktyczna i metodyczna
dla animatorów kultury polskiej,
dokumentowanie śladów polskości.

IV. Wspieranie kształtowania postaw
obywatelskich w środowiskach polonijnych
i polskich: popularyzowanie wiedzy
o społeczeństwie obywatelskim, organizacja
obchodów rocznic i świąt narodowych,
wspieranie rozwoju oraz aktywizacja
organizacji młodzieżowych i harcerskich.

V. Upowszechnianie wiedzy o Polsce,
języku i kulturze oraz kształtowanie
pozytywnego wizerunku Polski i Polaków
w świecie, w szczególności wspieranie
działalności programowej i infrastruktury
redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism
polonijnych i portali internetowych.

VI. Pomoc socjalna i charytatywna
dla najbardziej potrzebujących środowisk
polskich i polonijnych w świecie, stypendia
socjalne.

II.

III.

I.

IV.

V.

VI.

9 789 664,12 zł 15,84%

27 536 503,90 zł 44,56%

10 168 784,14 zł 16,45%

3 023 947,72 zł 4,89%

8 595 083,97 zł 13,91%

2 684 604,45 zł 4,34%
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WSPIERANIE

ORGANIZACJI

I ŚRODOWISK

POLONIJNYCH

ORAZ POLSKICH

W ŚWIECIE

W 2011 r. na realizację zadań w tym zakresie
wykorzystano 9 789 664,12 zł, czyli ok. 15,84 proc.
kwoty przeznaczonej na wszystkie zadania progra-
mowe. Nadrzędnym celem działań była integracja
środowisk polskich i polonijnych, która ułatwia upo-
wszechnianie wiedzy o międzynarodowych standar-
dach ochrony praw mniejszości narodowych i etnicz-
nych, aktywizację społeczną i obywatelską naszych
rodaków w życiu publicznym krajów ich zamieszka-
nia, podtrzymywanie więzi z Polską przez rozwój pol-
skiego szkolnictwa i promowanie kultury polskiej,
a wreszcie – tworzenie polskiego lobby i promocję
Polski za granicą.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” objęło
w 2011 r. finansowym wsparciem 468 organizacji pol-
skich i polonijnych w 50 krajach.

Ważny dla integracji polskiej diaspory jest ob-
chodzony 2 maja Światowy Dzień Polonii. W 2011 r.
uroczystości z udziałem delegacji Senatu RP z mar-
szałkiem Bogdanem Borusewiczem, przedstawicieli
Sejmu i rządu, prezesów wielu organizacji polonijnych
z Europy, samorządowców współpracujących z mia-
stami i obwodami żytomierskim i winnickim, a tak-
że prezesów organizacji pozarządowych wspierają-
cych Polaków mieszkających za granicą odbyły się
6 i 7 maja w Winnicy i Berdyczowie, na Ukrainie.
Obchody połączono z XII Dniami Kultury Polskiej.
Honorowym gościem Polonii na Ukrainie był prze-
wodniczący Rady Najwyższej Wołodymyr Łytwyn.

Pierwszego dnia w bibliotece w Winnicy mar-
szałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę poświę-
coną Ignacemu Janowi Paderewskiemu, pianiście,
kompozytorowi i mężowi stanu, którego więzi rodzin-
ne łączyły z Żytomierszczyzną i ówczesną gubernią
wołyńską. Na wystawę składały się dokumenty rodzi-
ny Paderewskich znajdujące się w Państwowym
Archiwum Obwodu Żytomierskiego oraz w Muzeum
Literackim. Pod tablicą upamiętniającą pobyt marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Winnicy delegacje polska
i ukraińska postawiły kosze kwiatów w barwach narodo-
wych. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz spotkał
się z Polakami mieszkającymi w obwodzie winnickim.

Światowy Dzień Polonii17

Drugiego dnia uroczystości odbywały się
w Berdyczowie. Organizatorzy przygotowali spotkania,
koncert polskich zespołów, wycieczkę po okolicy, a na
zakończenie uroczysty bal. W imprezach w Winnicy
i Berdyczowie uczestniczyło ok. 2000 osób. [17]

Wiele uroczystości polonijnych odbywało się też
w 2011 r. w Niemczech. Kongres Polonii Niemieckiej
zorganizował w Berlinie, który stał się polonijnym cen-
trum kultury na rzecz polskiej prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej, cykl imprez pod nazwą „Polonia
Viva”. Przez pięć kolejnych weekendów na krytej sce-
nie, zbudowanej na terenie przedwojennej ambasa-
dy polskiej, odbywały się koncerty, spektakle
i festyny przygotowane przez organizacje polonijne.
Również w Berlinie odbyły się uroczystości związa-
ne z 20. rocznicą podpisania Traktatu polsko-niemiec-
kiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Podczas całodziennego festynu występowały polskie
zespoły folklorystyczne oraz polskie i niemieckie gwiaz-
dy estrady. Występy artystów przeplatano wywiada-
mi z polskimi i niemieckimi politykami oraz działa-
czami. Stoiska informacyjne przygotowały organizacje
i media polonijne, polskie i niemieckie organizacje po-
zarządowe oraz Instytut Polski w Berlinie.

Znaczenie traktatu podkreślił marszałek Sena-
tu Bogdan Borusewicz w swoim wystąpieniu podczas
inauguracji sezonu kulturalnego „Polska – Nadrenia
Północna-Westfalia” w Essen.

– W 2011 r. przypada 20. rocznica polsko-nie-
mieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyja-
znej współpracy, co czyni z niego rok podsumowa-
nia realizacji zapisów traktatu. Osobiście postrzegam
podejmowanie działań wspierających organizacje
społeczne, realizujące nauczanie języka polskiego
jako ojczystego, za zasadne i potrzebne, będę zatem
zachęcał do wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju
języka polskiego w niemieckim systemie oświaty.
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Sposób realizacji w Nadrenii Północnej-Westfalii zapi-
sów traktatu w zakresie nauki języka polskiego może
stanowić wzór dla rozwiązywania tych kwestii przez inne
kraje związkowe – powiedział marszałek Borusewicz.

W Nadrenii Północnej-Westfalii swoje siedzi-
by mają najważniejsze i najstarsze organizacje po-
lonijne. Zdaniem marszałka w celu kultywowania do-
brych tradycji konieczne jest aktywne wsparcie
działań organizacji polonijnych pielęgnujących ję-
zyk polski, polską kulturę i obyczaje. – Chciałbym
w tym miejscu podkreślić rolę, jaką pełni szczególnie
ważny ośrodek – historyczny Dom Polski w Bochum,
będący własnością najstarszej organizacji polonijnej
w Niemczech: Związku Polaków „Rodło”, w którym
planowane jest utworzenie Centrum Dokumentacji Hi-
storii i Kultury Polonii. Inicjatywa obchodów Roku
Polski i Nadrenii Północnej-Westfalii powinna być tak-
że impulsem dla nowych badań naukowych wokół
wspólnej historii, archiwizacji polskiego dziedzictwa
w regionie oraz stworzenia nowej ekspozycji na te-
mat Polaków w Zagłębiu Ruhry i ich kultury – stwier-
dził marszałek Bogdan Borusewicz.

Podczas pobytu w Essen marszałek Senatu Bog-
dan Borusewicz spotkał się z przedstawicielami nie-
mieckiej Polonii, którą reprezentowało kilkadziesiąt
środowisk polonijnych w tym kraju. Rozmawiał też
z Konwentem Organizacji Polskich w Niemczech. [18]

W Niemczech „Wspólnota Polska” współpraco-
wała w 2011 r. z 14 organizacjami polonijnymi. Polo-
nia niemiecka jest największym europejskim środo-
wiskiem polonijnym i otrzymała największe wsparcie
spośród środowisk polonijnych krajów zachodnich.

We Francji, dzięki pomocy finansowej, Polska
Misja Katolicka zorganizowała Międzynarodowe Ko-
lokwium Naukowe poświęcone polskiemu dziedzic-
twu narodowemu w regionie paryskim, które zamy-
kało cykl międzynarodowych kolokwiów na temat

polskiego dziedzictwa narodowego w poszczególnych
regionach Francji. W konferencji wzięli udział przed-
stawiciele Polonii z całej Francji oraz reprezentanci
środowisk kościelnych, naukowych, politycznych Fran-
cji i Polski.

W Wielkiej Brytanii największą pomoc otrzymało
Zjednoczenie Polskie. Organizacja ta prowadziła punkt
informacyjno-doradczy dla nowej emigracji, zorgani-
zowała dwa szkolenia: „Brytyjski grunt na działalność
organizacji pozarządowych” i „Pozyskiwanie fundu-
szy z Unii Europejskiej na działalność organizacji po-
lonijnych”. Wsparcie finansowe otrzymały również inne
organizacje prowadzące punkty informacyjne dla no-
wej emigracji – dwie w Edynburgu, a także w Hiszpa-
nii, Irlandii, Belgii.

Największym przedsięwzięciem integrującym
Polaków z różnych stron świata były XV Światowe Let-
nie Igrzyska Polonijne Dolny Śląsk 2011, które odbyły
się 30 lipca – 6 sierpnia we Wrocławiu i Wałbrzychu.
Otworzył je marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Po
prezentacji sportowych drużyn polonijnych z 31 kra-
jów powiedział: – Jestem z was dumny i jestem pe-
wien, że wy jesteście dumni z Polski i, niezależnie gdzie
jesteście, Ojczyzna jest bliska waszemu sercu.

Senat RP jako opiekun Polonii i Polaków poza
granicami za pośrednictwem organizacji pozarządo-
wych wspiera polonijne igrzyska. W 2011 r. przezna-
czył na ten cel 280 tys. zł. Senat działa na rzecz inte-
gracji i wzmocnienia ruchu polonijnego, a takie
wydarzenia sportowe wpisują się w tę politykę.

W igrzyskach wzięło udział 1451 polonijnych
sportowców. Najliczniejsze drużyny przybyły z Kana-
dy, Litwy, USA, Niemiec. Uczestnicy igrzysk rywalizo-
wali ze sobą w 31 dyscyplinach. Po raz pierwszy
w historii tej imprezy gospodarzem nie było tylko jed-
no miasto, ale cały region – Dolny Śląsk. Po raz pierw-
szy też odbyły się miniigrzyska polonijne dla dzieci,
które przyjechały z zawodnikami.

Sportowcy, niezależnie od tego, z jakiego państwa
przybyli, podkreślali wspaniałą, ciepłą atmosferę imprezy.
A ci, którzy po raz pierwszy przyjechali do Polski po 20
latach emigracji, byli dumni ze zmian, jakie zaszły
w tym czasie w naszym kraju, i zapewniali, że teraz będą
tu wracać częściej. Wielu mówiło, że w tych zawodach
liczy się oczywiście sportowy duch i rywalizacja, ale
najważniejsze jest samo uczestnictwo.

Letnie Igrzyska Polonijne przeprowadzane są
co dwa lata. Ich historia sięga 1934 r., kiedy zorgani-
zowano w Warszawie pierwsze Igrzyska dla Polaków
z Zagranicy i Wolnego Miasta Gdańska. Inicjatywę
przerwała II wojna światowa. Władze PRL nie były

Spotkanie w Essen18

s
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przychylne organizacji igrzysk. Drugie odbyły się
w Krakowie w 1974 r., ale nie mogli w nich uczestni-
czyć rodacy zza wschodniej granicy. Dopiero przemia-
ny w 1989 r. pozwoliły wrócić do tej idei. [19]

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
wspierała organizacje i środowiska polskie na Biało-
rusi, Litwie, Łotwie, Węgrzech, Cyprze, Ukrainie, w Es-
tonii, Czechach, Słowacji, Słowenii, Mołdawii, Rosji,
Gruzji, Armenii, Azerbejdżanie, Kazachstanie. Na
Wschodzie wielu organizacjom brak podstawowych
warunków do realizacji zadań statutowych. Koniecz-
na jest pomoc w wyposażaniu ich siedzib, wspieranie
działalności bieżącej, spotkań okolicznościowych.
Celem programowym fundacji jest wspieranie inicja-
tyw związanych z doradztwem prawnym, organizacją
szkoleń sprzyjających kształtowaniu postaw obywa-
telskich i działalności społecznej oraz integracja
ruchu polonijnego na Wschodzie.

Na Białorusi Centrum Informacji Europejskiej
„Pogranicze” przy ZS „Związek Polaków na Białoru-
si”, Oddział Brześć, korzystając z pomocy finansowej,
zorganizowało seminaria i szkolenia na temat: jak
ubiegać się o fundusze na realizację projektu, zdobyć
informacje o możliwościach edukacyjno-szkolenio-
wych w Polsce, jak uzyskać stypendium, informacje
dotyczące wymogów Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej RP i innych instytucji w Polsce.

Analityczno-Konsultacyjne Centrum „Most”
wspierało, dzięki otrzymanym środkom, aktywność go-
spodarczą i społeczną. Organizowało kursy ekonomicz-
ne, informatyczne, konsultacje eksperckie w zakresie
prawa, księgowości i prowadzenia działalności gospo-
darczej oraz seminarium agroturystyczne. Uczestniczyli
w nim Polacy i Białorusini zainteresowani rozwojem
agroturystyki w rejonie brzeskim. Projekt obejmował
spotkania robocze, kontakty z przedstawicielami przed-
siębiorstw agroturystycznych w Polsce, wizytacje kil-
kudziesięciu gospodarstw agroturystycznych w obwo-
dzie brzeskim i województwie lubelskim, a ostatnim
etapem szkolenia było opracowanie folderu informa-
cyjnego „Gospodarstwa agroturystyczne pogranicza”.

Również na Litwie Fundacja „Pomoc Polakom
na Wschodzie” wspierała inicjatywę rozwoju turysty-
ki wiejskiej. Wileńska Szkoła Technologii, Biznesu
i Rolnictwa zrealizowała projekt pod hasłem „Tury-
styka wiejska szansą młodzieży Wileńszczyzny”. Do-
tację przeznaczono na szkolenie uczniów pierwsze-
go i drugiego roku. W programie były wykłady, wyjazdy
studyjne do wybranych kwater agroturystycznych
w Polsce na ziemi sejneńskiej, zapoznanie się z dzie-
dzictwem kulturowym tego terenu oraz instruktażo-
wy spływ kajakowy Czarną Hańczą.

Europejska Fundacja Praw Człowieka w Wilnie
otrzymała dofinansowanie na działalność Centrum
Pomocy Prawnej. Szkolenie obejmowało zagadnienia
praw człowieka w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie
oraz praw człowieka i mniejszości narodowych. W ra-
mach projektu były również udzielane bezpłatne po-
rady prawne i przyjmowane skargi osób poszkodo-
wanych. Europejska Fundacja wspierała też aktywność
gospodarczą, społeczną i rolną polskiej mniejszości.
Celem było prawne przygotowanie Polaków na Litwie
do efektywnego funkcjonowania w gospodarce wol-
norynkowej, zapoznanie z możliwościami otrzyma-
nia środków na działalność społeczną i jej prawne
uwarunkowania. W ramach projektu kampanii infor-
macyjnej gromadzono i rozpowszechniano w ulotkach
informacje na temat dostępnych dla młodzieży sty-
pendiów ze środków litewskich, polskich i unijnych.

Związek Polaków Prawników na Litwie prowa-
dził nieodpłatną pomoc prawną w sprawach zwrotu
ziemi i innych nieruchomości Polakom na Litwie. Była
to kontynuacja działań zapoczątkowanych w 2008 r.
Udzielono konsultacji blisko 400 osobom. Większość
zwracających się o pomoc osób to pretendenci do
zwrotu ziemi w Wilnie i rejonie wileńskim, gdzie jest
najniższy wskaźnik zwrotu ojcowizny.

Na Ukrainie z nieodpłatnej pomocy prawnej ko-
rzystać mogli Polacy we Lwowie. Z inicjatywy Parafii
Rzymskokatolickiej Bazyliki Metropolitalnej pw. Wnie-
bowzięcia NMP powstało Poradnictwo Prawne przy
Katedrze Lwowskiej. Cel przedsięwzięcia to ułatwie-
nie dostępu do porad prawnych oraz zwiększenie
świadomości i wiedzy beneficjentów, szczególnie
z niezamożnych rodzin.

Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Serce”
w Nowym Rozdole zorganizowało, dzięki wsparciu
finansowemu, szkolenie z zakresu praw mniejszości
narodowych. Program obejmował zagadnienia zwią-
zane z prawem do kultywowania własnej kultury oraz

XV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne19
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używania języka ojczystego przez mniejszość naro-
dową, uczestnictwem w życiu gospodarczym, społecz-
nym i politycznym oraz powoływania stowarzyszeń,
organizacji i partii politycznych.

W Rosji Organizacja Społeczna Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe „Polonia” w Sankt Petersbur-
gu wykorzystała dotacje na aktywizację i integrację
środowisk polonijnych w regionie oraz odrodzenie
ruchu polonijnego. Przygotowano regionalne spotka-
nie przedstawicieli środowisk polskich w Petersburgu
i przeprowadzono szkolenie z zakresu prowadzenia
działalności społecznej i obywatelskiej pt. „Rola lide-
ra w zarządzaniu organizacją pozarządową”.

Fundacja Semper Polonia wspiera środowiska
polskie i polonijne za pośrednictwem swoich Klubów
Stypendystów. Obecnie w dziewięciu krajach funk-
cjonuje 16 takich klubów. Na początku 2011 r. wy-
znaczono ich priorytety programowe, uznano, że dzia-
łalność klubowa powinna się koncentrować na:
doskonaleniu znajomości języka polskiego oraz hi-
storii Polski, promocji polskiej kultury za granicą, roz-
wijaniu przedsiębiorczości i podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych młodzieży polskiego pochodzenia,
współpracy z lokalnymi społecznościami, co ułatwi
adaptację w warunkach krajów zamieszkania. [20, 21]

Na Ukrainie, w Żytomierzu, działa jeden z naj-
aktywniejszych Klubów Stypendystów fundacji.
W 2011 r. zrealizował 12 projektów. We współpracy
ze Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej zorganizowa-
no XI Olimpiadę Języka Polskiego, Historii, Kultury
i Literatury Polskiej. W dwóch edycjach wzięło udział
140 osób. Dwa kolejne projekty nawiązywały do hi-
storii: konferencja pt. „Chortyca – historia rodem
z »Ogniem i mieczem«” oraz Rajd Odkrywców „Chor-
tyca – historia rodem z »Ogniem i mieczem«” i „Zofi-
jówka – jeden z kresowych cudów świadczących
o zasięgu polskiej kultury na Ukrainie”. Konferencja
poświęcona była dziejom wojen Rzeczypospolitej
z Kozaczyzną, natomiast celem rajdu była wyspa Chor-
tyca – dawna siedziba Kozaków, oraz założony przez
Szczęsnego Potockiego park Zofijówka.

Klub stypendystów we Lwowie zrealizował dzie-
więć projektów. Jeden z nich polegał na wyłonieniu
kandydatów na przyszłych animatorów ruchu polo-
nijnego. Podczas spotkań uczono pracy w grupach
zadaniowych i pracy nad projektem. Odbyły się też
warsztaty rozwoju osobistego. Zajęcia trwały ponad
dwa miesiące, uczestniczyło w nich 130 osób. Kolej-
ny projekt to konferencja pt. „Problemy i perspekty-
wy aktywizacji młodzieży polskiego pochodzenia,
budowa mostów między pokoleniami”. Jej celem była
odbudowa kontaktów między Polakami z różnych

Stypendyści z Żytomierza20

Stypendyści z Grodna21

I Amatorski Turniej Siatkówki22

IV Kongres Studentów Polskich w Wielkiej Brytanii23
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miejscowości oraz współpraca polskich organizacji
młodzieżowych, które nie potrafią realizować wspól-
nych przedsięwzięć. Konferencja odbyła się w Domu
Polskim w Samborze. Uczestniczyły w niej 93 osoby.

Na Litwie Klub Stypendystów zrealizował
w 2011 r. siedem projektów, m.in. szkolenie „Komu-
nikacja i asertywność – rozwój umiejętności interper-
sonalnych”. Uczestnicy warsztatów poznali zasady
efektywnej komunikacji, budowania pozytywnej rela-
cji z innymi ludźmi, asertywności w życiu codzien-
nym. Przedstawiciele litewskiego klubu brali też udział
w szkoleniach organizowanych przez Fundację Sem-
per Polonia: Warsztatach Ekonomicznych i Szkole Li-
derów. Przy litewskim klubie działają też drużyny spor-
towe: koszykarska oraz siatkarskie – męska i kobieca.
Koszykarze w lidze amatorskiej uplasowali się pod-
czas toruńskich mistrzostw na trzecim miejscu. [22]

W 2011 r. Fundacja Semper Polonia wsparła
finansowo IV Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenc-
kich w Cambridge, który był okazją dla polskiej mło-
dzieży uczącej się za granicą do spotkania i dyskusji.
Gośćmi kongresu byli m.in. wicemarszałek Senatu
prof. Marek Ziółkowski, wiceministrowie prof. Maria
Orłowska i Rafał Baniak, przedstawiciele ambasady
w Londynie, polscy naukowcy i przedsiębiorcy.

Mottem kongresu było „Quo vadis, Europo”.
Uczestnicy wysłuchali m.in. wystąpień prof. Leszka
Borysiewicza – rektora University of Cambridge, i Olgi
Grygier-Siddons – prezesa PwC Polska. Oboje mówili
o możliwościach, jakie stwarzają studia za granicą,
i potrzebie rozwijania kreatywności studentów. Pro-
fesor Zbigniew Pełczyński poruszył kwestie znacze-
nia kreacji liderów i ich znajdywania wśród polskiej
młodzieży.

W drugim dniu kongresu odbyła się debata do-
tycząca prezydencji Polski w UE. Okazało się, że gdy-
by nie niższe stawki za czesne dla studentów z UE
i stypendia z UE, większość obecnych na sali nie by-
łaby w stanie uczyć się w Wielkiej Brytanii. [23]

OŚWIATA
POLONIJNA

W 2011 r. na wsparcie rozwoju oświaty wydano
z budżetu Kancelarii Senatu RP 27 536 503,90 zł, co
stanowi ok. 44,56 proc. wszystkich środków przezna-
czonych na zadania programowe. Z każdym rokiem
Senat RP asygnuje coraz większe kwoty na rozwój po-
lonijnej oświaty. W 2011 r. działania w tym zakresie
były priorytetowe. Cele pomocy adresowanej do pol-
skich szkół i placówek oświatowych to: utrzymanie

i rozwój infrastruktury, fundowanie stypendiów, dosko-
nalenie dydaktyki i metodyki, organizowanie pobytów
edukacyjnych w kraju i za granicą, konkursów, olim-
piad wiedzy o języku i kulturze Polski, stwarzanie wa-
runków umożliwiających wychowanie przez sport.

Dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wspie-
ranie rozwoju polonijnej oświaty od ponad 20 lat
stanowi najważniejszą dziedzinę działalności. Korzy-
stając z pomocy polskich uczelni, w 2011 r. przepro-
wadzono kursy językowe, szkoły letnie, warsztaty
języka polskiego, historii i kultury polskiej oraz olim-
piady i konkursy. Jak co roku, organizowano wymia-
nę młodzieży między szkołami polskimi i polonijny-
mi, śródroczne pobyty w Polsce uczniów szkół
polonijnych, co stanowiło wzbogacającą formę edu-
kacji, pobyty wakacyjne i kolonie językowo-krajoznaw-
cze w Polsce. Pomoc finansową w postaci stypen-
diów naukowych i jednorazowych zapomóg otrzymali
również studenci polskiego pochodzenia studiujący
na uczelniach w Polsce. W ramach zadań służących
wychowaniu przez sport stowarzyszenie organizowało
polonijne igrzyska i turnieje sportowe.

W Stanach Zjednoczonych oświata polonijna
wspierana była m.in. przez dofinansowanie warszta-
tów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego
i przedmiotów ojczystych z Chicago, Nowego Jorku
i New Jersey. W sesjach prowadzonych przez wykładow-
ców z Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięło udział 119
osób. Studia podyplomowe w zakresie nauczania języ-
ka polskiego jako obcego, prowadzone przez wykładow-
ców UMCS w Lublinie, ukończyło 50 osób – przygoto-
wywanych do roli kadry szkół polonijnych w Chicago.

W Niemczech, w ramach wspierania oświaty pol-
skiej, zorganizowano sześć pobytów edukacyjnych
w Polsce, w których wzięło udział 153 uczniów pol-
skich szkół. Pobyty edukacyjne to łączenie rekreacji
z atrakcyjnym poznawaniem polskiej historii, języka,
zabytków, sylwetek bohaterów narodowych.

Dążąc do uatrakcyjnienia i unowocześnienia me-
tod nauczania przedmiotów ojczystych, „Wspólnota
Polska” zorganizowała warsztaty i szkolenia metodycz-
ne. W 2011 r. wzięło w nich udział 67 nauczycieli szkół
polskich w Niemczech.

Na Litwie pomoc organizacjom zajmującym się
oświatą ma od lat dla Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” charakter priorytetowy. Na ten obszar kiero-
wana jest istotna część pomocy finansowej, kwotowo
najwyższa spośród wszystkich dotacji przeznaczo-
nych na ten cel dla Polonii z różnych krajów świa-
ta. Największą pomoc otrzymało Stowarzyszenie
Nauczycieli Szkół Polskich Polska Macierz Szkolna.
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Dotacje zostały przeznaczone na realizację przedsię-
wzięć oświatowych skierowanych zarówno do uczniów,
jak i nauczycieli ze 100 szkół polskich na Litwie.

W 2011 r. 20 szkół doposażono w komputery,
sprzęt audiowizualny. 435 pierwszoklasistów z rejo-
nu wileńskiego i 200 z solecznickiego otrzymało wy-
prawki. Około 100 nauczycieli dokształcało się,
uczestnicząc w kursach metodycznych w Polsce
i na Litwie. Na pobytach edukacyjnych, koloniach, obo-
zach, warsztatach artystycznych i dziennikarskich
w Polsce przebywało blisko 400 uczniów. A w wy-
mianie międzyszkolnej w ramach programu szkół pa-
tronackich wzięło udział 1181 osób. 349 dzieci
uczestniczyło w dwutygodniowych półkoloniach
w miejscu zamieszkania.

Polska Macierz Szkolna zorganizowała również
szereg ważnych dla środowiska imprez. Odbył się
XV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Szkolnych,
podczas finału zaprezentowało się 12 zespołów
z Litwy. Dwudniowa impreza zgromadziła ok. 340
osób. W finałowym koncercie XII Festiwalu Piosenki
Polskiej Dzieci i Młodzieży wystąpiło 63 wykonaw-
ców, wytypowanych we wcześniejszych eliminacjach.
W XX Konkursie Recytatorskim „Kresy 2011” wzięło
udział 860 osób.

Na Ukrainie języka polskiego naucza się w 74 pla-
cówkach oświatowych. Pozostałe placówki to szkoły so-
botnio-niedzielne, które funkcjonują przy szkołach pu-
blicznych, parafiach, polskich organizacjach. Tam uczą
się dzieci, młodzież i dorośli. Pomoc udzielana uczniom
i nauczycielom w 2011 r. została przeznaczona głównie
na dofinansowanie utrzymania szkół sobotnich, dopo-
sażenie sal lekcyjnych, a przede wszystkim na organi-
zowanie śródrocznych pobytów edukacyjnych, wakacyj-
nych pobytów językowo-krajoznawczych, obozów, kolonii
oraz różnego rodzaju warsztatów w Polsce. Tymi forma-
mi pomocy objęto 1411 osób. Dofinansowano także
wymiany międzyszkolne w ramach programu szkół pa-
tronackich dla 693 osób oraz półkolonie, obozy, kursy
językowe na Ukrainie – dla 696 osób.

Dla kadry pedagogicznej zorganizowanych zo-
stało wiele szkoleń metodycznych i seminariów. W Dro-
hobyczu i we Lwowie w trzech seminariach: „Pomoce
audiowizualne na lekcjach języka i literatury polskiej”,
„Organizacja nauczania początkowego w świetle roz-
porządzenia ministra oświaty i nauki Ukrainy” oraz
„Aspekty metodyczne e-learningu szkolnego”, wzięło
udział 115 osób. 22 nauczycieli uczestniczyło w kur-
sie metodycznym, a w warsztatach o przyszłości pol-
skiego szkolnictwa w okręgu lwowskim – kolejnych 24.
W adresowanym do nauczycieli seminarium „Kultura
polska pogranicza” wzięło dział 70 osób.

Na Białorusi bogatą działalność oświatową
w 2011 r. prowadziła Polska Macierz Szkolna. Dzięki
pomocy finansowej, przygotowano liczne warsztaty,
konferencje i szkolenia dla nauczycieli, w tym Waka-
cyjną Szkołę dla Nauczycieli „Kanon Wychowania
Narodowego”. Do dzieci i młodzieży adre-sowane były
m.in. konkursy historyczne, polonisty-czne, kraso-
mówcze, ortograficzne, literackie, wieloetapowy
XX Konkurs Recytatorski „Kresy 2011”, Olimpiada Li-
teratury i Języka Polskiego, festiwale, wyjazdy eduka-
cyjne do Polski. Projektami tymi objęto wszystkie szko-
ły prowadzone przez Macierz Szkolną, w których
uczyło się 12 000 osób. Wsparcie finansowe otrzy-
mała również Polska Szkoła Społeczna im. Reytana
w Baranowiczach.

W związku z deprecjonowaniem polskiego szkol-
nictwa na Białorusi niezwykle ważne stało się umożli-
wienie dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia
przyjazdów do Polski. Dlatego właśnie ta grupa była
głównym adresatem akcji „Lato z Polską”, przepro-
wadzonej po raz trzeci przez Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska” wspólnie z ZPB i Macierzą Szkolną.
W dziesięciodniowych wakacyjnych pobytach eduka-
cyjnych, zorganizowanych we współpracy z samorzą-
dami, wzięło udział 1590 osób. W koloniach, warsz-
tatach artystycznych i przyjazdach śródrocznych
uczestniczyło 122 dzieci, a w wymianie w ramach
programu szkół patronackich – 442.

Dzięki dotacjom, w październiku 2011 r. już po
raz 16. odbyła się inauguracja roku akademickiego
w Grodzieńskim Ośrodku Dydaktycznym (studia za-
oczne Uniwersytetu w Białymstoku). Na pierwszy rok
studiów magisterskich na kierunkach pedagogika kul-
turoznawcza i pedagogika wczesnoszkolna przyjęto
30 studentów, a 18 osób obroniło prace magisterskie
i licencjackie.

W 2011 r. po raz pierwszy w akcji „Lato z Polską”
brały udział nie tylko dzieci z Białorusi, ale także
z Rosji (170) i Ukrainy (920). Rolę gospodarzy w Pol-
sce pełniło 60 samorządów. Najwięcej grup gościło
Pomorze (496 osób – 19 samorządów) i Śląsk (253
osoby – 9 samorządów).

O rozmiarach pomocy kierowanej na rozwój
oświaty świadczy także fakt, że w 2011 r. wypłacono
463 stypendia studentom polskiego pochodzenia
z 18 krajów uczącym się na 35 polskich uczelniach.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”
wspiera rozwój polskiej edukacji na Wschodzie od
wielu lat. Założeniem programu jest pomoc mniejszym
środowiskom. W 2011 r., chcąc zapewnić warunki uła-
twiające nowoczesne prowadzenie edukacji, znaczną
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część dotacji przeznaczono na remonty i wyposaże-
nie sal lekcyjnych, sprzęt komputerowy i audiowizu-
alny, książki, podręczniki, artykuły piśmienne. Temu
samemu celowi służyły liczne szkolenia, kursy, semi-
naria dla kadry pedagogicznej. Programem objęto śro-
dowiska polskie i polonijne w 14 krajach. Najwięcej
zadań podjęto na Ukrainie.

Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie,
dzięki dotacji, zorganizowało w Polsce wakacyjny
obóz języka polskiego dla szczególnie aktywnych
uczniów sobotnio-niedzielnej szkółki. Celem obozu
było nabycie płynności w posługiwaniu się językiem
polskim oraz intuicyjne wybieranie form językowych.
Uczestnicy obozu spędzili trzy dni we wsi Iwanowice
pod Krakowem i osiem dni w Krakowie. W czasie
pobytu zwiedzili Ojcowski Park Narodowy, Zamek
w Pieskowej Skale, Jaskinię Łokietka, Kopalnię Soli
w Wieliczce. Winnicki Kulturalno-Oświatowy Związek
Polaków zorganizował konkurs recytatorski dla
uczniów klas 5–11 szkół z wykładowym językiem
polskim oraz szkółek sobotnio-niedzielnych. Konkurs
był poświęcony twórczości Czesława Miłosza. Wzię-
ło w nim udział ponad 50 osób. Kulturalno-Oświato-
we Centrum im. K. Makuszyńskiego w Stryju zreali-
zowało projekt wyrównywania szans w nauczaniu
języka polskiego jako ojczystego oraz języków Unii
Europejskiej wśród polskiej młodzieży skupionej przy
KOC. Raz w tygodniu odbywały się zajęcia z literatu-
ry polskiej i języka polskiego (4 godziny) i raz w ty-
godniu z języka angielskiego (2 godziny). Uczestni-
ków zajęć podzielono według kategorii wiekowych
i znajomości języka. Program został ułożony tak, by
każda osoba w wieku 16 lat mogła przystąpić do
egzaminu certyfikowanego na poziomie B2 z obu
języków.

Fundacja Semper Polonia w 2011 r. działała
na rzecz rozwoju oświaty polonijnej i polskiej poza
granicami, realizując 11 programów edukacyjnych. Ce-
lem programu Ex Libris POLONIA, prowadzonego
przez fundację od 1999 r., było wzbogacanie oraz
tworzenie nowych księgozbiorów w pracowniach po-
lonistycznych, szkołach polskich i instytucjach polo-
nijnych, bibliotekach publicznych, polskich parafiach
oraz klubach polonijnych w większych skupiskach
Polonii w świecie, a także doposażenie ww. instytucji
w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i kom-
puterowy. Dzięki tej pomocy kolejne pokolenia Pola-
ków mogą poszerzać swoją wiedzę na temat Polski,
a także podnosić poziom wiedzy ogólnej. W 2011 r.,
wykorzystując dotacje z budżetu Kancelarii Senatu,
fundacja przekazała dary placówkom polonijnym
w 38 krajach.

Programem „Szansa dla maturzystów” w roku
2011 objęto 720 osób z dziewięciu państw. Jest on
skierowany do młodzieży polskiego pochodzenia, któ-
ra kończy szkołę średnią z dobrymi wynikami i chce
kontynuować naukę na studiach wyższych w kraju swo-
jego zamieszkania. W działalności fundacji program ten
jest pierwszym stopniem pomocy adresowanej do mło-
dzieży polskiego pochodzenia. Udział w kursach daje
możliwość usystematyzowania oraz utrwalenia wiedzy
zdobytej w szkole średniej oraz pozwala na zdanie
egzaminów maturalnych na jak najwyższym poziomie,
a tym samym zwiększenie szans podczas rekrutacji na
uczelnie wyższe. W realizację kursów włączają się rów-
nież rodzice uczniów uczestniczących w zajęciach oraz
studenci z Klubów Stypendystów Semper Polonia, któ-
rzy współpracują na zasadzie wolontariatu.

Kolejnym programem przeznaczonym dla mło-
dego pokolenia Polonii, zrealizowanym przez Funda-
cję Semper Polonia w 2011 r., był program stypen-
dialny. Zgodnie z regulaminem, o stypendia fundacji
mogli się ubiegać studenci polskiego pochodzenia,
którzy w kraju, w którym studiują, mieszkają od co
najmniej 15 lat, aktywnie działają na rzecz miejsco-
wego środowiska polonijnego, osiągają co najmniej
dobre wyniki w nauce oraz nie posiadają stałego za-
trudnienia. W semestrze wiosennym udzielono pomo-
cy stypendialnej 1637, a w semestrze jesiennym 1311
studentom polskiego pochodzenia z 24 krajów.

Celem programu było wspieranie aktywności
oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego
pochodzenia mieszkających poza granicami Polski,
a w konsekwencji zdobycie przez nich wysokiej pozycji
zawodowej i społecznej w krajach ich zamieszkania.

Fundacja angażuje się ponadto w promowanie
i rozwój polonijnego sportu.

6 maja 2011 r. w Niemenczynie odbyły się
V Międzynarodowe Biegi z okazji Święta Konstytucji
3 Maja. Uczestniczyło w nich ponad 500 zawodników
ze szkół z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy,
a także 40-osobowa grupa młodych sportowców z po-
wiatu żywieckiego i z polskich Klubów Olimpijczyka
w Racocie, Brójcach i Trzcielu.

Gospodarz imprezy, starosta Niemenczyna Mie-
czysław Borusewicz, w wystąpieniu powitalnym na-
wiązał do historii biegów, a także przypomniał wspól-
ne dla Polski i Litwy tradycje 3 Maja, ich znaczenie
dla historii obu narodów i dla współczesnej Europy.

Zawodnicy startowali w różnych kategoriach wie-
kowych, na dystansach od 500 do 5000 m. Zwycięz-
cy otrzymali pamiątkowe puchary, medale, dyplomy
i nagrody rzeczowe. [24]

15
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Bieg w Niemenczynie24

Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu25

Polonijna akcja letnia27

Następnego dnia po zawodach gospodarze im-
prezy zorganizowali dla młodzieży polonijnej z róż-
nych krajów zwiedzanie starówki Wilna i cmentarza
Na Rossie.

W sierpniu w Sztutowie na Mierzei Wiślanej
odbył się Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Ani-
matorów Sportu. Uczestniczyła w nim młodzież z Bia-
łorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Ukrainy, a także dzieci
i młodzież z ośmiu szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z Polski. Uroczyste otwarcie zlotu odbyło się na
boisku „Orlik” przy Zespole Szkół w Sztutowie. Pod-
czas imprezy promowanych było dziesięć dyscyplin
sportowych. Zajęcia prowadzili zawodowi trenerzy
i przedstawiciele polskich związków sportowych.

Gościem honorowym imprezy był marszałek
Senatu Bogdan Borusewicz. Zmagania sportowe sta-
nowiły okazję do integracji młodzieży z kraju z mło-
dzieżą polonijną. Na zakończenie zlotu koordynato-
rzy reprezentacji poszczególnych klubów otrzymali
certyfikaty ukończenia szkolenia z danej dyscypliny
sportowej, a uczestnicy rywalizacji – nagrody w po-
staci sprzętu sportowego i książek. [25, 26]

Fundacja wspiera również polonijne kluby spor-
towe działające m.in. w Irlandii, Austrii i Wielkiej Bry-
tanii.

Fundacja Nowoczesna Polska adresuje swoje
programy, realizowane dzięki finansowemu wsparciu
Senatu, do Polonii całego świata. Działa bowiem na
rzecz jak najszerszego, nieodpłatnego udostępniania
materiałów do nauczania języka polskiego i kultury
polskiej w Internecie. W 2011 r. fundacja zrealizowała
trzy zadania. Projekt „Słuchamy Polski” umożliwił
m.in. bezpłatny dostęp do kolejnych audiobooków (60
godzin) z dziełami literackimi z kanonu lektur. Dzięki
temu wzbogaciły się zasoby audiobooków (ponad 120
godzin) nagranych w poprzednich edycjach progra-
mu na stronie Wolne Lektury (wolnelektury.pl). Kolej-
ny projekt to powiększenie zbiorów biblioteki Wolne
Lektury o 100 tekstów z listy lektur szkolnych MEN
i opublikowanie ok. 20 przekładów polskich lektur
szkolnych na języki obce. Trzeci projekt to opraco-
wanie podręcznika wiedzy o społeczeństwie dla klas
11–12 przeznaczonego dla Polaków na Litwie. Pod-
ręcznik dostarcza informacji niezbędnych do aktyw-
nego udziału w życiu politycznym i społecznym.
Przeprowadzono też trzy szkolenia nauczycieli z Litwy
przygotowujące do pracy z podręcznikiem. Podczas
tych kursów przekazano nauczycielom informacje
o praktycznym wykorzystaniu opracowanych mate-
riałów edukacyjnych i zaopatrzono ich w komplet ma-
teriałów gotowych do wykorzystania na lekcjach.

Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu26



17

Caritas Polska w Warszawie od lat organizuje
pobyty letnie dzieci i młodzieży polskiego pochodze-
nia mieszkających poza krajem. Uczestniczą w nich
dzieci i młodzież z rodzin polonijnych w wieku od
7 do 17 lat oraz ich rówieśnicy z Polski. W 2011 r.,
dzięki wsparciu z budżetu Kancelarii Senatu RP,
w 14-dniowych turnusach organizowanych od maja
do września wzięło udział ponad 4900 dzieci. Propo-
nowana forma wypoczynku zapewnia regenerację sił,
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, ale także
poznanie polskiej kultury, naukę języka, udział w za-
jęciach sportowych, konkursach, spotkaniach.

Ze wsparcia Senatu korzystało też Stowarzysze-
nie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza
w Warszawie – realizator programu „Ruch rzeźbi
umysł, serce i ciało – 2011”, parafiad archidiecezji
lwowskiej, wileńskiej, diecezji grodzieńskiej, między-
narodowej Parafiady w Warszawie.

W 2011 r. Senat przeznaczył 12 350 000 zł
na polonijną akcję letnią, w której wzięło udział po-
nad 12 tys. dzieci i młodzieży. Najliczniejsza grupa
przyjechała z Białorusi (ok. 5400 osób), z Ukrainy
(ok. 3400), Litwy (ok. 1800) i Rosji (ok. 1000).
W zorganizowanym wypoczynku uczestniczyły też
dzieci i młodzież z Łotwy, Rumunii, Mołdawii, Czech,
Słowacji, Serbii, Czarnogóry, Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, Kirgistanu, Kazachstanu, Armenii, Gruzji,
Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Turkmenistanu, USA,
Kanady, Brazylii i Argentyny.

W ramach polonijnej akcji letniej Prezydium Se-
natu zleciło 60 polskim organizacjom pozarządowym
wykonanie 71 przedsięwzięć na terenie Polski. Ich
partnerami w tych działaniach byli: resort edukacji,
jednostki samorządu terytorialnego, KRUS, sponso-
rzy prywatni i wolontariusze.

Najwięcej gości przyjęły województwa: pomor-
skie, zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, ma-
łopolskie i mazowieckie. W wakacyjnej ofercie znala-
zły się kolonie i obozy, warsztaty tematyczne (teatralne,
plastyczne, taneczne, piosenki poetyckiej, historycz-
ne, ekonomiczne) i liderskie, praktyki zawodowe, obozy
harcerskie i szkolenia instruktorskie, a także rajdy oraz
zgrupowania i rozgrywki sportowe.

Pobyty wakacyjne młodej Polonii w kraju sprzy-
jają rozwijaniu umiejętności językowych i poznawa-
niu polskiej kultury, nawiązywaniu kontaktów z rówie-
śnikami z Polski. [27]

PROMOWANIE KULTURY

POLSKIEJ I OCHRONA

DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

POZA GRANICAMI

KRAJU

W 2011 r. dotacje z budżetu Kancelarii Senatu
na promocję i upowszechnianie dorobku kultury pol-
skiej w środowiskach polskich i polonijnych poza kra-
jem wyniosły 10 168 784,14 zł – ok. 16,45 proc. kwo-
ty wydanej na realizację zadań programowych. Warto
podkreślić, że dokumentowanie i ochrona polskiego
dziedzictwa narodowego poza krajem oraz propago-
wanie osiągnięć polskiej kultury było priorytetem
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

W kulturze polonijnej rok 2011 był rokiem Cze-
sława Miłosza, 100. rocznicę urodzin poety uczciło
wiele środowisk, organizując poświęcone poecie i jego
twórczości konkursy recytatorskie, sympozja, konfe-
rencje, spotkania z poezją.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pomaga-
ło w realizacji zadań służących popularyzowaniu pol-
skiej kultury i tradycji za granicą, promowaniu dorob-
ku artystycznego Polonii w kraju, wspierało również
polonijne instytucje kulturalne. Projekty w sferze do-
kumentowania polskich śladów na obczyźnie, ochro-
ny polskich zabytków poza granicami kraju były reali-
zowane przez Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa
Kulturowego poza Granicami Kraju w Krakowie.

W Kanadzie dotację otrzymała Polska Szkoła
im. Czesława Miłosza w Schaumburgu i Polski Insty-
tut Naukowy na organizację obchodów Roku Czesła-
wa Miłosza. W ramach obchodów instytut zorganizo-
wał Międzynarodowe Sympozjum „Czesław Miłosz
Multiple Worlds, Game of Forms” oraz wieczór poezji.

W Argentynie pomoc uzyskało Stowarzy-
szenie Kulturalne Argentyńsko-Polskie. Środki zo-
stały przeznaczone na działalność Komisji Rozpo-
wszechniania Muzyki Polskiej, która od ośmiu lat
nadaje muzykę polskich kompozytorów w Narodo-
wym Radiu Argentyńskim, a także organizuje od-
czyty, koncerty i wspiera muzyków polonijnych.
W 2011 r. współorganizowała w Argentynie wystę-
py Chóru Akademickiego Collegium Medicum im.
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oraz pianistki pol-
skiego pochodzenia Marieli Orzeszko. Argentyńskie
stowarzyszenie przygotowało też VI Dni Kultury Pol-
sko-Argentyńskiej.
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We Francji największe wsparcie otrzymała
Biblioteka Polska w Paryżu, która zorganizowała dwie
międzynarodowe konferencje. Jedna była poświęco-
na twórczości Aleksandra Wata, a podczas drugiej
omawiano związki Czesława Miłosza z Francją. W obu
sympozjach wzięli udział badacze literatury, krytycy
i tłumacze z Polski, Francji, Włoch i Szwajcarii.

W Niemczech ważną imprezą polonijną był Eu-
ropejski Dzień Polonii. Podczas Gali Polonii w Akwi-
zgranie (Aachen) już po raz trzeci niemiecka Polonia
wręczyła własną nagrodę – Polonicus 2011. Wśród
laureatów byli: Włodzimierz Pisarek – wiceprezes
Związku Polaków w Niemczech „Rodło”, Cornelia Pie-
per – wiceminister spraw zagranicznych RFN ds. kon-
taktów kulturalnych z zagranicą, i Karl Dedecius
– tłumacz i wydawca literatury polskiej w Niemczech.
Honorową nagrodę otrzymał Norman Davies za
ogromny wkład w dzieło tworzenia obiektywnego
wizerunku historycznego Polski. [28]

W Wielkiej Brytanii Stowarzyszenie do spraw
Festiwalu Kultury Polskiej w Edynburgu zrealizowało
projekt „W polskim kalejdoskopie”, na który złożyła
się seria wykładów i pokazów multimedialnych pre-
zentujących różne aspekty polskiej kultury współcze-
snej. Wykładów wysłuchało ok. 1500 osób.

Na Litwie największą imprezą kulturalną, wspie-
raną finansowo z budżetu Kancelarii Senatu, były Dni
Kultury Polskiej w Wilnie, które są ważną formą pro-
mocji Polski i Polaków mieszkających na Litwie. Świę-
to kultury polskiej odbyło się w hołdzie Janowi Paw-
łowi II. Ceremonia otwarcia miała miejsce w Domu
Polskim w Wilnie, podczas wernisażu wystawy „Jan
Paweł II o Polsce i Polonii”. W ramach Dni Kultury
zorganizowano szereg koncertów solistów i zespo-
łów z Polski, pokazy filmów, degustacje. W trzydnio-
wym święcie uczestniczyły tysiące litewskich Pola-
ków i Litwinów. [29]

Dzięki dotacji, Organizacja Wyższej Użyteczno-
ści Publicznej Inicjatywa na rzecz Rozwoju Kultury
„Znad Wilii” zorganizowała XVIII Międzynarodowe
Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”, dedykując je
Czesławowi Miłoszowi. Hasłem przewodnim imprezy
były słowa: „zrozumieć Miłosza, to zrozumieć jego
twórczość, skomplikowany los i uwarunkowania,
w jakich przyszło mu żyć”. Program obejmował kon-
ferencję naukową i panel dyskusyjny na temat życia
i twórczości poety, dwie wystawy: fotograficzną „Po-
wroty Miłosza” oraz malarską „Inspirowane Miło-
szem”, koncerty poezji śpiewanej artystów polskich
i litewskich oraz inscenizacje aktorskie.

Polskie Studio Teatralne, dzięki dofinansowaniu,
zorganizowało Festiwal Teatralny V Wileńskie Spotka-
nia Sceny Polskiej, który odbył się w Wilnie. Wzięło
w nim udział dziesięć polskich teatrów z Rosji, Ukra-
iny, Kanady, Niemiec, USA, Litwy i Polski. 14 zapre-
zentowanych spektakli obejrzało ponad 4000 widzów.

W lipcu, w Rzeszowie, odbył się XV Światowy Fe-
stiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, jeden
z największych w dotychczasowej historii. Wystąpiły
w nim 42 zespoły (1370 osób) z 16 krajów. Inaugura-
cja – podziwiana przez tysiące rzeszowian – obejmo-
wała korowód zespołów ulicami miasta, symboliczne
wręczenie przez prezydenta Rzeszowa kluczy do bram
miasta oraz koncert powitalny, w którym wzięły udział
przybyłe na festiwal zespoły, uczestnicy Polonijnego
Studium Choreograficznego. W kolejnych dniach w pię-
ciu miastach regionu odbywały się koncerty festiwalo-
we. W każdym występowało osiem – dziewięć zespo-
łów, wszystkie odbywały się w plenerze, przy pełnej
widowni. Imprezę zakończył Koncert Galowy.

W trosce o poziom artystyczny występujących
na festiwalach zespołów Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” od lat prowadzi szkolenia choreografów i dy-
rygentów. W 2011 r. w trzytygodniowym studium
w Rzeszowie uczestniczyło 69 choreografów, a w dwu-
tygodniowych zajęciach w Koszalinie – 80 dyrygen-
tów z dziewięciu krajów. Dyrygenci zaprezentowali
swoje nowo nabyte umiejętności podczas odbywają-
cych się równolegle Polonijnych Warsztatów Chóral-
nych, na których przez dziesięć dni ćwiczyło i wzbo-
gacało swój repertuar 180 chórzystów (z siedmiu
chórów z pięciu krajów). Występów chóralnych, które
odbywały się w ośmiu miejscowościach województwa
zachodniopomorskiego, wysłuchało ok. 3000 osób. Na
koncert galowy w jednym z koszalińskich kościołów
przybyło ok. 1000 osób. Na zakończenie koszalińskich
spotkań każdy chór otrzymał zestaw nut z polskimi
utworami chóralnymi. [30]

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, re-
alizując zadania programowe o tym charakterze, sta-
wia sobie za cel dokumentowanie i ocalenie polskiego
dziedzictwa kulturalno-historycznego na Wschodzie,
przybliżanie go polskim środowiskom na Wschodzie
i Polakom w kraju.

Na Litwie Centrum Polonistyczne przy Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego, wsparte do-
tacją, zorganizowało międzynarodową konferencję
naukową „Czasy i przestrzenie Czesława Miłosza”, która
miała miejsce w czerwcu na Uniwersytecie Wileńskim.
Tematem konferencji było omówienie związków topo-
grafii twórczości Miłosza, jego percepcji czasu,
wyobraźni historycznej z problematyką tożsamości
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jednostki, wyboru wartości, postaw. Wygłoszono 32
referaty. W konferencji wzięli udział m.in. naukowcy
z Francji, Holandii, Szwecji, Izraela, Belgii i USA.

Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. St. Mo-
niuszki w Wilnie zorganizowało XIX Festiwal Kultury
Polskiej na Litwie „Pieśni znad Wilii”. Uczestniczyły
w nim 33 zespoły, łącznie 996 osób. Centrum zorga-
nizowało również XIX Festiwal Dzieci i Młodzieży Uzdol-
nionych Muzycznie adresowany do uczniów szkół
muzycznych. Dzieci i młodzież prezentowały utwory
wykonane na różnych instrumentach.

Korzystając z dotacji, Polski Ośrodek Informacji
w Wilnie „Inforum” realizował projekt utworzenia pol-
skiego archiwum „Multiteka”. Zakres tego zadania to:
zgrywanie archiwalnych zdjęć w Litewskim Archiwum
oraz telewizji litewskiej, dokumentacja i archiwizacja
audiowizualna obchodów Roku Czesława Miłosza na
Litwie, realizacja dokumentalnego materiału o sybi-
rakach, kombatantach i nauczycielach polskich, kwe-
renda i zakup materiałów archiwalnych.

Na Ukrainie Federacja Organizacji Polskich zor-
ganizowała VI Młodzieżowe Międzynarodowe Polsko-
-Ukraińsko-Żydowskie Seminarium Arka 2011. Ośmio-
dniowe spotkanie odbywało się pod hasłem „Dzieci
jednego Boga – perspektywy i granice tolerancji we
współczesnym świecie”. Seminarium składało się
z trzech bloków: szkoleniowego, interaktywnego i pre-
zentacji narodowokulturalnych.

Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Woj-
skowymi we Lwowie zorganizowało prace porządko-
we na Cmentarzu Orląt we Lwowie, Cmentarzu Łycza-
kowskim, przy mogiłach zbiorowych w Melechowie,
Zboiskach, Hołosku, Jaśniskach i Lelechówku. Przy-
gotowano też uroczystości rocznicowe w Zadwórzu
oraz na cmentarzu w Busku.

Na Białorusi Społeczne Zjednoczenie „Towarzy-
stwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej” otrzymało wspar-
cie finansowe na organizację objazdów po Białorusi
pod hasłem „Polskie ślady na Białorusi”. Szlak wiódł
śladami Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, Cze-
sława Niemena, Jana Piwnika „Ponurego”, legendar-
nego dowódcy AK, a także do miejsc, gdzie znajdują
się pomniki polskiej architektury sakralnej i pałaco-
wej. W objazdach wzięło udział ok. 180 osób.

Lidzkie Zjednoczenie sprawowało też opiekę nad
grobami polskich żołnierzy.

Fundacja Semper Polonia wykorzystała dota-
cję Senatu na realizację dziesięciu własnych projek-
tów z zakresu promowania kultury polskiej i ochrony
dziedzictwa narodowego.

Europejski Dzień Polonii w Akwizgranie28

Dni Kultury Polskiej w Wilnie29

Warsztaty muzyczne w Koszalinie30

Stowarzyszenie na Rzecz Nowoprzybyłych Po-
laków w Nottingham otrzymało wsparcie finansowe
na organizację Festiwalu Kultury Polskiej. Najważniej-
szym punktem przedsięwzięcia była wystawa sztuki
polskich artystów zamieszkujących region East
Midlands, podczas której prezentowany był również
krótkometrażowy film „Animowana historia Polski”
w reżyserii Tomasza Bagińskiego. Wystawa dla publicz-
ności dostępna była w Bibliotece Miejskiej w Notting-
ham. Na jej uroczyste otwarcie przyszli zarówno
Polacy, jak i Brytyjczycy. Relacja z otwarcia emitowa-
na była przez telewizję BBC. Z wpisów w księdze
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gości wynika, że wystawę odwiedzili również turyści
z Francji, Chin oraz z Hiszpanii. W ciągu miesiąca
obejrzało ją ponad 1500 osób.

Efektem przedsięwzięcia było przybliżenie
mieszkańcom Nottingham i okolic dorobku współcze-
snej kultury ich polskich sąsiadów oraz promocja pol-
skich artystów.

Fundacja w swoim programie działań na rzecz
kultury ma m.in. projekt wspierania Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Nowym Jorku, którego rola w bada-
niach najnowszej historii i kształtowaniu wizerunku
Polski w świecie jest nie do przecenienia. W paździer-
niku instytut zorganizował, pod patronatem marszał-
ka Senatu Bogdana Borusewicza, sympozjum nauko-
we pt. „Polonijny Nowy Jork”. Wydarzenie wzbudziło
duże zainteresowanie Polonii. Tematyka wygłoszonych
wykładów dotyczyła historii nowojorskiej Polonii, roli
współczesnego środowiska polonijnego w Nowym
Jorku, sytuacji i perspektyw szkolnictwa polonijnego
na Wschodnim Wybrzeżu oraz kondycji polonijnych
organizacji studenckich w metropolii nowojorskiej. Na
zakończenie, w prezentacji pt. „Kolekcje Instytutu Pił-
sudskiego w dobie Internetu”, przestawiono rezultaty
digitalizacji wybranych kolekcji instytutu i pokazano
sposoby dotarcia do dokumentów przez jego stronę
internetową. Modernizacja strony internetowej i digi-
talizacja zbiorów została przeprowadzona dzięki do-
tacjom z budżetu Kancelarii Senatu.

KSZTAŁTOWANIE

POSTAW

OBYWATELSKICH

W ŚRODOWISKACH

POLONIJNYCH

I POLSKICH

Na wspieranie tych działań w 2011 r. z budżetu
Kancelarii Senatu RP wykorzystano 3 023 947,72 zł.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” organizo-
wało i wspierało obchody rocznic i świąt narodowych,
a także przeprowadzało i dofinansowało szkolenia li-
derów polonijnych. W celu zaktywizowania młodzieży
polonijnej pomocą objęto organizacje młodzieżowe
i harcerskie.

Na Litwie pomoc otrzymał Związek Harcerstwa
Polskiego. W 2011 r. zorganizował m.in. cztery obozy
letnie dla 245 harcerzy, kolonię zuchową dla 39 dzie-
ci oraz kurs instruktorski na stopień przewodnika dla
73 osób.

Na Łotwie grupa młodzieży, wspólnie z rówie-
śnikami z Polski, wzięła udział w dziewięciodniowym
rajdzie harcerskim do Mauthausen.

W Czechach Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
wykorzystało dotację na organizację Dni Kultury Stu-
denckiej w Czeskim Cieszynie, a Harcerstwo Polskie
– na obóz dla 57 harcerzy.

Na Białorusi wsparcie otrzymało Republikań-
skie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo”. Środki wy-
korzystano na działalność harcerską i zuchową – obo-
zy, zloty, szkolenia oraz na akcję przekazywania
Betlejemskiego Światełka Pokoju.

Na Ukrainie spośród organizacji działających
na rzecz dzieci i młodzieży największą pomoc otrzy-
mało Harcerstwo Polskie – hufce Barć i Wołyń. Środ-
ki wykorzystano na utrzymanie struktur, działalność
programową oraz organizację szkoleń instruktor-
skich, obozów, zlotów w Polsce i na Ukrainie. Rok
2011 był też rokiem stulecia Harcerstwa Polskie-
go. W 1911 r. powstały pierwsze drużyny skautowe
we Lwowie. Uroczyste obchody odbyły się w maju.
Przybyło na nie do Lwowa ok. 600 polskich harce-
rzy i 150 przedstawicieli ukraińskich organizacji
skautowych.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, wspólnie
z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,
Fundacją „Świat na Tak” i Europejską Unią Wspól-
not Polonijnych, zorganizowało konkurs dla dzieci
i młodzieży polonijnej „Być Polakiem”. Celem kon-
kursu było podtrzymanie tożsamości narodowej,
postaw patriotycznych i społecznych wśród dzieci
i młodzieży mieszkającej poza granicami Polski. Cho-
dziło też o zachęcanie ich do promocji polskiej tra-
dycji, kultury i języka.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: były
prezydent Lech Wałęsa, przewodniczący Parlamentu
Europejskiego Jerzy Buzek, prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Longin Komołowski i działaczka
polonijna, córka prezydenta Rzeczypospolitej na
uchodźstwie, harcmistrzyni Jagoda Kaczorowska.

Na konkurs, rozgrywany w trzech kategoriach
wiekowych: 8–12 lat, 13–15 lat i 16–19 lat, nadesłano
ok. 300 prac. 5 lipca 2011 r. odbyła się, z udziałem
wicemarszałek Senatu Grażyny Sztark, uroczystość
wręczenia nagród laureatom konkursu. Nagrodzono
23 osoby z 12 krajów. [31]

Integracja i aktywizacja środowisk polonijnych,
zwłaszcza młodzieży, to jeden z priorytetów Stowa-
rzyszenia „Wspólnota Polska”. Najważniejszą im-
prezą dla młodzieży w 2011 r. był VIII Światowy Zlot
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Młodzieży „Orle Gniazdo” pod hasłem „Tu Polska się
zaczęła”, który odbył się 7–16 lipca w Błażejewku pod
Poznaniem. Uczestniczyło w nim 179 przedstawicieli
młodzieży polonijnej z 18 państw. W programie złotu
znalazły się zajęcia warsztatowe, prowadzone przez
wykwalifikowanych instruktorów, nawiązujące do życia
codziennego w średniowiecznej Polsce i rzemiosł tam-
tego okresu, wycieczka Szlakiem Piastowskim – do
miejsc związanych z początkami polskiej państwowo-
ści, ale były również kursy dla studentów polonijnych
na tłumacza i opiekuna kolonijnego oraz warsztaty
dla liderów polonijnych na temat pozyskiwania fun-
duszy unijnych. [32]

Szkolenia młodych liderów odbywały się też we
Wrocławiu, Pułtusku, Bachotku, Hodyszewie. Brało
w nich udział po kilkadziesiąt osób.

W 2011 r. stowarzyszenie zorganizowało także
w 11 krajach Europy 11 szkoleń dotyczących opra-
cowywania projektów pozyskiwania funduszy ze
źródeł europejskich. Uczestniczyło w nich 226 repre-
zentantów organizacji polonijnych. Natomiast 67 li-
derów polonijnych odbyło wizyty studyjne w polskich
samorządach i organizacjach pozarządowych.

W ramach Forum Parlamentarzystów i Samo-
rządowców polskiego pochodzenia odbyły się szkole-
nia dla 25 samorządowców we Lwowie, z udziałem
polskich i ukraińskich ekspertów. Tematem spotkania
były unijne i polskie programy pomocowe, omówiono
też problematykę reform administracyjnych. Grupa
samorządowców z Ukrainy przebywała z wizytą stu-
dyjną w samorządach litewskich.

W grudniu 30 parlamentarzystów i samorzą-
dowców polskiego pochodzenia przebywało w War-
szawie. Zapoznali się z działalnością Biura Rady m.st.
Warszawy i Dzielnicy Śródmieście. Przysłuchiwali się
sesji Rady Miasta. Zostali przyjęci przez marszałka
Senatu Bogdana Borusewicza i wicemarszałka Sej-
mu Cezarego Grabarczyka. Złożyli wizytę w MSZ. [33]

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, re-
alizując zadania programowe o tym charakterze, po-
stawiła sobie za cel aktywizację środowisk polskich,
służącą uzyskaniu nowych umiejętności i doświadcze-
nia w zakresie działalności społecznej, środowisko-
wej, organizatorskiej i gospodarczej, podniesieniu rangi
polskiej mniejszości w kraju zamieszkania, zwłaszcza
młodego pokolenia.

Centrum Informacji Europejskiej „Pogranicze”
przy Związku Polaków na Białorusi w Brześciu otrzy-
mało dofinansowanie spotkań młodych liderów. Pro-
gram trzydniowych szkoleń obejmował informacje
na temat: zakresu działalności organizacji poza-

rządowych, zarządzania projektem, pozyskiwania
funduszy na realizację własnego projektu i progra-
mów stypendialnych.

Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie Ser-
ce” w Nowym Rozdole na Ukrainie, korzystając
z dotacji, zorganizowało szkolenie dla Polaków
z okręgu lwowskiego dotyczące prowadzenia działal-
ności gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu.
Podczas wykładów przedstawiono możliwości pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych, perspektywy zwią-
zane z przekwalifikowaniem się oraz prowadzeniem

VIII Światowy Zlot Młodzieży „Orle Gniazdo”32

Laureaci konkursu „Być Polakiem”31

Spotkanie w Warszawie33
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własnej działalności gospodarczej jako alternatywy
zatrudnienia. Uczestnicy poznali też podstawy pra-
wa podatkowego, procedury związane z założeniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej, zasady
sporządzania biznesplanu.

Fundacja Semper Polonia zorganizowała
w sierpniu 2011 r. w Warszawie VII edycję „Szkoły
Liderów”. W szkoleniu, będącym częścią fundacyjne-
go programu „Absolwent”, ukierunkowanego na za-
chęcanie młodzieży polskiego pochodzenia do dzia-
łalności na rzecz Polski i Polonii, wzięli udział głównie
stypendyści Semper Polonia, w większości liderzy po-
szczególnych Klubów Stypendystów.

Udział w szkoleniu, po wnikliwej selekcji, wzięło
sześć osób z Ukrainy, trzy z Białorusi, po dwie
z Litwy, Łotwy, Serbii, Czarnogóry, Rosji, Wielkiej Bry-
tanii i Francji oraz po jednej z Czech i Kazachstanu.

W programie sześciodniowego szkolenia znala-
zły się takie zagadnienia jak: użyteczność pracy me-
todą projektową, definiowanie projektów, etapy rozwo-
ju zespołu projektowego, lider i liderowanie grupie
projektowej, style kierowania zespołem, warunki efek-
tywnej pracy zespołu, motywowanie członków zespołu,
metody pozyskiwania sponsorów i współpraca z me-
diami, sztuka wystąpień publicznych i reguły współpracy
międzynarodowej. Wykładom towarzyszyły ćwiczenia.

„Szkoła Liderów 2011” zakończyła się przygoto-
waniem sześciu projektów kulturalno-edukacyjnych,
zaplanowanych na rok 2012 i ukierunkowanych na sty-
mulowanie dialogu między przedstawicielami młodzieży
polonijnej ze Wschodu i Zachodu, pobudzanie aktyw-
ności młodzieżowych środowisk polonijnych i upo-
wszechnianie wiedzy o polskiej kulturze, języku i hi-
storii z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazu.

Celem „Szkoły Liderów 2011” było wyposaże-
nie stypendystów Fundacji Semper Polonia, przedsta-
wicieli zarządów Klubów Stypendystów oraz młodych

liderów organizacji polonijnych w wiedzę teoretyczną
i umiejętności praktyczne niezbędne do sprawnego,
skutecznego planowania i zarządzania działalnością
organizacji metodą projektową.

Szkolenie objęło też zagadnienia związane
z funduszami unijnymi i możliwością skorzystania
z nich. Liderzy Fundacji Semper Polonia gościli w Se-
nacie RP. Na spotkaniu z młodymi ludźmi senator
Andrzej Person, przewodniczący Komisji Spraw Emi-
gracji i Łączności z Polakami za Granicą, podkreślił,
że Senat zaangażował się w kształcenie liderów polo-
nijnych. – Senat nie chce stracić kontaktu z młodzieżą,
nie chce, by ona utraciła kontakt z Polską, dlatego
wspiera edukację, naukę języka polskiego za granicą.
Stawia też na młodych, aktywnych ludzi, którzy mają
poczucie polskości i potrafią swoją pasją zarazić in-
nych – powiedział senator Person. [34]

UPOWSZECHNIANIE

WIEDZY O POLSCE

Na upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku
i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku
Polski i Polaków w świecie, szczególnie przez wspiera-
nie działalności programowej i infrastruktury redakcji
radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i por-
tali internetowych, w 2011 r. z budżetu Kancelarii Se-
natu RP wydano 8 595 083,97 zł, tj. 13,91 proc. wszyst-
kich środków przeznaczonych na zadania programowe.

Celem programu realizowanego przez Funda-
cję „Pomoc Polakom na Wschodzie” było wsparcie
polskich redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych
i polskich organizacji na Wschodzie, które – upo-
wszechniając polskie słowo drukowane, mówione,
przesyłane elektronicznie – służyły kultywowaniu pol-
skich tradycji i obyczajów, doskonaleniu języka pol-
skiego oraz udostępniały rzetelną informację o wyda-
rzeniach i problemach w miejscach zamieszkania
Polaków na Wschodzie i w Polsce.

Najwięcej zadań wspierających działalność me-
diów polskich podjęła fundacja na Ukrainie i Litwie.
Podobnie jak w innych krajach, pomoc redakcjom
i wydawcom obejmowała zakup sprzętu, pokrycie
kosztów papieru i druku, utrzymania strony interne-
towej, dofinansowanie kosztów emisji i przygotowa-
nia materiałów do audycji radiowych i telewizyjnych.
Ponadto Archiwum Wileńskie „Scripta Manet” otrzy-
mało dotację na digitalizację materiałów archiwalnych
i przygotowanie do umieszczenia na stronie interneto-
wej. Fundacja Dobroczynności i Wsparcia Rozgłośni
Radiowej „Znad Wilii” uzyskała środki na pokrycie

Liderzy Fundacji Semper Polonia w Senacie34
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kosztów emisji cyklicznych audycji: „Miłosz – Litwie
i Polsce przypisany”, „Stare wileńskie ulice”, „Maga-
zyn Kombatancki”, „Szkoły polskie na Litwie – osią-
gnięcia, problemy, perspektywy”, „Zwrot ziemi”. Zwią-
zek Polaków na Litwie otrzymał dotację na
zorganizowanie IV Konkursu dla Dziennikarzy Mediów
Polskich „Orle Pióro” w Wilnie.

Na Białorusi Zjednoczenie Społeczne „Zwią-
zek Polaków na Białorusi” w Brześciu, poza pomocą
w utrzymaniu redakcji i wydawnictw „Echa Polesia”
i „Brześć Katolicki”, otrzymało wsparcie na prowa-
dzenie szkoleń dziennikarskich, przygotowanie wy-
dawnictw multimedialnych oraz książek w wersji
elektronicznej.

Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej
otrzymało dotację na pokrycie kosztów emisji i przy-
gotowania materiałów do „Audycji Polskiej w Radiu
Lidzkim”, a także na wydanie okolicznościowego wy-
dawnictwa „Ziemia Lidzka”.

Fundacja organizowała również szkolenia kom-
puterowe, obsługi stron internetowych, spotkania kon-
ferencyjno-szkoleniowe dla dziennikarzy. W Warszawie
odbyły się dwa spotkania dla dziennikarzy, redaktorów
czasopism i portali internetowych z Litwy, Ukrainy i Bia-
łorusi. We współpracy z Towarzystwem Demokratycz-
nym Wschód zorganizowano szkolenie, podczas które-
go uczestnicy odwiedzili dwie warszawskie redakcje,
a następnie, pod opieką ekspertów, starali się wpro-
wadzić nowe rozwiązania na własnych stronach in-
ternetowych i w papierowych wersjach czasopism.

Uczestnicy dwóch szkoleń dla dziennikarzy ra-
diowych i telewizyjnych w Wilnie uczyli się emisji gło-
su, ćwiczyli dykcję, pracowali nad własnym wizerun-
kiem antenowym.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, korzy-
stając z dotacji z budżetu Kancelarii Senatu, wspie-
rało media polonijne na Zachodzie promujące kul-
turę polską popularyzujące wiedzę o Polsce oraz
Polonii i kształtujące pozytywny wizerunek Polski
w krajach zamieszkania.

W Ameryce Północnej wśród mediów, które
otrzymały pomoc w 2011 r., należy wymienić: kwar-
talnik „Myśl” i tygodnik „Takie Życie” w Kanadzie,
kwartalnik „Podhalanin” oraz „Głos Nauczycielski”
w Chicago, dwutygodnik „Gwiazda Poranna” w Ste-
vens Point, gazetę „Nowy Dziennik” w Nowym Jorku
wraz z elektroniczną wersją tego pisma. Środki wy-
korzystano m.in. na doposażenie redakcji.

W Argentynie wsparcie uzyskał wydawca
dwutygodnika „Nasza Gazeta”, a w Brazylii dofinan-

sowano koszty druku i kolportażu miesięcznika
„Kurierek” i wydawanie kwartalnika „Głos Polonii
Paulistańskiej”.

W Irlandii dofinansowano portal internetowy
„Polski Express” oraz miesięcznik „Polonia Extra”.

W Szwecji pomoc otrzymało Zrzeszenie Orga-
nizacji Polonijnych na częściowe pokrycie kosztów
wydawniczych kwartalnika „Nowa Polonia”.

We Włoszech dotację otrzymał wydawany
w Rzymie kwartalnik „Polonia Włoska”.

Popularyzowanie wiedzy o polskiej emigracji,
dokonaniach Polonii oraz działaniach kraju na rzecz
Polonii realizowane było przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” w formie prowadzenia portalu
internetowego „Świat Polonii”, Polonijnego Banku
Danych, wydawania kwartalnika „Wspólnota Polska”
oraz udostępniania ciągle wzbogacanego księgozbio-
ru o tematyce polonijnej.

Fundacja Semper Polonia prowadzi portal in-
ternetowy IUVENUM POLONIA (www.iuve.pl). Strona
jest hybrydą wortalu informacyjnego i portalu społecz-
nościowego. Serwis informuje o tym, co ważnego i in-
teresującego dzieje się w Polsce, prezentuje ciekawe
i pożyteczne inicjatywy polonijne, a także promuje ak-
tywną działalność na rzecz polskiej grupy etnicznej
na świecie, udostępniając swoim użytkownikom sze-
reg możliwości komunikowania się między sobą, m.in.
wewnętrzne forum dyskusyjne i profil facebookowy.

Równolegle na portalu publikowane były treści
związane bezpośrednio z działalnością fundacji. Suk-
cesywnie postępował także proces zacieśniania współ-
pracy redakcji portalu z Klubami Stypendystów.

IUVENUM POLONIA nawiązało również współ-
pracę m.in. z Fundacją Nowoczesna Polska, twórcą
portalu edukacyjnego „Wolne Lektury” oferującego
bezpłatnie pełne teksty polskich lektur szkolnych
w formie e-booków oraz audiobooków (funkcje IUVE-
NUM POLONIA zostały poszerzone o moduł pozwa-
lający na przeszukiwanie zawartości serwisu „Wolne
Lektury” i korzystanie z niej z poziomu Iuve.pl).

Senat, doceniając znaczenie mediów w integra-
cji środowisk polskich i polonijnych, a także kształto-
waniu postaw obywatelskich i promocji Polski w świe-
cie, od lat organizuje konkurs dla dziennikarzy polskich
zatrudnionych w mediach polskich i polonijnych
wydawanych poza krajem o nagrodę marszałka Se-
natu RP. Tematem konkursu w 2011 r. było „Życie
i praca na obczyźnie; wolność wyboru drogą do suk-
cesu?”. Organizatorzy konkursu chcieli zachęcić
dziennikarzy pracujących w polskich i polonijnych
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środkach społecznego komunikowania do ukazania
sylwetek osób, które odnalazły się na obczyźnie, osią-
gnęły sukces, nie tylko osobisty, i mogą być wzorem
do naśladowania.

Na konkurs nadesłano 37 prac z Niemiec, Re-
publiki Południowej Afryki, USA, Polski. Ich autorami
byli dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, a także
tworzący portale internetowe. Jury przyznało trzy na-
grody główne i pięć wyróżnień.

Małopolskie Forum Współpracy z Polonią
w Tarnowie otrzymało wsparcie z budżetu Kancelarii
Senatu na organizację dorocznego zjazdu dziennika-
rzy polonijnych z całego świata. Celem forum była m.in.
promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna tym
razem województwa zachodniopomorskiego. W XIX
Światowym Forum Mediów Polonijnych uczestniczyło
ponad 100 dziennikarzy z kilkudziesięciu krajów.

Fundacja „Oświata Polska za Granicą” w War-
szawie znaczną część otrzymanych środków przezna-
czyła na prenumeratę prasy polskiej dla polskich
organizacji na Wschodzie.

POMOC

CHARYTATYWNA

Na ten cel w 2011 r. wydano z budżetu Kance-
larii Senatu RP 2 684 604,45 zł.

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
podejmując działania o tym charakterze, ma na celu
poprawę bytu materialnego Polaków na Wschodzie
znajdujących się w złej sytuacji finansowej. Fundacja
wspiera ludzi starszych, dotkniętych chorobą, komba-
tantów, osoby zasłużone dla organizacji polskich na
Wschodzie, animatorów i twórców kultury polskiej, dzieci
i młodzież. Wsparcie otrzymali też nauczyciele języka
polskiego w polskich placówkach na Wschodzie.

Środki przekazywane są m.in. na zakup leków
i sprzętu rehabilitacyjnego, dożywianie dzieci, za-
kup odzieży, zapomogi losowe, żywnościowe pacz-
ki świąteczne.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” pomaga
osobom starszym, ubogim i chorym, mieszkającym
za wschodnią granicą Polski. Pokrywa koszty badań
i konsultacji medycznych, leczenia szpitalnego. Wspie-
ra dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia języka
polskiego, finansując ich dożywianie, zakup pomocy
naukowych i dojazdy do szkół. Niezamożni i zdolni
uczniowie polskich placówek oświatowych objęci są
specjalnymi stypendiami. Zapomogi otrzymało 196
nauczycieli języka ojczystego. 100 sybiraków z Litwy
i Białorusi obdarowano paczkami żywnościowymi
w okresie Bożego Narodzenia.

Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego w Częstochowie zrealizowała kolejną edy-
cję programu integracyjnego dla dzieci – uczniów
szkół z polskim językiem nauczania w rejonie so-
lecznickim na Litwie, pod hasłem „Polonijna Gwiazd-
ka na sportowo”. Były rozgrywki sportowe i gry
zręcznościowe, a także spotkania opłatkowe z pol-
skimi rówieśnikami.

Klub Stypendystów Fundacji Semper Polonia
Obwodu Żytomierskiego przeprowadził akcję cha-
rytatywną „Święta się zbliżają. Podaruj dzieciom
święta”. Stypendyści odwiedzili pierwszoklasistów
z polskiej szkoły w Żytomierzu. Zorganizowali dla
nich gry, zabawy, konkursy. Był też Święty Mikołaj
z prezentami. [35]

Senat RP przeznaczył ponad 400 tys. zł na Po-
lonijną Gwiazdkę 2011. Przyznana decyzją Prezy-
dium Senatu kwota umożliwiła przeprowadzenie ak-
cji pomocy świątecznej dla środowisk Polonii
i Polaków głównie na Ukrainie, Białorusi, Litwie,
w Rumunii, Armenii, Mołdawii, Gruzji i Rosji. W przed-
sięwzięcie zaangażowało się 12 polskich organizacji.
Dzięki nim, w okresie świątecznym do potrzebujących
rodaków dotarła pomoc w postaci artykułów codzien-
nego użytku (żywności, odzieży, obuwia, środków czy-
stości, dla dzieci – artykułów szkolnych i sportowych
oraz słodyczy), a także książki i upominki.

SPRAWY POLONII

W PRACACH SENATU

Opiekę nad Polonią i Polakami za granicą
w imieniu Senatu sprawuje marszałek Senatu. Jego
działania wspierają i uzupełniają: wicemarszałkowie,

Akcja „Święta się zbliżają. Podaruj dzieciom święta”35
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Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Gra-
nicą, szef Kancelarii Senatu oraz Biuro Polonijne.

Marszałek Senatu, wicemarszałkowie i senato-
rowie w kontaktach międzynarodowych bronią inte-
resów Polonii. Podczas wizyt zagranicznych w kra-
jach, w których żyje polska diaspora, marszałek
i senatorowie interesują się sprawami naszych roda-
ków. Spotykają się z przedstawicielami Polonii, za-
chęcają do kontaktów z Macierzą. Przy okazji oficjal-
nych wizyt gości z zagranicy w Senacie poruszane są
kwestie polskiej mniejszości narodowej. Ponadto mar-
szałek, wicemarszałkowie i senatorowie inspirują wy-
darzenia polonijne w Polsce i na całym świecie, pa-
tronują im i w nich uczestniczą. Ważnym zadaniem
jest także upowszechnianie w kraju wiedzy o naszych
rodakach na świecie, przybliżanie ich historycznego
dorobku i obecnych osiągnięć.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Pola-
kami za Granicą inicjuje rozwiązania legislacyjne po-
trzebne Polakom pozostającym poza granicami. Do
tej komisji trafiają projekty ustaw dotyczące Polo-
nii. Zadaniem komisji jest dbałość o utrzymanie więzi
Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszka-
łych za granicą z krajem. Komisja interesuje się ich
sytuacją prawną, inicjuje i koordynuje współpracę
środowisk polonijnych i polskich na świecie. Dba
również o ochronę dziedzictwa polskiej kultury poza
granicami, zabiega o utrwalenie tożsamości naro-
dowej Polaków, m.in. przez wspieranie polonijnej
działalności edukacyjnej. Komisja opiniowała wnio-
ski organizacji pozarządowych o zlecanie zadań na
rzecz Polonii.

W dyspozycji szefa Kancelarii Senatu pozo-
stawały środki budżetowe na pomoc dla Polonii
i Polaków poza granicami. Wykonując decyzje Pre-
zydium Senatu, zawierał on z organizacjami poza-
rządowymi umowy zlecające zadania, czuwał nad
prawidłowością ich realizacji i rozliczaniem przy-
znanych dotacji.

Biuro Polonijne Kancelarii Senatu zajmuje się
kontaktami roboczymi ze środowiskami polonij-
nymi. Tutaj wpływały wnioski o zlecanie zadań
w zakresie opieki nad Polonią, tu następowała ich
wstępna ocena. Przeprowadzana była analiza i kal-
kulacja kosztów zadania. Biuro Polonijne przygoto-
wywało dokumenty rozpatrywane następnie przez
Zespół Finansów Polonijnych, Komisję i Prezydium
Senatu, zajmowało się codziennymi kontaktami ze
środowiskami polonijnymi, urzędami i organizacja-
mi działającymi na rzecz Polonii w kraju. Zapew-
niało pomoc w organizacji wydarzeń polonijnych
w kraju i poza granicami.

POLONIJNA

RADA KONSULTACYJNA

Od 2002 r. przy marszałku Senatu działała
Polonijna Rada Konsultacyjna (PRK). Powoływana była
na czas kadencji. To organ doradczy marszałka w spra-
wach Polonii i Polaków za granicą. Stanowiła oficjalne
forum współpracy między Senatem a przedstawiciela-
mi największych organizacji polonijnych. Rada wypo-
wiadała się w sprawie najistotniejszych dla Polonii kwe-
stii. Określała potrzeby społeczności polskiej żyjącej
poza granicami przez opiniowanie kierunków działa-
nia oraz priorytetów finansowania zadań państwowych
dotyczących opieki nad Polonią na poszczególne lata.

Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku
Senatu VII kadencji zakończyła 12 września 2011 r.
czteroletnią pracę na rzecz Polonii i Polaków za gra-
nicą. Jej członkowie pozytywnie ocenili współpracę
z Senatem, jako opiekunem polskiej diaspory, i postu-
lowali, by w nowej kadencji nie zmieniły się zasady
finansowania tej opieki. Tadeusz Pilat, prezydent Eu-
ropejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, podkreślił, że są
różne ścieżki opieki finansowej nad Polonią, m.in. przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Polonia docenia to i korzysta z tych fun-
duszy, ale chciałaby, żeby to właśnie przez Senat szedł
główny strumień pieniędzy. Według T. Pilata oznacza-
łoby to dochowanie wierności tradycji międzywojen-
nej i dalsze wykorzystywanie mechanizmów, które,
w ocenie PRK, sprawdziły się. Marszałek Senatu po-
dziękował członkom rady za cztery lata współpracy
i zachęcał do uczestniczenia w życiu politycznym i spo-
łecznym krajów zamieszkania. Wyraził wdzięczność za
wskazówki i rady, które pozwoliły coraz trafniej adre-
sować pomoc dla naszych rodaków poza granicami.

W skład Polonijnej Rady Konsultacyjnej VII ka-
dencji wchodzili: Andrzej Alwast z Rady Naczelnej Po-
lonii Australijskiej, Andżelika Borys ze Związku Pola-
ków na Białorusi, Emilia Chmielowa – prezes Federacji
Organizacji Polskich na Ukrainie, André Hamerski – pre-
zes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Pol-
skiej „Braspol” na stan Rio Grande do Sul, Józef Kwiat-
kowski – prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich na
Litwie „Macierz Szkolna”, Teresa Berezowski – prezes
Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Jan Mokrzycki ze Zjed-
noczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Tadeusz A.
Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polo-
nijnych, Aleksander Sielicki – przewodniczący Regio-
nalnej Organizacji Polskie Centrum Narodowo-Kultu-
ralne „Jednost” w Krasnodarze, Władysław Zacharia-
siewicz – nestor Polonii Amerykańskiej.
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SPOTKANIA W SENACIE

Z MŁODYMI LIDERAMI

Od kilku lat Senat inwestował w kształcenie
liderów polonijnych. W 2009 r. wsparł Stowarzy-
szenie „Szkoła Liderów”, które realizuje projekt ad-
resowany do młodych, aktywnych społecznie, poli-
tycznie lub kulturalnie przedstawicieli Polonii
i Polaków mieszkających za granicą. Celem szkoły
jest rozwój kompetencji liderskich uczestników,
dostarczanie narzędzi oraz inspiracji do dalszych
działań w środowiskach polonijnych i lokalnych
w krajach zamieszkania. Oprócz pozyskiwania mło-
dych ludzi do działalności polonijnej, program ma
także na celu wzmacnianie więzi z Polską. Warsz-
taty i wizyty studyjne zapewniają młodym ludziom
nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami
polonijnymi na świecie i z Polakami w kraju. Po-
zwalają integrować Polonię. Liderzy stanowią ol-
brzymi kapitał społeczny dla Polski. Stają się jej
ambasadorami w świecie. W 2009 r. w programie
uczestniczyli młodzi ludzie ze Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady oraz Europy Zachodniej. W 2010 r.
szkoła była zorganizowana dla liderów z Argentyny
i Brazylii oraz z całej Europy. W 2011 r. w III edycji
„Szkoły Liderów” wzięli udział młodzi ludzie z Bra-
zylii, Australii i Nowej Zelandii, a następnie z Litwy,
Rosji i Ukrainy. Zorganizowano także szkolenie li-
derskie dla działaczy środowisk polskich i polonij-
nych z Wielkiej Brytanii, które odbyło się w Edyn-
burgu. Na szkolenie liderów oraz kształcenie dzieci
i młodzieży polskiego pochodzenia od kilku lat sta-
wia Fundacja Semper Polonia.

W lipcu 2011 r. marszałek Senatu spotkał się
z uczestnikami „Szkoły Liderów Polonijnych” (or-
ganizowanej przez Stowarzyszenie „Szkoła Lide-
rów”) z Brazylii, Australii i Nowej Zelandii. Zachęcał
młodych ludzi, by byli krytyczni i aktywni, bo tylko
taka postawa prowadzi do postępu. Marszałek przy-
pomniał, że idea szkolenia liderów została rozpo-
wszechniona w Polsce przez związek zawodowy
NSZZ „Solidarność”. W jego ocenie ta działalność
wspomagała powstanie niekomunistycznych elit.
– Znacznie łatwiej działać, jeśli ktoś wskaże, jak to
robić – mówił marszałek. Dodał, że Senat chętnie
wspiera kształcenie liderów. Traktuje to jako inwe-
stycję w nowe kadry, w przyszłość. Młodzi liderzy
dziękowali Senatowi za finansowanie „Szkoły Lide-
rów”. Mówili, że wizyta w kraju przodków jest dla
nich impulsem do dalszego działania, napawa opty-
mizmem i dumą z przemian, które dokonały się
w Polsce, i zachęca do współpracy.

W lipcu 2011 r. w Senacie marszałek Bogdan
Borusewicz spotkał się z młodymi Kanadyjczykami
polskiego pochodzenia, którzy stworzyli ruch Quo
Vadis Nova Polonio (QV). To aktywni, nastawieni na
sukces ludzie, którzy mają chęć działania i ambicję
zjednoczenia młodej Polonii z całego świata. Przybyli
do Polski, by zabiegać o poparcie dla ruchu młodej
Polonii i opowiedzieć o efektach III Międzynarodowej
Konferencji Młodych Liderów Polonijnych, która od-
była się w Toronto w maju 2011 r. Ruch rozwija się od
2009 r. Wówczas w konferencji wzięło udział 117 de-
legatów z całej Kanady. Jej ideą było poznawanie
wspólnego dziedzictwa, dążenie do jedności, wyłania-
nie i kształtowanie liderów. Trzecia edycja miała wy-
miar międzynarodowy i przekształciła się w ruch mło-
dych ludzi z Ameryki i Europy, nie tylko studentów,
ale osób, które pracują, robią kariery w biznesie,
w lokalnej polityce krajów zamieszkania, a jednocze-
śnie chcą budować mosty z krajem przodków. Ten
ruch zasilili liderzy kształceni w Polsce przez „Szkołę
Liderów Polonijnych”. [36]

W sierpniu 2011 r. z uczestnikami „Szkoły Li-
derów”, organizowanej przez Fundację Semper Polo-
nia, spotkali się w Senacie senator Andrzej Person,
przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą, i senator Barbara Borys-Da-
mięcka, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Środ-
ków Przekazu. To już VII edycja „Szkoły Liderów”, pro-
wadzonej przez fundację. Senator Person podkreślił,
że Senat VII kadencji zaangażował się w kształcenie
liderów polonijnych. Stawia na młodych, aktywnych
ludzi, którzy mają poczucie polskości i potrafią swoją
pasją zarazić innych. Senator Borys-Damięcka nama-
wiała młodych ludzi, by korzystali z doświadczenia,
umiejętności i wiedzy ludzi kultury i sztuki z Polski,
by promowali polską kulturę, poprawną polszczyznę
i w oparciu o te wartości budowali wspólnotę polską
poza granicami naszej Ojczyzny.

Spotkanie liderów polonijnych z marszałkiem Senatu36



27

2012
SENAT NA RZECZ

POLONII W 2012 R.

W
 2012 r. zmieniły się zasady finanso-
wania zadań realizowanych na rzecz
Polonii i Polaków poza granicami. Do

tej pory pieniądze na ten cel były w budżecie Kancela-
rii Senatu. Od 2007 r., kiedy praca Senatu na rzecz
Polonii została doceniona i budżet na opiekę nad nią
wzrósł o 46 proc., utrzymywał się na poziomie
75 mln zł rocznie. W 2012 r. w budżecie Kancelarii Se-
natu pozostawiono 10 mln zł na dokończenie inwesty-
cji i realizację zadań programowych. Pozostałe pienią-
dze znalazły się w gestii resortu spraw zagranicznych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2012 r. Senat przeznaczył 4 140 000 zł na
kontynuację sześciu inwestycji. Wszystkie realizowa-
ne są przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Przyznane dotacje według krajów wynoszą:

RUMUNIA

Nowy Sołoniec – rozbudowa Domu Polskiego. Zo-
stał zbudowany w latach 1996–1997, dziś wymaga
remontu, ale też rozbudowy, gdyż jest za mały dla
aktywnego środowiska Polaków na Bukowinie. Roz-
budowa umożliwi modernizację istniejącego obiek-
tu, a stworzenie bazy hotelowej – utrzymanie Domu
Polskiego. Jest on siedzibą Stowarzyszenia Polaków
w Nowym Sołońcu. [37]

UKRAINA

Bar – budowa Domu Kultury Polskiej z częścią
przeznaczoną na cele oświatowe. W budynku będzie
sala wielofunkcyjna oraz biblioteka, sala komputero-
wa, klasy, pokój nauczycielski, pomieszczenia biuro-
we. Użytkownikiem budynku będzie Kulturalno-Oświa-
towe Stowarzyszenie Polaków w Barze. [38]

LITWA

Połuknie – dzięki pomocy Senatu i pieniądzom
miejscowego samorządu w 2012 r. przeprowadzony
zostanie remont dachu budynku szkolnego i pomiesz-
czeń dydaktycznych. Szacuje się, że w Połukniach
70 proc. mieszkańców jest polskiego pochodzenia. [39]

Troki – Senat wsparł dalsze prace remontowe
w polskiej szkole średniej, do której uczęszcza 210
uczniów. Szacuje się, że w tym rejonie ok. 30 proc.
mieszkańców jest polskiego pochodzenia.

CZECHY

Orłowa-Lutynia – dalsze prace remontowe w Domu
Polskim, w którym koncentruje się życie kulturalne
miejscowego polskiego środowiska.

WĘGRY

Budapeszt – remont Domu Polskiego, realizowany
przy wsparciu Senatu. Dom jest miejscem integrują-
cym węgierską Polonię, centrum spotkań Polaków
z Węgier, obchodów świąt i narodowych rocznic. [40]

Rumunia
– 2 139 786 złUkraina

– 1 140 000 zł

Litwa
– 776 188 zł

� Czechy – 60 749 zł
� Węgry – 23 277 zł
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ZADANIA PROGRAMOWE

W związku ze zmianą w naszym kraju systemu
pomocy środowiskom polskim i polonijnym za gra-
nicą oraz wielokrotnym zmniejszeniem środków na
ten cel w budżecie Kancelarii Senatu w 2012 r. Prezy-
dium Senatu RP przyznało na realizację zleconych
zadań programowych wspierających polską diasporę
dotacje w wysokości 5 860 000 zł, czyli ok. 9,5 proc.
sumy, jaką Senat dysponował rok wcześniej.

Rozbudowa Domu Polskiego w Nowym Sołońcu37

Budowa Domu Kultury Polskiej w Barze38

Szkoła w Połukniach39

Dom Polski w Budapeszcie40

Podział dotacji przyznanych w 2012 r.
na realizację zadań programowych
według kierunków działania
na rzecz Polonii i Polaków za granicą

I. Pomoc organizacjom i środowiskom polonijnym
i polskim w świecie – 96 318 zł

II. Wspieranie oświaty – 3 631 785 zł

III. Promowanie kultury polskiej i ochrona
polskiego dziedzictwa narodowego
poza granicami kraju – 1 316 347 zł

IV. Wspieranie kształtowania postaw
obywatelskich w środowiskach polonijnych
i polskich – 376 145 zł

V. Upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku
i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego
wizerunku Polski i Polaków – 272 193 zł

VI. Pomoc socjalna i charytatywna – 167 212 zł

II. 61,98%III. 22,47%
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4
%

V
. 4,64%

V
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W nowej sytuacji Prezydium Senatu podjęło
uchwałę, w myśl której w 2012 r. o dotacje z budżetu
Kancelarii Senatu mogły ubiegać się tylko organiza-
cje pozarządowe realizujące w 2012 r. zadania pro-
gramowe powtarzające się i kontynuowane, objęte
wsparciem Kancelarii Senatu co najmniej w jednym
roku z okresu 2007–2011, jeżeli łączna dotacja udzie-
lana wnioskodawcy w każdym roku była mniejsza niż
500 000 zł.

Zapis ten spowodował, że wśród beneficjen-
tów w 2012 r. zabrakło największych partnerów Kan-
celarii Senatu, przez wiele lat współdziałających na
rzecz pomocy polskim środowiskom w świecie, ta-
kich jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fun-
dacja Semper Polonia czy Fundacja „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie”. 128 zadań programowych,
dofinansowanych przez Senat RP, realizuje 89 or-
ganizacji pozarządowych.

Zgodnie z uchwałą Prezydium Senatu RP, dzia-
łania na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2012 r.
prowadzone są według takich samych kierunków jak
w okresie 2009–2011.

WSPIERANIE

ORGANIZACJI

I ŚRODOWISK

POLONIJNYCH

ORAZ POLSKICH

W ŚWIECIE

5 maja 2012 r. w akwizgrańskim ratuszu,
w sali koronacyjnej Karola Wielkiego, podczas uro-
czystego spotkania niemiecka Polonia po raz kolejny
wręczała nagrody „Polonicus”, przyznawane wybit-
nym przedstawicielom świata polityki, kultury, Kościo-
ła katolickiego oraz życia społecznego, angażującym
się na rzecz mieszkających na obczyźnie rodaków,
i osobistościom zabiegającym o pojednanie między
Polakami a Niemcami. Szczególnym momentem tej
uroczystości było uhonorowanie przez Konwent
Organizacji Polskich w Niemczech medalem „Cordi
Poloniae” marszałka Senatu RP Bogdana Boruse-
wicza za wieloletnią opiekę nad Polonią i za wystę-
powanie w obronie jej praw. Dziękując za wyróżnie-
nie, marszałek powiedział, że medal jest „wyzwaniem
do kontynuowania opieki nad Polonią”. Wyraził
też przekonanie, że inicjatywa przyznawania nagród
„Polonicus” „dobrze służy wzajemnemu poznawaniu
się i zbliżaniu narodów polskiego i niemieckiego”.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w Akwizgranie41

Laureaci nagrody „Polonicus 2012”42

Nagroda „Polonicus 2012” dla prof. Alfonsa Nossola43

Nagroda „Polonicus 2012” dla Angeliki Schwall-Duren44
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Laureatami tej nagrody są m.in.: prof. Władysław Bar-
toszewski, prof. Jerzy Buzek, prof. Norman Davis, prof.
Karl Dedecius. Ich działalność – podkreślił marszałek
– ma wymiar ponadnarodowy, europejski. Nawiązując
do obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za
Granicą, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że
dzięki ciężkiej pracy na obczyźnie Polacy są najlepszą
wizytówką Polski. Dodał, że święto Polonii nabiera
szczególnego znaczenia w Akwizgranie – na styku gra-
nic Niemiec, Holandii i Belgii, gdzie zrodziła się idea
zjednoczonej Europy. Taka formuła spotkań Polonii
i przedstawicieli władz państwa zamieszkania służy
budowaniu jedności europejskiej. Przy tej okazji mar-
szałek wspomniał o naszej współodpowiedzialności za
przyszłość Europy. Zjednoczona Europa to jedność
w różnorodności. Europę tworzy wiele różnych nacji,
ludzi mówiących różnymi językami. Największym do-
wodem tej różnorodności jest bogactwo mniejszości
narodowych i etnicznych. Dlatego tak ważne jest pro-
mowanie kulturalnej i duchowej różnorodności. Mar-
szałek zapewnił, że Senat nadal będzie patronował
Polonii i Polakom mieszkającym za granicą.

Laureatami nagrody „Polonicus 2012” zosta-
li: w kategorii dialogu polsko-niemieckiego – Angeli-
ca Schwall-Duren, minister w rządzie Nadrenii Pół-
nocnej-Westfalii, za zasługi na rzecz budowy wza-
jemnego zaufania i porozumienia między Polakami
i Niemcami, w kategorii organizacji życia polonijne-
go – Helena Miziniak, honorowy prezes Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych i wiceprezes Zjednocze-
nia Polskiego w Wielkiej Brytanii, za długoletnią dzia-
łalność na rzecz Polonii w Wielkiej Brytanii, w kate-
gorii kultury – Krystyna Janda za wybitny dorobek
aktorski, zaangażowanie w europejskie porozumie-
nie między Polską i zachodnią Europą. Nagrodę ho-
norową przyznano ks. abp. prof. Alfonsowi Nossolo-
wi za wieloletnią skuteczną działalność na rzecz po-
jednania między Polakami i Niemcami.

Delegacja Senatu RP spotkała się z przedsta-
wicielami kilkunastu największych organizacji polo-
nijnych działających w Niemczech. [41–44]

W 2012 r. na realizację zadań programowych
wspierających organizacje polonijne i polskie w świe-
cie Senat przyznał dotacje w wysokości 96 318 zł.

Korzystając z tych środków, Fundacja na rzecz
Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białym-
stoku wspiera działalność organizacji polskich na
Białorusi. Zorganizowała kolejną edycję polskiego
Dnia Dziecka w tym kraju. Stowarzyszenie Rozwoju
Społecznego w Rzeszowie, dzięki pomocy Senatu,
realizuje program wsparcia organizacji polonijnych

w pozyskiwaniu środków europejskich i lokalnych.
Warsztaty odbywają się w Polsce i za granicą. Uczest-
nikami projektu są przedstawiciele organizacji polo-
nijnych z 15 krajów Unii Europejskiej – 30 osób zain-
teresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności
w zakresie zarządzania projektami, deklarujących
gotowość wspierania organizacji na „swoim” terenie,
i 150 osób chcących realizować projekty finansowa-
ne ze środków Unii Europejskiej lub lokalnych. Aka-
demia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kul-
tury w Olsztynie wykorzystała dotację na organizację
VI Spotkania Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wie-
ku zza wschodniej granicy. Organizatorzy zaprosili
przedstawicieli dziesięciu uniwersytetów ze Wscho-
du: z Białorusi – z Brześcia i dwa z Grodna; z Litwy
– z Wilna, Kłajpedy, Kiejdan, Solecznik; z Mołdawii
– z Bielec i Kiszyniowa oraz z Ukrainy – ze Lwowa.

OŚWIATA

POLONIJNA

Podobnie jak we wszystkich poprzednich latach,
także w 2012 r. najwięcej środków (61,98 proc.
budżetu przewidzianego na wszystkie zadania pro-
gramowe) Senat przeznaczył na rozwój oświaty polonij-
nej. Kwotą 3 631 785 zł wsparł realizację 70 projek-
tów. Adresaci większości podejmowanych zadań to
dzieci i młodzież ze środowisk polskich na Wscho-
dzie. Senat dofinansowuje pomoc stypendialną, dy-
daktyczną i metodyczną, wychowanie przez sport,
konkursy, olimpiady wiedzy o języku, literaturze i kul-
turze Polski.

Dzięki otrzymanej dotacji Stowarzyszenie Sym-
patyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersy-
tetu Śląskiego w 2012 r. organizuje wyjazdowe szkoły
języka polskiego w Mołdawii, Rosji, Gruzji, Kirgistanie,
na Ukrainie i Białorusi. Łącznie w ciągu całego roku
powstanie dziesięć szkół o charakterze kursowo-warsz-
tatowym, prowadzonych przez wykwalifikowanych
i doświadczonych wykładowców z Uniwersytetu Ślą-
skiego oraz absolwentów specjalistycznych studiów po-
dyplomowych. Zorganizowanie szkół jest odpowiedzią
na zapotrzebowanie lokalnych środowisk polonijnych,
których członkowie z różnych powodów (m.in. odle-
głości, kosztów przejazdu i pobytu, trudności organi-
zacyjnych) nie mogą w pełni realizować potrzeby kon-
taktu z językiem i kulturą polską. Edukacją objętych
zostanie 490 osób. Stowarzyszenie organizuje też Let-
nią Szkołę Języka, Literatury i Kultury Polskiej oraz
warsztaty polonistyczne dla nauczycieli z zagranicz-
nych szkół z polskim językiem nauczania.
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Fundacja „Nowoczesna Polska” w 2012 r. kon-
tynuuje realizację projektu „Wolne Lektury”, który
polega na udostępnianiu pełnych tekstów lektur szkol-
nych w Internecie na stronie www.wolnelektury.pl, pro-
mocji tego zbioru wśród pracowników polskich szkół,
organizacji, bibliotek i instytucji wspierających pol-
skie dzieci i młodzież za granicą, promocji czytelnic-
twa wśród Polonii oraz krzewieniu polskiej tradycji
przez popularyzację literatury w ojczystym języku.
Plan zakłada m.in. powiększenie zasobów biblioteki
„Wolne Lektury” o kolejne 110 utworów z klasyki lite-
ratury polskiej i opublikowanie 20 przekładów pol-
skich lektur szkolnych na języki obce.

Z inicjatywy Zjednoczenia Społecznego „Pol-
ska Macierz Szkolna” 22 kwietnia 2012 r. w Grodnie
odbyło się V Dyktando Polskie na Białorusi. Do rywa-
lizacji przystąpiło 220 osób. Tegoroczne dyktando po-
święcone zostało pamięci wicemarszałek Senatu Kry-
styny Bochenek, która zginęła w katastrofie lotniczej
pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. Podjęto decy-
zję o upamiętnieniu wicemarszałek, nadając Dyktan-
du Polskiemu na Białorusi jej imię. Dyktando jest naj-
większą imprezą promującą język polski w tym kraju.
Odbywa się co drugi rok i jest kontynuacją ogólno-
polskiego dyktanda – najstarszej i największej imprezy
promującej kulturę języka polskiego, którego twórczy-
nią była wieloletnia dziennikarka radiowa, senator
i wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek.

W rywalizacji o tytuł mistrza polskiej ortografii
mogli wziąć udział wszyscy chętni, oprócz absolwen-
tów polonistyki. Uczestnicy przybyli z całej Białorusi:
Grodna, Wołkowyska, Lidy, Słonimia, Brześcia, Miń-
ska, Baranowicz, Iwacewicz, Homla, a także miejsco-
wości mniejszych, gdzie prowadzone są zajęcia
z języka polskiego. Dyktanda sprawdzało 23 jurorów.
Mistrzem polskiej ortografii na Białorusi został Anto-
ni Lenartowicz z Indury, uczeń liceum społecznego
ZS PMS. Wyróżniono 22 osoby. Wszyscy zwycięzcy
otrzymali nagrody rzeczowe. [45–47]

Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej
i Współpracy Międzynarodowej Freya organizuje Zlot
Młodzieży Polonijnej Polonicus – spotkanie młodzie-
ży polskiego pochodzenia, mające na celu populary-
zację wiedzy o Polsce. Projekt będzie realizowany
w blokach: 1) obywatelskim: zaplanowano dyskusje
o tożsamości narodowej, pielęgnowaniu kultury pol-
skiej; odbędą się też spotkania z przedstawicielami
organizacji pozarządowych, mniejszości narodowych
mieszkających we Wrocławiu, reprezentantami uczel-
ni i władzy miejskiej, 2) kulturalno-krajoznawczym:
uczestnicy wezmą udział w zajęciach na temat współ-
czesnych aspektów polskiej kultury, a także pozna-

wać będą Wrocław jako miasto wielokulturowe, z bo-
gatym życiem intelektualnym i artystycznym, 3) ję-
zykowym: prowadzone będą ćwiczenia rozwijające
sprawności językowe. W zlocie weźmie udział mło-
dzież polskiego pochodzenia z Niemiec, Włoch, Fran-
cji, Rosji i Ukrainy.

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Gro-
dzieńszczyzny w Białymstoku realizuje XI edycję
akcji „Pomoc stypendialna osobom polskiego pocho-
dzenia z Białorusi studiującym na uczelniach
wyższych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem

V Dyktando Polskie w Grodnie45

V Dyktando Polskie w Grodnie46

V Dyktando Polskie w Grodnie47
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woj. podlaskiego”. Adresatami wsparcia są studenci
– wolontariusze fundacji. Pomoc przyznaje się oso-
bom z niezamożnych rodzin, niekorzystającym z in-
nych źródeł wsparcia, angażującym się w działalność
organizacji polskich na Białorusi.

Fundacja Międzynarodowy Instytut Edukacji
w Warszawie organizuje kurs doskonalenia metodycz-
nego dla polonijnych nauczycieli w nauczaniu języka
polskiego i innych przedmiotów wykładanych po pol-
sku i dla nauczycieli – animatorów kultury polskiej
w skutecznym jej krzewieniu. Zadanie będzie realizo-
wane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Na-
uczycieli „Wschód – Zachód”. Kurs został tak pomy-
ślany, aby spełniać merytoryczne, godzinowe i orga-
nizacyjne wymogi określone przepisami prawa oświa-
towego, dotyczącego doskonalenia nauczycieli.
Uczestnikami będą nauczyciele, studenci i animato-
rzy kultury polskiego pochodzenia, z reguły posiada-
jący Kartę Polaka, pochodzący głównie z krajów po-
łożonych na wschód od Polski.

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji
w Toruniu, korzystając z pomocy Senatu RP, pro-
wadzi XI edycję konkursu czasopisma „Archiwum
Emigracji”, w którym wyróżniane są prace doktor-
skie i magisterskie na tematy związane z historią
kultury emigracji polskiej w XX w. Od 2000 r. „Ar-
chiwum Emigracji” przyznaje nagrody w czterech
dziedzinach: literaturoznawstwa, historii, historii
kultury i socjologii oraz historii sztuki. Nagrodę przy-
znaje międzynarodowe jury, stanowiące redakcję
czasopisma „Archiwum Emigracji”, raz w roku,
w październiku, podczas inauguracji roku akade-
mickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Oprócz nagrody pieniężnej laureaci
otrzymują wydawnictwa Archiwum Emigracji Biblio-
teki UMK i dyplom rektora UMK. Prace mogą zgła-
szać instytuty naukowe, promotorzy i recenzenci.

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszech-
na” w Gdańsku realizuje projekt „Polskość mieszka
w języku”. Podczas pobytu na Kaszubach dzieci i mło-
dzież polskiego pochodzenia z Ukrainy łączą inten-
sywną naukę języka polskiego z bogatym programem
kulturalno-oświatowym oraz rekreacyjno-sportowym.
Nauka języka polskiego, prowadzona przez wykwali-
fikowanego lektora, odbywa się codziennie. Dzieci
będą poznawać także polską historię i obyczaje.
W programie przewidziane jest też zwiedzanie pol-
skiego Wybrzeża i Kaszub oraz udział w zajęciach
rekreacyjno-sportowych i integracyjnych.

Stowarzyszenie Promyk w Marzeninie realizuje
przedsięwzięcie pod hasłem: „IV Letnia Szkoła Języ-
ka – warsztaty językowe i praktyki zawodowe dla mło-

dzieży polskiego pochodzenia z Bukowiny rumuń-
skiej”. Projekt stanowi kontynuację wieloletniego pro-
gramu mającego na celu podniesienie kwalifikacji
językowych i zawodowych uczniów polskiego pocho-
dzenia z Rumunii, rozbudzanie ich aspiracji eduka-
cyjnych dla poprawy jakości życia i pracy. Edukacja
będzie prowadzona w  formie warsztatów językowych,
mających na celu pogłębienie znajomości języka oj-
czystego, oraz praktyk zawodowych (w porozumie-
niu z władzami oświatowymi Rumunii) w zakresie
administracji. Uczestnicy projektu to 29-osobowa
grupa polonijna – 27 uczniów i 2 opiekunów, nauczy-
cieli z liceum w Gura Humorului, w Rumunii. Ucznio-
wie z Rumunii realizują program dydaktyczny liceum
także w języku polskim, co stanowi efekt wielu lat
pracy w ramach programu „Dzieci Bukowiny”. Bar-
dzo ważne są dla nich możliwości kontaktu z Polską
i pogłębiania znajomości języka polskiego.

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce
– Dzieciom” w Gdyni otrzymała fundusze z Senatu na
kontynuację akcji integracji dzieci pochodzenia polskie-
go z sierocińców litewskich z krajem ich przodków. Fun-
dacja od 19 lat pomaga mieszkańcom litewskich siero-
cińców. W 2012 r. dzieci z Litwy część wakacji spędzą
u rodzin na Pomorzu, a część na koloniach. Celem tej
działalności jest integracja dzieci z rodzinami z Trój-
miasta i okolic oraz organizowanie im wypoczynku
letniego, udzielanie pomocy charytatywnej, pomoc
w adopcjach (31 dzieci adoptowanych). Podopiecz-
nymi fundacji są wychowankowie trzech sierocińców:
Szkoły – Internatu nr 3 w Nowej Wilejce, Domu Dziec-
ka nr 3 w Wilnie i Domu Dziecka w Solecznikach.
Dzieci przyjeżdżają do Polski kilka razy w roku.

Dzięki pomocy finansowej Senatu wiele orga-
nizacji pozarządowych organizuje w Polsce obozy, ko-
lonie i inne formy wypoczynku dla dzieci polskiego
pochodzenia, zwłaszcza z Białorusi, Ukrainy i Litwy.
Niemal zawsze rekreacja łączona jest z nauką języka
polskiego, polskiej historii i kultury.

Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej, dzięki pomocy Senatu RP, organizuje we
wrześniu III Kresowy Festiwal Polonijny Młodzieży
Szkolnej. W imprezie weźmie udział ok. 180 dzieci
polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi oraz
ok. 150 dzieci z Polski. Rywalizacja sportowa obej-
mie takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, piłka nożna,
badminton i lekkoatletyka.

Areną zmagań sportowych staną się obiekty
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, korty teniso-
we Klubu Tenisowego Return oraz wybrane boiska
szkolne.
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PROMOWANIE

KULTURY POLSKIEJ

I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

POZA GRANICAMI KRAJU

Na realizację zadań w tym zakresie Senat RP
przeznaczył dotacje w wysokości 1 316 347 zł, czyli
22,47 proc. kwoty przyznanej na wszystkie zlecone
zadania programowe. Wsparł finansowo 20 projek-
tów promujących polską kulturę.

Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Zarząd
Główny w Warszawie, korzystając z dotacji Senatu
RP, organizuje w sierpniu tygodniowy XXI Światowy
Festiwal Poezji Marii Konopnickiej. To impreza cyklicz-
na, odbywająca się w Przedborzu i Górach Mokrych.
Każdego roku na festiwal przyjeżdża ok. 400 uczest-
ników polonijnych z różnych stron świata, aby przed-
stawić własne aranżacje twórczości Marii Konopnic-
kiej. Warunkiem udziału w festiwalu jest wykonanie
dwóch utworów w języku polskim. Zaplanowano tur-
niej recytatorski i turniej poezji śpiewanej. Dotych-
czas w festiwalu uczestniczyło ok. 8300 osób z 85
państw. Towarzystwo współpracuje z wieloma orga-
nizacjami społeczno-kulturalnymi w środowiskach
polonijnych i polskich na całym świecie oraz ze szko-
łami. Festiwalowi towarzyszą: recitale, koncerty, spo-
tkania autorskie ze znanymi artystami i twórcami.
Poza tym organizuje się ogniska, dyskoteki, wyjazdy
do miejsc związanych z życiem i twórczością Marii
Konopnickiej.

Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kultural-
nego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czere-
mosz” w Węgorzewie, dzięki wsparciu Senatu, reali-
zuje projekt „Taniec jednoczy”, skierowany do
wszystkich środowisk mniejszości narodowych w Pol-
sce: ukraińskiej, niemieckiej, białoruskiej, romskiej, sło-
wackiej, rosyjskiej, greckiej, żydowskiej, ormiańskiej,
karaimskiej, tatarskiej i innych oraz społeczności lo-
kalnych Węgorzewa i okolic, a także do mniejszości
narodowych i środowisk polonijnych w innych pań-
stwach. Projekt składa się z czterech części: „Program
Pomost” – 11 dni, Międzynarodowa Noc Świętojań-
ska w Węgorzewie – trzy dni, XVII Międzynarodowy
Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
Mniejszości Narodowych – cztery dni, Międzynarodo-
we Integracyjne Warsztaty Taneczne – osiem dni.
W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie ok. 610 osób,
w tym 250 przedstawicieli środowisk polskich z Ro-
sji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Estonii.

Fundacja Kresy – Syberia w Warszawie otrzy-
mała wsparcie na kontynuację budowy Wirtualnego
Muzeum Kresy – Syberia oraz audiowizualnego ar-
chiwum sybiraków. Prace związane z budową wirtu-
alnego muzeum mają na celu: zaplanowane na rok
2012 zebranie wszelkich dostępnych archiwaliów
(wspomnień, fotografii, dokumentów) związanych
z represjami sowieckimi wobec obywateli polskich
II RP w czasie II wojny światowej oraz walczących na
uchodźstwie o wolną Polskę, upowszechnianie wśród
jak największej liczby obywateli polskich i osób po-
chodzenia polskiego wiedzy na temat represji sowiec-
kich oraz dalszych losów osób represjonowanych
i przebywających na uchodźstwie, popularyzację tej
tematyki wśród obywateli innych krajów, ochronę
dziedzictwa narodowego, rozproszonego na całym
świecie w archiwach i u osób prywatnych.

Dwa zadania realizuje również Fundacja
Ośrodka KARTA w Warszawie. Jeden projekt to po-
moc Instytutowi Polskiemu i Muzeum im. gen. Si-
korskiego (IPIMS) w Londynie w nowoczesnej digi-
talizacji i opracowaniu 2000 zdjęć archiwalnych;
zdigitalizowane i opisane zdjęcia zostaną umiesz-
czone w Internecie, przesłane do IPIMS i udostęp-
nione do celów edukacyjnych i naukowych. Drugi
realizowany projekt, „Polacy na Wschodzie”, uzupełni
archiwum historii mówionej Ośrodka KARTA – naj-
większego w Polsce zbioru relacji audio i wideo.

W 2012 r. ma być rozbudowana prezentacja
www.polacynawschodzie.pl oraz prowadzona promo-
cja zbioru relacji nagranych podczas dotychczaso-
wych wyjazdów dokumentacyjnych. Planowany jest
też dodatkowy wyjazd dokumentacyjny do Wielkiej
Brytanii, mający na celu zapisanie historii kolejnych
25 rozmówców.

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileń-
skiej w Mrągowie, korzystając z dotacji, organizuje
18. Festiwal Kultury Kresowej Mrągowo 2012. Głów-
nym punktem festiwalu jest koncert galowy w mrą-
gowskim amfiteatrze, nad jeziorem Czos. Ponadto na
program złożą się warsztaty artystyczne, spotkania
plastyków, wystawy rękodzieła artystycznego, spotka-
nia literackie, spotkania poetów i zespołów przy po-
mniku Jana Pawła II, korowód uczestników festiwalu
ulicami miasta oraz wieczornica kresowa. Uzupełnie-
niem imprezy staną się wystawy: fotograficzna, histo-
ryczna, malarstwa plastyków kresowych. Podczas
festiwalu prezentowana będzie twórczość hafciarek,
palmiarek, rzeźbiarzy. Wszystkim wydarzeniom towa-
rzyszyć ma muzyka kresowa. Przez ostatnie trzy lata
Festiwal Kultury Kresowej uświetniały występy Repre-
zentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego,
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Zespół Prząśniczka49

Dni Kultury Kresowej50

Dzień Imienin Marszałka w Białymstoku48

który spotykał się z gorącym przyjęciem gości z Li-
twy, Ukrainy, Białorusi. Jego koncert odbędzie się
również podczas 18. Festiwalu Kultury Kresowej.

Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury
NIKE w Warszawie otrzymała dotację na realizację
projektu „XXIV Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce
– Polish Film Festival in America”. Festiwal odgrywa
istotną rolę integracyjną w środowisku polonijnym
Chicago i USA, a także umożliwia bezpośredni kon-
takt z artystami, gwiazdami polskiego kina oraz do-
stęp do najnowszych i najciekawszych pozycji filmo-
wych. Wpisuje się w realizację partnerskiej współpracy
Polski i USA. Pełni też ważną misję edukacyjną dla
Polonii, co roku adresując swoje programy również
do dzieci i młodzieży. Satelitarne pokazy festiwalowe
odbywają się w Chicago i prestiżowych ośrodkach fil-
mowych: w Los Angeles, Houston, Seattle, Bostonie,
Minneapolis, Rochester i Nowym Jorku.

XXIV Festiwal Filmu Polskiego w Ameryce, jak
co roku, stanie się przeglądem najlepszych obrazów
wyprodukowanych w Polsce w 2011 i 2012 r. Będą
to filmy fabularne, dokumentalne, krótkometrażowe,
a także animowane. Co roku organizatorzy festiwalu
prezentują też tematyczne przeglądy filmowe, retro-
spektywy znanych twórców, programy edukacyjne dla
szkół, wystawy i inne wydarzenia artystyczne, które
nadają indywidualny charakter poszczególnym edy-
cjom imprezy. W 2012 r. w programie znajdą się: Rok
Janusza Korczaka, Rok ks. Piotra Skargi, Rok Józefa
Ignacego Kraszewskiego, 400. rocznica kolejnego zdo-
bycia Moskwy przez Polaków, 70. rocznica podpisa-
nia w Waszyngtonie przez przedstawicieli 26 państw
Deklaracji Narodów Zjednoczonych zobowiązującej
do wspólnej walki z faszyzmem (1942 r.), 115. rocz-
nica urodzin Poli Negri, 125. rocznica urodzin Artura
Rubinsteina, 70. rocznica powołania Armii Krajowej,
20. rocznica śmierci Tadeusza Łomnickiego, 85. rocz-
nica ogłoszenia Mazurka Dąbrowskiego polskim hym-
nem narodowym.

Dzięki pomocy Senatu Fundacja na rzecz Po-
mocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny 3–19 marca
2012 r. zorganizowała XIII Dni Kultury Kresowej
w Białymstoku. Podczas koncertu inauguracyjnego
wystąpiły Zespół Pieśni i Tańca Prząśniczka z Lan-
dwarowa (Litwa) i zespół Wspólna Wędrówka z Miń-
ska (Białoruś). 4 marca 2012 r. na placu Józefa Pił-
sudskiego w Białymstoku odbył się jarmark kaziukowy
– impreza handlowa ciesząca się olbrzymią popular-
nością wśród mieszkańców miasta. Uczestniczyło
w niej ponad 100 wystawców z Litwy, Grodna i Gro-
dzieńszczyzny oraz Podlasia. Stoiska z artykułami
rękodzieła artystycznego, słodyczami, wypiekami,
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łecznym znaczeniem wiary i możliwością funkcjo-
nowania społeczeństwa obywatelskiego w Kościele.
Uczestnicy zjazdu brali również udział w warszta-
tach obywatelskich. Oprócz przedstawicieli Polonii
z 13 państw w zjeździe uczestniczyło ponad 600
osób z Polski i innych krajów europejskich.

Chorągiew Kielecka ZHP, korzystając z dota-
cji, organizuje „39. Harcerski Festiwal Kultury Mło-
dzieży Szkolnej Kielce 2012 – obóz polonijny”, który
jest odpowiedzią na potrzeby dzieci i młodzieży pol-
skiej poza granicami RP, jakimi są aktywna twórczość
i chęć rozwoju własnych pasji artystycznych z pol-
skiego kręgu kulturowego. Przez dwa tygodnie uczest-
nicy będą brać udział w zajęciach  rozwijających pa-
sje taneczne, folklorystyczne i wokalne, prowadzonych
metodą warsztatową przez profesjonalistów i do-
świadczonych pedagogów – animatorów. Podsumo-
waniem zadania będzie koncert galowy laureatów
w amfiteatrze Kadzielnia, prezentujący umiejętności
artystyczne uczestników. Uzupełnieniem wsparcia dla
goszczących na festiwalu środowisk polonijnych
promujących polską kulturę staną się wycieczki kra-
joznawcze do kluczowych miejscowości polskiego
dziedzictwa narodowego i Letnia Szkoła Języka Pol-
skiego. Adresatami festiwalu są dziecięce i młodzie-
żowe zespoły artystyczne z kraju i z zagranicy. Prze-
widuje się udział ponad 1300 osób, w tym 300
reprezentantów Polonii.

UPOWSZECHNIANIE

WIEDZY O POLSCE

Wyznaczenie przez Senat RP tego kierunku
działań przede wszystkim ma na celu wsparcie me-
diów polonijnych. Za ich pośrednictwem m.in. pol-
ska diaspora dowiaduje się o sprawach kraju pocho-
dzenia. Na pomoc w wypełnianiu zadań w tym
zakresie z budżetu Kancelarii Senatu RP przyznano
dotacje w wysokości 272 193 zł.

Fundacja „Bliżej Polski” otrzymała środki na
dofinansowanie wydawania i druku „Gwiazdy Polar-
nej” – najstarszej niezależnej gazety polskojęzycznej
wydawanej w Stanach Zjednoczonych. Ukazuje się
ona od 1908 r. w Stevens Point, w stanie Wisconsin.
Na jej łamach publikowane są artykuły o tematyce
polonijnej, kulturalnej, politycznej oraz z wielu innych
dziedzin. „Gwiazda Polarna” zawiera ponadto wia-
domości z Polski i ze świata. Wydawnictwo nasta-
wione jest na propagowanie polskiej kultury w Sta-
nach Zjednoczonych. Początki pisma sięgają roku
1892, kiedy powstał poprzednik „Gwiazdy Polarnej”,

chlebem, książkami były oblegane przez kupujących.
W kolejnych dniach odbyły się: projekcja filmu „Wi-
leńskie wspomnienia” z Janiną i Zygmuntem Kęsto-
wiczami oraz Danutą i Igorem Śmiałowskimi, spotka-
nie „Smaki Kresów” – biesiada poświęcona kulturze
kulinarnej Kresów, sympozjum popularnonaukowe
– „Ludzie Napoleona” o ks. Józefie Poniatowskim, Ja-
nie L. Kozietulskim i Józefie Wybickim, a także spo-
tkanie z Katarzyną Węglicką – autorką książki „Moja
Litwa”. Punktem kulminacyjnym XIII Dni Kultury Kre-
sowej był Dzień Imienin Marszałka – 19 marca. Od-
były się msza św. w kościele farnym, uroczystości pod
pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a w muzeum woj-
ska zorganizowano spotkanie z historykiem Józefem
Porzeckim z Grodna, który mówił o śladach polsko-
ści na Białorusi, ze szczególnym uwzględnieniem
postaci Marszałka. [48–50]

KSZTAŁTOWANIE

POSTAW

OBYWATELSKICH

W ŚRODOWISKACH

POLONIJNYCH

I POLSKICH

W 2012 r. na ten cel Senat RP przyznał dotacje
w wysokości 376 145 zł. Największe zadania
w tym zakresie realizują: Fundacja św. Wojciecha Adal-
berta w Gnieźnie i Chorągiew Kielecka ZHP.

Fundacja św. Wojciecha, dzięki pomocy Sena-
tu, w marcu 2012 r. zorganizowała IX Zjazd Gnieź-
nieński „Europa Obywatelska”. W przedsięwzięciu
uczestniczyli liderzy środowisk polonijnych z państw
Europy Wschodniej i Kaukazu objętych zainicjowanym
przez Polskę programem Partnerstwa Wschodniego,
realizowanego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedz-
twa (z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Armenii, Azerbej-
dżanu i Gruzji), a także z innych krajów Azji Środkowej
i Południowej (Rosji, Kazachstanu, Kirgistanu) oraz
państw Unii Europejskiej, zwłaszcza przyjętych w ra-
mach ostatnich dwóch rozszerzeń (m.in. ze Słowacji).
Do udziału w projekcie zaproszono 76 osób. W czasie
trwającego trzy dni zjazdu omówiono następujące za-
gadnienia: możliwości zbliżenia Europy do obywateli;
tożsamość Europejczyka po Auschwitz i Kołymie; za-
gadnienie bezradności wobec nieszczęść na świecie;
dylemat relacji polsko-niemieckich, sąsiedztwa i part-
nerstwa; możliwości wykorzystania obywatelskiego
potencjału polskich parafii; różne oblicza wolontaria-
tu i aktywności obywatelskiej. Dyskutowano nad spo-
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zatytułowany „Rolnik” („The Farmer”), ukazujący się
lokalnie, adresowany do polskich emigrantów z oko-
lic Stevens Point. W 1908 r. właściciele – bracia Józef
i Stefan Worzałowie – przemianowali go na „Gwiazdę
Polarną” z przeznaczeniem dla czytelników w całych
Stanach Zjednoczonych. W tej formie czasopismo
ukazuje się do dziś.

Wsparcie Senatu otrzyma również wychodzą-
cy w Szwecji dwujęzyczny (polsko-szwedzki) kwartal-
nik polonijny „Suecia Polonia”. To niezależne pismo
służy Polonii najnowszej i dawniejszej, w której naj-
młodsze pokolenie ma problemy z językiem polskim
i wraca do polszczyzny i polskich spraw za pośred-
nictwem języka szwedzkiego, stąd dwujęzyczność
periodyku. Pismo „Suecia Polonia” jest sprzedawa-
ne w kioskach. Dzięki niemu sprawy polskie przekro-
czyły granice polskich środowisk, dodając w ten spo-
sób prestiżu Polonii.

Korzystając z dotacji Senatu RP, Małopolskie Fo-
rum Współpracy z Polonią w Tarnowie organizuje we
wrześniu XX Światowe Forum Mediów Polonijnych.
To przedsięwzięcie adresowane do dziennikarzy me-
diów polonijnych z całego świata. Zgodnie z przyjętą
formułą, spotkanie dziennikarzy i animatorów mediów
polonijnych i polskich z zagranicy służyć ma promocji
Polski przez prezentację poszczególnych regionów
oraz zachęcać do zwiększenia zaangażowania Polonii
i Polaków za granicą w promowanie spraw polskich
w świecie. W 2012 r. forum odbędzie się w Warszawie,
Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie oraz innych miej-
scowościach województw małopolskiego i podkar-
packiego. Podczas forum przeprowadzone zostaną
trzy debaty tematyczne: „Ochrona środowiska przy-
rodniczego. Wzory europejskie i światowe”, „Partner-
stwo Wschodnie – rozwój kontaktów międzyludzkich
między UE a krajami Partnerstwa Wschodniego”, „100-
-lecie przedsiębiorczości polskiej – znaczenie sektora
spółdzielczego w rozwoju regionalnym”. Odbędą się
warsztaty metodyczne, rozstrzygnięte zostaną dwa
konkursy dziennikarskie. Po raz 14. zostanie wręczo-
na Nagroda Fidelis Poloniae za wybitne zasługi
w umacnianiu więzi między Polonią i Polakami za gra-
nicą a krajem.

Podkreśleniem znaczenia mediów polonijnych
w upowszechnianiu wiedzy o Polsce, języka i kultury
oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski
i Polaków w świecie jest ogłoszenie przez Kancelarię
Senatu kolejnej edycji konkursu dziennikarskiego
o nagrodę marszałka Senatu RP. W 2012 r. celem
konkursu jest pokazanie roli Senatu jako opiekuna
Polonii i Polaków za granicą od chwili odrodzenia wy-
ższej izby polskiego parlamentu.

POMOC

CHARYTATYWNA

W 2012 r. Senat RP na pomoc socjalną i chary-
tatywną przekazał dotację w wysokości 167 212 zł.
Zlecone zadania w tym zakresie realizuje osiem
organizacji pozarządowych.

Fundacja „Edukacja i Przyszłość” w Białej
Podlaskiej po raz kolejny organizuje pomoc socjalną
w postaci karnetów żywnościowych dla studentów
polskiego pochodzenia ze Wschodu.

Stowarzyszenie Odra – Niemen we Wrocławiu,
korzystając z dotacji, przygotowało z okazji Dnia Po-
lonii paczki dla kilkudziesięciu kombatantów AK na
Białorusi i Ukrainie. Do każdej paczki dołączono kar-
tę z życzeniami.

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Gro-
dzieńszczyzny w Białymstoku organizuje XII edycję
akcji pomocy humanitarnej dzieciom polskiego po-
chodzenia z Białorusi, z rodzin wielodzietnych i ubo-
gich, dzieciom niepełnosprawnym, sierotom i półsie-
rotom. Akcja będzie przeprowadzona we współpracy
z Polską Macierzą Szkolną, Związkiem Polaków na
Białorusi, konsulatami RP oraz parafiami, które mają
wskazać beneficjentów i pomóc w dotarciu do nich.
Paczki przekazane zostaną 300 ubogim rodzinom
polskim na Białorusi, zwłaszcza zamieszkałym na
obszarach wiejskich. Paczki będą wręczane także przy
okazji pobytów rodaków z Białorusi w Polsce.

Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna
i Grodna, korzystając z pomocy finansowej Senatu
RP, przygotowuje 220 kompletnie wyposażonych wy-
prawek – tornistrów z książkami, zeszytami, przybo-
rami szkolnymi dla rozpoczynających naukę uczniów
szkół polskich na Białorusi i Litwie. Akcja ma po-
móc dzieciom w równym starcie w szkole, niezależ-
nie od statusu materialnego rodziców. Wyprawki
szkolne dla dzieci polskiego pochodzenia na Biało-
rusi przygotowuje również Fundacja „Polska Po-
moc” w Białymstoku.

Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wscho-
dzie, dzięki pomocy Senatu, organizuje wyjazdy mi-
kołajkowe i świąteczne na Litwę, Ukrainę i Białoruś.
Przygotowane paczki otrzymają dzieci z polskich szkół
i przedszkoli. 300 wigilijnych paczek przygotowuje
też Fundacja Wileńszczyzna w Warszawie. Zostaną
przekazane rodakom na Litwie. Spotkania wigilijne
odbędą się w szkołach, świetlicach, domach parafial-
nych i bezpośrednio w domach Polaków na Wileńsz-
czyźnie. Wolontariusze dostarczą dary do najmniej-
szych miejscowości, gdzie mieszkają Polacy.
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