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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!    

Przesyłam Wam trzeci w tym roku list informacyjny EUWP, obejmuje on 
wydarzenia trzeciego kwartału tego roku. List rozpoczynają dwie informacje, 
które dotarły do nas z opóźnieniem: 

Dni Kultury Polskiej w Austrii. Pozostałe wydarzenia to 
cały wachlarz imprez w lecie tego roku. Te najważniejsze to oczywiście 
Jubileuszowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie oraz 
Letnie Igrzyska Polonijne w Gdyni. Kończą list dwa wydarzenia o zabarwieniu 
ekonomicznym: IV Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie i IV Polonijne 
Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju. Listy, redagowane przeze mnie od 2002 
roku są kroniką działalności EUWP, wymagają dużego nakładu pracy  
i skrupulatności, a tym samym czasu. To powoduje, że jestem z tą pracą trochę 
spóźniony i o listopadowej Radzie Prezesów w Pułtusku i Konferencji Organizacji 
Polskich i Polonijnych w Państwach Sąsiedzkich na Uniwersytecie Warszawskim 
będę pisał w następnej numerze. Dziękując Wam za współpracę, serdecznie 
wszystkich pozdrawiam.                               Prezydent EUWP - Tadeusz Adam Pilat  
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* * * 
Międzynarodowy Kongres – rynek sportu w XXI wieku 
W dniach 23-24 maja, w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku odbył się 
II Międzynarodowy Kongres Rynku Sportu. Organizatorem Kongresu był Zakład Zarządzania w Sporcie AWFiS oraz 
Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku. 
Celem Kongresu była przede wszystkim integracja środowisk - praktyków, naukowców i polityków, aby wypracować 
pewien dialog społeczny i wejść profesjonalnie w komercjalizację sportu. Kongres Rynku Sportu rozpoczął obchody 
jubileuszu 50-lecia Akademii. Wśród zaproszonych gości - naukowców, ludzi biznesu i praktyków - nie zabrakło 
specjalistów z zagranicy - prof. Jose Pedro Sarmento z Portugalii, Gerardo Bielons z Hiszpanii oraz Peter Plewa z 
Niemiec.Kongresowi towarzyszył także Dzień Polonijny, do którego współorganizacji zaproszone zostały Polski 
Komitet Olimpijski i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.To w jego trakcie odbyła się debata na temat sportu 
polonijnego na świecie. Poprowadził ją Tomasz Różniak skarbnik Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", a udział w 
niej wzięli Teresa Sygnarek, Andrzej Lech, Maksymilian Frach i Jan Korsak. 
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Teresa Sygnarek, prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji i wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych powiedziała, że 
zainteresowanie sportem polonijnym 
wśród młodzieży spada i musimy robić 
wszystko, żeby wspólnota młodzieży coraz 
bardziej się integrowała. Następnie do 
głosu doszedł Maksymilian Frach - 
Islandczycy są bardzo zżyci ze sportem, ale 
całą podstawę stworzyli Polacy – Bogdan 
Kowalczyk znakomity trener, który 
stworzył reprezentację piłki ręcznej w 
Islandii, i który dostał najwyższe 
odznaczenie w Islandii. Polacy stworzyli 
również pierwszą filharmonię w Islandii. 
Polski wkład jest bardzo ważny, Islandczycy 
to doceniają. Piłkarze ręczni powołani do 
gry przez Kowalczyka - to wszyscy byli 

amatorzy. Na 300 000 ludności Islandii, 40 000 to Polacy.  

Dni Kultury Polskiej w Austrii  
W dniach od 11 do 16 czerwca odbyły się w Wiedniu XVIII Dni Kultury Polskiej w Austrii. Rozpoczęły się koncertem 
muzyki klasycznej pt.: „Najpiękniejsza muzyka świata” w wykonaniu orkiestry symfonicznej Państwowej Szkoły 

Muzycznej im. L. Różyckiego w Kielcach, 
pod kierownictwem artystycznym i 
dyrygenturą Agnieszki Środowskiej. 
Koncert poprowadzili pianistka i prezes 
stowarzyszenia artystycznego Gloria Artis 
p. Jadwiga Padjas, oraz dyrektor 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. L. 
Różyckiego w Kielcach pianista Artur Jaroń. 
Koncert odbył się w Sali Barokowej Starego 
Ratusza w 1 dzielnicy Wiednia. W 
programie koncertu wysłuchano 
brawurowo wykonanych kompozycji: W. 
Kilara, I.J. Paderewskiego, I. Dobrzyńskiego 
i H. Czyża. Solistami koncertu byli: Maria 
Sujka – flet i Eryk Parchański – fortepian, 
który jest laureatem wielu polskich i 
międzynarodowych konkursów 
pianistycznych. 

12 czerwca miała miejsce projekcja filmu „Wyklęty” w reżyserii Konrada Łęckiego, opowiadającego historię 
ostatniego żołnierza niezłomnego – Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Film poprzedziła interesująca prelekcja na temat 
podziemia niepodległościowego w Polsce po roku 1945, którą wygłosił dr Mirosław Surdej z Rzeszowskiego 
Oddziału IPN. 
Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja wystawy „Symbole naszej historii”, autorstwa pracowników OBEN IPN w 
Rzeszowie, a poświęcona symbolice państwowości – godłu, fladze, barwom, hymnowi i znakami z nimi 
powiązanymi. Wystawa jest ważnym elementem edukacyjnym dla polskich dzieci i młodzieży, i zostanie użyczona 
Szkole Polskiej w Wiedniu. Film i prezentacja wystawy odbyły się w Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w 3 
dzielnicy Wiednia.  14 czerwca spotkaliśmy się na podium dyskusyjnym (część I): „Czego Austria mogłaby się 
nauczyć od Polski?”. Wydarzenie odbyło się w Hofburgu przy Ballhausplatz 1, w 1 dzielnicy Wiednia. Gości 
przywitali prezes Forum Polonii Teresa Opalińska Kopeć i prezes Platformy Chrześcijańsko Demokratycznej Jan 
Ledóchowski. Wprowadzenie do dyskusji wygłosił ks. Jan Soroka CR. W dyskusji udział wzięli: Joanna Fabisiak – poseł 
RP, Łukasz Mikołajczyk – senator RP, Caroline Hungerländer – polityk ÖVP, Martin Leidenfrost – pisarz, dziennikarz, 
Martin Kugler – historyk, doradca PR. Podium moderował Jan Ledóchowski. Dyskutowano na temat wiary, rodziny, 
tożsamości, kultury. 
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15 czerwca publiczność polsko – austriacka wysłuchała koncertu chopinowskiego pt.: „Na europejskich salonach”, 
w wykonaniu znakomitej pianistki Elżbiety Mazur. Koncert odbył się  w „Sechsschimelgalerie” w 9 dzielnicy Wiednia. 
16 czerwca, XXVIII Dni Kultury Polskiej zakończyły się  Festynem Kulturalno-Sportowym oraz VII Polonijnym 

Międzynarodowym Turniejem Piłkarskim 
zorganizowanym wspólnie z Klubem FC 
Polska na stadionie Red Star w 16 dzielnicy 
Wiednia. Festyn zaszczycili swoją 
obecnością: Halina Nabrdalik – prezes 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 
Opolu, Jan Ryłko – prezes Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie, 
konsul generalny RP Bartłomiej Rosik. 
Rozegrane zostały mecze piłki nożnej grup 
młodzieżowych U 9, U 11, U 12 oraz 
zawodników dorosłych. Kolejnym punktem 
atrakcji sportowych był biathlon dla 
młodzieży przygotowany przez 
stowarzyszenie Paka-s, a także pokazy 
sztuk walki w wykonaniu mistrzów Szkoły 
Dalekowschodnich Sztuk Walki z Wiednia i 
Polski. Zaprezentowane zostały 

samochody i motocykle wyścigowe BMW Team Wiedeń. Część kulturalna rozpoczęła się spektaklem 
teatralnym „Czerwony Kapturek” w wykonaniu teatru „Bajlandia” z Warszawy. Kolejne atrakcje dla najmłodszych 
to: występ Ferdynanda Wspaniałego, artystyczne kręcenie balonów, animacje, artystyczne malowanie twarzy. Dla 
dzieci przygotowany został dmuchany zamek, o który zadbało Polskie Towarzystwo Sportowe. 
Po części teatralnej i artystycznej wystąpił Taneczny Zespół Dziecięcy „Mazurki” z Wiednia. Kolejną atrakcją był 
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Nysa” z Nysy, a na zakończenie odbył się koncert Zespołu Ludowego „Lipka” z 
Zaolzia. Festynowi towarzyszyło 7 stoisk wyrobów regionalnych rzemieślników skupionych w organizacji „Gorolska 
Swoboda” z Zaolzia. Zasłużeni działacze polonijni zostali wyróżnieni dyplomami uznania: Izabela Lebinger z Linz, Jan 
Ryłko z Czech, Paweł Gąsiorowski z Wiednia. Istotnych punktem programu była promocja oświaty polonijnej w 
Austrii. Dostępne były stoiska z promocją: SPK w Wiedniu I Szkoły Społecznej w Austrii, Wydziału Zamiejscowego w 
Wiedniu GWSH w Katowicach.  Stoisko promujące otwarcie ulicy o nazwie Bielsko Biała w 22 dzielnicy Wiednia 
przygotowało stowarzyszenie „iPolen” z Wiednia.W przerwach pomiędzy występami uczestnicy festyniu wysłuchali 
na żywo największych polskich przebojów w wykonaniu polonijnego piosenkarza Krzysztofa Czuby. Podczas festynu 
czynne były stoiska gastronomiczne z polskimi potrawami i napojami. 
 

Uroczystości z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej 
W dniach 29 czerwca do 1 lipca odbywały się uroczystości z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej. Na zaproszenie prezesa 

Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
Dariusza Śladeckiego i prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka 
przebywali w mieście jubileuszu prezesi 30 organizacji 
polonijnych z całego świata. Europejską Unię Wspólnot 
Polonijnych reprezentował prezydent Tadeusz Adam Pilat, 
Radę Naczelną Polonii Australijskiej prezes Małgorzata 
Kwiatkowska a Kongres Polonii Kanadyjskiej, wiceprezes 
Jerzy Barycki. Były też reprezentowane polonijne 
organizacje członkowskie EUWP przez swych prezesów lub 
wiceprezesów: Marię Przybyłę-Daczewską (Bułgaria), Ewę 
Ronay-Słabą i Monikę Molnar-Cieślewicz (Węgry), Emilię 
Chmielową i Helenę Chomenko (Ukraina), Krystynę Olliffe 
(Wielka Brytania), Helenę Legowicz (Czechy), Ferdynanda 

Domaradzkiego (Niemcy) i Sergiusza Fiela (Rosja).  
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Okolicznościowe spotkania 
Od wielu lat prezes Dariusz Śladecki wraz z wolontariuszami i ekipą Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” organizuje warsztaty plastyczne dla młodzieży ze Wschodu, we współpracy z Zespołem Szkół 
Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie. Nauczyciele tej szkoły prowadzą zajęcie z młodzieżą a część 
zajęć odbywa się w siedzibie szkoły. W tym roku w okresie 28 czerwca - 8 lipca na warsztaty do Lublina przybyło 130 
uczestników „Lata z Polską” z grupy RОО ТОCOiKP „LATARNIK” w składzie 24 malarzy, muzyków i sportowców z 
Tiumeni, Jałutorowska, Tiumeńskiego i Omucińskiego powiatów obwodu tiumeńskiego, a również z Omska i 
Ekaterinburga. 
29 czerwca, działacze polonijni przybyli do Lublina na jubileuszowe uroczystości spotkali się z młodzieżą polską 
przybyłą ze wschodu na terenie szkoły Prezydent EUWP, Tadeusz Pilat przedstawił młodzieży ze Wschodu historię i 
działalność europejskiej organizacji oraz zasady i cele struktur polonijnych.  Wieczorem delegacje organizacji 

polonijnych spotkały się w gmachu Instytutu Politologii na Placu Litewskim z Rektorem i profesorami Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a na uroczystej kolacji z Wojewodą Lubelskim i marszałkiem Województwa 
Lubelskiego. 
30 czerwca po mszy św. w Archikatedrze Lubelskiej, marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z 
reprezentantami Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami Ojczyzny. Obecni byli przedstawiciele organizacji 
polonijnych z 20 krajów, z 5 kontynentów oraz przebywająca na Lubelszczyźnie młodzież polska zza wschodniej 
granicy z Litwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Kazachstanu. W spotkaniu udział też wzięli:  szef Kancelarii Senatu RP, 
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minister Jakub Kowalski, prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz Śladecki, 
wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP, Karolina Orzechowska i dyrektor zarządu krajowego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Tatjana Cepukoit.  
Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski zapraszał młodzież do Polski, zachęcał do podtrzymywania więzi z 
krajem i do studiowania w Polsce. „Zależy nam na tym, by Polacy żyjący za granicą utrzymali kontakt z krajem ojców, 
chcemy przybliżać Polskę Polakom z zagranicy”. Marszałek podziękował młodzieży za to, że przyjeżdża do Polski, że 
zachowuje język polski, podtrzymuje wiarę, czyli to co nas łączy i stanowi o wielkiej wspólnocie narodowej tworzonej 
przez Polaków w kraju i za granicą. Zależy nam na kontaktach z młodzieżą, na tym, by uczyła się języka, żeby 
poznawała polską kulturę, żeby przyjeżdżała i tu na miejscu dotykała polskiej historii, spotykała się z rówieśnikami i 
zakochiwała się w Polsce”. 
 

Główne obchody  
W lubelskim Centrum Spotkania Kultur odbyły się główne obchody upamiętniające 450. rocznicę zawarcia Unii 
Lubelskiej, w których udział wzięli: marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski oraz 
przedstawiciele parlamentów państw historycznie związanych z Unią Lubelską - Polski, Litwy, Łotwy, Czech, Estonii, 

Białorusi, Węgier, Mołdawii, a także ambasady Gruzji i Ukrainy. Udział też wzięli przedstawiciele Polonii i Polaków z 
zagranicy oraz młodzież uczestnicząca w akcji „Lato z Polską” organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota 
Polska”.  

Uroczyste spotkanie Zgromadzenia Polska-Litwa oraz debata przewodniczących parlamentów poświęcona została 
znaczeniu dziedzictwa Unii lubelskiej dla współczesnych narodów i państw. 
Otwierający debatę marszałek Sejmu Marek Kuchciński powiedział, że Unia Lubelska była epokowym wydarzeniem, 
na wiele lat określiła porządek polityczny i ład społeczny w Europie Środkowej : „Była to wola zawarcia unii wolnych 
z wolnymi, równych z równymi. Dzięki niej powstała bowiem Rzeczpospolita Obojga Narodów – podmiot polityczny, 
który stanowił rzadki przykład udanego kompromisu pomiędzy różnymi narodami, ziemiami, religiami, kulturami i 
językami” Przypomniał, że państwo polsko-litewskie było w tamtych czasach „wyjątkiem politycznym i ustrojowym 
w skali całej Europy, w której standardem stawały się rządy absolutystyczne i zasada czyj kraj, tego religia”.  
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Listy do uczestników debaty wystosowali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. 
Prezydent podkreślił w liście - który odczytał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski - że Unia Lubelska to 
„wielkie dzieło naszych przodków, będące świadectwem głębokiej mądrości politycznej, wizjonerskiego myślenia i 
obywatelskiej odpowiedzialności, a jednocześnie umiejętności budowania dobra wspólnego na drodze dialogu”. 
Według prezydenta akt unii obecnie „stanowi inspirację do tworzenia pomyślnej przyszłości naszego regionu i 
jednoczącego się kontynentu”. Jego zdaniem Unia Lubelska była prawdziwym fenomenem na skalę europejską, a jej 
tradycja i dorobek wywarły silny, pozytywny wpływ na ukształtowanie się tożsamości środkowoeuropejskiej i na 
ugruntowanie zasad wolności. „Kiedy polityką międzynarodową rządziły wówczas przede wszystkim interesy 
dynastyczne, autorytaryzm i przemoc silniejszych nad słabszymi, czego liczne dowody można było znaleźć na 
wschodzie i zachodzie, unia polsko-litewska powstała na drodze dwustronnego porozumienia, równości praw i 
wzajemnego poszanowania”. Podkreślił też, że Unia Lubelska nie została nigdy formalnie zerwana, a kres jej 
istnieniu położyła zewnętrzna agresja. „Chociaż nie zawsze bieg spraw w tym państwie wyrażał ideały, jakie 
położono u jego fundamentów, to przecież nie było kwestią przypadku, że przetrwało ono niemal 250 lat, odnosząc 
liczne tryumfy i sukcesy”.  
Premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników obchodów, który odczytał wicepremier Jacek Sasin – 
podkreślił, że Unia Lubelska to dziedzictwo wolności, demokracji, parlamentaryzmu, poszanowania innych narodów 
wynikającego ze świadomości różnic i kulturowej odmienności. "Jako Polacy możemy być z tego dumni". W dziejach 
Europy nie sposób znaleźć przykładu dwóch krajów, które zawarłyby równie trwały sojusz poprzez negocjacje i 
argumentacje". „W momencie jego ustanawiania był to kompromis polityczny daleko wyprzedzający swą epokę, 
akt, którego skutki znacząco wykroczyły poza znaczenie polityczne czy gospodarcze. To wspaniałe, dalekowzroczne 
i ambitne porozumienie przez wiele dekad kształtowało historię i tożsamość tej części naszego kontynentu". 
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ocenił, że istotą dziedzictwa Unii Lubelskiej jest wolność. „Rzeczpospolita 
była bowiem największą w ówczesnym świecie wspólnotą polityczną ludzi wolnych. Była monarchistyczną republiką 
lub, jak to woli - republikańską monarchią. Tworzyły ją ponadetniczny i polityczny naród szlachecki łączący w sobie 
wszystkie jej etnosy i wszystkie wyznania. Należało do niego ok. 10 proc. jej mieszkańców; cieszyli się oni pełnią praw 
politycznych. Podlegali tylko takim panom, których sami za królów chcieć mieli" - powiedział Karczewski, 
przypominając też, że od 1573 roku tron Rzeczypospolitej Obojga Narodów był elekcyjny. „Każdy obywatel, czyli 
szlachcic, mógł osobiście uczestniczyć w wyborze króla w wolnej elekcji i każdy mógł być na króla wybrany”. 
Wieczorem przedstawiciele Polonii i wszyscy goście jubileuszu spotkali się na kolacji w Hotelu Europa z prezydentem 
Lublina i merami miast partnerskich. 
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Wręczenie okolicznościowych medali 
1 lipca, po mszy św. w kościele Dominikanów (związanym z zawarciem Unii Lubelskiej), przedstawiciele Polonii i 
Polaków mieszkających za granicą, wzięli udział w uroczystości na Rynku Lubelskim w historycznym budynku 
Trybunału Koronnego. Organizatorem spotkania był Lubelski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i „Dom 
Polonii” w Lublinie. Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk wręczył przybyłym okolicznościowe „Medale 450-lecia 
Unii Lubelskiej” Miasto Lublin uhonorowało tym medalem 30 organizacji polonijnych z 5 kontynentów: „W uznaniu 
wybitnego wkładu w upowszechnianie polskiej historii i kultury z podziękowaniem za wieloletnią, społeczną 
aktywność na rzecz odkrywania i integracji wielu Narodów, w atmosferze otwartości i dążenia do wzajemnego 
poznania”.  
Medal za te osiągnięcia zadedykowany indywidualnie otrzymał prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 
Tadeusz Adam Pilat, który w swym przemówieniu podziękował w imieniu wszystkich przedstawicieli organizacji 
uhonorowanych jubileuszowym medalem. 
 

Uroczysta sesja Rady Miasta Lublin 
W południe, po uroczystości w Trybunale Koronnym, goście Jubileuszu udali się na Zamek Lubelski, gdzie prezydent 
Krzysztof Żuk powitał 50 prezydentów i merów miast partnerskich Lublina, prezydenta EUWP Tadeusza Pilata i 
przedstawicieli organizacji polonijnych na uroczystej sesji Rady Miasta Lublin. 
Po uroczystej Sesji wszyscy jej uczestnicy udali się na Plac Litewski, gdzie nastąpiła uroczystość złożenia kwiatów 
pod pomnikiem Unii Lubelskiej. W imieniu Polonii kwiaty złożyli przedstawiciele polskich organizacji z 5 
kontynentów m. in.  Tadeusz Adam Pilat, prezydent EUWP i Małgorzata Kwiatkowska, prezes Rady Naczelnej Polonii 
Australijskiej. Pobyt przedstawicieli organizacji polonijnych w Lublinie zakończyło spotkanie i obiad w Lubelskim 
Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. 
 

Unia Lubelska 
Unia Lubelska została zawarta 1 lipca 1569 r. pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. 
Była to jedyna tego rodzaju umowa na świecie. Połączyła ona dwa odrębne Państwa w jedno, zwane Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów. Pierwsza Unia polsko-litewska (personalna) została zawarta 14 sierpnia 1385 r. Na jej mocy 
Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie miały wspólnego władcę. Przez następne 200 lat Unia ta była 
zacieśniania, a następnie rozluźniana, aż ostatecznie podpisano Unię Lubelską. Główną przyczyną wzmocnienia Unii 
był brak królewskiego potomka, który kontynuowałby dzieło Jagiellonów. Od dnia zawarcia Unii Korona i Litwa miały 
wspólnego monarchę wybieranego przez obydwa narody na wolnej elekcji. Monarcha zostawał jednocześnie 
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Królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim. Powołano wspólny Sejm, w skład którego wchodziła izba poselska ze 
120 posłami Korony i 48 posłami Litwy, oraz izba senacka, składająca się ze 113 senatorów Korony i 27 senatorów 
Litwy. Unia Lubelska wymusiła na stronach wspólną politykę zagraniczna i obronną. Wprowadziła też jednakową 
walutę i wspólny herb. Oddzielne pozostawały skarb, urzędy centralne i dostojeństwa z takimi samymi zakresami 
kompetencji, a także wojsko i sądownictwo.  
Warto podkreślić, że parlamenty Polski i Litwy uczciły 450. rocznicę Unii rezolucją podkreślającą znaczenie tego 
dokumentu. Napisano w niej m.in. „Akt zawarcia unii stanowił dowód nie tylko praktycznej realizacji idei epoki 
renesansu, ale też nowatorskiej myśli prawnej oraz świadectwo dojrzałości politycznej elit politycznych obu państw. 
Na sejmie w Lublinie powołano do życia wspólnotę wielonarodową i wieloreligijną, zbudowaną na wartościach 
republikańskich, na idei tolerancji, politycznych negocjacji i wzajemnego poszanowania. Rzeczpospolita Obojga 
Narodów stała się pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem, ostoją demokracji i prawdziwym Antemurale 
Christianitatis (Przedmurzem Chrześcijaństwa)” 
 

III Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu  

W dniach 1-5 lipca odbywał się w Opolu III Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu organizowany przez Opolski 
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W tym roku na festiwalu polonijnym gości 90 osób z całego świata. Na 
zaproszenie prezes oddziału Haliny Nabrdalik, 2 lipca, na koncercie festiwalowym w renesansowym zamku 
piastowskim w Brzegu, gościem festiwalu był prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Tadeusz Adam 
Pilat, który w swoim okolicznościowym przemówieniu wyraził radość z okazji szybko postępującego rozwoju tej dość 
młodej inicjatywy kulturalnej. Podkreślił jej wagę dla życia kulturalnego młodzieży polonijnej i zapewnił o poparciu 
EUWP dla idei festiwalu i dalszej woli propagowania tej imprezy w polonijnych środowiskach europejskich.  

6 lipca w czasie uroczystego koncertu zamykającego Festiwal obecni byli Dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP 
Grzegorz Seroczyński oraz Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Tatjana Čepukoit. Do 



 
 

 

 

9 
 

 

 

uczestników Festiwalu list skierował przebywający w Brazylii Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dariusz 
Piotr Bonisławski:  
„Drodzy Goście i Uczestnicy III Polonijnego Festiwalu Polskiej Piosenki, 
Kończymy Festiwal – radosne spotkanie Polonii, Polaków z Kraju i z Zagranicy przywiedzionych tu miłością do polskiej 
piosenki. Część spośród Was spotkała się z gościnnością Opola nie pierwszy już raz i wie, że to święto śpiewu wyrasta 
znacznie ponad zwykły festiwal, jakich wiele przewija się w letnich miesiącach przez polskie estrady. Co zatem 
sprawia, że to właśnie, cykliczne opolskie spotkanie zachowuje specyficzny i odmienny charakter, staje się 
autentycznym świętem i dostarcza uczestnikom tak wielu niepowtarzalnych doświadczeń i emocji? Wydaje się, że 
tą istotną cechą wyróżniającą nasz Festiwal spośród innych, pozornie podobnych, jest autentyczność i intensywność 
przeżyć, jakie towarzyszą Wam, wykonawcom, podczas całego Festiwalu. Kończący się Festiwal był dla Was nie tylko 
doskonałą zabawą, ale i radosną, autentyczną manifestacją przynależności do polskiej kultury, do polskiej 
Wspólnoty. W imieniu własnym i całego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, które uważa opolski Festiwal za jedno 
ze swych ważniejszych przedsięwzięć, życzę wszystkim, aby tegoroczne przeżycia były jeszcze silniejsze niż zwykle, 
aby spontaniczność i radość, z jaką przyjechaliście, zarażała nie tylko całe miasto i ziemię opolską, a emocje, które 
stąd wywieziecie stały się Waszym cennym darem dla środowisk, do których powrócicie”. 
Listę zwycięzców Festiwalu ogłoszono podczas uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej. Grand Prix III Polonijnego 
Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zdobył Zespół 3R12 z Niemiec, grający utwory Tadeusza Nalepy i promujący je 
w Europie Zachodniej. Nagrodę marszałka województwa opolskiego otrzymała Kamila Płoszajska z Wiednia. 
Nagrodę prezydenta Opola wręczono Paulinie Raczkowski z Nowego Jorku. Stowarzyszenie Wspólnota Wschód 
nagrodziło autorską piosenkę zespołu WitaM z Mińska. Nagrodę Radia Opole w postaci sesji nagraniowej w 
legendarnym Studiu M im. SBB prezes rozgłośni Piotr Moc wręczył zespołowi Stan Zawieszenia z Berlina, grającemu 
w aranżacjach jazzowych utwory z tekstami Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Wojciech Młynarskiego i Jurka Filara.  
 
 

Warsztaty dla nauczycieli polonijnych w Krakowie 
W dniach 5-8 lipca br. Odbyły się w Krakowie warsztaty dla nauczycieli polonijnych zorganizowane przez Kongres 
Oświaty Polonijnej we współpracy z krakowskim Stowarzyszeniem Oświaty i Kultury Polskiej. Warsztaty odbyły się 
pod hasłem: „Różni uczniowie – różne potrzeby edukacyjne. Jak efektywnie pracować z dziećmi w szkole polskiej za 

granicą”. Szkolenie poprowadziły 
Agnieszka Rabiej i Joanna Machowska z 
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wykład 
inauguracyjny wygłosi profesor Władysław 
Miodunka. Warsztaty były odpowiedzią na 
problemy i potrzeby oświaty polonijnej 
uczniów oraz polonijnych pedagogów 
pracujących poza granicami Polski. Od 
wielu lat na czele Kongresu Oświaty 
Polonijnej stoi dr Jolanta Tatara z Chicago. 
Na jej zaproszenie, 5 lipca gościem 
nauczycielskiego spotkania był prezydent 
EUWP Tadeusz Adam Pilat. 
Kongresu Oświaty Polonijnej to 
samorządna organizacja przedstawicieli 
oświatowych środowisk polonijnych i 
polskich poza granicami kraju. Celem tej 

organizacji jest m.in. dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej poza granicami kraju należnych jej praw, 
statusu i środków. Pomysł założenia KOP zainicjowała grupa działaczy oświatowych w marcu 2011 roku i 
przygotowała pierwszy zjazd KOP, przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Należy podkreślić, 
że zarówno przy założeniu tej organizacji, jak i w organizacji pierwszego zjazdu ważną role odegrało EUWP.  
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Wielkie święto młodości i polonijnego folkloru w Rzeszowie 
Korowód i inauguracja.  
W piątek 19 lipca został zainaugurowany XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w 
Rzeszowie, który w tym roku obchodzi 50-letni jubileusz. Aby uczcić ten jubileusz oraz przed mieszkańcami 
Rzeszowa i Podkarpacia zaprezentować swoje wokalne i taneczne umiejętności przybyły do Rzeszowa 33 zespoły z 

12 krajów świata: z Australii, Brazylii, Czech, Francji, Kanady, Mołdawii, Rosji, Szwecji, Ukrainy, USA i Wielkiej 
Brytanii, łącznie ponad 1100 osób. Przyjechał też międzynarodowy zespół „Miodula” złożony z tancerzy i 
choreografów z różnych zespołów, którzy występowali na poprzednich festiwalach. Zebrali się z pomocą Facebooka 
i wirtualnie przygotowywali się do koncertów.  

Uczestnicy festiwalu przeszli barwnym korowodem ulicami miasta na rzeszowski rynek, gdzie odbyła się inauguracja 
festiwalu. Z sceny powitał ich między innymi marszałek Władysław Ortyl, który powiedział: 

 
Witam wszystkich Polaków, którzy pokonali wiele kilometrów, by wziąć udział w tym wspaniałym święcie, by być tu 
z nami na Podkarpaciu. Ten wspaniały barwny korowód, którym właśnie przeszliście ulicami Rzeszowa jest 
świadectwem wielkości polskiej kultury, którą kultywujecie, ale i patriotyzmu, który pielęgnujecie w swoich krajach 
zamieszkania. Pokazuje też, że współcześnie nie brakuje wśród Polaków ludzi młodych, pełnych entuzjazmu i 
pozytywnej energii, którzy będą promować Polskę i polską tradycję na całym świecie”. 
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Marszałek odczytał także list skierowany do uczestników festiwalu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który swoim 
patronatem honorowym objął XVIII edycję festiwalu. Odczytał również list od Marka Kuchcińskiego, Marszałka 
Sejmu RP skierowany do uczestników festiwalu. Oprócz marszałka, zagranicznych gości na rzeszowskim rynku 
powitali także: wicemarszałek Ewa Draus, członek zarządu Stanisław Kruczek, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś, 
prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz Mariusz Grudzień - dyrektor festiwalu i prezes rzeszowskiego oddziału 
Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". W imieniu polonijnych gości honorowych festiwalu zabranych powitał 
Ambasador Festiwalu i prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat. 
Uczestnicy otwarcia, na rzeszowskim rynku tradycyjnie już odśpiewali hymn państwowy oraz hymn Polonii - „Marsz, 
marsz Polonia”. Po oficjalnej części odbył się koncert powitalny – „Rzeszów wita Polonię”. Tego dnia gwiazdą estrady 
była piosenkarka Halina Młynkowa, która wiele lat temu, jako dziecko występowała na tym festiwalu. 
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Msza św. i występy na Podkarpaciu.  
W niedzielę, 21 lipca zespoły uczestniczyły w Katedrze Rzeszowskiej, w uroczystej Mszy św. w intencji Polonii na 
całym świecie. Od chwili, gdy zaistniała diecezja, czyli od 1992 roku, taka celebracja jest sprawowana w intencji 
Polonii. W tym roku Eucharystię celebrował ks. bp. Jan Wątroba. Homilię wygłosił kapelan Festiwalu, i dyrektor 
Caritasu Diecezji Rzeszowskiej ks. Stanisław Słowik, który powiedział: 

 „Nasz festiwal narodził się trochę z przypadku, a trochę z potrzeby. Stał się jedną z najpiękniejszych instytucji, 
która uwrażliwia i utrzymuje ten tradycyjny polski folklor. To kultura, która w wielu miejscach Polski dziś już 
zanika. Misją rzeszowskiego festiwalu jest podtrzymywanie tego, co polskie”. 

Wiele podkarpackich miast i miejscowości zamieniło się w weekend w prawdziwy matecznik Polskości. Wszystko za 
sprawą odbywających się koncertów, w których biorą udział uczestnicy XVIII Światowego Festiwalu Polonijnych 
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Zespołów Folklorystycznych. Na Podkarpaciu zespoły koncertowały między innymi w: Krośnie, Ropczycach, Nowej 
Dębie, Iwoniczy Zdroju, Przemyślu, Lubaczowie, Stalowej Woli, Leżajsku i w Dębicy. W niedzielę, w Rzeszowie przed 
publicznością wystąpiły między innymi zespoły z Czech, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W sobotę 
i niedzielę na rynku w Rzeszowie miał miejsce Jarmark Podkarpacki, na którym można było zaopatrzyć się w 
regionalne wyroby: rękodzieło, rzemiosło artystyczne, sztukę, wydawnictwa regionalne i produkty spożywcze. 
W Wojewódzkim Domu Kultury przy ul. Okrzei w Rzeszowie została otwarta wystawa pt. „Tak to się zaczęło…” 
prezentującą archiwalne dokumenty, zdjęcia i pamiątki związane z pierwszą edycją Światowego Festiwalu 
Polonijnego Zespołów Folklorystycznych z 1969 roku 
  

Folklor narodów świata.   

W poniedziałek, 22 lipca w hali na Podpromiu, 33 zespoły z 11 krajów wystąpiły w koncercie Folklor Narodów Świata 
"Z czterech stron...". Uwielbiane przez rzeszowian występy, pozwalające na folklorystyczną podróż przez świat, 
rozpoczął zespół Karolinka z Sao Mateus do Sul. Tancerze zadebiutowali na rzeszowskim festiwalu, ale wracać będą 
na pewno. W brazylijskiej miejscowości aż 80 proc. mieszkańców ma  polskie korzenie. 
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W koncercie trwającym ponad 3 godziny nie zabrakło m.in. zespołu Olza z czeskiego Cieszyna - legendy polonijnego 
festiwalu. Do Rzeszowa przyjechał na pierwszą edycję imprezy w 1969 roku i od 50 lat nieustannie wraca. 
"Zbójnickiego" w wykonaniu młodych Polaków z Czech publika nagrodziła kilkuminutową owację i nie była to czysta 
kurtuazja. Nie mniejszy entuzjazm, ale pomieszany z odrobiną zdziwienia wywołał zespół Karolinka z Londynu, który 
wystąpił z tańcem hinduskim - wszak Indie przez długie lata były brytyjską kolonią. 
Zespoły, które do Rzeszowa przyleciały ze Stanów Zjednoczonych zaproponowały sporą dawkę tańców disco, jive i 
swingu, co publiczność nagrodziła gromkimi brawami. Była też sentymentalna, fotograficzna podróż przez wszystkie 
edycje festiwalu, który od 50 lat wraca do Rzeszowa i który już na stałe wpisał się w historię miasta. 
 

Jubileusz i wyróżnienia   
We wtorek, 23 lipca był dniem odznaczeń i wyróżnień. Uczestnicy festiwalu wzięli udział w dwóch 
okolicznościowych spotkaniach: z kierownictwem Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w 
Hotelu Prezydenckim i z na uroczystej gali festiwalowej wydanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Władysława Ortyla, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej 
Jasionce.  
 

Alicja Haszczak - legenda rzeszowskiego festiwalu została podwójnie uhonorowana przez prezydenta Andrzeja Dudę 
i samorząd województwa podkarpackiego. Jako etnograf i choreograf poświęciła życie odszukując i pieczołowicie 
spisując tańce, melodie i stroje ludowe regionu. W dowód uznania została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Alicja Haszczak odebrała też odznakę zasłużony dla województwa podkarpackiego, to 
wyróżnienie także za stworzenie polonijnego studium choreograficznego, kształcącego od ponad dwudziestu lat 
kierowników artystycznych zespołów z całego świata. 
Brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis uhonorowani zostali Lesław Wajs, dyrektor festiwalu - związany 
z nim od samego początku oraz Janusz Chojecki, od ośmiu edycji główny choreograf i reżyser głównych koncertów.  
Kierownicy zespołów folklorystycznej otrzymali od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy specjalne dyplomy uznania za 
promowanie kultury polskiej poza granicami kraju oraz udział w XVIII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych w roku jubileuszu 50-lecia Festiwali Polonijnych otrzymały wszystkie zespoły. Odznaczenia i 
dyplomy wręczał Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek w obecności Marszałka Władysława Ortyla. 
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 Najwyższe wyróżnienie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Nagrodę imienia Profesora Andrzeja 
Stelmachowskiego otrzymała senator Janina Sagatowska - Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z 
Polakami za Granicą. Nagrodę wręczał prezes Stowarzyszenia, Dariusz Piotr Bonisławski, w wygłaszając laudację 
powiedział: 

„Nagroda imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego jest szczególnym wyróżnieniem, którego intencją jest 
uhonorowanie ludzi łączących Polonię, Polaków ze Wschodu i Polaków z kraju w wielką narodową Wspólnotę. 
Jako Marszałek Senatu RP dążył Pan Profesor do tego, aby to właśnie ten organ, zgodnie z tradycją II 
Rzeczypospolitej, sprawował w imieniu Państwa Polskiego realną pieczę nad Polonią. Dla realizacji tego zadania 
powołano Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, z którą od ponad dwudziestu lat związała 
Pani swoją polityczną aktywność. Jako wiceprzewodnicząca i przewodnicząca Komisji wniosła Pani Senator w jej 
działalność, obok profesjonalizmu i obiektywizmu, prawdziwie kobiece ciepło i życzliwość wobec naszych rodaków 
z zagranicy. Podobnie, jak patron tej nagrody odnalazła Pani w sobie niewyczerpane zasoby ciepła, życzliwości i 
szczerej troski o losy szukających wsparcia i pomocy rodaków, szczególnie tych doświadczonych przez lata życia 
w Związku Sowieckim. 
Z wielką satysfakcją wręczam Pani Przewodniczącej nagrodę im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego, 
pozostając w przekonaniu, że w Pani osobie znalazł on godną ze wszech miar kontynuatorkę pełnego empatii 
rozumienia potrzeb Polonii i Polaków z Zagranicy, jakiego źródło może bić jedynie w duszy i sercu, a nie w 
księgowych rejestrach”. 

 
Nagroda im. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego, przyznawaną jest przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska” za szczególne zasługi dla Polonii i Polaków z zagranicy i istotny wkład w budowanie wspólnoty jednoczącej 
wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania. Patron nagrody śp. Profesor Andrzej Stelmachowski przez 
ponad 18 lat był prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie. Był między innymi marszałkiem 
Senatu I kadencji w latach 1989-1991 oraz doradca śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego do spraw Polonii. 
 

 Złote Medale Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" za działalność na rzecz rozwijania kultury polskiej za 
granicą, z rąk prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego otrzymało 5 zespołów: 
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- Zespół Polskich Tańców Ludowych "Wesoły Lud" ZPRKA z USA 
- Zespół Pieśni i Tańca "Dolina" z USA 
- Zespół Pieśni i Tańca "Polonez Menchester" z Wielkiej Brytanii 
- Zespół Pieśni i Tańca "Olza" z Czech 
- Zespół Folklorystyczny "Piastowie" ze Szwecji 

 

 Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" uhonorowało zasłużone dla Festiwalu osoby i instytucje specjalnymi, 
okolicznościowymi Medalami Jubileuszu 50-lecia Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. 
Medale wręczyli podczas obu uroczystości: prezes Stowarzyszenia Dariusz Piotr Bonisławski i wicedyrektor 
Festiwalu Leszek Wajs. Otrzymali je: 

- Prezydent RP - nagrodę odebrał doradca Prezydenta RP Paweł Sałek; 
- Premier RP - nagrodę odebrała minister Anna Schmidt- Rodziewicz; 
- Senat RP - nagrodę odebrała senator Janina Sagatowska; 
- Sejm RP - nagrodę odebrał poseł Andrzej Szlachta; 
- Wojewoda Podkarpacki - nagrodę odebrała dyrektor generalny Marcin Zaborniak 

 Medale 50-lecia Festiwalu odebrali osobiście: 
  - Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego 
  - Tadeusz Pilat – Ambasador Festiwalu, prezydent Europejskie Unii Wspólnot Polonijnych 
  - Anna Sokołowska – Ambasador Festiwalu (USA) 
  - Małgorzata Kwiatkowska – prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
  - Michel i Richard Jamiński z zespołu „Wesoły Lud” (USA) 
  - Ewa i Jerzy Skoczylas z zespołu „Lasowiacy” (Szwajcaria) 
 

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski wręczył wicedyrektorowi Festiwalu Leszkowi 
Wajsowi list gratulacyjny dla Oddziału Rzeszowskiego SWP: 

List Gratulacyjny dla Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w dowód szczególnego uznania 
za organizację Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. 
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Niesłabnąca popularność Festiwalu znajduje przyczynę w autentyczności, spontanicznym zapale, jaki cechuje 
wszystkich jego uczestników i organizatorów. W dzisiejszym świecie, ogarniętym globalną uniformizacją, imprezy 
takie jak Festiwal, stają się szansą podkreślenia własnej odrębności, tożsamości, szansą zaczerpnięcia z własnej 
kultury i przeszłości energii niezbędnej do sprostania wyzwaniom współczesnego życia. Władzom i członkom 
Oddziału Rzeszowskiego oraz pracownikom Domu Polonii w Rzeszowie składam w imieniu własnym i władz 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” serdeczne podziękowania za wieloletnią systematyczną pracę nad 
popularyzacją polskiego folkloru, przygotowaniem i realizacją kolejnych edycji Światowego Festiwalu Polonijnych 
Zespołów Folklorystycznych. Życzę Państwu wielu sukcesów w dziele upowszechniania polskiej kultury i kolejnych 
pokoleń polonijnych serc urzeczonych miłością do folkloru. 

 
Koncert galowy, zakończenie 
W środę, 24 lipca, w Hali na „Podpromiu” zakończył się XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów 
Folklorystycznych, koncertem galowym „Póki my żyjemy…” To jedno z największych przedsięwzięć kulturalnych w 
dziedzinie folkloru organizowanych w Polsce. Zespoły folklorystyczne pożegnały się z mieszkańcami Podkarpacia a 
Jubileusz 50-lecia festiwalu był wielkim wydarzeniem patriotycznym, łączącym Polaków mieszkających w kraju i 
poza granicami Polski. 

Udział w koncercie wzięli między innymi: Stanisław Karczewski - marszałek Senatu RP, Dariusz Piotr Bonisławski - 
prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", marszałek woj. podkarpackiego - Władysław Ortyl, posłowie, 
senatorowie oraz przedstawiciele zasłużonych dla festiwalu organizacji polonijnych.  
Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski dziękował uczestnikom festiwalu za ich ogromny wkład w promocję 
polskiej kultury w świecie:  

„To wielkie święto folkloru, radości, tańca, a przede wszystkim święto Polonii. Dziękujemy wam za to, że 
przyznajecie się do Polskości, że jesteście Polakami, że mówicie po polsku, śpiewacie po polsku i tańczycie po 
polsku. Bardzo serdecznie Wam wszyscy za to dziękujemy. Polonia i Polacy za granicą to 16-20 milionów naszej 
wspólnoty, to Polacy, którzy tęsknią za Polską, myślą o Polsce, którzy przyjeżdżają do Polski. Razem wspólnie 
budujemy wspólnotę Polaków na całym świecie. To dla naszego kraju wielka szansa, potencjał, ale i radość, że 
mamy tak wspaniałych ambasadorów na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej razem z panem prezydentem, premierem, samorządami i organizacjami 
pozarządowymi, sprawuje opiekę na Polonią. Chcemy mieć jak najwięcej kontaktów, chcemy wspólnie budować 
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mosty z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami. Chcemy, żeby do Polski przyjeżdżało jak najwięcej 
Polaków”. 

Dariusz Piotr Bonisławski - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" zaznaczył: „To dzięki pracy i staraniom wielu 
osób, to co już od pół wieku dzieje się w Rzeszowie jest fenomenem na skalę całego świata i stworzyło własną markę 
- znaną przez Polonię na całym świecie”. 
Również biskup Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej 
skierował do uczestników festiwalu słowa podziękowania i udzielił błogosławieństwa. 

Festiwal był wielkim świętem młodości, polskości i ludowej tradycji. Głównym organizatorem festiwalu był 
rzeszowski oddział stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Senatu RP, 
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Rzeszowa. 
 

Sejmik Polonijny PKOL 
W dniach 20-26 lipca odbył się w Gdyni XXV Jubileuszowy Polonijny Sejmik Olimpijski organizowany przez Polski 
Komitet Olimpijski. Na rozpoczęciu obecny był Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski, 
który przekazał list gratulacyjny dla Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego z okazji Jubileuszowego Sejmiku. 
Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowała wiceprezydent Teresa Sygnarek. 
W słowie do uczestników Sejmiku Prezes Bonisławski podkreślił wielkie znaczenie sportu, w tym polonijnego, dla 
budowy wspólnoty Polaków na całym świecie. Podziękował działaczom olimpijskim za ich pracę i wyraził uznanie 
dla osiągnięć zawodników. już niebawem będą mieli okazję do wykazania swoich umiejętności w trakcie XIX 
Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych w Gdyni. 
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W uroczystości wzięli udział również Adam Krzesiński sekretarz generalny PKOl, senator Antoni Szymański, dyrektor 
Grzegorz Seroczyński z Kancelarii Senatu RP, Iwona Kozłowska dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i 
Polakami za Granicą MSZ, ambasador Witold Rybczyński przewodniczący Komisji ds. współpracy z Polonią Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego, Tomasz Różniak skarbnik, członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" 
oraz ponad 150 uczestników, sportowych działaczy polonijnych ze wszystkich kontynentów. 
W trakcie uroczystości Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zostało wyróżnione złotym medalem Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego za pracę na rzecz sportu polonijnego i wzorowe partnerstwo z Komitetem. 
 
 

Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019 
W sobotę 27 lipca rozpoczęły się XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 2019. Organizatorem Igrzysk jest 
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Igrzyska objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 
Mecenasem jest Senat RP oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Partnerem strategicznym Miasto Gdynia oraz 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Światowe Letnie Igrzyska Polonijne to 
największa impreza cykliczna 
przeznaczona dla Polonii i Polaków 
mieszkających poza granicami kraju. W 
tym roku odbędą się w ramach obchodów 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 
Na igrzyska przybyło blisko 1300 
zawodników startujących w 22 
dyscyplinach. Europejską Unię Wspólnot 
Polonijnych reprezentował na Igrzyskach 
prezydent Tadeusz Adam Pilat. Do Gdyni 
przybyła również przewodnicząca Rady 
Polonii Świata, Teresa Berezowska i prezes 
Rady Naczelnej Polonii Australijskiej 
Małgorzata Kwiatkowska. Przybyła też 

liczna delegacja Polaków z Litwy w składzie: Waldemar Tomaszewski, Rita Tamošiūnienė, Maria Rekść i Zdzisław 
Palewicz. 
 
Inauguracja Igrzysk 

Uroczystość rozpoczęła się ceremoniałem 
Wojskowej Asysty Honorowej w skład 
której wchodzą - Orkiestra Wojskowa z 
Bydgoszczy i Kompania Honorowa 
Akademii Marynarki Wojennej. W 
otwarciu Igrzysk Polonijnych uczestniczyła 
również reprezentacja Chóru Akademii 
Marynarki Wojennej pod dyrekcją Ewelina 
Kuc złożona z podchorążych oraz 
studentów cywilnych. Reprezentacje 27 
krajów poprowadzili podchorążowie 
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.  
Podczas otwarcia doradca Prezydenta RP, 
Piotr Nowacki odczytał list prezydenta 
Andrzeja Dudy skierowany do uczestników 
igrzysk: Życzę państwu, aby czas spędzony 

w kraju przyniósł wiele emocji – sportowych, patriotycznych i rodzinnych. Bo zapewne wielu z Państwa spotka się ze 
swoimi bliskimi. Życzę dobrego przebiegu zawodów, szlachetnej rywalizacji i satysfakcji z osiągniętych wyników. 
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Życzę nam wszystkim, Polakom i Polonii na całym świecie, abyśmy zawsze byli razem, wspierali się, utrzymywali 
rozmaite kontakty i podejmowali współpracę dla dobra całej naszej wspólnoty – czytamy w liście od prezydenta RP. 
Senator Artur Warzocha odczytał list od marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego skierowany do wszystkich 
uczestników igrzysk.  Szanowni Państwo! Niech te igrzyska będą wydarzeniem zbliżającym do siebie uczestników z 
pięciu kontynentów. Niech rywalizacja w duchu fair play stanie się przyczynkiem do nawiązywania kontaktów, a w 
przyszłości współpracy w ramach wspólnych przedsięwzięć podejmowanych ponad granicami, zwłaszcza przez 
biorącą udział w tych igrzyskach młodzież. Wszystkim Wam życzę powodzenia i satysfakcji z osiągniętych wyników. 
Poseł Dorota Arciszewska-Milewska odczytała listy od marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz prezesa Rady 
Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. Na zakończenie ceremonii otwarcia Dariusz Piotr Bonisławski, prezes 
Stowarzyszenia Wspólnota Polska powiedział: Igrzyska to czas rywalizacji. Życzę Wam wielu sukcesów, medali i 
zwycięstw. Życzę również, abyście wyjechali szczęśliwi, że zbudowaliście w sobie polskość, że umocniliście ją, że 
chcecie jak najszybciej tutaj wrócić. Żeby to wszystko było możliwe muszę wypowiedzieć to zdanie – XIX Światowe 
Igrzyska Polonijne uważam za otwarte.  
 
Msza św. w intencji Igrzysk 

W niedzielę 28 lipca, w Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku odprawiono mszę świętą w 
intencji uczestników Igrzysk oraz śp. 
Marszałka Macieja Płażyńskiego. Podczas 
liturgii słowa lekcję odczytał Tadeusz Pilat. 
Po mszy św. prezes Dariusz Piotr 
Bonisławski wraz z trzyosobową delegacją 
Polonii, w składzie Teresa Berezowska, 
Tadeusz Pilat i Małgorzata Kwiatkowska 
złożyli kwiaty przy sarkofagu marszałka 
Macieja Płażyńskiego.  
Wieczorem, przy udziale licznej widowni - 
sportowców i wczasowiczów marszałek 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław 

Karczewski, senator Artur Warzocha oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski 
wręczyli pierwsze medale. Ceremonia medalowa odbyła się na okręcie ORP Błyskawica zacumowanym w Gdyńskim 
porcie. 

W trzecim dniu igrzysk medale wręczali 
przedstawiciele organizacji polonijnych: 
prezydent Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych, Tadeusz Adam Pilat, prezes 
Rady Naczelnej Polonii Australijskej, 
Małgorzata Kwiatkowska i przewodnicząca 
Rady Polonii Świata Teresa Berezowska. 
Przed okrętem ORP Błyskawica zabrał się 
tłum uczestników, gdyż medali tego 
wieczoru było bardzo dużo.  
 
Uczestnicy dla organizatorów.  
Wieczorem, w środę, 31 lipca odbyła się po 
raz 12 tradycyjna impreza pt. „Uczestnicy 
Igrzysk dla organizatorów”. Całą imprezą 
dowodził sekretarz EUWP Andrzej 

Janeczko, szef hiszpańskiej ekipy. Dla wszystkich organizatorów przygotowano 30 toreb z okolicznościowymi 
upominkami, które uroczyście wręczano ekipie organizatorów. Na wezwanie głównodowodzącego odpowiedziały 
ekipy: Austrii, Czech, Białorusi, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Rosji, Szwecji i Ukrainy. W stoiskach 
prezentowały kulinarne specjały ze swych krajów, można też było degustować regionalne nalewki, czeskie i 
austriackie piwo oraz wino z Hiszpanii, Francji i Austrii. Kucharz, specjalnie sprowadzony z Madrytu Hiszpanii 
przygotował autentyczną hiszpańską paellę.  Organizatorzy i uczestnicy wspólnie bawili się przy dyskotece do 
późnych godzin nocnych.  
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 Zakończenie Igrzysk.  
W piątek, 2 sierpnia, w ostatnim dniu w Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Gdyni odbył się Festyn dla 
Najmłodszych oraz Turniej Rodzinny, który polegał na uczestnictwu w radosnych grach, w których zgodnie z ideą 
olimpijską liczył się przede wszystkim udział oraz na zakończenie Igrzysk finał Turnieju Piłki Nożnej im. Marszałka 
Macieja Płażyńskiego. Finałowemu pojedynkowi przyglądała się pokaźna grupa kibiców, którzy wcześniej brali udział 

w olimpijskim turnieju rodzinnym. 
Piłkarska reprezentacja Polaków z Czech 
triumfowała, drugie miejsce zajęła 
polonijna reprezentacja Argentyny. 
Po turnieju odbyła się uroczystość 
wręczania medali i specjalnych wyróżnień. 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 
główny organizator igrzysk dziękowało 
wszystkim współorganizatorom. Prezes 
Dariusz Piotr Bonisławski w towarzystwie 
prezydenta EUWP, Tadeusza Pilata i 
przewodniczącej Rady Polonii Świata 
Teresy Berezowskiej, wręczył złoty medal 
Stowarzyszenia Komendantowi Akademii 
Marynarki Wojennej Kontradmirałowi 
Tomaszowi Szubrychtowi.  
Przyszła kolej na wręczenie ważnej 

Nagrody Fair Play Igrzysk, która tradycyjnie, od 2004 roku jest ufundowana przez Europejską Unię Wspólnot 
Polonijnych. Za piękne sportowe zachowanie otrzymał ją z rąk prezydenta Tadeusza Pilata najmłodszy zawodnik z 
ekipy australijskiej. Dla najstarszego i najmłodszego uczestnika igrzysk: wyróżnienia otrzymały dwie zawodniczki: 
najmłodsza – 5 letnia Nika Sienkiewicz z Litwy i najstarsza - 87 letnia Stanisława Dobrowolska z Australii.  
Podsumowanie Igrzysk. 
W Igrzyskach udział wzięło 1268 zawodników i zawodniczek z 27 krajów, Swoje reprezentacje wystawiły: Argentyna, 

Armenia, Australia, Austria, Białoruś, 
Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Irlandia, Kanada, Kazachstan, 
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, 
Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Stany 
Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, 
Ukraina, Węgry, Wielka Brytania. 
Zawodnicy startowali w 22 dyscyplinach: 
badmington, bieg na 5 km, brydż, 
ergometry, futsal, golf, kolarstwo mtb, 
koszykówka, lekkoatletyka, nordic 
walking, piłka nożna, piłka ręczna, 
pływanie, siatkówka, siatkówka plażowa, 
strzelanie, szachy, tenis stołowy, tenis 
ziemny, ringo, turniej dziecięcy i turniej 
rodzinny. 

Zawody odbywały się na 16 obiektach sportowych na terenie Gdyni, Redy, Rumii i Tokar. Do Igrzysk wykorzystano 
Aule Akademii Marynarki oraz Arenę, Pływalnie oraz główną halę Akademickiego Centrum Sportowego. Korzystano 
również z Boiska Komendy Portu Wojennego w Gdyni, Hali V LO im. Płk. Stanisława Dąbka, Skweru Arki Gdynia przy 
Bulwarze Nadmorskim, z obiektów Gdyńskiego Centrum Sportowego: Plaża Orłowo, Arena GCS, Boisko GCS, 
Narodowy Stadion Rugby GCS, Hala Lekkoatletyczna GCS, w Redzie z Obiektów MOSiR: Stadion Lekkoatletyczny, 
Korty Tenisowe, w Rumii – Lasy Janikowo i w Tokarach – Golf Club. 
W klasyfikacji medalowej wygrała ekipa naszych rodaków z Czech, przed Białorusią i Litwą. 
Kolejne miejsca zajęły ekipy: Białoruś, Kanada, Hiszpania, Mołdawia, Stany Zjednoczone, Francja, Austria i Niemcy. 
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25 Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie 
W sobotę 10 sierpnia amfiteatr nad jeziorem Czos po raz kolejny wypełnił się polską kulturą z obszaru Kresów 
Wschodnich. Podczas sobotniego koncertu galowego wystąpiły zespoły folklorystyczne, chóry i kapele z Litwy, 
Białorusi, Ukrainy i Rosji. Zgromadzona publiczność bawiła się wyśmienicie. Nie zabrakło oczywiście wspólnych 
śpiewów i tańców pod sceną. Organizatorzy powitali licznie przybyłych gości festiwalu, w tym tradycyjnie 

prezydenta EUWP, Tadeusza Adama Pilata, 
który od wielu lat kibicuje kresowym 
artystom. W myśl zachowania tradycji, 
imprezę prowadziła niezawodna ciotka 
Franukowa, czyli gawędziarka Anna 
Adamowicz, a z aparatem fotograficznym 
festiwalowi towarzyszył Jerzy Karpowicz z 
Wilna. 
Na scenie w koncercie galowym wystąpili z 
Białorusi: Grupa Taneczna Polonijnego 
Folklorystycznego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Karolinka” z Brześcia, Zespół Ludowej 
Piosenki "Przyjaciele" z Borysewa, Zespół 
Wokalno - Instrumentalny “Melodia” z 
Mińska. Z Litwy: Polski Zespół Artystyczny 
Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna, Zespół Tańca 

Ludowego "ZGODA" z Rudomina, Kapela Wileńska z Wilna, Zespół KAYMO PROJECT. Z Rosji: Zespół wokalny 
„KRAKOWIACY” z Abakanu, z Ukrainy: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Górali Czadeckich „Dolinianka” ze Starej 
Krasnoszory, Zespół wokalno-instrumentalny „Podolanie” z Baru, Zespół „Galicia Folk Band” ze Lwowa, Zespół 
wokalno - taneczny „Wszystko w porządku!” z Browar, Salomea Pletenicka, duet: Swiatosław Stefiuk i Wiktoria 
Dobrowolska. Gościnnie wystąpił Zespół Wokalny „Sukces”, pierwszy w Polsce dziecięco - młodzieżowy zespół 
folkowy. Wydarzeniu towarzyszyły również liczne wystawy i debaty. 
 

IV Forum Gospodarcze Polonii Świata w Tarnowie 
To biznesowe wydarzenie zaplanowano na trzy dni od 25 do 27 sierpnia. Udział w nim wzięli przedstawiciele 31 
krajów a zarazem wszystkich kontynentów, to głównie reprezentanci firm z branży turystycznej. Forum 
Gospodarcze Polonii Świata ma również znaczenie dla miasta i regionu, dlatego przybyli na nie licznie ich 

przedstawiciele. W tym roku przypadła już 
4. edycja tego wydarzenia. W trakcie 
trwania forum, podczas specjalnej Gali 
Biznesu zostały wręczone nagrody "Orłów 
Gospodarczych Polonii Świata". 
Uczestnicy wydarzenia uczcili też 60-lecie 
działalności Society of Polish American 
Travel Agents. Na zaproszenie prezydenta 
Tarnowa Romana Ciepieli gościem Forum 
był prezydent EUWP Tadeusz Pilat, który 
wziął udział w debacie panelowej, a w 
czasie uroczystej gali uczestniczył we 
wręczaniu Orłów Biznesu Polonijnego. 
Spotkanie w Tarnowie miało charakter 
dużego, międzynarodowego eventu o tak 
wyjątkowej skali i prestiżu, a jego 
merytoryczny przebieg odbywał się w 

przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze w poczuciu potrzeby integracji i współpracy. W tegorocznej edycji wiele miejsca 
poświęcono poprawie wizerunku Polski za pośrednictwem turystyki, ważnej dziedziny gospodarki, która staje się 
jednocześnie doskonałym narzędziem promocyjnym. Dzięki Polonii, turystyka edukacyjna, medyczna, kulinarna i 
biznesowa kreuje Markę Polski wśród turystów na wszystkich kontynentach. Wątek ten będzie kontynuowany 
również w latach następnych. Skuteczna, wizerunkowa promocja Polski będzie możliwa, kiedy umiejętnie 
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wykorzysta się potencjał, doświadczenie i sukces Polaków za granicą. Kiedy zostanie  doceniona rola Polonii. Kiedy 
zostanie włączona programowo do realizowanych kampanii narodowych i zostaną stworzone odpowiednie warunki 

komunikacji oraz przekażemy narzędzia 
i  środki do jej współrealizacji. Dzięki 
dyskusji na Forum zidentyfikowano kilka 
interesujących obszarów, w których Polonia 
powinna mieć wiodącą rolę w budowaniu i 
kreowaniu Marki Polskiej za granicą. 
Drugim wiodącym tematem, który ściśle 
związany jest z m.in. promocją Polski za 
granicą była prezentacja Programu „Go 
Polonia”.  To unikalny projekt oparty w 
dużej części na innowacyjnej technologii 
komunikacji biznesowej, który tworzy 
globalną sieć ośrodków polskiej 
przedsiębiorczości łączącej kapitał i myśl 
intelektualną Polaków na wszystkich 
kontynentach. Jest wsparciem dla biznesu i 
źródłem dodatkowych zysków dla 

przedsiębiorców oraz organizacji działających w obszarze ekonomii, gospodarki, nauki i kultury. Projekt „Go 
Polonia” realizowany jest pod patronatem Polsko-Polonijnej Unii Gospodarczej. 
 

IV Polonijne Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju 
3 września 2019 r. rozpoczęło się IV Polonijne Forum Ekonomiczne, organizowane 3–4 września 2019 r. w ramach 
XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy. Prezydent EUWP Tadeusz Pilat był gościem Forum na zaproszenie dyrekcji 
Forum i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Forum rozpoczęło się debatą „Dobrze być Polakiem – jak 

dbamy o polskie interesy i wartości na 
arenie międzynarodowej” z udziałem 
marszałka Senatu Stanisława 
Karczewskiego, który powiedział: „Polonia 
to nasz wielki kapitał, wielka szansa. To 
ponad 20 mln Polaków rozsianych po 
całym świecie. Jej serce bije po polsku. 
Dobrze być Polakiem! Tak mówimy my, tu, 
w Polsce, i Polacy żyjący poza krajem. To 
nas łączy, spaja”. –  
Podsumowując ostatnie 4 lata działalności 
Senatu na rzecz Polonii, marszałek 
Stanisław Karczewski zaznaczył, że jej 
podstawą był partnerski dialog. 
„Rozpoczęliśmy ten dialog od zapytania 
Polonii, wszystkich środowisk polonijnych, 
organizacji polonijnych, co jest dla nich 
najważniejsze. Oświata, nauka języka – 

wszyscy to powtarzali, mówili, i tego się trzymamy, to będziemy robić, bo jest takie oczekiwanie, taka potrzeba i 
konieczność – nauka języka polskiego" – zadeklarował. Jak podkreślił, od 4 lat tematyka polonijna jest dla rządu 
coraz ważniejsza i coraz intensywniej prowadzona. Sprawy Polonii są dla Senatu „oczkiem w głowie”, codziennością 
Izby jednak, jak zaznaczył marszałek Senatu, nikt nie ma monopolu na pomoc Polonii. 
W debacie wystąpili również: pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego Anna Schmidt-
Rodziewicz, ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski, prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski, prezes 
Związku Repatriantów RP Aleksandra Ślusarek, Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski i dyrektor ośrodka 
adaptacyjnego dla repatriantów w Pułtusku Michał Kisiel. 
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W drugim dniu Forum 4 września odbyły się 3 panele dyskusyjne. Podczas pierwszego poszukiwano odpowiedzi na 
pytanie: czy Polska jest atrakcyjnym pracodawcą dla Polaków powracających z emigracji. Przypomniano, że w latach 
2004–07, po otwarciu rynków pracy w krajach Unii Europejskiej, z Polski wyjechało 2–3 mln młodych Polaków. Padło 
pytanie „Czy potrafimy zachęcić ich do powrotu?”  W dyskusji udział wzięli: minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław Gowin, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa, P.o. prezesa Polskiej Agencji 
Inwestycji i Handlu Grażyna Ciurzyńska i prezes zarządu PKO BP Zbigniew Jagiełło. 
W panelu „Rola mediów i instytucji kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polonii i Polaków za granicą” 
uidział wzięli: sekretarz stanu ds. Polonii w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, redaktor 
naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz i  Marzena Paczuska-Tętnik, członek zarządu TVP,która  
poinformowała, że 17 września 2019 r. zostanie uruchomiony kanał TVP Wilno. Uczestnicy panelu podkreślali, że 
media polonijne odgrywają pozytywną rolę w podtrzymywaniu więzi Polaków z ojczyzną, powinny jednak docierać 
nie tylko do Polonii z informacjami o historii i współczesności Polski. 
Ostatni panel poświęcono udziałowi Polski w międzynarodowych programach badawczych i naukowych. Jak 
podkreślił minister zdrowia Łukasz Szumowski, państwo musi zainwestować w badania naukowe. „Brakuje też 
transferu technologii od badań do rynku, komercjalizacji wyników badań. W panelu udział również wzięli: minister 
inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński Marek Rudnicki – prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago i  
Filip Grzegorczyk – prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. 
 
 
 

List i poszczególne artykuły są dostępne dla wszystkich na naszej  
stronie internetowej EUWP. Zachęcamy do jej odwiedzania! 

 
 


