Sprawozdanie z działalności
Fundacji SEMPER POLONIA
w 2008 r.
dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, 25 marca 2009 r.
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego
zakresu sprawozdań z działalności fundacji (Dziennik Ustaw z 22 maja 2001 r.) przedkładam
sprawozdanie z działalności Fundacji SEMPER POLONIA w 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. Od 2006 r. zapisy tego porozumienia nie są realizowane przez
Kancelarię Prezydenta.
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.
Od 22 kwietnia 2004 Fundacja SEMPER POLONIA posiada status organizacji pożytku
publicznego i została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Rejestrze Stowarzyszeń,
innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej pod nr 0000128521.
30 października 2008 r. odbyło się V Zgromadzenie Fundacji SEMPER POLONIA,
które podsumowało naszą działalność w latach 2005 – 2008. W Zgromadzeniu uczestniczyło
21 fundatorów i darczyńców, którzy udzielili Radzie i Zarządowi absolutorium z wykonania
obowiązków za okres 13 kwietnia 2005 r. – 30 października 2008 r. Uczestnicy Zgromadzenia
zostali poinformowani o planach Fundacji na lata 2009 – 2011, które po dyskusji zostały w pełni
zaakceptowane. Zgromadzenie podjęło też uchwałę o powołaniu pana Krzysztofa Ślusarskiego
w skład Rady Fundacji.
14 listopada 2008 r. w trakcie posiedzenia Rady Fundacji, na wniosek przewodniczącego
pana Feliksa Kulikowskiego, do jej składu zostali wybrani panowie Marek Kukuryka i Maciej
Marcinkowski.
Władze statutowe Fundacji stanowią:
 Rada Fundacji:
•
•
•
•
•
•
•
•

Feliks KULIKOWSKI
Jan RURAŃSKI
Krzysztof SZAMAŁEK
Maciej GRUDZIŃSKI,
Tomasz VOGTMAN,
Marek KUKURYKA,
Maciej MARCINKOWSKI,
Krzysztof ŚLUSARSKI,.

- przewodniczący,
- wiceprzewodniczący,
- wiceprzewodniczący,
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 Rada Programowa Fundacji
•
•
•

Michał JAGIEŁŁO
Andrzej ZAŁUCKI
Mieczysław WOJTCZAK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 30 października 2008 roku prezesem jednoosobowego Zarządu został
ponownie wybrany na sześcioletnią kadencję pan
Marek
HAUSZYLD, zamieszkały
przy ul. Bronikowskiego 1 m. 81, 02-796 Warszawa.
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.
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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.
Dwunasty rok działalności Fundacji SEMPER POLONIA okazał się z pewnością najtrudniejszym
w dotychczasowej naszej historii. W latach poprzednich, mimo różnych perturbacji i przeszkód,
notowaliśmy zawsze niewielki wzrost aktywów finansowych. Co prawda od czterech lat malał
udział składek członkowskich i innych przychodów statutowych, ale było to rekompensowane
zwiększonym poziomem otrzymywanych dotacji z Senatu i innych instytucji rządowych, a także
rosnącymi przychodami finansowymi z tytułu lokat. W pierwszej połowie 2008 r., kiedy nastąpiło
załamanie na rynku finansowym, wycofaliśmy nasze lokaty z funduszy inwestycyjnych
w BZ WBK i ING, ale zanotowaliśmy straty. Na to, że wynik finansowy poprzedniego roku był
ujemny złożyło się też kilka dodatkowych przyczyn. W „Kierunkach działania Fundacji
na 2008 r.” przewidywaliśmy, że będziemy musieli o 200 tys. zł naruszyć nasz budżet, bowiem
kwoty przeznaczone przez Kancelarię Senatu na tzw. koszty pośrednie będą zbyt małe
i nie pozwolą na pokrycie kosztów administracyjnych biura Fundacji. To się w pełni sprawdziło.
W raporcie „Senat na rzecz Polonii”, wydanym wiosną 2008 r. przez Kancelarię Senatu RP,
który pokazywał dokonania 2007 r., Fundacja SEMPER POLONIA została przedstawiona
jako trzecia organizacja pozarządowa pod względem wielkości dofinansowania przez Senat RP.
Powodem do satysfakcji jest to, że SEMPER POLONIA została przedstawiona jako organizacja
promująca nowoczesne formy współpracy z Polonią. W omówieniu konkretnych działań
programowych, które dofinansowuje Senat RP m.in. polonijnej oświaty i nauki, wspierania
organizacji polonijnych, promowaniu kultury polskiej i ochronie dziedzictwa narodowego poza
granicami czy wreszcie edukacji, sportowi i wypoczynkowi dzieci i młodzieży polskiego
pochodzenia konkretnym osiągnięciom Fundacji SEMPER POLONIA poświęcone jest znacznie
więcej miejsca niż pozostałym podmiotom. Cieszy również to, że Prezydium Senatu oraz Komisja
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą uznają dokonania naszej Fundacji
za najbardziej perspektywiczne, a sposób przygotowania wniosków programowych i rozliczania
przyznanych dotacji jest często przywoływany jako wzór do naśladowania.
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Przedstawione poniżej sprawozdanie z działalności Fundacji SEMPER POLONIA obrazuje nasze
dokonania w 2008 r. Większość planowanych zadań programowych zostało pomyślnie
zrealizowanych dzięki ich dofinansowaniu przez Senat RP.
Do najważniejszych programów realizowanych w 2007 roku należały:

I. „Szansa dla maturzystów”
Program „Szansa dla maturzystów” został zapoczątkowany w 1998 r. na Litwie i na Białorusi.
Jego adresatem jest młodzież narodowości polskiej pragnąca kontynuować edukację na studiach
wyższych w krajach swojego zamieszkania. Do tej pory z możliwości udziału w kursach
skorzystało ponad 6 000 maturzystów polskiego pochodzenia z Białorusi, Kazachstanu, Litwy,
Łotwy, Mołdawii, Rumunii, Czech oraz Ukrainy. Sukcesem programu jest fakt, że współczynnik
młodzieży, która dostała się na studia wyższe wzrósł w latach realizacji programu z 30 do ponad
90%. Rosnąca z roku na rok popularność i konkretne efekty „Szansy dla maturzystów” sprawiają,
że coraz więcej ośrodków polonijnych występuje do Fundacji z prośbą o organizację kursów.
W trakcie kursów przygotowawczych uczniowie w kilkunastoosobowych grupach uczestniczyli
w cyklu wykładów z wybranych przedmiotów (zależnie od stopnia zapotrzebowania),
które prowadzone były w językach narodowych (za wyjątkiem zajęć z języka polskiego)
i stanowiły formę repetytorium przed egzaminami maturalnymi oraz wstępnymi na wyższe
uczelnie.
Wykładowcami byli nauczyciele akademiccy z miejscowych uczelni wyższych oraz
w wyjątkowych przypadkach wykwalifikowani nauczyciele szkół średnich. Uzupełnieniem
programu były kursy „Wyrównać szanse”, które odbywały się na Białorusi i w Mołdawii w czasie
wakacji szkolnych dla młodzieży polonijnej z terenów wiejskich i małych miasteczek, która nie ma
możliwości wzięcia udziału w seminariach organizowanych w dużych ośrodkach w ciągu roku
szkolnego, a pragnie podjąć studia na wyższych uczelniach. W realizacji kursu w 2008 r. pomagali
stypendyści Fundacji, którzy na zasadzie wolontariatu współpracowali z kadrą pedagogicznodydaktyczną kursów.
Ze względu na charakter programu, udział w kursach „Szansa dla maturzystów” był częściowo
odpłatny. Na Litwie, Łotwie i w Czechach jego wysokość wynosiła 20% wartości całego projektu,
a w pozostałych krajach nie była mniejsza niż 15% kosztów. W roku 2008 organizatorzy kursów
rozpoczęli wprowadzanie obligatoryjnych zajęć z języka polskiego (minimum czterogodzinnych),
które odbywały się w czasie sobotnio-niedzielnych seminariów, poszerzone zaś były o tematykę
dotyczącą najnowszej historii Polski, bieżących wydarzeń społeczno-kulturalnych, informacji
o Karcie Polaka oraz roli Senatu RP we wspieraniu Polaków i Polonii w świecie. Na zakończenie
każdej tury kursów organizatorzy przeprowadzali dyktanda z języka polskiego, które miały
zachęcić młodzież do dalszego doskonalenia i utrwalania znajomości polskiej ortografii
i poprawnej polszczyzny. Dzięki współpracy z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi
zachowana została pełna kontrola nad merytoryczną i finansową stroną przedsięwzięcia.
Od kilku lat partnerami Fundacji przy organizacji kursów są Konsulat Generalny RP w Wilnie,
Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Wilnie, Polska Szkoła Średnia Ogólnokształcącą im. Stefana Batorego w Rezekne,
Polska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia im. J. Piłsudskiego w Daugavpils, Gimnazjum z Polskim
Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie, Konsulat Generalny RP w Ostrawie, Związek Polaków
w Rumunii, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Polska Szkoła nr 10, Towarzystwo Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej, Politechnika Lwowska i Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie,
Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach, organizacja „Polska Wiosna w Mołdawii”, Polska
Macierz Szkolna na Białorusi, Konsulat Generalny RP w Grodnie, Wydział Konsularny Ambasady
RP w Ałmaty, nauczycielka języka polskiego ze Szkoły Średniej nr 28 w Astanie pani Katarzyna
Ostrowska oraz Polskie Młodzieżowe Centrum Kultury w Kokszetau.
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W semestrze wiosennym roku szkolnego 2007/2008 w zajęciach uczestniczyło: 149 uczniów
z Białorusi (Grodno, Lida, Mińsk, Sopoćkine, Wołkowysk), 350 osób z Litwy (Wilno), 120 osób
z Łotwy (Rezekne, Daugavpils), 30 z Mołdawii (Bielce) oraz 25 osób z Rumunii (Suczawa).
Zajęcia zorganizowane były w formule sobotnio-niedzielnych seminariów prowadzonych
w językach narodowych (wyjątek stanowiły zajęcia z języka polskiego). Wykładowcami byli
wykwalifikowani nauczyciele akademiccy z krajów realizacji programu, w wyjątkowych
przypadkach, wykwalifikowani nauczyciele szkół średnich. W planach kursów znalazły się
przedmioty niezbędne do egzaminów maturalnych i wstępnych, czyli biologia, chemia,
matematyka, historia, fizyka oraz języki obce.
Od lipca 2008 r. Fundacja prowadziła prace przygotowawcze związane z organizacją kolejnej
edycji kursów „Szansa dla maturzystów”, które zostały przeprowadzone w semestrze jesiennym
roku szkolnego 2008/2009. W oparciu o przesłane informacje przez partnerów Fundacji został
opracowany kosztorys realizacji projektu w poszczególnych krajach oraz najważniejsze kwestie
programowe i organizacyjne. Z kolejnej edycji kursów, które odbyły się od września do grudnia
2008 r., skorzystało ponad 737 maturzystów polskiego pochodzenia, w tym 400 z Wilna (Litwa),
32 z Rezekne i 70 z Daugavpils (Łotwa), 20 z Lwowa (Ukraina), 140 z Białorusi (Grodno, Lida,
Mińsk, Wołkowysk), 25 z Kiszyniowa (Mołdawia), 30 z Czeskiego Cieszyna (Czechy),
20 z Astany i Ałmat (Kazachstan).
W 2008 r. odbyły się również kursy „Wyrównać szanse” na Białorusi. Przy realizacji tych kursów
współpracowaliśmy z Polską Macierzą Szkolną. Uczestnikami kursów było 30 uczniów polskiego
pochodzenia z Lidy oraz z Szczuczyna, którzy planują kontynuować swoją naukę na białoruskich
uczelniach wyższych. Uczestnicy kursu zostali podzieleni na grupy, w których wykładowcy
akademiccy prowadzili zajęcia dydaktyczne z języka rosyjskiego i angielskiego oraz z matematyki,
historii i kultury Polski.
„Szansa dla maturzystów” – sympozjum dla koordynatorów
Na początku grudnia ub. r. odbyło się w Warszawie sympozjum pod nazwą „Szansa dla
maturzystów”. Udział w nim wzięli koordynatorzy programu - pan Józef Kwiatkowski,
prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, pan Stanisław Sienkiewicz i pani Teresa Kryszyń prezes i wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi, pani Gertruda Grawe - dyrektor
Polskiej Szkoły Średniej w Daugavpils na Łotwie, pracownicy Fundacji SEMPER POLONIA a
także przedstawiciele organizacji rozpoczynających realizację kursów dla maturzystów w roku
2009 - pani Ludmiła Potapowa ze Szkoły z Polskim Językiem Nauczania w Odessie, pan
Aleksander Gadomski - prezes Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy z Symferopola oraz
pani Dagmara Luković - prezes Centrum Poloniusz-Pegaz w Belgradzie. Gośćmi byli również pan
Bogusław Szymański - Dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (specyfika polityki stypendialnej,
uznawalność wykształcenia w Polsce dla celów akademickich i zawodowych - stan obecny,
perspektywy, podstawy prawne uznawania dokumentów o wykształceniu z poszczególnych
krajów), pani Krystyna Staroń - kierownik działu ds. Polonii Centralnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli (system wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii i
Polaków za granicą, współpraca delegowanych przez CODN nauczycieli z poszczególnymi
środowiskami i szkołami polskimi, nawiązanie współpracy między Fundacją SEMPER POLONIA
a CODN przy realizacji projektów dotyczących edukacji młodzieży polskiego pochodzenia), pani
Grażyna Machałek - przedstawiciel Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ oraz pani Urszula
Luboińska z Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP (wsparcie Senatu dla Polaków i Polonii,
współpraca Fundacji SEMPER POLONIA z Biurem Polonijnym Kancelarii Senatu RP, tryb
rozpatrywania projektów, dalsze kierunki, perspektywy).
Omówione zostały sposoby i przebieg realizacji programu w poszczególnych krajach w roku
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szkolnym 2007/2008, przedstawiono wyniki i projekty na rok następny (m.in. wprowadzenie zajęć
z informatyki i nauczania pod kątem matury europejskiej, obligatoryjnych zajęć z języka polskiego
poszerzonych o tematykę najnowszej historii Polski, bieżących wydarzeń społeczno-kulturalnych),
a także możliwości nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami wymienionych instytucji
a poszczególnymi organizacjami polonijnymi.

II. Program stypendialny
Program stypendialny, którego realizacja rozpoczęła się w 1998 r., stał się początkiem strategii
edukacyjno-oświatowej Fundacji SEMPER POLONIA, adresowanej do młodego pokolenia
Polonii. Jest jednym z priorytetowych programów Fundacji realizowanym we współpracy
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Spraw Zagranicznych
oraz polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi działającymi w świecie, a od 2002 r.
przede wszystkim z Senatem RP.
Podstawowymi celami programu stypendialnego są:
a. wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia
mieszkających poza granicami Polski;
b. wzrost prestiżu Polonii i Polaków za granicą;
c. wykorzystanie dobrze wykształconej i przygotowanej zawodowo kadry młodych ludzi
o polskim rodowodzie do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych
oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
d. budowanie polskiego lobby w krajach stałego zamieszkania stypendystów.
Od jesieni 2007 r. między Biurem Polonijnym Kancelarii Senatu RP a Fundacją SEMPER
POLONIA trwały konsultacje dotyczące możliwości realizacji programu stypendialnego w 2008 r.
W końcu listopada 2007 r. złożyliśmy wniosek merytoryczny o dofinansowanie programu
w wysokości 4 314 821 złotych.
W marcu Fundacja otrzymała od Kancelarii Senatu RP projekt umowy z prośbą o zapoznanie się
i zgłoszenie ewentualnych uwag. W oczach Prezydium Senatu RP w projekcie programu
stypendialnego na 2008 rok nie znalazł uznania jeden z jego punktów – konkurs świadectw
maturalnych pn. „Polonijna matura 2008”. Ten projekt był adresowany do młodzieży polskiego
pochodzenia uczącej się w klasach maturalnych, która w semestrze jesiennym roku akademickiego
2008/2009 miała podjąć studia na uczelniach wyższych w krajach swojego zamieszkania.
4 kwietnia 2008 r. pomiędzy Kancelarią Senatu RP a Fundacją SEMPER POLONIA podpisana
została umowa nr 14 pn. „Program stypendialny Fundacji SEMPER POLONIA dla studentów
polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania w 2008 r.” w łącznej
wysokości 4 000 000 zł. Zmniejszenie o ponad 314 tysięcy zł dofinansowania programu
stypendialnego planowanego przez Fundację uniemożliwiło jego pełne zrealizowanie, co wpłynęło
na ograniczenie liczby przyznanych stypendiów zarówno w semestrze wiosennym roku
akademickiego 2007/2008, jak i w semestrze jesiennym 2008/2009.
W trakcie realizacji programu stypendialnego w semestrze jesiennym otrzymaliśmy z konsulatów
RP z Litwy i Ukrainy dodatkowe wnioski stypendialne. Nastąpiło to już po rozdysponowaniu
środków na stypendia dla studentów polskiego pochodzenia studiujących w krajach swojego
zamieszkania. W związku z tym Fundacja rozpoczęła poszukiwania środków finansowych wśród
sponsorów prywatnych na ufundowanie dodatkowych stypendiów. Odzew był jednak mniejszy niż
się spodziewaliśmy, bowiem wiele firm i instytucji, które do tej pory fundowały stypendia,
znalazło się w trudnej sytuacji finansowej.Udało nam się pozyskać pieniądze na 9 stypendiów,
ale ponad 60 stypendystów, których podania z nadesłanych dodatkowo 230 wniosków z Litwy
Komisja Stypendialna zaopiniowała pozytywnie, nie mogło otrzymać stypendiów z powodu braku
środków finansowych.
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W tej sytuacji Fundacja zwróciła się do Kancelarii Senatu RP z prośbą o wyrażenie zgody
na przeznaczenie niewykorzystanych środków z innych programów na dodatkowe dofinansowanie
programu stypendialnego. W wyniku tych działań w grudniu 2008 r. pomiędzy Kancelarią Senatu
RP a Fundacją został podpisany aneks nr 1 do umowy nr 14 z 4 kwietnia 2008 r., który umożliwił
nam rozdysponowanie 59 550 zł na dodatkowe stypendia.
W 2008 r., podobnie jak w latach poprzednich, na realizację programu stypendialnego oprócz
dotacji Senatu RP, przeznaczyliśmy środki własne Fundacji SEMPER POLONIA. Pozwoliło to na
udzielenie stypendiów studentom polskiego pochodzenia m.in. z Czarnogóry, bez konieczności
występowania do Kancelarii Senatu RP o dodatkowe pieniądze i dokonywania aneksu do umowy.
W oparciu o własne środki finansowe Fundacji kilkorgu studentom polskiego pochodzenia
mogliśmy przyznać stypendia na naukę w polskich wyższych uczelniach w ramach programu
„Podyplomowe kształcenie w Polsce 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.
Nabór studentów wśród młodzieży polskiego pochodzenia, która studiuje w krajach swojego
zamieszkania, podobnie jak w latach poprzednich, odbywał się za pośrednictwem polskich
organizacji i polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych. Nabór na stypendystów Fundacji
w 2008 r. przeprowadzany był dwukrotnie, tj. w okresie luty-marzec, kiedy napływały wnioski
stypendialne na semestr wiosenny roku akademickiego 2007/2008, zaś w okresie lipiec-sierpień
na semestr jesienny roku akademickiego 2008/2009.
Działania Fundacji przeprowadzone w ramach akcji informacyjnej o programie stypendialnym
spowodowały znaczny wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną SEMPER POLONIA,
co zaowocowało wpłynięciem ponad 2649 wniosków stypendialnych z prośbą o przyznanie
stypendium Fundacji na semestr wiosenny roku akademickiego 2007/2008 oraz blisko 2000
na semestr jesienny 2008/2009. Przyczyniło się to również do uruchomienia programu w nowych
krajach oraz dotarcia z informacją do szerszego grona studentów polskiego pochodzenia uczących
się poza granicami Polski.
Warto dodać, że Konsulat Generalny RP w Wilnie przeprowadził w 2008 r. dodatkową rekrutację
wśród studentów polskiego pochodzenia z wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku, w wyniku
których wpłynęło do Fundacji ponad 90 nowych wniosków od studentów tej uczelni.
Po raz pierwszy w 2008 r., zarówno w semestrze wiosennym jak i jesiennym, wnioski stypendialne
studentów z ostrawskiego okręgu konsularnego były dodatkowo oceniane przez Komisję
Weryfikacyjną, która została powołana w porozumieniu z Fundacją SEMPER POLONIA przez
Konsulat Generalny RP w Ostrawie i Kongres Polaków w Republice Czeskiej. W jej skład weszli
przedstawiciele najważniejszych organizacji polonijnych zrzeszonych przy Kongresie Polaków,
a także przedstawiciele Klubu Stypendystów Fundacji.
Wstępna selekcja tych podań polegała na weryfikacji raportów z działalności na rzecz
miejscowego środowiska polonijnego oraz ocenie zaangażowania społecznego kandydatów
o stypendium Fundacji. Podobne działania z udziałem liderów Klubów Stypendystów podjęły
konsulaty RP na Białorusi, Litwie i Ukrainie.
Dzięki wstępnej selekcji wniosków stypendialnych przeprowadzonej przez polskie placówki
dyplomatyczno-konsularne 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
pracę Komisji Stypendialnej.
W 2008 r. odbyły się dwa posiedzenia Komisji Stypendialnej, w skład której weszli senatorowie:
pan Łukasz Abgarowicz, pani Barbara Borys-Damięcka i pan Paweł Klimowicz
oraz przedstawiciele: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, Biura Polonijnego Senatu RP oraz Rady Programowej Fundacji.
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Decyzją Komisji Stypendialnej w semestrze wiosennym roku akademickiego 2007/2008 stypendia
ze środków Kancelarii Senatu RP oraz środków własnych Fundacji otrzymało łącznie
2 027 studentów polskiego pochodzenia, w tym: 5 z Argentyny, 4 z Armenii, 2 z Austrii,
342 z Białorusi, 7 z Brazylii, 11 z Bułgarii, 9 z Chorwacji, 263 z Czech, 1 z Egiptu, 1 z Gruzji,
1 z Hiszpanii, 1 z Indii, 49 z Kazachstanu, 1 z Libanu, 730 z Litwy, 34 z Łotwy, 5 z Macedonii,
20 z Mołdawii, 2 z Niemiec, 66 z Rosji, 4 z Rumunii, 10 z Serbii, 14 ze Słowacji, 434 z Ukrainy,
4 z Uzbekistanu, 7 z Węgier.
W semestrze jesiennym roku akademickiego 2008/2009 przyznano stypendia 1 894 studentom
polskiego pochodzenia w tym: 11 z Argentyny, 4 z Armenii, 350 z Białorusi, 6 z Brazylii,
8 z Bułgarii, 7 z Chorwacji, 248 z Czech, 1 z Egiptu, 1 z Gruzji, 1 z Hiszpanii, 1 z Indii,
48 z Kazachstanu, 1 z Libanu, 691 z Litwy, 25 z Łotwy, 5 z Macedonii, 15 z Mołdawii,
3 z Niemiec, 49 z Rosji, 1 z Rumunii, 12 z Serbii, 13 z Słowacji, 3 z Turcji, 380 z Ukrainy,
4 z Uzbekistanu, 6 z Węgier. Jednocześnie rozpatrzono dodatkowe, dobrze umotywowane wnioski
stypendialne, które zostały przesłane do Fundacji po zakończeniu naboru. Spośród 230 przesłanych
wniosków stypendialnych, decyzją Zarządu Fundacji stypendia otrzymało 54 studentów polskiego
pochodzenia.
Zarząd Fundacji po konsultacjach z członkami Komisji Stypendialnej, podjął decyzję
o podwyższeniu zarówno w semestrze wiosennym jak i jesiennym wysokości stypendiów
dla wyróżniających się liderów Klubów Stypendystów SEMPER POLONIA.
Należy dodać, że zgodnie z Regulaminem Stypendialnym studentom, którzy ubiegali się po raz
pierwszy o stypendia Fundacji i według opinii konsulatów słabo znają język polski, przyznano
stypendia warunkowo z obniżoną stawką stypendialną o 20%. W przypadku złożenia przez tych
stypendystów dokumentów o przedłużenie stypendium na kolejny semestr, będzie wymagana
dodatkowo opinia polskiej placówki dyplomatyczno-konsularnej o aktualnym stopniu znajomości
języka polskiego.
Komisja Stypendialna wprowadziła również nowy zapis do Regulaminu Stypendialnego Fundacji
mówiący o tym, że stypendium może zostać cofnięte w sytuacji nie dotrzymania przez stypendystę
terminu potwierdzenia udziału w szkoleniach, warsztatach lub praktykach zawodowych
organizowanych przez Fundację SEMPER POLONIA.
Decyzją Komisji Stypendialnej oraz Zarządu Fundacji wprowadziliśmy w semestrze jesienny roku
akademickiego 2008/2009 nowe umowy stypendialne dla studentów na cały rok akademicki.
Umowa ta zostanie przedłużona na semestr wiosenny pod warunkiem spełnienia przez stypendystę
warunków Regulaminu Stypendialnego.
Podobnie jak w roku ubiegłym 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 oraz konsulatów RP za pośrednictwem poczty.
Konieczność zastosowania powyższych form przekazania środków pieniężnych oraz dokumentacji
do wszystkich 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, 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 umowach przedstawiciele polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na bieżąco
kontrolowali postępy w nauce naszych stypendystów oraz wspólnie z polonijnymi instytucjami
i Klubami Stypendystów Fundacji monitorowali działania podejmowane przez stypendystów
na rzecz miejscowych środowisk polonijnych.
Na sprawną realizację programu stypendialnego znaczący wpływ ma funkcjonowanie
Elektronicznego Systemu Stypendialnego Fundacji, który pozwala nam m.in. na szybszą
9

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 wspomagającymi
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”.
Niestety w drugim półroczu 2008 r. pojawiły się problemy z obsługą ESS przez firmę zewnętrzną.
Uniemożliwiło to sprawne opracowanie przesłanej dokumentacji stypendialnej przez pracowników
działu stypendialnego. Ta sytuacja zmusiła Fundację do podjęcia kroków zmierzających
do przeniesienia aplikacji elektronicznego systemu na serwer wewnętrzny Fundacji. Wiązało się to
z poniesieniem dużych kosztów ze środków własnych Fundacji, ale była to konieczna inwestycja,
która pozwoli na sprawniejsze zarządzanie Elektronicznym Systemem Stypendialnym
w przyszłości.
Stworzona przez Fundację strategia edukacyjno-oświatowa, z roku na rok coraz bardziej się
rozwija a w jej ramach powstają nowe, autorskie rozwiązania, do których swój wkład wnoszą nie
tylko sami stypendyści, ale również pracownicy polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych.
Do najbardziej udanych inicjatyw Fundacji należy program „Absolwent”, w ramach którego
powstają
i
rozwijają
swoją
działalność
kolejne
Kluby
Stypendystów.
Również dla najaktywniejszych i osiągających bardzo dobre wyniki w nauce stypendystów mamy
propozycję skorzystania z szerokiej oferty staży i praktyk zawodowych.
Cieszy nas fakt, iż od początku realizacji tego programu z pomocy stypendialnej skorzystało ponad
6800 studentów polskiego pochodzenia. Z roku na rok zwiększa się również liczba stypendystów,
którzy zobowiązują się do podjęcia działań na rzecz miejscowego środowiska polonijnego
i włączania się w realizację programów Fundacji. 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.
Dla Rady, Zarządu i pracowników Fundacji, a także grona fundatorów, dotychczasowe efekty
programu stypendialnego są powodem do satysfakcji, bowiem przez ponad 11 lat jego istnienia
udało się nam w części zrealizować jeden z naszych najważniejszych celów – wzbogacenie
środowiska polonijnego o ludzi wykształconych, którzy w krajach swojego zamieszkania
zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę we wszystkich dziedzinach życia.

III. Podyplomowe kształcenie młodzieży polskiego pochodzenia w Polsce
Program „Podyplomowe kształcenie młodzieży polskiego pochodzenia w Polsce” realizowany jest
w ramach programu stypendialnego Fundacji SEMPER POLONIA, adresowanego do młodzieży
polskiego pochodzenia na całym świecie. Mogą z niego korzystać studenci, którzy ukończyli
studia magisterskie w krajach swojego zamieszkania. Celem programu jest podnoszenie poziomu
wykształcenia i kwalifikacji zawodowych młodzieży polskiego pochodzenia poprzez umożliwienie
im studiów doktoranckich lub staży naukowych w polskich wyższych uczelniach oraz ich
integracja z polskim środowiskiem akademickim.
Fundacja SEMPER POLONIA, podobnie jak w latach ubiegłych, przy realizacji programu
współpracowała z Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwa Zdrowia oraz polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi.
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Dzięki donacji Fundacji „Przezorność” w 2004 r. po raz pierwszy przyznano stypendia
dla młodzieży polskiego pochodzenia pragnącej w Polsce uzupełniać studia doktoranckie bądź
skorzystać ze staży naukowych. Stypendia te stały się szansą dla uzdolnionej młodzieży polonijnej,
która bez takiego wsparcia nie mogłaby podjąć studiów na renomowanych polskich uczelniach
wyższych.
W lutym 2008 r. Fundacja podpisała umowy stypendialne na semestr wiosenny roku
akademickiego 2007/2008 z czterema studentkami – obywatelkami Czech oraz Ukrainy polskiego
pochodzenia z okręgu działania Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, Lwowie oraz Łucku
(Ukraina) i Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie (Czechy), 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 Julia
Umańska (Ukraina) – studia podyplomowe na kierunku Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja
w Collegium Civitas w Warszawie oraz Grażyna Biernot (Czechy) – 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.
Program „Podyplomowe kształcenie młodzieży polskiego pochodzenia w Polsce”, dzięki któremu
studenci mają możliwość skorzystania z pomocy stypendialnej, będzie stanowił formę wyróżnienia
najbardziej aktywnych i kreatywnych stypendystów, którzy mają znaczące osiągnięcia w pracy na
rzecz środowiska polonijnego oraz bardzo dobre wyniki w nauce.
Rok 2008 był ostatnim, w którym nasza Fundacja otrzymała dofinansowanie od Fundacji
„Przezorność” na realizację programu „Podyplomowe kształcenie młodzieży polskiego
pochodzenia w Polsce”.
Ze względu na znaczenie, jakie w strategii edukacyjno-oświatowej Fundacji posiada ten program,
planujemy jego kontynuowanie w oparciu o środki, o które wystąpiliśmy do Senatu RP.
Chcielibyśmy podkreślić, iż program kształcenia podyplomowego w Polsce zyskuje wśród
studentów polskiego pochodzenia coraz większą popularność. Fundacja zakłada, że nabierze
on charakteru ciągłego i będzie realizowany w perspektywie wielu lat.

IV. Program „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, którzy stają się znaczącą, wykształconą częścią mniejszości
polskiej w różnych krajach świata.
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 do współpracy studentów polskiego pochodzenia mieszkających poza
granicami Polski z polskim środowiskiem akademickim;
• nawiązywaniu kontaktów z osobami nie posiadającymi polskiego pochodzenia,
ale podejmującymi działania na rzecz Polski i środowisk polonijnych w krajach swojego
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•
•
•
•

zamieszkania;
wspieraniu aktywności stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA na rzecz ich działalności
w organizacjach polonijnych oraz samorządach lokalnych;
podjęciu współpracy Fundacji z władzami i samorządami studenckimi uczelni, w których uczą
się 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 i w Polsce.

1. Kluby stypendystów
Wszystkie działania związane z realizacją programu „Absolwent” podejmowane były przez Kluby
Stypendystów. W 2008 r. w 12 Klubach działało ponad 1100 osób. Kluby, zachowując swoją pełną
autonomię, włączały się nie tylko w realizację programów edukacyjnych Fundacji,
ale podejmowały działania związane z szeroko rozumianą promocją Polski i zachowaniem
polskiego dziedzictwa kulturowego, a także organizowały imprezy dla środowisk polonijnych i na
co dzień współpracowały z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi. Pomysłodawcami
większości projektów realizowanych przez Kluby byli ich liderzy, a rola Fundacji sprowadzała się
do inspirowania i podpowiadania najlepszych rozwiązań. Godny podkreślenia jest fakt, że Kluby
w coraz większym stopniu starają się samodzielnie pozyskiwać fundusze na swoją działalność,
zaś dofinansowanie przez Fundację poszczególnych projektów nie przekracza 50 proc. kosztów.
W 2008 r. znacznie wzrosła liczba projektów międzynarodowych wymagających współpracy
dwóch lub więcej Klubów. Wspólne działania przyczyniły się do integracji młodzieżowego
środowiska polonijnego oraz do wzmocnienia wiarygodności Klubów jako partnerów dla innych
podmiotów. Wzrost znaczenia Klubów spowodował konieczność podjęcia działań zmierzających
do uregulowania ich sytuacji prawnej. W ostatnim kwartale 2008 r. zebraliśmy informacje
o możliwościach zarejestrowania Klubów jako organizacji pozarządowych w poszczególnych
krajach. Starania Fundacji a także senatorów i posłów RP, którzy zapoznali się bezpośrednio
z dorobkiem i osiągnięciami niektórych Klubów, zmierzają do ugruntowania pozycji tych
nieformalnych grup. Swoimi działaniami stworzyły one nową jakość w życiu polonijnym oraz
korzystnie wpływają na zmiany w dość konserwatywnych środowiskach polonijnych.
W 2008 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. Dofinansowaliśmy m.in. Warsztaty Fotograficzne, Warsztaty
Garncarskie zorganizowane w ramach akcji „Ginące zawody”, akcję charytatywną „Gwiazdka dla
sierot” (Litwa); Dni Kultury Studenckiej, Konferencję Ekonomiczną (Czechy); projekt
pn. „Międzynarodowy Konkurs Polskiej Piosenki Estradowej na Łotwie” (Łotwa);
Walne Zgromadzenie przedstawicieli młodych Polaków (Rumunia); projekt pn. „Szkolenie
liderów”, kurs „Pierwsza Praca”, akcję charytatywną „Podaruj dzieciom Święta”, kursy języka
polskiego dla młodzieży polskiego pochodzenia, Kiermasz Świąteczny (Ukraina); projekt
pn. „Rozwój organizacji polonijnych” (Mołdawia); koncert charytatywny pn. „Promień nadziei”
na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wychowanków Domu Dziecka oraz dzieci z rodzin
wielodzietnych, konkurs historyczny „Czy znasz polskie Grodno?” oraz konkurs fotograficzny
„Zabytkowe Grodno”, konferencję pn. „Nasza tradycja”, Warsztaty Ekonomiczne pn. „Biznes –
założenie i prowadzenie firmy”, Warsztaty Dziennikarskie pn. „Jak założyć i prowadzić gazetę
lub czasopismo?” oraz cykl wykładów „Historia polskiej muzyki” (Białoruś).
W marcu w wyniku tragicznego wypadku stypendystka Fundacji SEMPER POLONIA Swietłana
Łaszyna doznała poważnych poparzeń. Obecnie jest po kilku poważnych zabiegach, jednak przed
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nią jeszcze długie miesiące leczenia i rehabilitacji. Wiążą się z tym ogromne koszty finansowe,
których najbliższa rodzina Swietłany nie jest w stanie udźwignąć. Za pośrednictwem swojej strony
internetowej Fundacja zwróciła się do wszystkich stypendystów i osób, którym los Swietłany nie
jest obojętny z prośbą o wsparcie finansowe jej leczenia. Zbiórka pieniędzy na jej leczenie została
także zorganizowana przez lwowski Klub Stypendystów na wyższych uczelniach i w szkołach
średnich. Lwowski Klub Stypendystów aktywnie włączył się w przygotowanie Polonijnej Giełdy
Pracy we Lwowie. Giełda odbyła się 13 grudnia w polskiej szkole nr 10. Udział w niej wzięło
ponad 200 studentów i absolwentów polskiego pochodzenia.
W lipcu i sierpniu najaktywniejsi członkowie Klubów Stypendystów wzięli udział
w przygotowywanych corocznie przez Fundację „Warsztatach Historycznych”, „Warsztatach
Ekonomicznych” oraz „Szkole Liderów”.
2. Warsztaty Ekonomiczne
W dniach od 26 lipca do 2 sierpnia 2008 r. Fundacja SEMPER POLONIA zorganizowała I edycję
Warsztatów Ekonomicznych. Było to tygodniowe seminarium adresowane do byłych i obecnych
stypendystów, zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W kwietniu
zwróciliśmy się z prośbą do polskich placówek dyplomatyczno – konsularnych, Klubów
Stypendystów oraz młodzieżowych organizacji polonijnych o wytypowanie osób, szczególnie
zaangażowanych w działalność społeczną i zainteresowanych zdobyciem doświadczenia
w prowadzeniu firmy. Ostatecznie udział w szkoleniu wzięło 22 absolwentów i studentów
polskiego pochodzenia z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy i Ukrainy.
W I półroczu 2008 r. Fundacja wystąpiła z propozycją współpracy do władz SGH, jednak słaby
odzew ze strony uczelni i brak konkretnych ustaleń spowodował, iż postanowiliśmy zaprosić
do udziału w tworzeniu programu merytorycznego Warsztatów czołowe polskie organizacje życia
gospodarczego – Krajową Izbę Gospodarczą, Konfederację Pracodawców Polskich oraz ekspertów
związanych z Ośrodkami Wspierania Przedsiębiorczości. Wykłady zostały przygotowane
oraz przeprowadzone przez Tomasza Niesiołowskiego i Kazimierza Kisiela, ekspertów z zakresu
przedsiębiorczości, biznes planów oraz marketingu małych firm. Podczas wykładów młodzież
dowiedziała się m.in. w jaki sposób znaleźć dziedziny produkcji czy usług, na które istnieje
zapotrzebowanie na rynku, poznała proces tworzenia firmy od momentu zarejestrowania,
przez prowadzenie polityki kadrowej, wybór technik marketingowych do uzyskiwania dochodów
i właściwego ich inwestowania. Zaproszeni wykładowcy przygotowali także praktyczne ćwiczenia
z zakresu tworzenia biznes planów małych firm. Uczestnicy szkolenia spędzili jeden dzień
w Krajowej Izbie Gospodarczej, gdzie podczas seminarium wysłuchali wykładu pana Marka
Kłoczko – Sekretarza Generalnego KIG-u na temat marki polskiej, zapoznali się z działalnością
organizacji, poznali jej programy m.in. projekt internetowy KIGNET oraz program aktywizacji
zawodowej kobiet. Omówiono także perspektywy rozwoju krajów Europy Środkowo –
Wschodniej po wejściu do UE. Na zakończenie spotkania właściciele firm Art – Media, Elbarto
oraz Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji Pantera przedstawili multimedialne prezentacje
swoich firm.
Seminarium przygotowane przez KIG składało się nie tylko z bloków wykładowych, po każdym
wystąpieniu studenci mogli zadawać prelegentom pytania i dyskutować na szczególnie interesujące
ich tematy. Uczestnicy Warsztatów byli także gośćmi Konfederacji Pracodawców Polskich.
Podczas spotkania prezes Andrzej Malinowski oraz przedstawiciele KPP zaprezentowali
działalność organizacji, jej historię, misję, strukturę organizacyjną oraz rolę, jaką odgrywa
w polskim życiu gospodarczym. Mechanizm funkcjonowania firmy na polskim rynku przedstawili
goście z firm Ernst&Young oraz PTK Centertel. Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat
perspektyw ekonomicznych krajów Europy Środkowo – Wschodniej, poprowadzoną
przez pana Janusza Omietańskiego, eksperta KPP do spraw zagranicznych. Dzięki uprzejmości
dyrekcji Praskiej Giełdy Spożywczej w Ząbkach studenci mogli odwiedzić kilka czołowych firm
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funkcjonujących na Giełdzie oraz spotkać się z panem Dariuszem Bliźniakiem, wiceprezesem
zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych. Podczas swojego
wykładu przedstawił on działalność Giełdy, profil tamtejszych firm oraz omówił inicjatywy
podejmowane na rzecz promowania przedsiębiorczości w Polsce.
Warsztaty Ekonomiczne zakończyły się spotkaniem, w którym udział wzięli przedstawiciele Rady
Fundacji: Feliks Kulikowski i Jan Rurański, wicedyrektor Gabinetu Marszałka Senatu RP Zdzisław
Iwanicki, prezes Marek Hauszyld i pracownicy Fundacji. Podczas spotkania rozmawiano
o działalności społecznej młodzieży polonijnej oraz o perspektywach zatrudnienia w Polsce
i krajach ich zamieszkania. Stypendyści z zaproszonymi gośćmi rozważali możliwość stworzenia
portalu internetowego skierowanego do młodzieży polonijnej na całym świecie.
3. Szkoła Liderów
W dniach od 17 do 25 sierpnia 2008 r. Fundacja SEMPER POLONIA zorganizowała IV edycję
„Szkoły Liderów”. Podobnie jak w 2007 r. do Fundacji wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń osób,
zainteresowanych udziałem w szkoleniu, co znacznie przekraczało liczbę miejsc, jakimi
dysponowała Fundacja. Kluby oraz organizacje młodzieżowe zgłosiły do udziału
w „Szkole Liderów” swoich najaktywniejszych przedstawicieli, działających nie tylko
w środowisku polonijnym, ale także lokalnym. Aby uniknąć przypadkowości w doborze
uczestników niektóre kandydatury konsultowaliśmy z pracownikami polskich placówek
dyplomatyczno-konsularnych oraz organizacjami polonijnymi. Ostatecznie w szkoleniu udział
wzięło 26 przedstawicieli Klubów Stypendystów, organizacji studenckich i pozarządowych
z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii oraz Ukrainy.
Szkolenie zostało przeprowadzone w dwóch grupach – początkującej i zaawansowanej.
Było to spowodowane różnym poziomem zaangażowania uczestników szkolenia w życie
społeczne oraz zróżnicowanym doświadczeniem w prowadzeniu Klubów. Grupa początkująca
wzięła udział 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, zasad poprawnego konstruowania budżetu oraz promocji
projektu. Program dla grupy zaawansowanej został poszerzony o takie zagadnienia jak
umiejętności lidera w różnych sytuacjach, jego rola w zespole i główne obszary działania,
najważniejsze kompetencje w zespole, przepływ informacji – odpowiedzialność lidera, elementy
zarządzania oraz wystąpienia publiczne. Program merytoryczny szkolenia został przygotowany
i zrealizowany przez trenerów ze Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”.
Jednym z celów IV edycji było umożliwienie nawiązania kontaktów między liderami polonijnymi,
skupionymi wokół Fundacji a liderami polskimi, związanymi ze Stowarzyszeniem „Szkoła
Liderów”. Z tego powodu Fundacja wraz ze Stowarzyszeniem „Szkoła Liderów” zorganizowała
spotkania z polskimi liderami życia społecznego. Dzięki uprzejmości pana Jakuba Bułata młodzież
mogła poznać działalność Księgarni & Kawiarni „Tarabuk” na Powiślu. Uczestnicy szkolenia
zostali także zaproszeni przez pana Przemysława Paska i Fundację „Ja Wisła” na projekcję filmu
E. Borzęckiej w ramach programu „KinoMost”. Dzięki tym spotkaniom młodzież poznała ciekawe
projekty, które będzie mogła przenieść do swoich krajów. Fundacja wystąpiła także do Ośrodka
Studiów Wschodnich z propozycją zorganizowania spotkania w formie debaty dotyczącej
problematyki rozwoju demokracji w krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Mimo pozytywnej
decyzji kierownictwa Ośrodka, debata nie odbyła się ze względu na rozwijający się w tym czasie
konflikt gruziński. Podczas szkolenia pracownicy Fundacji konsultowali z władzami
poszczególnych Klubów harmonogramy działań do końca 2008 r., plany na 2009 r., kierunki
rozwoju i wyzwania stojące przed Klubami. Szkolenie zakończyło się spotkaniem i dyskusją,
w której udział wzięli uczestnicy „Szkoły Liderów”, senator Łukasz Abgarowicz,
wiceprzewodniczący Rady Fundacji Jan Rurański, prezes Fundacji Marek Hauszyld, pracownicy
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Fundacji oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”. Podczas dyskusji przedstawiono
kierunki dalszego rozwoju poszczególnych Klubów oraz konieczność podjęcia działań na rzecz
wzmocnienia ich roli w środowiskach polonijnych.
4. Staże i praktyki zawodowe
Program stażowy jest integralną częścią strategii edukacyjno-oświatowej Fundacji SEMPER
POLONIA realizowanej w ramach programu Absolwent. Fundacja wychodząc naprzeciw
potrzebom młodych ludzi polskiego pochodzenia, w porozumieniu z polskimi firmami oraz
placówkami dyplomatyczno-konsularnymi organizuje od 1998 r., głównie w okresie wakacji staże
i praktyki zawodowe dla najlepszych stypendystów – studentów ostatnich lat studiów oraz
absolwentów. Trudna sytuacja na rynku pracy oraz duże bezrobocie przyczyniły się do wzrostu
wymagań od kandydatów na pracowników. Pracodawcy doświadczenia zawodowego oczekują od
osób, które dopiero ukończyły studia.
Fundacja realizując program stażowy pomaga młodym ludziom stawiać pierwsze kroki w swojej
karierze zawodowej. Staże są pewnego rodzaju formą nagrody za całoroczną pracę dla szczególnie
wyróżniających się studentów polskiego pochodzenia. Rekrutacja prowadzona jest przy
współpracy z Klubami Stypendystów oraz ambasadami i konsulatami RP, w oparciu o oferty
wynegocjowane przez Fundację z firmami i przedsiębiorstwami m.in. Sanitec Koło, Budimex S.A.,
Konfederacja Pracodawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, JAR-eprasa; PERI Polska.
Z powodu często powtarzających się rezygnacji ze stażu, na kilka dni przed planowanym
przyjazdem, Komisja Stypendialna wprowadziła nowy zapis do Regulaminu Stypendialnego
Fundacji, mówiący o tym, że stypendium może zostać cofnięte w sytuacji nie dotrzymania przez
stypendystę terminu potwierdzenia udziału w szkoleniach, warsztatach lub praktykach
zawodowych organizowanych przez Fundację SEMPER POLONIA.
W 2008 r. zorganizowaliśmy staże dla 23 studentów i absolwentów polskiego pochodzenia
z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Ukrainy i Rosji.
5. Polonijna Giełda Pracy
Polonijna Giełda Pracy jest naturalnym rozszerzeniem programu stypendialno-stażowego Fundacji
SEMPER POLONIA prowadzonego od 1998 r. i związanego ściśle z innymi programami
edukacyjnymi Fundacji. Ich ukoronowaniem jest nasza pomoc dla absolwentów uczelni wyższych
– stypendystów Fundacji w znalezieniu pracy w krajach ich zamieszkania, w zagranicznych filiach
polskich firm bądź w miejscowych firmach, które są zainteresowane współpracą z Polską.
Wielu stypendystów nie znajdując zatrudnienia zgodnego z kierunkiem ukończenia studiów,
podejmuje zajęcia dorywcze przez co środki włożone w ich wykształcenie nie zostają właściwie
wykorzystane. Kontakty, jakie nawiązaliśmy z naszymi stypendystami w trakcie studiów i ich
aktywny udział w realizacji niektórych programów Fundacji, pozwalają na rekomendowanie
sprawdzonych osób jako potencjalnych pracowników.
Dowodem na to jest np. firma Sanitec Koło, która poprosiła nas o pomoc w rekrutacji
pracowników na stanowisko specjalisty ds. komunikacji marketingowej oraz specjalisty
ds. finansowych. Ogłoszenia w sprawie pracy zamieściliśmy na naszej stronie internetowej
i na bieżąco otrzymywane od naszych stypendystów CV przesyłaliśmy do firmy Sanitec Koło.
Chęć podjęcia pracy w Polsce zgłosiły cztery osoby z Ukrainy: Witali Kobylański, Julia Umańska,
Ludmiła Hano oraz Wiland Artur.
Dzięki wieloletniej współpracy z firmą Sanitec Koło Fundacja zorganizowała 2 praktyki
zawodowe dla stypendystów Fundacji w siedzibie firmy w Kole. Praktykę zawodową w tym roku
w firmie Sanitec Koło zdobywały: Irena Hałamaj z Ukrainy oraz Karolina Karpovici z Mołdawii.
Do Fundacji zaczęło napływać coraz więcej ofert pracy od przedsiębiorców zainteresowanych
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zatrudnieniem naszych stypendystów zarówno w Polsce jak i za granicą. W związku z tym
zaplanowaliśmy zorganizowanie w Grodnie i we Lwowie „Polonijnej Giełdy Pracy” – spotkań ze
stypendystami i przedsiębiorstwami oraz przedstawicielami firm mającymi oddziały w krajach
Europy Środkowo-Wschodniej.
Ponieważ zdecydowanie więcej ofert pracy napływało dla stypendystów z Ukrainy Fundacja
podjęła decyzję o zorganizowaniu w tym roku Giełdy Pracy we Lwowie. Dla stypendystów
z Białorusi zainteresowanych podjęciem pracy w kraju swojego zamieszkania, czy też w Polsce
przygotowaliśmy ankiety, które ułatwią nam pomoc w pośrednictwie pracy i rekomendacji tych
osób przedsiębiorcy poszukującemu pracownika na konkretne stanowisko.
13 grudnia 2008 r. Fundacja wraz Klubem Stypendystów zorganizowała w Polskiej Szkole nr 10
we Lwowie „Polonijną Giełdę Pracy”, w której uczestniczyło ponad 200 stypendystów Fundacji
SEMPER POLONIA zainteresowanych zatrudnieniem w polskich i ukraińskich firmach
po ukończeniu studiów.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: wiceprzewodniczący Senackiej Komisji ds. Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą - Łukasz Abgarowicz, konsul generalny we Lwowie - Grzegorz Opaliński,
konsul Waldemar Kowalski, wiceprzewodniczący Krajowej Izby Gospodarczej, przewodniczący
Rady Fundacji - Feliks Kulikowski, dyrektor generalny Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Wacław Pawlak, przedstawiciel Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej we Lwowie - Włodzimierz
Grynowiec oraz przedsiębiorcy związani z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą we Lwowie, m.in.
przedstawiciele: oddziału Raiffeisen Bank we Lwowie, BCJ Konsulting Sp. z o.o.,
Cetno Poland Sp. z o.o.
W trakcie spotkania, które prowadzili: prezes Fundacji SEMPER POLONIA Marek Hauszyld
i przewodnicząca lwowskiego klubu stypendystów Ola Winiarska młodzież polonijna miała okazję
zapoznać się z perspektywami zatrudnienia w polskich i ukraińskich firmach oraz działaniach
podejmowanych przez Fundację na rzecz zapewnienia pracy stypendystom po ukończeniu studiów.
Konsul Generalny RP we Lwowie Grzegorz Opaliński, zadeklarował daleko idącą pomoc
dla rozwoju klubu stypendystów i zachęcał ich do utrzymywania bliskich kontaktów z konsulatem.
Senator Łukasz Abgarowicz poinformował o roli polskiego Senatu w działaniach na rzecz Polonii
i Polaków w świecie, natomiast Dyrektor Generalny Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej
Wacław Pawlak powiedział o perspektywach jakie mają przed sobą stypendyści Fundacji, biorąc
pod uwagę wykształcenie, znajomość języka polskiego i zdobyte doświadczenie. W trakcie
spotkania doszło do ożywionej dyskusji, w której stypendyści mówili o swoich oczekiwaniach
związanych ze znalezieniem pracy oraz dzielili się swoimi oczekiwaniami i obiekcjami na temat
zatrudnienia w Polsce i na Ukrainie. Na wszystkie pytania i wątpliwości stypendystów zaproszeni
goście starali się szczegółowo odpowiadać i udzielać wskazówek oraz porad.
Na zakończenie „Polonijnej Giełdy Pracy” stypendyści wypełniali ankiety, które będą podstawą
do stworzenia bazy osób poszukujących pracy w różnych branżach na Ukrainie i w Polsce, a także
pomogą przedsiębiorcom zaoferować młodzieży ciekawą i atrakcyjną pracę.

V.

Ocalmy od zapomnienia

Głównymi założeniami programu „Ocalmy od zapomnienia”, który Fundacja realizuje 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
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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.
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 RP.
Organizowane przez Kluby Rajdy Odkrywców miały na celu nie tylko zapoznawanie się z polskim
dziedzictwem kulturowym przez młodzież, ale także dokumentowanie zapomnianych wydarzeń
poprzez kontakty z ludźmi pamiętającymi dawne polskie dzieje. 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. Wspieraliśmy również
działania
Klubów
związane
z
opieką
nad miejscami
pamięci
narodowej.
Stypendyści zorganizowali szereg akcji porządkowych na wielu polskich cmentarzach,
znajdujących się poza granicami kraju oraz na zagranicznych nekropoliach, na których znajdują się
polskie groby. Zaprosiliśmy także młodzież polskiego pochodzenia z całego świata do wzięcia
udziału w IV edycji konkursu „Ocalmy od zapomnienia – Polskie losy”. Do konkursu zgłoszono
ponad 40 prac z Belgii, Białorusi, Ukrainy, Holandii, Litwy, Łotwy, Rosji oraz Mołdawii.
1. Rajdy Odkrywców oraz opieka nad zabytkami i upamiętnianie miejsc związanych z Polską
W 2008 r. Kluby zorganizowały Rajdy Odkrywców na Białorusi, Litwie, Łotwie, Ukrainie oraz
w Czechach i Rumunii. Udział w nich wzięło kilkaset młodych ludzi polskiego pochodzenia.
Wśród zrealizowanych projektów znalazł się m.in. Rajd Odkrywców pn. „Bliski nam Lwów”,
zorganizowany przez litewskich stypendystów; Rajd Odkrywców pn. „W poszukiwaniu własnych
korzeni” na Ukrainie, zorganizowany przez czeski Klub Stypendystów; projekty „Świątynie
Łatgalii” oraz „Polskość własna, polskość znaleziona – śladami Platerów”, przygotowane przez
Klub łotewski; „Rajd Pamięci” do Rumna (Ukraina) oraz Rajd Odkrywców pn. „Polskie perły
białoruskiego Polesia” (Białoruś).
Przez cały rok studenci polskiego pochodzenia odwiedzali i otaczali opieką najważniejsze miejsca
pamięci związane z polską obecnością w krajach swojego zamieszkania. Prace porządkowe objęły
m.in. pomnik poległych żołnierzy w Stonawie, pomnik poległych w Cieszynie (Czechy);
uporządkowanie zdewastowanych grobów Polaków poległych w Rumunii w okresie II Wojny
Światowej; Cmentarz Polski w Żytomierzu, polskie cmentarze w Chyrowie, Żydaczowie,
Podkamieniu, Stryju oraz Cmentarz Orląt Lwowskich i Łyczakowski (Ukraina); Polski Cmentarz
w Kiszyniowie (Mołdawia); Cmentarz Katolicki w Grodnie oraz Cmentarz Kalwaryjski w Mińsku.
2. Konkurs „Ocalmy od zapomnienia”
W 2008 r. Fundacja zorganizowała IV edycję konkursu „Ocalmy od zapomnienia”.
W I półroczu trwały prace nad zmianą formuły konkursu. Biorąc pod uwagę postulaty członków
jury oraz uczestników kolejnych edycji konkursu Fundacja podjęła decyzję o zawężeniu tematyki
konkursowej i wyznaczaniu co roku tematu przewodniego. W 2008 r. konkurs odbył
się pod hasłem „Ocalmy od zapomnienia” – „Polskie losy”. Na przełomie marca i kwietnia
Fundacja wprowadziła niezbędne modyfikacje do regulaminu konkursu. Modyfikacje dotyczyły
w głównej
mierze
doprecyzowania
zakresu
tematycznego
prac
konkursowych.
W kwietniu Fundacja przekazała informację o rozpoczęciu IV edycji konkursu
„Ocalmy od zapomnienia” polskim placówkom dyplomatyczno-konsularnym, organizacjom
17

polonijnym, Instytutom Polskim, mediom polonijnym oraz Klubom Stypendystów.
Wszystkie ww. organizacje i instytucje otrzymały obowiązujący regulamin. Po raz pierwszy
Fundacja przeprowadziła akcję informacyjną na tak szeroką skalę. Informacje o konkursie zostały
przekazane do ponad 300 organizacji i instytucji społeczno – kulturalnych, bibliotek, teatrów
polskich, Domów Polskich, placówek muzealnych, organizacji harcerskich i parafii z 69 państw
oraz pojawiły się także na stronie internetowej Fundacji www.semperpolonia.pl i były na bieżąco
aktualizowane. Jesienią otrzymaliśmy pierwsze prace konkursowe i rozpoczęliśmy techniczne
przygotowania do przedstawienia członkom jury prac w wersji elektronicznej.
16 grudnia 2008 r. jury konkursu „Ocalmy od zapomnienia - Polskie losy” w składzie: Maciej
Rymkiewicz - przewodniczący (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), Dorota
Janiszewska-Jakubiak (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Marek Hauszyld
(Fundacja SEMPER POLONIA), Grzegorz Mędykowski (Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych), Róża Krzywobłocka-Laurów (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami), Halina Ostas
(Polskie Radio – Program dla Zagranicy) oraz Katarzyna Skowron i Aleksandra Żórawska
(Fundacja SEMPER POLONIA - sekretarz jury) dokonało oceny nadesłanych prac konkursowych.
Do udziału w konkursie „Ocalmy od zapomnienia” zgłoszono ponad 40 prac z Belgii, Białorusi,
Ukrainy, Holandii, Litwy, Łotwy, Rosji oraz Mołdawii, z czego 33 prace zakwalifikowano
do oceny przez jury. Członkowie jury podkreślili wysoki poziom prac i po gorącej dyskusji
zaproponowali inne, niż przewidywał regulamin, nagrodzenie i wyróżnienie laureatów konkursu
oraz podział nagród.
Jury uhonorowało I nagrodą ex aequo Sergiusza Bojarczuka (Białoruś) za pracę
„Zdjęcie nad kominkiem” oraz Aleksieja Ulitina (Rosja) za pracę „Pamięci przodków”; II nagrodą
Tomasza Kamińskiego (Holandia) za pracę „Adolf Wilhelm Krasnopolsky w Amsterdamie”; III
nagrodą ex aeuquo Martynę Fałkowską (Belgia) za pracę „Carpe Diem – spotkanie z Markiem
Perlmanem”, Jarosławę Klimczuk (Ukraina) za pracę „Rodzinna opowieść”, Jędrzeja Kowalczuka
(Litwa) za pracę „Wincenty Salwiński - ostatnia warta” i Alicję Nesterową (Ukraina) za pracę
„Losy polskich rodzin – Dąbroweckich i Przybykowskich”. Decyzją jury wyróżnienia otrzymali:
Oliwia Sala (Belgia), Sergiusz Berezowski (Ukraina) oraz Sergiusz Hannoczka (Rosja).
Nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Julia Bartoszewicz
(Litwa) za pracę „W naszych sercach i mogiłami żołnierzy znaczone - groby znad Niemna 1920 r”.
Podczas obrad członkowie jury, reprezentujący różne instytucje zobowiązali się do ufundowania
nagród rzeczowych dla uczestników konkursu. Nagrody ufundowała Naczelna Dyrekcja Archiwów
Państwowych, Polskie Radio – Program dla Zagranicy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Wszystkim uczestnikom konkursu Towarzystwo Opieki nad Zabytkami przekaże
roczniki miesięcznika „Spotkania z Zabytkami”. Jury postanowiło także zakwalifikować
do publikacji większość prac konkursowych, które zostaną włączone do III tomu książki „Śladami
naszego dziedzictwa” w ramach serii wydawniczej Fundacji SEMPER POLONIA.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone za pośrednictwem Polskiego Radia – Program dla Zagranicy
oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Fundacji.
3. Warsztaty Historyczne
W dniach 5 – 12 lipca 2008 r. Fundacja SEMPER POLONIA zorganizowała II edycję Warsztatów
Historycznych. W kwietniu Fundacja zwróciła się do polskich placówek dyplomatycznokonsularnych, organizacji polonijnych oraz Klubów Stypendystów z prośbą o wytypowanie osób,
szczególnie zainteresowanych ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego w świecie.
W Warsztatach udział wzięli studenci polskiego pochodzenia z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy
i Ukrainy. Głównym celem Warsztatów było zapoznanie młodzieży polonijnej z polskim
dziedzictwem kulturowym. Uczestnicy Warsztatów mieli okazję zwiedzić Muzeum Powstania
Warszawskiego, Zamek Królewski, PKiN oraz przejść Traktem Królewskim do Starego Miasta.
Młodzież zwiedziła także Łazienki Królewskie m.in. Pałac Myślewicki, Pałac na Wyspie,
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Amfiteatr oraz Starą Pomarańczarnię. Do współpracy przy przygotowaniu programu
merytorycznego Fundacja zaprosiła Muzeum Narodowe oraz Muzeum Wojska Polskiego.
Zajęcia dla uczestników Warsztatów zorganizowało Muzeum Pałac w Wilanowie. Przez cały dzień
młodzież mogła zwiedzać m.in. rezydencję i ogrody królewskie. Studenci odwiedzili także
Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Następnie uczestnicy szkolenia udali się
do Nieborowa, gdzie odwiedzili pałac, park oraz manufakturę majoliki. Przewodnikiem po pałacu
i jego najcenniejszych eksponatach był pan Stefan Górski – kurator nieborowskiego muzeum.
Po zwiedzeniu pałacu uczestnicy Warsztatów udali się do parku w Arkadii. Do współpracy przy
przygotowaniu programu merytorycznego zaprosiliśmy także Towarzystwo Naukowe Płockie.
Podczas spotkania zorganizowanego przez Dyrektora Biura Zarządu pana Andrzeja Kansy
młodzież wysłuchała wykładu ks. prof. dr hab. Michała Mariana Grzybowskiego na temat historii
Płocka. Uczestnicy szkolenia zwiedzili także założoną w 1820 r. bibliotekę im. Zielińskich
jedną z najstarszych bibliotek w Polsce. Pracownicy Towarzystwa przygotowali również wykład
na temat średniowiecznych starodruków, połączony z prezentacją najcenniejszych eksponatów.
Popołudniu uczestnicy Warsztatów odwiedzili Muzeum Mazowieckie, w którym uczestniczyli
w lekcji historii przygotowanej przez przewodnika. Na zakończenie wizyty w Płocku stypendyści
zwiedzili Bazylikę katedralną na nadwiślańskim Wzgórzu Tumskim. Warsztaty zakończyły się
spotkaniem studentów z dyrektorem Biura Zarządu Fundacji panem Ireneuszem Chodorkiem
oraz pracownikami Fundacji. Podczas spotkania uczestnicy szkolenia przedstawili
swoją działalność w środowiskach polonijnych oraz podzielili się wrażeniami z pobytu w Polsce.
4. „Muzyka mową duszy” – prezentacja polskiej kresowej kultury śpiewaczej na Górnym
Śląsku
W I półroczu 2008 r. Fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Muzyka mową
duszy”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w październiku 2008 r. Fundacja zorganizowała
pobyt chóru „Polesie” w Polsce. Przedsięwzięcie zostało przygotowane przy współpracy z rudzkim
Stowarzyszeniem Chór Mieszany „Słowiczek” oraz Urzędem Miasta Ruda Śląska. W maju
ustalono wstępny budżet realizacji projektu w Polsce – częściowo koszty pobytu artystów
w Rudzie Śląskiej zostały pokryte przez samorząd miasta oraz rodziny, działające w rudzkim
chórze. Umożliwiło to zminimalizowanie kosztu pobytu artystów w Polsce. Partnerzy Fundacji
przy organizacji tego projektu – Stowarzyszenie Chór Mieszany „Słowiczek” i Urząd Miasta Ruda
Śląska zabezpieczyli zakwaterowanie, wyżywienie oraz zorganizowali akcję informacyjną
dotyczącą występów Chóru na Górnym Śląsku. Chór „Polesie” przebywał w Polsce od 21 do 25
października. Dnia 22 października odbył się koncert galowy Chórów „Polesie” i „Słowiczek”
w ramach Rudzkiej Jesieni Kulturalnej w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty.
Wśród zaproszonych gości znalazł się pan senator Bronisław Korfanty, posłowie z Górnego
Śląska, prezes Fundacji SEMPER POLONIA pan Marek Hauszyld, przedstawiciele władz Rudy
Śląskiej oraz śląskich organizacji pozarządowych. Urząd Miasta Ruda Śląska pomógł
w zorganizowaniu kilku wspólnych występów obu Chórów m.in. w kościele św. Józefa, które były
okazją do promowania europejskiego dziedzictwa kulturowego i umożliwiły zaprezentowanie
szerszej publiczności twórczości zespołów wywodzących się z małych „ojczyzn” – Polesia
i Górnego Śląska. Chór spotkał się także z rudzką młodzieżą w świetlicy socjoterapeutycznej
stowarzyszenia św. Filipa Nereusza oraz z mieszkańcami i władzami miasta Ruda Śląska.
Podczas spotkania odbyła się krótka konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli lokalnych
mediów. Wizytę Chóru „Polesie” poprzedziła, zorganizowana przez Caritas Archidiecezji
Katowickiej, zbiórka darów rzeczowych dla Polaków mieszkających na terenie Białorusi (obwód
brzeski). W trakcie wizyty Polacy z Brześcia mieli okazję zwiedzić Tarnowskie Góry, Pszczynę
oraz Częstochowę. Kilkudniowy pobyt w Rudzie Śląskiej pomógł nawiązać naszym rodakom
z Brześcia bezpośrednie znajomości z członkami rudzkiego Chóru „Słowiczek” oraz poznać
górnośląską tradycję oraz kulturę. Jesienią 2008 r. Fundacja złożyła wniosek o dofinansowanie
rewizyty Chóru „Słowiczek” na Białorusi. Realizacja projektu planowana jest na maj 2009 r.
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Honorowy patronat nad wizytą rudzkiego Chóru na Białorusi objął Konsulat Generalny RP
w Brześciu.

VI. Ex Libris POLONIA
Program „Ex Libris POLONIA”, realizowany od 1999 r., stał się integralną częścią strategii
edukacyjno – oświatowej Fundacji SEMPER POLONIA. Głównym celem programu
jest wzbogacanie oraz tworzenie nowych księgozbiorów w pracowniach polonistycznych, szkołach
polskich i instytucjach polonijnych, bibliotekach publicznych, polskich parafiach oraz klubach
polonijnych w większych skupiskach Polonii w świecie, a także doposażenie tych instytucji
w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy. Rola tych placówek, jako swoistych
centrów oświaty i kultury polskiej, jest nie do przecenienia. Korzystają z nich nie tylko uczniowie
i studenci, lecz całe społeczności polonijne.
Od chwili powstania program Ex Libris POLONIA był prowadzony w ścisłej współpracy
z polskimi placówkami dyplomatyczno – konsularnymi, które nie tylko opiniowały informacje
o potrzebach poszczególnych placówek oświatowych, ale do 2006 r. starały się pomóc nam
w dystrybucji darów. Od ponad dwóch lat mamy coraz większe kłopoty z transportem
i dostarczaniem darów, bowiem restrykcyjne zarządzenia MSZ uniemożliwiają nam korzystania
z pośrednictwa konsulatów. Pomimo porównywalnej do roku 2007 liczby zgłoszonych
zapotrzebowań, jakie napłynęły do Fundacji, program nie został właściwie doceniony przez Senat
RP i na jego potrzeby otrzymaliśmy znacznie mniejsze dofinansowanie niż oczekiwaliśmy.
W efekcie byliśmy zmuszeni do znacznego uszczuplenia naszej oferty i wiele placówek
polonijnych nie otrzymało darów, na które czekały. Mimo ograniczeń finansowych staraliśmy się
z własnych środków finansowych zrealizować cześć potrzeb w zakresie podręczników,
wydawnictw encyklopedycznych i literatury pięknej. Pod koniec 2008 r. ukończyliśmy prace
związane z uruchomieniem elektronicznego systemu zarządzania zasobami instytucji polonijnych.
To przedsięwzięcie pozwoli nam w sposób jeszcze bardziej przejrzysty planować i realizować
program Ex Libris POLONIA, ale również weryfikować stan zaopatrzenia i sposób wykorzystania
darów przekazywanych środowiskom polonijnym. Sądzimy, że z zaproponowanych przez nas
rozwiązań będzie mógł korzystać Senat RP, resorty zainteresowane problematyką polonijną,
a także organizacje pozarządowe działające na rzecz Polonii.
1. Zamówienia publiczne
Ponad połowę przyznanej dotacji przez Senat RP przeznaczyliśmy na książki, a pozostałą część
na pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny. W kwietniu rozpoczęliśmy
przygotowania do zakupu darów. 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 16 czerwca ogłosiliśmy trzy postępowania na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu
audiowizualnego oraz komputerowego i biurowego. Otwarcie ofert nastąpiło 26 czerwca 2008 r.,
a po posiedzeniu komisji przetargowej 30 czerwca ogłosiliśmy rozstrzygniecie postępowania na
zakup pomocy dydaktycznych.
Od początku III kwartału 2008 r. kontynuowaliśmy postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego,
biurowego oraz audiowizualnego. 2 lipca, po rozstrzygnięciu przetargu na zakup pomocy
dydaktycznych, w którym wzięły udział trzy firmy: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół
„CEZAS”, Pierron Polska sp. z o.o., Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o., wniesiony został do
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Fundacji protest przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS”. Ze względu
na niezasadność argumentów komisja przetargowa protest oddaliła. 8 lipca podpisaliśmy umowę
na zakup pomocy dydaktycznych z firmą Pierron Polska sp. z o.o. Równocześnie ogłosiliśmy
rozstrzygnięcie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup sprzętu
komputerowego oraz biurowego do którego przystąpiły: Mikrosystem Group spółka jawna, Reset
sp. z o.o., Unia sp. z o.o., Datacom System S.A., Eldorado Computers spółka jawna,
Cezar sp. z o.o.. 14 lipca podpisaliśmy umowę na dostawę sprzętu z firmą Reset sp. z o.o.
Najdłużej trwało postępowanie dotyczące zakupu sprzętu audiowizualnego. W postępowaniu
wzięły udział tylko dwie firmy, z czego jedna złożyła niekompletną ofertę. Zgodnie z ustawą
wezwaliśmy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Niestety w związku z nie złożeniem
w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów zmuszeni byliśmy do unieważnienia
postępowania. W połowie lipca ponownie ogłosiliśmy przetarg w trybie zapytania o cenę na zakup
sprzętu audiowizualnego. Tym razem również otrzymaliśmy dwie oferty od firmy Dublet RTVAGD i Eldorado Computers spółka jawna. 1 sierpnia podpisaliśmy umowę na dostawę sprzętu
audiowizualnego ze spółką jawną Eldorado Computers, która zaoferowała korzystniejsze ceny.
Zakupy książek dla polskich i polonijnych placówek oświatowych rozpoczęliśmy w czerwcu
2008 r. i realizowaliśmy je stopniowo, w zależności od wolnej powierzchni magazynowej.
2. Przekazywanie darów
Od połowy sierpnia rozpoczęliśmy przekazywanie darów do ośrodków polonijnych za granicą.
Prace w tym okresie koncentrowały się na sporządzaniu indywidualnie dla każdej organizacji
zamówienia książek, sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz ich odbiorze od wydawców
i dostawców, przygotowywaniu paczek z darami do wysyłki oraz organizowaniu transportu.
W 2008 roku w ramach programu Ex Libris POLONIA dostarczyliśmy książki, pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny łącznie dla 18 pracowni polonistycznych
w 7 krajach oraz 201 szkół polskich i instytucji w 27 krajach. M.in. wyposażyliśmy Polską Szkołę
im. M. Kopernika w Brantford, Polską Szkołę im M. Konopnickiej w Oakville, Federację Polskich
Organizacji w Wiktorii, Polską Szkołę w Sydney, Bibliotekę Zjednoczenia Polskiego
im. I. Domeyki w Santiago de Chile, Katedrę Polonistyki Uniwersytetu Ankarskiego, Związek
Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Rosrath, Polską Szkołę w Neuss i Dormagen,
lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Stendhala w Grenoble, sobotnio - niedzielną szkółkę
języka polskiego dla dzieci działająca przy Stowarzyszeniu Polonii w Tyrolu, Polonijną Szkołę
Podstawową w Dublinie, sekcję polską przy Szkole Średniej w Luksemburgu, lektorat języka
polskiego na uniwersytecie w Lizbonie i Porto, Polską Szkołę Sobotnią w Geoteborgu, Szkołę
Średnią w Połuknie i Trokach, Szkołę Podstawową w Rakańcach i Szumsku, Ryską Średnią Szkołę
Polską im. I. Kozakiewicz w Rydze, Polskie Przedszkole nr 29 im. Jana Platera Gajewskiego
w Daugavpils, Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie, Muzeum
i Archiwum Węgierskiej Polonii, gabinet języka polskiego przy Domu Polskim w Suczawie,
lektorat języka polskiego w Katedrze Języków i Literatur Słowiańskich w Bukareszcie, lektorat
języka polskiego na Uniwersytecie w Belgradzie, Stowarzyszenie Obywateli Polskiej Narodowości
"Nadzieja" w Kerczu, Polskie Obwodowe Towarzystwo "Polonia" w Chersoniu, Stowarzyszenie
Polaków Gagauzji, lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie,
Stowarzyszenie Polska Macierz Szkolna na Białorusi, lektorat języka polskiego na Państwowym
Uniwersytecie Uralskim, Związek Polaków w Armenii.
W maju – na prośbę Senatu RP – podjęliśmy się doposażenia Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II
w Bostonie w sprzęt komputerowy, audiowizualny, pomoce szkolne i podręczniki. Oficjalną
zapowiedź wsparcia dla szkoły w Bostonie zapowiedziała w trakcie oficjalnych uroczystości
otwarcia X Zjazdu Nauczycieli Języka Polskiego w USA wicemarszałek Senatu RP
pani Krystyna Bochenek. Fundacja uzgodniła z dyrekcją szkoły specyfikację potrzebnego sprzętu
i przekazała kwotę 17500 USD do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku na sfinansowanie
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zakupu wyposażenia na miejscu w USA. Pierwsze zakupy zrealizowano w czerwcu, a kolejne
w drugiej połowie roku. Dokonano zakupu m.in. serwera, komputerów stacjonarnych i laptopów
oraz płaskich ekranów na wyposażenie szkolnej pracowni informatycznej w celu umożliwienia
prowadzenia zajęć w ramach ogólnego programu nauki informatyki dla klas od V do VIII.
Dla zapewnienia szybkiej realizacji omawianego zadania Fundacja zaangażowała najpierw własne
środki, a po finalnym zatwierdzeniu wniosku przez Prezydium Senatu RP , wystąpiliśmy
pod koniec roku o ich refundację.
Dla sprawnej realizacji programu Ex Libris POLONIA Fundacja musiała stworzyć odpowiednie
zaplecze logistyczne. Obecnie wynajmujemy trzy niewielkie magazyny w Warszawie, w których
przechowujemy zakupione ksiązki i sprzęt oraz przygotowujemy je do wysyłki za granicę.
Proces ten obejmuje skatalogowanie, oklejenie darów znakami programu Ex Libris, a następnie
ich zapakowanie i przygotowanie do ekspedycji. Fundacja, aby dostarczyć dary do poszczególnych
okręgów konsularnych i placówek oświatowych, korzystała z pomocy wielu firm i instytucji.
Zabierały one dary nieodpłatnie lub za stosunkowo niskie ceny. Część darów wysłana została
za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także firm spedycyjnych. W wielu przypadkach Fundacja
zmuszona była ponieść koszty związane z ocleniem przesyłki, a także dostarczeniem
do ostatecznego odbiorcy. Wszystkie przekazywane przez Fundację dary są specjalnie sygnowane
znakiem Ex Libris POLONIA, aby nie miały anonimowego charakteru a obdarowani wiedzieli,
że otrzymali wsparcie dzięki pomocy finansowej Senatu RP lub innego darczyńcy.
3. Elektroniczny system informacji o zasobach placówek polonijnych
W 2008 roku Fundacja kontynuowała proces informatyzacji obsługi programu Ex Libris
POLONIA poprzez opracowanie i wdrożenie elektronicznego systemu informacji o zasobach
instytucji polonijnych. Prace związane z utworzeniem tego sytemu prowadzone były wspólnie
z firmą eZespół Polska, która ma doświadczenie w tworzeniu podobnych baz danych.
W celu sprawnego funkcjonowania sytemu zakupiliśmy serwer oraz niezbędny sprzęt
i odpowiednie oprogramowania. W grudniu 2008 r. otrzymaliśmy „Elektroniczny system
informacji o zasobach placówek polonijnych” do testowania. System umożliwi generowanie
raportów i zestawień dotyczących wyposażenia oraz historii pomocy z podziałem na konkretne
placówki, w rozbiciu na lata i rodzaj przekazanych przedmiotów. Od stycznia 2009 r.
rozpoczniemy wprowadzanie danych archiwalnych dotychczasowych beneficjentów Fundacji wraz
z dokumentacją darów jakie im przekazaliśmy ze środków Senatu RP. Po uzupełnieniu systemu
powstanie baza, która pozwoli zarówno Fundacji jak i Senatowi RP, Ministerstwu Spraw
Zagranicznych, Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także polskim placówkom
dyplomatyczno-konsularnym na:
• bieżącą kontrolę stanu wyposażenia organizacji polonijnych, oceny ich potrzeb,
• sprawdzenie zasadności składanych wniosków o doposażenie,
• inicjowanie określonych poczynań organizacji polonijnych w dziedzinach przyjętych
za priorytetowe w przypadku finansowania ich działalności przez Senat RP.
Zapewnienie bieżącego przepływu informacji pozwoli w przyszłości na dokładniejszą ocenę
i kontrolę wniosków o dotację, co nie jest bez znaczenia dla prawidłowości wykorzystania
środków senackich przeznaczonych na finansowanie pomocy dla organizacji polonijnych.
Docelowo te działania powinny umożliwić też skrócenie czasu realizacji części wniosków –
zapotrzebowanie będzie mogło zostać zrealizowane w tym samym roku w stosunku do pewnej
grupy placówek polonijnych w ramach uzupełnienia lub wymiany sprzętu i wyposażenia.
Jesteśmy również gotowi do bazy danych ESI wprowadzić informacje o darach
im przekazywanych
ze
środków
Senatu
RP
za pośrednictwem
Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie i innych organizacji
pozarządowych. Po uzupełnieniu naszego systemu o powyższe dane, Senat RP oraz inne
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w/w instytucje byłyby w posiadaniu dokładniejszych informacji o stanie wyposażenia organizacji
polonijnych. Byłby to ważny krok w kierunku stworzenia transparentnego i dostępnego
dla wszystkich zainteresowanych instytucji narzędzia kontroli wykorzystania środków
budżetowych na wspieranie organizacji polonijnych, a z drugiej zaś strony mógłby przyczynić się
do skoordynowania działań organizacji pozarządowych wspierających Polonię. Te działania
Fundacji SEMPER POLONIA byłyby odpowiedzią na postulaty senatorów i posłów RP, którzy
od wielu lat zwracali uwagę na stworzenie takiej bazy danych wyposażanych instytucji
polonijnych.

VII. Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży
Od 2008 roku realizujemy nowy program pn. „Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży”, który powstał
w wyniku coraz większego zainteresowania sportem wśród Młodej Polonii. Do końca 2007 r.
wszystkie przedsięwzięcia sportowe realizowane były w ramach programu Polonijno-Szkolne
Kluby Olimpijczyka i uczestniczyła w nich tylko młodzież zrzeszona w klubach. Dotychczasowa
działalność klubów nie uległa zasadniczej zmianie i nadal organizowane są w nich imprezy
sportowe i spotkania ze znanymi sportowcami. Stworzenie programu Polonijny Sport Dzieci
i Młodzieży pozwoliło nam w 2008 roku włączyć do udziału we wszystkich imprezach sportowych
organizowanych przez Fundację dzieci i młodzież nie należącą do P-SzKOl.
Dodatkowo program objął swoim zasięgiem także stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA
We Lwowie z naszą pomocą nastąpiło reaktywowanie Klubu Sportowego „Pogoń Lwów”,
w ramach którego funkcjonuje studencka drużyna piłkarska. Klub otrzymał dofinansowanie
ze środków Senatu RP na działalność sportową. W pierwszej kolejności środki zostały
przeznaczone na wynajęcie sali do prowadzenia zajęć, a także opłacenie trenera i zakup kompletów
sportowych oraz podstawowego sprzętu sportowego.
Od 1 września młodzież polonijna może uczestniczyć w zajęciach organizowanych
przez Klub Sportowy w Dublinie. Większość członków klubu to Polonia przybyła do Irlandii
w celach zarobkowych. W Klubie prowadzone są zajęcia dla dzieci, aerobik dla kobiet, a także
funkcjonują sekcje piłkarskie.
Poprzez sport i uczestnictwo w nowym programie Fundacji SEMPER POLONIA pragniemy
rozbudzić w młodym pokoleniu Polonii zainteresowanie polskością i osiągnięciami Polaków
oraz umożliwić jej bliższe kontakty z Macierzą i rówieśnikami w kraju w trakcie organizowanych
zawodów sportowych.
W 2008 roku zorganizowaliśmy trzy imprezy sportowe:
• 26 kwietnia 2008 roku w Niemczynie - II Międzynarodowe Biegi z okazji święta Konstytucji
3 Maja,
• Od 28 maja do 2 czerwca 2008 r. - II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej ORLIKI 2012,
• 7 czerwca 2008 r. - XIV Igrzyska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Z uwagi na brak wystarczającej liczby uczestników podjęliśmy decyzję, wspólnie z senatorem
Romanem Ludwiczukiem, prezesem PZKosz, o odwołaniu Polonijnego Festiwalu Koszykówki.
Naszym zdaniem przeprowadzenie imprezy w okrojonej formie nie spełniłoby zakładanych celów
programowych – promocji koszykówki w środowiskach polonijnych oraz Mistrzostw Europy
w koszykówce, które w 2009 r. zostaną rozegrane w Polsce.
1. „Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży” – II Międzynarodowe Biegi z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja
26 kwietnia 2008 roku w Niemczynie odbyły się II Międzynarodowe Biegi z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja.. W Biegach uczestniczyło ponad czterystu zawodników reprezentujących
szkoły z Litwy, ponad 130 zawodników z Czech, Estonii, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy,
a także 30 osobowa grupa młodych sportowców z Polski.
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W uroczystym otwarciu Biegów wzięli udział: senator Andrzej Person - przewodniczący senackiej
Komisji do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Ewa Figiel - zastępca
Ambasadora RP na Litwie, Stanisław Cygnarowski – konsul generalny RP w Wilnie, Tadeusz
Macioł - konsul honorowy RP w Kłajpedzie, Waldemar Tomaszewski - prezes Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie, poseł na Sejm Republiki Litewskiej, Michał Mackiewicz - prezes Związku
Polaków na Litwie, wicemer Wilna - Artur Ludkowski, prof. Krzysztof Szamałek wiceprzewodniczący Rady Fundacji SEMPER POLONIA i Marek Hauszyld - prezes Fundacji
SEMPER POLONIA.
Gospodarzem zawodów był starosta Niemenczyna Mieczysław Borusewicz. Najmłodsze biegaczki
rywalizowały na dystansie 500 m. o puchar Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego,
a najmłodsi biegacze startowali w biegu na 600 m. o puchar Mera Rejonu Wileńskiego.
Wśród dziewcząt zwyciężyła Małgorzata Dubicka z Wilna, a wśród chłopców Tomasz Szpakowski
ze Starych Trok. Dziewczęta urodzone w latach 1993-1995 r. walczyły na trasie 600 m. o puchar
Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, a ich rówieśnicy walczyli o puchar Fundacji SEMPER
POLONIA na dystansie 1000 m.
W obydwu biegach pierwsze miejsca zajęli uczniowie z Wilna: Justyna Januszkiewicz i Edward
Leszczewski. Na tym samym dystansie dziewczęta urodzone w latach 1991-1992 zmagały się
o puchar Konsula Honorowego RP w Kłajpedzie. Zwyciężczynią została Renata Szpykowa
z Czeskiego Cieszyna. 1300 m. miały do pokonania zawodniczki dziewczęta rywalizujące
o puchar Ambasadora RP na Litwie, którego tryumfatorką została Edyta Lisowskaja z Podbrodzia.
Na symbolicznym dystansie 1791 m. o puchar Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza
startowali chłopcy urodzeni w latach 1991-1992, a I miejsce zajął Jakub Vacovski z Czeskiego
Cieszyna. Najdłuższą trasę do pokonania 2300 m. mieli chłopcy urodzeni w latach 1988-1990,
walczący o puchar Starosty Niemenczyna, którego zwycięzcą został Nikołaj Płatow z Podbrodzia.
Starterami honorowymi poszczególnych biegów byli goście honorowi, którzy wraz z licznie
zgromadzoną publicznością dopingowali zawodników.
Zwycięzcy biegów otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Słowa podziękowania za sprawne przygotowanie zawodów należą się m.in. dyrektorowi Szkoły
Sportowej Rejonu Wileńskiego Marianowi Kaczanowskiemu i dyrektorowi Gimnazjum
im. K. Parczewskiego w Niemenczynie Tadeuszowi Grygorowiczowi.
Po biegach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do Domu Kultury, gdzie wystąpiły zespoły
z Niemenczyna i Podbrodzia.
Następnego dnia goście z Polski, Czech, Estonii, Łotwy, Mołdawii i Ukrainy mieli okazję zwiedzić
wspaniale odrestaurowaną zabytki Wilna i odwiedzili cmentarz na Rosie. Całe przedsięwzięcie
wspierane było przez ponad 20 stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, którzy włączyli się
w przygotowania, a następnie aktywnie uczestniczyli w prowadzeniu imprezy. Patronat medialny
nad imprezą objęli: Telewizja Polonia, „Kurier Wileński” oraz "Tygodnik Wileńszczyzny".
2. „Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży”- II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej ORLIKI
2012
Od 28 maja do 2 czerwca 2008 r. na boiskach Gminnego Klubu Piłkarskiego Targówek
w Warszawie odbył się II Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „ORLIKI 2012”. Organizatorami
imprezy byli Fundacja SEMPER POLONIA oraz GKP Targówek.
Do Warszawy przyjechało 9 drużyn z Białorusi, Czech, Irlandii, Litwy, Rosji i Ukrainy.
Dodatkowo w imprezie wzięła udział reprezentacja Szkoły Francuskiej w Warszawie. Polskę
reprezentowały drużyny GKP Targówek i Unia Warszawa.
W fazie początkowej turniej rozgrywany był w dwóch grupach, każda po 6 drużyn, według zasady
każdy z każdym. Po rozgrywkach grupowych drużyny wg kolejności zajętych miejsc rywalizowały
o ostateczną kolejność w turnieju, z tym że drużyny które zajęły dwa pierwsze miejsca w każdej
grupie rozegrały przemiennie mecze półfinałowe, a ich zwycięzcy rywalizowali o I miejsce
i Puchar Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Drużyny zagrały z wielkim
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zaangażowaniem i mimo upałów walka na boisku była momentami bardzo zacięta.
Trudno było na początku Turnieju wskazać potencjalnych zwycięzców, o czym świadczy wynik
meczu finałowego, w którym zwycięzcę wyłoniły dopiero rzuty karne.
Zwycięzcą Turnieju została drużyna ze szkoły nr 18 ze Lwowa, a kolejne miejsce zajęły: drużyna
Gminnego Klubu Piłkarskiego Targówek, reprezentacja gimnazjum z polskim językiem nauczania
z Czeskiego Cieszyna i drużyna z Gimnazjum im. K. Parczewskiego z Niemczyna. W plebiscycie
przeprowadzonym w trakcie Turnieju trenerzy i organizatorzy jako najlepszego zawodnika wybrali
Romana Kuzia z Ukrainy. Królem strzelców został Jurij Czaban, a najlepszym bramkarzem
Sylwester Zdanowicz z Litwy. Pucharem Fair Play nagrodzono drużynę reprezentującą Polonijną
Szkołę Podstawową przy Duszpasterstwie Polskim w Dublinie. Puchar dla najmłodszego
zawodniku Turnieju trafił w ręce jedenastoletniego Wojtka Dmytri z Nieświeżą (Białoruś).
Zwycięzcy Turnieju otrzymali puchary, statuetki oraz nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy
zostali uhonorowani pamiątkowymi medalami i upominkami.
Wśród zaproszonych gości, którzy podziwiali zmagania sportowe drużyn byli m.in.: senator
Andrzej Person - przewodniczący Komisji Senatu RP do Spraw Emigracji i Łączności z Polakami
i Grzegorz Zawistowski - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Oprócz niezapomnianych wrażeń sportowych uczestnicy zawodów mieli okazję w przeddzień
turnieju zwiedzić Warszawę oraz mogli skorzystać – w ramach zajęć rekreacyjnych – z basenu
OSiR na Targówku. W momentach wolnych od rozgrywek chłopcy zawierali nowe znajomości
ze swoimi rówieśnikami z innych krajów.
3. „Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży” - XIV Igrzyska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
7 czerwca 2008 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Targówek po raz czternasty odbyły
się Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Po raz pierwszy Igrzyska miały charakter
międzynarodowy, ponieważ wystartowała w nich młodzież polonijna z Litwy i Rosji.
Organizatorami zawodów byli Fundacja SEMPER POLONIA, Urząd Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy oraz OSiR Targówek.
Uroczystość otwarcia Igrzysk rozpoczął pochód zawodników, zapalenie znicza wraz z uroczystym
wciągnięciem flagi olimpijskiej oraz pokaz cheerleaderek. Wśród zaproszonych gości byli
m.in. Wiesław Wilczyński - dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy i Grzegorz
Zawistowski - burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Każdy zawodnik w swojej kategorii wiekowej mógł wystartować w 3 konkurencjach wybranych
spośród różnych dyscyplin sportowych, m.in.: bieg na 40 metrów, strzały na bramkę, rzut piłką do
celu, rzut piłką palantową na odległość, rzuty piłką do kosza, jazda na cykloergometrze, tenis
stołowy, wyścigi na wózkach czy pływanie stylem dowolnym. Zawodnicy polonijni zaznaczyli
swoją obecność zdobywając złote medale w pływaniu, wyścigach na wózkach i rzutach piłką
do kosza. Z dużym uznaniem ze strony uczestników Igrzysk spotkała się wszechstronna pomoc
młodych wolontariuszy z miejscowych szkół, jaką zapewnili oni w trakcie zawodów sportowych
oraz przy poruszaniu się po obiekcie. Uroczystość wręczenia medali uświetniał hejnał olimpijski
w wykonaniu trębacza z Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wszyscy uczestnicy
Igrzysk otrzymali medale pamiątkowe oraz paczki z upominkami.
W oczekiwaniu na udział w poszczególnych dyscyplinach, czas zawodnikom i wolontariuszom
wypełniały pokazy zapaśników, akrobatów, szermierzy, konkursy plastyczno-techniczne
oraz pokaz tresury psa obronnego.
Pomimo szeroko przeprowadzonej akcji informacyjnej, obejmującej zarówno placówki
dyplomatyczne jak i instytucje polonijne, do udziału w Igrzyskach zgłosiła się tylko młodzież
z Litwy i Rosji. Brak oddźwięku ze strony organizacji polonijnych może świadczyć o niewielkim
zainteresowaniu sprawami osób niepełnosprawnych poza granicami Polski.
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VIII. Program wspierania Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
Powstały w 1943 roku z inicjatywy bliskich współpracowników Józefa Piłsudskiego Instytut
to jedna z najważniejszych placówek polonijnych tego typu na świecie. Działalność Instytutu ma
na celu promowanie szeroko pojmowanej polskości poprzez naukę, historię i sztukę oraz zmianę
wizerunku Polski i Polonii w świecie. Instytut jest niezależną, apolityczną instytucją naukowo –
badawczą utrzymującą się dzięki hojności członków, z dotacji, zapisów testamentowych
i dorocznych bankietów.
Od 2005 roku Fundacja SEMPER POLONIA, dzięki środkom przyznanym przez Senat RP
wspiera Instytut w działalności naukowo – badawczej, popularyzacji nauki polskiej i wiedzy
o Polsce wśród Polonii, porządkowaniu i archiwizacji zbiorów placówki przy pomocy wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z Biblioteki Narodowej i Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych. Doposażono bibliotekę Instytutu w książki i sprzęt oraz sfinansowaliśmy prace
konserwatorskie obrazów wystawionych w Galerii Instytutu, gdzie znajdują się dzieła tak
wybitnych malarzy polskich jak: L. Wyczółkowski, J. Kossak, A. Wierusz – Kowalski i J. Fałat.
W latach 2005 – 2008 Fundacja SEMPER POLONIA, dzięki donacji Senatu RP i środkom
własnym, pomagała Instytutowi przy organizacji konferencji naukowych, wystaw, lekcji historii
dla dzieci i młodzieży, konkursów dla najmłodszych, wykładów jak również doposażyła bibliotekę
Instytutu w niezbędne książki i sprzęt. Te formy działalności Instytutu przyczyniły się do wzrostu
zainteresowania Polską i jej kulturą nie tylko wśród Polonii, ale także w społeczeństwie
amerykańskim. W 2008 r. kontynuowaliśmy prace rozpoczęte przed czterema laty związane
z porządkowaniem i archiwizacją zbiorów Instytutu. W pierwszym półroczu 2008 r. razem
z dyrekcją Instytutu i Biblioteką Narodową uzgodniliśmy zakres i harmonogram prac.
Pani Elżbieta Przesmycka, wysoko wykwalifikowany pracownik BN, przebywała w Nowym Jorku
od 1 września do 28 listopada 2008 r. i zajmowała się w Instytucie Józefa Piłsudskiego
porządkowaniem zbiorów bibliotecznych oraz kontynuacją katalogowego opracowania zbiorów
w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym MAK, dzięki czemu baza wzbogacona została
o 877 nowych opisów. Wspólnie z Anną Żak z Archiwum Państwowego m. st. Warszawy
przejrzały liczny zbiór książek w celu wydzielenia druków zbędnych, które wraz z dubletami
wyselekcjonowanymi z księgozbioru w ubiegłym roku zostały wystawione 9 listopada
na tradycyjnym kiermaszu książek. W trakcie porządkowania księgozbioru pani Elżbieta
Przesmycka podjęła decyzję o wydzieleniu z niego licznie występujących odbitek z czasopism
i periodyków, które Instytut posiada w swoich zbiorach, a które czekają dopiero na
skatalogowanie.

IX. Program Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia
Program Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku powstał w 2003 roku
z inicjatywy Fundacji SEMPER POLONIA i Fundacji Kościuszkowskiej. Organizacyjnie program
funkcjonował w ramach Centrum Studiów Europy Wschodniej i Środkowej kierowanym przez
prof. Johna Micgiela. Funkcjonowanie takich ośrodków jak Program Studiów Polskich
na Uniwersytecie Columbia ma na celu nie tylko promowanie Polski i roli Polonii
w społeczeństwie amerykańskim, ale także podkreślanie naszej obecności w świadomości
amerykańskich i światowych elit opiniotwórczych. Uniwersytet Columbia należy do siedmiu
najbardziej prestiżowych uniwersytetów na wschodnim wybrzeżu USA i posiada kontakty
naukowe z najlepszymi światowymi ośrodkami akademickimi. Zajęcia Programu Studiów Polskich
odbywały się ramach działalności Centrum Studiów Europy Środkowej i Wschodniej
(East Central European Center) w Instytucie Studiów Europejskich (Institute for the Study
of Europe) na Wydziale Międzynarodowych Spraw Publicznych (School of International
and Public Affairs) na Uniwersytecie Columbia.
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Promotorem programu na terenie Stanów Zjednoczonych był Konsulat Generalny RP w Nowym
Jorku. Jednocześnie prof. John Micgiel podejmował wiele inicjatyw mających na celu finalne
sfinansowanie projektu utworzenia Katedry Studiów Polskich Uniwersytetu Columbia.
W I kwartale 2008 r. odbyło się szereg imprez, zaplanowanych na rok akademicki 2007 – 2008,
a organizowanych w ramach programu w Nowym Jorku. Zarząd Fundacji SEMPER POLONIA,
w uzgodnieniu z Fundacją Kościuszkowską i władzami Uniwersytetu Columbia, podjął decyzję, by
środki finansowe na rok akademicki 2007/2008 zostały przeznaczone 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.
Rozwiązanie to w pełni się sprawdziło, najlepszym tego dowodem było zwiększenie liczby
studentów na wykładach obligatoryjnych oraz bardzo wysoka frekwencja na zajęciach
dodatkowych.
Należy zaznaczyć, że w marcu 2008 r. zakończył się pięcioletni okres współpracy Fundacji
SEMPER POLONIA i Fundacji Kościuszkowskiej w zakresie finansowania Programu Studiów
Polskich na Uniwersytecie Columbia.

3.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4.
W 2008 r. odbyło się 5 posiedzeń Rady, która zajmowała się sprawami związanymi z oceną
i strategią działalności Fundacji. Członkowie Rady byli też informowani przez Prezesa Zarządu
o bieżących problemach i kłopotach oraz o sprawach związanych z poszukiwaniem nowego lokalu
na siedzibę Fundacji. Warto dodać, że członkowie Rady nie ograniczali swojej aktywności
do posiedzeń, ale uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Fundację na Litwie, Łotwie
i Ukrainie oraz w krajowych spotkaniach ze stypendystami.
Działalność Zarządu Fundacji w roku 2008 wyznaczały uchwały Rady Fundacji:
1. Uchwała nr 1/2008 z dnia 27 marca 2008 r. – o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu
Zarządowi absolutorium,
2. Uchwała nr 2/2008 z dnia 27 marca 2008 r. – o przyznaniu nagrody Prezesowi Zarządu
Fundacji,
3. Uchwała nr 3/2008 z dnia 27 marca 2008 r. - o przyjęciu kierunków działań i budżetu
Fundacji na 2008 r.,
4. Uchwała nr 4/2008 z dnia 27 marca 2008 r. – o ustaleniu kwoty minimalnych świadczeń
finansowych lub materialnych Fundatorów i Darczyńców na rzecz Fundacji w roku 2008,
5. Uchwała nr 5/2008 z dnia 13 października 2008 r. – o zatwierdzeniu sprawozdania
z działalności Rady i Zarządu Fundacji za okres kwiecień 2005 – październik 2008
oraz sprawozdania finansowego Fundacji za lata 2005 – 2007 z prognozą na rok 2008,
6. Uchwała nr 6/2008 z dnia 13 października 2008 r. – o zwołaniu Zgromadzenia Fundatorów
na dzień 30 października 2008 roku,
7. Uchwała nr 7/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. – o przyjęciu do składu Rady Fundacji pana
Marka Kukurykę i pana Macieja Marcinkowskiego,
8. Uchwała nr 8/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. – o upoważnieniu Zarządu Fundacji do
podpisania umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2008 z Zespołem
Doradztwa Finansowo-Księgowego „Morfin” Spółka z o.o.
(Kopie wszystkich uchwał Rady Fundacji – załącznik)
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5.
Informacja o wysokości otrzymanych przychodów i źródłach ich pochodzenia

Przychody ogółem, w tym:

6 126 512,79

100,00%

255 637,79

4,17%

I. Składki określone statutem:

46 000,00

17,99%

1) składki członkowskie - osoby fizyczne

16 000,00

34,78%

2) składki członkowskie - osoby prawne

30 000,00

65,22%

209 637,79

82,01%

15 351,80

7,32%

2) Darowizny finansowe, w tym

58 446,00

27,88%

a) Osoby fizyczne

14 024,00

23,99%

b) Osoby prawne

44 422,00

76,01%

135 839,99

64,80%

B. Dotację na realizację zadań programowych

5 786 804,72

94,46%

1) Dotacja Senatu RP

5 786 804,72

100,00%

84 069,88

1,37%

0,40

0,00%

A. Przychody z działalności statutowej - Fundacja

II. Darowizny
Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - 1% podatku
1) dochodowego

3) Darowizny rzeczowe

C. Przychody finansowe
D. Pozostałe przychody operacyjne

a) Fundacja nie realizowała żadnych odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych i nie
uzyskała z tego tytułu żadnych przychodów.
b) Fundusz założycielski Fundacji SEMPER POLONIA – zgodnie z aktem notarialnym wynosił
424 000,00 zł. W roku 2003 nastąpiły korekty funduszu na podstawie:
• uchwały nr 1/2001 Rady Fundacji z 15 marca 2001 r. – zmniejszenie o kwotę 64 769,28 zł
przeznaczoną na pokrycie straty z lat 1997 – 2000;
• uchwały nr 1 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 8 kwietnia 2003 r. – zmniejszenie o kwotę
15 000,00 zł w związku z niedopełnieniem zobowiązań przez Fundatora – firmę INPLAST
GTZ Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2008 roku fundusz założycielski wynosi 344 230,72 zł.
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6.
Informacja o poniesionych kosztach
Koszty ogółem, w tym:
I. koszty realizacji zadań statutowych Fundacja

6 633 077,94 100,00%
206 681,97

3,12%

20 553,13

9,94%

2 034,58

0,98%

134 361,30

65,01%

2 636,70

1,28%

5) program Absolwent

10 408,57

5,04%

6) program Studia doktoranckie

31 950,00

15,46%

7) program Studia Polskie na Uniw.Columbia

2 804,60

1,36%

8) pozostałe

1 933,09

0,94%

II. koszty realizacji zadań statutowych w ramach dotacji Senat

5 240 591,01

79,01%

1) program stypendialny

3 691 726,19

70,44%

2) program szansa dla maturzystów

138 293,80

2,64%

3) program PSzKOl

144 877,41

2,76%

4) program Ex Libris

916 565,73

17,49%

5) program Absolwent

197 527,74

3,77%

6) pozostałe programy

53 822,22

1,03%

7) program Ocalmy od zapomnienia

83 480,69

1,59%

8) program Wspierania Instytutu im. Piłsudskiego

14 297,23

0,27%

193 596,12

2,92%

9 572,15

4,94%

33 854,63

17,49%

172,50

0,09%

130 247,02

67,28%

7 429,98

3,84%

12 319,84

6,36%

546 213,71

8,23%

1) zużycie materiałów i energii

16 301,81

2,98%

2) usługi obce

35 174,95

6,44%

1) program stypendialny
2) program Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży
3) program Ex Libris Polonia
4) program Ocalmy od zapomnienia

III. koszty pośrednie - Fundacja
1) zużycie materiałów i energii
2) usługi obce
3) podatki i opłaty
4) wynagrodzenia i świadczenia
5) amortyzacja
6) pozostałe
IV. koszty administracyjne Senat
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3) podatki i opłaty

400,00

0,07%

481 622,84

88,17%

5) pozostałe

3 181,13

0,58%

6) amortyzacja

9 532,98

1,75%

36 235,23

0,55%

409 759,90

6,18%

4) wynagrodzenia i świadczenia

V. koszty operacyjne
VI. koszty finansowe

7.
Inne dane o Fundacji:
a)

Fundacja w 2008 r. zatrudniała średnio 13 osób:
− prezesa Zarządu,
− dyrektora biura Zarządu,
− główną księgową,
− trzech koordynatorów programów edukacyjnych,
− pięciu asystentów koordynatorów programów,
− informatyka,
− sekretarkę.
Wszystkie osoby zatrudnione realizują działalność programową.

b)

łączna kwota wynagrodzeń brutto:
- wynagrodzenia
- nagrody i premie

c) wysokość rocznego wynagrodzenia brutto Prezesa Zarządu, w tym:
− wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę
− nagroda roczna
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia

528 572,40 zł
474 332,40 zł
54 240,00 zł
157 375,10 zł.
116 635,10 zł.
40 740,00 zł.
3 600,00 zł.

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

56 541,39 zł.
125 937,06 zł.

g) na koniec roku Fundacja nie posiadała obligacji i udziałów lub nabytych akcji w spółkach
prawa handlowego; z racji wcześniejszych inwestycji, Fundacja posiada na rachunku
pieniężnym w Domu Maklerskim BZ WBK środki pochodzące z wypłaty dywidend od
wcześniej posiadanych akcji PGNiG i CEZ w wysokości
2396,66 zł.
h) Fundacja nie nabywała i nie posiada nieruchomości.
i) Fundacja nie nabywała żadnych środków trwałych
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j) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
dla celów statystycznych:
- aktywa
2 500 965,57 zł
- zobowiązania
225 738,57 zł

8.
nr programu

Informacja o zleconych zadaniach państwowych.

Kierunek i nazwa programu

x

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

92 012,55

10 890,71

102 903,26

1

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW STYPENDYSTÓW SEMPER POLONIA,

92 012,55

10 890,71

102 903,26

x

2. wspieranie oświaty, w tym:

5 022 788,52

520 703,23

5 543 491,75

2

PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI SEMPER POLONIA DLA
STUDENTÓW POLSKIEGO POCHODZENIA STUDIUJACYCH W
KRAJACH SWOJEGO ZAMIESZKANIA,

3 691 726,19

366 007,14

4 057 733,33

3

EX LIBRIS POLONIA,

916 565,73

108 485,79

1 025 051,52

4

SZANSA DLA MATURZYSTÓW,

138 293,80

16 368,62

154 662,42

5

DOFINANSOWANIE WYPOSAŻENIA SZKOŁY IM. JANA
PAWŁA II W BOSTONIE,

40 005,95

1 885,15

41 891,10

6

WARSZTATY EKONOMICZNE,

31 766,69

3 759,94

35 526,63

7

WARSZTATY HISTORYCZNE,

23 278,79

2 755,30

26 034,09

8

PROGRAM STAŻOWY,

36 273,96

4 293,43

40 567,39

9

POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY – POLONIJNE
KLUBY SPORTOWE,

26 554,53

3 143,03

29 697,56

10

POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY - TURNIEJ
PIŁKARSKI "ORLIKI 2012",

59 126,00

6 998,22

66 124,22

11

POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY –
MIĘDZYNARODOWE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI
3 MAJA,

51 531,00

6 099,27

57 630,27

12

POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY – XV IGRZYSKA
DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.

7 665,88

907,34

8 573,22

x

3. promowanie kultury polskiej i ochrony polskiego dziedzictwa
narodowego poza granicami kraju, w tym:

88 315,40

10 184,23

98 499,63

13

PROGRAM WSPIERANIA INSTYTUTU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W NOWYM JORKU,

14 297,23

1 692,24

15 989,47

14

„MUZYKA MOWĄ DUSZY” – PREZENTACJA POLSKIEJ
KULTURY ŚPIEWACZEJ NA POLESIU,

13 816,27

1 366,43

15 182,70

15

KONKURS „OCALMY OD ZAPOMNIENIA”,

15 500,00

1 834,60

17 334,60

16

OCALMY OD ZAPOMNIENIA: RAJDY ODKRYWCÓW I OPIEKA
NAD ZABYTKAMI.

44 701,90

5 290,97

49 992,87

x

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

29 488,70

3 490,32

32 979,02

17

SZKOŁA LIDERÓW

29 488,70

3 490,32

32 979,02

Kwota realizacji
części zadania koszty
bezpośrednie

Kwota realizacji
części zadania koszty pośrednie

Kwota realizacji
części zadania koszty całkowite
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x

5. upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz
kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie,
w tym:

18

POLONIJNA GIEŁDA PRACY
RAZEM

7 985,84

945,21

8 931,05

7 985,84

945,21

8 931,05

5 240 591,01

546 213,71

5 786 804,72

9.
Informacja o rozliczeniach z ZUS i US
Fundacja dokonała rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym
z tytułu PIT-4R, PIT-8AR. Fundacja posiada zwolnienie przedmiotowe ze składania deklaracji
VAT.

Prezes Zarządu Fundacji

SEMPER POLONIA
Warszawa, 25 marca 2009 r.
Marek Hauszyld
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