Sprawozdanie Fundacji SEMPER POLONIA za 2007 rok
dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z działalności
Fundacji SEMPER POLONIA w 2007 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.
Siedziba Fundacji znajduje się w lokalu wynajmowanym od firmy DAMIS BT pod adresem:
03-718 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 11.
2 czerwca 1997 r. Fundacja otrzymała statystyczny numer identyfikacyjny REGON
nr 012626606.
22 kwietnia 2004 Fundacja SEMPER POLONIA otrzymała 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.
12 kwietnia 2005 r. odbyło się IV Zgromadzenie Fundatorów, które zostało zwołane o rok
wcześniej niż wynikałoby to z wymogów statutowych. Zgromadzenie udzieliło ustępującej Radzie
i Zarządowi absolutorium za okres od 8 kwietnia 2003 r. do 12 kwietnia 2005 r. oraz zatwierdziło
propozycje zmian w statucie Fundacji. Dokonano wyboru nowej Rady Fundacji. Ponadto
powołano trzy zespoły problemowe Rady: ds. strategii programowej, ds. strategii gospodarczej
i ds. inwestycji, do których weszli fundatorzy i darczyńcy.
Władze statutowe Fundacji stanowią:
 Rada Fundacji
•
•
•
•
•

Feliks KULIKOWSKI
Jan RURAŃSKI
Krzysztof SZAMAŁEK
Maciej GRUDZIŃSKI
Tomasz VOGTMAN

- przewodniczący
- wiceprzewodniczący
- wiceprzewodniczący

 Rada Programowa Fundacji
•
•
•

Michał JAGIEŁŁO
Andrzej ZAŁUCKI
Mieczysław WOJTCZAK
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•

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

- przewodniczący;
- wiceprzewodniczący;
- sekretarz

 Zarząd Fundacji jest jednoosobowy.
Decyzją Rady Fundacji z 12 kwietnia 2005 roku prezesem jednoosobowego Zarządu został
ponownie wybrany na sześcioletnią kadencję pan Marek HAUSZYLD, zamieszkały przy
ul. Bronikowskiego 1 m. 81, 02-796 Warszawa.
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.

2.
Do najważniejszych programów realizowanych w 2007 roku należały:
I. SZANSA DLA MATURZYSTÓW
Program „Szansa dla maturzystów” został zapoczątkowany przez Fundację w 1998 r. na Litwie
i na Białorusi. Jest adresowany do młodzieży polskiego pochodzenia, która kończy szkołę średnią
i pragnie kontynuować naukę na studiach wyższych w kraju swojego zamieszkania. W działalności
Fundacji SEMPER POLONIA program ten jest pierwszym stopniem naszej strategii edukacyjnooświatowej mającej na celu odbudowywanie inteligencji w środowiskach polonijnych. Do tej pory
z programu skorzystało blisko 6 000 maturzystów polskiego pochodzenia z Litwy, Białorusi,
Kazachstanu, Mołdawii, Rumunii oraz z Ukrainy.
Uzupełnieniem „Szansy dla maturzystów” są organizowane w okresie ferii zimowych bądź
w czasie wakacji kursy „Wyrównać szanse”, w których uczestniczy młodzież z terenów wiejskich
i mniejszych miasteczek pragnąca podjąć naukę na wyższych uczelniach.
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 2007 r. wyjątkowo 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.
Od kilku lat partnerami Fundacji przy organizacji „Szansy dla maturzystów” są: Polska Macierz
Szkolna na Białorusi, Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”,
Gimnazjum Lingwistyczne nr 5 w Astanie (Kazachstan), Polskie Młodzieżowe Centrum Kultury
Obwodu Akmolińskiego w Kokszetau (Kazachstan), Szkoła nr 17 z Pietropawłowska
(Kazachstan), Polska Szkoła Średnia Ogólnokształcąca im. S. Batorego w Rezekne (Łotwa),
Szkoła Średnia im. J. Piłsudskiego w Daugawpils (Łotwa) oraz Związek Polaków w Rumunii.

Z ogromną pomocą przy realizacji „Szansy” przychodzą 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.
W semestrze wiosennym roku szkolnego 2006/2007 w zajęciach uczestniczyło: 35 uczniów
z Białorusi (Grodno, Mińsk), 400 osób z Litwy (Wilno), 30 z Kazachstanu (Astana,
Pietropawłowsk, Kokszetau), 35 z Rezekne (Łotwa), 90 z Daugawpils (Łotwa) oraz 25 osób
z Suczawy (Rumunia). Zajęcia zorganizowane były w formule sobotnio – niedzielnych seminariów
prowadzonych w językach narodowych. Wykładowcami byli nauczyciele akademiccy z krajów
realizacji programu, a w wyjątkowych przypadkach, wykwalifikowani nauczyciele szkół średnich.
W planach zajęć kursów znalazły się przedmioty niezbędne do egzaminów maturalnych
i wstępnych, czyli biologia, chemia, matematyka, historia, fizyka oraz języki obce. Warto dodać,
że w tej edycji „Szansy dla maturzystów” wprowadzono dodatkowe zajęcia doskonalące
odpowiednio język litewski i język łotewski oraz język białoruski.
Od kwietnia 2007 r. Fundacja prowadziła prace przygotowawcze związane z organizacją kolejnej
edycji „Szansy dla maturzystów”, która została przeprowadzona w semestrze jesiennym roku
szkolnego 2007/2008. W oparciu o przesłane informacje przez partnerów Fundacji został
opracowany kosztorys realizacji projektu w poszczególnych krajach oraz najważniejsze kwestie
programowe i organizacyjne. Z pierwszej części XI edycji kursów „Szansa dla maturzystów”,
które odbyły się w terminie od września do grudnia 2007 r., skorzystało ponad 660 maturzystów
polskiego pochodzenia, w tym 400 z Wilna (Litwa), 32 z Rezekne i 100 z Daugavpils (Łotwa),
9 ze Lwowa (Ukraina), 122 z Białorusi (Grodno, Mińsk, Lida, Wołkowysk). Program kursów
obejmował zajęcia z przedmiotów ścisłych (biologia, chemia, fizyka, matematyka) oraz z języków
obcych i informatyki, które zostały przeprowadzone przez wykładowców wyższych uczelni,
z krajów realizacji programu.
W 2007 r. odbyły się również kursy „Wyrównać szanse” w Mołdawii oraz na Białorusi. Przy
realizacji tych kursów współpracowaliśmy z Polską Macierzą Szkolną na Białorusi oraz z „Domem
Polskim” w Bielcach. Uczestnikami kursów w Mołdawii było 25 uczniów polskiego pochodzenia
z Bielc, Kiszyniowa oraz północnej części Mołdawii, którzy planują kontynuować swoją naukę na
mołdawskich uczelniach wyższych. Natomiast na Białorusi, w Lidzie i Szczuczynie, w kolejnej
edycji wakacyjnego kursu „Wyrównać szanse” uczestniczyło 30 uczniów szkół polskich. Kursanci
brali udział w zajęciach z matematyki, języka angielskiego, polskiego i rosyjskiego oraz z historii
i kultury polskiej, które prowadzone były przez wykładowców akademickich.
Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu programem „Szansa dla maturzystów” ze
strony środowisk polonijnych zachodniej Ukrainy podjęliśmy decyzję o ich wznowieniu we
Lwowie, w oparciu o polską szkołę nr 20, ale z niezrozumiałych przyczyn – mimo składanych
deklaracji ze strony dyrekcji szkoły – nie doszło do tego przedsięwzięcia. Dzięki Konsulatowi
Generalnemu RP we Lwowie, którego pracownicy objęli nadzór merytoryczny nad „Szansą”,
kilkunastu maturzystów polskiego pochodzenia udało się umieścić na kursach przygotowawczych
organizowanych jesienią 2007 r. przez Politechniką Lwowską oraz Uniwersytet Lwowski. Zajęcia
były prowadzone przez renomowanych pracowników naukowych tych uczelni, co miało wpływ na
ich wysoki poziom i właściwą realizację programu.
II. PROGRAM STYPENDIALNY
W listopadzie 2006 r. Fundacja SEMPER POLONIA złożyła w Kancelarii Senatu RP wniosek
o dofinansowanie programu stypendialnego w 2007 r. W marcu 2007 r. otrzymaliśmy z Kancelarii
Senatu RP projekt umowy z prośbą o zapoznanie się i zgłoszenie ewentualnych uwag. W umowie
tej została wyraźnie ograniczona liczba państw, w których studenci mogli być obejmowani pomocą

stypendialną. Z treści umowy wynikało, że pomoc finansowa miała być skierowana wyłącznie do
studentów z 22 krajów, natomiast blisko 44 dotychczasowych stypendystów Fundacji z Argentyny,
Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Słowacji i Węgier, nie otrzymałoby naszych stypendiów
w semestrze wiosennym roku akademickiego 2006/2007 i nie mogłoby ubiegać się o stypendia
w semestrze jesiennym roku akademickiego 2007/2008. Wiązało się to z przyjętym przez
Prezydium Senatu kryterium ograniczającym przyznawanie stypendiów na warunkach określonych
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r., co mogłoby
uniemożliwić przyznawanie pomocy stypendialnej ze środków państwowych młodzieży polonijnej
z krajów, w których produkt narodowy w 2004 r. przekraczał 3 255 USD na jednego mieszkańca.
Po rozmowie prezesa Fundacji z Marszałkiem Senatu p. Bogdanem Borusewiczem, dotyczącej
sprawy realizacji programu stypendialnego w 2007 r., Prezydium Senatu podjęło decyzję
o rozszerzeniu programu o kraje proponowane przez Fundację, a w dniu 5 kwietnia 2007 r.
pomiędzy Fundacją SEMPER POLONIA a Kancelarią Senatu RP została podpisana umowa nr 30
pn. „Program stypendialny Fundacji SEMPER POLONIA dla studentów polskiego pochodzenia
studiujących w krajach swojego zamieszkania w 2007 roku”. Na realizację programu otrzymaliśmy
dofinansowanie w wysokości 3 446 tys. zł. oraz dodatkowo 446 tys. zł na stypendia dla studentów
z Białorusi.
W 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, w realizację programu stypendialnego oprócz
dotacji Senatu RP zostały również zaangażowane środki własne Fundacji SEMPER POLONIA.
Pozwoliło to na udzielenie stypendiów w krajach, które nie zostały objęte umową Kancelarii
Senatu RP, tj. w Austrii, Hiszpanii, Libanie oraz Niemczech. Dodatkowo, wkład własny Fundacji
umożliwił kilku studentom uzyskać pomoc stypendialną w ramach programu „Podyplomowe
kształcenie w Polsce dla studentów polskiego pochodzenia”. Stanowiło to doskonałą formę
wyróżnienia dla najbardziej aktywnych i kreatywnych studentów, którzy po uzyskaniu dyplomu
ukończenia studiów magisterskich w kraju swojego zamieszkania postanowili kontynuować swoją
edukację na studiach podyplomowych bądź doktoranckich w Polsce.
Podobnie jak w latach ubiegłych nabór stypendystów wśród młodzieży polskiego pochodzenia, uczącej
się w krajach swojego zamieszkania, prowadzony był we współpracy z ponad 40 polskimi placówkami
dyplomatyczno-konsularnymi znajdującymi się w ponad 30 krajach. Nabór na stypendystów Fundacji
w 2007 r. przeprowadzony był dwukrotnie, tj. w okresie luty - marzec, kiedy napłynęło ok. 2 500
wniosków stypendialnych na semestr wiosenny roku akademickiego 2006/2007, zaś w okresie lipiecwrzesień przyjęliśmy ponad 3 000 wniosków na semestr jesienny roku akademickiego 2007/2008.
Dzięki wstępnej selekcji wniosków stypendialnych przeprowadzonej przez polskie ambasady
i konsulaty, do Fundacji spływała dokumentacja spełniająca podstawowe warunki Regulaminu
Stypendialnego. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń umożliwiło to szybszą weryfikację przesłanej
dokumentacji przez zespół stypendialny Fundacji oraz znacznie ułatwiło prace Komisji Stypendialnej.
W rekrutacji stypendystów wzięli także czynny udział polscy nauczyciele, delegowani do pracy przez
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, którzy w maju 2007 r. utworzyli komisje rekrutacyjne do przeprowadzenia egzaminów
i naboru na studia do Polski.
W 2007 r. odbyły się cztery posiedzenia Komisji Stypendialnej, w skład której weszli senatorowie:
pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk, pan Dariusz Górecki i pan Ludwik Zalewski oraz
przedstawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Biura Polonijnego Senatu RP, Konfraterni Św. Łukasza oraz Rady Programowej i Zarządu
Fundacji.
Decyzją Komisji Stypendialnej w semestrze wiosennym roku akademickiego 2006/2007 stypendia
ze środków Kancelarii Senatu RP oraz środków własnych Fundacji otrzymało łącznie 1 881
studentów polskiego pochodzenia, w tym: 6 z Argentyny, 2 z Armenii, 1 z Austrii,

1 z Azerbejdżanu, 358 z Białorusi, 3 z Brazylii, 13 z Bułgarii, 16 z Chorwacji, 274 z Czech,
2 z Egiptu, 3 z Estonii, 5 z Gruzji, 1 z Indii, 63 z Kazachstanu, 2 z Libanu, 520 z Litwy,
28 z Łotwy, 7 z Macedonii, 17 z Mołdawii, 1 z Niemiec, 64 z Rosji, 17 z Rumunii, 3 z Serbii,
17 ze Słowacji, 445 z Ukrainy, 3 z Uzbekistanu, 9 z Węgier.
W semestrze jesiennym roku akademickiego 2007/2008 przyznano nasze stypendia
1 691 studentom polskiego pochodzenia w tym: z Argentyny – 6, Armenii – 1, Białorusi 314, Brazylii - 2, Bułgarii - 11, Chorwacji - 8, Czech - 222, Egiptu - 1, Estonii - 2, Hiszpanii - 1,
Indii - 1, Kazachstanu - 25, Libanu - 1, Litwy – 593, Łotwy - 21, Macedonii - 5, Mołdawii - 18,
Niemiec - 2, Rosji - 26, Rumunii - 7, Serbii - 3, Słowacji - 14, Ukrainy - 395, Uzbekistanu - 1,
Węgier - 11.
W trakcie wrześniowego posiedzenia członkowie Komisji Stypendialnej zadecydowali
o podwyższeniu wysokości stypendiów dla studentów z Chorwacji i Litwy oraz wprowadzili nowe
zapisy do Regulaminu Stypendialnego Fundacji, które zaczną obowiązywać od początku roku
akademickiego 2008/2009, by polskie placówki dyplomatyczno-konsularne podczas naboru na
semestr jesienny opiniowały składane przez studentów raporty z działalności na rzecz środowiska
polonijnego zarówno w przypadku osób, które kontynuują stypendium, jak i osób ubiegających się
o stypendium po raz pierwszy. Od 2008 r. prezes Fundacji SEMPER POLONIA, na wniosek
placówki dyplomatyczno-konsularnej, będzie mógł podwyższyć wysokość miesięcznej stawki
stypendialnej o 50% dla wyróżniających się liderów Klubów Stypendystów SEMPER POLONIA.
Środki na wypłaty stypendiów po przeliczeniu na USD lub EUR zostały przekazane bezpośrednio
na konta bankowe polskich placówek, zaś cała dokumentacja stypendialna, tj. imienne listy wypłat
oraz oryginały umów stypendialnych dla wszystkich stypendystów, zostały przekazane do
ambasad i konsulatów RP za pośrednictwem poczty. Konieczność zastosowania powyższych form
przekazania środków pieniężnych oraz dokumentacji do polskich placówek, spowodowała znaczne
opóźnienia w realizacji programu oraz wpłynęła na istotny wzrost kosztów jego obsługi, bowiem
Fundacja musiała pokryć koszty wynikające m.in. z opłat pobieranych przez bank w Polsce za
przelewy zagraniczne, prowizji od wpłat dewizowych pobieranych przez banki zagraniczne oraz
kosztów związanych z przekazaniem dokumentacji stypendialnej.
Ambasady i konsulaty RP podpisały ze studentami polonijnymi, w imieniu Fundacji, umowy
stypendialne obejmujące okres konkretnego semestru. Na podstawie zapisów zawartych w ww.
umowach przedstawiciele polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na bieżąco kontrowali
postępy w nauce naszych stypendystów oraz wspólnie z polonijnymi instytucjami i Klubami
Stypendystów Fundacji monitorowali działania podejmowane na rzecz miejscowych środowisk
polonijnych.
Na sprawną realizację programu stypendialnego, podobnie jak w roku ubiegłym, znaczący wpływ
miało funkcjonowanie Elektronicznego Systemu Stypendialnego Fundacji, który pozwala nam na
m.in. szybszą weryfikację przesyłanej dokumentacji, tworzenie zestawień dla Komisji
Stypendialnej oraz 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. Dodatkowo,
istniejąca baza danych stypendystów jest doskonałym narzędziem wspomagającym obsługę
programu, dzięki któremu znacznie poszerzył się zakres naszej wiedzy o działalności polonijnej
stypendystów i absolwentów Fundacji. ESS jest także bardzo pomocny przy bezpośredniej
realizacji innych naszych programów, a przede wszystkim korzystamy z niego w programie
„Absolwent” czy „Polonijna Giełda Pracy”.
Od początku realizacji programu stypendialnego z pomocy stypendialnej Fundacji skorzystało już
ponad 12 000 studentów polskiego pochodzenia. Rosnąca liczba stypendystów to większa liczba
młodzieży polskiego pochodzenia, która zostaje włączana w działania na rzecz środowiska

polonijnego oraz promocję Polski w świecie. Studenci poprzez tę pracę m.in. uczą się
odpowiedzialności, podejmowania decyzji, nabywają umiejętność pracy w zespole oraz pogłębiają
przywiązanie do Polski. Ważnym efektem ich działalności jest również integracja młodego
środowiska polonijnego. Wyrazem tego są liczne wspólne inicjatywy, zawiązywanie się nowych
Klubów Stypendystów oraz podejmowanie przez nie działań, których zasięg przekracza granice
jednego państwa.
Jako formę wyróżnienia dla najbardziej aktywnych i kreatywnych stypendystów, którzy mają
znaczące osiągnięcia w pracy na rzecz środowiska polonijnego oraz bardzo dobre wyniki
w nauce, Fundacja, jak co roku, przewiduje możliwość uczestniczenia w stażach i praktykach
zawodowych organizowanych w Polsce oraz skorzystania z pomocy stypendialnej w ramach
programu „Podyplomowego kształcenia w Polsce” po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów
magisterskich w kraju swojego zamieszkania.
III. PODYPLOMOWE KSZTAŁCENIE W POLSCE
Program „Podyplomowego kształcenia młodzieży polskiego pochodzenia w Polsce” realizowany
jest w ramach programu stypendialnego Fundacji SEMPER POLONIA, adresowanego do
młodzieży polskiego pochodzenia na całym świecie. Korzystać mogą z niego studenci, którzy
ukończyli studia magisterskie w krajach swojego zamieszkania. Celem programu jest podnoszenie
poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych młodzieży polskiego pochodzenia, poprzez
studia doktoranckie lub staże naukowe w Polsce oraz ich integracja z polskim środowiskiem
akademickim.
Fundacja SEMPER POLONIA przy realizacji programu współpracowała z Biurem Uznawalności
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MEN, Departamentem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Ministerstwa Zdrowia oraz polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi.
W ramach pomocy finansowej, którą od 2004 r. uzyskujemy od Fundacji „Przezorność”, mamy
możliwość fundowania stypendiów bardzo zdolnym młodym ludziom polskiego pochodzenia
z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Czech i Słowacji, którzy podejmują studia
podyplomowe lub studia doktoranckie w Polsce.
W lutym 2007 r. Fundacja podpisała umowy stypendialne na semestr wiosenny roku
akademickiego 2006/2007 z trzema studentkami - obywatelkami Białorusi i Ukrainy polskiego
pochodzenia z okręgu działania Konsulatu Generalnego RP w Brześciu, Charkowie oraz we
Lwowie, które kontynuowały otrzymywanie stypendium od Fundacji „Przezorność”. Były to:
Mariana Wolańska (Ukraina) studia doktoranckie na Wydziale Towaroznawstwa w Akademii
Ekonomicznej w Krakowie, Wiktoria Rybka (Ukraina) – staż medyczny z zakresu
położnictwa i ginekologii w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Akademii Medycznej w Bydgoszczy, oraz Iryna Khrysanfava (Białoruś) – studia doktoranckie na
Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
We wrześniu 2007 r. Komisja Stypendialna zakwalifikowała do otrzymania stypendium dwie
kandydatki z Czech i Ukrainy polskiego pochodzenia z okręgu działania Konsulatu Generalnego
RP w Łucku i Ostrawie. Były to: Julia Umańska – studia podyplomowe na kierunku Stosunki
Międzynarodowe i Dyplomacja w Collegium Civitas w Warszawie oraz Grażyna Biernot – studia
podyplomowe na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu.
Stypendystki, podpisując umowy zobowiązały się m.in. do uczęszczania na wszystkie zajęcia
zaplanowane zgodnie z programem studiów bądź stażu, terminowego zaliczania egzaminów,
systematycznych kontaktów z Fundacją i włączenia się do jej aktualnych prac, doskonalenia języka

polskiego oraz złożenia pod koniec semestru jesiennego i wiosennego 2007/2008 zaświadczeń
z uczelni o wynikach w nauce.
IV. ABSOLWENT
Program „Absolwent”, realizowany od 2004 r., ma na celu aktywizowanie rosnącej z roku na rok
grupy stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, studentów polskiego pochodzenia
zdobywających wiedzę w krajach swojego zamieszkania. Stanowi on naturalną konsekwencję
programów „Szansa dla maturzystów” i programu stypendialnego. Adresowany jest zarówno do
obecnych i byłych stypendystów Fundacji, którzy stają się znaczącą, wykształconą częścią
mniejszości polskiej w różnych krajach świata. W realizacji programu uczestniczy także znaczna
część młodzieży polskiego pochodzenia, która nie była do tej pory objęta innymi programami
Fundacji.
Główne założenia programu „Absolwent” opierają się na:
•
•
•
•
•
•
•

utrzymywaniu kontaktów oraz podtrzymywaniu współpracy Fundacji SEMPER POLONIA
z byłymi i obecnymi stypendystami przy realizowaniu innych programów edukacyjnych,
gdzie uczestnikami są uczniowie polskiego pochodzenia ze szkół podstawowych i średnich;
tworzeniu warunków odpowiednich do nawiązania współpracy studentów polskiego
pochodzenia mieszkających poza granicami Polski z polskim środowiskiem akademickim;
nawiązywaniu współpracy z osobami nie posiadającymi polskiego pochodzenia, ale
podejmującymi działania na rzecz Polski i środowisk polonijnych w krajach swojego
zamieszkania;
wspieraniu inicjatyw stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA zmierzających do
nawiązania współpracy z organizacjami polonijnymi oraz samorządami lokalnymi;
nawiązaniu szerszej współpracy Fundacji z samorządami studenckimi uczelni, na których
studiują stypendyści SEMPER POLONIA;
zaangażowaniu wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi polskiego
pochodzenia i jej doświadczeń do promocji polskich osiągnięć kulturalnych
i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
promocji absolwentów szkół wyższych, byłych stypendystów Fundacji, na rynkach pracy
w krajach ich zamieszkania.

1. Kluby Stypendystów
Pierwsze Kluby powstały z inicjatywy stypendystów SEMPER POLONIA na Białorusi i Litwie
w 2005 r. Młodzież, skupiona wokół Fundacji chciała działać na rzecz swoich środowisk
i promocji Polski samodzielnie, bez pośrednictwa działaczy i organizacji polonijnych. Fundacja
podjęła więc decyzję o powołaniu do życia odrębnych od innych podmiotów Klubów
Stypendystów, które swoje projekty miały konsultować od tej pory z Fundacją i polskimi
placówkami dyplomatyczno – konsularnymi. W 2007 r. istniało już dwanaście Klubów
Stypendystów w następujących krajach: Białoruś /Mińsk i Grodno/, Litwa /Wilno/, Łotwa /Ryga/,
Ukraina /Lwów, Gródek Podolski, Kijów, Stryj i Żytomierz/, Czechy /Czeski Cieszyn/, Mołdawia
/Kiszyniów/ i Rumunia /Suczawa/. Zgodnie z sugestiami napływającymi z polskich placówek
dyplomatyczno-konsularnych i organizacji polonijnych planujemy w 2008 r. powołać kolejne
Kluby m.in. na Ukrainie i w Czechach.
W 2007 r. Kluby włączały się w realizację programów edukacyjnych Fundacji, podejmowały
działania związane z szeroko rozumianą promocją Polski i zachowaniem polskiego dziedzictwa
kulturowego oraz organizowały szereg akcji charytatywnych i imprez dla środowisk polonijnych.

Kluby, aby otrzymać środki na realizację własnych projektów z Fundacji, musiały samodzielnie
przygotować wnioski o dofinansowanie, prezentując zarówno stronę merytoryczną, jak i finansową
przedsięwzięcia. Każdy Klub zobowiązany był także do przygotowania rocznego sprawozdania
wskazującego, jakie cele i w jaki sposób zostały osiągnięte. W 2007 r. znacznie zwiększył się
finansowy udziału własny Klubów w realizowanych zadaniach. Kluby korzystały także
z miejscowych źródeł dofinansowania m.in. z funduszy samorządów. Pracownicy Fundacji na
bieżąco konsultowali wnioski i zgłaszali sugestie związane z ich realizacją prezesom
poszczególnych Klubów. Większość wniosków, na prośbę Fundacji, zaopiniowały dodatkowo
polskie placówki dyplomatyczno – konsularne.
W 2007 r. po przeanalizowaniu wniosków od strony merytorycznej i finansowej podjęliśmy
decyzję o dofinansowaniu projektów Klubów Stypendystów z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy,
Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. Aktywny udział w ich realizacji wzięło ponad 600 stypendystów
Fundacji. Dofinansowaliśmy m.in. szkolenie pn. „Mowa publiczna: sugestywność i pewność
siebie”, zorganizowane przez Klub Studentów Polskich na Litwie; projekt pn. „Spotkanie z polską
muzyką” zorganizowany przez Klub Stypendystów z Czeskiego Cieszyna przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Młodzieży Polskiej w Czechach; warsztaty pn. „Kreatywność młodych artystów
amatorów polskiego pochodzenia” przygotowane przez Klub Stypendystów w Rydze przy
współpracy z Ambasadą RP, Ośrodkiem Kultury w Białymstoku, redakcją czasopisma „Polak na
Łotwie” oraz ze stypendystami Fundacji z Dynenburga; Olimpiadę z Języka Polskiego
przygotowaną przez żytomierskich stypendystów oraz członków Stowarzyszenia Młodzieży
Polskiej w Żytomierzu; seminarium dotyczące zarządzania finansami w organizacji polonijnej
zorganizowane w Komracie przez Klub Stypendystów z Kiszyniowa, adresowane do tamtejszej
młodzieży polskiego pochodzenia; szkolenie dziennikarskie dla młodzieży polskiego pochodzenia
w Mołdawii zrealizowane przy współpracy z Centrum Młodego Dziennikarza; konkurs „Życie
i twórczość Karola Wojtyły” adresowany do uczniów klas 10-11 z różnych rejonów Białorusi,
przygotowany przez Klub Stypendystów z Grodna oraz konferencję „Stąd pochodzi Polska”
poświęconą związkom Grodzieńszczyzny z Polską, zorganizowaną przez Klub Stypendystów
w Grodnie, Konsulat Generalny RP i Polską Macierz Szkolną na Białorusi.
Członkowie Klubów aktywnie włączyli się w realizację innych programów Fundacji m.in.
w organizację przygotowywanych przez Fundację SEMPER POLONIA biegów z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja w Niemenczynie. Udział w przygotowaniach wzięło 30 członków Klubu
Studentów Polskich na Litwie. Kluby wspierały także Fundację przy realizacji „Szansy dla
maturzystów” i programu Ex Libris POLONIA monitorując wykorzystanie książek i sprzętu
przekazywanego przez Fundację placówkom oświatowym i bibliotekom. W 2007 r. młodzież
uczestniczyła także w realizacji programu „Ocalmy od zapomnienia”, na szczególne wyróżnienie
zasługuje zaangażowanie lwowskiego Klubu Stypendystów. Bez pomocy Klubów nie udałoby się
przeprowadzić wielu akcji porządkowych na zaniedbanych polskich cmentarzach.
W ramach swojej działalności Kluby Stypendystów wspierały inne organizacje polonijne przy
przygotowywaniu zajęć wyrównawczych dla młodzieży polonijnej czy mini olimpiad językowych
oraz aktywnie uczestniczyły i pomagały polskim placówkom dyplomatyczno – konsularnym przy
organizacji uroczystości związanych z polskimi świętami narodowymi i promocją Polski. Przy
współpracy z ambasadami i konsulatami przygotowywały wieczorki poetyckie, muzyczne
i filmowe.
W lipcu i sierpniu najaktywniejsi członkowie Klubów Stypendystów wzięli udział
w przygotowywanych corocznie przez Fundację „Warsztatach Wolontariatu”, „Warsztatach
Historycznych” oraz „Szkole Liderów”.

2. Warsztaty Wolontariatu
Od 7 do 14 lipca 2007 r. Fundacja zorganizowała w Warszawie II edycję Warsztatów
Wolontariatu. Udział w Warsztatach wzięło 19 przedstawicieli Klubów i organizacji polonijnych
z Białorusi, Czech, Litwy, Mołdawii i Ukrainy. Zajęcia teoretyczne z ostały przeprowadzone
w dwóch grupach przez trenerów z Centrum Wolontariatu. Szkolenie obejmowało następujące
zagadnienia: rodzaje wolontariatu, motywy podjęcia pracy w formie wolontariatu, przygotowanie
do pracy wolontariusza, korzyści dla wolontariusza i organizacji, rodzaje umowy – kontraktu
z organizacją oraz kartę etyczną wolontariusza. Uczestnicy Warsztatów zastanawiali się
wspólnie z trenerami co znaczy być wolontariuszem oraz omówili sytuację wolontariatu w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej (bariery organizacyjne i społeczne, główne organizacje działające
na zasadach wolontariatu). Każdy uczestnik szkolenia otrzymał pakiet materiałów szkoleniowych
i dydaktycznych. Przez kolejne 5 dni uczestnicy Warsztatów pracowali w polskich organizacjach
pozarządowych, w których poznali praktyczny wymiar wolontariatu m.in. w Banku Żywności,
Biurze Porad Obywatelskich, Fundacji „Dzieci Niczyje”, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Fundacji „Centrum Europy”, Fundacji Dziecięcej „Fantazja”, Fundacji „Wszystko dla dzieci”,
Fundacji „Wspólna Droga”, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ośrodku Pomocy Społecznej
„Wawer”, Polskiej Akcji Humanitarnej, Stowarzyszeniu Bank Drugiej Ręki oraz
Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym. W ramach programu kulturalnego uczestnicy
Warsztatów zwiedzili m.in.: PKiN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski,
Muzeum Narodowe oraz Pałac w Wilanowie. Na zakończenie szkolenia stypendyści podczas
spotkania z prezesem Fundacji panem Markiem Hauszyldem i pracownikami Fundacji
zaprezentowali działalność poszczególnych organizacji pozarządowych oraz Klubów
Stypendystów.
3. Szkoła Liderów
Od 18 do 25 sierpnia 2007 r. Fundacja zorganizowała w Warszawie III edycję „Szkoły Liderów”.
W zajęciach udział wzięło 23 najaktywniejszych przedstawicieli Klubów Stypendystów
z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy. Po raz pierwszy Fundacja zdecydowała się
na przeprowadzenie szkolenia w dwóch grupach - początkującej i zaawansowanej. Spowodowane
to było różnym poziomem zaangażowania uczestników szkolenia w życie społeczne oraz
zróżnicowanym doświadczeniem w prowadzeniu Klubów. Program merytoryczny szkolenia został
przygotowany przez trenerów ze Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”. Grupa początkująca
uczestniczyła w wykładach i zajęciach praktycznych z zakresu m.in. budowania zaufania
w zespole, identyfikowania ról zespołowych, strategii rozwiązywania konfliktów, umiejętności
niezbędnych w zarządzaniu zespołem, teorii pracy metodą projektu, formułowania celów projektu
i rezultatów, metod realizacji projektu oraz zasad poprawnego konstruowania budżetu. Program
dla grupy zaawansowanej obejmował takie zagadnienia, jak umiejętności lidera w różnych
sytuacjach, identyfikacja własnego stylu radzenia sobie z różnicami zdań, budowanie współpracy
w grupie oraz wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych. Obie grupy ćwiczyły umiejętności
prowadzenia i uczestniczenia w debacie. W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy przygotowali
i przeprowadzili debatę na temat terroryzmu. Podczas szkolenia pracownicy Fundacji konsultowali
z władzami poszczególnych Klubów harmonogramy działań do końca 2007 r., plany na 2008 r.,
kierunki rozwoju i wyzwania stojące przed Klubami. Omówiono także główne bariery hamujące
ich rozwój. Szkolenie zakończyło się spotkaniem uczestników „Szkoły Liderów” z prezesem
Fundacji panem Markiem Hauszyldem, przewodniczącym Rady Fundacji panem Feliksem
Kulikowskim oraz wiceprzewodniczącym Rady panem Krzysztofem Szamałkiem. Podczas
dyskusji przedstawiono kierunki dalszego rozwoju poszczególnych Klubów oraz konieczność
podjęcia działań na rzecz wzmocnienia ich roli w środowiskach polonijnych.

4. Kursy „Pierwsza Praca”
Kursy „Pierwsza Praca” stanowią nieodłączną część systemu edukacyjnego Fundacji. Ich celem
jest przekazanie młodym ludziom wiedzy i umiejętności, które umożliwią im sprawne oraz
efektywne poruszanie się po rynku pracy. Przy przygotowaniu kursów Fundacja współpracuje
z organizacjami polonijnymi oraz Klubami Stypendystów.
W 2007 r. kursy adresowane były do absolwentów szkół wyższych – byłych stypendystów
Fundacji, obecnych stypendystów oraz młodzieży polonijnej, zainteresowanej tematyką kursów.
Zajęcia obejmowały wykłady oraz część praktyczną – ćwiczenia w grupach. Kursy „Pierwsza
Praca” zorganizowane zostały jesienią 2007 r. na Białorusi, Litwie, Ukrainie oraz w Mołdawii.
Udział w nich wzięło blisko 150 osób.
Zajęcia były prowadzone przez specjalistów z zakresu psychologii, prawa pracy, public relations
oraz marketingu. Do udziału w kursach zaproszono również przedstawicieli miejscowej
administracji, którzy omówili sytuację lokalnych rynków pracy oraz przedstawili podstawowe
przepisy prawa pracy. Uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami: techniki
poszukiwania pracy, metody radzenia sobie ze stresem oraz zasady pracy zespołowej. Blok zajęć
praktycznych obejmował treningi asertywności, autoprezentacji, tworzenia dokumentacji
personalnej (CV, list motywacyjny, podanie). Uczestnicy poznali również zasady przygotowania
korespondencji urzędowej.
5. Staże i praktyki zawodowe
Na przełomie stycznia i lutego 2007r. Fundacja zwróciła się do polskich firm i organizacji
pozarządowych z propozycją zorganizowania staży zawodowych dla stypendystów Fundacji
w okresie wakacyjnym. W I półroczu 2007 r. Fundacja rozpropagowała informację
o programie stażowym za pośrednictwem polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych,
organizacji polonijnych oraz Klubów Stypendystów. Do końca czerwca wpłynęło kilkadziesiąt
zgłoszeń. Dzięki pośrednictwu polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych Fundacja uniknęła
przypadkowości w wyborze osób, kwalifikujących się do udziału w programie i tym samym staże
stały się formą nagrody za całoroczną pracę dla szczególnie wyróżniających się osób.
W lipcu 2007 r. staż w agencji „Imperion” odbył Paweł Baliko, student I roku studiów
magisterskich, kierunek zarządzanie informacją handlową na Uniwersytecie Wileńskim. Podczas
stażu stypendysta zapoznał się z zagadnieniami z zakresu grafiki komputerowej, prezentacji
interaktywnych, programowania oraz tworzenia serwisów internetowych. We wrześniu Fundacja
podjęła działania zmierzające do organizacji stażu medycznego w Krakowie dla Ronalda
Łukaszewicza, absolwenta Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. Stażysta odbył
w październiku praktykę zawodową w Zakładzie Badania i Leczenia Bólu Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie. W trakcie miesięcznego stażu student uczestniczył
w specjalistycznych szkoleniach, zapoznał się z trudnymi przypadkami leczenia bólu oraz
asystował lekarzom w trakcie dyżurów.
W I półroczu Fundacja zorganizowała 2 staże w firmie Sanitec Koło dla Dobromiły Tereszczenko
i Vitalija Basko oraz staż naukowy w Instytucie Historii PAN dla Julii Nowickiej. W lipcu staż we
Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym odbyła Swietłana Piaskiwska, absolwentka
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Państwowego w Żytomierzu. Podczas stażu poznała ona
specyfikę pracy organizacji pozarządowych. W lipcu Fundacja zorganizowała także
dwutygodniowy staż zawodowy w Polskim Związku Piłki Siatkowej dla Mariana Mykytyna,
absolwenta Wydziału Przedsiębiorczości Winnickiej Wyższej Szkoły Handlowej. Podczas stażu
stypendysta zapoznał się z zasadami funkcjonowania wszystkich działów PZPS oraz z ich

organizacją pracy. W sierpniu, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Naukowym
w Żytomierzu, zorganizowaliśmy praktyki zawodowe w czasopiśmie „Głos Pomorza” dla
Krystyny Rudnickiej i Wiaczesława Ratyńskiego, studentów Uniwersytetu Państwowego im.
I. Franko. Studenci zapoznali się z procesem tworzenia gazety oraz mieli okazję doskonalenia
swojego warsztatu dziennikarskiego. Od 26 sierpnia do 10 września na stażu zawodowym
w Polsce przebywała Julia Umańska, absolwentka Wydziału Przedsiębiorczości Uniwersytetu
Państwowego w Kijowie, która zapoznała się z działalnością Działu Handlowego oraz Działu
Marketingu firmy Wandalex z Warszawy.
Od 15 do 29 lipca 2007 r. Fundacja zorganizowała staż dla Pawła Bielenika, studenta V roku
Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Państwowego w Grodnie, w firmie konsultingowej Jagiełło,
Wrębiak i Wspólnicy - spółka z o.o. Stażysta zapoznał się z działaniem firmy w zakresie
doradztwa finansowego i strategicznego, skierowanym do wszystkich gałęzi i sektorów
gospodarczych. W lipcu na dwutygodniowej praktyce zawodowej przebywała również Katarzyna
Awramowa, studentka IV roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Państwowym w
Mińsku, która zapoznała się z pracą poszczególnych działów organizacyjnych Polskiego Związku
Piłki Siatkowej, w szczególności zaś Wydziału ds. Młodzieży oraz Wydziału Marketingu
i Wizerunku PZPS. Fundacja nawiązała także współpracę z Polskim Towarzystwem TurystycznoKrajoznawczym, w wyniku czego w sierpniu na staż zawodowy zostały zaproszone Irena Uss
i Anna Łukaszewicz, studentki Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Państwowego w Grodnie.
W październiku Fundacja dofinansowała w ramach programu stażowego pobyt w Polsce dwóch
studentów z Białorusi. Studenci przyjechali na zaproszenie warszawskich uczelni wyższych.
Podczas pobytu mogli skorzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej i polskich bibliotek szkół
wyższych (SGH oraz Uniwersytetu Warszawskiego), a także skonsultować swoje dotychczasowe
prace i osiągnięcia naukowe z polskimi wykładowcami akademickimi.
6. Polonijna Giełda Pracy
W 2007 r. Fundacja podjęła działania zmierzające do przygotowania założeń programu
partnerskiego skierowanego do firm współpracujących przy realizacji programów edukacyjnych
Fundacji. Dzięki wieloletniej współpracy z firmą Sanitec Koło Fundacja zorganizowała 2 praktyki
zawodowe dla stypendystów Fundacji w siedzibie firmy w Kole. Stażyści wykazali się dużym
zaangażowaniem i wiedzą merytoryczną, co wpłynęło na decyzję o zatrudnieniu ich w polskim
oddziale firmy. Fundacja podjęła także rozmowy z innymi firmami m.in. z PKO, PZU, Orbisem
oraz Orlenem, które wykazały chęć zatrudnienia naszych stypendystów w swoich zagranicznych
przedstawicielstwach. Fundacja podjęła także prace nad stworzeniem kompleksowej bazy polskich
firm działających na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej oraz firm, zamierzających rozszerzać
swoją działalność poza granicami Polski. Baza ta umożliwi w przyszłości efektywne dopasowanie
ofert pracy do profili zawodowych naszych stypendystów.
W II półroczu 2007 r. Fundacja przygotowywała się do zorganizowania I Polonijno-Ukraińskiej
Giełdy Pracy we Lwowie. Do współpracy przy projekcie Fundacja zaprosiła Polsko-Rosyjską Izbę
Handlowo-Przemysłową oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie. Fundacja podjęła także
rozmowy z polskimi firmami m.in. z PKO i PZU, które wykazały chęć uczestniczenia
w przedsięwzięciu. We wrześniu wystosowane zostały zaproszenia do udziału w Giełdzie.
Zaproszenie skierowano zarówno do stypendystów Fundacji, jak i do polskich firm. Giełda
planowana była na listopad, ale polscy i ukraińscy przedsiębiorcy jesienią 2007 r. nie mieli wiedzy
na temat nowych przepisów dotyczących zatrudniania pracowników po wejściu Polski do strefy
Schengen. W związku z tym Giełda została przełożona na rok 2008.

V. PROGRAM „OCALMY OD ZAPOMNIENIA”
Głównymi założeniami programu „Ocalmy od zapomnienia” realizowanego od 2003 roku są:
•
•
•
•

inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz odnajdywania i dokumentowania wkładu
Polaków w rozwój dziedzictwa cywilizacyjnego różnych krajów świata;
archiwizowanie informacji i dokumentacji dotyczących dóbr kultury polskiej znajdujących
się poza granicami Polski, które zostaną odnalezione w ramach programu „Ocalmy od
zapomnienia”;
propagowanie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy o polskim dziedzictwie
narodowym;
wspieranie inicjatyw innych instytucji i organizacji działających poza granicami Polski na
rzecz ochrony polskich zabytków i innych dóbr kultury polskiej, dokumentowania śladów
polskich w różnych krajach świata oraz promocji współczesnych osiągnięć kulturalnych,
naukowych i gospodarczych Polski i Polaków.

W 2007 r. program „Ocalmy od zapomnienia” składał się z pięciu odrębnych części: wydania
publikacji dokumentującej pokłosie II edycji konkursu „Ocalmy od zapomnienia”, Rajdów
Odkrywców, opieki nad zabytkami i upamiętniania miejsc związanych z Polską, III edycji
konkursu „Ocalmy od zapomnienia” i Warsztatów Historycznych. Cały program miał na celu
zainteresowanie młodzieży polonijnej, mieszkającej poza granicami kraju, polskim
dziedzictwem kulturowym w krajach jej zamieszkania oraz propagowaniem wiedzy na temat
dorobku Polaków i ich wkładu w rozwój kulturalny, gospodarczy, naukowy innych państw.
Realizacja założeń programu była możliwa dzięki zaangażowaniu Klubów Stypendystów
SEMPER POLONIA oraz dużej pomocy ze strony placówek dyplomatyczno-konsularnych.
1. Książka „Śladami naszego dziedzictwa”
W 2006 r. Fundacja złożyła do Senatu RP, w ramach wniosku o dofinansowanie programu
„Ocalmy od zapomnienia”, projekt wydania drugiej części publikacji „Śladami naszego
dziedzictwa”. Publikacja miała dokumentować pokłosie II edycji konkursu „Ocalmy od
zapomnienia” oraz I edycji konkursu „W poszukiwaniu własnych korzeni”. Pomimo dobrych
recenzji i wysokiej oceny przedsięwzięcia Prezydium Senatu podjęło decyzję o nieudzielaniu
dotacji na wydanie tej publikacji. Zarząd Fundacji postanowił złożyć wniosek o dofinansowanie
wydania publikacji do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został pozytywnie
oceniony przez Departament ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, a Fundacja
otrzymała dotację na jego realizację.
W czerwcu 2007 r. Fundacja dokonała wyboru drukarni i zawarła umowę dotyczącą wykonania
redakcji tekstów prac konkursowych wybranych do publikacji. Zadanie to powierzyliśmy pani
Joannie Tarasiewicz, redaktorowi w Bibliotece Narodowej, która przygotowała koncepcję
wydawnictwa, opracowała i przygotowała teksty konkursowe do druku, uczestniczyła w wyborze
ikonografii dokumentującej prace konkursowe oraz sprawowała nadzór nad wydaniem publikacji.
W drugiej części publikacji „Śladami naszego dziedzictwa” przedstawiliśmy blisko 40 prac,
nadesłanych na konkurs „Ocalmy od zapomnienia” z Białorusi, Bułgarii, Czech, Litwy, Łotwy,
Rosji, Ukrainy i Uzbekistanu. Opublikowane prace mają dużą wartość, ponieważ bardzo często
odwołują się do rodzinnych dokumentów, zbiorów archiwalnych oraz bezpośrednich relacji
świadków wydarzeń historycznych. Wydawnictwo przybliża nam sylwetki bohaterów wydarzeń
znaczących dla historii Polski oraz działalność zwykłych, lokalnych działaczy polonijnych,
zaangażowanych w ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy konkursu w swoich
pracach prezentują również zabytki, zarówno znane, objęte opieką konserwatorską, jak i te
zaniedbane i zapomniane. Opublikowanie relacji z poszukiwań prowadzonych przez młodzież

polonijną po raz kolejny przyczyniło się do „ocalenia od zapomnienia” wielu osób i miejsc.
Publikacja została uzupełniona wkładką, zawierającą graficzne prezentacje drzew genealogicznych
nagrodzonych w konkursie „W poszukiwaniu własnych korzeni” m.in. z Bułgarii, Rosji, USA
i Uzbekistanu.
Wydawnictwo „Śladami naszego dziedzictwa” zostało opatrzone wstępem pana Bogdana
Borusewicza, Marszałka Senatu RP i przedmową prezesa Fundacji SEMPER POLONIA pana
Marka Hauszylda. Publikacja została oddana do druku w listopadzie ubiegłego roku
i wydrukowana pod koniec 2007 r. w nakładzie 1000 egzemplarzy. Akcja promocyjna
wydawnictwa „Śladami naszego dziedzictwa" prowadzona była przy współpracy z mediami
polonijnymi - TV POLONIA, Polskim Radiem – Program dla Zagranicy oraz instytucjami
i organizacjami, corocznie uczestniczącymi przy przygotowywaniu kolejnych edycji konkursu
„Ocalmy od zapomnienia”. Podobnie jak w roku ubiegłym nakład „Śladami naszego dziedzictwa”
będzie sukcesywnie przekazywany nieodpłatnie polskim placówkom dyplomatyczno-konsularnym,
Instytutom Polskim, organizacjom polonijnym, polskim lektoratom, szkołom i bibliotekom oraz
wszystkim instytucjom i organizacjom, zainteresowanym podejmowaniem działań na rzecz
ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego na świecie.
2. Rajdy Odkrywców
W 2007 r. Kluby Stypendystów SEMPER POLONIA zorganizowały Rajdy Odkrywców na
Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie oraz w Czechach, Mołdawii i Rumunii. Rajdy miały przybliżyć
polskie dziedzictwo kulturowe młodzieży polonijnej skupionej w Klubach Stypendystów.
W trakcie licznych wycieczek młodzi ludzie szukali śladów polskości w krajach swojego
zamieszkania, odkrywali zabytki polskiej kultury i sztuki oraz miejsca, związane z wybitnymi
Polakami i wydarzeniami, które wpłynęły nie tylko na historię Polski, ale także na losy innych
krajów.
W 2007 r. dofinansowaliśmy następujące projekty: „Poszukiwanie śladów polskości wśród
zamków nad Niemnem” (Litwa); „Historia zbliża Polaków” (Łotwa); „Grodno – kolebka
polskości” (Białoruś) oraz „Polskie ślady w Mińsku, Nieświeżu i Użance” (Białoruś) oraz wyjazd
grupy stypendystów z Czeskiego Cieszyna do Lwowa (Ukraina).
Podczas Rajdu zorganizowanego przez czeski Klub młodzież miała okazję spotkać się
z przebywającym w tym czasie z wizytą we Lwowie, wicemarszałkiem Senatu panem Markiem
Ziółkowskim. Udział w spotkaniu wzięła grupa 100 czeskich i ukraińskich stypendystów Fundacji.
Podczas spotkania poruszono tematy dotyczące młodzieży polonijnej, jej potrzeb i oczekiwań.
3. Opieka nad zabytkami i upamiętnianie miejsc związanych z Polską
W 2007 r. staraliśmy się również wspierać akcje przeprowadzane przez inne organizacje polonijne
oraz polskie placówki dyplomatyczno-konsularne w zakresie opieki nad miejscami pamięci
narodowej. Nasi stypendyści i sama Fundacja SEMPER POLONIA wnieśliśmy swój skromny
wkład w zorganizowanie szeregu akcji porządkowych na wielu polskich cmentarzach,
znajdujących się poza granicami kraju oraz na zagranicznych nekropoliach, na których znajdują się
polskie groby.
Nasi stypendyści zorganizowali prace porządkowe m.in. na Cmentarzu Katolickim
w Kiszyniowie (Mołdawia); cmentarzach w miejscowościach Carlibaba, Nowy Sołoniec,
Marginea, Suczawa i Moara (Rumunia); cmentarzach w Hucie Pieniackiej, Zboiskach, Hołosku,
Zniesieniu, Komarnie, cmentarzu Łyczakowskim i Orląt Lwowskich oraz Janowskim (Ukraina);
Cmentarzu Polskich Legionistów w Stryju (Ukraina) oraz Cmentarzu Polskim w Grodnie
i Cmentarzu Kalwaryjskim w Mińsku (Białoruś).

W listopadzie ponad 100 osób z lwowskiego Klubu Stypendystów SEMPER POLONIA po raz
drugi uczestniczyło w akcji „Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”, w czasie której
na zapomnianych mogiłach zapalono ponad 25 000 zniczy. Projekty zostały zrealizowane przy
współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, Polskim Radiem Lwów i Towarzystwem
Opieki nad Grobami Wojskowymi.
4. Konkurs „Ocalmy od zapomnienia”
W 2007 r. Fundacja SEMPER POLONIA, po konsultacji z członkami jury konkursu „Ocalmy od
zapomnienia” wprowadziła niezbędne modyfikacje do regulaminu konkursu, organizowanego od
2005 r. W głównej mierze polegały one na doprecyzowaniu wymogów formalnych jakie powinna
spełniać praca konkursowa. W maju Fundacja poinformowała polskie placówki dyplomatycznokonsularne, organizacje polonijne, Instytuty Polskie, media polonijne oraz Kluby Stypendystów
o rozpoczęciu III edycji konkursu „Ocalmy od zapomnienia” oraz przekazała obowiązujący
regulamin. Informacje dotyczące konkursu pojawiły się także na stronie internetowej Fundacji
www.semperpolonia.pl i były na bieżąco aktualizowane. Początkowo termin nadsyłania prac został
wyznaczony na 31 października. W związku z licznymi prośbami młodzieży Fundacja przedłużyła
termin nadsyłania prac do połowy listopada. Od października, kiedy otrzymaliśmy pierwsze prace
konkursowe, trwało techniczne przygotowanie do przedstawienia członkom jury prac w wersji
elektronicznej. 14 grudnia 2007 r. w siedzibie Fundacji odbyło się posiedzenie jury konkursu
„Ocalmy od zapomnienia” w składzie: Maciej Rymkiewicz - przewodniczący (Krajowy Ośrodek
Badań i Dokumentacji Zabytków), Marek Hauszyld (Fundacja SEMPER POLONIA), Anna
Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Róża Krzywobłocka-Laurów
(Towarzystwo Opieki nad Zabytkami), Jolanta Miszkurka (Polskie Radio – Program dla
Zagranicy), Joanna Świderska (TVP Polonia), Katarzyna Skowron (Fundacja SEMPER POLONIA
- sekretarz jury). W 2007 r. do konkursu zgłoszono ponad 40 prac, z czego do ścisłego finału
zakwalifikowano 28 opracowań, nadesłanych m.in. z Białorusi, Czech, Holandii, Kanady, Litwy,
Mołdawii, Rosji, Słowacji, Ukrainy i USA.
Jury uhonorowało I nagrodą ex aequo Cristinę Olaru (Mołdawia) za pracę „Chemik wśród
historyków i historyk wśród chemików” oraz Aleksego Nowopaszyna (Rosja) za pracę „Jan
Nosowicz. Architekt z Ałtaju”, II nagrodą Karolinę Braun (Holandia) za pracę „Groby polskich
lotników w Eindhoven” oraz III nagrodą ex aequo Alonę Czeban (Ukraina) za pracę „Historia
pewnego pomnika”, Irenę Burawską (Ukraina) za pracę „Władysław Leszek Horodecki” i klasę
VII (Gnojnik, Czechy) za pracę „Jan Kubisz”.
Decyzją jury wyróżnienia otrzymali Wirginia Łoginowa (Litwa), Lina Borowska (Ukraina),
Dymitr Polaczok (Ukraina), Irena Umańska (Ukraina), Nadzieja Buraja (Białoruś) oraz Marysia
Nowicka (Kanada).
Na posiedzeniu jury podjęło dyskusję o konieczności wprowadzenia zmian w regulaminie
konkursu oraz możliwościach rozszerzenia głównych założeń programowych „Ocalmy od
zapomnienia”. Podczas obrad członkowie jury, reprezentujący różne instytucje zobowiązali się do
ufundowania nagród rzeczowych dla uczestników konkursu. W grudniu Fundacja dokonała ze
środków Senatu RP zakupu nagród: sprzętu komputerowego, cyfrowych aparatów fotograficznych
oraz wydawnictw albumowych i książek o tematyce historycznej dla laureatów i wyróżnionych
uczestników konkursu.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone za pośrednictwem mediów - TV Polonia i Polskiego Radia
oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji.

5. Warsztaty Historyczne
Dla młodzieży wyróżnionej w naszych konkursach o charakterze historycznym i szczególnie
zainteresowanej ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego zorganizowaliśmy od 21 do 28 lipca
2007 r. Warsztaty Historyczne. Udział w Warsztatach wzięło 24 przedstawicieli Klubów
Stypendystów oraz organizacji polonijnych z Białorusi, Łotwy, Mołdawii, Słowacji i Ukrainy.
W maju Fundacja wystosowała pismo do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych,
organizacji polonijnych oraz Klubów Stypendystów z prośbą o wytypowanie osób szczególnie
zainteresowanych ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego w świecie. Pod koniec czerwca
ustalona została ostateczna lista uczestników szkolenia. Głównym celem Warsztatów było
zapoznanie młodzieży polonijnej z polskim dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy Warsztatów
mieli okazję zwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Pałac Kultury
i Nauki oraz przejść Traktem Królewskim do Starego Miasta w towarzystwie przewodnika PTTK.
Młodzież wzięła także udział w zajęciach przygotowanych przez Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami w Łazienkach Królewskich. Podczas pobytu w Łazienkach uczestnicy wysłuchali
wykładu prof. dr hab. Marka Kwiatkowskiego, połączonego z projekcją filmu p.t. „Magiczny świat
Łazienek”. Po wykładzie uczestnicy Warsztatów zwiedzili m.in. Pałac Myślewicki, Pałac na
Wyspie, Amfiteatr oraz Starą Pomarańczarnię. Do współpracy przy przygotowaniu programu
Fundacja zaprosiła także Muzeum Narodowe oraz Muzeum Wojska Polskiego. Zajęcia dla
uczestników Warsztatów zorganizowało również Muzeum Pałac w Wilanowie. Przez cały dzień
młodzież mogła zwiedzać m.in. rezydencję i ogrody królewskie w Wilanowie. Podczas
Warsztatów uczestnicy przedstawili stan polskiego dziedzictwa kulturowego w krajach swojego
zamieszkania. W trakcie spotkania w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami omówiono działania,
jakie młodzież mogłaby podjąć w celu otoczenia opieką miejsc historycznie związanych z Polską,
zarówno przy współpracy z miejscowymi podmiotami uprawnionymi do tego typu działań, jak
i polskimi organizacjami oraz instytucjami. Przedstawiciele poszczególnych Klubów
Stypendystów zaprezentowali przygotowane przez siebie projekty Rajdów Odkrywców oraz plany
dotyczące działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Na zakończenie pobytu w Polsce
studenci spotkali się w Senacie RP z dyrektorem Biura Polonijnego panem Arturem Kozłowskim
oraz prezesem Fundacji panem Markiem Hauszyldem. Podczas spotkania uczestnicy szkolenia
przedstawili swoją działalność w środowiskach polonijnych oraz podzielili się wrażeniami
z pobytu w Polsce.
O znaczeniu tych działań Fundacji na rzecz „ocalenia od zapomnienia” polskiego dziedzictwa za
granicą tak napisał Marszałek Senatu RP pan Bogdan Borusewicz we wstępie do drugiego tomu
książki „Śladami naszego dziedzictwa” wydanej w grudniu 2007 r. przez SEMPER POLONIA:
„…Jako historyka cieszy mnie szczególnie to, że młodzież polskiego pochodzenia, dzięki takim
inicjatywom potrafi nie tylko odnajdować swoją tożsamość, ale na nowo odkrywać jakże często
zapomniane świadectwa wkładu Polaków w rozwój światowej cywilizacji…”.
VI. Ex Libris POLONIA
Program „Ex Libris POLONIA” jest jednym z najstarszych programów Fundacji. W jego ramach
zaopatrujemy polskie szkoły za granicą, biblioteki polonijne, parafialne i publiczne oraz pracownie
polonistyczne w zagranicznych wyższych uczelniach w polskie książki, 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, lecz
całe społeczności polonijne. W dalszym ciągu wyposażenie placówek oświatowych działających za
granicą jest niewystarczające. Niektóre z nich nie mają podstawowych księgozbiorów i urządzeń
pozwalających na normalne prowadzenie zajęć. Świadczą o tym zapotrzebowania docierające do
Fundacji, potwierdzone przez polskie konsulaty.

Na początku roku rozpoczęliśmy uzupełnianie bazy danych stworzonej dla potrzeb Fundacji,
uaktualniając ją o dane dotyczące stanu wyposażenia bibliotek, szkół i pracowni polonistycznych
w krajach, gdzie w 2007 r. realizowany był program Ex Libris POLONIA. Jednocześnie
przygotowywaliśmy nową wersję wniosku o zlecenie zadania zgodnie z wytycznymi otrzymanymi
z Kancelarii Senatu RP, czyli z podziałem geograficzno - zadaniowym. Wniosek sporządziliśmy na
podstawie zapotrzebowań, jakie wpłynęły do Fundacji za pośrednictwem placówek
dyplomatyczno-konsularnych.
Po podpisaniu umowy z Kancelarią Senatu RP dokonaliśmy podziału przyznanych środków
a zakup poszczególnych darów. Ponad połowę przyznanej dotacji przeznaczyliśmy na książki,
a pozostałą część na pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny. Pomimo
uwzględnienia wkładu własnego Fundacji przyznane środki na transport i spedycję okazały się
niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wysłaniem darów, dlatego chcąc
uniknąć wielu problemów związanych z przekazaniem darów ponownie wystąpiliśmy z wnioskiem
o dotację na transport i magazynowanie darów.
W kwietniu rozpoczęliśmy przygotowania do zakupów darów od sporządzenia zamówień książek
dla 20 pracowni oraz 69 szkół i organizacji polonijnych. Zdecydowaliśmy, że zakupy sprzętu
komputerowego i audiowizualnego oraz pomocy dydaktycznych będą dokonywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przygotowania do wszczęcia
procedury zamówień publicznych rozpoczęliśmy od sporządzenia ilościowego zestawienia
i sprawdzenia cen oferowanych produktów. Na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowana
została specyfikacja istotnych warunków zamówienia i 6 czerwca 2007 r. ogłosiliśmy trzy
postępowania na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego oraz komputerowego
i biurowego. Otwarcie ofert nastąpiło 21 czerwca a po posiedzeniu komisji przetargowej
26 czerwca, ogłosiliśmy rozstrzygnięcie postępowania na zakup sprzętu audiowizualnego,
komputerowego i biurowego, zaś 29 czerwca na zakup pomocy dydaktycznych. Zaoferowane
przez dostawców ceny produktów okazały się na tyle atrakcyjne, iż umożliwiło to nam zakup
dodatkowych ilości sprzętu i książek.
Na początku lipca zostały wniesione do Fundacji dwa protesty dotyczące postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych.
Pierwszy został złożony 3 lipca przez spółkę z o.o. „Unia” i dotyczył postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego przez Fundację w trybie zapytania o cenę na zakup
sprzętu komputerowego i biurowego, a drugi 6 lipca 2007 r. przez firmę Edukacja Polska S.A.
i dotyczył postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup
pomocy dydaktycznych. Obydwa protesty zostały oddalone, ale wszczęte procedury w znaczący
sposób przyczyniły się do wydłużenia czasu realizacji zadania. Do końca lipca podpisaliśmy
umowę na zakup pomocy dydaktycznychz Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Szkół „CEZAS”,
sprzętu audiowizualnego z PHU DUBLET BIS i sprzętu komputerowego oraz biurowego ze spółką
jawną Eldorado Computers.
Od sierpnia 2007 r. rozpoczęliśmy przekazywanie darów zgodnie z przyjętymi
i zaakceptowanymi wcześniej zamówieniami potwierdzonymi przez polskie placówki
dyplomatyczno-konsularne. Prace w tym okresie koncentrowały się na sporządzaniu zestawów
zamówień książek, sprzętu i pomocy dydaktycznych indywidualnie dla każdej organizacji
polonijnej, ich odbiorze od wydawców i dostawców, przygotowywaniu paczek z darami do
wysyłki oraz organizowaniu transportu.
W 2007 r. w ramach programu Ex Libris POLONIA dostarczyliśmy książki, pomoce dydaktyczne
oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny łącznie dla 40 pracowni polonistycznych w 25 krajach
oraz dla 232 szkół polskich i instytucji w 35 krajach. M.in. wyposażyliśmy Federację Polskich
Organizacji w Melbourne, Bakijski Uniwersytet Słowiański, Bibliotekę Polską w Brukseli, Średnią
Szkołę nr 2 w Mohylewie, lektorat języka polskiego na Uniwersytecie w Szumen, Zjednoczenie

Polskie im. I. Domeyki w Santiago de Chile, Katedrę Języka i Literatury Polskiej na Wydziale
Humanistycznym Uniwersytetu w Zagrzebiu, Sekcję Polonistyki Katedry Slawistyki Uniwersytetu
Ostrawskiego, Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii z siedzibą w Danlose,
Towarzystwo Nauczycieli i Miłośników Języka Polskiego w Henim Beaumont, Sekcję Polską
w Liceum Międzynarodowym w Paryżu, Gimnazjum nr 23 w Ałmaty, Szkołę Średnią
w Krasnokijewce, Uniwersytet Stosunków Międzynarodowch i Języków Obcych w Ałmaty,
Szkołę Kultury i Języka Polskiego przy Szkole im. Św. Franciszka w Bejrucie, Szkołę Podstawową
w Starych Trokach, Centrum Slawistyki im. Cz. Miłosza na Uniwersytecie Witolda Wielkiego
w Kownie, Sekcję Polską przy Szkole Średniej w Luksemburgu, Polską Szkołę Średnią
Ogólnokształcącą im. S. Batorego w Rezekene, Średnią Szkołę Polską im. J. Piłsudskiego
w Daugavpils, Towarzystwo Przyjaźni i Współpracy Macedońsko - Polskiej "Wisła w Skopje,
Szkołę Języka i Kultury Polskiej we Frankfurcie nad Menem, Szkółkę Polską w Lueneburg, Polsko
- Nigeryjskie Stowarzyszenie Kulturalne, Sankt-Peterbursburski Związek Polaków im. bp.
Antoniego Maleckiego, Wołogogradzką Miejską Organizację Społeczną "Stowarzyszenie Polskiej
Kultury Nowa Kropla", Międzywydziałowe Centrum Języka Polskiego, Polskiej Literatury
i Kultury na Uniwersytecie w Cluj Napoca, Katedrę Slawistyki przy Uniwersytecie w Nowym
Sadzie, Polską Szkołę Sobotnią w Geoteborgu, Powiatowe Stowarzyszenie Miłośników Języka
i Kultury Polskiej "Most Nadziei" w Starobielsku, Polską Szkołę nr 3 w Mościskach, lektorat
języka polskiego przy Akademii Ostrogskiej, Ogólnokrajową Szkołę Polską na Węgrzech, Katedrę
Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Debreczyńskim.
14 czerwca 2007 roku odbyło się otwarcie gabinetu języka polskiego na Odeskim Uniwersytecie
Państwowym im. I. Miecznikowa, który Fundacja wyposażała od 2003 r. w podstawowy
księgozbiór, pomoce dydaktyczne, a także sprzęt komputerowy i audiowizualny. Wśród
zaproszonych gości byli: zastępca Szefa Kancelarii Senatu RP pan Romuald Łanczkowski,
Ambasador RP na Ukrainie pan Jacek Kluczkowski, Konsul Generalny RP w Odessie pan Wiesław
Mazur i prezes Fundacji SEMPER POLONIA pan Marek Hauszyld.
Sukcesywne wyposażanie przez Fundację SEMPER POLONIA od 2000 r. Katedry Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego w książki, sprzęt i pomoce naukowe doprowadziło do
uroczystego otwarcie we wrześniu 2007 r. Centrum Polonistycznego przy Wydziale
Filologicznym, za co otrzymaliśmy podziękowanie od władz Uniwersytetu.
W 2007 r. część darów wyekspediowanych została za granicę dzięki uprzejmości firm i instytucji
współpracujących z Fundacją. W przeciwieństwie do ubiegłego roku dary były także
przekazywane przy okazji oficjalnych wizyt przedstawicieli władz państwowych do krajów,
w których znajdują się polskie bądź polonijne ośrodki. Pozwoliło to w znacznie większym zakresie
promować działalność Kancelarii Senatu RP jako opiekuna Polonii i Polaków mieszkających za
granicą.
Wszystkie przekazywane przez Fundację SEMPER POLONIA książki, pomoce dydaktyczne,
sprzęt komputerowy i audiowizualny 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. Dodatkowo, w celu lepszego monitorowania
przekazywanych darów, prezes Fundacji SEMPER POLONIA, wprowadził zarządzenie dotyczące
zmiany sposobu dokumentowania przekazywanych darów. Od 20 czerwca 2007 r. w załącznikach
protokołów przekazania sprzętu audiowizualnego, komputerowego i biurowego wpisywana jest
nazwa producenta oraz oznaczenie modelu urządzenia. Wprowadzone zarządzenie było wynikiem
wizytacji jakie Prezes Fundacji przeprowadził w pracowniach polonistycznych, szkołach polskich
i organizacjach polonijnych na Litwie i Ukrainie.
Na potrzeby realizacji programu Ex Libris POLONIA jesienią 2007 r. przystąpiliśmy do
stworzenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów i informacji, który umożliwi
identyfikowanie potrzeb organizacji polonijnych oraz monitorowanie posiadanych zasobów

i wykorzystania darów przekazanych przez Fundację i inne podmioty krajowe. Stworzony system
może przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania środków finansowych, które
przeznaczamy na rzecz Polonii w świecie, bowiem ułatwi to szybką weryfikację wniosków
organizacji polonijnych z zapotrzebowaniem na książki, sprzęt elektroniczny, pomoce naukowe
etc.
VII. POLONIJNO-SZKOLNE KLUBY OLIMPIJCZYKA
Program „Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka” (P-SzKOl), prowadzony jest od 2002 r. dla
młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej poza granicami Polski. Program realizowany jest
we współpracy z Senatem RP, Ministerstwem Sportu RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych
RP, a także z Polskim Komitetem Olimpijskim i związkami sportowymi.
Działania Fundacji w ramach programu koncentrują się wokół popularyzacji idei olimpijskiej
i zachęcania do czynnego uprawiania sportu. Poprzez udział młodzieży polskiego pochodzenia
w działalności P-SzKOl pragniemy rozbudzić jej zainteresowanie polskością, osiągnięciami
Polaków w sporcie oraz umożliwić bliższe kontakty z Macierzą i rówieśnikami z krajów,
w których zaistniał nasz program. Istotnym elementem programu jest promowanie jego wartości
wychowawczych, a więc krzewienie zasad fair play, ducha tolerancji, poszanowania odmienności
i wzajemnego zrozumienia.
Polonijno – Szkolne Kluby Olimpijczyka działają w 20 krajach świata. Fundacja stara się wspierać
je organizacyjnie, merytorycznie i materialnie wyposażając m.in. w sprzęt sportowy. W pierwszym
półroczu 2007 roku rozpoczęliśmy przygotowania do przeprowadzenia procedury zakupu sprzętu
sportowego. Przygotowania objęły weryfikacje zapotrzebowań nadesłanych
przez PolonijnoSzkolne Kluby Olimpijczyka, a także rozpoznanie oferowanego na polskim rynku sprzętu. Sprzęt
sportowy został zakupiony z wolnej ręki, ale zakupy poprzedziliśmy zapytaniem ofertowym
skierowanym do
hurtowni sportowych. Otrzymaliśmy cztery oferty i po wyborze
najkorzystniejszej rozpoczęliśmy w III kwartale 2007 r. realizację zakupów i ekspediowanie
darów za granicę.
Oprócz przekazywania sprzętu sportowego każdego roku organizujemy imprezy o charakterze
sportowym, w których uczestniczy młodzież skupiona w
Polonijno-Szkolnych Klubach
Olimpijczyka. Część z nich odbywa się cyklicznie, organizowana jest od wielu lat i ze względu na
specyficzny charakter cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych sportowców. Przykładem
może być Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu w Sztutowie, w którym
młodzież polonijna uczestniczy od 2003 roku. Niestety, w tym roku Fundacja otrzymała
dofinansowanie tylko na udział młodzieży z Białorusi. Fundacja składała dwukrotnie wnioski
o dofinansowanie współorganizowania Zlotu dla młodzieży skupionej w Polonijno – Szkolnych
Klubach Olimpijczyka z innych krajów, ale zostały one rozpatrzone negatywnie. W związku
z powyższym pomimo ogromnych starań Fundacji i chęci zaangażowania środków własnych
w Zlocie uczestniczyła tylko młodzież z Białorusi.
Nowym przedsięwzięciem Fundacji była organizacja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej
„ORLIKI 2012” w Warszawie, któremu towarzyszyło VI Seminarium dla Koordynatorów
i Organizatorów P-SzKOl. Jesienią już po raz czwarty zorganizowaliśmy Międzynarodowy Turniej
Piłki Siatkowej Chłopców w Częstochowie. W imprezach tych uczestniczyli najlepsi piłkarze
reprezentujący Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka z Białorusi, Czech, Litwy, Rosji i Ukrainy,
a także młodzież z klubów z Polski.

1. Festyn z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą
Fundacja SEMPER POLONIA, na prośbę Kancelarii Senatu RP, włączyła się w organizację
Festynu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, który odbył się 2 maja 2007 r. na terenie
Łazienek Królewskich i Warszawskiego Centrum Sportu Młodzieżowego „Agrykola”.
Fundacja była organizatorem biegów „O Puchar Marszałka Senatu RP”, które przeprowadziliśmy
w trzech kategoriach wiekowych: bieg dzieci na dystansie100 m, bieg młodzieżowy – 1 000 m
oraz bieg główny (bez ograniczeń wiekowych), którego uczestnicy musieli pokonać dystans 3 600
m. W zawodach wzięło udział ponad 60. uczestników. Każdy z nich otrzymał nagrody ufundowane
przez Kancelarię Senatu RP, Fundację SEMPER POLONIA oraz sponsorów pozyskanych przez
Fundację. Natomiast zwycięzcy Biegu Głównego: Bartosz Gadziomski, Jacek Gardener i Karol
Kazimierczak otrzymali puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe z rąk Marszałka Senatu RP pana
Bogdana Borusewicza podczas uroczystej Gali w Teatrze na Wodzie w Łazienkach Królewskich.
W trakcie Festynu Fundacja SEMPER POLONIA zaprezentowała pięć wystaw plastycznych, które
umieszczone zostały na ogrodzeniu Łazienek Królewskich: „Ex Libris” – polskie i polonijne
biblioteki za granicą, „Ocalić od zapomnienia”, „Igrzyska Olimpijskie w Turynie w oczach dzieci
i młodzieży polonijnej”, „O tym się pamięta”. Osiągnięcia polskich olimpijczyków w latach 19242000 w oczach dzieci i młodzieży polonijnej, „Stulecie sportu polonijnego”. Przez cały czas
Festynu pracownicy Fundacji informowali warszawiaków o misji i programie Fundacji, rozdawali
foldery i ulotki informacyjne SEMPER POLONIA oraz prezentowali nasze wydawnictwa
poświęcone Polonii i Polakom za granicą.
2. Biegi z okazji święta Konstytucji 3 Maja na Litwie
1 maja 2007 r. w Niemczynie odbyły się Biegi z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
z udziałem dzieci i młodzieży z Polonijno - Szkolnych Klubów Olimpijczyka. Patronat nad
imprezą objęli Marszałek Senatu RP pan Bogdan Borusewicz i Minister Nauki i Oświaty Litwy
pani Roma Žakaitiene. W Biegach uczestniczyło ponad czterystu zawodników reprezentujących
szkoły z Litwy i prawie 100 zawodników z 6 Polonijno – Szkolnych Klubów Olimpijczyka
z Białorusi, Czech, Łotwy i Mołdawii, a także 30 osobowa grupa z Polski.
Zawody rozpoczęły się od przemarszu wszystkich uczestników. Każda reprezentacja niosła flagę
narodową i tabliczkę z nazwą kraju, który reprezentowała. Uroczystego otwarcia zawodów
dokonał starosta miasta Niemenczyn pan Mieczysław Borusewicz. Prezes Fundacji SEMPER
POLONIA Marek Hauszylda odczytał list marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza skierowany
do organizatorów i uczestników biegów. Gośćmi honorowymi imprezy byli: Konsul Generalny RP
Stanisław Cygnarowski, Konsul Honorowy RP Tadeusz Macioł oraz przedstawiciele ministerstwa
oświaty Republiki Litewskiej.
Młodzież rywalizowała w czterech kategoriach wiekowych, oddzielnie chłopcy i dziewczęta na
dystansach o długości 600, 1000, 1300, 1791 i 2300 metrów. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc
uczestnicy otrzymali puchary ufundowane przez sponsorów z Polski i Litwy. Fundacja przekazała
ze środków własnych nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy uplasowali się na miejscach od
pierwszego do szóstego.
Całe przedsięwzięcie wspierane było przez ponad 30 stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA,
którzy włączyli się w przygotowania, a następnie aktywnie uczestniczyli w prowadzeniu imprezy.
Patronat medialny nad imprezą objęły: TVP Polonia, Radio Znad Wilii, Tygodnik Wileńszczyzny
i Kurier Wileński. Informacje i reportaże o Biegach ukazały się w Telewizji Polonia, a także
w prasie litewskiej i polskiej. W trakcie pobytu na Litwie zorganizowaliśmy dla młodzieży
polonijnej z Białorusi, Czech, Mołdawii i Ukrainy wycieczkę do Wilna.

3. Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu w Sztutowie
W okresie od 16 do 29 sierpnia b.r. w Sztutowie na Mierzei Wiślanej odbył się Międzynarodowy
Zlot Młodzieży i Animatorów Sportu, którego organizatorami byli: Elbląski Szkolny Związek
Sportowy i Fundacja SEMPER POLONIA. W Zlocie uczestniczyły 4 Polonijno-Szkolne Kluby
Olimpijczyka z Białorusi. Celem Zlotu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie młodzieży do
organizowania zawodów sportowych w wybranych dyscyplinach i zapoznania jej z przepisami gier
zespołowych. W spotkaniach z młodzieżą uczestniczyli wybitni polscy sportowcy. Gościem
honorowym Zlotu była Beata Lewicka – Płaczek, kajakarka, brązowa medalistka mistrzostw
świata i Uniwersjady, wielokrotna mistrzyni Polski. Zmagania sportowe stanowiły znakomitą
okazję do integracji młodzieży z kraju z młodzieżą polonijną. Zajęcia z poszczególnych dyscyplin
sportowych prowadzili zawodowi trenerzy i przedstawiciele polskich związków sportowych.
Młodzi sportowcy, poza udziałem w zawodach, mieli możliwość zapoznać się z zabytkami
Fromborka, Elbląga i Sztutowa. Patronat honorowy nad Zlotem objął Polski Komitet Olimpijski.
4. I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „ORLIKI 2012”
Przygotowania do Turnieju rozpoczęliśmy już na początku 2007 roku. W kwietniu kiedy
Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka zostały poinformowane o planowanej imprezie, a Fundacja
miała już przygotowany regulamin, zapewnioną bazę noclegową itp. otrzymaliśmy informację, że
wniosek został odrzucony. W tym samym czasie przyznano Polsce i Ukrainie organizację
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, co dało nam dodatkowy impuls do ponownego
wystąpienia o dofinansowanie planowanego uprzednio przedsięwzięcia. W lipcu wniosek został
pozytywnie rozpatrzony i mogliśmy kontynuować przygotowania do Turnieju. Zaplanowaliśmy, że
w Turnieju weźmie udział młodzież z 8 Polonijno – Szkolnych Klubów Olimpijczyka z Białorusi,
Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Węgier.
Od 19 do 24 września na boiskach Gminnego Klubu Piłkarskiego „Targówek” odbył się
I Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej ”ORLIKI 2012”. Patronat honorowy nad imprezą objęli:
Marszałek Senatu RP, pan Bogdan Borusewicz oraz Prezydent m. st. Warszawy pani Hanna
Gronkiewicz – Waltz. Organizatorami Turnieju była Fundacja SEMPER POLONIA, przy
współpracy z Polskiego Związku Piłki Nożnej i Urzędu Gminnego Warszawa Targówek.Celem
Turnieju było promowanie wartości wychowawczych, podnoszenie sprawności fizycznej, a także
popularyzacja piłki nożnej i promowanie EURO 2012.
W turnieju udział wzięło 8 polskich klubów piłkarskich, a także 6 drużyn reprezentujących
Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka z Czech, Litwy, Rosji i Ukrainy. Niestety część klubów
m.in. z Łotwy, Niemiec i Węgier w ostatniej chwili odwołała swój przyjazd, a młodzież z Białorusi
nie otrzymała zgody kuratorium na zwolnienie z zajęć lekcyjnych.
Zwycięzcą turnieju został zespól Legii Warszawa, który w meczu finałowym pokonał w rzutach
karnych WCSM Agrykolę. Najlepiej z zespołów z zagranicy zagrała drużyna z Litwy i zajęła
V miejsce. Nagrodę dla drużyny „Fair Play” otrzymał zespół z Czech. Łukasz Buba z Czech został
najlepszym bramkarzem, a najlepszym zawodnikiem, a zarazem królem strzelców Konstanty
Bogdanowicz z Litwy. Drużyny, które zajęły miejsca 1-4, a także zwycięzcy klasyfikacji
indywidualnych otrzymali nagrody oraz pamiątkowe puchary ufundowane przez Fundację
SEMPER POLONIA, Marszałka Senatu, Prezydent m. st. Warszawy, Polski Związek Piłki Nożnej,
Burmistrza Gminy Targówek, a także Radio dla Ciebie.
W trakcie pobytu w Warszawie młodzież z Polonijno-Szkolnych Klubów Olimpijczyka miała
możliwość zwiedzania m.in. Starego Miasta, Traktu Królewskiego i Parku Łazienkowskiego.

5. VI Seminarium dla Koordynatorów i Organizatorów P-SzKOl
Imprezą towarzyszącą Turniejowi było VI Seminarium dla Koordynatorów i Organizatorów
P-SzKOl, które odbyło się w Gminnym Klubie Piłkarskim „Targówek”. W Seminarium
uczestniczyło 16 koordynatorów P-SzKOl z Bułgarii, Czech, Litwy, Mołdawii, Rosji i Ukrainy,
reprezentanci współpracujących z Fundacją klubów olimpijczyka z Polski, a także trenerzy klubów
piłkarskich uczestniczących w Turnieju. Podczas spotkania został podsumowany ubiegły rok
funkcjonowania programu, a także przedstawiono plany i kierunki działania klubów w roku
szkolnym 2007/2008. Dodatkowo, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, że Seminaria będą
organizowane przy okazji imprez sportowych i będą wzbogacone o szkolenia dla koordynatorów
z zakresu dyscypliny sportowej z jakiej odbywa się impreza, w tegorocznym Seminarium
uczestniczyli przedstawicie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wszyscy polonijni animatorzy sportu
uczestniczyli w szkoleniu z zakresu organizacji zawodów w piłce nożnej, zapoznali się z zasadami
gry i przepisami PZPN oraz otrzymali komplet materiałów szkoleniowych.
6. IV Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Częstochowie
W dniach 28 – 30 września 2007 r. Fundacja SEMPER POLONIA, wspólnie z Klubem
Olimpijczyka „Fair Play”, Uczniowskim Klubem Sportowym „Sztubak” oraz VIII Samorządowym
Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie, zorganizowała po raz czwarty Międzynarodowy
Turniej Klubów Olimpijczyka Piłki Siatkowej i III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego.
W zawodach wzięły udział cztery drużyny z częstochowskich szkół i klubów oraz cztery
reprezentacje polonijne z P-SzKOl w Sopockiniach i Grodnie z Białorusi, z Gimnazjum z polskim
językiem nauczania w Czeskim Cieszynie i z P-SzKOl „Wilia” w Niemenczynie. W tegorocznych
rozgrywkach najlepsi okazali się gospodarze zwyciężając zarówno w turnieju tenisa stołowego, jak
i piłce siatkowej.
Oprócz rywalizacji sportowej młodzież uczestniczyła w wycieczce na Jasną Górę. Poza tym
uczestnicy zawodów spotkali się z medalistami olimpijskimi: Władysławem Zielińskim
i Ryszardem Boskiem.
VIII. PROGRAM WSPIERANIA INSTYTUTU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Program współpracy Fundacji SEMPER POLONIA z Instytutem Józefa Piłsudskiego ma na celu
próbę zmiany dotychczasowego wizerunku Polski i Polonii w świecie oraz regularne wspieranie
młodego pokolenia Polaków w krajach ich zamieszkania. Dodatkowo, w przypadku Instytutu
Józefa Piłsudskiego, Fundacja od 2005 roku zaangażowała się w ratowanie zbiorów, które
stanowią wspólne dziedzictwo wszystkich pokoleń Polaków. Działalność Instytutu polega na
gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu i konserwacji zbiorów oraz organizowaniu
wystaw, wykładów, a także na działalności redakcyjno-wydawniczej. Plan ubiegłorocznych zadań
został ustalony wspólnie z dyrekcją Instytutu oraz zarządem Fundacji i był realizowany zgodnie
z harmonogramem. Ze strony Instytutu osobą odpowiedzialną za efekty programu była pani
dr Iwona D. Korga, zaś ze strony Fundacji dyrektor Biura Zarządu Fundacji pan Krzysztof
Czerwiński.
W pierwszym półroczu 2007 roku uzgodniliśmy warunki współpracy z dyrekcją Biblioteki
Narodowej, które dotyczyły zakresu porządkowania i katalogowania zbiorów Instytutu
Piłsudskiego oraz zorganizowania stażów naukowych. Biblioteka Narodowa zobowiązała się
oddelegować dwoje wysoko wykwalifikowanych bibliotekarzy do Instytutu.
Pani Anna Hrebenda przebywała w Nowym Jorku w terminie 1 lipca – 30 września 2007 r.,
natomiast pan Artur Kowalski w terminie 15 września – 15 grudnia 2007 r. Fundacja STEMPER

POLONIA ze środków Senatu RP sfinansowała przelot, diety i honorarium bibliotekarzy.
W porozumieniu z Instytutem Piłsudskiego, ze środków własnych Fundacji zapewniliśmy im
zakwaterowanie w trakcie ich pobytu w Nowym Jorku. Efektem tych staży naukowych było
uporządkowanie i opracowywanie elektroniczne zbiorów bibliotecznych znajdujących się
w Instytucie J. Piłsudskiego. Specjaliści z Biblioteki Narodowej zainstalowali program
biblioteczny MAK, pozwalający na wprowadzanie do bazy komputerowej książek i czasopism.
Dokonali również selekcji książek w bibliotece Instytutu będących głównie darami od osób
indywidualnych.
W 2007 r. Instytut – po konsultacji z Fundacją - zlecił profesjonalną wycenę i możliwości
wykonania zabiegów konserwatorskich Galerii Instytutu. Firma Joel Zakow Art. Restoration
przygotowała raport oceniający potrzeby konserwacyjne Instytutu oraz wykonała prace
konserwacyjne obrazów Wojciecha Kossaka, Józefa Czermińskiego, Amy L.Stevenson, Tadeusza
Natowskiego i Teodora Axentowicza. Ponadto zakupiono dwie gabloty wystawowe (szkło plus
metal) w firmie School Outfitters, w których zostały wystawione oryginalne dokumenty
przechowywane w Instytucie. Poza tym zamówiono także dwie małe drewniane gablotki
przeznaczone na medale.
Bardzo ważnym dla Instytutu J. Piłsudskiego przedsięwzięciem były prace związane
z przygotowaniem merytorycznym i logistycznym konferencji naukowej pn. ”Teaching the Polish
Experience”. To duże wydarzenie naukowe, realizowane przy współpracy z Polish American
Historical Association, które odbędzie się w I kwartale 2008 r., zostało w pełni przygotowane
i zabezpieczone organizacyjne do końca grudnia 2007 r. W trakcie konferencji zaprezentowany
zostanie stan nauczania historii Polski i historii emigracji polskiej na poziomie uniwersyteckim
w Stanach Zjednoczonych. Wykładowcy amerykańskich uczelni wygłoszą referaty i podzielą się
z swoimi doświadczeniami
i spostrzeżeniami w pracy dydaktycznej. Panel dyskusyjny
poświęcony będzie szukaniu odpowiedzi na pytanie: czy i jak można udoskonalić, a może zmienić
obecny stan nauczania historii Polski i historii emigracji polskiej w Stanach Zjednoczonych.
W konferencji swój udział zapowiedziało grono znanych osobistości ze świata nauki, m.in:
dr Thaddeus Gromada, dr John Radzilowski, prof. Sławomir Józefowicz, dr Mary Ardmans, prof.
James Pula, prof. John Kulczyki, prof. Mieczysław Biskupski, prof. Neal Pease, prof. Anna
Jaroszyńska-Kirchmann, dr John Guzłowski, prof. Piotr Wandycz, prof. John Micgiel oraz prof.
Andrzej Rabczenko.
W 2007 roku Instytut J. Piłsudskiego w Nowym Jorku zorganizował również, przy współpracy
z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Stanach Zjednoczonych, szereg konkursów wiedzy
historycznej dla młodzieży ze szkół polonijnych.
IX. Program Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia
Program Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku został zainicjowany
w 2003 roku. Program jest wspierany finansowo przez Kancelarię Senatu RP i Fundację
Kościuszkowską oraz organizacyjnie i finansowo przez Fundację SEMPER POLONIA. Realizacją
Programu zajmuje się Centrum Studiów Europy Środkowowschodniej (East Central European
Center), wchodzące w skład Wydziału Międzynarodowych Spraw Publicznych (School of
International and Public Affairs, którym kieruje prof. John S. Micgiel.
W roku akademickim 2006-2007 profesorem wizytującym ("visiting professor") Program Studiów
Polskich był prof. Zdzisław Krasnodębski z Uniwersytetu w Bremie. W ramach jego wykładów
studenci mieli możliwość zapoznania się z socjologicznymi teoriami modernizacji oraz wybranymi
zagadnieniami historii gospodarczej Europy Środkowej i Polski. Profesor wygłosił również
wykłady na temat relacji polsko – niemieckich w Studies Central Connecticut State University oraz
w University of Virginia at Charlottesville.

Prof. Kasnodębski był organizatorem dużej międzynarodowej konferencji pt. ”Polish-German
Reconciliation-A Never Ending Story”, która odbyła się w dniach 3-4 maja 2007 r. Spotkanie
przyciągnęło ponad 200 słuchaczy i dyskutantów. Wzięli w niej udział politycy i naukowcy
z Polski i Niemiec m.in.: Paweł Zalewski, Marek A.Cichocki, Łukasz Kamieński (IPN), Dariusz
Gawin (Muzeum Powstania Warszawskiego), Marcus Berkel (Bundestag).
Przez cały semestr jesienny odbywały się liczne wykłady gościnne, dyskusje i spotkania. Do
najciekawszych z nich zaliczyć trzeba spotkania z polskimi dyplomatami: ambasadorami
Andrzejem Towpikiem i Andrzejem Jaroszyńskim; wykład profesor Ewy Kurek zatytułowany
Polish-Jewish Relations During World War II i sesje naukowe poświęcone zagadnieniom diaspory
polskiej i jej wpływu na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych, jak i spotkanie polskoukraińskie nt. Akcji Wisła.
Prof. Krasnodębski nie mógł przedłużyć swojego pobytu jako wykładowca Polskich Studiów na
Uniwersytecie Columbia na kolejny rok akademicki 2007/2008, bowiem jego macierzysta uczelnia
Uniwersytet w Bremie nie wyraziła na to zgody. Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA,
w uzgodnieniu z Fundacją Kościuszkowską i władzami Uniwersytetu Columbia, podjął decyzję, że
środki finansowe, które miały stanowić wynagrodzenie profesora wizytującego przeznaczymy na
rozszerzenie programu Studiów Polskich o wykłady, konferencje i sesje naukowe prowadzone
przez zaproszonych wykładowców, a także na zorganizowanie kilku pobytów studyjnych dla
naukowców polskich, którzy swój pobyt w Stanach Zjednoczonych podzieliliby pomiędzy badania
naukowe i wykłady na Uniwersytecie Columbia. We wrześniu ub. r. odbyły się dwie istotne
konferencje. Podczas pierwszej, która zorganizowana została 13 września 2007 r. z okazji
27 rocznicy polskiego sierpnia ’80, zaprezentowany został film dokumentalny „Solidarność,
Solidarność”, po czym dyskutowano o wpływie wydarzeń sierpniowych na przemiany polityczne
w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga konferencja, która odbyła się 17 września 2007 r.
poświęcona była przemianom gospodarczym w Polsce po 2000 r., a uczestniczył w niej
wiceminister gospodarki pan Piotr Naimski. Szczegółowa relacja z konferencji znajduje się na
stronie internetowej Uniwersytetu Columbia pod adresem: www.sipa.columbia.edu/ece.
24 września 2007 r. prof. Norman Davies, laureat Nagrody Fundacji SEMPER POLONIA
im. Andrzeja Drawicza w 2001 r., wygłosił wykład na temat historii powstania swojej najnowszej
książki zatytułowanej „No Simple Victory: Europe At War, 1939-1945”, po którym odbyła się
dyskusja, w której uczestniczyło blisko 200 studentów i wykładowców oraz ponad stuosobowa
grupa polonijna.
W semestrze jesiennym, w ramach Programu Studiów Polskich, zorganizowana została
konferencja poświęcona lustracji i problemom związanym z socjalistyczną przeszłością
w krajó Europy Środkowo-Wschodniej, w której wzięli udział naukowcy z Polski, Rumunii,
Czech, i Niemiec oraz odbyły się wykłady na temat polskiej literatury, filmu i sztuki. Podjęta
została współpraca z nauczycielami polonijnymi, dzięki czemu prowadzono kursy języka
polskiego oraz seminaria dla nauczycieli.
Spotkania i wykłady, prowadzone przez znane osoby ze świata nauki, polityki i dziennikarstwa
m.in. Leszka Balcerowicza czy Normana Daviesa, stanowiły nie tylko atrakcję dla Polonii, ale
przed wszystkim dla Amerykanów, którzy często reagują na nazwiska i znajomość tematu, a nie na
specyfikę polską. Konferencje organizowane w ramach Programu Studiów Polskich są nagrywane
i umieszczane na internetowej witrynie Uniwersytetu Columbia. W ramach naszego programu
wydano również książkę pod redakcją prof. Piotra Wandycza i prof. Johna Micgiela, zatytułowaną
„Reflections on Polish Foreign Policy".
Uczestnicy konferencji poświęconej organizowaniu, powoływaniu i wspieraniu Katedr Studiów
Polskich na świecie, która odbyła się w 24 października 2007 r. w Belwederze w Warszawie,
bardzo pozytywnie komentowali organizację i działalność już istniejącego Programu Studiów

6.

Przychody określone statutem –Fundacja

212 830,46

Polskich przy Uniwersytecie Columbia oraz rolę, jaką w tym przedsięwzięciu spełniają Senat RP
i Fundacja SEMPER POLONIA.
Warto wspomnieć o intensywnych działaniach związanych z przekształceniem Programu Studiów
Polskich w stałą Katedrę Studiów Polskich Uniwersytetu Columbia. W ciągu trzech tygodni
grudnia ub. r. pani Konsul Ewa Ger z Konsulatu Generalnego w Nowym Jorku i animator całego
przedsięwzięcia prof. John Micgiel zainteresowali tym przedsięwzięciem prezesów kilku dużych
polskich spółek oraz Krajową Izbę Gospodarczą, co zaowocowało kilkoma obietnicami wsparcia
finansowego funduszu Katedry Studiów Polskich. Naszym wspólnym celem jest powołanie
katedry, która w przyszłości winna integrować środowisko naukowców polskich i amerykańskich,
a także stać się ośrodkiem myśli polskiej w tej części Stanów Zjednoczonych.

3.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4.
Działalność Zarządu Fundacji w roku 2007 wyznaczały uchwały Rady Fundacji:
 nr 1 z dnia 15 marca 2007 r. – dot. rezygnacji pana Jana Antosika z funkcji członka Rady
Fundacji;
 nr 2 z dnia 15 marca 2007 r. – dot. zatwierdzenia sprawozdania za 2006 rok i udzielenia
Zarządowi absolutorium;
 nr 3 z dnia 15 marca 2007 r. – dot. przyznania prezesowi Zarządu Fundacji rocznej
nagrody za wyniki Fundacji w 2006 r.;
 nr 4 z dnia 15 marca 2007 r. – dot. przyjęcia przedstawionego przez Zarząd prowizorium
budżetowego i kierunków działania Fundacji na 2007 r.;
 nr 5 z dnia 19 czerwca 2007 r. – dot. przyjęcia przedstawionego przez Zarząd budżetu
Fundacji na 2007 r.;
 nr 6 z dnia 19 czerwca 2007 r. – dot. rezygnacji pana Ryszarda Hińczy z funkcji członka
Rady Fundacji.
(Kopie wszystkich uchwał Rady Fundacji – załącznik)

5.

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 2006 roku fundusz założycielski wynosi 344 230,72 zł.

Składki członkowskie

38 500,00

1) K.Sokolik

500,00

2) M.Hauszyld

500,00

3) J.Jaruzelski

500,00

4) P.Pudlowski

500,00

5) L.Praśniewski

500,00

6) S.Kukuryka

500,00

7) K.Ślusarski

500,00

8) S.Pacuk

500,00

9) K.Janik

500,00

10) F.Kulikowski

500,00

11) Grudziński

500,00

12) B.Tomaszewski

500,00

13) T.Sielicki

500,00

14) T.Vogtman

500,00

15) T.Vogtman

500,00

16) K.Szamałek

500,00

17 J.Rurański

500,00

18) Budimex S.A.

5 000,00

19) ORBIS

5 000,00

20) Efekt S.A.

5 000,00

21) Peri Polska

5 000,00

22) Sanitec Koło
Wpłaty z tytułu odpisu podatkowego 1% na rzecz organizacji
pożytku publicznego
1) K.Kluk
2) F.Kulikowski

10 000,00
12 858,50
768,90
3 201,00

3) A.Kołodziejczyk

870,00

4) E.Łukowska

380,00

5) K.Rybakiewicz

182,00

6) R.Rybakiewicz wpłata
7

K.Skowron

69,00
9,20

8) M.Hauszyld

719,00

9) M.Kossowski

751,00

10) D.Górecki

204,30

11) D.Guz

22,10

12) A.Skowron

61,00

13 P.Pinderak

1,80

14) J.Rurański

480,00

15) J.Jastrzębski

16,00

16) Majewscy
17) D.Madejska

119,00
2 005,60

18) E.Cypryańska

7,00

19) M.Obcowski

55,00

20) D. Chadaj

212,00

21) K.Gerula

300,00

22) T.Sielicki

500,00

23) M.Michałowski
24) I.Korneluk

1 500,00
315,00

25) B.Klasa

86,20

26) I.Ponichtera

23,40

Darowizny na działalność statutową

40 044,69

1) Sanitec Koło

1 500,00

2) K.Ślusarski

1 500,00

3) Pierron

3 000,00

4) A.Wolska

20,00

5) Isoroc Polska

700,00

6) Sanitec Koło

3 000,00

7) Sanitec Koło

1 500,00

8) Peri Polska

5 000,00

9) Robbin
10) A. Kozakiewicz

690,00
20,00

11) Robbin

600,00

12) B.Klasa

236,00

13) D.Brzeska

500,00

14) P. Kaliszewski

12 000,00

15) Bumap

4 778,69

16) Fundacja Bankowa im. dr M.Kantona

5 000,00

Darowizny rzeczowe
1) książki - darowizna od wydawnictwa Wiedza Powszechna

106 284,84
27 111,00

2) książki - darowizna od wydawnictwa Iskra

4 939,00

3) książki - darowizna od Wydawnictwa PWN

4 952,60

4) książki - darowizna od Wydawnictwa PWN

41 913,00

5) książki - darowizna od Wydawnictwa PWN

4 956,60

6) książki - darowizna od Wydawnictwa Uniwersitas

10 798,74

7) książki - darowizna od Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

6 227,00

8) książki - darowizna od Wydawnictwa PIW

4 709,00

9) książki - darowizna od Wydawnictwa Muza

677,90

Darowizny na rzecz programu stypendialnego

15 142,43

1) darowizna - program stypendialny

1 317,43

2) Konfraternia św. Łukasza

6 825,00

3) Fundacja na rzecz rozwoju wsi

7 000,00

Dotacje na realizację zadań programowych
I. Dotacja Senatu RP

5 786 087,01

1) Program Stypendialny

2 999 640,97

2) Program Szansa dla maturzystów

139 990,01

3) Program Polonijno Szkolne Kluby Olimp.

249 467,65

4) Program Ex Libris

1 433 532,57

5) Program Studia Polskie na Uniwersytecie Columbia

170 910,80

6) Program Absolwent

160 502,79

7) Program Stypendia na Białorusi

445 998,75

8) Program Ocalmy od zapomnienia

85 915,11

9) Program Wspierania Instytutu im. Piłsudskiego

71 358,36

10) Dzień Polonii i Polaków za granicą

28 770,00

II. Dotacja Ministerstwa Kultury
Program Ocalmy od zapomnienia

17 500,00

III. Dotacja Ministerstwa Sportu
Program Polonijno Szkolne Kluby Olimp.

10 000,00

7.
I. Koszty realizacji zadań statutowych ze środków Fundacji
1) Program stypendialny
2) Program Szansa dla maturzystów
3) Ex Libris
4) Program Pol. Szkolne Kluby Olimp.
5) Program Studia Doktoranckie

177 943,09
36 171,31
227,24
85 291,92
7 122,70
27 000,00

6) Program Ocalmy od zapomnienia

4 560,79

7) Program Absolwent

8 492,57

8) Pozostałe

9 076,56

II. Koszty realizacji zadań statutowych w ramach dotacji Senat

5 155 330,12

1) Program Stypendialny

2 669 680,46

2) Program Szansa dla maturzystów

124 720,45

3) Program Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka

222 256,71

4) Program Ex Libris

1 277 168,52

5) Program Studia Polskie na Uniw.Columbia

152 268,53

6) Program Absolwent

142 995,78

7) Program Polacy na Białorusi

397 350,97

8) Program Radio Białoruś

76 543,83

9) Program Wspierania Instytutu im. Piłsudskiego

63 574,87

10) Dzień Polonii i Polaków za granicą

28 770,00

III. Koszty realizacji zadań statutowych w ramach dotacji Min. Kultury
Program Ocalmy od zapomnienia

17 500,00

IV. Koszty realizacji zadań statutowychw ramach dotacji Min. Sportu
Program Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka

9 300,00

8.
Dane o stanie zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń.
a/ Fundacja w 2007 r. zatrudniała średnio 12 osób:
- prezesa Zarządu
- dyrektora biura Zarządu
- główną księgową
- trzech koordynatorów programów edukacyjnych
- pięciu asystentów koordynatorów programów
- sekretarkę
Wszystkie osoby zatrudnione realizują działalność programową.
b/ łączna kwota wynagrodzeń:
- wynagrodzenia
- nagrody i premie

557 108,93 zł
489 857,97 zł
67 250,96 zł

c/ wysokość wynagrodzenia rocznego Prezesa Zarządu
- brutto
- netto

116 400,00 zł
70 733,25 zł

Premia
- brutto
- netto

38 412,00 zł
24 901,85 zł

d/ w omawianym okresie Fundacja nie udzielała żadnych pożyczek pieniężnych
e/ inwestycje krótkoterminowe:
środki pieniężne w kasie
BRE Bank S.A. Oddział Regionalny Warszawa
a) na rachunku bieżącym

3 932,49 zł.
248 806,10 zł

f/ fundacja posiada środki finansowe ulokowane w Funduszach Inwestycyjnych: ING Investment
Management oraz BZ WBK Asset Management w kwocie 2 346 258,81 zł.
g/ fundacja nie posiada nabytych nieruchomości
h/ 17.11.2006 Fundacja nabyła samochód osobowy marki Ford Focus o wartości 74 300 zł.
i/ wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
dla celów statystycznych:
- aktywa
3 030 847,47 zł
- zobowiązania
249 055,32 zł

9.
Fundacja nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie
uzyskała z tego tytułu żadnych przychodów.

10.
W ramach zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r.
Senat RP zlecił Fundacji SEMPER POLONIA następujące zadania:
• Program stypendialny
2 999 640,97 zł
- w tym: koszty programu
2 669 680,46 zł
- koszty ogólne
329 960,51 zł
•

Program „Szansa dla maturzystów”
- w tym: koszty programu
- koszty ogólne

139 990,01 zł
124 720,45 zł
15 269,56zł

•

Program Polonijno – Szkolne Kluby Olimpijczyka
- w tym: koszty programu
- koszty ogólne

249 467,65 zł
222 256,71 zł
27 210,94 zł

•

Program Ex Libris POLONIA
- w tym: koszty programu
- koszty ogólne

•

Program Absolwent
- w tym: koszty programu

1 433 532,57 zł
1 277 168,52 zł
156 364,10 zł
160 502,79 zł
142 995,78 zł

- koszty ogólne

17 507,01 zł

•

Program Instytut Piłsudskiego
- w tym koszty programu
- koszty ogólne

71 358,36 zł
63 574,87 zł
7 783,49 zł

•

Program Columbia
- w tym koszty programu
- koszty ogólne

170 910,80 zł
152 268,53 zł
18 642,27 zł

•

Program stypendialny - Białoruś
- w tym koszty programu
- koszty ogólne

445 998,75 zł
397 350,97 zł
48 647,78 zł

•

Program Ocalmy od zapomnienia
- w tym koszty programu
- koszty ogólne

85 915,11 zł
76 543,83 zł
9 371,28 zł

•

Dzień Polonii i Polaków za granicą

28 770,00 zł
Razem: 5 786 087,01 zł.

Dotacja Ministerstwa Kultury na program Ocalmy od zapomnienia 17 500,00 zł.
Dotacja Ministerstwa Sportu na program Polonijno – Szkolne Kluby Olimpijczyka 10 000,00 zł.
- w tym koszty programu
9 300,00 zł
- koszty ogólne
700,00 zł

11.
Fundacja dokonała rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym z
tytułu PIT-4, PIT-8A. Fundacja posiada zwolnienie przedmiotowe ze składania deklaracji VAT.

Prezes Zarządu Fundacji

SEMPER POLONIA
Warszawa, 21 marca 2008 r.

Marek Hauszyld

