Sprawozdanie z działalności
Fundacji SEMPER POLONIA
za 2010 r.
dla Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego
zakresu sprawozdań z działalności fundacji (Dziennik Ustaw z 22 maja 2001 r.) przedkładam
sprawozdanie z działalności Fundacji SEMPER POLONIA w 2010 roku.

1.
Fundacja SEMPER POLONIA została powołana 10 kwietnia 1997 roku w Warszawie
(akt notarialny nr repertorium A nr 7265/97).
Honorowy Patronat nad Fundacją SEMPER POLONIA sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej. 18 grudnia 2003 roku Fundacja SEMPER POLONIA podpisała porozumienie
o współpracy z Kancelarią Prezydenta RP o pomocy środowiskom polonijnym na świecie,
budowania polskiego lobby na arenie międzynarodowej, promocji polskich i polonijnych
osiągnięć, a w szczególności w dziedzinach: gospodarczej, naukowej i kulturalnej. W ramach
tej umowy określone zostały szczegółowe warunki Patronatu Honorowego Prezydenta RP
nad Fundacją. Od 2006 r. zapisy tego porozumienia nie są realizowane przez
Kancelarię Prezydenta.
Od 8 grudnia 2010 r. siedziba Fundacji znajduje się w lokalu wynajmowanym od ZGN Warszawa
Śródmieście pod adresem: ul. Nowy Świat 33, 00-029 Warszawa.
2 czerwca 1997 r. Fundacja otrzymała statystyczny numer identyfikacyjny REGON nr 012626606.
Od 22 kwietnia 2004 Fundacja SEMPER POLONIA posiada status organizacji pożytku
publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń,
innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej pod nr 0000128521.
30 października 2008 r. odbyło się V Zgromadzenie Fundacji SEMPER POLONIA,
które podsumowało naszą działalność w latach 2005 – 2008. W Zgromadzeniu uczestniczyło
21 fundatorów i darczyńców, którzy udzielili Radzie i Zarządowi absolutorium z wykonania
obowiązków za okres 13 kwietnia 2005 r. – 30 października 2008 r. Uczestnicy Zgromadzenia
zostali poinformowani o planach Fundacji na lata 2009 – 2011, które po dyskusji zostały w pełni
zaakceptowane. Zgromadzenie podjęło też uchwałę o powołaniu pana Krzysztofa Ślusarskiego
w skład Rady Fundacji.
14 listopada 2008 r. w trakcie posiedzenia Rady Fundacji, na wniosek przewodniczącego
pana Feliksa Kulikowskiego, do jej składu zostali wybrani panowie Marek Kukuryka i Maciej
Marcinkowski. Na własną prośbę w grudniu 2009 zrezygnował z uczestnictwa w pracach Rady
Fundacji pan Tomasz VOGTMAN
Władze statutowe Fundacji na koniec 2010 r. stanowią:
 Rada Fundacji:
•

Feliks KULIKOWSKI

- przewodniczący,
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•
•
•
•
•
•

Jan RURAŃSKI
Krzysztof SZAMAŁEK
Maciej GRUDZIŃSKI,
Marek KUKURYKA,
Maciej MARCINKOWSKI,
Krzysztof ŚLUSARSKI.

- wiceprzewodniczący,
- wiceprzewodniczący,

W 2010 r. odbyło się 3 posiedzenia Rady, która zajmowała się sprawami związanymi z oceną
i strategią działalności Fundacji. Członkowie Rady byli też informowani przez Prezesa Zarządu
o bieżących problemach i kłopotach oraz o sprawach związanych z wyborem nowego lokalu na
siedzibę Fundacji, a następnie z jego remontem. Warto dodać, że członkowie Rady nie ograniczali
swojej aktywności do posiedzeń, ale uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Fundację na
Litwie, Białorusi i Ukrainie oraz w krajowych spotkaniach ze stypendystami. Odpisy podjętych
przez Radę uchwał w 2010 r. są załączone do sprawozdania.
 Rada Programowa Fundacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michał JAGIEŁŁO
Andrzej ZAŁUCKI
Mieczysław WOJTCZAK

- przewodniczący;
- wiceprzewodniczący;
- sekretarz

Antoni BARTKIEWICZ
ks. Adam BONIECKI
Ernest BRYLL
Stanisław CIOSEK
Kazimierz DŁUGOSZ
Elżbieta DZIKOWSKA
Antoni FAŁAT
Jerzy HOFFMAN
Wacław JANAS
Adolf JUZWENKO
Hieronim KUBIAK
Jan MIODEK
Władysław MIODUNKA
Tadeusz RADZIK
Ferdynand RUSZCZYC
Tadeusz SAMBORSKI
Elżbieta SMUŁKOWA
Irena SZEWIŃSKA
Jan WOŁEK
Jan WIDACKI
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 Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
Decyzją Rady Fundacji z 30 października 2008 roku prezesem jednoosobowego Zarządu został
ponownie wybrany na sześcioletnią kadencję pan Marek HAUSZYLD, zamieszkały
przy ul. Bronikowskiego 1 m. 81, 02-796 Warszawa.

2.
Celem Fundacji SEMPER POLONIA jest pomoc środowiskom polonijnym w świecie,
budowanie polskiego lobby na arenie międzynarodowej, promowanie polskich i polonijnych
osiągnięć, w tym gospodarczych, naukowych i kulturalnych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
♦ wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia
w krajach ich zamieszkania, zwłaszcza młodzieży;
♦ współpracę z przedstawicielami życia gospodarczego ze środowisk polonijnych oraz tworzenie
wspólnych przedsięwzięć gospodarczych z organizacjami polonijnymi oraz Polakami
zamieszkałymi za granicą;
♦ organizowanie różnych form promowania w świecie polskich i polonijnych osiągnięć,
w tym gospodarczych, naukowych i kulturalnych;
♦ organizowanie pomocy humanitarnej potrzebującym jej środowiskom polonijnym.
Zgodnie ze statutem Fundacji przewidziane są następujące formy działania:
♦ fundowanie stypendiów edukacyjnych i naukowych dla najzdolniejszej młodzieży i osób
pochodzenia polskiego, organizowanie dla nich staży i praktyk zawodowych, wyposażanie
szkół, placówek kulturalnych i organizacji polonijnych w książki, podręczniki,
sprzęt audiowizualny i pomoce naukowe;
♦ organizowanie spotkań, konferencji i wystaw w celu kojarzenia partnerów gospodarczych
i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć;
♦ stworzenie banku danych o polskich i polonijnych firmach, wynalazkach, technologiach oraz
ich upowszechnianie w świecie;
♦ gromadzenie środków finansowych i darów rzeczowych na pomoc dla środowisk polonijnych,
organizowanie i finansowanie wypoczynku w Polsce dla dzieci i młodzieży z rodzin
polonijnych o najniższym standardzie życia oraz na wspieranie budowy i wyposażenia
obiektów dla Polonii prowadzących działalność w zakresie opieki zdrowotnej, socjalnej,
edukacyjnej i kulturalnej;
♦ prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i telewizyjnej oraz organizowanie wspólnych
przedsięwzięć dla promowania kulturalnego, naukowego oraz sportowego dorobku Polski
i Polaków za granicą.

3.
Od 1997 r. Fundacji SEMPER POLONIA mieściła się przy ul. Ks. Kłopotowskiego 11 na
warszawskiej Pradze. Z biegiem lat, kiedy rozszerzała się nasza działalność, przybywało dzierżawionych
pokoi, a od 2003 r. urzędowaliśmy na II piętrze nadbudowanego skrzydła budynku. Warunki do pracy były
lepsze, a biuro Fundacji urządziliśmy własnym sumptem, a płacony czynsz nie był początkowo zbyt
wysoki. Od 2007 r. właściciel firmy DAMIS zaczął stopniowo podwyższać wysokość opłat. To był sygnał
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dla Rady i prezesa Fundacji do rozpoczęcia starań by zmienić lokalizację biura SEMPER POLONIA. 26
sierpnia 2010 r. podpisaliśmy umowę z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Warszawa
Śródmieście o wynajmie lokalu przy ul. Nowy Świat 33 na trzy lata, z możliwością przedłużenia umowy na
kolejne lata. W okresie wrzesień-listopad przeprowadziliśmy prace remontowe. W końcu listopada 2010 r.,
kiedy kończyły się prace remontowe, nastąpiła przeprowadzka na Nowy Świat, a 8 grudnia oficjalnie
otworzyliśmy nową siedzibę Fundacji SEMPER POLONIA. Po trzynastu latach, kiedy to pracowaliśmy na
budowę wizerunku Fundacji w Polsce i na świecie, można śmiało skonstatować, że nasz nowy adres na
reprezentacyjnej ulicy Warszawy jest nareszcie godny dotychczasowych dokonań SEMPER POLONIA
i wyznacza horyzonty naszego rozwoju jako mocnej organizacji pozarządowej działającej na rzecz Polonii
i Polaków w świecie.
Wyniki programowo – finansowe Fundacji w minionym roku można uznać za satysfakcjonujące.
Fundacja zrealizowała zadania zlecone jej przez Senat RP oraz programy własne na kwotę ponad
6 518,8 tys. PLN, co stanowiło wzrost o prawie 9 % w stosunku do wykonania za 2009 r. Szczegóły są
omówione w dalszej części sprawozdania.
Warto podkreślić, że po blisko 14 latach działalności Fundacja SEMPER POLONIA jest
postrzegana w środowiskach polonijnych, jak również w Sejmie, Senacie i polskich instytucjach rządowych,
jako nowoczesna organizacja pozarządowa specjalizująca się w realizacji programów edukacyjno kulturalnych i społecznych adresowanych do młodego pokolenia Polonii. To zobowiązuje, a jednocześnie
staje się wyznacznikiem kreowania nowych zadań na przyszłość, by marka SEMPER POLONIA była nadal
symbolem nowoczesności i transparentności.

Do najważniejszych programów realizowanych w 2010 roku należały:

A. Programy edukacyjno-oświatowe
1.

Program „Szansa dla maturzystów”

„Szansa dla maturzystów”, jako samodzielny program Fundacji, został zapoczątkowany w 1998 r. na Litwie
i na Białorusi. Założenia tego programu skierowane są do młodzieży polskiego pochodzenia, która kończy
szkołę średnią osiągając dobre wyniki w nauce i pragnie kontynuować naukę na studiach wyższych w kraju
swojego zamieszkania. W działalności Fundacji SEMPER POLONIA program ten, jest pierwszym
stopniem pomocy adresowanej do młodzieży polskiego pochodzenia.
Fundacja SEMPER POLONIA, dzięki środkom pozyskanym z Kancelarii Senatu RP i swoim własnym,
udzieliła polonijnym organizatorom kursów wsparcia finansowego w wysokości 80 procent kosztów oraz
wsparcia merytorycznego związanego z organizacją zajęć. Pozostałe 20 procent kosztów pokryli sami
uczestnicy, co stało się regułą w przypadku kursów organizowanych przez Fundację, a mających na celu
dokształcanie młodzieży. W 2010 r. z uiszczenia opłaty zostali zwolnieni maturzyści z Mołdawii
ze względu na to, iż w większości uczestnicy „Szansy dla maturzystów” pochodzili z rodzin niepełnych
bądź mieli ciężką sytuację finansową.
Partnerami Fundacji przy realizacji „Szansy dla maturzystów” były polskie placówki dyplomatycznokonsularne, organizacje polonijne oraz szkoły z polskim językiem wykładowym. W realizację kursów
włączają się również rodzice uczniów uczestniczących w zajęciach oraz studenci z Klubów Stypendystów
SEMPER POLONIA, którzy współpracują z organizatorami na zasadzie wolontariatu.
Litwa
Partnerem Fundacji przy realizacji kursów „Szansa dla maturzystów” było Stowarzyszenie Nauczycieli
Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.
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W okresie od stycznia do marca 2010 r. kontynuowano realizację XIII edycji kursów „Szansa dla
maturzystów”. Zajęcia odbywały się w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. W ramach tego
przedsięwzięcia ponad 300 uczniów, z polskich gimnazjów działających na Litwie, zostało podzielonych na
grupy, w których prowadzono zajęcia z przedmiotów ścisłych, tj. biologii, chemii i matematyki oraz historii
i języka litewskiego. Zajęcia odbywały się w języku litewskim, w którym maturzyści zdawali egzaminy
wstępne na wyższe uczelnie. Wykładowcami kursów byli nauczyciele akademiccy z wileńskich uczelni
wyższych, którzy mogli liczyć na pomoc organizacyjną ze strony naszych stypendystów, należących do
Klubu Studentów Polskich działającego w Wilnie. Z informacji uzyskanych od p. Józefa Kwiatkowskiego
wynika, że studia podjęło ponad 85% uczestników kursu „Szansa dla maturzystów”.
Jesienią 2010 r. rozpoczęliśmy przygotowania do XIV edycji „Szansy dla maturzystów”, która dla uczniów
kończących polskie szkoły średnie będzie miała ogromne znaczenie wobec sytuacji politycznej na Litwie
i zamieszania związanego z przyszłością szkolnictwa polskiego. W połowie listopada 2010 r. w Gimnazjum
im. Adama Mickiewicza w Wilnie rozpoczęto realizację kolejnej edycji kursów dla około 400 uczniów
polskiego pochodzenia, której zakończenie planowane jest na marzec 2011 r.
Łotwa
Polska Szkoła w Rezekne od stycznia do maja 2010 r. kontynuowała poprzednią edycję kursów, w której
wzięło udział 25 maturzystów klas XII. Kolejna, XIII edycja kursów dla 35 uczniów rozpoczęła się
w październiku 2010 r. a jej zakończenie planujemy na pierwszą połowę 2011 r. Uczniowie podzieleni na
cztery grupy uczęszczali na wcześniej wybrane przez siebie zajęcia z: języka angielskiego, języka
łotewskiego, matematyki oraz przygotowania ogólnego, związanego z podjęciem studiów. Zajęcia były
prowadzone przez wykładowców Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rezekne. Każdy z nich prowadził
zajęcia dydaktyczne, które zostały poszerzone o dodatkowe treści, niewystępujące w programie szkoły
średniej. W trakcie zajęć zastosowano nowatorskie metody nauczania oraz wykorzystano najnowszą
literaturę dydaktyczną. Dzięki temu, że zajęcia odbywały się w pomieszczeniach szkoły wyższej, uczniowie
mieli możliwość poznać kulisy życia studenckiego.
Polskie Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Daugavpils kursy „Szansy” rozpoczęło pod koniec września 2010
r. a ich zakończenie zostało zaplanowane na połowę lutego 2011 r. W planach zajęć znalazły się przedmioty
niezbędne w przygotowaniach do egzaminów maturalnych i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie,
czyli język angielski, matematyka, historia, chemia i fizyka. Kursy zostaną poprowadzone przez
wykładowców Uniwersytetu Daugavpilskiego oraz Uniwersytetu Technicznego.
Czechy
Pod koniec sierpnia 2010 r. Fundacja SEMPER POLONIA wraz z Gimnazjum z Polskim Językiem
Nauczania w Czeskim Cieszynie przeprowadziła prace przygotowawcze związane z realizacją programu
„Szansa dla maturzystów”. Zgodnie z ustalonym harmonogramem kursy odbyły się w okresie październik –
grudzień 2010 r. W zajęciach z przedmiotów obowiązujących na egzaminie maturalnym, tj. z języka
polskiego, historii, nauk społecznych, geografii, matematyki i biologii wzięło udział 124 uczniów
pochodzących z Zaolzia. Kursy zostały przeprowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli uczących
w Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania, które było organizatorem przedsięwzięcia.
Serbia
Partnerem Fundacji przy organizacji kursów było Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Translatorskie
„Poloniusz - Pegaz”. W kursach wzięło udział 10 maturzystów polskiego pochodzenia, którzy uczestniczyli
w zajęciach z historii, biologii, geografii, fizyki, chemii i matematyki. Zajęcia prowadzili wykładowcy
z Uniwersytetu Belgradzkiego, Wyższej Szkoły Elektrotechnicznej oraz Instytutu Języków Obcych
w Belgradzie. Kursy zakończyły się w grudniu 2010 r.
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Rumunia
Naszym wieloletnim partnerem przy organizacji programu „Szansa dla maturzystów” jest Związek
Polaków w Rumunii. Kursy rozpoczęły się w listopadzie 2010 r. i potrwają do czerwca 2011 r, co umożliwi
doskonałe przygotowanie uczestników do lipcowych egzaminów kompetencyjnych i maturalnych.
Uczestnikami jest 17 uczniów klas XII z Liceum im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului. Jest to
pierwszy maturalny rocznik klas z rozszerzonym językiem polskim i jednym z przedmiotów kierunkowych
wykładanym po polsku. Na kurs składają się pozalekcyjne zajęcia z przedmiotów maturalnych m.in. język
rumuński, matematyka, geografia oraz z przedmiotów zdawanych przed maturą w formie egzaminu
kompetencyjnego, tj. język angielski, język polski i informatyka w wymiarze 20 godzin każdy. Zajęcia
prowadzone są przez nauczycieli akademickich.

Białoruś
W roku szkolnym 2009/2010 w Grodnie odbyły się zajęcia dla 43 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach
z biologii, chemii, matematyki i geografii. Ponad 60% słuchaczy kursów dostało się na studia wyższe.
W Mińsku zajęcia odbywały się z dwóch przedmiotów tj. historii i języka białoruskiego. Zadawalający jest
fakt, że wszystkie osoby biorące udział w kursach otrzymały promocję na wybrane uczelnie wyższe.
W roku szkolnym 2010/2011 udało się zorganizować jesienią kursy „Szansy” tylko w Grodnie. Na zajęcia
z matematyki i geografii uczęszczały 34 maturzystów pochodzenia polskiego. Niestety ze względu na to,
że liczba chętnych na zajęcia z innych przedmiotów była mniejsza niż 10 osób, zgodnie z regulaminem
programu „Szansa dla maturzystów”, nie dało to możliwości rozpoczęcia dodatkowych zajęć.
Program „Szansa dla maturzystów” organizowany przez Polską Szkołę Społeczną im. I. Domeyki
w Brześciu był realizowany od stycznia do grudnia 2010 r. W pierwszej połowie roku prowadzono prace
przygotowawcze związane z organizacją kursów mające na celu zebranie chętnych do udziału w kursach
poprzez rozpropagowanie idei programu wśród maturzystów polskiego pochodzenia oraz ustalenie
kosztorysu realizacji zadania. Zgodnie z ustalonym w tym okresie harmonogramem uczniowie uczęszczali
na zajęcia z wybranych przez siebie przedmiotów: matematyka – 60 osób, historia – 40 osób, język
niemiecki – 30 osób, język angielski – 15 osób. Uczestnicy w zależności od ilości chętnych byli podzieleni
na 2-3 grupy. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Brzeskiego Uniwersytetu Państwowego
im. A. Puszkina.
Kazachstan
Partnerami Fundacji SEMPER POLONIA w realizacji kolejnej edycji kursów „Szansa dla maturzystów”
były: Młodzieżowe Stowarzyszenie „Orszak Polonijny” w Astanie, Polskie Młodzieżowe Centrum Kultury
Akmolińskiego Obwodu w Kokszetau oraz Stowarzyszenie „Więź” w Ałmaty.
W maju 2010 r. Stowarzyszenie „Orszak Polonijny” rozpoczęło realizację kursów dla 11 osób z polskiej
klasy maturalnej. Zajęcia w łącznej liczbie 126 godzin zostały przeprowadzone z matematyki, geografii,
języka polskiego oraz historii i literatury. Większość zajęć z wymienionych przedmiotów odbywała się dwa
razy w tygodniu po 2 godziny. Do przeprowadzenia kursów zatrudniono wykwalifikowanych nauczycieli,
którzy sporządzili szczegółowe plany wykładanych przedmiotów oraz potwierdzili swoje wykształcenia
dyplomem.
W Kokszetau w drugiej połowie roku zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem odbyły się zajęcia
z języka i literatury polskiej, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii.
Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą dokształcania pojawiła się możliwość objęcia programem
„Szansa dla maturzystów” młodzież polskiego pochodzenia z Ałmaty. Kurs został zorganizowany dla 16
uczniów polskich klas w Gimnazjum nr 23 w Ałmaty. Zajęcia z matematyki odbywały się dwa razy
w tygodniu po dwie godziny akademickie.
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Ukraina
Dzięki dofinansowaniu Fundacji SEMPER POLONIA w Specjalizowanej Szkole Ogólnokształcącej
w Odessie udało zrealizować się obie części kursu. Z powodu kwarantanny „świńskiej grypy” na Ukrainie,
pierwszą część zrealizowano w terminie późniejszym od planowanego tj. na przełomie maja i czerwca
2010 r. Drugą część kursu udało zrealizować się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, czyli pod koniec
października. W dwuczęściowym kursie obejmującym zajęcia z języka polskiego, języka ukraińskiego,
historii, matematyki, geografii, biologii i chemii, udział wzięło 42 uczniów klas maturalnych. Głównym
celem prowadzonych zajęć było przygotowanie młodzieży do nowej matury, czyli tzw. niezależnego
egzaminu zewnętrznego, który od 2010 r. w związku z reformą systemu edukacji na Ukrainie, został
wprowadzony jako obowiązkowy. Wszystkie zajęcia w ramach programu „Szansa dla maturzystów” zostały
przeprowadzone przez nauczycieli Szkoły nr 121, którzy posiadają stały kontakt ze swoimi uczniami, dzięki
czemu treści nauczanych przedmiotów mogły zostać opracowane na podstawie indywidualnych potrzeb
wynikających z różnego poziomy wiedzy uczestników zajęć.
Kursy zorganizowane przez Krymski Oddział Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy rozpoczęły się
już w październiku 2009 r. i trwały do czerwca roku 2010 r. W 9-miesięcznym kursie przygotowawczym na
studia wzięło udział 5 uczniów z Sewastopolu oraz 10 uczniów z Symferopolu. Zajęcia były prowadzone
przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich z kilku najlepszych uczelni wyższych państwowych,
tj. Krymskiego Uniwersytetu Inżynieryjno-Pedagogicznego, Taurydzkiego Uniwersytetu Narodowego
im. W. I. Wernadskiego, Sewastopolskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego, Krymskiego
Uniwersytetu Medycznego im. S. I. Georgijewskiego oraz Krymskiego Państwowego Uniwersytetu
Agrarnego. Udział młodzieży polskiego pochodzenia w tym przedsięwzięciu istotnie przyczynił się do
lepszego ugruntowania zdobytej wiedzy i niewątpliwie zwiększył szanse przy ubieganiu się na studia
wyższe, na renomowane państwowe uniwersytety ukraińskie.
Mołdawia
Partnerem Fundacji przy organizacji programu „Szansa dla maturzystów” jest Stowarzyszenie „Dom
Polski” w Bielcach. Kursy odbywały się przez 8 weekendów w okresie od września do grudnia 2010 r.
Uczestnikami było 15 uczniów polskiego pochodzenia z Bielc, Grigorówki, Styrczy i Oknicy, którzy brali
udział w zajęciach z matematyki, języka angielskiego, chemii, języka rumuńskiego i języka rosyjskiego.
W związku z tym, że zdecydowana większość osób zakwalifikowanych do udziału w kursach to osoby
z rodzin niepełnych bądź z trudną sytuacją materialną, na prośbę dyrektorki Domu Polskiego p. Eweliny
Maszarowej, Fundacja SEMPER POLONIA podjęła decyzję o sfinansowaniu kosztów związanych
z dojazdem tych osób do miejsca, gdzie odbywały się kursy. Wszystkie zajęcia były prowadzone przez
najlepszych wykładowców Państwowego Uniwersytetu Alecu Russo w Bielcach..
Rosja
W drugiej połowie 2010 r. Fundacja SEMPER POLONIA, wraz z przedstawicielami Centrum „Czerwone
Maki” z Orenburga, przeprowadziła prace przygotowawcze, w wyniku których została podjęta decyzja
o zorganizowaniu kursów w nieco innej formie niż w latach ubiegłych. Zmiana dotyczyła przede wszystkim
skrócenia zajęć do niespełna 2 tygodni. Kursy odbyły się w listopadzie 2010 r. a 12 uczestników kursu
wyjechała do Centrum dla Dzieci i Młodzieży w rejonie Buzułukskim. Cała tegoroczna edycja kursów
„Szansy” odbyła się w postaci intensywnego kursu z języka rosyjskiego, matematyki i historii po 8 godzin
dziennie. Zajęcia zostały przeprowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich z rosyjskich
uczelni wyższych.

2.

Program stypendialny

Program stypendialny, którego wdrażanie rozpoczęliśmy w 1998 r., stał się początkiem strategii
edukacyjno-oświatowej SEMPER POLONIA adresowanej do młodego pokolenia Polonii. Jest jednym

8

z priorytetowych programów Fundacji realizowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi działającymi w świecie, a od 2002 r.
z Senatem RP.
Po konsultacjach prowadzonych przez nas z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi, które przekazały
nam szacunkowe dane związane z liczbą studentów polskiego pochodzenia deklarujących chęć ubiegania
się o stypendia, pod koniec listopada 2009 r., został złożony wniosek do Senatu RP z prośbą
o dofinansowanie programu stypendialnego w roku 2010 na kwotę 6 006 955,11zł.
W I kwartale 2010 r., kiedy rozpatrywano projekt programu stypendialnego Fundacji, otrzymaliśmy
pierwsze sygnały, że dofinansowanie programu przez Senat RP zostanie bardzo ograniczone. 7 kwietnia
2010 r., w trakcie pierwszego posiedzenia Komisji Stypendialnej, wicedyrektor Romuald Łanczkowski
z Biura Polonijnego Senatu RP, zapoznał nas z decyzją Prezydium Senatu o przyznaniu dotacji na realizację
programu stypendialnego w 2010 r. w wysokości 4 238 494, 38 zł., co jest kwotą niższą niż otrzymane na
ten cel dofinansowanie w 2009 r. Senat podjął decyzję o ograniczeniu pomocy stypendialnej dla studentów
polskiego pochodzenia z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy,
Mołdawii, Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu, natomiast nie przyznał środków na stypendia dla młodzieży
polonijnej z Chorwacji, Czarnogóry, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Indii, Libanu, Niemiec, Rumunii, Serbii
i Turcji,
O tym fakcie powiadomiliśmy naszych stypendystów na łamach portalu IUVENUM POLONIA oraz
bezpośrednio placówki dyplomatyczno-konsularne RP w krajach realizacji programu stypendialnego.
Ilość protestów i odwołań przeciwko ograniczeniu programu stypendialnego, jaka napłynęła do Fundacji od
organizacji polonijnych i młodzieży polonijnej z krajów, w których zawiesiliśmy lub zmniejszyliśmy liczbę
stypendystów, przeszła nasze oczekiwania. Podobne listy napłynęły również do Senatu RP.
W połowie września 2010 r. Fundacja wystąpiła do Biura Polonijnego Senatu RP z prośbą o ponowne
włączenie do programu stypendialnego Argentyny, Brazylii, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech,
Egiptu, Hiszpanii, Indii, Libanu, Macedonii, Niemiec, Rumunii, Serbii, Słowacji i Węgier oraz trzech
nowych krajów, z których napłynęły wnioski stypendialne – Kanady, Paragwaju i Słowenii. Dodatkowe
stypendia miały zostać sfinansowane z rezerwy finansowej powstałej z puli środków już przyznanych przez
Senat RP na drugie półrocze 2010 r. Jednocześnie w tym samym czasie zwróciliśmy się do polskich
placówek dyplomatyczno-konsularnych, działających w krajach, których powyższa decyzja dotyczyła,
z prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród studentów, którzy chcieliby ubiegać się o stypendia
SEMPER POLONIA w semestrze jesiennym roku akademickiego 2010/2011. Komunikat ten został
również zamieszczony na portalu IUVENUM POLONIA oraz na stronie internetowej Fundacji. Dzięki
szybkiemu działaniu i doskonałej współpracy między Fundacjąa polskimi placówkami w połowie
października 2010 r. do Fundacji trafiła kompletna i zaopiniowana przez konsuli dokumentacja studentów
ubiegających się o pomoc stypendialną na semestr jesienny 2010/2011. W przekazanej informacji Fundacja
zaznaczyła, że złożenie dokumentów przez studentów ma charakter warunkowy i nie jest jednoznaczne
z otrzymaniem stypendium Fundacji SEMPER POLONIA w drugim półroczu 2010 r.
W drugiej połowie listopada Prezydium Senatu RP rozpatrzyło i zaakceptowało propozycję przesunięcia
powstałej rezerwy finansowej w wysokości 187 920 zł. na proponowane przez Fundację kraje. Niestety
odrzucona została prośba o objęciu opieką stypendialna studentów z Hiszpanii, Kanady i Słowenii.
Podobnie jak w latach ubiegłych, nabór na stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA prowadzony był
dwukrotnie, tj. do 15 lutego 2010 r. na semestr wiosenny roku akademickiego 2009/2010 oraz do 15 lipca
2010 r. na semestr jesienny roku akademickiego 2010/2011.
Zgodnie z Regulaminem Stypendialnym o stypendia Fundacji SEMPER POLONIA mogą się ubiegać
studenci polskiego pochodzenia, którzy w kraju w którym studiują mieszkają od co najmniej 15 lat.
Powinny to być osoby, które aktywnie działają na rzecz miejscowego środowiska polonijnego, osiągają
co najmniej dobre wyniki w nauce oraz nie posiadają stałego zatrudnienia. Szczegółowe informacje
dotyczące warunków ubiegania się oraz zasad przyznawania stypendiów znajdują się na naszej stronie
internetowej www.semperpolonia.pl oraz na stronach internetowych polskich konsulatów i ambasad
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współpracujących z Fundacją. Jednocześnie do udziału w akcji promocyjnej programu stypendialnego
SEMPER POLONIA włączyliśmy młodzież zrzeszoną w Klubach Stypendystów, która w szkołach
z polskim językiem nauczania, swoich środowiskach zamieszkania oraz na uczelniach i na stronach
internetowych Klubów informowała swoich kolegów o możliwości otrzymania stypendium.
Wspólne działania Fundacji i naszych Klubów Stypendystów przeprowadzone w ramach akcji
informacyjnej o programie stypendialnym wpłynęły na spore zainteresowanie studentów polskiego
pochodzenia naszą ofertą, co przełożyło się na bardzo dużą ilość napływających aplikacji. Do polskich
konsulatów i ambasad, na semestr wiosenny 2009/2010 wpłynęło ponad 2700 podań, zaś o stypendium na
semestr jesienny 2010/2011 ubiegało się w sumie ponad 1700 studentów. Przyjmowane dokumenty były na
bieżąco weryfikowane i opiniowane przez pracowników wszystkich polskich placówek, które współpracują
z Fundacją przy programie stypendialnym. Dodatkowo w Grodnie, Ostrawie, Winnicy, Lwowie oraz Wilnie
konsulowie RP oraz prezesi Klubów Stypendystów opiniowali wszystkie złożone przez aplikantów raporty
z działalności na rzecz środowiska polonijnego. Pozwoliło to, na jeszcze lepszą weryfikację i ocenę działań
deklarowanych przez potencjalnych stypendystów Fundacji.
W 2010 r. w pracach Komisji Stypendialnej uczestniczyli senatorowie RP, przedstawiciele Departamentu
Współpracy z Polonią MSZ, przedstawiciele Biura Polonijnego Senatu RP, a także członkowie Rady
Fundacji.
Na posiedzeniu Komisji rozpatrującej aplikacje studentów ubiegających się o stypendium na semestr
wiosenny 2009/2010, Fundacja przedstawiła do rozpatrzenia 1 781 podań z prośbą o przedłużenie
stypendium oraz 982 nowe wnioski stypendialne. Do otrzymania stypendium zostało ostatecznie
zakwalifikowanych 1577 studentów polonijnych, którzy spełnili warunki Regulaminu Stypendialnego.
Ze względu na późny termin podpisania umowy na realizację programu stypendialnego oraz okres urlopowy
pracowników zajmujących się przyjmowaniem i opiniowaniem aplikacji, Fundacja dopiero w połowie
czerwca przekazała do polskich ambasad i konsulatów pełną dokumentację dotyczącą realizacji programu
stypendialnego w semestrze wiosennym 2009/2010, w tym m.in. listy wypłat stypendiów za okres styczeń –
czerwiec 2010 r. oraz imienne umowy stypendialne dla stypendystów, którzy aplikowali o stypendium po
raz pierwszy lub mieli przerwę w otrzymywaniu stypendium.
Posiedzenie Komisji rozpatrującej podania studentów ubiegających się o stypendium Fundacji SEMPER
POLONIA na semestr jesienny 2010/2011 odbyło się dopiero w czwartym kwartale, tj. 21 października
2010 r. Późny termin posiedzenia był wynikiem działań, które podjęliśmy w ramach przesunięcia rezerwy
finansowej na wykluczone w drugim półroczu z programu stypendialnego kraje. W związku z wcześniejszą
weryfikacją przesłanych dokumentów, której dokonał dział stypendialny, ocenie członków Komisji zostało
przedstawionych 1 731 zgłoszeń spełniających warunki Regulaminu Stypendialnego. Były to zarówno
wnioski stypendystów, którzy ubiegali się o stypendium po raz pierwszy (484 wnioski), jak i podania
z prośbą o kontynuację stypendium (1 247 podań). Ostatecznie stypendia SEMPER POLONIA otrzymało
1 532 studentów polskiego pochodzenia z Argentyny, Armenii, Białorusi, Brazylii, Bułgarii, Chorwacji,
Czarnogóry, Czech, Estonii, Kazachstanu, Litwa, Łotwa, Mołdawii, Paragwaju, Rosji, Rumunii, Serbii,
Słowacji, Ukrainy i Węgier.
Na prośbę przewodniczącego Komisji senatora Łukasza Abgarowicza do Regulaminu Stypendialnego
Fundacji SEMPER POLONIA został wprowadzony nowy zapis: „Studenci z Białorusi, Kazachstanu, Rosji
oraz Ukrainy do przedkładanej w polskich placówkach dokumentacji stypendialnej zobowiązani są
dołączyć kopię Karty Polaka lub poświadczoną kopię podania o ubieganiu się o Kartę Polaka”.
Dodatkowo, jednym z warunków otrzymywania stypendium będzie obligatoryjna współpraca stypendystów
z portalem IUVENUM POLONIA. Ma to na celu zarówno zwiększenie aktywności polonijnej, jak
i ściślejszą współpracę naszych stypendystów z Fundacją. Powyższe zapisy mają wejść w życie od semestru
wiosennego 2010/2011.
Zarówno w semestrze wiosennym 2009/2010, jak i semestrze jesiennym 2010/2011 studenci, podpisując
umowy stypendialne za pośrednictwem polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, uzyskali
informację o źródłach finansowania stypendiów w 2010 r. oraz zobowiązali się do przestrzegania zasad
Regulaminu Stypendialnego i udzielania pomocy konsulatom RP i Fundacji SEMPER POLONIA
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w działaniach podejmowanych w ich krajach zamieszkania na rzecz młodzieży polonijnej. Środki na
wypłaty stypendiów po przeliczeniu na USD oraz EUR zostały przekazane bezpośrednio na konta bankowe
polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych.
Na sprawną realizację programu stypendialnego – mimo zamieszania związanego z procedurą
rozpatrywania wniosków - znaczący wpływ miało funkcjonowanie Elektronicznego Systemu
Stypendialnego Fundacji, który jest profesjonalną bazą danych wszystkich naszych stypendystów z lat
1998-2010. System pozwala na tworzenie zestawień dla Komisji Stypendialnej, sporządzanie imiennych list
wypłat, a przede wszystkim na nawiązanie jeszcze szerszej współpracy z obecnymi stypendystami oraz
absolwentami, którzy ukończyli studia, ale pragną czynnie włączyć się w działania podejmowane przez
naszą Fundację. Planowana na 2011 r. rozbudowa systemu ESS, polegająca na wprowadzeniu możliwości
składania przez studentów wniosków stypendialnych drogą elektroniczną, pozwoli na jeszcze szybszą
weryfikację przesyłanej dokumentacji oraz znacznie ograniczy wpływ dokumentów w formie papierowej.
Więcej informacji na temat zmian i planowanej restrukturyzacji Elektronicznego Systemu Stypendialnego
zawarliśmy we wniosku o dofinansowanie programu stypendialnego w 2011 r.
Liczba udzielonych stypendiów przez Fundację SEMPER POLONIA w 2010 r.

Nr
regionu

Nazwa regionu

Kraje

3

Kraje Ameryki Łacińskiej

7

Litwa

8

Nowe kraje UE

9

Rumunia, Bułgaria

10

Bałkany bez krajów UE

11

Ukraina, Mołdawia

12
13
14

Białoruś
Rosja
Kraje Kaukazu
Kazachstan, pozostałe
kraje Azji Centralnej i
Płd. -Wsch.
RAZEM

Argentyna
Brazylia
Litwa
Czechy
Estonia
Łotwa
Słowacja
Węgry
Rumunia
Bułgaria
Macedonia
Chorwacja
Czarnogóra
Serbia
Mołdawia
Ukraina
Białoruś
Rosja
Armenia
Kazachstan

Liczba udzielonych
stypendiów w
semestrze wiosennym
roku akademickiego
2009/2010
10
6
746
145
25
8
3
4
8
2
321
213
48
36

Uzbekistan

2

-

1 577

1 532

15

Liczba udzielonych
stypendiów w
semestrze jesiennym
roku akademickiego
2010/2011
17
4
863
133
3
21
7
3
5
9
7
4
12
14
236
160
24
2
8

11

3. Program Absolwent
a)

Kluby Stypendystów SEMPER POLONIA

Kluby Stypendystów SEMPER POLONIA są organizacjami powstałymi z inicjatywy byłych i obecnych
stypendystów Fundacji. Pierwsze Kluby zostały założone w 2004 r. a w chwili obecnej działają na
Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie oraz w Czechach, Mołdawii, Rosji, Rumunii i Serbii. Przez
dotychczasowy okres działalności organizacje te rozwinęły się zarówno pod względem ilości realizowanych
programów, jak i struktur organizacyjnych. Część Klubów podjęła starania w celu zarejestrowania swojej
działalności. Rozszerzona została także grupa odbiorców, dla której Kluby przygotowują projekty
edukacyjne, kulturalne i integracyjne. Uczestnikami projektów są nie tylko studenci, ale także absolwenci
polskiego pochodzenia, a co szczególnie istotne również koleżanki i koledzy stypendystów z krajów ich
zamieszkania. Warto także podkreślić stale rosnącą aktywność stypendystów na portalu IUVENUM
POLONIA, ich udział w jego redagowaniu oraz działaniach na rzecz kreowania nowoczesnego wizerunku
Polski.
Litwa
W 2010 r. litewscy stypendyści zorganizowali szereg projektów o różnorodnej tematyce m.in. Rajdy
Odkrywców, spotkania integracyjne, kursy zawodowe, akcje charytatywne oraz imprezy sportowe.
Przez cały rok Fundacja wspierała finansowo działające przy Klubie drużyny - koszykarską i siatkarskie,
co umożliwiło prowadzenie regularnych treningów oraz pozwoliło na ich udział w lokalnych zawodach
sportowych. W 2010 r. drużyna koszykarska z sukcesem wzięła udział m.in. w turnieju koszykarskim
„Eurobasket.lt”. Podczas zawodów studenci mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności oraz promować
zdrowy tryb życia wśród młodszych kolegów, a jeden z turniejów został rozegrany pod hasłem „Młodzież
przeciw paleniu”. W maju Klub wziął udział w „Juwenaliach” organizowanych przez Filię Uniwersytetu
Białostockiego, w trakcie których odbyły się liczne rozgrywki sportowe, a męska drużyna siatkarska „KSP
Lux” zajęła 3 miejsce. Na przełomie czerwca i lipca obie drużyny siatkarskie – żeńska i męska –
uczestniczyły w II Europejskim Festiwalu Piłki Siatkowej Drużyn Polonijnych oraz Miast Partnerskich
Łowicza i Ziemi Łowickiej, gdzie zajęły odpowiednio 8 i 12 miejsce. Fundacja dofinansowała także
wynajęcie sali, w której prowadzone były zajęcia taneczne dla młodzieży polskiego pochodzenia.
W 2010 r. Klub zorganizował również 2 Rajdy Odkrywców. Pierwszy z nich odbył się w czerwcu, a udział
w nim wzięło 20 osób. Celem Rajdu było odkrycie śladów kultury polskiej na ziemi wileńskiej oraz
popularyzacja jazdy na rowerze i zdrowego stylu życia. Podczas wyprawy studenci odwiedzili Mościszki,
park krajobrazowy „Baravikine”, Bujwidze, wieś Czerany oraz miejscowość Balingródek.
Jesienny Rajd pn. „Szlakami hrabiego Tyszkiewicza” został zorganizowany w październiku, a udział w nim
wzięło 18 członków Klubu. Tym razem litewscy klubowicze byli inicjatorami spływu kajakowego,
w którym uczestniczyła także grupa młodzieży z Polski i Czech. Podczas spływu rzeką Żejmianą i Wilią
studenci mogli poznać unikalną przyrodę tych regionów, a przy okazji zwiedzić pozostałości słynnego na
całej Litwie dworu Parczewskich we wsi Czerwony Dwór.
W 2010 r. Klub organizował także projekty edukacyjne, a jednym z nich było czerwcowe szkolenie
pn. „Zarządzanie w czasie, rola asertywności w życiu”. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się m.in. jak
efektywnie wykorzystywać czas podczas nauki i pracy, jak zarządzać czasem wolnym oraz jak być
asertywnym w życiu codziennym. Szkolenie odbyło się w dwóch terminach, a udział w nim wzięło
24 studentów i absolwentów.
W III kwartale Klub rozpoczął realizację projektu pn. „Wykorzystanie potencjału stypendystów SEMPER
POLONIA”. Jest to przedsięwzięcie długofalowe, zainaugurowane w lipcu ub.r. podczas „Szkoły Liderów”.
Celem projektu jest stworzenie bazy danych litewskich stypendystów – zarówno obecnych, jak i byłych,
promocja działalności Klubu Studentów Polskich na Litwie oraz skuteczna dystrybucja informacji
o planowanych działaniach wśród zainteresowanych grup. Stworzenie elektronicznej bazy danych umożliwi
szybki, nowoczesny i łatwy kontakt między obecnymi a byłymi stypendystami. Baza danych będzie

12

w przyszłości udostępniona zainteresowanym pracodawcom, co umożliwi im nawiązanie współpracy
z potencjalnymi pracownikami. Do końca 2010 r. trwały prace nad wprowadzaniem danych do bazy.
W planach mieliśmy także zorganizowanie 2 – dniowego zjazdu z okazji ufundowania stypendium dla
3000. stypendysty na Litwie, połączonego z prezentacją bazy. Od września trwały prace przygotowawcze,
ale w grudniu w wyniku ochłodzenia stosunków polsko – litewskich, po konsultacjach z MSZ i Ambasadą
RP w Wilnie zapadła decyzja o odwołaniu spotkania. Spowodowało to oszczędności w realizacji programu,
bowiem nie wydaliśmy ponad 120 tys. zł planowanych na tę imprezę.
Przez cały rok organizowane były spotkania integracyjne, także z udziałem studentów z Polski, uczących
się w Wilnie w ramach programu „Erasmus”, w tym także spotkanie andrzejkowe i opłatkowe. Klubowicze
prowadzili także systematycznie prace porządkowe na Cmentarzu Bernardyńskim, a jesienią włączyli się
w akcję charytatywną pn. „Gwiazdka dla sierot”, organizowaną wspólnie z Domem Kultury Polskiej
w Wilnie. Przez cały rok Klub kontynuował także projekt pn. „Salon myśli”, w ramach którego
organizowane są cykliczne spotkania z wybitnymi przedstawicielami kultury, sztuki i życia publicznego na
Litwie.
W lipcu i sierpniu ub.r. przedstawiciele Klubu litewskiego uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach
przygotowanych przez Fundację m.in. w Warsztatach Ekonomicznych, Warsztatach Informatycznych,
Szkole Liderów oraz wzięli także udział w programie stażowym.
W trakcie naboru na semestr jesienny wnioski stypendialne studentów z Litwy były także oceniane przez
liderów z Klubu Studentów Polskich. Wstępna selekcja tych podań polegała na weryfikacji raportów
z działalności na rzecz miejscowego środowiska polonijnego oraz ocenie zaangażowania społecznego
kandydatów o stypendium Fundacji. Podczas naboru prowadzonego przez Konsulat Generalny RP w Wilnie
członkowie Klubu zbierali wśród kandydatów na stypendium ankiety, niezbędne do stworzenia bazy danych
litewskich stypendystów.
W 2010 r. odbyły się wybory do władz Klubu, w wyniku których do zarządu weszli m.in. Beata Lachowicz,
Iwan Łukaszewicz, Robert Sadowski, Joanna Sokolnik oraz Edyta Strujewa. Prezesem Klubu pozostała
Katarzyna Dzierżyńska – Loch.
Łotwa
Ryga
11 lutego ub.r. zorganizowano spotkanie Związku Młodych Polaków na Łotwie i ryskiego Klubu
Stypendystów, które było okazją do dyskusji o działalności Klubu i planowanych projektach. Szczególnie
istotną kwestią był problem aktywizacji młodzieży i utrzymania kontaktu z byłymi stypendystami. W marcu
i kwietniu trwały przygotowania do Konkursu Piosenki Polskiej na Łotwie, w którego organizację Klub jest
zaangażowany od trzech lat. XV edycja Konkursu odbyła się w maju, a udział w nim wzięli młodzi ludzie
z Łotwy, Estonii oraz Czech, rywalizujący w III kategoriach wiekowych. Projekt ten miał za zadanie
popularyzować utwory polskich autorów i kompozytorów m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha
Młynarskiego, Seweryna Krajewskiego, Jacka Skubikowskiego oraz innych. Przy organizacji Konkursu
Klub współpracował ze Związkiem Autorów i Kompozytorów Łotwy, Związkiem Młodych Polaków na
Łotwie, Ambasadą RP oraz Klubem Kultury Polskiej POLONEZ. W pracach organizacyjnych udział wzięło
ponad 20 stypendystów.
Jesienią stypendyści zorganizowali konkurs fotograficzny pn. “Polskość na Łotwie”. Jego celem było
odkrycie znaczenia tego słowa, roli jaką odgrywa ono w życiu Polaków mieszkających na Łotwie oraz
udokumentowanie tradycji i kultury polskiej. Laureaci i wyróżnieni zostali zaproszeni na uroczyste
wręczenie nagród do Rygi, gdzie młodzież zorganizowała wystawę najlepszych zdjęć, podczas której
nagrodzeni autorzy opowiadali o sobie oraz swoich pracach. Akcja promocyjna konkursu została
przygotowana przy współpracy z Ambasadą RP w Rydze.
Pod koniec roku już po raz kolejny Związek Młodych Polaków na Łotwie wraz z Klubem Stypendystów
zorganizował konkurs literacki pn. „Własne rymy po polsku”. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów
szkół polskich, którzy próbują tworzyć i pisać w języku polskim. Konkurs podzielony był na dwa etapy,
a autorzy najlepszych utworów zostali zaproszeni do Rygi, gdzie odbył się finał. Zwieńczeniem konkursu
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było wręczenie nagród, które stało się także okazją do bliższego poznania uczestników oraz ich planów na
przyszłość. Konkurs odbył się dzięki pomocy Ambasady RP w Rydze.
Podsumowaniem roku było grudniowe spotkanie integracyjne z przedstawicielami Klubu z Dyneburga.
Oprócz bogatego programu kulturalnego stypendyści z łotewskich Klubów przygotowali prezentacje
dotyczące dotychczasowej działalności i projektów, które udało się już zrealizować. Na koniec odbyła się
dyskusja o możliwościach współpracy oraz przygotowania wspólnych projektów w 2011 r.
Jesienią ub.r. odbyły się wybory zarządu Związku Młodych Polaków na Łotwie, w którym aktywnie
działają także stypendyści SEMPER POLONIA. Nowym prezesem została Wiktoria Kalinina, skarbnikiem
Diana Bachwałowa, natomiast trzecim członkiem zarządu Weronika Orlowa.
Dyneburg
W 2008 r. został powołany w Dyneburgu drugi Klubu Stypendystów na Łotwie. W swojej działalności
Klub koncentruje się na projektach kulturalnych. 28 maja ub.r. Klub zrealizował w Centrum Kultury
Polskiej w Dyneburgu projekt pn. „Konstanty Ildefons Gałczyński w muzyce, tańcu, słowie”,
zorganizowany z okazji 105. rocznicy urodzin poety. Stypendyści wspólnie dokonali wyboru poezji, która
została zaprezentowana w formie recytacji, tańca i przedstawienia teatralnego. Młodzież przygotowała
samodzielnie scenografię przypominającą Kraków nocą, w którym poeta żył oraz tworzył. Po koncercie
odbyło się spotkanie studentów podsumowujące dotychczasową działalność oraz nakreślające plany na
najbliższe miesiące.
Jesienią Klub zorganizował praktyczne warsztaty poświęcone zwyczajom i tradycjom Bożego Narodzenia,
a ich podsumowaniem było świąteczne spotkanie integracyjne z udziałem przedstawicieli Klubu Studentów
Uniwersytetu w Dyneburgu, Klubu Samorządów Szkolnych, Związku Młodych Polaków na Łotwie oraz
samorządu miejscowego Gimnazjum Polskiego. Każda z zaproszonych organizacji przygotowała
prezentację multimedialną na temat swojej działalności.
27 grudnia 2010 r. Centrum Kultury Polskiej w Dyneburgu zaprosiło mieszkańców miasta na koncert
polskich kolęd w wykonaniu Krystyny Kunickiej, Ilze Bajka, chóru „Promień” oraz Zespołu Tańca
Ludowego „Kukułeczka”. Po koncercie członkowie Klubu zebrali się przy świątecznym stole, aby podzielić
się opłatkiem, podsumować działalność w 2010 r. oraz omówić plany na 2011 r.
Członkowie Klubu należą do Zespołu Tańców Ludowych „Kukułeczka”, z którym wystąpili m.in. podczas
koncertu z okazji Święta Niepodległości Polski.
Czechy
W czerwcu ub.r. Klub zorganizował dla fotografów amatorów plener fotograficzny w schronisku „Polana”
w Łomnej Dolnej. Zajęcia były prowadzone pod patronatem Zaolziańskiego Towarzystwa Fotograficznego,
a udział w nich wzięło blisko 20 osób - studentów uczelni wyższych oraz uczniów klas maturalnych.
Na przełomie czerwca i lipca czescy stypendyści zorganizowali Rajd Odkrywców pn. „W poszukiwaniu
własnych korzeni”. Młodzież odwiedziła Lwów i jego okolice oraz Hutę Pieniacką, gdzie dokonano mordu
na ludności polskiej. Studenci poszerzyli swoją wiedzę z historii Polski, poznali korzenie swojej kultury
i tożsamości oraz zwiedzili liczne polskie zabytki na Ukrainie.
Jednym z większych przedsięwzięć zrealizowanych przez Klub w 2010 r. był projekt pn. „Lato młodzieży
polskiej”. Rozpoczął się on imprezą pn. „Powitanie wakacji“, która odbyła 2 lipca w Wędryni, a udział
w niej wzięło ponad 300 osób. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę pn. „Wędrujący Ksen“ – był to
projekt młodych zaolziańskich fotografików mający na celu zwrócenie uwagi młodzieży na lokalne
przejawy ksenofobii. Organizatorzy przygotowali także koncert młodych grup muzycznych, na którym
wystąpiły zespoły Apatheia (Zaolzie) oraz Plagiat199 (Polska). Kontynuacją projektu było zorganizowanie
II edycji festynu Sekcji Akademickiej „Jedność” w ośrodku sportowym w Wędryni, który stał się okazją do
spotkania wszystkich studentów polskiego pochodzenia z polskich, czeskich i słowackich ośrodków
akademickich. Do udziału w projekcie zaproszono także gimnazjalistów oraz maturzystów, aby mogli oni
zapoznać się z działalnością młodzieżowych organizacji polonijnych. Udział w festynie wzięło ponad 300
osób. Projekt otrzymał również wsparcie finansowe Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego oraz Ministerstwa Kultury RC. Klub zaangażował się również w organizację festiwalu
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„Dolański Grom”, który odbył się w listopadzie w Stonawie. Przy organizacji festiwalu Klub
współpracował z Klubem Młodych z Karwiny Frysztatu.
Jesienią Klub zorganizował kolejną edycję projektu kulturalnego pn. „Independent.pl”, który ma charakter
długofalowy i trwał do końca grudnia. Klub przygotował szereg spotkań z przedstawicielami środowiska
artystycznego na Zaolziu. Odbyły się liczne koncerty, wieczory poetyckie oraz wystawy obrazów i grafik,
w których uczestniczyło ponad 400 osób. Projekt adresowany był głównie do studentów polskiego
pochodzenia, a partnerami Klubu przy organizacji był SAJ „Jedność”, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej,
PZKO oraz Kongres Polaków w RC.
Podsumowaniem roku był „Bal Akademicki”, który ma już wieloletnią tradycję. Jest to obecnie największe
młodzieżowe przedsięwzięcie na Zaolziu, a w ubiegłym roku udział w nim wzięło ponad 500 studentów
polskiego pochodzenia. W programie Balu znalazł się m.in. występ Zespołu Pieśni i Tańca „Olza”, kabaretu
oraz grupy akrobatów. Dla młodzieży była to okazja do podsumowania mijającego roku oraz podtrzymania
więzi z rówieśnikami. Ubiegłoroczny Bal został zorganizowany wspólnymi siłami przez Sekcję
Akademicką „Jedność”, Klub Stypendystów oraz Polski Związek Kulturalno – Oświatowy.
Klub angażował się także w akcje dobroczynne i społeczne m.in. w grudniu studenci odwiedzili dzieci
i przedszkolaki z polskiej szkoły podstawowej w Stonawie. Klubowicze ofiarowali im drobne upominki –
owoce i słodycze oraz przekazali zabawki. Przez cały rok Klub był organizatorem m.in. turniejów
szachowych, piłki nożnej, unihokeja i ringo. Przedstawiciele Klubu aktywnie uczestniczyli w pracach
Komisji Weryfikacyjnej oceniającej wnioski stypendialne studentów z okręgu konsularnego Ostrawa.
W skład Komisji oprócz przedstawicieli Klubu Stypendystów wchodzą pracownicy Konsulatu Generalnego
RP w Ostrawie oraz najważniejszych organizacji polonijnych. Praca Komisji jest pozytywnie oceniana
przez stypendystów, ponieważ umożliwia ich przedstawicielowi uczestniczenie w ocenie działalności
polonijnej studentów. Członkowie Klubu wzięli także udział w VI edycji Szkoły Liderów, Warsztatach
Ekonomicznych oraz Warsztatach Informatycznych.
Serbia
Serbski Klub powstał przy Centrum Poloniusz – Pegaz w Belgradzie i skupia się głównie na projektach
edukacyjnych i kulturalnych.
W październiku ub.r. członkowie Klubu zorganizowali dla miejscowej Polonii imprezę pn. „Weekend
Polskiego Filmu”, z repertuarem wybranym przez młodzież, która starała się połączyć kino ambitne
z filmami reprezentującymi nurt komediowy. Projekcje zostały poprzedzone wykładem na temat polskiego
filmu współczesnego, który wygłosiła Maja Radovanović, studentka Belgradzkiej Szkoły Filmowej.
Ponieważ wśród publiczności były osoby nie mówiące biegle po polsku, filmy zostały przetłumaczone na
język serbski przez członków Klubu.
Klub Stypendystów aktywnie włączył się także w realizację programu „Za naszą i waszą wolność”
wpisującego się w obchody 30-lecia „Solidarności”. Program składał się z dwóch części: przeglądu filmów
oraz wystawy plakatów. Przedsięwzięcie realizowane było w Belgradzie, Golubacu i Krusevacu,
a członkowie Klubu odpowiadali m.in. za kontakty z serbskimi partnerami, akcję promocyjną oraz
organizację wystawy.
W grudniu Klub zorganizował konferencję pn. „Być Europejczykiem to brzmi…. - tożsamość młodego
człowieka we współczesnej Europie”. Do udziału w niej zaproszono studentów polskiego pochodzenia
z Serbii oraz ich serbskich rówieśników. W konferencji uczestniczyli znani serbscy socjologowie, etycy
oraz psychologowie m.in. prof. Dragan Stankovic, prof. Slobodan Antonijevic, prof. Ranka Bugarski oraz
dr Miodraga Ristic, co zagwarantowało wysoki poziom merytoryczny konferencji. Prace pokonferencyjne
uczestników zostaną wydrukowane w „Mozaice Bałkańskiej” w 2011 r. Partnerem Klubu przy organizacji
konferencji było Centrum Poloniusz – Pegaz, Uniwersytet Belgradzki oraz Biblioteka Narodowa
w Kraljewie.
W 2010 r. członkowie Klubu rozpoczęli realizację dwóch projektów w ramach dużego programu pn. „Mam
dwie ojczyzny”. Na program ten składa się przygotowanie kulturalno - społecznego przewodnika po
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współczesnej Polsce zatytułowanego „Polska dziś” oraz materiałów do elektronicznego informatora o Serbii
pt. „Czego nie dowiesz się z przewodnika”.
Podsumowaniem roku było grudniowe spotkanie z przedstawicielami młodzieży polonijnej z Chorwacji,
podczas którego podjęto decyzję o zorganizowaniu projektu integracyjnego dla młodzieży z obu krajów
w 2011 r.
Rumunia
Jesienią Klub zorganizował prace porządkowe na cmentarzach, gdzie pochowani są Polacy i osoby
polskiego pochodzenia poległe podczas II wojny światowej m.in. w miejscowościach Carlibaba, Putna,
Marginea, Suczawa, Vicsani, Moara, Poiana Micului oraz Solonetu Nou. Klubowicze posprzątali groby oraz
zapalili symboliczne znicze, a udział w pracach wzięło ponad 30 studentów i uczniów polskiego
pochodzenia z rumuńskiej Bukowiny.
W grudniu Klub włączył się w organizację VIII edycji „Festiwalu Jasełkowego” w Nowym Sołońcu.
Spektakle jasełkowe przygotowywane były przez młodzież polskiego pochodzenia, wspieraną przez
nauczycieli języka polskiego. Wystawione zostały przedstawienia dzieci ze szkół podstawowych z Moary,
Suczawy, Siret, Vicsani, Radauti, Małej Poiany, Plesa, Kaczyki, Nowego Sołońca, Bukaresztu oraz
młodzieży z liceum z Gura Humorului, a członkowie Klubu odpowiadali m.in. za przygotowanie dekoracji.
Rumuńscy stypendyści biorą aktywny udział w obchodach polskich świąt państwowych oraz
uroczystościach, przygotowywanych przez Ambasadę RP w Bukareszcie.
Ukraina
Żytomierz
W 2010 r. żytomierski Klub uczestniczył w szeregu przedsięwzięciach przygotowanych nie tylko przez
Fundację. M.in. stypendyści wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Polskość Poza
Granicami Rzeczypospolitej” w Ostródzie oraz w VIII Zjeździe Gnieźnieńskim.
W swoich działaniach Klub kładł szczególny nacisk na projekty kulturalne i edukacyjne. Wiosną
zorganizowane zostało spotkanie poświęcone obchodom 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, trakcie
którego uczestnicy przypominali ciekawe i mało znane fakty z życia wielkiego kompozytora oraz mieli
także okazję obejrzeć film o jego twórczości.
Od kilku lat Klub organizuje Olimpiadę z Języka Polskiego, Historii, Kultury i Literatury Polskiej dla
młodzieży polskiego pochodzenia z obwodu żytomierskiego. Projekt odbywa się 2 razy w roku, a partnerem
Klubu przy jego realizacji jest Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu. W czerwcowej edycji
Olimpiady wzięło udział 45 osób, a podzielona ona została na 3 części. Pierwsza koncentrowała się na
rozumieniu języka polskiego ze słuchu, druga na zadaniach z gramatyki, a trzecia była testem
sprawdzającym wiedzę z historii, kultury i literatury polskiej. Zimowa edycja Olimpiady zorganizowana
została w grudniu i cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem – uczestniczyło w niej 73 osoby.
W listopadzie stypendyści we współpracy z renomowanym ośrodkiem szkoleniowym Centrum Rozwoju
„Leader Consult” zorganizowali „Szkołę Umiejętności Dydaktycznych” w Żytomierzu, a udział w niej
wzięło ponad 40 osób. Podczas zajęć stypendyści dowiedzieli się na czym polega przywództwo, jaką pełni
rolę i jakie ma znaczenie w relacjach międzyludzkich. Trenerzy omówili także inne zagadnienia dotyczące
m.in. planowania strategicznego, zasad negocjacji, wystąpień publicznych oraz przygotowania
odpowiedniego CV.
Dla Klubu szczególnie ważne są także projekty historyczne. W czerwcu klubowicze przygotowali
konferencję pn. „Katyń... ocalić od zapomnienia”, w której udział wzięło ponad 40 osób, a połowa
przygotowała referaty. Uczestnicy konferencji obejrzeli krótkie filmy dokumentalne o tych tragicznych
wydarzeniach, a następnie zorganizowali wyjazd do Bykowni, Charkowa i Katynia, gdzie zapalili znicze
i złożyli hołd pomordowanym.
Klub zorganizował również spotkanie z okazji Andrzejek, w którym udział wzięło blisko 40 osób.
Uczestnicy spotkania poznali historię związaną z Andrzejkami, życiem św. Andrzeja oraz
najpopularniejszymi wróżbami, które przetrwały do dziś. Co roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodzieży

16

Polskiej w Żytomierzu przygotowywana jest akcja charytatywna pn. „Podaruj dzieciom święta”. W 2010 r.
w jej ramach stypendyści odwiedzili polskich pierwszoklasistów ze szkół podstawowych nr 17 i 36
w Żytomierzu, gdzie zorganizowali gry i zabawy dla dzieci oraz wręczyli im drobne upominki. W 2010 r.
studenci wielokrotnie przeprowadzili prace porządkowe na Cmentarzu Polskim m.in. na mogiłach ojca,
macochy i siostry Ignacego Jana Paderewskiego oraz rodziny Stanisława Moniuszki.
W 2010 r. nastąpiły zmiany w zarządzie Klubu, nowym prezesem została Irena Umańska, jej zastępcą
Aleksy Łobuniec, a Swietłana Lewkowska została wybrana na menadżera ds. projektów.
Stryj
Od początku 2010 r. w Stryju odbywały się zajęcia przygotowujące młodzież do egzaminu z języka
polskiego jako obcego, w których uczestniczyło 30 osób, a prowadzone były przez nauczycieli Kulturalno Oświatowego Centrum im. K. Makuszyńskiego Julię Bojko, Julię Petruk oraz Jerzego Kowalewskiego
/CODN/. W placówce pozaszkolnej przy K.O.C. im. K. Makuszyńskiego odbywały się także zajęcia
z historii Polski, podczas których omawiane były najważniejsze wydarzenia z dziejów Rzeczypospolitej od
czasów dawnych do współczesności, a 27 uczestników miało możliwość usystematyzowania oraz
poszerzenia swojej wiedzy. Do projektów edukacyjnych należy również zaliczyć spotkanie poświęcone
200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, podczas którego członkowie Klubu wystąpili z referatami oraz
prezentacją multimedialną o życiu i twórczości kompozytora.
Dla klubowiczów bardzo ważne są projekty historyczne, dlatego aktywnie uczestniczą oni w obchodach
świąt państwowych. Przykładem może być zorganizowanie 11 listopada wyjazdu do Lwowa na
uroczystości poświęcone Dniu Niepodległości. Stypendyści odwiedzili m.in. Cmentarz Łyczakowski oraz
Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie zapalili znicze i złożyli wieńce, a wieczorem obejrzeli adaptację
„Zemsty” Aleksandra Fredry w Operze Lwowskiej. 14 listopada studenci przygotowali wspólnie z TKPZL
w Stryju oraz grupą teatralną działającą przy Kulturalno – Oświatowym Centrum im. K. Makuszyńskiego
specjalne spotkanie poświęcone Dniu Niepodległości, w trakcie którego klubowicze wystąpili z referatami
o drodze Polski do wolności oraz współczesnym patriotyzmie. Grupa teatralna zaprezentowała program
artystyczny, a jej występowi towarzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez Alonę Marszuk.
Przez cały rok odbywały się różne spotkania integracyjne m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych oraz
poświęcone tradycjom Świąt Bożego Narodzenia. Klubowicze przygotowali dla najmłodszych specjalny
konkurs plastyczny pn. „Wigilia w moim domu”. Przez cały rok młodzież ze Stryja systematycznie
pracowała na miejscowym cmentarzu opiekując się grobami polskich legionistów, pomnikiem Młodzieży
Polskiej z 1905 r. oraz mogiłą pierwszego prezesa organizacji TG „Sokół” w Stryju, a każdorazowo
w pracach uczestniczyło blisko 25 osób.
Lwów
18 lutego 2010 r. w sali katechetycznej parafii Św. Antoniego we Lwowie odbyło się spotkanie
stypendystów SEMPER POLONIA, z udziałem m.in. konsulów Marcina Zieniewicza i Jacka Żura
z Konsulatu Generalnego RP, w trakcie którego podsumowano projekty zrealizowane w 2009 r. oraz
przygotowano plan pracy na najbliższe miesiące. Uznano, że priorytetowym zadaniem dla Klubu powinny
być zajęcia z języka polskiego. Stypendyści zaplanowali także zwiedzanie historycznych, ważnych dla
Polaków miejsc we Lwowie i okolicach. 28 lutego wybrali się do Huty Pieniackiej wraz z liczną grupą
przedstawicieli polskiego Konsulatu, polskich organizacji na Ukrainie, by uczcić pamięć osób
pomordowanych w 1944 r. 25 marca młodzież zorganizowała spotkanie, podczas którego zdecydowano
o wznowieniu projektu pn. „Warsztaty języka angielskiego”.
22 listopada odbyło się spotkanie andrzejkowe, w którym udział wzięło około 100 osób – stypendyści oraz
pracownicy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. W 2010 r. skończyła się kadencja obecnego prezesa
Klubu – Olgi Winiarskiej. 16 grudnia odbyły się wybory nowego zarządu, których współorganizatorem był
Konsulat Generalny RP we Lwowie. Po debacie i zapytaniach do kandydatów nastąpiło glosowanie,
w wyniku którego nowym prezesem został Eugeniusz Sało. W skład nowego zarządu weszli Ilona Petryk,
Andrzej Ratusz, Natalia Jużkiw i Marysia Osidacz. Wybory połączone były ze spotkaniem opłatkowym.
Młodzież jak co roku wzięła udział w akcji pn. „Światełko pamięci”, organizowanej 1 listopada na
Cmentarzu Łyczakowskim oraz systematycznie prowadziła prace porządkowe na lwowskich nekropoliach.

17

Kijów
Latem Klub zorganizował wakacyjny kursu języka i kultury polskiej dla młodzieży polskiego pochodzenia
w Kijowie. Słuchacze uczestniczyli w zajęciach m.in. z fonetyki, gramatyki, rozumienia ze słuchu,
translatoryki oraz wiedzy o Polsce. W kursie wzięło udział kilkanaście osób, ale na prośbę Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Kijowie planowane jest w przyszłości zwiększenie liczby uczestników.
Udział w kursie będzie wpływał na opinię placówki o kandydacie aplikującym o stypendium SEMPER
POLONIA.
3 lipca w Kijowie odbył się koncert rodzin muzykujących z różnych obwodów Ukrainy, a jego
organizatorem był Konsulat Generalny RP, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, kijowski Klub
Stypendystów oraz miejscowi działacze polonijni. Podczas koncertu wykonywane były utwory m.in.
Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki oraz ukraińskie i polskie pieśni ludowe. Muzykom towarzyszyli
malarze z Borysławia (obwód lwowski), którzy przywieźli do Kijowa specjalnie przygotowaną wystawę
malarstwa i haftu. Koncert prowadzony był m.in. przez stypendystów SEMPER POLONIA.
Odessa
W listopadzie ub. r. Klub Stypendystów z Odessy przygotował wspólnie z oddziałem Związku Polaków na
Ukrainie koncert z okazji Święta Niepodległości. Stypendyści napisali także scenariusz komedii pt. „Miłość
zwycięża wszystko”, którą zamierzają wystawić wiosną 2011 r. Przy Klubie powołano także kółko
taneczne.
Latem przedstawiciele Klubów ukraińskich uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach przygotowanych
przez Fundację m.in. w Warsztatach Ekonomicznych, Warsztatach Informatycznych oraz Szkole Liderów.
Kluby delegowały także swoich najaktywniejszych członków do udziału w programie stażowym.
Stypendyści aktywnie współpracowali przy redagowaniu portalu IUVENUM POLONIA.
Mołdawia
W Klubie aktywnie działa około 20 osób, a zarząd Klubu ściśle współpracuje ze Związkiem Młodzieży
Polskiej w Mołdawii oraz Wydziałem Konsularnym RP. Podobnie jak w poprzednich latach Klub korzystał
z lokalu udostępnionego przez Biuro Stosunków Międzynarodowych w Kiszyniowie. Jesienią stypendyści
zorganizowali prace porządkowe na miejscowych cmentarzach. Projekt realizowany był przy współpracy
ze Związkiem Polskiej Młodzieży w Mołdawii, organizacją „Polska Wiosna w Mołdawii” oraz Ligą
Polskich Kobiet. W 2010 r. nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa Klubu - Swietłanę Krzyżanowską
zastąpiła Miła Górska. W związku z reorganizacją wszystkie zaplanowane projekty zostały przełożone na
2011 r., w tym także planowane na grudzień ub. r. warsztaty psychologiczne pn. „Psychologia komunikacji
w biznesie”.
Białoruś
Grodno
10 lutego ub.r. w siedzibie Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie odbyło się pierwsze w 2010 r. spotkanie
Klubu Studentów Polskich, na którym omówiono plany na najbliższy semestr oraz podsumowano pracę
w 2009 r. Gościem studentów był pan Leon Podlach - poeta grodzieński, piszący w języku polskim.
Młodzież z Klubu grodzieńskiego zorganizowała 2 Rajdy Odkrywców szlakiem polskich zabytków na
terenie obecnej Białorusi. Pierwszy z nich odbył się w maju, a jego trasa przebiegała m.in. przez Homel,
którym władali w XVII-XVIII w. przedstawiciele najmożniejszych rodów, m.in. Sapiehowie i Czartoryscy,
Stare Bielice, gdzie znajduje się zespół dworski, należący niegdyś do książąt Czartoryskich, Jurewicz,
Mozyrz, gdzie znajduje się jedyny na terenie obecnej Białorusi kościół i klasztor cystersów oraz Słuck
z kościołem i klasztorem bernardynów. Rajd zakończył się w miejscowości Florianów, gdzie zachowały się
ruiny zespołu dworskiego w dawnym majątku Bochwiców i Florianów.
Jesienny Rajd Odkrywców zorganizowany został pod hasłem „Polska historia Mińszczyzny”, a udział
w nim wzięło 41 osób, głównie studenci z Grodna. Wśród uczestników znaleźli się nowi członkowie Klubu,
co umożliwiło im integrację z osobami od dawna działającymi w Klubie. Celem Rajdu było odnalezienie
miejsc oraz zabytków, związanych z Polską, a znajdujących się na terenie obwodu mińskiego m.in.
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dawnego zamku Radziwiłłów w Lubczu, zespołu dworsko – parkowego Brochockich w Wielkim Dworze,
pozostałości zespołu pałacowego w dawnym majątku Czapskich w miejscowości Stańków, Narodowego
Muzeum Architektury w Stroczycy oraz szeregu zabytków w Rakowie i Przyłukach. Zwieńczeniem Rajdu
była wizyta w Mińsku, gdzie studenci zwiedzili katedrę pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny (kościół
i klasztor jezuitów). Plonem Rajdu jest bogata dokumentacja fotograficzna, która zostanie pokazana
w 2011 r. w Konsulacie Generalnym.
Dla stypendystów z Grodna szczególnie istotne są projekty edukacyjne. Chętnie biorą oni udział
w przedsięwzięciach przygotowywanych przez Klub, jak i inne organizacje. Przykładem może być konkurs
zorganizowany z okazji Dnia Języka Ojczystego przez Polską Macierz Szkolną i Konsulat Generalny RP
w Grodnie. Udział w nim wzięło 8 drużyn: uczniowie klas 10, 11 oraz stypendyści, którzy ostatecznie
okazali się najlepszymi znawcami języka polskiego i zajęli I miejsce.
Kolejnym przedsięwzięciem o charakterze edukacyjnym był przygotowany podczas „Szkoły Liderów”
przez kluby białoruskie projekt pn. „Aktywizacja Klubów Studentów Polskich na Białorusi”. Realizowany
był on od połowy września do końca października, a udział w nim wzięło około 30 osób. Podczas 3dniowego pobytu w Grodnie stypendyści zorganizowali debatę o działalności Klubów, zrealizowanych
projektach i akcjach oraz wymienili doświadczenia odnośnie przygotowywania konkretnych przedsięwzięć.
Podsumowaniem spotkania były warsztaty projektowe, które rozpoczęły się „burzą mózgów”, a jej efektem
było przygotowanie i zaplanowanie wspólnych przedsięwzięć na 2011 r. m.in. spływu kajakowego Kanałem
Augustowskim oraz warsztatów ekonomicznych.
Jesienią odbył się kurs „Pierwsza Praca” prowadzony przez specjalistów z zakresu psychologii, marketingu
i prawa pracy Uniwersytetu Grodzieńskiego. Uczestnikami kursu byli studenci ostatnich lat i absolwenci
szkół wyższych, łącznie 30 osób. Młodzież poznała mechanizmy rekrutacyjne, metody poszukiwania pracy,
podstawowe przepisy prawa pracy obowiązującego na Białorusi oraz uczestniczyła w ćwiczeniach
poświęconych autoprezentacji. Współorganizatorem projektu była Polska Macierz Szkolna w Grodnie,
która udostępniła pomieszczenia dla prowadzenia zajęć.
Przez cały rok młodzież z Klubu Studentów Polskich prowadziła prace porządkowe na Cmentarzu
Katolickim w Grodnie, gdzie pochowani są wybitni polscy działacze urodzeni na Kresach, m.in. Eliza
Orzeszkowa z mężem Stanisławem Nahorskim, jej matka i brat, żołnierze z 1920 r. i obrońcy Grodna
z 1939 r.
W 2010 r. zorganizowano również szereg spotkań integracyjnych m.in. spotkanie andrzejkowe, w którym
udział wzięło około 200 osób. Oprócz stypendystów obecni byli także przedstawiciele Konsulatu
Generalnego RP w Grodnie, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Stowarzyszenia „Młoda Polonia”.
Podsumowaniem roku było grudniowe spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyło ponad 100 osób.
Młodzież przygotowała program artystyczny, który obejmował m.in. krótki koncert kolęd. Podczas
spotkania opłatkowego podsumowywane były także akcje dobroczynne organizowane przez Klub.
Klub Studentów Polskich w Grodnie ma bogatą tradycję w działalności charytatywnej. Już od 2007 r.
systematycznie pomaga dzieciom, które potrzebują opieki i pomocy materialnej w ramach akcji pn.
„Promień nadziei”. Dzięki stypendystom udało się pomóc Domowi Dziecka, Dziecięcemu Przytułkowi
w Grodnie, Ośrodkowi dla Słabosłyszących, Całodobowemu Przedszkolu, Dziecięcemu Centrum
Rehabilitacyjnemu oraz Przytułkowi dla Dzieci w rejonie szczuczyńskim. W roku akademickim 2010/2011
Klub planuje rozszerzyć działalność charytatywną i nawiązać kontakt z Domem Dziecka w Wielkiej
Brzostowicy. Zimą 2010 r. Klub przygotował kilka akcji charytatywnych m.in. przedsięwzięcie pn.„Ciacho
za ciacho” zorganizowane wspólnie z Duszpasterstwem Akademickim w Grodnie. Młodzież sprzedawała
przygotowane ciasteczka i smakołyki świąteczne w kościołach grodzieńskich, a za zebrane środki
finansowe zakupiła zabawki i słodycze dla dzieci znajdujących się w szpitalu psychiatrycznym w Grodnie.
Klubowicze odwiedzili dzieci w szpitalu z programem artystycznym. Część zebranych pieniędzy zostanie
wykorzystana na pomoc biednym rodzinom z Grodna.
Mińsk
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W lutym ub.r. Klub zorganizował spotkanie z okazji dnia Św. Walentego, podczas którego przedstawiono
nowych członków Klubu. Uczestniczyło w nim ponad 50 osób, a gośćmi byli pracownicy Wydziału
Konsularnego Ambasady RP w Mińsku.
Klub zorganizował 2 Rajdy Odkrywców. Pierwszy z nich odbył się w maju, a na jego trasie znalazła się
Puszcza Białowieska oraz miasto Kamieniec, gdzie zachowała się unikalna budowla – Wieża Kamieniecka.
W październiku odbył się kolejny Rajd, tym razem do Grodna. Uczestnicy zwiedzili również Kanał
Augustowski oraz poznali jego historię zarówno na terenie Polski, jak i Białorusi. Kolejnym etapem
podróży była miejscowość Sopoćkinie, gdzie studenci odwiedzili miejscowy kościół oraz jedyną ulicę na
Białorusi, której nadano imię Jana Pawła II. Zwieńczeniem Rajdu była całodniowa wizyta w Grodnie,
podczas której studenci poznali historię miasta, jego związki z Polską oraz zachowane zabytki.
Jesienią klubowicze zorganizowali kilka projektów integracyjnych, w tym spotkanie andrzejkowe pod
hasłem „Na św. Andrzeja dziewkom z wróżby ostatnia nadzieja". Podczas spotkania młodzież
zaprezentowała referaty o tradycjach andrzejkowych, a także przygotowała konkurs plastyczny po którym
odbyło się tradycyjne lanie wosku. Na zakończenie obejrzano film Andrzeja Wajdy “Pan Tadeusz”.
18 grudnia w Kościele św. Szymona i Heleny odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Klub,
w którym uczestniczył kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Mińsku pan konsul Marek
Martinek wraz z małżonką. Podczas spotkania zaprezentowana została inscenizacja narodzin Jezusa
w wersji współczesnej w reżyserii prezesa Klubu Jerzego Kisły.
W 2010 r. Klub zorganizował także prace porządkowe na Cmentarzu Kalwaryjskim. Prowadzone są one już
od wielu lat i odbywają się systematycznie, niezależnie od pory roku, a uczestniczy w nich zawsze liczna
grupa młodzieży.
W lipcu i sierpniu członkowie białoruskich Klubów aktywnie uczestniczyli w szkoleniach, przygotowanych
przez Fundację – Warsztatach Informatycznych, Warsztatach Ekonomicznych oraz Szkole Liderów.
Stypendyści włączyli się także w prace nad portalem IUVENUM POLONIA i zaproponowali wzbogacenie
go o nowe treści merytoryczne.
Rosja
W 2009 r. podczas wizyty prezesa Fundacji pana Marka Hauszylda w Sankt Petersburgu został powołany
Klub Stypendystów. Na jego czele stanęły stypendystki Fundacji Wiktoria Gromova oraz Waleria
Potiavina. W 2010 r. Klub współpracował przy organizacji imprez okolicznościowych przygotowywanych
przez Dom Polski i Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu. Zorganizowano także projekt poświęcony
200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, w trakcie którego przedstawiono referaty na temat życia
i twórczości kompozytora, również w formie multimedialnej, a młodzi wykonawcy zagrali jego utwory.
Warto podkreślić, że w projekcie uczestniczyli przedstawiciele m.in. Zjednoczenia Ormiańskiego,
Stowarzyszenia Kultury Buriatów oraz Stowarzyszenia Kultury Kałmuków. W czerwcu podczas swojej
wizyty w Sankt Petersburgu prezes Fundacji pan Marek Hauszyld spotkał się ze stypendystami,
przedstawicielami Konsulatu Generalnego RP oraz miejscowymi organizacjami polonijnymi. Omówiono
wiele istotnych kwestii m.in. możliwość współpracy środowisk polonijnych, problem aktywności młodzieży
polskiego pochodzenia oraz kryteria otrzymywania stypendium SEMPER POLONIA. W związku ze słabą
znajomością języka polskiego wśród stypendystów, Fundacja zaproponowała zorganizowanie kursu
językowego dla młodzieży polskiego pochodzenia z Sankt Petersburga. Projekt nie został jednak
zrealizowany ze względu na małe zainteresowanie ze strony stypendystów. W 2010 r. Klub nawiązał także
współpracę z Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (EFPSNT).
W lipcu i sierpniu przedstawiciele Klubu rosyjskiego wzięli udział w Warsztatach Ekonomicznych,
organizowanych przez Fundację.
b)

Staże i praktyki zawodowe

Program stażowy, adresowany do stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA oraz absolwentów uczelni
wyższych aktywnie działających na rzecz Polonii, ma pomóc im wkroczyć na rynek pracy, rozpoznać
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oczekiwania pracodawców i nawiązać kontakty w międzynarodowych firmach. Dzięki różnego typu stażom
stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA odnajdują ścieżkę własnej kariery i doskonalą znajomość języka
polskiego.
Zadanie Fundacji SEMPER POLONIA polegało na nawiązaniu kontaktu z czołowymi polskimi firmami,
organizacjami i instytucjami, w których stypendyści biorący udział w programie stażowym mogli zdobyć
doświadczenie zawodowe. Większość firm w których praktykowali nasi stażyści wyraziła chęć
kontynuowania współpracy z Fundacją SEMPER POLONIA i dalszego przyjmowania na staż kandydatów,
podkreślając ich zaangażowanie, chęć uczenia się i kompetencje. Efektem programu stażowego są
propozycje zawodowe złożone praktykantom. Świadczy to o celowości prowadzenia programu stażowego
i przynosi wymierne rezultaty, ponieważ głównym zadaniem programu stażowego jest umożliwienie
młodzieży polonijnej zdobycia doświadczenia zawodowego i ułatwienie wkroczenia na ścieżkę kariery
zawodowej.
Większość kandydatów aplikujących na staż to studenci, w związku z tym Fundacja stara się organizować
praktyki w okresie wakacyjnym. W programie stażowym organizowanym przez Fundację SEMPER
POLONIA w roku 2010 uczestniczyło 15 osób z Litwy,10 z Ukrainy i 14 z Białorusi. Kilka osób , którym
zorganizowaliśmy staż, w ostatniej chwili zrezygnowała z możliwości odbycia praktyk uzasadniając to
podjęciem pracy. W takich przypadkach w trybie awaryjnym, zapraszaliśmy na staż kandydatów z listy
rezerwowej.
LITWA
W 2010 r. w stażach organizowanych przez Fundację SEMPER POLONIA, wzięło udział 15 osób
W drugiej połowie kwietnia 2010 roku trzytygodniowy staż w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie odbyła
Jowita Dulko studentka polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego. Dzięki stażowi w bibliotece, stypendystka
nauczyła się korzystać ze zbiorów specjalnych, pracowała w archiwach, badając XVII-wieczne pamiętniki.
Praktyka pomogła jej w napisaniu pracy licencjackiej na temat życia polskiej szlachty barokowej.
W tym samym okresie na trzytygodniowej praktyce w krakowskim teatrze „Bagatela” przebywał Paweł
Matuizo, student filologii polskiej Uniwersytetu Wileńskiego. Administracja teatru udostępniła stażyście
wszystkie scenariusze spektakli, codziennie asystował reżyserom przy próbach, poznając jak powstaje
spektakl. Ponadto pod kierunkiem profesorów Akademii Teatralnej brał udział w ćwiczeniach z dykcji
i emisji głosu, co wykorzystał w swojej pracy licencjackiej nt. wymowy i artykulacji w polszczyźnie.
Na przełomie kwietnia i maja staż w gdańskim hotelu „Dwór Oliwski” odbywał Edmund Liksza, student
Kolegium Wileńskiego. Praktykował jako asystent kierownika hotelowej restauracji oraz przy obsłudze
klientów.
W końcu czerwca na staż do Warszawy przyjechała Regina Tribocka, tegoroczna absolwentka historii
Uniwersytetu Wileńskiego. Praktyka w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków dała jej
możliwość wykorzystania wiedzy i zdobycia doświadczenia zawodowego w dziedzinie ochrony dóbr
kultury.
W tym samym miesiącu trzytygodniowy staż w dzienniku „Polska The Times” odbyła Agata Błażewicz,
studentka filologii polskiej Uniwersytetu Wileńskiego. W redakcji zapoznała się z programem edytorskim,
redagowała krótkie teksty, dokonywała przeglądu informacji prasowych. Z czasem sama zaczęła pisać
dłuższe wiadomości informacyjne i teksty.
Barbara Zawadzka, studentka Uniwersytetu Medycznego w Kownie-kierunek odontologia, odbyła
czterotygodniowy staż na wydziale stomatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez tydzień
pracowała w przychodni stomatologii zachowawczej, trzy tygodnie w przychodni protetyki i implantologii.
Diana Daugerd, studentka III roku ekonometrii na Uniwersytecie Wileńskim, od 27 lipca do 20 sierpnia
2010 r. odbywała staż w Kredyt Bank S.A.w Warszawie, gdzie dokonywała analiz kart kredytowych
klientów Kredyt Banku oraz zapoznała się z programem statystycznym stosowanym w sektorze bankowym.
Katarzyna Kosygin studiuje komunikację na Uniwersytecie Wileńskim. W czasie czterotygodniowego stażu
w TVP Polonia uczestniczyła w
przygotowywaniu telewizyjnych programów informacyjnych
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i publicystycznych. Staż w redakcji TVP Polonia pozwolił także studentce zaliczyć praktyki zawodowe na
Uniwersytecie.
Erik Stelmakov, student inżynierii budowlanej Wileńskiego Technicznego Uniwersytetu pracował
w laboratorium PRM Mosty Łódź, gdzie wykonywał badania jakości materiałów budowlanych. Analizował
skład granulometryczny gruntów i betonu wykorzystywanego przy produkcji elementów mostowych.
W lipcu na stażu w Krajowej Izbie Gospodarczej przebywała Bożena Petrulewicz, absolwentka Instytutu
Polityki i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wileńskiego. W Izbie zajmowała się promocją
handlu zagranicznego. Uczestniczyła w
organizacji targów, wystaw zagranicznych, seminariów
i konferencji.
Renata Awłas studiuje biznes międzynarodowy. Od 16 sierpnia do 3 września 2010 roku odbywała staż
w hotelu „Gloria” w Przemyślu. Odpowiadała za obsługę klientów hotelu, nadzorowanie bieżącej realizacji
umów z firmami świadczącymi usługi na rzecz hotelu tj. pralnie, zaopatrzenie kuchni. W trakcie praktyk
stażystka zapoznała się również z technikami i metodami pracy w hotelach wysokiej klasy i standardami
obowiązującymi w profesjonalnej obsłudze klienta.
Dżuliana Łuksza jest studentką nauk politycznych Uniwersytetu Wileńskiego. W Biurze Krajowym
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie uczestniczyła w badaniach
Age Gender Diversity Mainstreaming (promocja zagadnień płci, wieku i różnorodności). Odwiedzała
ośrodki i miejsca zamieszkania uchodźców i osób objętych ochroną uzupełniającą oraz osób, ubiegających
się o nadanie statusu uchodźcy w celu monitorowania ich sytuacji.
Ronald Łukasiewicz, były stypendysta Fundacji a obecnie lekarz medycyny ze specjalizacją
z anestezjologii, odbył sześciodniowy staż w Poradni Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W trakcie stażu uczestniczył również w VII Zjeździe
Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (15-18 września 2010 roku). Praktyka i udział w konferencji
pogłębiły wiedzę teoretyczną i zapoznały stażystę z praktycznymi zastosowaniami różnych metod walki
z bólem.
Beata Nemeiko jest absolwentką zarządzania i administracji Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego
im. Gedymina. W trakcie stażu w Kredyt Bank S.A. zapoznała się z zagadnieniami i wdrażaniem
produktów z obszaru Bancassurance. Współpracowała z pracownikami zespołu przy wprowadzaniu
nowych produktów, przygotowywała materiały informacyjne dla sprzedawców, analizowała potrzeby
klienta wewnętrznego.
Olga Dwinel ukończyła Uniwersytet Techniczny im. Gedymina w Wilnie, specjalizacja- zarządzanie
projektami. Od 02 do 26 listopada odbywała staż we wrocławskim Ośrodku Kultury i Sztuki. W trakcie
praktyk zapoznała się z metodami zarządzania w sektorze kultury, pozyskiwania środków unijnych na
realizację projektów kulturalnych i technikami wypełniania wniosków.
UKRAINA
Marianna Karwan, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Winnicy odbywała praktyki w Szpitalu
Specjalistycznym w Kościerzynie. Absolwentka medycyny, przez pierwsze dwa tygodnie praktykowała na
Oddziale Chorób Wewnętrznych. Wspólnie z lekarzami dyżurowała w nocy, asystowała przy badaniach
endoskopowych, brała udział w konsyliach specjalistów, gdzie miała okazję wspólnie z nimi analizować
nietypowe przypadki zachorowań. W ostatnim tygodniu pani Karwan praktykowała na Oddziale
Dziecięcym z Pododdziałem Rehabilitacji i Ortopedii, gdzie przyjmowała pacjentów na oddział oraz
pomagała w prowadzeniu ćwiczeń rehabilitacyjnych.
W pierwszej połowie czerwca w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej odbywały staże: Irena Rudnicka,
absolwentka ekonomii Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Technologicznego oraz Maria
Pasiurkiwska, doktor filologii polskiej z Kijowa. Irena Rudnicka pracowała w Centrum Szkoleń
i Konferencji gdzie odpowiedzialna była za sporządzanie baz danych, przeszła również szkolenie w zakresie
pisania biznesplanu. Maria Pasiurkiwska tłumaczyła dokumenty z języka ukraińskiego na polski
i redagowała teksty informujące o możliwościach wspierania przez Izbę ukraińskich firm w Polsce
i polskich na Ukrainie.
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W końcu czerwca na staż naukowy do warszawskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk przyjechała pani
Julia Nowicka, doktorantka historii z Żytomierza. Pod kierunkiem prof. dr hab. Włodzimierza
Mędrzeckiego prowadziła badania w archiwach zbiorów XIX I XX wieku.
Natalia Michajlowska jest studentką Żytomierskiej Filii Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii
(zarządzanie turystyką). W lipcu była na stażu w hotelu „Gloria” w Przemyślu. W trakcie praktyk stażystka
zapoznała się z technikami i metodami pracy w hotelach wysokiej klasy i standardami obowiązującymi
w profesjonalnej obsłudze klienta.
Alina Goliszewska studiuje zarządzanie na
Narodowym Uniwersytecie Agrarnym w Winnicy.
Jest studentką III roku. W trakcie dwutygodniowego stażu w firmie AgroCorn Gdańsk. Praktykantka
poznała zasady obowiązujące hurtowym obrocie towarami rolnymi oraz ich logistykę, sposoby
pośrednictwa i doradztwa w dziedzinie handlu w przemyśle rolno-spożywczym. Stażystka przeprowadzała
także badania laboratoryjne zbóż.
Juliana Kacemba jest studentką III roku Instytutu Filologii i Dziennikarstwa na Państwowym Uniwersytecie
im. Iwana Franko w Żytomierzu. W trakcie dwutygodniowego stażu w Polskim Radio praktykantka miała
możliwość zapoznać się z dziennikarstwem radiowym, uczyła się jak przygotowywać wiadomości radiowe,
redagować tekst. Odpowiedzialna była za przegląd prasy.
Julia Grybuk studiuje na Żytomierskim Państwowym Uniwersytecie Technologicznym na Wydziale
Ekonomiki i Zarządzania. Trzynastodniowy staż odbyła w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Staż
związany był z analizą ekonomiczną przedsiębiorstw. Zapoznała się z szerokim zakresem usług i inwestycji
prowadzonych przez TARR, a także pracowała w dziale Enterprise Europe Network, który zajmuje się
współpracą zagraniczną przedsiębiorstw.
Marina Żygadło jest studentką Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Żytomierzu na wydziale
technologii informatycznych. Od 13 września do 8 października odbywała staż w TUiR w Warta S.A.
Stażystka przygotowywała analizy ubezpieczeń osobowych, komunikacyjnych i polis na życie.
Rusłana Niedaszkiwska studiuje projektowanie graficzne w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych
i Architektury w Kijowie. W firmie Studio Reklamy Artefact uczestniczyła w zadaniach przy tworzeniu
prac graficznych i kampanii promocyjnych dla klientów firmy, a także miała możliwość zapoznania się
z najnowszymi programami graficzno-informatycznymi.
BIAŁORUŚ
W 2010 roku w programie stażowym wzięło udział 14 osób z Białorusi.
Tatiana Reut, studentka mińskiego Uniwersytetu Kultury i Sztuki odbywała staż w dziale edukacji
Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”. Prowadziła warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz
młodzieży licealnej z zakresu problematyki gender w ramach wystawy: „Płeć: sprawdzam”.
Współprowadziła spotkania i dyskusje z artystami, przygotowywała prezentacje filmowe, pracowała jako
fotograf. W archiwum Galerii zbierała materiały związane z wystawą „Naziści”.
Mikołaj Dudko jest studentem IV roku stosunków międzynarodowych na Białoruskim Uniwersytecie
Państwowym w Mińsku. Odbył dwutygodniowy staż w Polsko- Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej
w Warszawie. Organizował wyjazdy misyjne klientów PBIPH i odpowiadał za nawiązywanie
bezpośrednich kontaktów biznesowych z białoruskimi przedsiębiorcami.
Anna Cywińska jest studentką IV roku na Mińskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym,
kierunek: lingwistyka komputerowa. Odbyła staż w Polskim Biurze Podróży ORBIS gdzie zapoznała się
z nowoczesnymi metodami zarządzania przedsiębiorstwem i długofalową strategią rozwoju Działu
Realizacji Imprez Lotniczych.
Helena Olizarowicz studiuje ekonomię na Uniwersytecie w Grodnie. Brała udział w stażu zorganizowanym
w Polsko-Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej w Warszawie. Praktykantka poznała zasady
funkcjonowania Izby jako jednostki samorządu gospodarczego oraz z handlową i promocyjną działalnością
PBIHP, a także z projekt „Program formacyjny dla kandydatów na instruktorów organizujących wolontariat
i staże zawodowe młodzieży polskiej z Białorusi”. Uczestniczyła w pracach przygotowawczych do imprez
wystawienniczych i szkoleniowych organizowanych przez PBIHP.
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Irena Uss jest studentką IV roku ekonomii na Uniwersytecie w Grodnie. Od 19 do 30 lipca 2010 roku brała
udział w stażu w Polsko-Białoruskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej w Warszawie. Uczestniczyła
w organizowaniu misji gospodarczych, pracach przygotowawczych do imprez wystawienniczych
i szkoleniowych organizowanych przez PBIHP. Dokonywała branżowych analiz rynków białoruskiego
i polskiego dla firm członkowskich Izby. Tłumaczyła materiały dotyczące polsko-białoruskiej współpracy
gospodarczej, które były wykorzystane w serwisach informacyjnych.
Andrzej Sidorowicz studiuje na Wydziale informatycznym Technicznego Uniwersytetu w Brześciu. Od 26
lipca do 06 sierpnia 2010 roku był na stażu w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W dziale
Innowacyjnej Gospodarki pracował jako informatyk internetowy. Stażysta zapoznał się także
z najnowszymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w działalności KIG.
Natalia Ciereszko studiuje medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Grodnie. W sierpniu odbyła staż
w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku. Zapoznała się z pracą tomografu i ultrasonografu.
Asystowała przy badaniach elektroencefalograficznych, elektroneurograficznych, elektromiograficznych
i w badaniach płynu mózgowo-rdzeniowego. Diagnozowała schorzenia neurologiczne u pacjentów.
Alina Romatowska studiuje turystykę międzynarodową i filologię angielską. Od 17 sierpnia do 03 września
była na stażu w hotelu „Gloria” w Przemyślu. Odpowiedzialna była za obsługę klientów hotelu, tłumaczenia
polsko-angielskie i angielsko-polskie. Zainteresowanym gościom udzielała informacji turystycznych
o Przemyślu. Pracowała także jako przewodnik po Przemyślu.
Natalia Jagiełło jest studentką IV roku historii na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym w Mińsku.
Studiuje również politologię na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie. W trakcie
dwutygodniowego stażu w Mazowieckim Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża
w Warszawie wzięła udział w akcji „Czerwonokrzyska wyprawka dla Żaka 2010”, której celem było
poszukiwanie ofiarodawców i sponsorów oraz bezpośrednie przygotowywanie wyprawek dla dzieci.
Andrzej Salama jest studentem IV roku Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku.
Studiuje na kierunku przemysłowa energetyka i technika cieplna. Od 23.08 do 10.09.2010 r. praktykant
odbywał staż w Instytucie Energetyki w Warszawie gdzie brał udział w projektowaniu systemów cieplnych
i przemysłowych.
Alina Brałko ukończyła Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały na kierunku filologia języków obcych.
W terminie od 30 sierpnia do 24 września przebywała na stażu w Polskim Biurze Podróży ORBIS w Dziale
Sprzedaży i Realizacji Imprez Lotniczych. Zapoznała się z metodami organizacji turystki indywidualnej
i zorganizowanej, procesami zarządzania firmą. Pani Brałko była odpowiedzialna za kontakty
z anglojęzycznymi klientami PBP ORBIS.
Helena Karcz studiuje marketing i zarządzanie na Białoruskim Państwowym Ekonomicznym Uniwersytecie
w Grodnie. We wrześniu odbyła staż w Krajowej Izbie Gospodarczej gdzie uczestniczyła w pracach
i realizacji projektu «LEM – dyfuzja innowacyjności wśród MSP”. Celem projektu było opracowanie
platformy, która będzie elementem służącym konsolidacji rynku inwestorów kapitałowych w Polsce oraz
przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać zewnętrzne źródła finansowania.
Iwan Reut jest absolwentem Białoruskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu w Mińsku. W trakcie
czterotygodniowego stażu w firmie EC Engineering praktykant uczestniczył w pracach zespołu
konstrukcyjnego nad modernizacją elektrowozu a także miał unikalną możliwość zapoznania się
z najnowocześniejszymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w biurach konstrukcyjnych.
Witalij Archangielski studiuje reżyserię dźwięku na Białoruskiej Państwowej Akademii Sztuk.
Od 12 października do 10 listopada stażysta odbył praktykę w Polskim Radio. W trakcie stażu pogłębił swą
wiedzę z dziedziny reżyserii dźwięku i przygotował się do pracy z dźwiękiem w formach audytywnych
i audiowizualnych. Praktyczne zajęcia w Polskim Radio umożliwiły studentowi wykorzystanie nabytych
umiejętności do pracy w charakterze realizatora i reżysera dźwięku.
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c)

Polonijna Giełda Pracy

Polonijna Giełda Pracy, jako rozszerzenie programu stażowego, ma za zadanie pomóc absolwentom
w zdobyciu doświadczenia zawodowego i pracy.
Od początku 2010 r., przez całe pierwsze półrocze, absolwenci oraz studenci ostatnich lat, zainteresowani
podjęciem pracy w kraju zamieszkania bądź w Polsce, zgłaszali swoje kandydatury do wzięcia udziału
w programie.
Zgłoszenie takiej kandydatury następuje poprzez rejestrację na portalu IUVENUM POLONIA
w odpowiedniej zakładce i wypełnieniu elektronicznego formularza. W pierwszym półroczu 2010 r.
stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA, absolwenci wyższych uczelni zgłosili 183 aplikacje do
Polonijnej Giełdy Pracy. Jest to blisko dwukrotnie więcej niż zgłoszonych na program stażowy i pokazuje
jak duże jest zainteresowanie młodej Polonii pomocą Fundacji w znalezieniu zatrudnienia.
Ponieważ Polonijna Giełda Pracy jest tematycznie związana z programem stażowym, każda firma bądź
instytucja współpracująca z Fundacją w zakresie przygotowania i przeprowadzenia staży zawodowych, jest
informowana o tym programie. Oficjalne pismo Fundacji z opisem programów oraz prośbą o przyjęcie na
staż, zawiera również opis i sposób działania Polonijnej Giełdy Pracy. W ten sposób Fundacja stara się
zachęcać potencjalnych pracodawców do rejestracji w przewidzianej dla nich zakładce i umieszczania ofert
pracy dla młodzieży polonijnej.
Trudna, kryzysowa sytuacja na polskim rynku pracy nie sprzyjała pozyskiwaniu pracodawców i ofert
pracy. Fakt ten dotyczy zarówno krajów zamieszkania stypendystów i byłych stypendystów Fundacji, oraz
Polski. W dobie recesji pracodawcy nie są zainteresowani absolwentami z małym doświadczeniem
zawodowym. Ponadto komplikacje prawne wynikające z zatrudniania osób nie posiadających polskiego
obywatelstwa utrudnia rozwinięcie programu na terenie Polski. Od 2011 r., rozważymy zmianę metod
poszukiwania pracodawców poprzez włączenie Giełdy do Programu Stażowego. Osoby odbywające staż,
będą mogły pełniej zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą swe umiejętności i przedstawić profil
kompetencji zawodowych.
Wiele firm szuka stażystów w okresie wakacyjnym, gdzie student traktowany jest jako zastępca pracownika
będącego na urlopie, jednakże są firmy, które programy praktyk mają wpisane w filozofię swej działalności.
Są to przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji, dynamicznie rozwijające się, a także firmy, które dopiero
zaczynają zdobywać polskie i wschodnioeuropejskie rynki. Dla takich przedsiębiorstw stażysta jest cennym
nabytkiem, ponieważ staż pomaga pozyskać osoby, które w przyszłości mogą zostać członkami kadry
pracowniczej. Fundacja SEMPER POLONIA nawiązała kontakty z firmami, które zainteresowane są „
inwestowaniem” w stażystę jako w przyszłego specjalistę, a nie jako dodatkowe ręce do pracy w okresie
urlopowym.
Uważamy, że ściślejsza współpraca z firmami, odpowiednia selekcja CV kandydatów na staże tak aby
przedstawić najlepsze kandydatury spełniające oczekiwania pracodawców, zdecydowanie ułatwi studentom
znalezienie pracy, a firmom i organizacjom przyjmujących stażystów odpowiedni dobór potencjalnych
pracowników.
Zdecydowana większość naszych studentów to młodzież z krajów byłego ZSRR, Fundacja współpracuje
także z firmami inwestującymi na Wschodzie. Dzięki kontaktom z bilateralnymi izbami gospodarczymi
chcemy dotrzeć do większej liczby firm działających na rynkach zagranicznych. Praktyka w centrali firmy
w Polsce przyczyni się do lepszego zapoznania się z metodami pracy, zrozumienia na czym polega
działalność firmy co ułatwi przyszłemu pracownikowi wykonywanie obowiązków zawodowych w filii
przedsiębiorstwa, a pracodawcy zaoszczędzi dodatkowych szkoleń i kursów pracownika co pozwoli na
szybsze wprowadzenie stażysty do zespołu firmy.
d)

Warsztaty ekonomiczne

W kwietniu 2010 r. zwróciliśmy się do polskich placówek dyplomatyczno – konsularnych, Klubów
Stypendystów oraz młodzieżowych organizacji polonijnych z prośbą o wytypowanie osób, szczególnie
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zaangażowanych w działalność społeczną i zainteresowanych zdobyciem doświadczenia w prowadzeniu
firmy. Wszyscy zainteresowani udziałem w szkoleniu przesłali do Fundacji CV oraz list motywacyjny
z opisem dotychczasowych osiągnięć i planów na przyszłość. W czerwcu ub.r. nabór został zakończony,
a do udziału w szkoleniu zakwalifikowaliśmy 24 studentów i absolwentów z Białorusi, Czech, Litwy,
Ukrainy i Rosji. Podobnie jak w poprzednich edycjach zwróciliśmy się z prośbą o wsparcie merytoryczne
do Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Do współpracy zaprosiliśmy po raz kolejny panią dr Marię Superę - Markowską, cenionego doradcę
podatkowego oraz pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującego się w zakresie
prawnych aspektów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz unijnych programów wsparcia
dla przedsiębiorców. Wykładowcy omówili także m.in. problemy związane z wyborem dziedziny produkcji
czy usług, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku; proces tworzenia firmy od momentu zarejestrowania;
prowadzenie polityki kadrowej; wybór technik marketingowych; uzyskiwanie dochodów i właściwe ich
inwestowanie. Przedstawione zostały również perspektywy ekonomiczne krajów Europy Środkowo –
Wschodniej w dobie kryzysu na światowych rynkach finansowych.
Dzięki uprzejmości czołowych polskich organizacji życia gospodarczego uczestnicy warsztatów wzięli
udział w ciekawych debatach i dyskusjach dotyczących prowadzenia firmy. Podczas jednodniowego
szkolenia w Krajowej Izbie Gospodarczej młodzież wysłuchała wykładu pana Marka Kłoczki na temat
marki polskiej, zapoznała się z działalnością organizacji, poznała jej programy m.in. projekt internetowy
KIGNET oraz projekt dotyczący zarządzania własnością intelektualną. W trakcie spotkania właściciele firm
zaprezentowali swoje dokonania i perspektywy rozwoju, a także odpowiadali na pytania dotyczące praktyki
działalności biznesowej. Uczestnicy warsztatów byli także gośćmi Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych „Lewiatan”. Dyrektor Generalny PKPP pan Lech Pilawski zaprezentował działalność
organizacji, jej historię, misję, strukturę organizacyjną oraz rolę, jaką odgrywa w polskim życiu
gospodarczym. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu na temat funkcjonowania przedsiębiorców
w Polsce oraz kondycji, w jakiej znajduje się polska gospodarka w dobie kryzysu na tle innych państw
europejskich. Pan Zbigniew Gajewski – dyrektor Departamentu Public Relations. Przybliżył on
uczestnikom genezę współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi oraz zaprezentował główne
założenia kampanii społecznej „Zmień kraj. Idź na wybory”. Całodniowy pobyt w PKPP „Lewiatan”
zakończył się prezentacją projektu pn. „Anioły biznesu”, który jest jednym ze sposobów finansowania
inwestycji młodych przedsiębiorców. Gościem warsztatów był także przedstawiciel Stowarzyszenia
Rzeźników i Wędliniarzy RP, który przybliżył uczestnikom sytuację polskiej branży mięsnej oraz
możliwości współpracy w ramach wspólnego rynku. Tematykę funduszy unijnych oraz możliwości ich
wykorzystania w obszarze gospodarczym przedstawiła studentom i absolwentom pani Joanna Kica ze
Studia Doradztwa Europejskiego.
Warsztaty Ekonomiczne zakończyły się spotkaniem, w którym udział wzięli przewodniczący Rady Fundacji
pan Feliks Kulikowski i prezes Fundacji pan Marek Hauszyld wraz z pracownikami. Dyskutowano o
działalności społecznej młodzieży polonijnej oraz o perspektywach zatrudnienia w Polsce i krajach ich
zamieszkania. Podczas warsztatów zorganizowaliśmy także krótkie spotkanie informacyjne dotyczące
portalu internetowego IUVENUM POLONIA stworzonego przez Fundację, a adresowanego do młodzieży
polonijnej na całym świecie.
Warsztaty Ekonomiczne znakomicie uzupełniły realizowany od wielu lat program stażowy i organizowane
na Litwie, Białorusi oraz Ukrainie kursy „Pierwsza Praca”. Warto dodać, że uczestniczący w szkoleniu
przedstawiciele Klubów zorganizowali po Warsztatach spotkania poświęcone uwarunkowaniom prawnym
niezbędnym do podjęcia działalności gospodarczej w swoich krajach. Młodzież utrzymuje także
systematyczny kontakt ze specjalistami z KIG i PKPP „Lewiatan” oraz przedstawicielami firm, zrzeszonych
w ww. organizacjach.
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e)

Warsztaty informatyczne

W sierpniu 2010 r. Fundacja zorganizowała II edycję „Warsztatów Informatycznych”, skierowanych do
studentów i absolwentów polskiego pochodzenia, zainteresowanych tematyką projektowania
i administrowania stronami internetowymi oraz portalami społecznościowymi. Nabór na szkolenie trwał od
maja ub.r. Ostatecznie do udziału w warsztatach zakwalifikowaliśmy 12 osób z Białorusi, Czech, Litwy
i Ukrainy. Po raz kolejny zaprosiliśmy do współpracy przy tworzeniu programu merytorycznego
wykładowców z Akademii Linuksa. Ośrodek ten gwarantował odpowiedni poziom zajęć merytorycznych
oraz pracownię komputerową, wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt. Podczas warsztatów poruszone
zostały następujące zagadnienia: zasady działania Internetu (powody tworzenia dynamicznych stron
internetowych), podstawowe informacje niezbędne przy tworzeniu witryn internetowych, publikowanie
stron na dostępnych serwerach w Internecie (konfiguracja serwerów), podstawy działania systemów
serwerowych (instalacja, konfiguracja, administracja serwera MS IIS oraz Apache, bezpieczeństwo
serwerów webowych), wstęp do HTML (podstawowe informacje o języku, tworzenie dokumentów,
struktura przykładowego serwisu, nawigacja pomiędzy dokumentami), zaawansowane wykorzystanie
HTML i arkuszy styli CSS, grafika na stronach WWW. (zasady tworzenia grafiki, wykorzystanie
ogólnodostępnych programów do edycji zdjęć i tworzenia prostych elementów graficznych), podstawy
języków skryptowych, wstęp do programowania z wykorzystaniem JavaScript, sterowanie zawartością
strony oraz podstawy języka SQL.
W ramach warsztatów zorganizowaliśmy spotkanie z panem Michałem Tylińskim, redaktorem naczelnym
portalu IUVENUM POLONIA, by włączyć uczestników szkolenia w kreowanie wizerunku portalu
i wzbogacanie go o dodatkowe treści. Uczestnicy Warsztatów zostali przeszkoleni w zakresie
wprowadzania i zarządzania informacjami umieszczanymi na nim, aby po powrocie do swoich krajów
mogli pełnić funkcje lokalnych moderatorów. Przedstawili także swoje propozycje odnośnie treści
merytorycznych, jakie powinny znaleźć się w portalu oraz opowiedzieli o swojej dotychczasowej
działalności społecznej w środowiskach polonijnych.
Uczestnicy szkolenia aktywnie włączyli się w prace nad portalem IUVENUM POLONIA i moderują jego
treści oraz współpracują z Fundacją nad jego rozwojem. Rezultatem szkolenia jest także podniesienie
atrakcyjności istniejących już stron internetowych Klubów Stypendystów oraz powstanie nowych.
Spodziewamy się, iż wpłynie to na zwiększenie zainteresowania działalnością Klubów, przyciągnie nowych
członków i przyczyni się do aktywizacji młodzieży polskiego pochodzenia. Przeszkolenie przedstawicieli
Klubów w zakresie tworzenia i administrowania stronami WWW. umożliwiło intensyfikację kontaktów
między istniejącymi Klubami, co korzystnie wpływa na realizację wspólnych projektów.
f)

Szkoła liderów

W lipcu 2010 r. Fundacja zorganizowała VI edycję szkolenia pn. „Szkoła Liderów”. Szkolenie
organizowane jest od 2005 r., a skierowane do studentów i absolwentów polskiego pochodzenia,
działających aktywnie w środowiskach młodzieżowych i polonijnych. W kwietniu ub.r. przekazaliśmy
informację o naborze do polskich placówek dyplomatyczno – konsularnych, organizacji polonijnych oraz
Klubów Stypendystów. Nabór prowadzony był także za pośrednictwem strony internetowej Fundacji, gdzie
umieściliśmy ankietę, która miała nam pomóc określić zainteresowania potencjalnych uczestników, ich
motywację do udziału w szkoleniu oraz wskazać umiejętności, jakie chcieliby nabyć podczas warsztatów.
Trenerzy, wspólnie z pracownikami Fundacji na podstawie ankiet dokonali wyboru uczestników szkolenia 24 studentów i absolwentów z krajów Europy Środkowo – Wschodniej m. in. z Białorusi, Czech, Litwy
oraz Ukrainy. Na podkreślenie zasługuje bardzo duże zainteresowanie tegorocznym szkoleniem, do końca
czerwca otrzymaliśmy blisko 60 aplikacji. Do współpracy przy tworzeniu programu merytorycznego
zaprosiliśmy trenerów z firmy INVENT, ponieważ specjalizują się oni w szkoleniach z zakresu
przygotowywania wniosków oraz doskonale znają procedury ubiegania się o granty europejskie.
Po przeanalizowaniu informacji zawartych w ankietach postanowiliśmy, iż tegoroczna edycja szkolenia
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poświęcona będzie w całości procesowi przygotowania projektu, zarządzania nim oraz także jego
ewaluacją. Podczas pracy w grupach uczestnicy szkolenia poznali proces powstawania projektu – od
momentu przygotowania wniosku do momentu sporządzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego
oraz uzyskali informacje o istniejących źródłach pozyskiwania środków na planowane działania. Podczas
szkolenia omówione zostały zagadnienia związane z kontaktami z mediami, metodami pozyskiwania
sponsorów, integracją grupy, planowaniem pracy w zespole, rolą przywódców, sztuką wystąpień
publicznych, sztuką debatowania jako formą komunikacji, wyznaczaniem celów, angażowaniem ludzi do
pracy w zespole i regułami współpracy międzynarodowej.
Tradycyjne szkolenie liderskie zostało rozbudowane o moduły związane z problematyką funduszy unijnych
i możliwościami skorzystania z nich, szczególnie przez młodzież. Zaproponowaliśmy także zajęcia
dotyczące zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych w krajach uczestników szkolenia,
ze szczególnym uwzględnieniem procedur formalnych, niezbędnych do powołania tego typu podmiotów
oraz barier uniemożliwiających skuteczne działanie sektora NGO w krajach Europy Środkowo –
Wschodniej. Zakończyły się one dyskusją na temat „Organizacja pozarządowa jako forma działania na
rzecz środowiska lokalnego – wyzwania i korzyści instytucjonalizacji”.
W trakcie szkolenia pracownicy Fundacji konsultowali z władzami poszczególnych Klubów harmonogramy
działań do końca 2010 r., plany na 2011 r., kierunki rozwoju i wyzwania stojące przed Klubami. Uczestnicy
szkolenia wypracowali 5 projektów, które zostały zaprezentowane podczas spotkania, w którym
uczestniczył Pan Senator Łukasz Abgarowicz oraz władze Fundacji – przewodniczący Rady pan Feliks
Kulikowski oraz prezes Fundacji pan Marek Hauszyld. Fundacja postanowiła nagrodzić i dofinansować
najwyżej ocenione projekty. Część z nich udało się wdrożyć w 2010 r. m.in. projekt pn. „Aktywizacja
Klubów Studentów Polskich na Białorusi”, który został zrealizowany jesienią w Grodnie. Niektóre
z przygotowanych projektów, z racji swojego długofalowego charakteru, będą kontynuowane także
w 2011 r. Dotyczy to m.in. projektu Klubu Studentów Polskich w Wilnie polegającego na przygotowaniu
elektronicznej bazy danych litewskich stypendystów. W planach na 2011 r. jest także realizacja
3 wyróżnionego projektu - organizacji warsztatów dla liderów w Czechach. Po prezentacji projektów
stypendyści podzielili się swoimi refleksjami ze szkolenia oraz opowiedzieli o swojej dotychczasowej
działalności społecznej.
g)

Konkurs „Ocalmy od zapomnienia”

W 2010 r. Fundacja zorganizowała VI edycję konkursu „Ocalmy od zapomnienia”. Biorąc pod uwagę
postulaty członków jury oraz także uczestników kolejnych edycji Fundacja podjęła decyzję o wyznaczeniu
tematu przewodniego. W 2010 r. konkurs odbył się pod hasłem „Ocalmy od zapomnienia – Polskie losy”.
Na przełomie maja i czerwca ub.r. Fundacja wprowadziła niezbędne modyfikacje do regulaminu konkursu.
Dotyczyły one w głównej mierze zakresu tematycznego oraz wymogów, które mają spełniać nadsyłane
prace. Latem Fundacja przekazała informację o rozpoczęciu VI edycji konkursu „Ocalmy od zapomnienia”
polskim placówkom dyplomatyczno-konsularnym, organizacjom polonijnym, Instytutom Polskim, mediom
polonijnym oraz Klubom Stypendystów. We wrześniu ub.r. ponowiliśmy akcję informacyjną i promocyjną.
Informacje dotyczące regulaminu pojawiły się także na stronie internetowej Fundacji
(www.semperpolonia.pl) oraz portalu IUVENUM POLONIA i były na bieżąco aktualizowane. Akcja
promocyjna była także prowadzona przez Kluby Stypendystów, które umieściły informacje o konkursie na
swoich stronach internetowych. Do udziału w konkursie „Ocalmy od zapomnienia – Polskie losy”
zgłoszono ponad 90 prac, a po selekcji do ostatecznej oceny przekazaliśmy jurorom 19 najlepszych m.in.
z Białorusi, Bułgarii, Francji, Litwy, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy.
9 grudnia 2010 r. jury konkursu „Ocalmy od zapomnienia – Polskie losy” w składzie: Maciej Rymkiewicz przewodniczący (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), Marek Hauszyld (Fundacja
SEMPER POLONIA), Anna Juźwin (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Anna Krochmal
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Róża Krzywobłocka - Laurów (Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami), Joanna Świderska (TVP Polonia), Maria Wieczorkiewicz (Polskie Radio dla Zagranicy)
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i Katarzyna Skowron (Fundacja SEMPER POLONIA - sekretarz jury) dokonało oceny nadesłanych prac
konkursowych. Jury wysoko oceniło poziom nadesłanych prac i uhonorowało I nagrodą ex aequo Joannę
Bednarz (Francja) i Edmunda Likszę (Litwa), III nagrodą ex aequo Barbarę Chmielewską (Wielka Brytania)
i Pawła Jarzembowskiego (Wielka Brytania), V nagrodą Eugeniusza Wintow (Białoruś), VI nagrodą
Anastasię Pługatar (Ukraina), VII nagrodą Alicję Nesterową (Ukraina), VIII nagrodą Alekseja Mitrengę
(Rosja), IX nagrodą Marię Jaszczyszyn (Ukraina) i X nagrodą Aleksandrę Władimirową (Białoruś).
Decyzją jury wyróżnienie otrzymała Ana Kosteckaja z Litwy. W grudniu Fundacja zakupiła nagrody,
a dzięki negocjacjom udało się uzyskać korzystny rabat cenowy. Laureaci oraz wyróżnieni otrzymali
wysokiej jakości sprzęt komputerowy, cyfrowe aparaty fotograficzne oraz wydawnictwa albumowe
i książki o tematyce historycznej. Nagrody rzeczowe dla laureatów ufundowała także Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych. W grudniu ub.r. Fundacja przekazała część nagród do polskich ambasad,
konsulatów oraz szkół, które zorganizowały uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu.
Wyróżnione prace zostały opublikowane w portalu IUVENUM POLONIA.
Udział w konkursie pozwolił młodzieży lepiej poznać dzieje rodzin oraz odkryć ich złożoność. W pracach
utrwalone zostały nie tylko losy jednostek, ale także skomplikowane relacje między Polską a innymi
państwami Europy Środkowo – Wschodniej oraz wpływ wielkiej historii na ludzkie losy. Dzięki
konkursowi młodzież zainteresowała się historią swoich rodzin, a przy tym także Polski. Wywiady
z bliskimi pomogły młodym ludziom odkryć czym jest dla nich polskość i jak trudna była droga do jej
zachowania na obczyźnie. Udział w konkursie miał także dla młodych Polaków wymiar emocjonalny,
co pokazały nadesłane na konkurs prace i wspomnienia. W miarę swoich możliwości Fundacja zamierza
wydać pokłosie konkursu w formie kolejnej publikacji z cyklu „Śladami naszego dziedzictwa”.

4. Portal IUVENUM POLONIA
Portal IUVENUM POLONIA rozpoczął działalność w grudniu 2009 r. Adresowany jest do młodych ludzi
polskiego pochodzenia z całego świata, którzy za jego pośrednictwem mogą zdobywać informacje o Polsce
i życiu Polonii w różnych krajach oraz nawiązać kontakty ze swoimi rówieśnikami. Odbiorcami są również
osoby zainteresowane sprawami Polonii, młodzi ludzie poszukujący możliwości kształcenia się w polskich
szkołach, chcący zwiedzić Polskę czy mający w planach związanie swojej przyszłości z naszym krajem.
Szczególną kategorią użytkowników są stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA, dla których
przeznaczone są wyodrębnione zakładki strony www.iuve.pl.
Główne cele portalu to informacja i komunikacja. Funkcja informacyjna polega na dostarczaniu mogących
zainteresować młodych użytkowników wiadomości z kraju i zagranicy, a zwłaszcza takich, których nie
mogą znaleźć w innych serwisach internetowych.
Funkcja komunikacyjna ma na celu umożliwienie swobodnego porozumiewania się uczestników z różnych
stron świata.
Najważniejszymi zadaniami portalu w pierwszym roku działalności było m.in. zaistnienie w przestrzeni
internetowej, poinformowanie o swoim istnieniu, pozyskanie i utrzymanie grona stałych użytkowników.
To udało się zrealizować, a następnie znacznie przekroczyć początkowe założenia twórców portalu (patrz
punkt 8 sprawozdania).
Szczyt zainteresowania portalem przypadł na kwiecień i listopad 2010 r., kiedy ogłaszane były listy
stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, a największy spadek odnotowano w okresie wakacyjnym.
Wynika to oczywiście ze specyfiki użytkowników, z których większość stanowi młodzież – uczniowie
i studenci, ze szczególnym uwzględnieniem stypendystów Fundacji.
Pojedynczą imprezą relacjonowaną na stronie www.iuve.pl, która cieszyła się największym
zainteresowaniem, były Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Vancouver (12-28 lutego). Na stronie ukazywały
się regularne korespondencje współpracujących z Portalem znanych dziennikarzy sportowych. Relacje
i zdjęcia nadsyłali także członkowie Klubu Olimpijczyka „Jantar” z Racotu, którzy przebywali na
igrzyskach pod przewodnictwem posła Wojciecha Ziemniaka. W ciągu całego roku postępował proces
zacieśniania współpracy z Klubami Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, które regularnie
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wymieniają informacje na przeznaczonej dla nich podstronie portalu. Relacjonowane są także staże
zawodowe, warsztaty oraz inne wydarzenia organizowane i wspierane ze środków Senatu RP
za pośrednictwem Fundacji SEMPER POLONIA.
Portal IUVENUM POLONIA stale się rozwija i na bieżąco zmienia. W 2010 r. przeobrażeniom uległa szata
graficzna strony www.iuve.pl, jak również układ i treść poszczególnych zakładek menu głównego oraz
podstron. Rezygnowano stopniowo z elementów cieszących się najmniejszym zainteresowaniem
użytkowników, dodawano natomiast nowe, wychodzące naprzeciw oczekiwaniom odbiorców.
Na bieżąco prowadzone są wśród stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA oraz w polonijnych
środowiskach młodzieżowych konsultacje nt. oczekiwań wobec portalu, dotychczasowego sposobu
korzystania z Internetu i możliwości komunikowania się z młodzieżą polonijną w innych krajach oraz
czynnego włączenia się do prac redakcyjnych. Okazją do bezpośrednich spotkań promocyjnokonsultacyjnych redakcji z użytkownikami portalu były organizowane przez Fundację SEMPER POLONIA
warsztaty informatyczne oraz szkoła liderów. Ich efektem było wprowadzenie zmian na stronie portalu oraz
pozyskanie kilkorga współpracowników – m.in. z Litwy, Ukrainy oraz Czarnogóry.
Rozwijają się również kontakty z organizacjami i mediami polonijnymi – w portalu stopniowo pojawia się
coraz więcej materiałów o ich działalności społecznej, kulturalnej, sportowej itp. One ze swoje strony
upowszechniają informację o portalu IUVENUM POLONIA. Na szczególne podkreślenie zasługuje tutaj
nawiązanie współpracy z TVP POLONIA.
To ważny element działań promocyjnych IUVENUM POLONIA, które trwały przez cały 2010 r.
Obejmowały one m.in. wymianę banerów reklamowych w Internecie oraz materiałów z innymi mediami
(w szczególności serwisami internetowymi). Przygotowane przez redakcję materiały promocyjne rozsyłano
pocztą elektroniczną do polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, organizacji i mediów
polonijnych. Redakcja przygotowała również i rozkolportowała foldery promocyjne portalu i Fundacji
SEMPER POLONIA.
Jednym z elementów promocji IUVENUM POLONIA był także zorganizowany przez redakcję w końcu
2010 r. konkurs dziennikarsko-fotograficzny „Polonia poleca”, na który w ciągu miesiąca nadeszło ponad
100 prac z całego świata.
I nagrodę zdobyła Anastazja Dębowska (Białoruś) za pracę „Tęczowe miasto”. II nagrodę – Jarik Wojtenko
(Ukraina) za pracę „Narodowy Park „Bukowy Gard” – oaza wśród przyczarnomorskich stepów”. III
miejsce zajęli ex aequo: Anita Majowski (Niemcy) za pracę „Groß-Umstadt – najpiękniejszy zakątek na
świecie”, Dagmara Ikiert (Francja) za pracę „Bordeaux – miasto chmur” oraz Monika Mońko (Holandia)
za pracę „Dlaczego Barendretcht”. Przyznano również kilkanaście wyróżnień, których laureatami zostali
młodzi Polacy z Białorusi, Bułgarii, Kazachstanu, Litwy, Niemiec oraz Ukrainy.
Cennym narzędziem promocyjnym IUVENUM POLONIA stał się w III kwartale 2010 r. najpopularniejszy
na świecie portal społecznościowy Facebook. Dzięki wysiłkom redakcji w krótkim czasie udało się
zgromadzić wokół stworzonych w nim dwóch profili grupę aktywnych sympatyków liczącą ok. 1000 osób,
która cały czas rośnie. Rośnie również udział wejść na stronę www.iuve.pl za pośrednictwem przekierowań
z portalu Facebook.
Na przestrzeni roku zmiany objęły także redakcję, w której jednak cały czas pracują redaktorzy
i dziennikarze z doświadczeniem w mediach tradycyjnych i internetowych, w tym polonijnych. Pierwszym
redaktorem prowadzącym Portalu była Olga Iwaniak, po kilku miesiącach zastąpiła ją Magda Biskup,
od czerwca 2010 r. redaktorem prowadzącym jest Michał Tyliński. Zatrudnionym na stałe redaktorem
portalu jest od sierpnia 2010 r. Grzegorz Rogowski.
Z portalem współpracowały w 2010 r. tak znane postaci, jak prof. Jerzy Bralczyk, Andrzej Mleczko, red.
Krzysztof Miklas red. Marek Sierocki, red. Andrzej Lewandowski, czy red. Bartek Chaciński. Wokół
portalu kształtowała się również grupa współpracujących młodych korespondentów zagranicznych,
wywodzących się przede wszystkim z grona stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA.
Od strony technicznej serwis obsługi oprogramowania zarządzającego Portalem zapewnia nam firma „eZespół” oraz informatyk Fundacji (zarządzanie łączami, serwerami, itp.). Dodatkowo zakupiono zgodnie
z przyjętym planem niezbędny sprzęt komputerowy (m.in.: trzy komputery (w tym jeden przenośny)
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z osprzętem, oprogramowaniem i materiałami eksploatacyjnymi, oraz sprzęt do obróbki grafiki oraz
rejestracji dźwięku i obrazu.
Dane liczbowe za 2010 r. pozwalają stwierdzić, że udało się zrealizować początkowe założenia dotyczące
funkcjonowania portalu.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. portal IUVENUM POLONIA zdobył ponad 17 tysięcy
użytkowników, którzy dokonali niemal 296 tysięcy odsłon strony głównej oraz podstron portalu, spędzając
na nich średnio ponad 6 minut. Około 70% użytkowników to osoby powracające na stronę regularnie.
Zanotowaliśmy odwiedziny internautów z 82 krajów a geograficzny rozkład zainteresowania portalem
przedstawia się następująco: najwięcej użytkowników pochodziło z Litwy (niemal 52% odwiedzin), Czech
(prawie 9%), Ukrainy (prawie 4%), Białorusi (ponad 3%), a więc państw sąsiadujących z Polską,
posiadających najliczniejsze i najprężniejsze środowiska polonijne. Dużo (ponad 23%) odwiedzin
odnotowano także z terytorium Polski.
5. Program Ex Libris POLONIA
Program Ex Libris POLONIA jest integralną częścią strategii edukacyjnej Fundacji SEMPER POLONIA.
Głównym celem programu jest wzbogacanie oraz tworzenie nowych księgozbiorów w pracowniach
polonistycznych, szkołach polskich i instytucjach polonijnych, bibliotekach publicznych, polskich parafiach
oraz klubach polonijnych w większych skupiskach Polonii w świecie, a także doposażenie ww. instytucji
w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Rola tych placówek, jako swoistych centrów
oświaty i kultury polskiej, jest nie do przecenienia. Korzystają z nich nie tylko uczniowie i studenci,
ale także całe społeczności polonijne oraz osoby zainteresowane szeroko pojętą problematyką polską.
Zdaniem Fundacji SEMPER POLONIA, co potwierdza również raport MSZ RP, wyposażenie znacznej
części polonijnych placówek oświatowych jest przestarzałe i niewystarczające. Niektóre z nich nie mają
podstawowych księgozbiorów i pomocy naukowych pozwalających na normalne prowadzenie zajęć.
Świadczą o tym zapotrzebowania docierające do Fundacji, potwierdzane corocznie przez polskie konsulaty.
Od kilku lat, w związku z dużą falą polskiej migracji zarobkowej, w krajach Europy Zach. powstają nowe
organizacje polonijne, które starają się prowadzić naukę języka polskiego oraz działalność kulturalną, bez
podstawowej bazy dydaktycznej. Staramy się, w miarę posiadanych środków i możliwości, w ramach
programu Ex Libris POLONIA, pomagać w ich wyposażeniu, ale nie jesteśmy w stanie sprostać rosnącym
potrzebom.
Do listopada 2009 roku do Fundacji wpłynęły zapotrzebowania od organizacji, szkół i bibliotek polonijnych
oraz uniwersyteckich pracowni polonistycznych na kwotę przekraczającą 7 milionów złotych. Dzięki
weryfikacji złożonych zapotrzebowań przez Elektroniczny System Informacji o zasobach placówek
polonijnych zmniejszyliśmy o ponad 80 % ilość zamawianych książek, pomocy dydaktycznych i sprzętu.
Na tej podstawie, kierując się stanem faktycznym wyposażenia placówek. Fundacja złożyła wniosek
o dofinansowanie programu Ex Libris POLONIA ze środków Senatu RP w wysokości 1 227 630 zł.
W wyniku decyzji podjętych przez Zespół Finansów Polonijnych i senacką Komisję Emigracji i Polaków
za Granicą Prezydium Senatu RP przyznało nam dotację w wysokości 568 300 zł co stanowi 46,3%
pierwotnie wnioskowanej kwoty. Tak arbitralna decyzja nie pozwoliła na zaspokojenie ponad 50 %
zweryfikowanych potrzeb placówek polonijnych.
Od maja br. pracownicy zespołu Ex Libris POLONIA rozpoczęli przygotowania do tworzenia „Wykazu
tytułów książek” rekomendowanych dla bibliotek i instytucji polonijnych w 2011 roku. Od oficyn,
z którymi współpracujemy, otrzymujemy co roku zapowiedzi nowości wydawniczych. Uczestniczyliśmy
też w Warszawskich i Międzynarodowych Targach Książki, gdzie nawiązano kontakty z nowymi
wydawcami, których wybrane pozycje znalazły się na liście nowości rekomendowanych organizacjom
polonijnym.
Przy weryfikacji zgłaszanych do Fundacji zapotrzebowań od szkół i organizacji polonijnych
wykorzystujemy Elektroniczny System Informacji o zasobach placówek polonijnych (ESI). Dzięki ESI
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dysponujemy historią pomocy udzielanej placówkom, co ułatwia nam podejmowanie decyzji przy
dokonywaniu zakupów dla naszych beneficjentów.
W lipcu 2010 r. rozpoczęliśmy przygotowania do zakupu darów. W pierwszej kolejności sporządziliśmy
ilościowe zestawienie pomocy dydaktycznych, a także sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego.
Opracowaliśmy specyfikację zamówień i rozesłaliśmy zapytania o cenę do 4 hurtowni oferujących pomoce
dydaktyczne i 7 sklepów i hurtowni ze sprzętem komputerowym. Oferty na zakup pomocy dydaktycznych
otrzymaliśmy od Altay East Europe Sp. z o.o. i EDUKO, natomiast sprzęt komputerowy zaoferowały nam
2 hurtownie Microsystem Group i Eldorado Computers. Po otrzymaniu ofert wybraliśmy najkorzystniejsze
i rozpoczęliśmy negocjacje z oferentami. Podczas rozmów staraliśmy się wynegocjować jak najniższe ceny
na pomoce i sprzęt dobrej jakości. We wrześniu br. podpisaliśmy umowy na zakup pomocy dydaktycznych
z Altay East Europe Sp. z o.o. oraz sprzętu komputerowego i biurowego z Eldorado Computers.
Od października rozpoczęliśmy przekazywanie darów. Prace w tym okresie koncentrowały się na
sporządzaniu indywidualnie dla każdej organizacji zamówienia książek, sprzętu i pomocy dydaktycznych
oraz ich odbiorze od wydawców i dostawców, przygotowywaniu paczek z darami do wysyłki oraz
organizowaniu transportu.
Dla sprawnej realizacji programu Ex Libris POLONIA Fundacja stworzyła odpowiednie zaplecze
logistyczne. Obecnie wynajmujemy cztery niewielkie pomieszczenia magazynowe w Warszawie, w których
przechowujemy zakupione książki i sprzęt oraz przygotowujemy je do wysyłki za granicę. Proces ten
obejmuje skatalogowanie, oklejenie darów znakami programu Ex Libris, a następnie ich zapakowanie
i przygotowanie do ekspedycji. Fundacja dostarczała dary do poszczególnych okręgów konsularnych
i placówek oświatowych za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także firm spedycyjnych. Korzystaliśmy
również z pomocy wielu firm i instytucji, które pomagały nam w transporcie darów całkowicie nieodpłatnie
lub za stosunkowo niskie ceny. Dzięki dobrej współpracy z placówkami dyplomatyczno – konsularnymi
mieliśmy zapewniony transport darów do większości krajów Europy Wschodniej. Pozwoliło to nam na
zaoszczędzenie blisko 35 % środków finansowych przyznanych przez Senat RP na transport darów (zamiast
87 000 zł na spedycję darów wydaliśmy 56 673 zł).
M.in. na początku lutego 2010 r., dzięki przychylności ambasadora RP w Rosji Jerzego Bahra, wysłaliśmy
kanałem dyplomatycznym dary zakupione w 2009 r. dla organizacji polonijnych w Rosji, bowiem
wyposażenie organizacji polonijnych w Rosji jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy z placówkami
dyplomatyczno-konsularnymi. Opłaty związane z transportem, a przede wszystkim opłaty celne są tu
bardzo wysokie, co powoduje, że nie jest możliwy - przy środkach jakimi dysponujemy - transport za
pośrednictwem istniejących firm spedycyjnych.
Wszystkie przekazywane przez Fundację dary są specjalnie sygnowane znakiem Ex Libris POLONIA, aby
nie miały anonimowego charakteru a obdarowani wiedzieli, że otrzymali wsparcie dzięki pomocy
finansowej Senatu RP lub innego darczyńcy.
Kanada
W 2010 roku dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP w Toronto wyposażyliśmy w książki i sprzęt
komputerowy następujące szkoły i organizacje:
− Wydział Oświaty Katolickiej w Okręgu Durham( Międzynarodowy Program Nauczania Języków
Obcych)przy szkole katolickiej im. Św. Judy w Ajax, Ontario;
− Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej w Toronto;
− Katolicka Szkoła Podstawowa Holy Angels;
− Polska Szkoła im. Św. Anny w York Region-Richmond Hill;
− Polska Szkoła im. Kazimierza Gzowskiego w Kitchener;
− Sobotnia Średnia Szkoła Języka Polskiego przy John Cabot Catholic Secondary School
w Mississauga;
− Szkoła Polska im. Św. Józefa w Woodstock;
− Polska Szkoła im. Mikołaja Kopernika w Guelph;
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Polska Szkoła przy Divine Mercy School w Mississauga;
Polska Szkoła Polskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Brantford;
Polska Szkoła im. St. Haidasza w Mississauga;
Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi w Oshawie;
Polska Szkoła im. M. Kopernika w Burlington;
Polska Szkoła im. M. Konopnickiej w Oakville;
Polska Szkoła im. St. Staszica w London;
Szkoła Polska Grupy II Związku Polaków w Kanadzie w Hamilton;
Szkoła Średnia Języka i Kultury Polskiej im.C.K.Norwida w Oshawie;
Polska Szkoła przy St. Pio of Pietrelcina w Mississauga;
Szkoła Polska im. Marii Konopnickiej w St.Catharines;
Szkoła Polska im. Św. Kazimierza w Toronto;
Szkoła Polonijna w Ottawie.

Stany Zjednoczone
W 2010 roku za pośrednictwem firmy spedycyjnej Cargo Forte wyposażyliśmy w książki i następujące
szkoły:
− Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej Curie;
− Szkoła Polska im. Mikołaja Kopernika pod patronatem Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej
w Houston;
− Polska Szkoła Dokształcająca im. Gniazda 946 Sokołów Polskich w Piscataway;
− Polska Szkoła Dokształcająca im. Św. Faustyny w Nowym Jorku;
− Biblioteka Publiczna im. Eisenhowera w Harwood Heights;
− Polska Szkoła im. Św. Jadwigi Królowej w Ridgewood;
− Szkoła Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Maspeth;
− Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Bridgeport;
− St. Stanislaus Kostka Polish School w Garfield;
− Polska Szkoła Dokształcająca im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Riverhead;
− Polska Szkoła Sobotnia im. Marii Konopnickiej w Webster;
− Polska Szkoła Społeczna w Mahopac;
− Polska Szkoła Sobotnia im. ks. J. Popiełuszki w Derby;
− Polska Szkoła im. Marii Konopnickiej w Brooklyn;
− Polska Szkoła Dokształcająca im. Piotra Skargi w Elizabeth;
− Polska Szkoła Jagiellonów w Parsippany New Jersey;
− Polska Szkoła Dokształcająca im. M. Konopnickiej w Yonkers;
− Szkoła Języka Polskiego im. Św. Wojciecha w Philadelphii;
− Polska Szkoła Sobotnia im. A. Mickiewicza w Nowym Jorku;
− Polska Szkoła Dokształcająca przy Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark New Jersey;
− Polska Szkoła Dokształcająca im. Św. Władysława w Hempstead;
− Szkoła Polska im .Jana Pawła II w Stroudsburg;
− Polska Szkoła Sobotnia przy parafii Św. Cyryla i Metodego w Nowym Jorku;
− Polska Szkoła im. F. Chopina w Mt. Olive;
− Szkoła Języka Polskiego przy Parafii Św. Józefa w Pughkeepsie;
− Szkoła Dokształcająca im. Jana Pawła II w Parsippany New Jersey;
− Polska Szkoła Dokształcająca im. A. Janty – Połczyńskiego w Lakewood;
− Polska Szkoła Dokształcająca im. Św. Cyryla i Metodego w Boonton.
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Australia
W IV kwartale 2010 r. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, Polska Szkoła Sobotnia
Dzielnic Północnych Sydney w North Ryde , Polska Szkoła Sobotnia im. Marszałka Józefa i Polska Szkoła
Sobotnia w Sydney otrzymały dary w postaci zamówionych książek.
Argentyna
Dzięki dotacji otrzymanej z Senatu RP w 2010 r. po raz kolejny uzupełniliśmy wyposażenie Polskiej
Macierzy Szkolnej w Buenos Aires.
Autonomia Palestyńska
W 2010 roku kontynuowaliśmy doposażenie w książki Towarzystwa Przyjaźni Palestyńsko Polskiej
w Gazie.
Francja
W ramach programu Ex Libris POLONIA przekazaliśmy dary w postaci książek dla następujących
organizacji, szkół i pracowni polonistycznych:
− Stowarzyszenie Ecole Nova Polska w Paryżu;
− Sekcja Polska w Liceum Mointagne w Paryżu;
− Sekcja Polska Lycee International w Saint Germain En Laye;
− Szkoła Polska w Grenoble;
− Polska szkoła językowa Polinka w Tuluzie;
− Uniwersytet Blaise'a Pascala, Wydział Studiów Słowiańskich, Lektorat Języka Polskiego
w Clermont-Farrand.
Niemcy
Kontynuując rozpoczętą w 2008 r. współpracę z Fundacją „Oświata polska za granicą” w zakresie wspólnej
organizacji transportu w grudniu 2010 r. przekazaliśmy dary dla następujących szkół i organizacji
w Niemczech:
− Polskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe "Wawel" w Mannheim;
− Szkoła języka polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Mannheim;
− Szkoła języka polskiego w Heilbronn przy Polskiej Parafii Katolickiej w Ludwigsburg;
− Wydział Slawistyki na Uniwersytecie w Ratyzbonie;
− Katholische Schule Sankt Marien w Berlinie;
− Polska Macierz Szkolna w Niemczech, Punkt Szkolny w Paderbon;
− Szkoła Języka i Kultury Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld;
− Język polski jako ojczysty w Oświacie lokalnej. Nordschule Holzwickede w Unna;
− Język polski jako ojczysty w Oświacie lokalnej. Landgrafen Grundschule w Dortmundzie;
− Język polski jako ojczysty przy PMK w Dortmundzie;
− Szkoła języka polskiego przy PMK w Munster;
− Państwowa Szkoła Niemiecka nauczania języka polskiego jako macierzystego w Munster;
− Gimnazjum Max von Lave z nauczaniem języka polskiego w Koblencji;
− Zajęcia języka polskiego jako obcego w Grundschule - Pestalozzischule w Bad Durkheim;
− Szkółka języka polskiego przy PMK w Braunschweigu;
− Stowarzyszenie poszkodowanych przez III Rzeszę Polaków i Więźniów obozów koncentracyjnych.
Hiszpania
W ramach programu Ex Libris POLONIA przekazaliśmy książki oraz sprzęt dla następujących szkół
i organizacji:
− Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko – Polskie w Barcelonie;
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Polska Szkoła Polonica w Alcala de Henares;
Polska Szkoła FORUM w Madrycie/

Holandia
W 2010 roku przekazaliśmy książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny dla
następujących szkół i organizacji:
− Polska Szkoła im. Ireny Kwiatkowskiej w Nijmegen;
− Polska Szkoła Groningen;
− Forum Polskich Szkół w Holandii w Groningen.
− Szkoła Polska w Hadze
Irlandia
Dzięki dotacji Senatu RP przekazaliśmy książki do trzech szkół w Irlandii:
− Szkoły Polonijnej przy Wspólnocie Polskiej Laois w Portlaoise;
− Szkoły przy Polonijnym Klubie Młodzieżowym Równe Szanse w Carlow;
− Polskiej Szkoły w Galway.
Norwegia
W IV kwartale przekazaliśmy książki dla Polskiego Stowarzyszenia Integracyjno - Edukacyjnego w Bergen
i Polskiej Szkoły Sobotniej im. Jana Pawła II w Oslo.
Portugalia
Pod koniec roku przekazaliśmy książki dla Szkółki języka polskiego w Lizbonie i
Instituto de Linguas da Universidade Nova de Lisboa
Szwecja
W ramach programu Ex Libris POLONIA przekazaliśmy książki dla 2. organizacji w Szwecji:
− Centrum Języków Obcych - Sprakcentrum Goteborg;
− Nauczanie języków ojczystych w gminie Lund, Lundskolors Modersmalsverksamhet.
Wielka Brytania
W 2010 roku przekazaliśmy po raz pierwszy książki dla 2. szkół w Wielkiej Brytanii (Polska Katolicka
Szkoła Sobotnia w Motherwell, Polska Szkoła Sobotnia w Belfaście), a także sprzęt komputerowy dla
Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą w Londynie.
Włochy
Dzięki dotacji Senatu RP przekazaliśmy sprzęt komputerowy dla Stowarzyszenia Włosko-Polskiego
"Fryderyk Chopin" w Rzymie.
Litwa
W 2010 roku najwięcej szkół wyposażyliśmy na Litwie. Dzięki pomocy Pana Ambasadora Janusza
Skolimowskiego Fundacja zorganizowała transport i wszystkie dary przekazała do Stowarzyszenia „Macierz
Szkolna” w Wilnie z przeznaczeniem dla następujących placówek oświatowych:
− Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego w Sużanach;
− Wileński żłobek-przedszkole " Uśmiech" w Sużanach;
− Uniwersytet Witolda Wielkiego, Centrum Nauczania Języków Obcych;
− Szkoła - Internat dla Dzieci Specjalnej Troski w Solecznikach;
− Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego;
− Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie;
Rudamińska Szkoła Średnia im. F. Ruszczyca;
Szkoła Podstawowa im. J.P. II w Wilnie;
Sużańskie Przedszkole;
Szkoła Średnia im. J. Słowackiego w Bezdanach;
Szkoła Średnia w Bujwidzach;
Szkoła Średnia im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze;
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemeczynie;
Szkoła Podstawowa w Rzeszy w rej. Wileńskim;
Sużańska Wspólnota;
Szkoła Średnia nr 1 w Ejszyszkach;
Szkoła Średnia nr 1 w Trokach;
Szkoła Średnia w Podbrodziu nr 1;
Szkoła Podstawowa na Lipówce w Wilnie;
Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej w Wilnie;
Szkoła Średnia im. St. Moniuszki w Kowalczukach;
Szkoła Średnia w Sużanach;
Szkoła Podstawowa w Mościszkach;
Szkoła Podstawowa w Dajnowie;
Szkoła Podstawowa w Starych Trokach;
Szkoła Podstawowa w Magunach;
Szkoła Podstawowa w Rakańcach;
Zujuńska Szkoła Średnia.

Czechy
Transport darów do szkół w Czechach (Szkoła z polskim językiem nauczania w Łomnej Dolnej, Szkoła
Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w
Trzyńcu, Szkoła Podstawowa
im. H. Sienkiewicza z polskim językiem nauczania w Jabłonkowie) został zorganizowany indywidualnie.
Książki dla pracowni (Katedra Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Pardubicach, Instytut
Slawistyki i Katedry Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich na Uniwersytecie Masaryka w Brnie)
wysłaliśmy za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Łotwa
Korzystając z pomocy Ambasady RP w Estonii mogliśmy doposażyć w książki, pomoce dydaktyczne oraz
sprzęt komputerowy następujące instytucje oświatowe:
− Centrum Języka i Kultury Polskiej w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze;
− Polska Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz w Rydze;
− Polska Szkoła Średnia im. Stefana Batorego w Rezekne;
− Polska Szkoła Średnia im. Platerów w Krasławie;
− Związek Polaków na Łotwie "Promień" w Daugavpils.
Węgry
Książki zakupione dla Polskiego Stowarzyszenie Kulturalnego im. Józefa Bema i Ogólnokrajowej Szkoły
Polskiej w Budapeszcie zostały odebrane z Fundacji przez przedstawicieli instytucji doposażanych.
Mołdawia
Organizacje z Mołdawii (Redakcja Pisma Polaków w Mołdawii "Jutrzenka" w Balti, Stowarzyszenie
"Mołdawsko - Polski Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości" w Bielcach) zorganizowały transport darów
we własnym zakresie.
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Ukraina
Dobra współpraca Fundacji z konsulatami RP na terenie Ukrainy pozwoliła na sprawne przekazanie książek,
pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i audiowizualnego do pracowni polonistycznych
i organizacji polonijnych na terenie Ukrainy. W 2010 r. przekazaliśmy dary dla następujących organizacji:
− Sobotnia Szkoła Polska przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Oddział
w Jaworowie;
− Kijowski Uniwersytet Slawistyczny;
− Ukraińsko-Polski Instytut Zarządzania przy Akademii Zarządzania Municypalnego w Kijowie;
− Katedra Polonistyki Instytutu Filologii Uniwersytetu Narodowego im.Tarasa Szewczenki
w Kijowie;
− Uniwersytet im. Mecznykowa w Odessie;
− Parafia rzymskokatolicka w Jaworowie;
− Klub Stypendystów Fundacji "SEMPER POLONIA" we Lwowie;
− Stowarzyszenie Polaków na Krymie;
− Obwodowe Towarzystwo Polskie "Polonia" w Chersoniu;
− Sobotnio-niedzielna szkoła języka polskiego przy Zjednoczeniu Polaków w Sewastopolu "Jedność";
− Żytomierska Filia Kijowskiego Instytutu Biznesu i Technologii;
− Ogólno Ukraińskie Metodyczno-Koordynacyjne Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej przy
Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie w Drohobyczu;
− Krymski Oddział Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy w Symferopolu;
− Gabinet Metodyczny Edukacji Ukraińsko-Polskiej i Badań Naukowych przy Katedrze Filologii
Ukraińskiej Wydziału Historyko-Filologicznego Uniwersytetu Inżynieryjno-Pedagogicznego
w Symferopolu;
− Lektorat przy Polsko-Ukraińskim Centrum na Uniwersytecie Chmielnickim;
− Gimnazjum nr 121 w Odessie;
− Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo Przyjaźni Ukraińsko-Polskiej "Wisła" w Jałcie;
− Polsko sobotnio-niedzielna szkoła przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie
w Chmielnickim;
− Mariupolski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny.

Białoruś
Korzystając z uprzejmości placówek dyplomatyczno-konsularnych na Białorusi mogliśmy przekazać książki,
pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny dla następujących placówek oświatowych:
− Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki w Brześciu przy ZPB;
− Liceum Społeczne Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie;
− Szkoła nr 37 w Grodnie;
− Szkoła Społeczna w Słonimiu;
− Szkoła Społeczna w Pińsku;
− Szkoła Społeczna w Mińsku;
− Gimnazjum w Raduniu;
− Państwowy Uniwersytet, lektorat języka polskiego w Mińsku;
− Państwowy Uniwersytet, lektorat języka polskiego w Witebsku.
Rosja
Dary zakupione w 2010 r. zostały przewiezione do Moskwy dzięki uprzejmości Ambasady RP.
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Armenia
Dzięki dotacji Senatu RP przekazaliśmy książki dla Wydziału Filologii Rosyjskiej i Literatury w Erewaniu.
Azerbejdżan
W 2010 roku kontynuowaliśmy doposażenie lektoratu języka polskiego na Bakijskim Uniwersytecie
Państwowym, a także na prośbę Ambasady RP po raz pierwszy doposażyliśmy
Stowarzyszenie Polonia Azerbejdżan w Baku.
Uzbekistan
W IV kwartale przekazaliśmy książki oraz sprzęt komputerowy dla Młodzieżowo – Kulturalnego Polskiego
Centrum "Zarzewie" w Taszkiencie.
Fundacja w 2010 r. przekazała dary do szkół i organizacji polonijnych, a także pracowni polonistycznych
w 25 krajach, co niewątpliwie polepszyło warunki nauczania języka polskiego i zapewniło dostęp do
przekazywanych pomocy naukowych szerszej grupie młodych Polaków mieszkających poza granicami
Polski. Logotypy informujące o darczyńcy znajdują się na każdym sprzęcie i książce jaką przekazujemy do
organizacji polonijnych. Informacje o przekazywanych darach i programie Ex Libris POLONIA są często
zamieszczane w prasie polonijnej oraz na stronach internetowych organizacji polonijnych i Fundacji
SEMPER POLONIA.
6. Elektroniczny System Informacji o zasobach placówek polonijnych (ESI)
W 2009 r. uruchomiliśmy Elektroniczny System Informacji o zasobach placówek polonijnych (ESI), który
umożliwia generowanie raportów i zestawień dotyczących wyposażenia oraz historii pomocy z podziałem
na konkretne placówki, w rozbiciu na lata i rodzaj przekazanych przedmiotów. Bieżąca kontrola stanu
wyposażenia organizacji polonijnych umożliwia ocenę ich potrzeb co ułatwia koordynowanie pomocy
adresowanej do środowisk Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. Od początku 2010 r.
uaktualnialiśmy ESI o beneficjentów i dary przekazywane w 2009 r. Nadal jesteśmy gotowi do rozpoczęcia
wprowadzania informacji o zasobach przekazanych organizacjom polonijnym z innych organizacji
pozarządowych wspierających Polonię. Zgodnie z ustaleniami z Jerzym Markiem Nowakowskim, prezesem
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, mieliśmy od lutego 2010 r. rozpocząć wprowadzanie danych
teleadresowych organizacji wyposażonych przez Fundację ze środków Senatu RP. Niestety po zmianie
władz Fundacji te kontakty zostały przerwane i do tej pory nie otrzymaliśmy dokumentacji umożliwiającej
rozpoczęcie prac nad wprowadzaniem danych o zakresie pomocy placówkom polonijnym przez Fundację
Pomoc Polakom na Wschodzie. Również zmiany, które nastąpiły w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” po
tragicznej śmierci jej prezesa Macieja Płażyńskiego, zatrzymały prace przy projektowaniu wprowadzenia do
bazy danych informacji udostępnianych przez „Wspólnotę” do ESI.
Wobec niemożności otrzymania danych o wyposażeniu placówek polonijnych od Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie nie byliśmy w stanie wprowadzić tych
danych do systemu co spowodowało zaoszczędzenie ponad 22 tys. zł.
Po koniec roku Fundacja osiągnęła porozumienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP w sprawie
udostępniania polskim placówkom dyplomatyczno-konsularnym ESI, celem korzystania z wiedzy
o zasobach placówek polonijnych wyposażanych przez SEMPER POLONIA. Uzupełnianie bazy danych
o zweryfikowane przez naszych dyplomatów informacje o darach przekazywanych Polonii przez różne
instytucje, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego z Polski, pozwoli nam
posiadać pełniejszą wiedzę o stanie wyposażenia placówek. ESI uzupełniony o te dane umożliwi Fundacji
lepsze skoordynowanie działań z innymi podmiotami, które w podobnym zakresie wspierają Polonię
i Polaków za granicą.
Od 2009 roku dzięki ESI możemy w sposób przejrzysty planować i realizować program Ex Libris, jak
również weryfikować skalę wykorzystania darów przekazywanych środowiskom polonijnym. Od chwili
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funkcjonowania ESI Fundacja SEMPER POLONIA mogła racjonalniej planować zaopatrzenie placówek
polonijnych w świecie, a jednocześnie udało się nam uzyskać znaczące oszczędności w realizacji programu
Ex Libris POLONIA.

7. Program Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży
a)

Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka

Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka (P-SzKOl) działają społecznie przy szkołach polskich
i organizacjach polonijnych. Od 2002 roku powołaliśmy 53 P_SzKOl w 20 krajach. W roku 2010 powstał
P-SzKOl przy Szkole Polskiej w Rydze. Działania Fundacji w ramach P-SzKOl koncentrują się wokół
popularyzacji idei olimpijskiej i zachęcania do czynnego uprawiania sportu. Poprzez działalność klubów
pragniemy rozbudzić zainteresowania młodzieży osiągnięciami polskich sportowców oraz umożliwiać
bliższe kontakty z Macierzą i rówieśnikami z krajów, w których funkcjonują P-SzKOl. Młodzież skupiona
w P-SzKOl uczestniczy w imprezach sportowych organizowanych przez Fundację. Ponadto Fundacja
wspiera P-SzKOl organizacyjnie i merytorycznie, a także doposaża w sprzęt sportowy. W pierwszym
półroczu 2010 roku rozpoczęliśmy przygotowania do przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu
sportowego. Przygotowania objęły weryfikację zapotrzebowań nadesłanych przez Polonijno-Szkolne Kluby
Olimpijczyka, a także rozpoznanie oferowanego na polskim rynku sprzętu.. Po zweryfikowaniu
zapotrzebowań nadesłanych przez Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka w lipcu wysłaliśmy zapytania
o cenę do 8 sklepów i hurtowni ze sprzętem sportowym. 3. firmy przesłały oferty sprzętu sportowego
o zróżnicowanej jakości i cenie, co umożliwiło nam wybrania najbardziej korzystnej oferty. Po podpisaniu
umowy z firmą PRESTO rozpoczęliśmy zakupy i przekazywanie sprzętu.
W 2010 roku Fundacja SEMPER POLONIA przekazała sprzęt sportowy dla następujących Klubów:
Litwa:
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka "Polonia-Olimpic" przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Wilnie;
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka przy Landwarowskej Średniej Szkole im. H. Sienkiewicza;
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka "Przyjaźń" przy Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca
w Rudominie;
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka "Wilia" przy Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego
w Niemenczynie;
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka "Tezarus" przy Szkole Podstawowej im. Andrzeja
Stelmachowskiego w Starych Trokach;
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka "Victoria" przy Szkole Średniej w Zujunach.
Czechy:
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka przy Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim
Cieszynie.
Łotwa:
− Polonijno- Szkolny Klub Olimpijczyka przy Ryskiej Średniej Szkole Polskiej im. Ity Kozakiewicz;
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka "Olimpijczyk" przy Państwowym Gimnazjum Polskim w
Daugavpils.
Bułgaria:
− Polonijno- Szkolny Klub Olimpijczyka im. I. Szewińskiej przy Polskim Stowarzyszeniu KulturalnoOświatowym im. Wł. Warneńczyka w Sofii.
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Ukraina:
− Polonijno- Szkolny Klub Olimpijczyka im. Z. Smalcerza przy Katolickim Klubie Sportowym „Polonia”
w Żytomierzu;
− Polonijno- Szkolny Klub Olimpijczyka "Przyjaciele" przy Centrum Kulturalno –Oświatowym
Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach;
− Polonijno- Szkolny Klub Olimpijczyka przy Ogólnokształcącej Szkole nr 10 we Lwowie.
Białoruś:
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka "Promień" przy Szkole Średniej nr 36 w Grodnie z polskim
językiem nauczania;
− Polonijno-Szkolny Klub Olimpijczyka "Sokół" przy Sopoćkińskiej Szkole Średniej w Sopoćkinie.
b)

Polonijne Kluby Sportowe

Polonijne Kluby Sportowe funkcjonują w ramach programu realizowanego przez Fundację pn. Polonijny
Sport Dzieci i Młodzieży. Od 2008 r., ze względu na coraz częściej pojawiające się prośby
o dofinansowanie nieformalnych grup sportowców głównie w krajach, do których wyjeżdżają Polacy
w celach zarobkowych, zaczęliśmy powoływać Kluby Sportowe. Obecnie pomagamy i wspieramy
finansowo ze środków Senatu 6. Klubów Sportowych w Austrii, Irlandii, na Litwie, Ukrainie i w Wielkiej
Brytanii.
Austria
Polonijny Klub Sportowy „Orzeł” Linz działa przy Wspólnocie Polaków w Górnej Austrii. W Klubie
działają cztery sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i aerobic. Zajęcia sportowe z każdej
dyscypliny odbywają się raz w tygodniu.
Klub zorganizował cztery imprezy sportowe: w marcu Turniej Tenisa Stołowego, w czerwcu Polonijne
Igrzyska w Górnej Austrii, na których gościem honorowym był senator Bronisław Korfanty, w lipcu Turniej
Tenisa Ziemnego, a w listopadzie Turniej Piłki Siatkowej.
Litwa
W lipcu powołaliśmy nowy Polonijny Klub Sportowy przy Klubie Stypendystów na Litwie. Główną
dyscypliną sportową uprawianą przez stypendystów jest piłka siatkowa. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu w wynajmowanej sali sportowej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. Obecnie działają
dwie drużyny męska i żeńska. Drużyna męska wzięła udział w Turnieju Siatkarskim organizowanym przez
Klub Siatkarski w Awiżeniach. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn. Siatkarze z Polonijnego Klubu zajęli
czwarte miejsce.
Irlandia
Polonijny Klub Sportowy „Polonia Dublin” skupia głównie dzieci. Na zajęcia z gimnastyki uczęszczają
m.in. uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Dublinie. Klub był
współorganizatorem festynu rodzinnego zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się pod
patronatem honorowym Konsulatu RP w Dublinie i patronatem medialnym Kuriera Polskiego.
Wielka Brytania
Polonijny Klub Sportowy w Belfaście działa przy Szkole Polonijnej. Zarówno dla dzieci jak i dorosłych
prowadzone są zajęcia z piłki nożnej i siatkówki. Większość członków Klubu to Polacy z nowej migracji
zarobkowej, a także ich dzieci. Zajęcia prowadzone są przez młodych trenerów, którzy niedawno w Polsce
ukończyli studia wyższe z wychowania fizycznego.
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W czerwcu powstał klub w Edynburgu, w ramach którego funkcjonuje szkółka piłkarska. Zajęcia
prowadzone są dla czterech grup wiekowych od 4 do 20 lat i uczestniczy w nich ponad 80 zawodników.
Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu. Od 19 do 26 lipca piłkarze uczestniczyli w Turnieju Piłkarskim
im. Kazimierza Górskiego w Dobiegniewie. Wszystkie zespoły rozgrywały spotkania towarzyskie
z lokalnymi szkockimi zespołami. We wrześniu klub nawiązał współpracę ze Szkockim Związkiem
Piłkarskim (SFA), czego efektem było uzyskanie certyfikatu jakości (QUALITY MARK) dla szkółki.
Ukraina
Początek roku drużyna LKS POGOŃ Lwów rozpoczęła od treningów w hali DJUSZ w Parku Stryjskim,
celem których było odpowiednie przygotowanie się do rywalizacji w Lidze Miasta Lwowa. Wiosną przy
pomocy organizacyjno - finansowej Konsulatu Generalnego klub zorganizował I Wiosenny Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Konsula Generalnego we Lwowie. W turnieju wzięło udział sześć polskich drużyn
z obwodu lwowskiego. W przerwie letniej drużyna doskonaliła formę i umiejętności podczas
profesjonalnego obozu piłkarskiego w Jarocinie, gdzie miała możliwość wspólnych treningów z drużyną
Polonii Bytom występującą w Młodej Ekstraklasie. Ciężka praca przełożyła się na wyniki sportowe. Pogoń
odniosła zwycięstwo w rozgrywkach ligowych oraz dotarła do finału o Puchar Miasta Lwowa, gdzie nie
sprostała przeciwnikowi. Wyniki te dały awans do Wyższej Ligi Obwodowej, będącej odpowiednikiem
polskiej IV ligi zawodowej. Oprócz rozgrywek ligowych i pucharowych „Pogoniarze” wzięli udział
w turniejach oraz meczach towarzyskich. Jednym z nich był Turniej „Zapomnianych Mistrzów” w Bytomiu,
w którym wzięły udział: Polonia Bytom, Garbarnia Kraków, Stal Mielec, Szombierki Bytom i Stal
Rzeszów. Podczas pobytu w Bytomiu Pogoń podpisała porozumienie o współpracy z „Polonią” Bytom.
Podczas wakacji „Pogoń” zagrała mecz towarzyski z Radomiakiem Radom. Kolejny wyjazd odbył się do
Jasła, gdzie Pogoń zagrała mecz rewanżowy z Czarnymi Jasło. Na meczu obecny był między innymi prezes
PZPN Grzegorz Lato.
W porozumieniu z innymi polskimi drużynami na Ukrainie zaplanowano zorganizować w przyszłym roku
Polską Ligę na Zachodniej Ukrainie.
Myśląc o rozwoju sportowym klubu oraz wychowywaniu młodego polskiego środowiska w sportowym
duchu otwarto Szkółkę Piłki Nożnej LKS „Pogoń” Lwów.
Oprócz sekcji piłkarskiej dział także sekcja kolarska, która w maju zorganizowała pierwszą edycję rajdu
turystycznego „Uliczkami Lwowa”. Wystartowało 6 drużyn: dwie drużyny Pogoni, drużyna z Uniwersytetu
Jagiellońskiego (Kraków), oraz trzy drużyny ukraińskie. Pierwsza do mety dotarła drużyna ukraińska,
a zaraz za nimi drużyna Pogoni Lwów. Rajd miał nie tylko wymiar sportowy, ale pozwolił jego
uczestnikom zapoznać się z polskimi pamiątkami we Lwowie.
c)

III Międzynarodowe Biegi z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Niemenczynie na Litwie

1 maja 2010 r. w Niemenczynie odbyły się IV Międzynarodowe Biegi z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
W Biegach uczestniczyło ponad pięciuset zawodników reprezentujących szkoły z Białorusi, Czech, Estonii,
Litwy Łotwy i Ukrainy, a także 20 osobowa grupa młodych sportowców z Klubu Olimpijczyka w Racocie.
Impreza rozpoczęła się od przemarszu sportowców z Niemenczyńskiego Centrum Kultury na plac przy
starostwie miasta, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie zawodów. Przybyłych na miejsce zawodników
powitali: starosta miasta Niemenczyn – Mieczysław Borusewicz, Ambasador RP na Litwie – Janusz
Skolimowski oraz poseł na Sejm RL Leonard Talmont. Gospodarze imprezy nawiązali do historii biegów,
a także przypomnieli wspólne tradycje 3 Majowe Polski i Litwy, ich znaczenie dla historii obu narodów
i dla współczesnej Europy. Podczas otwarcia, wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy pamięć ofiar tragedii
z 10 kwietnia 2010 roku. Jako pierwsze wystartowały najmłodsze biegaczki, które rywalizowały na
dystansie 600 m o puchar Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego. Najmłodsi chłopcy startowali
w biegu na 1000 m o puchar Fundacji SEMPER POLONIA. Dziewczęta urodzone w latach 1995-1996 r.
walczyły na trasie 1000 m o puchar Związku Polaków na Litwie. Na tym samym dystansie chłopcy walczyli
o puchar Mer Rejonu Wileńskiego. O puchar Senatu RP na symbolicznym dystansie 1971 m. rywalizowały
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dziewczęta z rocznika 1993 – 1994. Na dystansie 2000 m chłopcy urodzeni w latach 1991-1992
współzawodniczyli o puchar Konsula Honorowego RP w Kłajpedzie. Na trasie 2 000 m starsze dziewczęta
walczyły o puchar Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Chłopcy urodzeni w latach 1991-1992 walczyli
o puchar Ambasady RP na Litwie na trasie 2000 m Podobnie jak w ubiegłym roku z inicjatywy Litewskiego
Związku Lekkiej Atletyki przeprowadzono w trakcie imprezy bieg na 10 km o puchar Starosty Miasta
Niemenczyn. Zwyciężył jeden z najlepszych długodystansowców Litwy Marius Diliunas pokonując 10 km
w czasie 33 min 29 sek. Starterami honorowymi poszczególnych biegów byli goście, którzy wraz z licznie
zgromadzoną publicznością dopingowali zawodników. Licznie zgromadzonej widowni czas pomiędzy
poszczególnymi biegami wypełniały występy miejscowego zespołu „Podbrodzie”. Zwycięzcy biegów
otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Następnego dnia po zawodach gospodarze imprezy przygotowali dla młodzieży polonijnej z różnych krajów
zwiedzanie odrestaurowanej starówki Wilna i cmentarza na Rosie, gdzie leżą prochy wielu Wielkich
Polaków. Całe przedsięwzięcie wspierane było przez stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, którzy
włączyli się w przygotowania, a następnie aktywnie uczestniczyli w prowadzeniu imprezy.
Jesienią rozpoczęliśmy przygotowania do kolejnej edycji biegów. Od naszych polskich partnerów z Litwy
otrzymaliśmy informację, że względu na niezbyt przychylną postawę władz litewskich wobec mniejszości
polskiej na Litwie LZLA wycofał się ze współorganizowania imprezy w roku 2011.
d)

Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu w Sztutowie

Od 16 do 29 sierpnia 2010 r. w Sztutowie na Mierzei Wiślanej odbywał się Międzynarodowy Zlot
Młodzieżowych Animatorów Sportu, którego organizatorami byli: Elbląski Szkolny Związek Sportowy
i Fundacja SEMPER POLONIA. W Zlocie uczestniczyła młodzież z Białorusi (Grodno), Czech (Trzynec),
Litwy (Niemenczyn, Rudamina, Wilno), Łotwy (Daugavpils) i po raz pierwszy z Ukrainy (Lwów) a także
dzieci i młodzież reprezentująca 18 szkół podstawowych i gimnazjalnych z Polski.
Uroczyste otwarcie Zlotu odbyło się na boisku „ORLIK” przy Zespole Szkół w Sztutowie. Zlotowiczów
przywitał Wójt Gminy Sztutowo Stanisław Kochanowski, a oficjalnego otwarcia dokonał Senator RP
Andrzej Szewiński. Po uroczystości otwarcia wszyscy uczestnicy Zlotu przemaszerowali na teren byłego
Obozu Koncentracyjnego Stutthof gdzie złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Stutthofu.
Wicedyrektor Muzeum Piotr Piechnik zapoznał zgromadzonych z historią obozu. Po prelekcji uczestnicy
Zlotu zwiedzili obóz koncentracyjny.
Podczas Zlotu promowanych było 10 dyscyplin sportowych: lekka atletyka, koszykówka uliczna, piłka
nożna plażowa, triatlon, warcaby piłka siatkowa plażowa, bieg na orientację, unihokej, rzut podkową, tenis
stołowy. Zajęcia z poszczególnych dyscyplin sportowych prowadzili zawodowi trenerzy i przedstawiciele
polskich związków sportowych. Po zapoznaniu uczestników z regułami i zasadami z danej dyscypliny
odbywały się zawody.
Zmagania sportowe stanowiły znakomitą okazję do integracji młodzieży z kraju z młodzieżą polonijną.
W trakcie kilkunastodniowego pobytu przygotowano dla młodzieży szereg atrakcyjnych gier i zabaw
plenerowych, a także bogaty program kulturalno – turystyczny. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do
Fromborka.
Podczas Zlotu młodzież uczestniczyła w spotkaniu z Posłem RP Wojciechem Ziemniakiem prezesem
Głównego Szkolnego Związku Sportowego.
Na zakończenie Zlotu koordynatorzy reprezentacji poszczególnych klubów otrzymali certyfikaty
ukończenia szkolenia z danej dyscypliny sportowej, a uczestnicy Zlotu nagrody w postaci sprzętu
sportowego i książek ufundowane ze środków własnych Fundacji SEMPER POLONIA.
e) II Europejski Festiwal Piłki Siatkowej
Od 29 czerwca do 4 lipca 2010 r., Fundacja SEMPER POLONIA, wspólnie z Urzędem Miejskim,
Starostwem Powiatowym, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łowiczu oraz Fundacją Polska Siatkówka, była
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gospodarzem II Festiwalu Siatkówki Drużyn Polonijnych oraz Miast Partnerskich Łowicza i Ziemi
Łowickiej. Turniej jest imprezą cykliczną i odbywa się co dwa lata. Pierwotna nazwa zadania,
na dofinansowanie którego występowaliśmy do Senatu RP, brzmiała II Polonijny Turniej Piłki Siatkowej,
ale ze względu na dokooptowanie do turnieju drużyn zaproszonych przez władze Łowicza z Niemiec,
Włoch i Litwy jego nazwa uległa zmianie.
Realizację zadania poprzedziły spotkania organizacyjne pomiędzy współorganizatorami, w toku których
ustalono szczegóły organizacji II Europejskiego Festiwalu Piłki Siatkowej Drużyn Polonijnych oraz Miast
Partnerskich Łowicza i Ziemi Łowickiej.
W lutym rozpoczęliśmy akcję informacyjną o zbliżającym się turnieju skierowana do jak największej liczby
potencjalnych uczestników. Zarezerwowaliśmy miejsca noclegowe w Hotelu Akademickim Mazowieckiej
Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, zabezpieczyliśmy transport lokalny oraz
wyżywienie. Śniadania i kolacje uczestnicy mieli zapewnione w miejscu zakwaterowania, natomiast
ze względów ekonomicznych obiady były w pobliskim Gimnazjum nr 1.
Wieczorem 29 czerwca do Łowicza przyjechało 21 drużyn siatkarskich, w tym 12 polonijnych, z Austrii,
Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Włoch oraz Polski. Turniej rozpoczął się 30 czerwca. Po pierwszych
meczach grupowych w łowickiej muszli koncertowej nastąpiło oficjalne otwarcie II edycji Festiwalu
Siatkówki. Uczestnicy zostali powitani przez organizatorów oraz przedstawicieli władz samorządowych.
Z zaproszenia organizatorów skorzystała była przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Angelika
Borys, kibicującą białoruskim drużynom polonijnym. Jak się okazało dosyć skutecznie.
Zawody odbywały się na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu. Drużyny, męskie i żeńskie
rywalizowały w dwóch grupach, z których najlepsze w fazie pucharowej walczyły o końcowe zwycięstwo.
Emocjonujące i wyrównane finały odbyły się 3 lipca, a triumfowały w nich polonijne drużyny „Sokoła”
Grodno. Dzięki sukcesom drużyn z Białorusi powstały nowe zarejestrowane polonijne kluby siatkówki
u naszych wschodnich sąsiadów. Na tym nie zakończyły się emocje sportowe. Po ostatnim meczu wszyscy
uczestnicy, autokarami zabezpieczonymi przez Fundację, pojechali do „Atlas Areny” w Łodzi, gdzie mieli
okazję obejrzenia meczu Ligi Światowej Polska – Kuba.
Poza emocjami sportowymi zapewniliśmy uczestnikom możliwość poznania zabytków polskiej kultury.
Zwiedzili Łowicz, wraz z Katedrą i Nowym Rynkiem, park romantyczno – sentymentalny w Arkadii
oraz pałac i park Radziwiłłów w Nieborowie. Każda z drużyn miała przydzielonego opiekuna który
opiekował się i służył pomocą.
Oficjalne zakończenie II Europejskiego Festiwalu Siatkówki w Łowiczu odbyło się w skansenie ludowym
w Maurzycach. Jest to kompleks blisko 40 budynków odzwierciedlających wieś polską XIX w.
Po oficjalnych wystąpieniach burmistrza Łowicza Krzysztofa Kalińskiego oraz prezesa Fundacji SEMPER
POLONIA Marka Hauszylda podsumowujących wspólnie spędzony czas nastąpiło to co najważniejsze czyli
wręczenie pucharów oraz medali. Po oficjalnej ceremonii, zebrani uczestnicy udali się na przygotowaną
kolację z grillem oraz dyskotekę.
Rano 4 lipca pożegnaliśmy uczestników turnieju i zaprosiliśmy na. kolejną edycję już za dwa lata.
Przy realizacji turnieju uzyskaliśmy oszczędności w kwocie 41 209 zł wynikające z zaangażowania się
władz miasta i starostwa w stopniu wyższym niż wcześniej było zaplanowane.
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B. Wspieranie wyższych uczelni, organizacji i instytucji polonijnych
w zakresie edukacji i kultury
1. Kursy języka polskiego i kultury polskiej na Wydziale Germanistyki i Slawistyki
Uniwersytetu Manitoba w Winnipeg w Kanadzie
Uniwersytet Manitoba jest największą uczelnią akademicką centralnej Kanady, na której studiuje 30 tysięcy
studentów. Uczelnia oferuje 90 tytułów naukowych i jest ceniona szczególnie za prace prowadzone
w dziedzinach nauk ścisłych i studiów biznesu i administracji.
Lektorat Języka Polskiego istnieje od lat pięćdziesiątych i jest częścią Wydziału Germanistyki i Slawistyki
oraz interdyscyplinarnego programu Central and East European Studies.
Pomoc finansowa jaką przyznał Senat RP – po wizycie w Winnipeg delegacji z marszałkiem
B. Borusewiczem na czele – oraz umożliwi kontynuację promocji polskiej kultury, historii i języka,
zarówno wśród środowiska polskiego, jak i kanadyjskiego.
Fundacja przygotowała i podpisała - za pośrednictwem Konsulatu RP - umowę z Uniwersytetem, który
z początkiem września 2010 r. m.in. zatrudnił lektora, poinformował studentów o lektoratach języka
polskiego oraz zajęciach fakultatywnych. Środki zostały przekazane za pośrednictwem Konsulatu RP.
Uniwersytet zakupił dla potrzeb dydaktycznych odpowiednie programy wspierające naukę języka
polskiego.
Od września 2010 r. zgłosiło się 16 nowych studentów. Dziekan Wydziału Germanistyki i Slawistyki
szacuje, iż wzrost zainteresowania nauką języka polskiego powinien nastąpić w 2011 r. W ramach promocji
polskiej kultury w październiku 2010 r. została zorganizowana wystawa poświęcona Fryderykowi
Chopinowi oraz wykład pani Mirosławy Hanusiewicz-Lavallee, profesor literatury staropolskiej na KUL-u.
Z uwagi na fakt, iż dofinansowanie objęło tylko część roku, nie została w pełni wykorzystana kwota dotacji
netto i Fundacja zwróciła Senatowi 27 917,78 zł., z czego kwota 1 329,0 PLN stanowiła oszczędność na
kursie wymiany PLN/CAD.
Dofinansowanie przyznane przez Senat spowodowało, że z jednej strony Uniwersytet zaangażował się
w rozwój lektoratu języka polskiego – efekty w tym zakresie będą coraz bardziej widoczne w przyszłych
okresach, z drugiej zaś - fakt ten będzie pozytywnie oddziaływał na środowisko polonijne w Winnipeg
i całej prowincji.

2. Kursy języka polskiego na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu
w Toronto
Był to drugi rok funkcjonowania programu promocji języka polskiego na Uniwersytecie w Toronto,
z którym Fundacja współpracuje w oparciu o podpisaną w 2009 r. umowę o dofinansowaniu katedry języka
polskiego kwotą 20 tys. CAD. Ze względu na bardzo niekorzystny kurs wymiany do września 2010 r.
ustalono z Uniwersytetem wstrzymanie przekazanie środków licząc na poprawę kursu. We wrześniu – przy
braku poprawy kursu – Fundacja zwróciła do Senatu RP z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków
w wys. 5 tys. PLN, tak aby dofinansowanie osiągnęło wartość 20 tys. CAD. Niezależnie od kwestii
przekazania dotacji, Uniwersytet realizował program zgodnie z zawartą w 2009 r. umową.
Polonistyka w Toronto jest jedynym podyplomowym programem polonistycznym w Kanadzie oraz jedną
z niewielu pełnych, porównawczych i interdysciplinarnych polonistyk uniwersyteckich w Ameryce
Północnej. Utrzymanie tego stanu rzeczy jest dla Uniwersytetu priorytetem i temu celowi służą kursy
językowe. Środki przekazane
w 2010 roku zostały
wykorzystane
na opłacenie wysoko
wykwalifikowanego lektora języka polskiego jako obcego dr Artura Płaczkiewicza oraz - w jesiennym
semestrze - także doktorantkę, Olgę Ponichterę, jako asystentkę programową.
Ważnym aspektem działalności Katedry są inicjatywy mające na celu większy nabór nowych studentów,
a także integracja tych, którzy są już w różnym stopniu związani z programem. Jednym ze sposobów są
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regularne spotkania, „Gadki-szmatki“, połączone z urozmaiconymi zajęciami (wystawy polskiej sztuki,
polskie spektakle teatralne, mini-wykłady o kulturze polskiej, poznawania polskich obyczajów oraz
zapewnienie możliwości praktykowania języka w atmosferze nieformalnego spotkania). Dodatkowo w 2010
r. Był prowadzony program “otwartych drzwi” na polonistyce, na które zostali zapraszeni uczniowie
polskiego pochodzenia ze szkół średniych z Toronto i okolic. Okazuje się bowiem, że uczniowie, którzy
w takich spotkaniach uczestniczą, wybierają polonistykę jako jeden ze studiowanych kierunków, oczywiście
jeśli trafiają na UoT. W 2010 roku na takie spotkanie przybyło ponad 100 osób.
W zakresie promocji kultury i literatury polskiej Katedra Polonistyki UoT zorganizowała, we współpracy
z Polskim Instytutem Kultury w Nowym Jorku - przy okazji promocji książki Olgi Tokarczuk „Prawiek
i inne czasy“ - spotkanie polskiej pisarki z pisarzami kanadyjskimi oraz z członkami kanadyskiego PenClubu, a także wywiad dla telewizji i spotkanie z czytelnikami.

3. Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
Utworzony w 1943 r. w Nowym Jorku, przez grupę wybitnych obywateli amerykańskich polskiego
pochodzenia oraz emigrantów wojennych z Polski, Instytut Józefa Piłsudskiego był kontynuacją,
założonego w Warszawie w 1923 r., Instytutu Badań Najnowszej Historii Polski, przemianowanego w 1936
r. na Instytut Józefa Piłsudskiego. Działalność Instytutu polega na gromadzeniu, przechowywaniu,
opracowywaniu i konserwacji zbiorów oraz na organizowaniu wystaw, wykładów, sympozjów, koncertów,
a także na działalności redakcyjno-wydawniczej. Przez cały okres swojej działalności Instytut zachował
suwerenność i bezwarunkowe oddanie idei wolnej i niepodległej Polski. Instytut wraz ze swoimi zbiorami
odgrywa w dalszym ciągu niezwykle istotną rolę w badaniach najnowszej historii i kształtowaniu wizerunku
Polski w świecie.
Instytut popularyzuje wiedzę o Polsce w USA, organizuje imprezy oraz konkursy dla młodzieży. Program
wspierania Instytutu Józefa Piłsudskiego przez Fundację SEMPER POLONIA na 2010 rok zakładał szereg
działań, które poniżej omówimy.
Digitalizacja
Zastosowanie techniki cyfrowej w pracach nad archiwizacją Instytutu rozpoczęło się dwa lata temu.
Digitalizacja zdecydowanie ułatwi korzystanie z różnych dokumentów i jednocześnie zabezpieczy cenne
zbiory w archiwach i bibliotekach. Zainstalowano oprogramowanie do digitalizacji, skanowania
i magazynowania danych archiwalnych. Dzięki grantowi Senatu RP (poprzez Fundację SEMPER
POLONIA) digitalizacja archiwów postępuje bardzo szybko i sprawnie - w 2010 roku zabezpieczono
ponad 5000 stron dokumentów kolekcji numer 1 Archiwum Józefa Piłsudskiego.
Prace nad digitalizacją zbiorów Instytutu będą procesem wieloletnim. Zawartość i bogactwo zbiorów
Instytutu może z powodzeniem służyć polskim sobotnim szkołom polonijnym, młodzieży polonijnej
i studentom polskiego pochodzenia oraz obywatelom amerykańskim, chcącym poznać dzieje naszego kraju.
Pracami nad archiwizowaniem dokumentów kierował wiceprezes Instytutu dr Marek Zieliński.
Modernizacja strony internetowej.
Dzięki dofinansowaniu przez Senat RP i Fundację SEMPER POLONIA w 2010 roku kontynuowano prace
nad modernizacją strony Internetowej Instytutu. Zatrudniono wykonawcę, przygotowano preferencje
graficzno-kolorystyczne oraz opracowano tzw. „menu”. Rozpoczęto pracę nad tekstami
i grafiką/fotografiami na poszczególne podstrony. Przeniesienie strony Instytutu w nowoczesne otoczenie
pozwoliło nie tylko na lepsze wykorzystanie zasobów informacyjnych, ale jest też ważnym składnikiem
procesu digitalizacji zasobów, który wymaga ciągłego uzupełniania danych w bazie oraz interakcji
z użytkownikiem. Zainstalowano takie moduły jak kalendarz, moduł wyświetlający rocznice, cytaty .
Katalog Biblioteki Instytutu Piłsudskiego.
Znaczna część zbiorów bibliotecznych jest już umieszczona w katalogu elektronicznym. Katalog, który
zawiera obecnie ok. 6500 pozycji jest dostępny dla wszystkich pod adresem www.pilsudskilibrary.org.
Katalog, zbudowany w oparciu o nowoczesny system biblioteczny Koha (Otwarte Oprogramowanie),
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pozwala na szybkie dodawanie kolejnych książek. Biblioteka Instytutu jest zasadniczo przeznaczona do
korzystania na miejscu przez badaczy, ale dzięki otwartemu katalogowi, który dostępny jest w Internecie,
można łatwo sprawdzić, czy poszukiwana książka jest dostępna.
Dzięki grantowi Senatu RP i Fundacji SEMPER POLONIA prace w Instytucie przebiegały sprawnie. Duży
udział w digitalizacji i katalogowaniu biblioteki Instytutu mieli także wolontariusze Barbara Lech, Anna
Ciepiela, Joanna Zielińska, Aleksandra Sidorenko, Sławka Jachim.
Czynny udział w katalogowaniu książek brała Jolanta Szczepkowska, pracownik Instytutu oraz dwie
wolontariuszki Anna Ciepiela i Ewa Maliga.
Sympozjum naukowe.
23 maja w salach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku Instytut Piłsudskiego przeprowadził
sympozjum naukowe „Ignacy Paderewski – Polak, artysta, dyplomata”. Sympozjum towarzyszył koncert
muzyki Paderewskiego i Chopina, upamiętniający rocznice urodzin obu wielkich kompozytorów.
Konsul Przemysław Balcerzyk wspólnie z Witoldem Sobków, polskim ambasadorem przy ONZ dokonali
odsłonięcia popiersia Fryderyka Chopina dłuta Mieczysława Partyki.
Wygłoszone interesujące wykłady: pierwszy, przez Marka Chodakiewicza, profesora historii i dziekana
w Institute for World Politics w Waszyngtonie o wpływie artystów takich Chopin i Paderewski na
kształtowanie opinii publicznej w sprawach niepodległości Polski, a w drugim Danuta Piątkowska, doktor
habilitowany nauk historycznych, opowiedziała o ostatnich dniach życia Ignacego Jana Paderewskiego,
pochówku w katedrze św. Jana w Warszawie, odnalezieniu jego serca w mauzoleum nowojorskiego
cmentarza Cypress Hill, a następnie o uroczystości pochowania urny z sercem Ignacego Jana
Paderewskiego w amerykańskiej Częstochowie w Doylestown, PA.
W części artystycznej Wojciech Bukalski śpiewał przy akompaniamencie Violetty Koss pieśni
Paderewskiego. Pianistka Magdalena Baczewska zagrała utwory Chopina. Fotoreportaż z wieczoru jest
dostępny na stronie internetowej Instytutu Piłsudskiego www.pilsudski.org.
Działalność popularno-naukowa.
W maju Instytut zorganizował w siedzibie Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark XIII finał
międzyszkolnego konkursu „Poeci polscy o Ojczyźnie”, w którym udział wzięło 173 uczniów z 26 polskich
placówek oświatowych ze stanów Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Massachusetts i Connecticut. Jak
co roku, przedstawiciele Instytutu uczestniczyli w uroczystości wręczenia nagród dla najlepszych
maturzystów Szkoły Języka i Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w Maspeth. Ze względu na wyrównany
poziom podczas egzaminów Instytut nagrodził 12 uczniów.
1 grudnia Instytut przekazał pani Dorocie Andrace prezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających 27
nagród dla laureatów finału międzyszkolnego konkursu pt. „ Wielkie Rocznice Historyczne”.
Nagrodzenie maturzystów i laureatów konkursów możliwe było dzięki Fundacji SEMPER POLONIA.
We wrześniu 2010 r. pani Magdalena Kapuścińska, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego zwróciła się do
Fundacji SEMPER POLONIA z prośbą o dalszą współpracę i wsparcie Instytutu. Prezes Fundacji
doprowadził do spotkania pani prezes z dyrektorem Biura Polonijnego panem Arturem Kozłowskim.
Podczas spotkania pani Kapuścińska przedstawiła sytuacje w jakiej znajduje się Instytut i z jakimi boryka
się problemami oraz zwróciła się z prośbą o pomoc finansową na prowadzenie dalszej digitalizacji
najważniejszych kolekcji archiwalnych Instytutu. Obejmuje ona kolejne pięć tysięcy dokumentów
zawierających m.in. materiały genealogiczne rodziny Piłsudskich, wspomnienia ówcześnie żyjących oraz
najcenniejszą część zbiorów oryginały korespondencji prywatnej i politycznej Marszałka.

4. Komputeryzacja biblioteki Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku
Dzięki dotacji Senatu kierownictwo PIN mogło realizować kolejne etapy najpilniejszego zadania jakim jest
opracowanie i pełne skomputeryzowanie Biblioteki PIN-u im. A Jurzykowskiego, która istnieje od początku
lat 60-tych XX wieku. W swoich zbiorach posiada ok. 40 tys. vol., gromadzi różnorodne materiały, które
umożliwiają jej pełnienie bardzo ważnej funkcji ośrodka informacji o historii Polski, jak również o życiu
Polaków w USA. Cymeliami Biblioteki są wspaniałe kolekcje Jana Lechonia oraz Bohdana Pawłowicza.
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Biblioteka przechodzi – dzięki założonej sieci komputerowej – z katalogu kartkowego na katalog
elektroniczny, a prace te są wspierane przez stypendystów z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Katalog
znajdujący się do tej pory na twardym dysku tylko jednego komputera, dzięki kupionemu serwerowi i sieci
lokalnej (LAN) będzie udostępniony czytelnikom w trybie on-line. Co roku do Instytutu przyjeżdża wysoce
wyspecjalizowany pracownik Biblioteki Narodowej z Polski, który pomaga w tworzeniu i fachowym
opracowywaniu zbiorów biblioteki. Współpracę o podobnym charakterze Instytut nawiązał również
z dyrekcją Archiwów Państwowych, której archiwiści pomogli w uporządkowaniu i skatalogowaniu
zbiorów archiwum. Dzięki pracy archiwistów i bibliotekarzy udało się przygotować wszystkie materiały do
publikacji w Internecie, aby szerokie grono naukowców i badaczy, pracujących nad materiałami z kolekcji
Instytutu miało do nich łatwiejszy dostęp. Najważniejszym zadaniem było utworzenie lokalnej sieci
komputerowej (LAN) oraz zakupienie odpowiedniego sprzętu komputerowego, które zostało zrealizowane
w czerwcu br. dzięki firmie „Jad System Engineering”.

5. III Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii
Głównym celem III Kongresu, który obradował w Glasgow od 26 do 28 marca 2010 r. było stworzenie
warunków dla powstania wspólnej platformy działania dla polskich stowarzyszeń studenckich w Wielkiej
Brytanii. W Kongresie uczestniczyli reprezantanci 24 uczelni z Wielkiej Brytanii. Po oficjalnym otwarciu
polączone z Koncertem Chopinowskim w wykonaniu dr Colina Kingsleya, a uczestniczyli w nim jako
goście m.in. ambasador RP w Wielkiej Brytanii pani Barbara Tuge-Erecińska, wicekanclerz University
of Glasgow prof. Graham Caie, prof. Anna Dominiczak (Glasgow University) i prof. Zbigniew Pełczyński
(Oxford University).
W trakcie Kongresu odbyły się liczne panele oraz wykłady. Ich tematyka oscylowała wokół roli liderów
w różnych dziedzinach życia m.in. w biznesie, działalności społecznej i polityce. Moderatorami dyskusji
byli m.in.: dr. Jan Mokrzycki (wiceprezydent ZPWB), Artur Kawończyk (dyrektor ING Real Estates),
Daniel Stachowiak (dyrektor Polish City Club), Martin Oxley (CEO British-Polish Chamber of Commerce),
Joanna Nawrocka (Instytut Teatrealny w Warszawie), Joanna Dabrowska (radna miasta Ealing), Radosław
Mysłek (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy), Patrick Harvey (przewodniczący Scottish Green Party)
oraz Martin Stepek (CEO Scottish Family Business Association).

6. Regionalny Festiwal Muzyki Chopina w Makiejewce (Ukraina)
Inauguracja Roku Fryderyka Chopina w charkowskim okręgu konsularnym odbyła się na początku stycznia
br. w sali koncertowej Przyazowskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Mariupolu. W maju na
zaproszenie Fundacji SEMPER POLONIA gościł tam pianista Gajusz Kęska, laureat krajowych
i międzynarodowych konkursów muzycznych. Zagrał on dwa koncerty, które zgromadziły rzesze
wielbicieli Fryderyka Chopina. Pierwszy odbył się 17 maja w Teatrze Wielkim Opery i Baletu im.
M. Łysenki w Charkowie, a drugi 20 maja w Donieckiej Obwodowej Filharmonii. W repertuarze koncertów
były najbardziej znane utwory Chopina. Na imprezie obecni byli przedstawiciele administracji obwodowej
i Konsulatu Generalnego RP w Charkowie. Koncerty odbyły się w ramach Polonijnego Festiwalu Muzyki
Fryderyka Chopina, który organizowany jest od sześciu lat przez Towarzystwo Kultury Polskiej „Polonia”
w Makiejewce. Podczas Festiwalu w Szkole Sztuki w Makiejewce odbył się Konkurs Młodych
Wykonawców muzyki F. Chopina. Uczestniczyło w nim 18 wykonawców z Doniecka, Artiomowska, ,
Mariupola i Makiejewki. Występy oceniał Gajusz Keska z Akademii Muzycznej w Krakowie, Alisa
Giorgijane z Akademii Muzycznej w Doniecku i Wiktoria Miedwiediewa z Wyższej Szkoły Muzycznej
w Doniecku. Finaliści otrzymali albumy o życiu i twórczości Chopina ufundowane ze środków własnych
Fundacji SEMPER POLONIA. W dwusetną rocznicę urodzin kompozytora Towarzystwo kultury Polskiej
„Polonia” ogłosiło konkurs plastyczny poświęcony sylwetce Chopina i Warszawie. W trakcie festiwalu
zaprezentowano prace i podsumowano konkurs. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki.
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7. Olimpiada z historii Polski w Żytomierzu
Przygotowania do Olimpiady rozpoczeły się w październiku, kiedy to rozesłano informację o olimpiadzie
adresowanej do uczniów klas 9-11 za pośrednictwem Obwodowego Wydziału Oświaty. I etap polegał na
napisaniu eseju nt. wybitnych Polaków, drugi zaś przewidywał test i rozmowę kwalifikacyjną. Do 1 grudnia
otrzymano 21 prac ze szkół z powiatów Nowogrodzko-Wołyńskiego, Żytomierskiego, Cudnowskiego,
Berdyczowskiego, Andruszowskiego, Owrucskiego i Narodyckiego. Uczniowie, których prace zostały
zakwalifikowane do II etapu przyjechali do Kolegium w Nowogrodzie Wołyńskim, gdzie 16 grudnia odbył
się finał olimpiady. Jury przyznało 3 nagrody i dwa wyróżnienia specjalne. Wszyscy uczestnicy i ich
nauczyciele otrzymali dyplomy.
Dzięki olimpiadzie propagowano naukę historii Polski wśród starszych klas szkół obwodu Żytomierskiego.

8. III Krajowy Konkurs Zespołów Kameralnych im. I. J. Paderewskiego w Żytomierzu
III Konkurs Krajowy Zespołów Kameralnych im. I.J.Paderewskiego odbył się w Żytomierzu w dniach 2022 grudnia 2010 r. w kategoriach zespołów instrumentów strunowych (duet, tro i kwartet) oraz duetów
fortepianowych.
W marcu 2010 r. rozesłano do szkół muzycznych informację o konkursie. Powielono i rozesłano do
zainteresowanych nuty utworów Paderewskiego (utwory obowiązkowe). Na początku grudnia rozwieszono
afisze i ukazały się informacje w prasie, radiu i telewizji lokalnej.
20 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie Konkursu w Filharmonii Obwodowej z udziałem Konsula
Honorowego RP, przedstawicieli władz administracyjnych miasta i obwodu. Odbył się też galowy koncert
Kwintetu im. D. Bortniańskiego oraz duetu Aleksander Łagosza (alt) i Larysa Gryszko (fortepian). 21 i 22
grudnia odbyły się przesłuchania koncertowe w 2 etapach.
Do pierwszej tury weszło 13 zespołów. Do drugiej tury zakwalifikowało się osiem zespołów – 5 duetów i 3
tria. Na zakończenie konkursu wręczono nagrody i dyplomy oraz odbył się koncert laureatów.
I nagrodą otrzymali:
• duet w składzie Roman Cholmatow (skrzypce) i Dmytro Belak (fortepian) z Kijowskiej Średniej
Szkoły Muzycznej im. M. Łysenki oraz
• trio w składzie Roman Łopatyński (fortepian),Oleg Kuroczkin (skrzypce) i Katarzyna Bannyk
(wiolonczela) z Kijowskiej Średniej Szkoły Muzycznej im. M. Łysenki.
II nagrodę otrzymali:
• duet w składzie Paweł Mohylewski (skrzypce) i Eugeniusz Kudriaszow (fortepian) z Chersońskiego
Liceum Muzycznego oraz
• duet fortepianowy w składzie Andrzej Stepanenko i Iwan Docenko z Donieckiej Państwowej
Akademii Muzycznej im. S.Prokofiewa (otrzymaki również nagrodę za najlepsze wykonanie
utworu w programie obowiązkowym).
III nagrodę otrzymali:
• duet w składzie Viktoria Grynenko (skrzypce) i Regina Fricler (fortepian) z Kijowskiego Instytutu
Muzyki im. R. Gliera,
• trio w składzie Maria Aleksandrowa (fortepian), Tetiana Kwicz (skrzypce) i Stella Salej
(wiolonczela) z Kijowskiej Państwowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego oraz
• trio w składzie Aleksander Begma (fortepian), Katarzyna Doniec (skrzypce) i Wasyl Babycz
(wiolonczela) z Kijowskiej Państwowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego.
Przyznano również wyróżnienia i dyplomy innym uczestnikom oraz najlepszemu nauczycielowi.
Konkurs pozwolił propagować muzykę polską, młodych artystów i umożliwił im realizację pierwszego
stopnia w karierze artystycznej. Konkurs sprzyja również upamiętnieniu I. J. Paderewskiego, wybitnego
twórcy i męża stanu oraz jego spuścizny artystycznej.
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9. Święto Języka Ojczystego w Żytomierzu
Impreza została zorganizowana w Domu Polskim w Żytomierzu wspólnie przez kilka organizacji
grupujących mniejszości narodowe zamieszkujące w Żytomierzu i Obwodzie Żytomierskim m.in. polską,
czeską, ormiańską, rosyjską, niemiecką i żydowską, z udziałem przedstawicieli Administracji Obwodu
Żytomierskiego.
Uczestnicy „Święta Języka Ojczystego“ prezentowali mowę przodków poprzez ciekawe opowieści,
deklamowanie wierszy i śpiew. Ze strony środowiska polonijnego wzieło udział 25 dzieci. Dla wszystkich
uczestników organizatorzy przewidzieli drobne upominki.
W ramach tej imprezy „Gazeta Polska“ nagrodziła uczestników dziecięcego konkursu pt. „List do Świętego
Mikołaja“ – co dodatkowo wzbogaciło „Święto Języka Ojczystego“.
Organizując „Święto Języka Ojczystego” promowano język i kulturę polską wśród innych narodowości
zamieszkałych w Żytomierzu.

10. Debiut po polsku (Polski Teatr w Moskwie)
Polski Teatr w Moskwie od lat z powodzeniem wśród publiczności polonijnej, jak i międzynarodowej,
wystawia sztuki w języku polskim. Od 2007 roku przy Teatrze działa Szkoła Teatralna, która od 2010 roku
realizuje program artystyczno-edukacyjny „DEBIUT PO POLSKU”. W ramach tego projektu absolwenci
Szkoły, jak również absolwenci innych wyższych szkół teatralnych Moskwy, mają możliwość
zaprezentowania swojego talentu na zawodowej scenie i zadebiutowania w polskich sztukach.
W 2010 r. Teatr występował w Moskwie, Wołogdzie i Tomsku oraz w Wilnie, Świnoujściu i kilku
miastach Polski. Oprócz występów teatralnych inicjował i realizował warsztaty teatralne dla młodych
artystów. W Moskwie dla potrzeb wystawienia spektakli „Tango” i „Śnieg” Polski Teatr wynajmował
scenę w Teatrze Romana Wiktiuka. Oprócz tego spektakle odbyły się w Centrum im. Wysockiego
i w Ambasadzie RP. Na potrzeby spektakli zostały przygotowane kostiumy przez atelier Centrum
Teatralnego. Afisze i ulotki zostały wykonane przez firmę „Kontynental”.
W ocenie kierownictwa teatru w ciągu roku spektakle oglądało ok. 5000 widzów zarówno w Rosji jak
i zagranicą.
Nowa edycja programu artystyczno-edukacyjnego „DEBIUT PO POLSKU” wystartowała we wrześniu
2010 z udziałem absolwentów Szkoły Teatralnej przy PTwM. Efaktem było przygotowanie premiery
spektaklu „Czekając na Marię Stuart” wg. Juliusza Słowackiego (grudzień 2010 r.).
W II-ej połowie roku w Polskim Teatrze podjęto prace nad przygotowaniem polsko-rosyjskiego projektu
filmowego pt. „Ulysses” z udziałem D. Olbrychskiego, Romana Wiktiuka, Natalii Makarowej i innych.
Polski Teatr w Moskwie propaguje polską kulturę i język polski wśród młodzieży angażującej się
w realizację projektów teatralnych. Jest w tym zakresie pomostem między Polską a Rosją. W ramach swojej
działalności prowadzi działalność edukacyjną dla młodych ludzi zainteresowanych polskim teatrem czy też
polską kulturą.

11. „Tańce Polskie” –Antwerpia
Od września 2011 r. Fundacja „Children of Europe” rozpoczęła pracę nad pierwszą częścią projektu „Tańce
polskie”, który został przygotowany z jednej strony w celu uświetnienia polskiej prezydencji w Radzie Unii
Europejskiej oraz promocji polskiego folkloru poza granicami kraju, z drugiej zaś jest długofalowym
projektem stworzenia dziecięcego zespołu folklorystycznego oraz powstania Centrum Kultury i Integracji
polonijnej w Antwerpii. Zespół dziecięcy ma już zaplanowane występy w różnych ośrodkach polonijnych
w krajach Beneluksu i we Francji.
Pierwszy miesiąc był okresem próbnym w celu dokonania oceny predyspozycji dzieci. Potem nastąpił
podział na grupy sceniczne i rozpoczęła się praca według określonego planu, to znaczy zajęcia dwa lub trzy
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razy w tygodniu, w sumie od siedmiu do ośmiu godzin.
Do realizacji projektu wybrano Szkołę Sint-Lucas w Antwerpii. Zdecydowano się na ten lokal, ponieważ
jest przystosowany do zajęć z dziećmi i ich potrzeb, a przede wszystkim posiada odpowiednio dużą salę do
wszelkiego rodzaju ćwiczeń ruchowych. Fundacja dysponuje również pomieszczeniami do zajęć
wokalnych, plastycznych i innych. Szkoła znajduje się w dogodnym punkcie komunikacyjnym w Antwerpii,
a poza tym dyrekcja placówki zaproponowała bardzo dogodne warunki finansowe.
Do udziału w zajęciach przyjęto ponad 60 dzieci. Pierwszy miesiąc potraktowano jako rodzaj sprawdzianu
dla uczestników i kadry. Dzieci poddano obserwacji i następnie przypisano je do określonej grupy
warsztatowej. Chodziło o to, aby wybrać osoby uzdolnione wokalnie, dzieci z predyspozycjami ruchowymi
do grupy tanecznej i uzdolnione plastycznie do projektowanie kostiumów scenicznych. Ze względu na
nagłośnienie projektu w środowisku polonijnym organizatorzy odnotowują nowe zgłoszenia dzieci, które
w miarę możliwości są dołączane do poszczególnych grup.
Kadra zatrudniona do prowadzenia zajęć, to osoby z odpowiednim wykształceniem i mające doświadczenie
w pracy z dziećmi. Początkowo zakładano zatrudnienie choreografa – specjalisty od tańców ludowych
z Polski. Później okazało się, że na miejscu w Antwerpii jest osoba spełniającą oczekiwania i zdecydowano
się na przyjęcie takiego rozwiązania – jest to Polka, absolwentka szkoły baletowej, specjalistka od tańców
ludowych, która obecnie studiuje taniec współczesny w Konserwatorium w Antwerpii. Zajęcia wokalne
prowadzi pani Agata Kocińska, absolwentka Akademii Muzycznej.
„Tańce polskie” mają charakter długofalowy - realizacja drugiej i trzeciej części rozpocznie się w styczniu
2011 roku.

12. ”Korowód” – Antwerpia
Projekt „Korowód” jest imprezą przewidzianą do realizacji z chwilą objęcia przez Polskę prezydencji
w Unii Europejskiej (jego ewentualne powtórzenie może nastąpić jeszcze w trakcie wakacji 2011 r.
w Brukseli). 1 lipca 2011 r. w Antwerpii odbędzie się barwny korowód. Jego uczestnicy przejdą głównymi
ulicami miasta, a końcowym punktem będzie Groenplaats, na którym – oprócz występów artystycznych –
będą stragany polskich lub polonijnych firm. Uczestnicy będą przemieszczać się piętrowymi autobusami
turystycznymi, które udostępnią władze miasta. Pojazdy ozdobione będą flagami polskimi i unijnymi.
Podczas imprezy w centralnym punkcie Antwerpii dzieci zaprezentują swoje umiejętności artystyczne, a do
zabawy zaproszą mieszkańców i turystów.
Pomimo niewystarczających środków od października 2010 r. dzieci uczestniczyły w zajęciach
historycznych i plastycznych. Zapoznały się z okresem szlacheckim w Polsce, poznały życie i fragmenty
twórczości Fryderyka Chopina. Istotnym elementem tego projektu jest fakt współtworzenia przez dzieci
strojów, które potem w trakcie korowodu same będą prezentować. Sama idea „Korowodu” uległa pewnym
uproszczeniom związanym z prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla dzieci.

13. Letnie warsztaty artystyczne “Dzieci bez granic” - Antwerpia
Program letnich warsztatów artystycznych “Dzieci bez granic” w Antwerpii był tak skonstruowany, aby
w czasie dwumiesięcznych zajęć zapewnić grupie ponad 60 dzieciom polskim jak najwięcej atrakcji
kulturalno-edukacyjnych i sportowych. Organizując wycieczki, wyjścia do kina i zajęcia dzieci były
dzielone na małe grupy w przedziałach wiekowych.
W trakcie warsztatów dzieci miały zajęcia taneczne (salsa, break-dance, hip-hop oraz najróżniejsze
ćwiczenia rytmiczne przy muzyce) i zajęcia plastyczne, podczas których poznały nowe, ciekawe techniki.
Było też sporo zabaw sportowych i konkursów. Dzieci uczestniczyły w pogadankach dotyczących Unii
Europejskiej, jej integracji i roli Polski we wspólnocie. Poznawały historię kraju ojczystego zapoznając się
z sylwetkami najwybitniejszych Polaków. W czasie trwania warsztatów do portu w Antwerpii zawinął
żaglowiec „Fryderyk Chopin” i dzieci zostały zaproszone przez załogę na pokład.
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Uczestnicy warsztatów zwiedzili także najciekawsze miejsca w Antwerpii jeżdżąc piętrowym autobusem
oraz odwiedziły ciekawe miejsca w pobliżu Antwerpii m.in. farmę ekologiczną.
Organizatorzy starali się zapraszać na spotkania ciekawych ludzi. Gościli klarnecistkę, która pokazała
dzieciom budowę instrumentu i sposób wydobywania dźwięku; artystę plastyka, z którym dzieci robiły
m.in. kukiełki z masy solnej; tancerza, który pokazał różne rodzaje tańca współczesnego oraz specjalistę od
emisji głosu, z którym dzieci miały różne ciekawe ćwiczenia. Dzieci stworzyły wystawę swoich prac i na
zakończenie warsztatów zaprezentowały je rodzicom. Przygotowały także krótki pokaz, na którym
przedstawiły swoje umiejętności zdobyte podczas zajęć muzycznych. Razem z polskimi dziećmi
w zajęciach uczestniczyło również kilkoro ich rówieśników z innych krajów.
Na miejsce realizacji warsztatów wybrano Szkołę Sint-Josef Instituut w Antwerpii. Zajęcia prowadziły
osoby z wykształceniem pedagogicznym, mające za sobą przynajmniej kilkuletni staż pracy pedagogicznej,
którym pomagali wolontariusze, w większości studenci uczelni artystycznych zarówno z Polski jak
i z Belgii.

4.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

5.
Informacja o wysokości otrzymanych przychodów i źródłach ich pochodzenia
lp

Opis

Przychody ogółem, w tym:
A. Przychody z działalności statutowej - Fundacja

kwota w PLN

%

6 686 742,43

100,00%

89 452,88

1,34%

I.

Składki określone statutem:

1)

składki członkowskie - osoby fizyczne

9 000,00

0,13%

2)

składki członkowskie - osoby prawne

15 000,00

0,22%

II. Darowizny

24 000,00

65 452,88

0,36%

0,98%

1)

Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - 1%
podatku dochodowego

11 316,30

0,17%

2)

Darowizny finansowe, w tym

4 570,73

0,07%

a)

Osoby fizyczne

4 570,73

0,07%

3)

Darowizny rzeczowe

49 565,85

0,74%

B.

Dotację na realizację zadań programowych

1)

Dotacja Senatu RP

C. Przychody finansowe
D. Pozostałe przychody operacyjne

6 429 367,45
6 429 367,45

96,49%
96,49%

129 281,47

1,93%

38 640,63

0,58%

a) Fundacja nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie
uzyskała z tego tytułu żadnych przychodów.

51

b) Fundusz założycielski Fundacji SEMPER POLONIA – zgodnie z aktem notarialnym wynosił
424 000,00 zł. W roku 2003 nastąpiły korekty funduszu na podstawie:
• uchwały nr 1/2001 Rady Fundacji z 15 marca 2001 r. – zmniejszenie o kwotę 64 769,28 zł
przeznaczoną na pokrycie straty z lat 1997 – 2000;
• uchwały nr 1 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 8 kwietnia 2003 r. – zmniejszenie o kwotę
15 000,00 zł w związku z niedopełnieniem zobowiązań przez Fundatora – firmę INPLAST
GTZ Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku fundusz założycielski wynosi 344 230,72 zł.

6.
Środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 11 316,30 PLN zostały
wydatkowane na realizację programu stypendialnego - 6 642,97 PLN oraz programu IUVENUM
POLONIA - 4 673,33 PLN.

7.
Informacja o poniesionych kosztach
lp

Opis

Koszty ogółem, w tym:

kwota w PLN

%

6 652 823,25

100,00%

96 025,85

1,44%

I.

koszty realizacji zadań statutowych - Fundacja, w tym:

1)

program stypendialny

6 642,97

0,10%

2)

program Ex Libris

82 743,63

1,24%

3)

pozostałe programy

6 639,25

0,10%

II.

Koszty realizacji zadań statutowych w ramach
dotacji Senat, w tym:

5 729 801,57

1)

Program stypendialny

2)

Wspieranie organizacji i środowisk polonijnych oraz polskich
w świecie

3)

Wspieranie oświaty

4)

86,13%

3 766 260,00

56,61%

192 276,53

2,89%

1 227 014,98

18,44%

Promowanie kultury polskiej i ochrony polskiego dziedzictwa
narodowego poza granicami kraju

249 028,35

3,74%

5)

Wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w
środowiskach polonijnych i polskich

43 630,45

0,66%

6)

Upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz
kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na
świecie

209 372,74

3,15%

7)

Program polegający na zakupie środków trwałych

17 984,92

0,27%
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8)

Program inwestycje-wykonanie wewnętrznej sieci
komputerowej w bibliotece Polskiego Instytutu Naukowego
w USA

13 000,00

0,20%

9)

Program „III Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w
Wielkiej Brytanii”

11 233,60

0,17%

III. Koszty administracyjne - Fundacja, w tym:

23 598,84

0,35%

1)

zużycie materiałów i energii

6 473,64

0,10%

2)

usługi obce

10 760,47

0,16%

3)

podatki i opłaty

0,00

0,00%

4)

wynagrodzenia i świadczenia

0,00

0,00%

5)

amortyzacja

4 984,92

0,07%

6)

pozostałe

1 379,81

0,02%

IV. Koszty administracyjne - Senat, w tym:

699 565,88

10,52%

1)

zużycie materiałów i energii

29 222,65

0,44%

2)

usługi obce

122 133,04

1,84%

3)

podatki i opłaty

1 257,56

0,02%

4)

wynagrodzenia i świadczenia

519 572,82

7,81%

5)

pozostałe

12 519,85

0,19%

6)

amortyzacja

14 859,96

0,22%

V. Koszty operacyjne

24 497,55

0,37%

VI. Koszty finansowe

79 333,56

1,19%

8.
Fundacja nie korzystała z żadnych uprawnień do zwolnień z podatków i opłat. Fundacja nie
informowała w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku
publicznego. Fundacja nie nabywała i nie posiada nieruchomości.

9.
Inne dane o Fundacji:
a)

Fundacja w 2010 r. zatrudniała średnio 11 osób:
− prezesa Zarządu,
− dyrektora biura Zarządu,
− główną księgową,
− trzech koordynatorów programów edukacyjnych,
− czterech asystentów koordynatorów programów,
− informatyka,
Wszystkie osoby zatrudnione realizują działalność programową.
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b)

łączna kwota wynagrodzeń brutto z tyt. umowy o pracę
- wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę
- nagrody i premie
w tym roczne wynagrodzenie brutto Prezesa Zarządu:
− wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
− nagroda roczna

445 572,68 zł
417 072,68 zł
28 500,00 zł
133 071,51 zł
133 071,51 zł
0,00 zł

c) wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia

3 800,00 zł

d) wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło

0,00 zł

e) w omawianym okresie Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych.
f) środki na bieżących rachunkach bankowych:
− BRE Bank S.A.
− Millenium S.A.
− BZ WBK AIB S.A.

12 738,82 zł
607 488,98 zł
1 750 748,57 zł

g) na koniec roku Fundacja posiadała obligacji i udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego; z racji wcześniejszych inwestycji, Fundacja posiada na rachunku pieniężnym
w Domu Maklerskim BZ WBK środki pochodzące z wypłaty dywidend od wcześniej
posiadanych akcji ENEA, EUROCASH, Agora SA, Rafako SA, PZU SA, NFI EMPIK
MEDIA FASHION SA w wysokości
6 145,72 zł.
h) Wartość netto posiadanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na
31.12.2010 r. wynosi 171 535,45 zł.
i) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
dla celów statystycznych:
- aktywa
2 868 321,72 zł
- zobowiązania
536 693,19 zł

10.
Informacja o zleconych zadaniach państwowych.

lp

1
2

nr
prog
ramu

Kierunek i nazwa programu

Nr
kierunku

kwota brutto
dotacji wg
programów

kwota dotacji
na koszty
pośrednie wg
programów

kwota dotacji
na koszty
bezpośrednie
zadań wg
programów

Zadania Programowe
1. wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i
polskich w świecie, w tym:

1

228 363,06

24 852,93

203 510,13
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3

1

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW STYPENDYSTÓW SEMPER
POLONIA,

4

2

III Kongres Studentów Glasgow

5

2. wspieranie oświaty, w tym:

6

3

PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI SEMPER POLONIA
DLA STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA
STUDIUJACYCH W KRAJACH SWOJEGO ZAMIESZKANIA
W 2010 R.

7

4

EX LIBRIS POLONIA

8

5

SZANSA DLA MATURZYSTÓW,

9

6

PROGRAM FINANSOWANIE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO
NA WYDZIALE JĘZYKÓW I LITERATUR SŁOWIAŃSKICH
UNIWERSYTETU W TORONTO’

10

7

Uniwersytet Manitoba

11

8

WARSZTATY EKONOMICZNE,

12

9

WARSZTATY INFORMATYCZNE,

13

10

PROGRAM STAŻOWY,

14

11

15

12

16

13

17

14

18

15

19

16

POLONIJNY SPORT- II Polonijny Turniej Piłki Siatkowej

20

17

Olimpiada Obwodowa z Historii Polski

21

POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY – POLONIJNE
KLUBY SPORTOWE
POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY –
MIĘDZYNARODOWE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
Polonijny sport - letni obóz przygotowawczy piłkarzy
LKS "Pogoń" Lwów
POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY – polonijnoszkolne Kluby Olimpijczyka (P-SzkOl)
POLONIJNY SPORT DZIECI I MLODZIEŻY –
MIĘDZYNARODOWY ZLOT MŁODZIEŻOWYCH
ANIMATORÓW SPORTU

3. promowanie kultury polskiej i ochrony polskiego
dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, w tym:
PROGRAM WSPIERANIA INSTYTUTU JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO W NOWYM JORKU,
Komputeryzacja Biblioteki Polskiego Instytutu
Naukowego w Nowym Jorku
Regionalny festiwal Muzyki F.Chopina w Makiejewce
(Ukraina)
III Krajowy Konkurs Zespołów Kameralnych
im.I.J.Paderewskiego w Żytomierzu

216 041,04

23 764,51

192 276,53

2

12 322,02
5 604 668,31

1 088,42
611 393,33

11 233,60
4 993 274,98

2.b)

4 231 752,81

465 492,81

3 766 260,00

605 146,20
179 694,51

66 566,08
19 766,40

538 580,12
159 928,11

63 033,71

6 933,71

56 100,00

64 002,29
30 534,33
24 705,34
66 357,51

1 920,07
3 358,78
2 717,59
7 299,33

62 082,22
27 175,55
21 987,75
59 058,18

86 106,80

9 471,75

76 635,05

50 561,80

5 561,80

45 000,00

44 943,82

4 943,82

40 000,00

43 820,22

4 820,22

39 000,00

56 179,78

6 179,78

50 000,00

54 821,35
3 007,87

6 030,35
330,87

48 791,00
2 677,00

3

279 807,13

30 778,78

249 028,35

3.a)

117 928,83

12 972,17

104 956,66

3.a)

25 239,78

2 776,38

22 463,40

3 b)

6 741,57

741,57

6 000,00

3 b)

26 097,94

2 870,77

23 227,17

175,36
1 366,40
4 205,96
253,37
3 296,14
2 120,67

1 418,79
11 055,42
34 030,00
2 050,00
26 668,75
17 158,16

1.e)

2.c)

2.d)

2.e)

2 f)

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

Święto języka ojczystego

3 b)

27

23

Debiut po polsku

3 b)

28

24

Tańce Polskie "Children of Europe" w Antwerpii

3 b)

29

25

Korowód Fundacji "Children of Europe" w Antwerpii

3 b)

30

26

Dzieci bez granic - Antwerpia

3 b)

31

27

KONKURS „OCALMY OD ZAPOMNIENIA – polskie losy”.

3.d)

1 594,15
12 421,82
38 235,96
2 303,37
29 964,89
19 278,83

4

49 022,98

5 392,53

43 630,45

4a)

49 022,98

5 392,53

43 630,45

235 250,27

25 877,53

209 372,74

17 078,65

1 878,65

15 200,00

13 258,43

1 458,43

11 800,00

4. wspieranie kształtowania postaw obywatelskich
w środowiskach polonijnych i polskich, w tym:

32
33

28

34
35

29

36

30

SZKOŁA LIDERÓW,
5. upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze
oraz kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski i
Polaków na świecie, w tym:
Elektroniczny system informacji o zaeobach placówek
polonijnych (ESI)
„POLONIJNA GIEŁDA PRACY”,

5

5
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37

31

PORTAL IUVENUM POLONIA.

Razem

38

22 540,45

182 372,74

6 397 111,76

698 295,11

5 698 816,65

Zadania związane z zakupem środków trwałych

39
40

32

41

33

Elektroniczny system informacji o zaeobach placówek
polonijnych (ESI)
Komputeryzacja Biblioteki Polskiego Instytutu
Naukowego w Nowym Jorku

5
3a)

Razem

42

5 086,64

101,72

4 984,92

13 265,31

265,31

13 000,00

18 351,95

367,03

17 984,92

13 903,74

903,74

13 000,00

13 903,74

903,74

13 000,00

6 429 367,45

699 565,88

5 729 801,57

Zadania inwestycyjne

43
44

204 913,19

34

Komputeryzacja Biblioteki Polskiego Instytutu
Naukowego w Nowym Jorku

45

Razem

46

Razem

3a)

11.
Fundacja nie posiada udziałów w spółkach, które nie przekraczają 20% kapitału.

12.
Informacja o rozliczeniach z ZUS i US
Fundacja dokonała rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym
z tytułu PIT-4R . Fundacja posiada zwolnienie przedmiotowe ze składania deklaracji VAT.
Prezes Zarządu Fundacji

SEMPER POLONIA
Warszawa, 25 marca 2011 r.

Marek Hauszyld
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