Sprawozdanie z działalności
Fundacji SEMPER POLONIA
w 2009 r.
dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Warszawa, 25 marca 2010 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 wynajmowanym lokalu 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.
W listopadzie 2009 r. pan Tomasz Vogtman zrezygnował z członkowstwa w Radzie Fundacji.
Rada Fundacji na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2009 r. przyjęła tę rezygnację
Władze statutowe Fundacji stanowią:
 Rada Fundacji:
•

Feliks KULIKOWSKI

- przewodniczący,
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•
•
•
•
•
•

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

- wiceprzewodniczący,
- wiceprzewodniczący,

 Rada Programowa Fundacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michał JAGIEŁŁO
Andrzej ZAŁUCKI
Mieczysław WOJTCZAK

- przewodniczący;
- wiceprzewodniczący;
- sekretarz

Antoni BARTKIEWICZ
ks. Adam BONIECKI
Ernest BRYLL
Stanisław CIOSEK
Kazimierz DŁUGOSZ
Elżbieta DZIKOWSKA
Antoni FAŁAT
Jerzy HOFFMAN
Wacław JANAS
Adolf JUZWENKO
Hieronim KUBIAK
Jan MIODEK
Władysław MIODUNKA
Tadeusz RADZIK
Ferdynand RUSZCZYC
Tadeusz SAMBORSKI
Elżbieta SMUŁKOWA
Irena SZEWIŃSKA
Jan WOŁEK
Jan WIDACKI

 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.
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Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
♦ wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia
w krajach ich zamieszkania, zwłaszcza młodzieży;
♦ współpracę z przedstawicielami życia gospodarczego ze środowisk polonijnych oraz tworzenie
wspólnych przedsięwzięć gospodarczych z organizacjami polonijnymi oraz Polakami
zamieszkałymi za granicą;
♦ organizowanie różnych form promowania w świecie polskich i polonijnych osiągnięć,
w tym gospodarczych, naukowych i kulturalnych;
♦ organizowanie pomocy humanitarnej potrzebującym jej środowiskom polonijnym.

Zgodnie ze statutem Fundacji przewidziane są następujące formy działania:
♦ fundowanie stypendiów edukacyjnych i naukowych dla najzdolniejszej młodzieży i osób
pochodzenia polskiego, organizowanie dla nich staży i praktyk zawodowych, wyposażanie
szkół, placówek kulturalnych i organizacji polonijnych w książki, podręczniki,
sprzęt audiowizualny i pomoce naukowe;
♦ organizowanie spotkań, konferencji i wystaw w celu kojarzenia partnerów gospodarczych
i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć;
♦ stworzenie banku danych o polskich i polonijnych firmach, wynalazkach, technologiach oraz
ich upowszechnianie w świecie;
♦ gromadzenie środków finansowych i darów rzeczowych na pomoc dla środowisk polonijnych,
organizowanie i finansowanie wypoczynku w Polsce dla dzieci i młodzieży z rodzin
polonijnych o najniższym standardzie życia oraz na wspieranie budowy i wyposażenia
obiektów dla Polonii prowadzących działalność w zakresie opieki zdrowotnej, socjalnej,
edukacyjnej i kulturalnej;
♦ prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i telewizyjnej oraz organizowanie wspólnych
przedsięwzięć dla promowania kulturalnego, naukowego oraz sportowego dorobku Polski
i Polaków za granicą.

2.
W trzynasty rok działalności Fundacji SEMPER POLONIA weszliśmy z postanowieniem
poprawienia wyników finansowych i rozszerzenia form działalności o nowoczesne instrumenty
komunikacji ze środowiskami polonijnymi w świecie.
Coraz bardziej Fundacja SEMPER POLONIA jest postrzegana w środowiskach
polonijnych, jak również w Sejmie, Senacie i polskich instytucjach rządowych, jako nowoczesna
organizacja pozarządowa specjalizująca się w realizacji programów edukacyjno - kulturalnych
i społecznych adresowanych do młodego pokolenia Polonii. Jesteśmy Fundacją, dla której
jedynym wyznacznikiem politycznym jest polska racja stanu. Dzięki swojej transparentności
i inicjowaniu nowych kierunków programowych, wizerunek SEMPER POLONIA i jej dokonania
spotykają się z wysoką oceną społeczną, co przekłada się na rosnące zaufanie publiczne.
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Z roku na rok Senat RP systematycznie zwiększa poziom dotacji przyznawanych nam na
realizację zlecanych zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Działalność Fundacji spotyka się z pełną akceptacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czego
wyrazem jest współpraca z placówkami konsularno-dyplomatycznymi RP za granicą i pomoc
w realizacji naszych programów. Należy zaznaczyć, że cała pomoc SEMPER POLONIA dla
środowisk polonijnych przekazywana jest za pośrednictwem kanałów dyplomatycznych,
a dodatkowym aspektem tak rozumianej roli konsulatów RP staje się możliwość kontrolowania
skuteczności działań Fundacji za granicą.
Siłą Fundacji, pomimo skromnego grona pracowników, jest umiejętność inicjowania
autorskich programów, które nie tylko wzbogacają naszą ofertę adresowaną szczególnie do
młodego pokolenia Polonii, ale jednocześnie wspierają działania podejmowane przez organa
państwowe.
W 2009 r. ze szczególnym uznaniem Senatu RP i MSZ spotkały się nasze dwa osiągnięcia:
uruchomienie Elektronicznego Systemu Informacji /ESI/ o zasobach placówek polonijnych
i przekazywanego im z kraju wyposażenia, kupowanego m.in. ze środków Senatu RP oraz start
portalu społecznościowego IUVENUM POLONIA.
Powodem do satysfakcji z naszych dotychczasowych dokonań stał się „Raport o sytuacji
Polonii i Polaków za granicą” opublikowany 17 grudnia 2009 r. przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych. Wiele wniosków, które znalazły się w końcowej części tego „Raportu”, było
tożsamych ze stanowiskiem Fundacji zaprezentowanym w tymże opracowaniu.
Tyle stwierdzeń o charakterze ogólnym. Wydaje się, że dzięki prowadzonej w 2009 r. przez
kierownictwo SEMPER POLONIA konsekwentnej polityce finansowej, mimo mniejszych niż
przewidywaliśmy dochodów własnych, udało się uniknąć strat, które tak dotkliwie zaważyły na
wynikach 2008 r. Mimo wprowadzenia programu oszczędnościowego udało się prawie w pełni
zrealizować projekty programowe zapowiedziane w „Kierunkach działania Fundacji na 2009 r.”,
ale o tym szczegółowo informujemy w dalszym ciągu sprawozdania. Trzeba koniecznie dodać,
że zmiana głównej księgowej biura zarządu, jakiej dokonaliśmy w II połowie roku, okazała się
w pełni uzasadniona, co potwierdziły wyniki audytu finansowego.

I. Omówienie programów realizowanych w 2009 r.
A. Programy edukacyjno-oświatowe.
1. Szansa dla Maturzystów
Program „Szansa dla maturzystów” został zapoczątkowany w 1998 r. na Litwie i na Białorusi.
Założenia tego programu są skierowane do młodzieży polskiego pochodzenia, której celem jest
dobre przygotowanie się do matury oraz jednocześnie do egzaminów wstępnych na studia wyższe
w krajach swojego zamieszkania. Do tej pory z możliwości udziału w kursach skorzystało blisko
6 000 maturzystów polskiego pochodzenia, z takich krajów jak Białoruś, Kazachstan, Litwa,
Łotwa, Mołdawia, Rumunia oraz Ukraina.
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Uzupełnieniem tego programu są organizowane w okresie ferii zimowych lub wakacji szkolnych
kursy pn. „Wyrównać szanse”, w których uczestniczy młodzież z terenów wiejskich i mniejszych
miasteczek pragnąca podjąć studia na wyższych uczelniach.
W trakcie kursów przygotowawczych uczniowie w kilkunastu-osobowych grupach uczestniczą
w cyklu wykładów z kilku wybranych przedmiotów (np. matematyki, fizyki, chemii, biologii,
historii), które są prowadzone w językach narodowych i stanowią formę repetytorium przed
egzaminami maturalnymi oraz wstępnymi na wyższe uczelnie. Wykładowcami tych kursów są
przede wszystkim nauczyciele akademiccy z krajów realizacji programu oraz, w wyjątkowych
i uzasadnionych przypadkach, wykwalifikowani nauczyciele szkół średnich.
Partnerami Fundacji przy realizacji „Szansy dla maturzystów” są polskie placówki dyplomatycznokonsularne, organizacje polonijne oraz szkoły z polskim językiem wykładowym. W realizację
kursów włączają się również rodzice uczniów uczestniczących w zajęciach oraz studenci z Klubów
Stypendystów SEMPER POLONIA, którzy współpracują z organizatorami na zasadzie
wolontariatu.
Udział w kursach „Szansa dla maturzystów” daje możliwość usystematyzowania oraz utrwalenia
wiedzy zdobytej w szkole średniej oraz nabycia umiejętności pozwalających na zdanie egzaminów
maturalnych i egzaminów na studia wyższe. Umiejętności te zwiększają szanse uczestników
kursów na zdobycie indeksu uczelni wyższej w kraju swojego zamieszkania. Z napływających do
Fundacji informacji wynika, iż dzięki kursom przygotowawczym „Szansa dla maturzystów”, naukę
na studiach wyższych w krajach realizacji programu podjęło ponad 90 procent uczestników kursu.
Pomimo szerokiej akcji informacyjnej, niektóre ośrodki nie podjęły się zorganizowania kursów
„Szansa dla maturzystów”. Ze względu na brak zainteresowania ze strony zadeklarowanych
partnerów realizacją kursów w niektórych krajach pozostały niewykorzystane środki finansowe na
realizację programu.
1) Litwa
Partnerem Fundacji przy realizacji kursów „Szansa dla maturzystów” jest Stowarzyszenie
Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Gimnazjum im. Adama
Mickiewicza w Wilnie. Organizatorzy kursów mogli liczyć na pomoc studentów z Klubu
Studentów Polskich w Wilnie.
W okresie od stycznia do marca 2009 r. kontynuowano realizację kolejnej edycji kursów. Zajęcia
odbywały się w Gimnazjum im. A. Mickiewicza. W ramach kursu uczestnicy zostali podzieleni na
grupy, w których wykładowcy akademiccy prowadzili zajęcia dydaktyczne zarówno
z przedmiotów ścisłych jak i z historii i języka litewskiego. Z kursów skorzystała grupa ponad 300
uczniów.
W oparciu o informacje nadesłane przez „Macierz Szkolną” został opracowany kosztorys realizacji
projektu oraz uzgodniono najważniejsze kwestie programowe i organizacyjne. Kolejna edycja
kursu na Litwie rozpoczęła się na początku listopada a zakończy w marcu 2010 r. W ramach kursu
uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których wykładowcy akademiccy prowadzili zajęcia
dydaktyczne z przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, biologia) oraz z języka litewskiego
i historii. Uczestnikami kursu byli maturzyści ze szkół polskich na Litwie z rejonów wileńskiego,
solecznickiego, trockiego, święciańskiego.
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2) Łotwa
Polska Szkoła w Rezekne kontynuowała od stycznia do maja 2009 r. kursy przygotowawcze dla
32 maturzystów. Przedmioty, które wybrali uczniowie, tj. matematyka, język angielski, język
łotewski, historia oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy prowadzone były przez
wykładowców miejscowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Kolejna edycja kursów prowadzona
przez Polską Ogólnokształcącą Szkołę Średnią w Rezekne rozpoczęły się w październiku i będą
trwały do maja 2010 r. W zajęciach z matematyki, języka angielskiego i łotewskiego oraz
z histori uczestniczyło 31 uczniów polskiego pochodzenia. Zajęcia były prowadzone przez
wykładowców Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rezekne. Każdy z wykładowców przygotował
indywidualny program nauczania, który został poszerzony o dodatkowe materiały nie występujące
w programie szkoły średniej. Zajęcia z każdego przedmiotu odbywały się raz w tygodniu.
3) Czechy
W pierwszym półroczu 2009 r. Fundacja razem z Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania
w Czeskim Cieszynie oraz z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie podjęła działania mające na
celu rozpropagowanie idei programu wśród maturzystów polskiego pochodzenia. Kursy dla
uczniów gimnazjum rozpoczęły się w listopadzie. Zajęcia z przedmiotów obowiązujących na
egzaminie maturalnym oraz na egzaminach wstępnych były przeprowadzone przez
wykwalifikowanych nauczycieli. W ramach kursów przeprowadzono zajęcia z języka polskiego,
historii, nauk społecznych, geografii i biologii.
4) Serbia
Z uwagi na duże zainteresowanie tą formą dokształcania pojawiła się możliwość objęcia
programem „Szansa dla maturzystów” młodzież polskiego pochodzenia z Belgradu. Fundacja
razem z organizatorem kursów Centrum „Poloniusz – Pegaz” podjęła działania mające na celu
rozpropagowanie idei programu wśród maturzystów polskiego pochodzenia. W tegorocznej edycji,
która trwała od lutego do czerwca 2009 r. wzięło udział 14 maturzystów z Belgradu i okolic.
Kursem objęte były trzy przedmioty język angielski, matematyka i język polski. Zajęcia prowadzili
wykładowcy z Uniwersytetu Belgradzkiego, Wyższej Szkoły Elektrotechnicznej oraz Instytutu
Języków Obcych w Belgradzie.
5) Ukraina
W 2009 r. rozpoczęliśmy współpracę z nowymi podmiotami: Krymskim Oddziałem
Stowarzyszenia Uczonych polskich Ukrainy oraz Odeską Specjalizowaną Ogólnokształcącą Szkołą
nr 121 I-III stopnia z rozszerzonym nauczaniem języków obcych.
W pierwszym półroczu prowadzono prace przygotowawcze związane z organizacją kursów mające
na celu rozpropagowanie idei programu wśród maturzystów polskiego pochodzenia oraz ustalenie
kosztorysów realizacji programu.
W terminie od 26 do 31 października 2009 r. w Specjalizowanej Szkole Ogólnokształcącej nr 121
w Odessie odbyły się zajęcia „Szansa dla maturzystów” dla 48 uczniów klas maturalnych.
W ramach programu przeprowadzono repetytorium z siedmiu przedmiotów: języka polskiego,
języka ukraińskiego, historii Ukrainy, matematyki, prawoznawstwa, biologii oraz chemii. Treści
nauczania poszczególnych przedmiotów zostały opracowane wcześniej, po rozpoznaniu
indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizie osiągnięć wszystkich uczestników kursu. Głównym
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celem prowadzonych zajęć było przygotowanie młodzieży do niezależnego egzaminu
zewnętrznego, który od 2010 r. zostanie wprowadzony jako obowiązkowy na terenie całej
Ukrainy, w związku z prowadzoną reformą systemu edukacji. Wszystkie zajęcia prowadzone były
przez nauczycieli szkoły, którzy posiadają stały kontakt ze swoimi uczniami i znają ich
indywidualne potrzeby wynikające z różnego poziomu wiedzy. Zajęcia z języka polskiego
pozwoliły szerszemu gronu młodzieży lepiej przygotować się do Olimpiady z Literatury i Języka
Polskiego.
W listopadzie na Narodowym Uniwersytecie Taurydzkim im. W.I Wiernadskiego w Symferopolu
rozpoczęły się kursy przygotowujące absolwentów szkół średnich do egzaminów maturalnych
i egzaminów wstępnych na studia. Kursy te zostały zorganizowane przez Krymski Oddział
Stowarzyszenia Uczonych Polskich Ukrainy. Uczniowie szkół średnich z Symferopola brali udział
w zajęciach z literatury i języka rosyjskiego, literatury i języka ukraińskiego, języka angielskiego
oraz geografii. W tych kursach bierze udział 6 uczniów szkół średnich z Symferopola, a kursy te
zakończą się w maju 2010 r.
6) Mołdawia
Partnerem Fundacji przy organizacji kursów jest Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach.
W pierwszym półroczu przeprowadzono konsultacje, w wyniku których ustalono harmonogram
zajęć oraz kosztorys kursów na 2009 r. W październiku rozpoczęły się kursy „Szansa dla
maturzystów” dla 15-osobowej grupy uczniów z Bielc oraz północnej części Mołdawii. Uczestnicy
wzięli udział w zajęciach z języka angielskiego, języka i literatury rosyjskiej, języka i literatury
rumuńskiej, matematyki i geometrii. Przedmioty te będą obowiązywać na egzaminach maturalnych
i egzaminach wstępnych na studia wyższe. Tematykę zajęć opracowali wykładowcy
z Państwowego Uniwersytetu Alecu Russo w Bielcach, Collegu Politechnicznego w Bielcach oraz
nauczyciele szkół średnich. Kursy te zakończą się w styczniu 2010 r., ponieważ w z powodu
epidemii grypy we wszystkich szkołach od 10 listopada do 15 grudnia nie odbywały się zajęcia.
7) Białoruś
Fundacja SEMPER POLONIA we współpracy z Polską Macierzą Szkolną na Białorusi w okresie
od stycznia do czerwca 2009 r. zorganizowała pierwszą część kolejnej edycji kursów „Szansa dla
maturzystów”. Zajęcia zostały zorganizowane dla 22 uczniów z Mińska, 77 osób z Grodna oraz 15
uczniów z Wołkowyska. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie godziny akademickie.
Zajęcia były prowadzone przez wykładowców akademickich oraz wykwalifikowanych nauczycieli
szkół średnich z miast pochodzenia kursantów.
W Mińsku przeprowadzono zajęcia z języka rosyjskiego oraz z języka angielskiego. W Grodnie
odbywały się zajęcia z biologii, języka rosyjskiego, matematyki, geografii i fizyki. W Wołkowysku
zajęcia przeprowadzono z dwóch przedmiotów: z języka białoruskiego i matematyki. Według
informacji docierających do Fundacji wynika, że dzięki kursom przygotowawczym „Szansa dla
maturzystów” na studia wyższe na terenie Białorusi dostało się 100% uczestników z Mińska,
80% słuchaczy kursu z Grodna oraz 73% uczniów z Wołkowyska.
Od września 2009 r. Polska Macierz Szkolna w Grodnie wraz z oddziałem w Mińsku
zorganizowała kolejną edycję kursów. Zajęcia z biologii, chemii, matematyki, geografii, historii
i języka białoruskiego prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli.
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8) Rosja
Naszym partnerem przy organizacji kursów jest Orenburskie obwodowe Centrum KulturalnoOświatowe „Czerwone Maki”. W pierwszym półroczu Fundacja przeprowadziła akcję
informacyjną związaną z realizacją programu. W wyniku tych działań od 20 października do 15
grudnia 2009 r. odbyły się kursy dla około 30 uczniów polskiego pochodzenia. Zajęcia z literatury
i języka rosyjskiego, kreślarstwa, rysunku i malarstwa prowadzone były przez wykładowców
z Państwowego Uniwersytetu Orenburskiego. Plan zajęć obejmował 64 godziny z każdego
z wymienionych przedmiotów.
9) Armenia
Ze względu na brak zainteresowania realizacją kursów „Szansa dla maturzystów” przez
organizacje polonijne Fundacji nie udało się zorganizować kursów przygotowawczych dla
maturzystów polskiego pochodzenia w Armenii.
10) Kazachstan
W pierwszym półroczu Fundacja we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznokonsularnymi w Kazachstanie przeprowadziła akcję informacyjną związaną z organizacją kolejnej
edycji kursów „Szansa dla maturzystów” na terenie Kazachstanu.
Organizacji tego przedsięwzięcia podjęła się prezes Młodzieżowego Stowarzyszenia „Orszak
Polonijny” w Astanie, pani Katarzyna Ostrowska. Kursy przygotowawcze rozpoczęły się
w październiku, a zostały zakończone w grudniu 2009 r. W ramach kursu odbyły się zajęcia
z matematyki, fizyki, geografii i z historii Polski. W zajęciach wzięło udział 15 uczniów ze Szkoły
nr 28 w Astanie. Wykładowcami byli wykwalifikowani nauczyciele.
2. „Program stypendialny Fundacji SEMPER POLONIA dla studentów polskiego
pochodzenia studiujących w krajach swojego zamieszkania"
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:
• wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia
mieszkających poza granicami Polski;
• wzrost prestiżu Polonii i Polaków za granicą;
• 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;
• budowanie polskiego lobby w krajach stałego zamieszkania stypendystów.
Niestety od bieżącego roku nie jesteśmy w stanie, ze względów finansowych, realizować programu
„Podyplomowego kształcenia młodzieży polskiego pochodzenia w Polsce”, który był integralną
częścią motywacyjną programu stypendialnego Fundacji SEMPER POLONIA. Do 2008 r. mogli
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z niego korzystać najlepsi stypendyści SEMPER POLONIA, którzy ukończyli studia magisterskie
w krajach swojego zamieszkania i pragnęli w Polsce doskonalić swoje wykształcenie i kwalifikacje
zawodowe. Program nie zyskał akceptacji Kancelarii Senatu RP, a sytuacja finansowa Fundacji nie
pozwala na jego kontynuowanie.
W wyniku konsultacji między Fundacją SEMPER POLONIA a Kancelarią Senatu RP, w końcu
listopada został złożony wniosek o dofinansowanie programu w wysokości 4 738 647 złotych.
W marcu Fundacja otrzymała od Kancelarii Senatu RP projekt umowy z prośbą o zapoznanie się
i zgłoszenie ewentualnych uwag. W umowie tej została ograniczona liczba państw, z których
studenci mogą być obejmowani pomocą stypendialną. Z treści umowy wynikało, że dotychczasowi
stypendyści Fundacji z Austrii, Chorwacji, Czarnogóry, Egiptu, Grecji, Hiszpanii, Indii, Niemiec
i Turcji nie otrzymają naszych stypendiów w semestrze wiosennym roku akademickiego
2008/2009 i nie mogłoby się ubiegać o stypendia w semestrze jesiennym roku akademickiego
2009/2010. Wiązało się to z decyzją Prezydium Senatu o nie przeznaczaniu na ten cel środków
z budżetu Kancelarii Senatu w ramach umowy zawartej z Fundacją.
24 kwietnia pomiędzy Fundacją a Kancelarią Senatu RP podpisana została umowa nr 101
pn. „Program stypendialny Fundacji SEMPER POLONIA dla studentów polskiego pochodzenia
studiujących w krajach swojego zamieszkania w 2009 r.” w wysokości 4 321 389 zł.
W połowie maja 2009 r. Fundacja otrzymała na konto bankowe środki z przeznaczeniem na
wypłaty stypendiów w semestrze wiosennym roku akademickiego 2008/2009 oraz na
Elektroniczny System Stypendialny. Drugą część dotacji otrzymaliśmy we wrześniu 2009 r.
kosztów związanych z obsługą programu stypendialnego w krajach zamieszkania stypendystów.
Przekazane przez Senat RP kwoty do dnia 31 grudnia 2009 r. zostały w całości wydatkowane z ich
przeznaczeniem.
W trakcie realizacji programu stypendialnego w semestrze jesiennym okazało się, że jest duża
grupa studentów spełniających wymogi Regulaminu Stypendialnego, która nie mogła otrzymać
stypendiów z powodu braku środków finansowych. W związku z tym Fundacja postanowiła
przeznaczyć na ten cel niewykorzystane środki z semestru wiosennego roku akademickiego
2008/2009. W tej sytuacji Fundacja zwróciła się do Kancelarii Senatu RP z prośbą o wyrażenie
zgody na przeznaczenie niewykorzystanych środków z semestru wiosennego na dofinansowanie
programu stypendialnego w semestrze jesiennym. W wyniku tych działań w grudniu 2009 r.
pomiędzy Kancelarią Senatu RP a Fundacją został podpisany aneks nr 1 do umowy nr 101
z 24 kwietnia 2009 r., który umożliwił rozdysponowanie dodatkowych środków na stypendia.
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. Informacje o warunkach
przyznawania stypendiów w 2009 r. zostały rozpowszechnione w mediach polonijnych w krajach
zamieszkania studentów polonijnych oraz były dostępne na naszej stronie internetowej
(www.semperpolonia.pl). Fundacja przekazała również szczegółowe informacje na ten temat do
wszystkich polskich konsulatów i ambasad, z którymi od lat współpracuje przy programie
stypendialnym. Jednocześnie w rozpropagowanie idei stypendiów SEMPER POLONIA
włączyliśmy młodzież zrzeszoną w naszych Klubach Stypendystów, która za pośrednictwem
własnych stron internetowych, w swoich środowiskach zamieszkania i na uczelniach informuje
swoich kolegów o programie stypendialnym Fundacji.
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Nabór na stypendystów Fundacji w 2009 r. przeprowadzany był dwukrotnie, tj. w okresie lutymarzec, kiedy napływały wnioski stypendialne na semestr wiosenny roku akademickiego
2008/2009, zaś w okresie sierpień-wrzesień na semestr jesienny roku akademickiego 2009/2010.
Działania Fundacji przeprowadzone w ramach akcji informacyjnej o programie stypendialnym
wzbudziły znaczny wzrost zainteresowania ofertą edukacyjną SEMPER POLONIA,
co zaowocowało wpłynięciem 2736 wniosków stypendialnych z prośbą o przyznanie stypendium
Fundacji na semestr wiosenny roku akademickiego 2008/2009 oraz blisko 2500 na semestr
jesienny 2009/2010. W rekrutacji stypendystów wzięli także czynny udział polscy nauczyciele,
delegowani do pracy przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz przedstawiciele
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy w maju 2009 r. utworzyli komisje
rekrutacyjne do przeprowadzenia egzaminów i naboru na studia do Polski.
W trakcie naboru na semestr wiosenny oraz semestr jesienny wnioski stypendialne studentów
mieszkających w okręgu działania konsulatów RP we Lwowie, Ostrawie i Wilnie były dodatkowo
oceniane przez przedstawicieli polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, najważniejszych
organizacji polonijnych oraz liderów z naszych Klubów Stypendystów. Wstępna selekcja tych
podań polegała na weryfikacji raportów z działalności na rzecz miejscowego środowiska
polonijnego oraz ocenie zaangażowania społecznego kandydatów o stypendium Fundacji.
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
prace Komisji Stypendialnej.
W 2009 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji Stypendialnej, w której zasiadają senatorowie
Łukasz Abgarowicz i Barbara Borys-Damięcka oraz przedstawiciele Departamentu Współpracy
z Polonią MSZ (Jacek Doliwa i Mieczysław Sokołowski), Biura Polonijnego Senatu RP
(kierownik działu programowego Ewa Czerniawska i wicedyrektor Romuald Łanczkowski) oraz
Rady Fundacji w osobie prof. Krzysztofa Szamałka. Z udziału w pracach Komisji zrezygnował
przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - dyrektor Bogusław Szymański.
Poinformował Fundację, że zasiadanie w trzech różnych zespołach zajmujących się problematyką
stypendialną dla osób polskiego pochodzenia może mieć wpływ na opiniowanie podjętych przez
niego decyzji.
25 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji, której członkowie na podstawie informacji
i dokumentacji przekazanej przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne rozpatrzyli 2736
wniosków na semestr wiosenny roku akademickiego 2008/2009, a w efekcie pozytywnie
zaopiniowali 2180 podań studentów polonijnych, którzy spełnili warunki Regulaminu
Stypendialnego. 30 września 2009 r. zebrała się Komisja w celu rozpatrzenia wniosków na semestr
jesienny roku akademickiego 2009/2010. Na podstawie dokumentacji przekazanej przez polskie
placówki dyplomatyczno-konsularne rozpatrzono 927 podań z prośbą o kontynuację stypendium
oraz 193 nowych wniosków z Argentyny, Białorusi, Czech, Kazachstanu, Łotwy, Rosji, Rumunii,
Serbii, Słowacji oraz z Ukrainy. Do otrzymania stypendium zostało ostatecznie zakwalifikowanych
798 studentów polonijnych.
Biorąc pod uwagę znaczne opóźnienia w przesłaniu dokumentacji stypendialnej do Fundacji
z kilku polskich placówek, w październiku 2009 r. zaistniała konieczność zwołania trzeciego
posiedzenia, na którym Fundacja przedstawiła pozostałe wnioski stypendialne studentów, którzy
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ubiegali się o stypendium Fundacji w semestrze jesiennym roku akademickiego 2009/2010.
Po zapoznaniu się z wnioskami stypendialnymi członkowie Komisji Stypendialnej podjęli decyzję
o przyznaniu w semestrze jesiennym 839 stypendiów studentom z Kiszyniowa, Mińska i Wilna.
Jednocześnie rozpatrzono dodatkowe, dobrze umotywowane wnioski stypendialne dużej grupy
osób polskiego pochodzenia spełniającej kryteria stypendialne. Decyzją Zarządu Fundacji
stypendia otrzymało 71 studentów polskiego pochodzenia z Wilna, Ostrawy i Lwowa.
Zarząd Fundacji, po konsultacji z członkami Komisji Stypendialnej, podjął decyzję
o podwyższeniu zarówno w semestrze wiosennym jak i jesiennym wysokości stypendiów dla
wyróżniających się liderów Klubu Stypendystów SEMPER POLONIA. Ponadto studentom, którzy
ubiegali się po raz pierwszy o stypendia Fundacji i według opinii konsulatów słabo znają język
polski przyznano stypendia warunkowo. 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.
Po licznych sygnałach zgłaszanych przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne na temat
wysokości średnich stawek stypendialnych udzielanych przez Fundację SEMPER POLONIA, na
wniosek Zarządu Fundacji, członkowie Komisji przeanalizowali obowiązujące stawki stypendialne
i skorygowali ich wysokość. W semestrze jesiennym roku akademickiego 2009/2010
zaproponowano zmianę polityki stypendialnej poprzez zwiększenie wysokości stawek
stypendialnych o 30%. Kraje, z których pochodzą beneficjenci zostały podzielone na pięć grup,
w których utrzymany został trzystopniowy podział stawek stypendialnych. Podwyższenie
wysokości stawek stypendialnych pozwoli na zmniejszenie liczby stypendystów, a tym samym
stanie się rodzajem nagrody dla aplikujących.
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 oraz kosztów związanych z przekazaniem dokumentacji
stypendialnej.
Ambasady i konsulaty podpisały ze studentami polonijnymi, w imieniu Fundacji, umowy
stypendialne obejmujące okres konkretnego semestru. Na postawie 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 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
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
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danych stypendystów jest doskonałym narzędziem wspomagającym obsługę programu, dzięki
któremu znacznie poszerzył się zakres naszej wiedzy o działalności polonijnej stypendystów
i absolwentów Fundacji. ESS jest również pomocny przy bezpośredniej realizacji innych naszych
programów, a przede wszystkim korzystamy z niego przy realizacji programu stażowego oraz przy
koordynowaniu działalności Klubów Stypendystów.
Poprzez realizację programu stypendialnego wspieramy aktywizację oświatowo-zawodową
Polaków oraz osób polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski. Pomoc
w uzyskaniu wykształcenia dla młodzieży polskiego pochodzenia pozwala na budowanie prestiżu
Polonii i Polski za granicą. Zaangażowanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych
ludzi o polskim rodowodzie oraz wykorzystanie ich doświadczeń do promowania polskich
osiągnięć kulturalnych i gospodarczych pozwala na rozwój kontaktów pomiędzy polską a krajami
ich zamieszkania i budowania polskiego lobby w krajach stałego zamieszkania stypendystów.
Sądzimy, że pomoc stypendialna udzielona w semestrze wiosennym 2180 studentom oraz
w semestrze jesiennym 1702 studentom polskiego pochodzenia z 20 krajów, umożliwi tym
młodym ludziom podniesienie wykształcenia oraz poziomu kwalifikacji zawodowych,
a w konsekwencji zdobycie przez nich wysokiej pozycji zawodowej i społecznej w krajach ich
zamieszkania.
3. Program Absolwent
Program „Absolwent”, zainaugurowany w 2004 r., adresowany jest do byłych i obecnych
stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA. Jest on naturalną konsekwencją programów „Szansa
dla maturzystów” i programu stypendialnego.
Celem programu „Absolwent” jest:
• utrzymywanie kontaktów oraz współpraca Fundacji SEMPER POLONIA z byłymi i obecnymi
stypendystami przy realizowaniu innych programów edukacyjnych, w których biorą udział
uczniowie polskiego pochodzenia ze szkół podstawowych i średnich;
• tworzenie warunków do współpracy studentów polskiego pochodzenia mieszkających poza
granicami Polski z polskim środowiskiem akademickim;
• nawiązywanie współpracy z osobami nie mającymi polskiego rodowodu, ale działającymi na
rzecz Polski i środowisk polonijnych w krajach swojego zamieszkania;
• wspieranie inicjatyw stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA;
• nawiązanie szerszej współpracy Fundacji z samorządami studenckimi uczelni, na których
studiują stypendyści SEMPER POLONIA;
• włączenie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim rodowodzie
i jej doświadczeń do działań związanych z promowaniem polskich osiągnięć kulturalnych
i gospodarczych oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
• promocja absolwentów szkół wyższych (byłych stypendystów Fundacji) na rynkach pracy.
W ramach programu „Absolwent” Fundacja SEMPER POLONIA wspiera i współorganizuje kilka
programów finansowanych przez Senat RP:
a) Kluby stypendystów SEMPER POLONIA
b) Program „Staże i praktyki zawodowe”.
c) Program „Polonijna Giełda Pracy”.
d) „Warsztaty ekonomiczne”.
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e)
f)

„Warsztaty informatyczne”.
„Szkoła liderów”.
a) Kluby stypendystów SEMPER POLONIA

Wszystkie działania związane z realizacją programu „Absolwent” podejmowane są przez Kluby
Stypendystów. W 2004 r. powstał pierwszy Klub na Białorusi, a w ubiegłym roku powołano
2 nowe - w Rosji (Sankt Petersburg) oraz w Serbii (Belgrad). Obecnie działa 14 Klubów
w 9 krajach (Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Ukraina).
Kluby, zachowując swoją pełną autonomię, włączają się nie tylko w realizację programów
edukacyjnych Fundacji, ale podejmują działania związane z szeroko rozumianą promocją Polski
i zachowaniem polskiego dziedzictwa kulturowego, a także organizują imprezy dla środowisk
polonijnych i na co dzień współpracują z polskimi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi.
Pomysłodawcami większości projektów realizowanych przez Kluby są ich liderzy, a rola Fundacji
sprowadza 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%
kosztów. Uczestnicy projektów realizowanych przez Kluby samodzielnie finansują od 10 do 40%
kosztów danego przedsięwzięcia. Kluby otrzymują także doraźne wsparcie od polskich placówek
dyplomatyczno – konsularnych oraz zaczynają otrzymywać wsparcie z funduszy Unii
Europejskiej.
Głównym celem Klubów jest realizowanie zadań na rzecz młodzieżowego środowiska
polonijnego. W miarę swoich możliwości próbują one obejmować swoimi działaniami różne
polonijne grupy społeczne i zawodowe. W 2009 r. ich celem był dalszy rozwój oraz realizacja
projektów skierowanych do młodzieży przy współpracy z Fundacją i innymi partnerami. W trakcie
roku odbyło się wiele zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć, w tym także te o charakterze
międzynarodowym. Wszystkie promowały Polskę i kształtowały jej pozytywny wizerunek na
świecie. Kluby realizowały projekty o charakterze edukacyjnym (kursy, szkolenia, seminaria itp.),
co uzupełniło i podniosło poziom wykształcenia studentów i absolwentów polskiego pochodzenia.
W efekcie stali się oni bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Kluby aktywnie uczestniczyły
w tworzeniu portalu IUVENUM POLONIA, opiniowały projekt oraz zgłaszały własne propozycje
merytoryczne.
Fundacja podejmowała od początku roku działania zmierzające do poprawy sytuacji lokalowej
poszczególnych Klubów oraz do ich zarejestrowania. Niemniej jednak kwestie te wymagają
większych nakładów finansowych, zaś sama rejestracja w większości krajów jest procesem bardzo
skomplikowanym i długotrwałym, wymagającym podjęcia różnorakich kroków prawnych. W 2009
r. zebraliśmy informacje jakie są wymagania formalne odnośnie rejestracji Klubów
w poszczególnych krajach.
1) Litwa
W styczniu 2009 r. Klub Studentów Polskich na Litwie przesłał do Fundacji harmonogram
całorocznych działań. Od początku roku aktywnie trenowała drużyna koszykówki, działająca przy
Klubie. Wiosną studenci mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności m.in. podczas turnieju
w Szkole Średniej im. St. Moniuszki w rejonie wileńskim w Kowalczukach. Turniej został
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rozegrany pod hasłem „My przeciwko paleniu”. Zawody umożliwiły sprawdzenie własnych
umiejętności i pokazanie rówieśnikom, że można żyć zdrowo i aktywnie oraz cieszyć się życiem
bez nałogów. W turnieju udział wzięło osiem drużyn koszykarskich z rejonu wileńskiego,
a drużyna KSP zajęła drugie miejsce. Drużyna wzięła także udział w turnieju „Puchar Wyzwań”,
gdzie rywalizowała z drużynami litewskimi. Zawodnicy trenują regularnie i osiągają sukcesy
w rozgrywkach lokalnych. Młodzi sportowcy pracują także charytatywnie, głównie na rzecz dzieci.
Jedną z inicjatyw jest prowadzenie treningów i organizowanie zawodów sportowych dla dzieci
w Nowej Wilejce. Jesienią Fundacja ponownie dofinansowała działalność drużyny koszykarskiej,
która zgłosiła się do udziału w turnieju Eurobasket.lt. oraz przekazała środki na rozwój drużyny
siatkarskiej. W 2009 r. drużyna siatkarska rozpoczęła regularne treningi w Gimnazjum im.
A. Mickiewicza w Wilnie. 16 maja odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Słynni Polacy
Wileńszczyzny". Tym razem gościem Klubu Studentów Polskich na Litwie była pani Janina
Norkunienė – muzyk i etyk z wykształcenia, kierowniczka zespołu ludowego i znana na Litwie
ludowa palmiarka. Różnorodność zainteresowań artystki znalazła odbicie w zajęciach
prowadzonych przez nią dla studentów. Stypendyści odkryli wiele nowych, ciekawych tradycji
i obrzędów ziemi wileńskiej, do tej pory w większości im nieznanych. Razem z panią Norkuniene
studenci wybrali się do Ciechanowiszek, po drodze zwiedzając Szyłany. W Ciechanowiszkach
młodzież mogła podziwiać bogatą ekspozycję Izby Palm i Użytku Codziennego oraz poznała
członkinie zespołu „Cicha Nowinka”, z których każda jest palmiarką. Podczas spotkania studenci
poznali różne techniki wicia oraz rodzaje tradycyjnych palm. W projekcie udział wzięło
30 studentów polskiego pochodzenia. 26 maja odbył się zorganizowany przez stypendystów
z okazji Dnia Matki koncert pn. ,,Dziękuję”. Koncert poświęcony był w głównej mierze mamom
oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają działalność Klubu Studentów Polskich.
Podczas koncertu zgromadzeni goście mogli zobaczyć liczne występy muzyczne, taneczne oraz
aktorskie przygotowane przez studentów. W dniach od 4 do 6 lipca odbył się Rajd Odkrywców.
Udział w nim wzięło blisko 20 osób, studentów i absolwentów polskiego pochodzenia. Został on
zorganizowany we współpracy ze stypendystami łotewskimi. Podczas Rajdu powstał pomysł,
aby w 2010 r. zorganizować „Dzień Sportów Letnich” na Litwie dla młodzieży polskiego
pochodzenia. Fundacja przekazała również środki na dofinansowanie projektu pn. „Razem młodzi
przyjaciele”. Był to projekt długofalowy, realizowany od końca czerwca do grudnia. Celem
projektu było rozpowszechnienie informacji o działalności Klubu Studentów Polskich oraz innych
organizacji młodzieżowych na Litwie. Organizatorzy chcieli przybliżyć kulturę, tradycję oraz
historię Polski swoim młodszym kolegom. W tym celu zorganizowali szereg spotkań z młodzieżą
szkolną oraz quizów tematycznych na temat historii, muzyki klasycznej, literatury oraz słynnych
Polaków na Litwie. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali uczniowie 9 polskich szkół. Między
poszczególnymi drużynami zorganizowane zostały rozgrywki, które wyłoniły zwycięzców,
a nagrody książkowe ufundowała Fundacja. Podczas spotkań młodzież z Klubu opowiedziała
swoim młodszym kolegom o możliwościach studiowania na Litwie i w Polsce oraz podała adresy
stron internetowych, gdzie znajdują się przydatne informacje. Celem projektu była także promocja
aktywności społecznej wśród młodzieży. W projekcie udział wzięło 70 osób, członków Klubu oraz
uczniów szkół polskich na Litwie. Kolejnym projektem zrealizowanym przez Klub były
„Warsztaty taneczne” dla studentów polskiego pochodzenia na Litwie. Podczas zajęć młodzież
poznawała kultury innych państw, a sam projekt wpłynął na integrację młodzieżowego środowiska
polonijnego. Partnerem Klubu przy realizacji projektu była Polska Macierz Szkolna. We wrześniu
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członkowie Klubu spotkali się z Krzysztofem Zmitrowiczem, wolontariuszem telefonu zaufania
,,Jaunimo linija“ działającego od kilkunastu lat na Litwie. Opowiedział on młodzieży jak
skutecznie pomóc drugiej osobie, jak wykorzystać rozmowę telefoniczną do oddziaływania na
decyzje innych oraz przedstawił etyczny wymiar swojej pracy, szczególnie podkreślając znaczenie
odpowiedzialności. W efekcie członkowie Klubu podjęli decyzję o włączeniu się w prace infolinii i
zaproponowali dyżury na zasadzie wolontariatu. We wrześniu Klub podjął się przygotowania
jesiennej akcji charytatywnej pn. „Uśmiechy jesieni”. Akcja trwała od 1 do 31 października.
Studenci zorganizowali warsztaty plastyczne w trakcie których dzieci z Domu Dziecka
w Sołecznikach przygotowały prace z wykorzystaniem materiałów zebranych podczas jesiennych
spacerów. Prace zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie. Udział w projekcie wzięło blisko
20 studentów oraz dzieci z Domu Dziecka w Sołecznikach. W listopadzie Klub obchodził swoje
4 urodziny. Z tej okazji zorganizowano spotkanie integracyjne, w którym udział wzięło 70 osób,
byłych i obecnych członków Klubu. Stypendyści kontynuowali także cykliczny projekt „Słynni
Polacy Wileńszczyzny”, a kolejnym ich gościem był pan Saulius Tumelis, człowiek tworzący
prawdziwe arcydzieła litewskiej sztuki ludowej. Udział w projekcie wzięło 20 osób. Jesienią Klub
zorganizował także prace porządkowe na Cmentarzu Bernardyńskim. Studenci zapalili znicze na
uporządkowanych przez siebie grobach. W grudniu Klub zorganizował kolejną edycję szkolenia
„Mowa publiczna: sugestywność, pewność siebie i umiejętność prowadzenia dyskusji”. Szkolenie
odbyło się w 2 grupach, a udział w nim wzięło łącznie 30 osób. Zajęcia prowadziła pani Regina
Cziczinskaite, wykładowca z Uniwersytetu Wileńskiego. Na koniec warsztatów uczestnicy mogli
wykorzystać zdobytą wiedzę podczas dyskusji na temat „Globalizacja a tożsamość narodowa”.
Studenci poruszając tematy istotne dla polskiej mniejszości na Litwie, starali się przestrzegać
wymogów retoryki. Ostatnim projektem Klubu litewskiego w 2009 r. było zorganizowanie
corocznego „Spotkania opłatkowego”. Spotykając się przy świątecznym stole, członkowie Klubu
przypomnieli polskie tradycje i zwyczaje wigilijne. W 2009 r. w spotkaniu udział wzięło 70 osób,
a partnerem Klubu była Polska Macierz Szkolna na Litwie. W lipcu i sierpniu przedstawiciele
Klubu litewskiego uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach przygotowanych przez Fundację m.in.
w Warsztatach Ekonomicznych, Warsztatach Informatycznych oraz Szkole Liderów. Członkowie
Klubu wzięli także udział w programie stażowym. W trakcie naboru na semestr wiosenny
i jesienny wnioski stypendialne studentów z Litwy były także oceniane przez liderów z Klubu
Studentów Polskich. Wstępna selekcja tych podań polegała na weryfikacji raportów z działalności
na rzecz miejscowego środowiska polonijnego oraz ocenie zaangażowania społecznego
kandydatów o stypendium Fundacji. Przez cały rok trwały starania dotyczące zapewnienia
lepszych warunków lokalowych, co wiąże się z koniecznością wynajęcia dodatkowych
pomieszczeń dla Klubu. W 2009 r. za środki Senatu RP zakupiono dla Klubu kamerę.
2) Łotwa
a) Ryga
18 kwietnia Klub Stypendystów w Rydze oraz Związek Młodych Polaków zorganizowały
spotkanie pn. „Wieczór hymnów polskich”. Partnerem stypendystów był Klub Kultury „Polonez”.
Podczas spotkania przedstawiono historie powstania najbardziej znaczących dla Polaków utworów
muzycznych m.in. „Bogurodzicy”, „Roty”, „Boże, coś Polskę” oraz „Mazurka Dąbrowskiego”.
Wieczór, w którym wzięło udział ponad 50 osób, był okazją do spotkania i zbudowania swoistego
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mostu między starszym i młodszym pokoleniem Polaków na Łotwie. Przy projekcie pracowali
także przedstawiciele Uniwersytetu Łotewskiego, który zapewnił zaplecze techniczne.
Na przełomie kwietnia i maja Klub Stypendystów w Rydze przeprowadził szkolenie pn. „Krok do
Twojego Projektu”. W przedsięwzięciu wzięli także udział członkowie Związku Młodych Polaków
na Łotwie oraz stali partnerzy Klubu z Litwy – przedstawiciele organizacji „Włóczęga” i Klubu
Studentów Polskich w Wilnie. Podczas projektu młodzież brała udział w warsztatach
poświęconych współpracy w grupie, szukaniu dobrych pomysłów na projekty oraz efektywnemu
działaniu organizacji. Doświadczeniem w koordynacji projektów w ramach programu „Młodzież
w działaniu” podzielili się wykładowcy z krakowskich organizacji „SIR” oraz „Młodzi
Europejczycy”. Dzięki szkoleniu umocniono współpracę pomiędzy wszystkimi organizacjami
uczestniczącymi w projekcie, a młodzież poznała procedury związane z pisaniem wniosków
i realizacją projektów. W warsztatach udział wzięło blisko 30 osób. W czerwcu Klub
Stypendystów z Rygi zorganizował Rajd Odkrywców pod hasłem „Kultura po polsku, sport po
łotewsku”. Podczas Rajdu młodzież zwiedziła zamek w Sigułdzie i zamek Turaida oraz zabytki
przyrodnicze w Ligatne. Rajd został zorganizowany wspólnie ze stypendystami litewskimi. Udział
w Rajdzie wzięło około 20 studentów z Łotwy, a partnerem Klubu przy organizacji był Klub
„Włóczęga” z Wilna, Klub Studentów Polskich na Litwie oraz redakcja „Polaka na Łotwie”.
W listopadzie Klub z Rygi zorganizował projekt pn. „Krokami polskiej duszy”. Projekt miał na
celu integrację młodzieży polskiego pochodzenia oraz przedstawienie działalności Klubu nowym
członkom. Podczas spotkania młodzież zwiedziła Wentspils i jego zabytki: muzeum przyrody,
muzeum Herberta Dorbe “Pył przodków”, Zamek Orderu Liwonijskiego, a także Stare Miasto.
Uczestnicy projektu dyskutowali na temat przynależności do mniejszości polskiej na Łotwie,
wspominali swoich przodków oraz dzielili się rodzinnymi historiami. Przedstawiono także plany
na 2010 r. Dzięki projektowi wzmocniły się kontakty między obecnymi a byłymi członkami
Klubu, podsumowano projekty zrealizowane w 2009 r. oraz omówiono rolę polskiego środowiska
młodzieżowego na Łotwie. W grudniu ryski Klub zorganizował projekt pn. „Własne rymy po
polsku”. Była to II edycja konkursu literackiego dla młodzieży piszącej poezję i prozę w języku
polskim. Konkurs został przeprowadzony w 2 etapach. I etap polegał na elektronicznym przesłaniu
pracy, a następnie wyróżnieni autorzy zostali zaproszeni do Rygi, gdzie podczas II etapu
zaprezentowali własne utwory. Specjalnie dla uczestników konkursu zatańczył zespół taneczny
z Polskiej Szkoły im. Ity Kozakiewicz w Rydze. Młodzi literaci zwiedzili starówkę Rygi oraz Dom
Bractwa Czarnogłowych. Zorganizowano również prezentację kultury łotewskiej w Centrum
Rekreacyjnym LIDO. W projekcie udział wzięło 35 osób. Konkurs promuje twórczość i talent
młodzieży piszącej w języku polskim. Partnerami Klubu przy organizacji projektu była redakcja
„Polaka na Łotwie” oraz Polska Szkoła im. Ity Kozakiewicza z Rygi.
b) Daugavpils
Przy końcu 2008 r. został powołany w Daugavpils drugi Klubu Stypendystów na Łotwie.
Pierwszym przedsięwzięciem Klubu była organizacja „Warsztatów Teatralnych”. Projekt został
zrealizowany przy współpracy z Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils w dniach od 24 do 29
sierpnia 2009 r. Udział w nim wzięło około 20 studentów polskiego pochodzenia z okolic
Daugavpils. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wykładowcy, teatrolodzy z Polski – pani
Barbara Wysmyk oraz pan Wojciech Węgłowski. Podczas warsztatów młodzież poznała
najnowsze kierunki w sztuce teatralnej na całym świecie, szczególnie zaś rolę i osiągnięcia
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japońskiego teatru No. Wykładowcy zaprezentowali młodzieży techniki gry aktorskiej,
posługiwania się słowem oraz przybliżyli rolę dźwięku w sztuce teatralnej. Część zajęć została
poświęcona zagadnieniom związanym ze znaczeniem światła w teatrze. W trakcie warsztatów
młodzież przygotowała krótki spektakl pod tytułem „Antropologia miasta”, który został
zaprezentowany publiczności na zakończenie szkolenia. Uczestnicy warsztatów postanowili
kontynuować projekt w 2010 r. W grudniu Klub w Daugavpils zorganizował projekt
pn. „Warsztaty gry na gitarze”. Projekt trwał miesiąc, a udział w nim wzięło 12 osób. Studenci
zapoznali się z podstawową teorią gry na gitarze – strojeniem instrumentu, podstawowymi
chwytami oraz sposobem ich odczytywania w Internecie i podręcznikach do gry. 29 grudnia odbył
się koncert podsumowujący warsztaty, na który zaproszono wszystkich studentów działających
w Klubie i Centrum Kultury Polskiej. Stypendyści zagrali kilka kolęd z gościnnym udziałem
wokalistki Olesi Aksenionok. Po krótkim występie odbyło się spotkanie przy stole wigilijnym,
podczas którego młodzież podsumowała całoroczną pracę i swoje osiągnięcia. Kluby łotewskie
delegowały swoich przedstawicieli do udziału w wakacyjnych szkoleniach przygotowanych przez
Fundację. Łotewscy studenci i absolwenci wzięli udział w Warsztatach Ekonomicznych oraz
Szkole Liderów.
3) Czechy
W 2009 r. Klub Stypendystów zarówno organizował, jak i uczestniczył, w wielu przedsięwzięciach
promujących Polaków na Zaolziu. W sierpniu Klub zorganizował po raz pierwszy Otwarty
Polonijny Turniej Szachowy dla młodzieży polskiego pochodzenia, w którym zwyciężył Michał
Pawlas. Rozgrywki odbyły się 31 sierpnia w siedzibie PZKO w miejscowości Karwina Raj,
a udział w turnieju wzięło kilkunastu miłośników szachów. Klub zorganizował również Turniej
Paintballa. We wrześniu studenci rozpoczęli realizację projektu pn. „Independent.pl – spotkania
z polską kulturą niezależną”. Projekt miał charakter długofalowy i trwał do końca listopada. W tym
czasie Klub zorganizował szereg spotkań z przedstawicielami środowiska artystycznego na
Zaolziu. Odbyły się liczne koncerty, wieczory poetyckie, literackie oraz filmowe, wystawy
obrazów i grafik. Projekt skierowany był głównie do studentów polskiego pochodzenia,
a partnerami Klubu przy organizacji był SAJ „Jedność”, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej,
PZKO oraz Kongres Polaków w RC. We wrześniu zorganizowano wystawę obrazów młodej
malarki Justyny Gurbisz, performance „FIRESHOW” w wykonaniu uczniów z Polskiego
Gimnazjum w Czeskim Cieszynie, projekcję filmu polskiego oraz wystawę fotografii Eli Jedzok
oraz Marka Chmiela, młodych twórców z Zaolzia. W październiku odbyły się koncerty muzyczne,
wieczór poetycki, wernisaż oraz Kiermasz Polskiej Książki. Po kiermaszu zorganizowano
spotkanie z Franciszkiem Nastulczykiem – poetą wywodzącym się z Zaolzia, a mieszkającym
obecnie w Bielsku-Białej. W listopadzie zorganizowano kolejne koncerty, przedstawienie
„Historia konia” według Lwa Tołstoja w wykonaniu Cieszyńskiego Studia Teatralnego oraz
wieczór muzyczny w wykonaniu polskich i czeskich DJ-ów. Przed występem DJ-ów odbyła się
prezentacja amatorskich filmów autorstwa młodych twórców z Białegostoku. Ukoronowaniem
projektu „Independent.pl” był koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa w Czeskim Cieszynie.
We wszystkich wydarzeniach udział wzięło około 700 osób, głównie studenci i młodzież w wieku
od 16 do 26 lat. Dzięki projektowi udało się zaprezentować kulturę niezależną oraz umożliwiono
Polakom na Zaolziu kontakt ze współczesną polską sztuką. Idea cyklicznych spotkań polskich
i zaolziańskich artystów będzie kontynuowana w 2010 r. Na przełomie września i października
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odbyła się konferencja poświęcona medycynie ratunkowej. Do współpracy zaproszono Polskie
Towarzystwo Medyczne, Kongres Polaków w RC oraz Konsulat Generalny RP w Ostrawie.
W programie konferencji znalazło się także zwiedzanie miejsc pamięci związanych z historią
Polski m.in. Żywocic, Żwirkowiska oraz miejscowości Konteszyniec. Celem Zjazdu była przede
wszystkim integracja młodzieży polonijnej z Czech i Kresów Wschodnich; pogłębienie wiedzy
medycznej nie tylko studentów wydziałów lekarskich, ale także wszystkich zainteresowanych;
wymiana doświadczeń i informacji o systemach nauczania i opiece zdrowotnej; nawiązanie
nowych kontaktów wśród rówieśników i współpracy ze specjalistami z długoletnią praktyką
zawodową; przedstawienie nowoczesnych technologii medycznych oraz zaznajomienie młodzieży
z historią Polaków na Zaolziu. Podczas konferencji uczestnicy przedstawili swoje wcześniej
przygotowane prezentacje, a później zwiedzili siedzibę Pogotowia Ratunkowego Województwa
Morawsko-Śląskiego, unikalne Centrum Wczesnego Powiadamiania oraz ekspozycję ratownictwa
górniczego w Muzeum Górniczym OKD. Wykład wygłosił również gość - prof. Brunon Zemła
("Epidemiologia chorób nowotworowych"), specjalista od chorób nowotworowych z Centrum
Onkologii w Gliwicach Drugi dzień wykładów przygotowany został przez czołowych
zaolziańskich lekarzy, członków Polskiego Towarzystwa Medycznego. Uczestnicy zwiedzili także
szpital Trzyniec Podlesie. W Zjeździe wzięło udział blisko 40 uczestników z Zaolzia, 6 studentów
z Białorusi oraz absolwent medycyny z Ukrainy. Wśród uczestników byli także uczniowie
Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Cieszynie zamierzający podjąć studia lekarskie
w przyszłym roku. W grudniu Klub zorganizował „Dzień Sportu” połączony ze spotkaniem
świątecznym dla młodzieży polskiego pochodzenia. Rozegrano turniej w piłce nożnej halowej oraz
mecz minihokeja w sali sportowej w Stonawie. Zwycięzcy w poszczególnych dyscyplinach
otrzymali nagrody. Przedstawiciele Klubu aktywnie uczestniczą w pracach Komisji
Weryfikacyjnej oceniającej wnioski stypendialne studentów z okręgu konsularnego Ostrawa.
W skład Komisji oprócz przedstawicieli Klubu Stypendystów wchodzą pracownicy Konsulatu
Generalnego RP w Ostrawie oraz najważniejszych organizacji polonijnych. Praca Komisji jest
pozytywnie oceniana przez stypendystów SEMPER POLONIA, ponieważ ich przedstawiciel
uczestniczy w ocenie działalności polonijnej studentów. Klub posiada własną stronę internetową,
finansowaną z dotacji Senatu RP. Na stronie Klubu znajdują się aktualne informacje
o realizowanych projektach i planach oraz forum dla stypendystów Fundacji. Członkowie Klubu
wzięli także udział w tegorocznej edycji Szkoły Liderów oraz w Warsztatach Ekonomicznych
i programie stażowym.
4) Serbia
W marcu przy Centrum Poloniusz – Pegaz w Belgradzie zawiązał się Klub Stypendystów Fundacji
SEMPER POLONIA. Klub ma charakter nieformalny, a jego celem jest prowadzenie działań na
rzecz promocji Polski w Serbii. Pierwsze spotkanie członków Klubu odbyło się 28 marca.
Młodzież opracowała wstępne wersje projektów mających na celu promocję Polski w Serbii,
a także promocję swojego kraju zamieszkania wśród Polaków. W maju spotkanie belgradzkiego
Klubu Stypendystów zbiegło się z obchodami Dnia Europy. Gośćmi klubowiczów byli członkowie
Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci” z Warszawy. Po obejrzeniu krótkich filmów nakręconych
przez podopiecznych „Serduszka”, młodzież z Polski oraz z Serbii dyskutowała na temat kultury
i różnic kulturowych w obu krajach oraz dokonała wstępnych ustaleń dotyczących realizacji
wspólnego projektu związanego z filmem. Od września Klub realizował projekt pn. „Chcę Ci
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powiedzieć.”. Serbscy stypendyści, głównie studenci filologii polskiej, podjęli się zadania
przetłumaczenia na język serbski wyboru współczesnej polskiej poezji i prozy oraz przygotowania
przekładu serbskich aforyzmów na język polski. Prace nad publikacją zostały poprzedzone
wykładem wprowadzającym na temat polskiej i serbskiej literatury współczesnej. Projekt ma
charakter wieloletni i zakłada coroczną publikację po polsku lub po serbsku i został zrealizowany
z inicjatywy członków Klubu Stypendystów, którzy są studentami kierunków filologicznych
Uniwersytetu Belgradzkiego. Ten projekt o charakterze translatorskim ma wymiar nie tylko
promocyjny, ale również praktyczny. Warto podkreślić, iż został tak zaplanowany, aby umożliwić
uczestnictwo w nim nie tylko przyszłym filologom, ale także studentom innych kierunków.
Głównymi celami projektu było podjęcie aktywnych działań na rzecz promocji polskiej kultury
i nauki, przybliżenie Polakom Serbii z jej kulturą, sztuką, obyczajami oraz podkreślenie
podobieństw i różnic pomiędzy tymi krajami. Stypendyści chcieli także obalić fałszywe stereotypy
i wyobrażenia odnośnie Serbii i Polski oraz udoskonalić swoje kompetencje językowe. W 2009 r.
młodzież zdecydowała się na przygotowanie antologii serbskich aforyzmów. Przygotowanie
publikacji poprzedzał czynny udział w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Satyry w Serbii.
Po nawiązaniu kontaktów i współpracy z Belgradzkim Kręgiem Aforystycznym podjęto prace nad
przygotowaniem publikacji. Projekt rozpoczął się od serii wykładów na temat techniki tłumaczeń,
procesu przygotowania tekstu do druku, wyboru materiałów oraz nawiązania kontaktów
z autorami. Młodzież przygotowała robocze wersje tłumaczeń, które konsultowała z opiekunami
projektu. W grudniu ukazała się antologia serbskiego aforyzmu pod tytułem „W krzywym
zwierciadle”. Partnerem Klubu jest Centrum Poloniusz – Pegaz, a opiekę nad stroną merytoryczną
projektu sprawowali profesjonalni tłumacze oraz filolodzy.
5) Rumunia
Na początku 2009 r. Klub Stypendystów z Suczawy przesłał harmonogram działań na cały rok,
a wnioski dotyczyły przede wszystkim prac porządkowych na polskich cmentarzach w Rumunii
oraz spotkań integrujących młodzieżowe środowiska polonijne w rejonie Bukowiny. W okresie
wakacyjnym Klub zorganizował liczne zawody i rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży
polskiego pochodzenia. W listopadzie i grudniu Klub przeprowadził prace porządkowe na
cmentarzach w następujących miejscowościach: Carlibaba, Putna, Marginea, Suczawa, Vicsani,
Moara, Poiana Micului oraz Nowy Sołoniec. Celem projektu było zachowanie pamięci
o przodkach – ofiarach II wojny światowej. W tym roku młodzież skupiła się na odnalezieniu
nieznanych dotąd miejsc pochówku Polaków oraz uprzątnięciu grobów. Organizatorzy projektu
przygotowali także krótką lekcję historii na temat losów Polaków w Rumunii podczas II wojny
światowej. Udział w projekcie wzięło 12 studentów oraz uczniowie szkół średnich polskiego
pochodzenia. Partnerem Klubu przy organizacji prac było Stowarzyszenie Polaków w Rumunii
oraz Związek Polaków w Rumunii. W grudniu Klub zorganizował projekt pn. „Festiwal
jasełkowy”. W 2009 r. młodzież szczególny nacisk położyła na promocję folkloru górali
czadeckich żyjących na Bukowinie. W związku z tym festiwal został zorganizowany w Nowym
Sołońcu. Do udziału w projekcie zaproszono dzieci i młodzież z różnych gmin Bukowiny m.in.
Moara, Suczawa, Siret, Vicsani, Radauti, Gura Humorului, Plesa, Cacica, Nowy Sołoniec
i Bukareszt. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć przedstawienia teatrzyków szkolnych oraz
wysłuchać koncertu kolęd przygotowanego przez członków Klubu. Dzieci otrzymały upominki
i prezenty od św. Mikołaja. Projekt został zorganizowany przez 26 studentów, a udział w nim
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wzięło blisko 130 uczniów. Partnerem Klubu przy organizacji projektu było Stowarzyszenie
Polaków w Rumunii, Związek Polaków w Rumunii oraz Wydział Konsularny RP w Bukareszcie.
6) Ukraina
a) Lwów
W lutym lwowscy stypendyści wzięli udział w uroczystościach upamiętniających tragiczne
wydarzenia w Hucie Pieniackiej. 28 lutego odbyły się uroczystości 65. rocznicy zagłady ok. 1000
mieszkańców tej miejscowości. W uroczystościach wziął udział prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko oraz prezydent RP Lech Kaczyński. 7-8 marca kilku stypendystów lwowskiego Klubu
wzięło udział w 33 Biegu Piastów w Jakuszycach, pokonując na nartach trasę na dystansie 26 km.
26 marca w lwowskiej szkole nr 10 odbyło się spotkanie stypendystów Fundacji SEMPER
POLONIA okręgu lwowskiego. W zebraniu uczestniczyło ponad 150 stypendystów studiujących
na lwowskich uczelniach, a także goście – konsul Marcin Zieniewicz oraz wiceprezes klubu
"Pogoń” Lwów pan Marek Horban. Wśród omawianych tematów znalazł się m.in. harmonogram
projektów, planowanych na I półrocze oraz plan uroczystości 2 i 3 Maja. Konsul Marcin
Zieniewicz przedstawił propozycje udziału stypendystów w projektach organizowanych przez
Konsulat Generalny RP we Lwowie, a pan Marek Horban przybliżył działalność klubu
piłkarskiego. Od marca lwowscy stypendyści realizowali także projekt pn. „Warsztaty nauki
języka angielskiego”, który jest kontynuacją ubiegłorocznego przedsięwzięcia. W maju lwowski
Klub Stypendystów SEMPER POLONIA zorganizował konferencję pn. „Unia Europejska bez
granic”. W konferencji udział wzięli stypendyści z Ukrainy, Mołdawii, Czech i studenci z Polski
oraz konsul RP pan Marcin Zieniewicz i Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie pani
Emilia Chmielowa. Obrady pierwszego dnia poświęcone były stosunkom politycznym, a wśród
prelegentów znalazł się politolog pan Taras Woźniak oraz doktorantka Uniwersytetu
Wiedeńskiego pani Alena Sidorowicz, swoje prezentacje przedstawili także studenci. Gościem
specjalnym był sekretarz Rady Miasta Lublin pan Krzysztof Łątka. Drugi dzień zdominowały
tematy ekonomiczne, swój wykład przedstawiła pani dr Joanna Harazińska kierująca Studenckim
Kołem Naukowym „Polska – Wschód” (Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim) oraz
przedstawiciel „KREDO BANK” Ukraina. Trzeci dzień konferencji poświęcony został w całości
zagadnieniom z zakresu kultury - pan konsul Marcin Zieniewicz przybliżył uczestnikom
problematykę ochrony praw mniejszości narodowych w UE i na Ukrainie, a pan Igor Martynenko dyrektor lwowskiego Pałacu Kultury omówił rolę kultury jako środka wzmacniającego integrację
europejską. Studenci przygotowali prezentacje swoich organizacji oraz regionów, z których się
wywodzą m.in. Zaolzia i Lwowa. We Lwowie od dwóch lat aktywnie działa klub piłki nożnej
wspierany przez Fundację, Konsulat Generalny RP oraz Lwowski Uniwersytet Medyczny. Klub
powstał z inicjatywy byłych i obecnych stypendystów Fundacji i został zarejestrowany w sierpniu
jako polski klub „Pogoń” Lwów. W przeddzień uroczystości inauguracji Klubu, która odbyła się
10 października, prezes Fundacji Marek Hauszyld i senator Andrzej Szewiński w towarzystwie
konsula Jacka Żura spotkali się z przedstawicielami Klubu Stypendystów. Dyskutowano
o problemach związanych z brakiem lokalu dla klubu i perspektyw działalności. Prezes Fundacji
przekazał na potrzeby klubu laptop i drukarkę laserowa. 26 listopada lwowscy stypendyści
zorganizowali wieczór andrzejkowy. W spotkaniu udział wzięło blisko 200 osób, młodych
Polaków, którzy spotkali się w atmosferze dobrej polskiej muzyki i tradycji. Była to nie tylko
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świetna zabawa - dla stypendystów to kolejny udany projekt, wspólna praca, doświadczenie,
poszukiwanie oraz zaprezentowanie polskich tradycji. W spotkaniu udział wzięli obecni
stypendyści Fundacji, absolwenci lwowskich uczelni wyższych oraz przedstawiciele Konsulatu
Generalnego RP we Lwowie. W II połowie roku stypendyści wzięli udział w kursach
doskonalących znajomość języka polskiego i angielskiego. W ramach zajęć z języka polskiego
młodzież zapoznała się z terminologią z zakresu różnych dziedzin naukowych. Oprócz gramatyki
i ćwiczeń z leksykologii studenci uczestniczyli również w zajęciach z kultury i literatury Polski.
b) Stryj
We wrześniu przekazaliśmy środki na przeprowadzenie prac porządkowych na Cmentarzu
Polskich Legionistów w Stryju oraz roztoczenie opieki nad Pomnikiem Młodzieży Polskiej z 1905
r. i mogiłą Michała Ślósarskiego, prezesa organizacji „Sokół”. Studenci prowadzą prace
porządkowe przez cały rok, każdy student opiekuje się wyznaczonymi mogiłami. W akcji bierze
udział blisko 30 osób. W 2009 r. zorganizowane zostały także zajęcia z języka i literatury polskiej
dla grup o różnym stopniu zaawansowania. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach placówki
pozaszkolnej przy Kulturalno – Oświatowym Centrum im K. Makuszyńskiego w Stryju, która
wyposażona jest w komputery oraz rzutnik multimedialny przekazany przez Fundację SEMPER
POLONIA. Przez cały rok w zajęciach brało udział od 20 do 30 osób. Większość uczestników
kursu przystąpiła do próbnego egzaminu znajomości języka polskiego jako obcego na poziomie B2
(średni ogólny). Osoby, uczęszczające na kurs mogły poszerzać swoją wiedzę z języka i kultury
polskiej na zajęciach Klubu Europejskiego, działającego przy Centrum. Przez cały rok odbywały
się comiesięczne zebrania Klubu Studenta, a 26 grudnia zorganizowano spotkanie opłatkowe.
Podczas ostatniego zebrania prezes Klubu Julia Petruk omówiła całoroczną działalność oraz
projekty zaplanowane na 2010 r. Wybrano także nowe władze Klubu – prezesem została wybrana
Alona Marszuk, a jej zastępcą Julia Skrypieć. W zebraniu udział wzięli wszyscy członkowie
Klubu, blisko 40 osób - studenci, absolwenci oraz młodzież polskiego pochodzenia od 15 roku
życia. W końcu grudnia odbył się także kiermasz świąteczny, zorganizowany przez Klub oraz
Kulturalno – Oświatowe Centrum im. K. Makuszyńskiego. Głównym celem spotkania było
przybliżenie Polakom tradycji Świąt Bożego Narodzenia poprzez wspólne kolędowanie i występ
sekcji recytatorsko - teatralnej. Klubowicze przygotowali także referaty o tradycjach Świąt Bożego
Narodzenia, z których uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się co oznacza słowo „wigilia”, jakie
są staropolskie obyczaje oraz obrzędy wigilijne. Młodzież przygotowała również prezentację
i degustację wigilijnych potraw. Na koniec studenci wystąpili w krótkim przedstawieniu
teatralnym o tematyce świątecznej. Dla najmłodszych ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Wigilia
w moim domu”, udekorowali oni również choinkę własnoręcznie zrobionymi ozdobami. Partnerem
Klubu przy realizacji wszystkich projektów było Kulturalno – Oświatowe Centrum im.
K. Makuszyńskiego w Stryju.
c) Żytomierz
W maju przekazaliśmy środki na dofinansowanie prac porządkowych na Cmentarzu Polskim
w Żytomierzu. Dotacja umożliwiła zakup środków, materiałów czystości oraz narzędzi
niezbędnych do zorganizowania akcji porządkowej. Prace zostały przeprowadzone w czerwcu,
a udział w nich wzięło ponad 30 studentów. Do współpracy przy organizacji projektu Klub
Stypendystów zaprosił Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu. W czerwcu Klub
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zorganizował Olimpiadę z Języka Polskiego. Testy zostały opracowane na podstawie
państwowych egzaminów certyfikacyjnych. Uczestnikami Olimpiady byli stypendyści łuckiego
okręgu konsularnego oraz studenci polskiego pochodzenia na Ukrainie. Olimpiada ma sprzyjać
kultywowaniu polskiej tradycji, kultury oraz historii. W czerwcu nastąpiło także rozstrzygnięcie
trwającego od początku roku konkursu „Ocalmy od zapomnienia” skierowanego do młodzieży
polskiego pochodzenia. Celem konkursu było upamiętnienie polskich losów na Wołyniu
i Żytomierszczyźnie. W jury oceniającym prace konkursowe uczestniczyli m.in. przedstawiciele
czasopisma „Mozaika Berdyczowska” oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu.
Pod koniec czerwca Klub zorganizował także Rajd Odkrywców pn. „Polskie ścieżki na Ukrainie”.
Uczestnicy Rajdu odwiedzili miejsca związane z doniosłymi wydarzeniami związanymi z historią
Polski m.in. Chocim oraz Kamieniec Podolski. Dzięki udziałowi w projekcie studenci poznali
wspólną historię Polski i Ukrainy oraz uwarunkowania współczesnych stosunków politycznych,
gospodarczych i kulturalnych. Uczestnikami Rajdu byli członkowie Klubu Stypendystów oraz
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Żytomierzu, a sam wyjazd był nagrodą dla
najaktywniejszych studentów i absolwentów. 28 listopada w Żytomierzu odbyły się "Warsztaty
ekonomiczne: Euro 2012 – nowe perspektywy i szanse rozwoju polsko-ukraińskiej działalności
gospodarczej i małego biznesu na Ukrainie". Projekt został zrealizowany przez Klub Stypendystów
oraz Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Żytomierzu. Uczestnicy poznali możliwości oraz
perspektywy założenia własnego przedsiębiorstwa/biznesu w warunkach organizowania przez
Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy 2012, procedury rejestracyjne oraz podstawy opodatkowania
własnej firmy. Wykłady dotyczyły także idei przedsiębiorczości i sposobów jej promowania wśród
młodej Polonii na Ukrainie. Szkolenie dotykało także takich zagadnień jak przywództwo
w biznesie, rola lidera w zespole oraz znaczenie teambuilding-u. W projekcie wzięło udział 30
osób. W listopadzie w Domu Polskim w Żytomierzu został zrealizowany kolejny wspólny projekt
Klubu Stypendystów i Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej pn. „Święta się zbliżają. Andrzejki”.
W ramach projektu zostało zorganizowane spotkanie andrzejkowe, które było okazją do
poszerzenia wiedzy na temat staropolskich obrzędów. Uczestnicy projektu poznali historię
związaną z Andrzejkami, życiem Św. Andrzeja, odbyły się ciekawe konkursy i gry, treningi
integracyjno-poznawcze oraz pokaz świątecznego filmu. W projekcie uczestniczyło ponad 30
osób. 19 grudnia Klub zorganizował kolejną edycję Olimpiady z Języka Polskiego, Historii,
Kultury i Literatury Polski. W projekcie uczestniczyło 61 osób. Przed rozpoczęciem Olimpiady
uczestnicy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia. Program merytoryczny
Olimpiady został opracowany na podstawie państwowych testów certyfikacyjnych na dwóch
poziomach zaawansowania. Uczestnikami Olimpiady byli stypendyści Fundacji oraz studenci
polskiego pochodzenia na Ukrainie. Olimpiada odbywa się dwa razy w roku, w grudniu i czerwcu,
a jej celem jest kultywowanie polskiej tradycji, kultury, historii; podnoszenie kompetencji
językowych oraz integracja młodzieży. Podobnie jak w latach ubiegłych stypendyści
zorganizowali akcję charytatywną pn. „Podaruj dzieciom Święta”. W ramach akcji młodzież
przygotowała drobne upominki dla polskich pierwszoklasistów ze szkół podstawowych nr 17 i 36
w Żytomierzu. Akcją objęto 53 dzieci. W 2009 r. nastąpiła zmiana we władzach Klubu. Nowym
prezesem został Aleksy Łobuniec, a jego zastępcą Wasylyna Chomiak. Latem przedstawiciele
Klubów ukraińskich uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach przygotowanych przez Fundację
m.in. w Warsztatach Ekonomicznych, Warsztatach Informatycznych oraz Szkole Liderów. Kluby
delegowały także swoich najaktywniejszych członków do udziału w programie stażowym.
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7) Mołdawia
W lutym 2009 r. Klub Stypendystów z Mołdawii przesłał plany działania na cały rok. Wszystkie
projekty zaplanowane zostały na II półrocze. W Klubie aktywnie działa około 30 osób, a zarząd
Klubu ściśle współpracuje ze Związkiem Młodzieży Polskiej w Mołdawii. Od kilku lat Klub
korzysta z lokalu udostępnionego przez Biuro Stosunków Międzynarodowych w Kiszyniowie.
W październiku i listopadzie stypendyści zorganizowali prace porządkowe na cmentarzach
w Kiszyniowie. Projekt zrealizowany został przy współpracy ze Związkiem Polskiej Młodzieży
w Mołdawii, organizacją „Polska Wiosna w Mołdawii” oraz Ligą Polskich Kobiet. W pracach
wzięło udział około 40 osób. W grudniu studenci zorganizowali „Warsztaty psychologiczne”
poświęcone doskonaleniu umiejętności liderskich członków Klubu. Głównym celem warsztatów
było nauczenie młodzieży efektywnej współpracy w zespole. Podczas zajęć praktycznych
uczestnicy szkolenia ćwiczyli podejmowanie wspólnych decyzji oraz różne techniki motywacyjne.
Młodzież zastanawiała się także nad cechami, którymi powinien charakteryzować się dobry lider.
Istotna część szkolenia poświęcona była tematyce związanej z sytuacją kryzysową w zespole.
W projekcie udział wzięło 20 osób w wieku od 17 do 25 lat. Uczestnicy projektu dowiedzieli się
jak skutecznie zarządzać ludźmi i motywować ich do pracy. Projekt przyczynił się do integracji
młodzieży polskiego pochodzenia w Mołdawii.
8) Białoruś
a) Grodno
W kwietniu 2009 r. grodzieński Klub Studentów Polskich zorganizował Rajd Odkrywców
pn. „Lwów – południowa stolica Kresów Wschodnich”. Projekt skierowany był do byłych
i obecnych stypendystów z Brześcia, Grodna i Mińska. W projekcie udział wzięło 50 osób.
Podczas pobytu we Lwowie uczestnicy Rajdu zwiedzili Stare Miasto, Katedrę Łacińską, Pałac
Arcybiskupów, Kościół Dominikanów, Kościół i Klasztor Bernardynów, Kościół Jezuitów,
Muzeum Narodowe, Operę Lwowską oraz Lwowską Galerię Sztuki. Studenci złożyli także kwiaty
na Cmentarzu Orląt Lwowskich i zwiedzili Cmentarz Łyczakowski. Wieczorem odbyło się
spotkanie integracyjne z udziałem stypendystów lwowskich.
19 kwietnia odbyło się w Grodnie spotkanie w ramach cyklu pn. „Nasza tradycja” poświęcone
zwyczajom i tradycjom polskiej Wielkanocy. Większość uczestników spotkania wzięła udział
w konkursach ”Staropolska i współczesna pisanka” i „Ciasto Wielkanocne”, zorganizowanych
przez Klub. Na konkurs „Ciasto Wielkanocne” trzeba było przygotować tradycyjne ciasto według
rodzinnego lub staropolskiego przepisu, a prace przyniesione na konkurs ”Staropolska
i współczesna pisanka” zostały zaprezentowane w formie wystawy. Jurorami konkursów byli m.in.
pani Teresa Kryszyń - dyrektor Polskiej Macierzy Szkolnej i pani dr Irena Czerniak - redaktor
naczelna czasopisma „Słowo Ojczyste”. Laureatami konkursu ”Staropolska i współczesna pisanka”
zostali: Tatiana Krysztapowicz, Helena Chorolska, Małgorzata Kołoszycz i Bożena Waszkiewicz.
W konkursie na najlepsze ciasto wielkanocne bezkonkurencyjne okazały się: Irena Dziurdź, Julia
Grygieńcza, Ludmiła Kuźmicz i Anna Gasiukiewicz, a nagrodę publiczności zdobyła Natalia
Guszczyńska. W dniach 15 – 17 maja Klub Studentów Polskich w Grodnie zorganizował projekt
pn. „Warsztaty Europejskie” dla młodzieży polskiego pochodzenia z Białorusi. W warsztatach
wzięło udział 25 studentów z Mińska, Brześcia i Grodna. Gościem warsztatów był pan mgr
Krzysztof Mnich, doktorant Wydziału Prawa Uniwerytetu w Białymstoku,, właściciel firmy
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EuroCentre, prezes Stowarzyszenia EUROpartner AKIE, który opowiedział o działalności
organizacji pozarządowych w Polsce oraz przedstawił własne doświadczenia w pozyskiwaniu
funduszy europejskich. Studenci poznali strukturę instytucji europejskich, najważniejsze programy
i fundusze unijne, dowiedzieli się jakie są wymagania dla organizacji wnioskujących
o dofinansowanie projektów oraz jak wygląda proces przygotowania wniosku aplikacyjnego.
Drugiego dnia warsztatów młodzież pracowała z wykładowcą Uniwersytetu Państwowego
w Grodnie mgr Włodzimierzem Lawszukiem, który przedstawił założenia programu „Partnerstwa
Wschodniego”. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat wspólnych projektów. Młodzież
spotkała się także z panią Danutą Połubeńską, zastępcą krajowego kierownika projektu
„Niewiadoma Europa”. Dotyczy on rozwoju i promocji turystyki na Kanale Augustowskim,
realizowanego w ramach programu UE INTERREG (Współpraca Transgraniczna). Dzięki temu
studenci poznali uwarunkowania realizacji unijnego projektu od podstaw w realiach białoruskich.
Partnerem Klubu przy organizacji projektu była Polska Macierz Szkolna oraz Konsulat Generalny
RP, który udostępnił pomieszczenia dla przeprowadzenia zajęć. W maju Klub Studentów Polskich,
wspólnie z „Caritasem” w Grodnie, po raz kolejny zorganizował koncert charytatywny
pn. „Promień nadziei” na rzecz dzieci niepełnosprawnych, wychowanków domu dziecka oraz
dzieci z rodzin wielodzietnych. Koncert był zwieńczeniem całorocznej akcji, w ramach której
pomocą objęto 6 dziecięcych placówek z obwodu grodzieńskiego, w tym Dom Dziecka, dziecięcy
przytułek w Grodnie, dom dla słabosłyszących, całodobowe przedszkole, Dziecięce Centrum
Rehabilitacyjne, dziecięcy przytułek rejonu szczuczyńskiego i 30 potrzebujących rodzin.
Przygotowania do koncertu młodzież rozpoczęła w lutym 2009 r. Przed koncertem stypendyści
SEMPER POLONIA odwiedzili wszystkie placówki i rodziny, spotkali się z dziećmi, aby
dowiedzieć się o czym najbardziej marzą. Młodzież sporządziła listę dziecięcych życzeń oraz
potrzeb ośrodków, która została umieszczona na stronie internetowej. Na tej liście znalazły się
m.in. stroje bramkarskie, szachy, książki, sprzęt sportowy, zabawki oraz ubrania. Dzięki hojności
darczyńców udało się spełnić marzenia 159 dzieci. Przekazano także pomoc ośrodkom, w których
łącznie przebywa ponad 400 dzieci. Darczyńcy zgłaszali się do studentów - wolontariuszy, którzy
koordynowali zbiórkę prezentów, zgodnie ze sporządzoną listą życzeń. Wszystkie prezenty zostały
wręczone dzieciom po koncercie dobroczynnym, na którym byli obecni liczni sponsorzy. Wśród
hojnych gości i darczyńców znalazł się senator RP pan Andrzej Szewiński, konsul generalny RP
w Grodnie pan Adam Bernatowicz, przewodniczący Rady Fundacji SEMPER POLONIA pan
Feliks Kulikowski oraz członek Rady pan Krzysztof Ślusarski, prezes Fundacji SEMPER
POLONIA pan Marek Hauszyld, przedstawiciele Caritas Grodno oraz Polskiej Macierzy Szkolnej
w Grodnie. Prezenty dla dzieci ufundowały firmy polskie (Consortia, Wydawnictwo JaR,
Bukowski Design, Pierron Polska, Indykpol, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA)
oraz białoruskie (Okonnyj Master, Tajfun, Barka, studio poligrafii „Pingwiny”, „Exclusive” i inni).
W koncercie udział wzięły dziecięce zespoły muzyczne oraz stypendyści Fundacji SEMPER
POLONIA. Koncert poprzedziło spotkanie nad Kanałem Augustowskim zorganizowane przez
Klub i Konsulat Generalny RP, w którym udział wzięli goście z Polski, przedstawiciele konsulatu
i Polskiej Macierzy Szkolnej oraz grupa około 100 stypendystów SEMPER POLONIA. Podczas
pobytu w Grodnie senator RP pan Andrzej Szewiński oraz przedstawiciele Fundacji SEMPER
POLONIA spotkali się z ks. biskupem Aleksandrem Kaszkiewiczem, ordynariuszem
grodzieńskim; ks. Antonim Gremzą, duszpasterzem akademickim; ks. Witalijem Dobrołowiczem,
dyrektorem Caritas Grodno; konsulem generalnym RP w Grodnie panem Adamem Bernatowiczem
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oraz prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej na Białorusi panem Stanisławem Sienkiewiczem.
Tematem rozmów była sytuacja Polaków na Białorusi oraz rola młodzieży w zachowaniu
polskiego dziedzictwa kulturowego. We wrześniu Klub zorganizował projekt pn. „Warsztaty
taneczne”. Zajęcia w całości poświęcone były polskim tańcom narodowym i stały się okazją do
zapoznania się z kulturą Polski, obrzędami i zwyczajami. Udział w Warsztatach wzięło ponad 20
studentów i absolwentów polskiego pochodzenia z Białorusi. W listopadzie rozpoczął się kurs
„Pierwsza Praca”, zajęcia trwały do końca miesiąca. Kurs był prowadzony przez specjalistów
z zakresu psychologii, marketingu i prawa pracy - wykładowców Uniwersytetu Grodzieńskiego
i obejmował 126 godzin akademickich. W kursie uczestniczyło blisko 20 absolwentów uczelni
wyższych, stypendystów Fundacji. Absolwenci poznali proces rekrutacji w firmie i sposoby
poszukiwania pracy, przedstawione zostały przepisy prawa pracy obowiązujące na Białorusi.
Podczas zajęć zorganizowano treningi autoprezentacji, omówiono zasady tworzenia dokumentacji
personalnej - CV, listu motywacyjnego oraz podania. W grudniu Klub zorganizował II edycję
kursu „Pierwsza Praca”, która obejmowała 120 godzin akademickich, a uczestniczyli w nim
absolwenci szkół wyższych - stypendyści Fundacji oraz młodzież polonijna. Partnerem Klubu przy
realizacji projektu była Polska Macierz Szkolna w Grodnie. Kolejnym projektem Klubu był Rajd
Odkrywców, zorganizowany w dniach od 24 do 25 października 2009 r. Była to 2-dwudniowa
wyprawa członków Klubu oraz młodzieży polonijnej z zaprzyjaźnionych organizacji szlakiem
pogranicza polsko – białorusko - litewskiego. Na terytorium pogranicza zachowały się miasteczka
i zabytki, które są ściśle związane z historią i kulturą Polski. To właśnie tam została podpisana
Unia Krewska. Ziemie te należały do Radziwiłłów, Sanguszków, Tyszkiewiczów. Tam urodził się
Tomasz Wawrzecki, późniejszy poseł na Sejm Czteroletni, generał wojsk polskich czy Czesław
Niemen. Młodzież odwiedziła Wasiliszki, Żemłosław, Holszany, Boruny, Krewo, Oszmiany,
Wilejkę, Postawy, Widze Wołczyńskie, Łyntupy, Komaje, Rasław, Miadzioł, Wisznie, Wolożyn
oraz Grodno. W Rajdzie udział wzięło 50 osób.. W Rajdzie wzięli udział studenci I roku, którzy
mieli okazję bliżej poznać działalność Klubu oraz Fundacji. 21 grudnia Klub zorganizował
coroczne spotkanie opłatkowe dla młodzieży polskiego pochodzenia. Spotkanie odbyło się
w kawiarni ”Romantyka” w Grodnie. Klubowicze przygotowali program kulturalny, podczas
którego przypomnieli tradycje wigilijne oraz przedstawili świąteczne obyczaje i wróżby. Spotkaniu
towarzyszyło wspólne kolędowanie oraz degustacja tradycyjnych dań wigilijnych. Z inicjatywy
stypendystów przeprowadzono także aukcję charytatywną na rzecz potrzebujących dzieci ze
szpitala psychiatrycznego oraz przedszkola-internatu. Część przedmiotów na aukcję ufundował
konsulat, pozostałe zostały zrobione przez dzieci. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób,
w tym członkowie Klubu Studentów, byli stypendyści Fundacji SEMPER POLONIA,
zaprzyjaźniona młodzież ze Wspólnoty Młoda Polonia, przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP
w Grodnie i Polskiej Macierzy Szkolnej. Wieczór był nie tylko przypomnieniem polskiej tradycji
wigilijnej, ale także okazją do spotkania się polskiej młodzieży studiującej i pracującej w Grodnie.
Dzięki aukcji charytatywnej i sprzedaży pocztówek zrobionych przez dzieci ze szpitala
psychiatrycznego udało się zebrać 500 000 rubli białoruskich. Za zebrane pieniądze zakupiono
pampersy i inne środki czystości, skarpetki, słodycze i zabawki dla dzieci z obu placówek.
W projektach Klubu grodzieńskiego uczestniczyli także stypendyści z Brześcia. W trakcie roku
Fundacja zakupiła dla Klubu aparat fotograficzny ze środków Senatu RP. Klub posiada własną
zakładkę na stronie Polskiej Macierzy Szkolnej.
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b) Mińsk
Na przełomie kwietnia i maja Klub Stypendystów z Mińska zorganizował Rajd Odkrywców.
Stypendyści odwiedzili miejsca związane z Tadeuszem Kościuszką m.in. Mereczowszczyznę,
Słonim, Rużany oraz Kosowo. W Rajdzie udział wzięło około 40 osób. Uczestnicy przygotowali
referaty dotyczące życia i działalności Tadeusza Kościuszki, a w szczególności roli jaką odegrał
w historii Polski i Stanów Zjednoczonych. Kolejny Rajd odbył się na przełomie września
i października. Stypendyści odwiedzili Raków, Wałożyn, Wiszniewo, Galszany oraz Krewo.
W Rajdzie udział wzięło około 40 osób. Uczestnicy zwiedzili wiele pomników architektury m.in.
kościół Najświętszej Marii Panny i św. Dominika w Rakowie, kościół św. Józefa w Wałożynie
oraz zamek w Galszanach. Stypendyści odwiedzili również Krewo, gdzie poznali historię zawarcia
unii polsko – litewskiej oraz wpływ tego wydarzenia na losy obu państw i regionu. W listopadzie
Klub zorganizował spotkanie andrzejkowe, w którym udział wzięło blisko 40 osób. Młodzież
przypomniała tradycyjne polskie obrzędy i wróżby. W listopadzie zorganizowano również kolejny
Rajd. Tym razem studenci zwiedzili m.in. kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny i muzeum
– skansen w Zasłaniu, Muzeum Ceramiczne oraz Kościół Trójcy Świętej w Radoszkowicach,
siedzibę Ogińskich w Zalesiu oraz kościół św. Michała Archanioła w Smorgoni. Młodzież starała
się udokumentować wszystkie sakralne i świeckie pomniki architektury związane z polskością na
Kresach Wschodnich. Udział w Rajdzie wzięło blisko 50 osób. W wyprawie uczestniczyło wielu
nowych członków Klubu. W grudniu Klub zorganizował spotkanie opłatkowe. Młodzież
przygotowała prezentację polskich dań, koncert kolęd i inscenizację jasełek. W spotkaniu udział
wzięli członkowie Klubu (50 osób) oraz przedstawiciele Wydziału Konsularnego RP – konsul pan
Marek Martinek, pani Ewa Nilsson oraz pani Nadzieja Demidiuk. Wśród zaproszonych gości
znalazł się także ksiądz Michał Paczkowski. Wsparcia finansowego przy organizacji spotkań
integracyjnych udzielił Wydział Konsularny RP w Mińsku. Przez cały rok Klub prowadził prace
porządkowe na Cmentarzu Kalwaryjskim.W lipcu i sierpniu członkowie białoruskich Klubów
aktywnie uczestniczyli w szkoleniach, przygotowanych przez Fundację – Warsztatach
Informatycznych, Warsztatach Ekonomicznych oraz Szkole Liderów.
9) Rosja
W 2009 r. podczas wizyty prezesa Fundacji Marka Hauszylda w Sankt Petersburgu został
powołany Klub Stypendystów. Na jego czele stanęły stypendystki Fundacji Wiktoria Gromova
oraz Waleria Potiavina, które wzięły udział w ubiegłorocznej „Szkole Liderów”.
Pod koniec września Klub przesłał harmonogram działań przewidzianych na 2009 r. Wśród nich
znalazły się następujące projekty: „Śladami Polaków w Sankt Petersburgu”, „Ferie zimowe
z Chopinem”, comiesięczne spotkania tematyczne pn. „Pytania do….” oraz stworzenie bazy
elektronicznej i strony klubowej. Ponieważ Klub rosyjski powstał dopiero w 2009 r., Fundacja
wystąpiła w październiku do Senatu RP z prośbą o możliwość przesunięcia środków finansowych
w ramach działalności Klubów Stypendystów. Umożliwiło to częściowe dofinansowanie
projektów przygotowanych przez rosyjski Klub jeszcze w 2009 r. W okresie od 27 listopada do
20 grudnia 2009 r. Klub podjął działania w celu stworzenia elektronicznej bazy, która ułatwiłaby
kontakty między młodzieżą polskiego pochodzenia mieszkającą w Rosji. Członkowie Klubu
nawiązali także współpracę z Europejską Federacją Polonijnych Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych (EFPSNT), a w grudniu 2009 r. zorganizowali spotkanie integracyjne pn. „Przed
zapaleniem choinki”. Głównymi celami Klubu jest wspieranie inicjatyw studentów polskiego
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pochodzenia, nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami polonijnymi i studenckimi,
dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego w Rosji, kreowanie dobrego wizerunku
Polski oraz integracja studentów polskiego pochodzenia. Partnerem Klubu jest Związek Polaków
im. Biskupa Maleckiego oraz Konsulat Generalny RP w Sankt – Petersburgu.
b) Program „Staże i praktyki zawodowe”.
Fundacja SEMPER POLONIA rozpoczęła realizację staży i praktyk zawodowych w Polsce dla
studentów polskiego pochodzenia w 1998 roku. Mają one na celu nie tylko umożliwienie
stypendystom pozyskania doświadczenia zawodowego, ale również wyróżnienie tych, którzy
osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz przez cały rok pracują na rzecz środowiska
polonijnego.
Celem programu stażowego jest:
• wspieranie aktywizacji oświatowo-zawodowej Polaków oraz osób polskiego pochodzenia
studiujących i mieszkających poza granicami kraju;
• wykorzystanie wykształconej, dobrze przygotowanej kadry młodych ludzi o polskim
rodowodzie i jej doświadczeń do promowania polskich osiągnięć kulturalnych i gospodarczych
oraz rozwoju kontaktów pomiędzy Polską a krajami ich zamieszkania;
• budowanie polskiego lobby w krajach stałego zamieszkania stażystów;
• ułatwienie startu w karierze zawodowej młodzieży polskiego pochodzenia;
• umożliwienie doskonalenia znajomości języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
terminologii zawodowej.
Staże dają studentom możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce oraz bliższego
poznania obowiązujących w Polsce standardów pracy. Są też okazją do doskonalenia znajomości
języka polskiego, ale również dają możliwość znalezienia zatrudnienia w dużych
międzynarodowych firmach posiadających filie lub oddziały w krajach ich zamieszkania.
Z roku na rok program stażowy cieszy się coraz większym zainteresowaniem stypendystów.
Osoby, które uczestniczyły już w programie, chcą przyjechać na staż powtórnie. Precyzują się ich
plany zawodowe, często poszukują stażu na konkretnych stanowiskach. W 2009 r. Fundacja
SEMPER POLONIA zrealizowała tyle staży, na ile pozwalał budżet oraz kwestie organizacyjne
(miejsca stażowe w firmach). Program stażowy, zgodnie ze swoimi założeniami, pomaga w starcie
zawodowym najlepszym stypendystom Fundacji.
1) Litwa
W maju Fundacja podjęła się organizacji stażu medycznego dla absolwent Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Wileńskiego – Ronalda Łukaszewicza, który przyjechał na praktykę zawodową do
Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego. Program stażu objął
m.in. praktyki kliniczne, zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu leczenia bólu ostrego
i przewlekłego metodą akupunktury oraz rozwój kontaktów pomiędzy Polską a Litwą.
W lipcu na trzytygodniowej praktyce zawodowej w Kancelarii Prawniczej BDG Consulting
przebywała Agata Vutkina, studentka III roku prawa Uniwersytetu Wileńskiego, która miała
okazję zapoznać się z pracą biura kancelarii obsługującej polskie i zagraniczne podmioty
prowadzące działalność gospodarczą w krajach byłego ZSRR.
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W sierpniu na kilkutygodniowy staż do firmy „Mosty Łódź S.A”. przyjechała Halina Antonowicz,
studentka inżynierii budowlanej Technicznego Uniwersytetu Wileńskiego im. Giedymina.
Stażystka praktykę zawodową przez pierwszy tydzień zdobywała w Łodzi, gdzie miała możliwość
zapoznania się z organizacją biura spółki. Kolejne dwa tygodnie spędziła w Bielsku Białej,
uczestnicząc w pracach związanych z realizacją
projektu budowy północno-wschodniej
obwodnicy miasta. Halina Antonowicz miała możliwość śledzenia technologicznych
i praktycznych rozwiązań inżynieryjnych oraz zapoznała się z rozwiązaniami technicznymi innych
obiektów realizowanych przez „Mosty Łódź”.
2) Czechy
Od 3 do 14 sierpnia 2009 r. Fundacja zorganizowała staż zawodowy w Konfederacji Pracodawców
Polskich w Departamencie Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego dla studenta Wyższej
Uczelni Technicznej w Brnie – Filipa Jungi. Stażysta przez kilka tygodni, mógł zdobyć cenne
doświadczenia zawodowe biorąc czynny udział w realizacji projektu – rozpoczynającej się
1 października br. kampanii pod nazwą
„Kompetentny uczestnik dialogu społecznego”
realizowanej przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej
i Terenowej (lidera projektu) we współpracy z Konfederacją Pracodawców Polskich
i Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych. Głównym celem kampanii jest
wzmocnienie potencjału partnerów społecznych, poprzez nadanie im niezbędnych kompetencji do
pełnego i świadomego uczestnictwa w procesie dialogu społecznego.
3) Łotwa
W kwietniu otrzymaliśmy zgłoszenie na staż medyczny od Hedwigi Marcinkiewicz – studentki
medycyny rodzinnej Uniwersytetu im. P. Stradina w Rydze. Praktykę zawodową studentka
odbywała w maju w przychodni BGmed w Warszawie, gdzie miała okazję przeprowadzać
podmiotowe i przedmiotowe badania, diagnozować choroby oraz brać udział w leczeniu chorób
ostrych i przewlekłych. Stażystka brała też udział w sympozjach organizowanych przez Polskie
Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.
4) Czarnogóra
Pod koniec marca otrzymaliśmy zgłoszenie do programu stażowego od Ivony Vujisić – studentki
stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Czarnogórze, która 1 września rozpoczęła
miesięczny staż w Krajowej Izbie Gospodarczej. Przez pierwsze dwa tygodnie doświadczenie
zawodowe zdobywała w dziele Public Relations. W sektorze tym zapoznała się z pracą i strukturą
organizacyjną KIG-u, podziałem Izby na grupy docelowe oraz uczestniczyła w konferencji
pt. „Polscy producenci i sieci handlowe – jak buduje się partnerską współpracę?", zajmowała się
również robieniem monitoringu prasowego oraz aktualizacją listy mediów. Kolejne dwa tygodnie
spędziła na stażu w Biurze ds. Unii Europejskiej KIG, gdzie zapoznała się z pracą
i funkcjonowaniem sektora UE. Brała także czynny udział w przygotowaniu Biuletynu
Europejskiego Krajowej Izby Gospodarczej - Biura ds. UE KIG, jak również przygotowywała
artykuł o biznesie kultury w Czarnogórze we współpracy z sektorem PR.
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5)Ukraina
W I półroczu Fundacja rozpropagowała informację o programie stażowym za pośrednictwem
polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, organizacji polonijnych oraz Klubów
Stypendystów. Otrzymaliśmy kilkanaście zgłoszeń od stypendystów chcących wziąć udział
w programie.
15 czerwca na praktykę zawodową przyjechali studenci Ukraińskiego Państwowego Uniwersytetu
Leśnego – Paweł i Stanisław Skupenko, którym zorganizowaliśmy miesięczne staże w firmie PERI
Polska. Studenci podczas stażu mieli okazję zapoznać się z działalnością przedsiębiorstwa PERI
w Polsce i na świecie, poznać podział i budowę konstrukcyjną deskowań, pomostów i rusztowań
oraz zaznajomili się z oprogramowaniem PERI Elpos i PERI CAD do projektowania deskowań
i pomostów.
W czerwcu staż rozpoczęła Inga Antonenko – studentka hotelarstwa i turystyki Kijowskiego
Instytutu Biznesu i Technologii, która praktykę zawodową zdobywa w Hotelu Jan III Sobieski.
Stażystka zaznajomiła się z pracą na recepcji jak również poznała pracę innych działów Hotelu.
W lipcu i sierpniu 2009 r. Fundacja zorganizowała praktyki zawodowe dla czterech osób –
stypendystów Fundacji desygnowanych przez Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu. Irena
Świncicka – studentka Uniwersytetu im. I Franki w Żytomierzu i Bogdan Bagiński – student III
roku Zarządzania i Biznesu Europejskiego Uniwersytetu Finansów praktykę zawodową zdobywali
w tygodniku społeczno-religijnym „Przewodnik Katolicki” w Poznaniu. Na stażu zapoznali się
z procesem redagowania gazety oraz doskonalili swój warsztat dziennikarski. Kolejne dwie osoby
– Walentyna Tymczyszyna - studentka Instytutu Filologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im.
Iwana Franki oraz Martyna Kondratiuk – studentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Narodowym
im. T. Szewczenki przebywały na stażu w redakcji „Głos Pomorza” w Słupsku, gdzie miały okazję
przyjrzeć się z bliska pracy wykwalifikowanych dziennikarzy, jak również brać udział
w opracowywaniu artykułów do rubryki kulturalnej „Głosu Pomorza”.
W lipcu 2009 r. praktykę zawodową w Konsulacie Honorowym Ukrainy w Poznaniu odbyła
Oksana Ławryszyna, studentka stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Slawistycznego
w Kijowie. Stażystka brała udział w przygotowaniach akcji medycznej, jaką Konsulat zaplanował
od października do grudnia na Ukrainie w borszczowskim rejonie obwodu tarnopolskiego.
W lipcu na miesięczny staż do Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie przyjechała Julia
Umańska, absolwentki Wydziału Przedsiębiorczości Uniwersytetu Państwowego w Kijowie.
Podczas stażu miała możliwość zapoznania się z głównymi zadaniami, strukturą, kierunkami
działalności i funkcjami Konsulatu Generalnego. Stażystka brała udział w tworzeniu i uzupełnianiu
baz danych, dotyczących wymiany dowodów rejestracyjnych i prawa jazdy oraz w opracowywaniu
list wyborczych do wyborów prezydenckich w 2010 r. obywateli Ukrainy zamieszkałych na
terytorium okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie. W terminie 10-21
sierpnia Fundacja zorganizowała staż dla stypendystki Natalii Żurawskiej, studentki IV roku
filologii arabskiej Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie. Studentka staż
odbywała w Centrum Informacyjnym Konfederacji Pracodawców Polskich, gdzie brała udział
w aktualizowaniu baz danych mediów regionalnych. Miała również okazję zapoznać się z pracami
dotyczącymi redagowania tekstów, opracowywania tygodniowego newslettera oraz wyszukiwania
tematów do publikacji.
W sierpniu na dwutygodniowy staż do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej przyjechała Maria
Andrijewska, studentka ekonomii Państwowego Uniwersytetu Technologicznego w Żytomierzu.
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Podczas stażu stypendystka mogła zapoznać się z działalnością Izby, specyfiką kontaktów
handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przyjrzeć się pracom związanym z organizacją
szkoleń i warsztatów z zakresu obowiązujących na Ukrainie systemów: podatkowego, celnego,
bankowego i prawa inwestycyjnego.
Na przełomie sierpnia i września staż we Wschodnioeuropejskim Centrum Demokratycznym
odbyła stypendystka Fundacji SEMPER POLONIA – Olga Winiarska, studentka IV roku filologii
ukraińskiej Narodowego Uniwersytetu im. I. Franki. Podczas stażu poznała specyfikę pracy w tzw.
III sektorze. Stażystka brała udział w realizacji Programu Partnerstwa Transgranicznego, którego
długofalowym celem jest poprawa komunikacji społecznej oraz wzmocnienie współpracy
transgranicznej mieszkańców, władz lokalnych, organizacji pozarządowych z Polski oraz państw
Basenu Morza Bałtyckiego, jak również państw, będących wschodnimi sąsiadami Polski. Podczas
stażu wykonywała min. polsko-rosyjskie i polsko-ukraińskie tłumaczenia pisemne korespondencji
i dokumentów.
We wrześniu na staż zawodowy do firmy „JaR-eprasa.com” Fundacja SEMPER POLONIA
zaprosiła Marynę Żygadło, studentkę informatyki Państwowego Uniwersytetu Technologicznego
w Żytomierzu. Stypendystka odbywając staż miała okazję zapoznać się z systemem zarządzania
treścią pod kątem administracyjnym, z systemem joomla oraz z zasadami tworzenia stron
internetowych.
6) Białoruś
Do końca czerwca 2009 r. do Fundacji wpłynęły zgłoszenia od kilkunastu osób z Białorusi,
zainteresowanych odbyciem stażu zawodowego w Polsce.
W drugiej połowie czerwca na staż do firmy ORBIS Travel przyjechała Anna Cywińska, studentka
lingwistyki Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Lingwistycznego.
W lipcu Fundacja zaprosiła na staż Annę Dziurdź, studentkę V roku medycyny Uniwersytetu
Medycznego w Grodnie. Stypendystka odbyła praktykę zawodową w Szpitalu Klinicznym
Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń. Studentka swoją praktykę zawodową zdobywała
asystując głównie przy operacjach w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.
W terminie 13-31 lipca praktykę zawodową w firmie APATOR S.A odbywała Valeria Kastseryna,
studentka marketingu Państwowego Uniwersytetu w Baranowiczach. Stypendystka, dzięki
zorganizowanemu przez Fundację stażowi w dziele marketingu, mogła wiedzę teoretyczną
zdobytą podczas studiów zastosować w praktyce i z bliska przyjrzeć się pracy specjalistów ds.
marketingu dużej firmy - lidera w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury
pomiarowej oraz aparatury łącznikowej.
Kolejną osobą, która przyjechała na staż w lipcu była Alina Romatowska, studentka filologii
Romano - germańskiej na Uniwersytecie Państwowym imienia Jana Kupały w Grodnie.
Stypendystka doświadczenie zawodowe zdobywała w PBP ORBIS Sp. z o.o., gdzie brała udział
w pracach biura, zapoznała się z zasadami prowadzenia korespondencji i rozmów z kontrahentami
(hotelami, biurami podróży) w zakresie realizacji usług turystycznych świadczonych przez firmę
Orbis.
Na dwutygodniowe staże w lipcu do Konfederacji Pracodawców Polskich zostały zaproszone dwie
stażystki Fundacji - Vera Yelsukowa, studentka filologii angielskiej i niemieckiej Państwowego
Uniwersytetu Lingwistycznego w Mińsku oraz Helena Tatarynowicz, studentka marketingu
i reklamy Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego.
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Vera Yelsukowa praktykę zawodową zdobywała w Centrum Informacyjnym Konfederacji
Pracodawców Polskich, gdzie brała udział w aktualizowaniu baz danych oraz w opracowywaniu
cotygodniowego newslettera.
Druga stypendystka - Helena Tatarynowicz staż odbywała w Departamencie Promocji
i Marketingu, gdzie współpracowała przy realizacji projektów promocyjnych Konfederacji.
Kolejną osobą, która odbła staż w lipcu była Marta Marcinowicz, studentka stosunków
międzykulturalnych i turystyki międzynarodowej na Uniwersytecie Państwowym w Grodnie.
Praktykę odbywała w firmie EUROCENTRE w Białymstoku, gdzie miała możliwość zdobyć
doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków Unii Europejskiej. Podczas praktyk zapoznała
się z dokumentacją konkursową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego, brała udział przy tworzeniu projektów do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
tworzeniu wniosków i biznesplanów dla przedsiębiorstw. Stażystka zaangażowana została również
w zdobywanie informacji niezbędnych do przygotowania projektów europejskich oraz brała udział
w obsłudze formalno-organizacyjnej przedsięwzięć firmy.
Od 20 lipca do 14 sierpnia na stażu fundacyjnym przebywała Alina Brałko, studentka filologii
języków obcych Uniwersytetu Grodzieńskiego im. J. Kupały, która doświadczenia zawodowe
zdobywała w warszawskim hotelu ”Jan III Sobieski”. Stażystka zaznajomiła się z pracą na
recepcji, jak również poznała pracę innych działów hotelu.
3 sierpnia na praktykę zawodową przyjechał student wydziału inżynierii – budownictwa na
Uniwersytecie w Nowopołocku – Sergiusz Maskiewicz, któremu zorganizowaliśmy
trzytygodniowy staż w firmie PERI Polska. Stypendysta podczas stażu miał okazję zapoznać się
z działalnością przedsiębiorstwa PERI w Polsce i na świecie, poznać podział i budowę
konstrukcyjną deskowań, pomostów i rusztowań oraz zaznajomić się z oprogramowaniem PERI
Elpos i PERI CAD do projektowania deskowań i pomostów.
W sierpniu 2009 r. na staż do Kancelarii Prawniczej BDG Consulting przyjechała Maria
Drążkiewicz, studentka IV roku filologii białorusko-polskiej na Uniwersytecie Państwowym
im. A. Puszkina w Brześciu, gdzie miała okazję zaznajomić się z pracą biura kancelarii, rejestracją
korespondencji oraz obiegiem dokumentów według instrukcji kancelarii.
W sierpniu staż w Centrum Stomatologicznym „VIS – DENT” odbywała Olga Maskiewicz,
studentka III roku stomatologii, która podczas praktyk czynnie asystowała przy zabiegach
stomatologii zachowawczej i protetyki, zapoznała się ze sposobem prowadzenia dokumentacji,
poznawała instrumentarium oraz aparaturę stomatologiczną a wśród najmłodszych pacjentów
Centrum prowadziła instruktaż higieny jamy ustnej.
W terminie od 16 do 27 listopada w Stowarzyszeniu Europejskie Centrum Demokratyczne
uczestniczyła w stażu pani Natalia Jagiello, studentka III roku historii Białoruskiego Uniwersytetu
Państwowego w Mińsku oraz III roku politologii Europejskiego Humanistycznego Uniwersytetu
w Wilnie. Stażystka zajmowała się głównie tłumaczeniami oraz prowadzeniem biura
Stowarzyszenia. Otrzymała bardzo dobrą opinię, a jej staż został zaliczony jako praktyki
przeddyplomowe na EUH w Wilnie.
7) Mołdawia
W maju otrzymaliśmy zgłoszenie od studenta ekonomii i finansów Uniwersytetu Państwowego
w Komracie – Denisa Osypiska, który odbył staż w Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie w okresie od 25 października do 13 listopada. Stażysta zapoznał się z ogólnymi
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zasadami funkcjonowania Giełdy, w szczególności z Działem Rozwoju Biznesu i procesem
pozyskiwania spółek.
c)

Program „Polonijna Giełda Pracy”.

Internetowa „Polonijna Giełda Pracy” jest naturalnym rozszerzeniem programu stypendialnostażowego Fundacji SEMPER POLONIA prowadzonego od 1998 r. W ramach naszych
możliwości staramy się pośredniczyć w znalezieniu pracy dla absolwentów wyższych uczelni –
naszych stypendystów. Podejmujemy starania o zatrudnienie ich w zagranicznych filiach polskich
firm bądź w miejscowych firmach, które są zainteresowane współpracą z Polską.
Na stronie internetowej www.semperpolonia.pl w 2007 r. uruchomiona została zakładka
„Polonijna Giełda Pracy”, w której młodzież może znaleźć wzory CV i listów motywacyjnych.
W 2009 r. rozszerzyliśmy ją o elektroniczne formularze do wypełniania przez absolwentów
poszukujących pracy w kraju swojego zamieszkania oraz przez firmy zainteresowane
znalezieniem wykształconych i wykwalifikowanych pracowników. Poprawiliśmy także
funkcjonalność strony internetowej, na której znajdą się elektroniczne wersje kursów „Pierwsza
Praca” oraz porady ekspertów.
Fundacja oraz Kluby Stypendystów mają pełnić rolę pośrednika między pracodawcą
a potencjalnym
pracownikiem.
Będziemy
rekomendowali
naszych
stypendystów
przedstawicielom polskich firm zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w krajach
zamieszkania stypendystów. Link Polonijnej Giełdy Pracy został zamieszczony na stronach
internetowych współpracujących z Fundacją organizacji m.in. Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej i polsko
– zagranicznych Izb Handlu Zagranicznego prowadzących działalność w krajach zamieszkania
stypendystów.
Internetowa „Polonijna Giełda Pracy” jest naturalnym rozszerzeniem, prowadzonego od 1998
roku, programu stypendialno-stażowego Fundacji SEMPER POLONIA. W ramach naszych
możliwości staramy się pośredniczyć w znalezieniu pracy dla absolwentów wyższych uczelni –
naszych stypendystów. Podejmujemy starania o zatrudnienie ich w zagranicznych filiach polskich
firm bądź w miejscowych firmach, które są zainteresowane współpracą z Polską.
Na stronie internetowej www.semperpolonia.pl w 2007 r. uruchomiona została zakładka
„Polonijna Giełda Pracy”, w której młodzież może znaleźć wzory CV i listów motywacyjnych.
W grudniu 2009 r. została ona rozszerzona o elektroniczne formularze do wypełniania przez
absolwentów poszukujących pracy w kraju swojego zamieszkania oraz przez firmy zainteresowane
znalezieniem wykwalifikowanych, znających język polski, pracowników.
Fundacja oraz Kluby Stypendystów pełnią rolę pośredników między pracodawcą a potencjalnym
pracownikiem. Rekomendujemy naszych stypendystów przedstawicielom polskich firm
zainteresowanych rozwijaniem działalności gospodarczej w krajach zamieszkania stypendystów.
Realizując program „Polonijna Giełda Pracy” przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii
informatycznych i możliwości jakie daje nam Internet, chcemy stworzyć młodzieży polskiego
pochodzenia możliwość zamieszczenia na stronie internetowej Fundacji swojej aplikacji w sprawie
staży lub pracy oraz określenia swojego profilu zawodowego.
Program ten wpisuje się w działania Fundacji SEMPER POLONIA, zmierzające w kierunku
wspomagania młodzieży polskiego pochodzenia w zdobywaniu wyższego wykształcenia,
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a w konsekwencji osiągnięcia przez nią wysokiej pozycji zawodowej i społecznej w krajach
zamieszkania. Zamieszczenie linku „Polonijnej Giełdy Pracy” na stronach internetowych
współpracujących z Fundacją organizacji oraz portalu IUVENUM POLONIA przyczyni się do
rozpowszechnienia informacji o Giełdzie Pracy, zarówno wśród młodzieży polonijnej, jak i firm
poszukujących pracowników.
Internetowa Giełda Pracy od strony technicznej została przygotowana przez firmę eZespół Polska,
a w trakcie pierwszego etapu prac nad internetowym programem „Polonijnej Giełdy Pracy” został
opracowany schemat stron portalu, zasady rejestracji i użytkowania. W ramach Giełdy można
kontaktować pracodawców i pracobiorców dzięki możliwości zamieszczenia ogłoszeń z ofertami
pracy, listów motywacyjnych oraz życiorysów kandydatów.
Uruchomienie programu nastąpiło wraz z otwarciem portalu IUVENUM POLONIA 17 grudnia
2009 roku. Rejestrujący się użytkownicy portalu zgłosili uwagi, na podstawie których poprawiamy
efektywność działania zakładki Polonijnej Giełdy Pracy.
Zgodnie z planem w końcu 2009 r. zostały uruchomione elektroniczne formularze rejestracyjne
i Polonijna Giełda Pracy jest przygotowana do kontynuowania realizacji programu w roku 2010.
d) „Warsztaty ekonomiczne”.
W 2009 r. Fundacja po raz drugi zorganizowała Warsztaty Ekonomiczne dla młodzieży polskiego
pochodzenia. Było to tygodniowe seminarium adresowane do byłych i obecnych stypendystów,
zainteresowanych przedsiębiorczością oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.
Do tworzenia programu merytorycznego zaprosiliśmy czołowe polskie organizacje życia
gospodarczego – Krajową Izbę Gospodarczą oraz Konfederację Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”. Dzięki uprzejmości tych organizacji uczestnicy Warsztatów wzięli udział
w ciekawych debatach i dyskusjach dotyczących prowadzenia firmy. Podczas pobytu w KIG oraz
KPP „Lewiatan” uczestnicy warsztatów spotkali się także z praktykami życia gospodarczego –
przedsiębiorcami reprezentującymi różne dziedziny produkcji, handlu i usług.
Celem Warsztatów Ekonomicznych było wyposażenie studentów i absolwentów w umiejętności
i wiedzę z zakresu życia gospodarczego, która umożliwi im tworzenie sprawnych podmiotów
gospodarczych oraz konkurowanie na krajowych i zagranicznych rynkach. Chcieliśmy zaszczepić
w nich ideę przedsiębiorczości i pokazać, że sukces zawodowy w dużej mierze zależy od nich
samych. Dzięki spotkaniom z przedsiębiorcami młodzież mogła zobaczyć jak dużą szansą na
rozwój zawodowy jest sektor prywatny.
Podczas tygodniowego pobytu w Polsce młodzież poznała najważniejsze procesy, zachodzące
w gospodarce, zarówno w skali mikro, jak i makro oraz wpływ procesów globalnych na tzw. małą
przedsiębiorczość. Zajęcia w KIG oraz PKPP „Lewiatan” przybliżyły uczestnikom
konkretne instrumenty niezbędne do założenia, prowadzenia, rozwoju firmy i osiągania zysku z jej
działalności. Umożliwi to młodzieży polonijnej z krajów, gdzie sektor prywatny nie jest
wystarczająco rozwinięty, znacznie lepszy start w warunkach konkurencji rynkowej. Szkolenie
tym samym przyczyniło się do wyrównania szans młodzieży polonijnej w krajach jej
zamieszkania.
W dniach 4 – 10 lipca 2009 r. w Warszawie odbyła się II edycja „Warsztatów Ekonomicznych”.
Było to tygodniowe seminarium adresowane do byłych i obecnych stypendystów Fundacji
zainteresowanych przedsiębiorczością oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
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w którym wzięło udział 20 osób z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Macedonii oraz Ukrainy.
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. Do końca czerwca zebraliśmy zgłoszenia oraz ustaliliśmy
listę uczestników. Wykłady zostały przygotowane i przeprowadzone przez pana Tomasza
Niesiołowskiego, eksperta z zakresu przedsiębiorczości, inkubatorów i ośrodków
przedsiębiorczości oraz linii kredytowych i panią dr Marię Supera - Markowską, pracownika
naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizującą się w zakresie prawnych aspektów
funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz unijnych programów wsparcia dla
przedsiębiorców. Przedstawione zostały również perspektywy ekonomiczne krajów Europy
Środkowo – Wschodniej w dobie kryzysu na światowych rynkach finansowych. 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, poprzez
prowadzenie polityki kadrowej, wybór technik marketingowych, aż do uzyskiwania dochodów
i właściwego ich inwestowania. Do tworzenia programu merytorycznego zaprosiliśmy także
czołowe polskie organizacje życia gospodarczego – Krajową Izbę Gospodarczą oraz Polską
Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Dzięki uprzejmości tych organizacji
uczestnicy Warsztatów wzięli udział w ciekawych debatach i dyskusjach dotyczących prowadzenia
firmy. Podczas jednodniowego szkolenia w Krajowej Izbie Gospodarczej młodzież wysłuchała
wykładu pana Bogdana Galewskiego na temat marki polskiej, zapoznała się z działalnością
organizacji, poznała jej programy m.in. projekt internetowy KIGNET oraz program aktywizacji
zawodowej kobiet. Omówiono także perspektywy rozwoju krajów Europy Środkowo –
Wschodniej po wejściu do UE. W trakcie spotkania właściciele firm „Elbarto”
oraz Przedsiębiorstwa Wdrażania Innowacji „Pantera” zaprezentowali swoje dokonania
i perspektywy rozwoju, a także odpowiadali na pytania dotyczące praktyki działalności swoich
firm. Uczestnicy Warsztatów byli także gośćmi Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan”. Dyrektor generalny PKPP Lech Pilawski zaprezentował działalność organizacji,
jej historię, misję, strukturę organizacyjną oraz rolę, jaką odgrywa w polskim życiu gospodarczym.
Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu na temat funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce oraz
kondycji, w której znajduje się polska gospodarka w dobie kryzysu na tle innych państw
europejskich. Przedstawiony został również proces transformacji gospodarczej jaki nastąpił
w Polsce na początku lat 90 oraz szacunki na przyszłość. Kolejny blok seminarium w PKPP
dotyczył zagadnień związanych z pojęciem biznesu społecznie odpowiedzialnego oraz akcjami
społecznymi finansowanymi przez firmy różnych branż. Wykład na ten temat wygłosił pan
Zbigniew Gajewski – dyrektor Departamentu Public Relations. Przybliżył on uczestnikom genezę
współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi oraz zaprezentował główne założenia
kampanii społecznej „Zmień kraj. Idź na wybory”. Całodniowy pobyt w PKPP „Lewiatan”
zakończył się prezentacją projektu pn. „Anioły biznesu”, który jest jednym ze sposobów
finansowania inwestycji młodych przedsiębiorców. Podczas pobytu w KIG-u oraz PKPP
„Lewiatan” studenci i absolwenci spotkali się także z praktykami życia gospodarczego –
przedsiębiorcami reprezentującymi różne dziedziny produkcji, handlu i usług. Warsztaty
Ekonomiczne zakończyły się spotkaniem, w którym udział wzięli przedstawiciele Rady Fundacji –
pan Krzysztof Szamałek, pan Marek Kukuryka, prezes Fundacji pan Marek Hauszyld i pracownicy
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Fundacji. Dyskutowano o działalności społecznej młodzieży polonijnej oraz o perspektywach
zatrudnienia w Polsce i krajach ich zamieszkania. Stypendyści wspólnie z zaproszonymi gośćmi
dyskutowali także na temat portalu internetowego stworzonego przez Fundację, który adresowany
jest do młodzieży polonijnej na całym świecie.
e)

„Warsztaty informatyczne”.

Fundacja zorganizowała w lipcu 2009 r. Warsztaty Informatyczne w ośrodku szkoleniowym
„Akademia Linuksa” w Warszawie. Program merytoryczny został przygotowany przez
specjalistów - wykładowców z dziedziny informatyki, którzy prowadzili szkolenie
w profesjonalnej pracowni informatycznej, wyposażonej w sprzęt, który umożliwił zrealizowanie
wszystkich założonych celów na odpowiednim poziomie.
W związku z pracami nad uruchomieniem portalu IUVENUM POLONIA odbyły się zajęcia
poświęcone stronie technicznej i merytorycznej portalu. Uczestnicy Warsztatów zostali
przeszkoleni w zakresie wprowadzania i zarządzania informacjami, aby po powrocie do swoich
krajów mogli pełnić funkcje lokalnych moderatorów portalu.
Celem Warsztatów było wyposażenie uczestników w instrumenty i umiejętności niezbędne do
sprawnego poruszania się w internecie, tworzenia stron internetowych dla Klubów oraz
udoskonalania już istniejących. Uczestnicy szkolenia zostali także przeszkoleni w zakresie
administrowania portalem IUVENUM POLONIA, aby w przyszłości mogli pełnić funkcje jego
moderatorów. Udział w ww. szkoleniu ułatwi w przyszłości powstanie nowych stron Klubów oraz
udoskonalenie już istniejących i funkcjonujących. Uczestnicy szkolenia aktywnie włączyli się w
prace nad portalem IUVENUM POLONIA, współtworzą jego główne założenia programowe,
a w przyszłości będą moderować treści oraz współpracować z Fundacją nad jego rozwojem.
Rezultatem szkolenia jest także podniesienie atrakcyjności istniejących już stron internetowych
Klubów Stypendystów oraz powstanie nowych. Spodziewamy się, iż zwiększy to zainteresowanie
działalnością Klubów, przyciągnie nowych członków i przyczyni się do aktywizacji młodzieży
polskiego pochodzenia. Przeszkolenie przedstawicieli Klubów w zakresie tworzenia
i administrowania stronami www umożliwiło intensyfikację kontaktów między istniejącymi
Klubami, co korzystnie wpływa na realizację wspólnych projektów.
W dniach 18 – 25 lipca 2009 r. w Warszawie odbyła się I edycja „Warsztatów Informatycznych”,
w których wzięli udział studenci i absolwenci kierunków ścisłych, zainteresowani tematyką
informatyczną z Białorusi, Litwy i Ukrainy. Warsztaty zostały zorganizowane z myślą
o uruchomieniu portalu społecznościowego IUVENUM POLONIA. W tym celu Fundacja
podpisała umowę z ośrodkiem szkoleniowym „Akademia Linuksa” w Warszawie. Ostateczny
program merytoryczny został przygotowany przez specjalistów – wykładowców z dziedziny
informatyki, którzy prowadzili szkolenie w siedzibie Akademii. Fundacja wynajęła profesjonalną
pracownię informatyczną, wyposażoną w sprzęt, który umożliwił zrealizowanie wszystkich
założonych celów na odpowiednim poziomie.
Podczas Warsztatów omówione zostały:
• zasady działania internetu (powody tworzenia dynamicznych stron internetowych),
• podstawowe informacje niezbędne przy tworzeniu witryn internetowych,
• publikowanie stron na dostępnych serwerach w internecie (konfiguracja serwerów),
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• podstawy działania systemów serwerowych (instalacja, konfiguracja, administracja serwera MS
IIS oraz Apache, bezpieczeństwo serwerów webowych),
• wstęp do HTML (podstawowe informacje o języku, tworzenie dokumentów, struktura
przykładowego serwisu, nawigacja pomiędzy dokumentami),
• zaawansowane wykorzystanie HTML i arkuszy styli CSS,
• grafika na stronach www (zasady tworzenia grafiki,
• wykorzystanie ogólnodostępnych programów do edycji zdjęć i tworzenia prostych elementów
graficznych),
• podstawy języków skryptowych,
• wstęp do programowania z wykorzystaniem JavaScript,
• sterowanie zawartością strony oraz
• podstawy języka SQL.
W związku z pracami nad projektem portalu IUVENUM POLONIA podczas szkolenia odbyły się
dwa spotkania informacyjne poświęcone jego stronie technicznej i merytorycznej. Uczestnicy
Warsztatów zostali przeszkoleni w zakresie wprowadzania i zarządzania informacjami
umieszczanymi na nim, aby po powrocie do swoich krajów mogli pełnić funkcje lokalnych
moderatorów. Na zakończenie szkolenia odbyło się spotkanie młodzieży z panem Ireneuszem
Chodorkiem – Dyrektorem Biura Zarządu Fundacji oraz panią Olgą Iwaniak, redaktorem
odpowiedzialnym za stworzenie i funkcjonowanie portalu IUVENUM POLONIA. Uczestnicy
przedstawili swoje propozycje odnośnie treści merytorycznych, jakie powinny się znaleźć
w portalu. Opowiedzieli także o swojej dotychczasowej działalności społecznej w środowiskach
polonijnych.
f)

„Szkoła liderów”.

Celem projektu „Szkoła Liderów” jest organizowanie szkoleń dla studentów i absolwentów
polskiego pochodzenia, mieszkających poza granicami Polski i aktywnie działających w Klubach
Stypendystów, organizacjach polonijnych, samorządowych oraz studenckich. Pierwsze szkolenie
zostało zorganizowane w 2005 r., a w dotychczasowych edycjach „Szkoły Liderów” udział wzięło
ponad 100 absolwentów i studentów, którzy stali się niekwestionowanymi autorytetami w swoich
środowiskach. Założeniem warsztatów jest wyposażenie młodzieży w instrumenty niezbędne do
sprawnego i skutecznego funkcjonowania w życiu publicznym. Nabyte podczas szkolenia
umiejętności usprawniły działanie Klubów Stypendystów oraz innych młodzieżowych organizacji
polonijnych. Pozwoliło to na tworzenie nowych projektów i programów realizowanych przez
stypendystów. W sierpniu 2009 r. zorganizowaliśmy V edycję szkolenia, którego program
merytoryczny objął m.in.: przygotowanie wniosków o dotacje, kontakty z mediami, metody
pozyskiwania sponsorów oraz planowania pracy w zespole.
Celem projektu „Szkoła Liderów” było zorganizowanie warsztatów dla studentów i absolwentów
polskiego pochodzenia, mieszkających poza granicami Polski i aktywnie działających w Klubach
Stypendystów, organizacjach polonijnych, samorządowych oraz studenckich. Chcieliśmy
wyposażyć młodzież w instrumenty niezbędne do sprawnego i skutecznego funkcjonowania
w życiu publicznym. Nabyte podczas szkolenia umiejętności usprawnią działanie już istniejących
Klubów oraz innych młodzieżowych organizacji polonijnych. Wspólny pobyt w Warszawie
umożliwił nawiązanie cennych kontaktów między stypendystami, ale także z przedstawicielami
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polskich organizacji młodzieżowych, co w perspektywie pozwoli na realizację wspólnych,
międzynarodowych projektów. Uczestnicy szkolenia mieli okazję wymienić poglądy oraz
zorganizować dyskusję nad przyszłością Klubów i wyzwaniami, jakie stoją przed tzw. III sektorem
w ich państwach. Podczas szkolenia młodzież przygotowała 5 międzynarodowych projektów, które
planuje zrealizować częściowo lub w całości w latach 2010 – 2011. Ponieważ w szkoleniu udział
wzięła młodzież z różnych krajów Europy Środkowo – Wschodniej umożliwiło to wymianę
doświadczeń i nawiązanie efektywnej, wieloletniej współpracy przy realizacji wspólnych
projektów. Dzięki temu uczestnicy „Szkoły Liderów” będą mogli wpływać na rozwój
społeczeństw obywatelskich w swoich krajach oraz w krajach partnerów. Wiedza, nabyta przez
nich została przekazana po ich powrocie innym osobom, zaangażowanym w życie społeczne.
W dniach od 1 do 8 sierpnia 2009 r. Fundacja SEMPER POLONIA zorganizowała V edycję
„Szkoły Liderów”. Jak co roku do Fundacji wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń osób,
zainteresowanych udziałem w szkoleniu, co znacznie przekraczało nasze możliwości
organizacyjne. Kluby Stypendystów oraz organizacje młodzieżowe zgłosiły kandydatury swoich
najaktywniejszych członków, działających nie tylko w środowisku polonijnym, ale także
lokalnym. W sierpniowym szkoleniu udział wzięło 25 studentów i absolwentów z Białorusi,
Czech, Litwy, Łotwy, Rosji, Słowacji oraz Ukrainy. Aby uniknąć przypadkowości w doborze
uczestników, niektóre kandydatury konsultowane były z pracownikami polskich placówek
dyplomatyczno-konsularnych oraz organizacjami polonijnymi.
W kwietniu na naszej stronie umieściliśmy ankietę, która pomogła nam określić zainteresowania
potencjalnych uczestników, ich motywację do udziału w szkoleniu oraz wskazała umiejętności,
jakie chcieliby nabyć podczas warsztatów.
Podczas szkolenia uczestnicy poznali proces powstawania projektu – od przygotowania wniosku
do sporządzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz uzyskali informacje
o istniejących źródłach pozyskiwania środków na planowane działania. Trenerzy szczególnie
skupili się na następujących zagadnieniach: fazy zarządzania projektem, jego definicje i cele,
rezultaty projektu, przygotowanie harmonogramu działań i budżetu, analiza ryzyka, monitoring
i ewaluacja. Uczestnicy szkolenia otrzymali także informacje o wymaganiach formalnych
niezbędnych w procesie aplikowania o dotacje. Program poruszał także aspekty zarządzania
zespołem, czasem, budżetem oraz ryzykiem. Dodatkowo omówione zostały zagadnienia związane
z kontaktami z mediami, metodami pozyskiwania sponsorów, integracją grupy, planowaniem
pracy w zespole, rolą przywódców, sztuką wystąpień publicznych, sztuką debatowania jako formą
komunikacji, wyznaczaniem celów, angażowaniem ludzi do pracy w zespole i regułami
współpracy międzynarodowej.
Trenerzy podczas zajęć przedstawili studentom działalność głównych polskich organizacji
młodzieżowych. Szkolenie odbyło się w dwóch, kilkunastoosobowych grupach i zostało
przeprowadzone przez Grupę Doradztwa i Treningu Invent z Warszawy.
Podczas szkolenia pracownicy Fundacji konsultowali z władzami poszczególnych Klubów
harmonogramy działań do końca 2009 r., plany na 2010 r., kierunki rozwoju i wyzwania stojące
przed Klubami. W trakcie szkolenia młodzież wypracowała 5 międzynarodowych projektów, które
zostały zaprezentowane w Senacie RP podczas spotkania z panem Arturem Kozłowskim,
dyrektorem Biura Polonijnego. Po prezentacji młodzież miała okazję wysłuchać wykładu
prof. Grzegorza Rydlewskiego na temat uwarunkowań działalności organizacji pozarządowych
w Polsce oraz spotkać się z przedstawicielami Rady Fundacji SEMPER POLONIA – panem Janem
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Rurańskim oraz panem Krzysztofem Szamałkiem. Stypendyści podzielili się swoimi refleksjami ze
szkolenia oraz opowiedzieli o swojej dotychczasowej działalności społecznej. Dzięki uprzejmości
Biura Polonijnego młodzież zwiedziła Senat.
4. Portal IUVENUM POLONIA
W wyniku rozmów i spotkań senatorów RP z młodzieżą skupioną w naszych Klubach
Stypendystów jesienią 2008 r. podjęliśmy decyzję o utworzeniu portalu internetowego
adresowanego do młodego pokolenia Polonii i młodej emigracji zarobkowej. Portal pod nazwą
IUVENUM POLONIA ruszył w grudniu 2009 r.
Portal jest ukierunkowany na kontakty związane ze sferą edukacyjną, turystyczną, informacyjną,
kulturalną oraz gospodarczą. Adresatem są również osoby zainteresowane sprawami Polonii,
młodzi ludzie poszukujący możliwości kształcenia się w polskich szkołach, chcący zwiedzić
Polskę czy mający w planach związanie swojej przyszłości z naszym krajem. Portal ma także
szansę stać się platformą kontaktu pomiędzy ludźmi różnych narodowości zainteresowanych naszą
ojczyzną i promocji Polski w świecie.
Portal prowadzony będzie w języku polskim, ale na jego głównej stronie zostanie w przyszłości
przygotowana informacja o jego założeniach i funkcjonalności w kilku wersjach językowych:
rosyjskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej i hiszpańskiej. Portal pełni głównie funkcję
komunikacyjną, mającą na celu swobodne porozumiewanie się uczestników z różnych stron
świata. Na forum dyskusyjnym użytkownicy mogą prowadzić rozmowy i wymieniać opinie na
tematy najbardziej dla nich istotne, dotyczące zarówno spraw polonijnych jak i życia codziennego.
Oprócz części otwartej, dostępnej dla wszystkich osób polskiego pochodzenia, portal posiada tzw.
część klubową, dostępną dla ograniczonego grona. Klub skupia naszych byłych i obecnych
stypendystów oraz osoby wyróżniające się w portalu swoją kreatywnością, częstymi
wypowiedziami na forum, pragnącymi wnieść coś nowego do portalu.
W wyniku rozmów i spotkań senatorów RP z młodzieżą skupioną w naszych Klubach
Stypendystów jesienią 2008 r. podjęliśmy decyzję o tworzeniu portalu internetowego „Młoda
Polonia XXI”. W pierwszych miesiącach 2009 r. prowadziliśmy intensywne konsultacje z liderami
klubów stypendystów dotyczące zawartości portalu adresowanego do młodych ludzi polskiego
pochodzenia, którzy za jego pośrednictwem mogliby nawiązać kontakty ze swoimi rówieśnikami
z całego świata. Zdaniem naszych stypendystów portal powinien być ukierunkowany na kontakty
związane ze sferą edukacyjną, turystyczną, informacyjną, kulturalną oraz gospodarczą. W pracach
studyjnych zdecydowaliśmy, że portal powinien pełnić głównie funkcję komunikacyjną, a na
forum dyskusyjnym użytkownicy będą mogli prowadzić rozmowy i wymieniać opinie na tematy
najbardziej dla nich istotne, dotyczące zarówno spraw polonijnych jak i życia codziennego.
Od czerwca 2009 r. nabrały tempa prace związane z uruchomieniem portalu „Młoda Polonia XXI”.
Rozstrzygnięta została sprawa nazwy portalu i po konsultacjach z prof. Jerzy Wojtczakiem z UW
przyjęto brzmienie łacińskie IUVENUM POLONIA (Polska młodych), nawiązujące do nazwy
Fundacji. Zatrudniona została pani Olga Iwaniak, której zadaniem było koordynowanie prac
merytorycznych związanych z programem i zawartością portalu. Z kilku przedstawionych
propozycji dokonaliśmy wyboru strony graficznej portalu, którą opracowuje pani Aneta PopielMachnicka. Dokonano także wyboru firmy, której zleciliśmy przygotowanie oprogramowania do
zarządzania stronami portalu. Z przedstawionych ofert zdecydowaliśmy się na współpracę Piotrem
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Duninem-Kępliczem i Bartłomiejem Czwartoszem z firmy „e-Zespół Polska”, którzy
zaproponowali ciekawe rozwiązania techniczne.
Od września uruchomione zostały robocze strony portalu. Dokonano również rejestracji portalu
pod adresami: www.iuve.pl oraz www.iuvenumpolonia.pl. Zaczęliśmy tworzyć zarys redakcji
portalu. M.in. za stronę sportową będzie odpowiadał red. Krzysztof Miklas, za stronę muzyczną
red. Marek Sierocki, a komentatorem niektórych wydarzeń będzie senator Andrzej Person.
Uzgodniono zasady współpracy z portalem (w fazie uruchamiania portalu - pro bono), m.in. z prof.
Jerzym Bralczykiem, rysownikiem Andrzejem Mleczko, jedną z kancelarii prawnych, redakcją
portalu gazeta.pl, co da nam możliwość korzystania z zawartości ich portalu i zamieszczania na
stronach „IUVENUM POLONIA” aktualności i interesujących nas informacji.
17 grudnia 2009 r. w siedzibie Fundacji odbyła się pierwsza prezentacja portalu i została
uruchomiona jego wersja robocza Uczestniczyli w niej senatorowie Łukasz Abgarowicz i Andrzej
Szewiński, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią MSZ pani Marta Sęk –
Spirydowicz, członkowie Rady i pracownicy Fundacji. Program funkcjonowania portalu
przedstawił prezes Marek Hauszyld, a pani Olga Iwaniak zaprezentowała wszystkie strony
redakcyjne oraz jego funkcje społecznościowe.
W grudniu 2009 r. rozpoczęto kompletowanie zespołu redakcyjnego i podjęto prace nad koncepcją
promocji i strategii komunikacyjnej portalu w 2010 r.
W pierwszych tygodniach funkcjonowania portalu odwiedziło go ponad 2 tysiące osób.
Równocześnie trwa rejestracja użytkowników: Swoje profile zakładają nie tylko stypendyści
Fundacji, ale również młodzi ludzie, którzy tworzą skupiska polonijne w Europie Zachodniej.
Przez najbliższe trzy miesiące będzie testowana funkcjonalność poszczególnych części portalu,
rozbudowane zostaną strony klubowe, które mają stać się główną platformą kontaktu pomiędzy
środowiskami młodych Polaków, mieszkających za granicą. W pierwszym kwartale 2010 r.
powinna zacząć funkcjonować strona muzyczna, na której można będzie odsłuchać w formacie
video lub MP3 polską muzykę rozrywkową. Uruchomiona zostanie także strona opisująca zmiany
i tendencje w polskiej kulturze. Program jest już w trakcie realizacji w 2010 r.
5. Program Ex Libris POLONIA
Program tworzenia i wyposażania polskich księgozbiorów za granicą został zainicjowany
w 1998 r. Od 2003 r., po pozytywnym zaopiniowaniu naszych działań w ramach programu
Ex Libris POLONIA otrzymujemy na jego realizację dofinansowanie ze środków Senatu RP.
Obecnie głównym celem programu jest wzbogacanie oraz tworzenie nowych księgozbiorów
w pracowniach polonistycznych, szkołach polskich i instytucjach polonijnych, bibliotekach
publicznych, polskich parafiach oraz klubach polonijnych w większych skupiskach Polonii
w świecie, a także doposażenie ww. instytucji w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny
i komputerowy. Rola tych placówek, jako swoistych centrów oświaty i kultury polskiej, jest nie do
przecenienia. Korzystają z nich nie tylko uczniowie i studenci, lecz całe społeczności polonijne.
W 2009 r. uruchomiliśmy Elektroniczny System Informacji o zasobach placówek polonijnych
(ESI). Pozwoli to nam na bieżącą kontrolę stanu wyposażenia organizacji polonijnych, oceny ich
potrzeb i zasadności składanych wniosków o doposażenie, a także inicjowanie określonych
poczynań organizacji polonijnych w dziedzinach przyjętych za priorytetowe w przypadku
finansowania ich działalności przez Senat RP.
40

Celem programu Ex Libris POLONIA jest wzbogacanie oraz tworzenie nowych księgozbiorów
w pracowniach polonistycznych, szkołach polskich i instytucjach polonijnych, bibliotekach
publicznych, polskich parafiach oraz klubach polonijnych w większych skupiskach Polonii
w świecie, a także doposażenie ww. instytucji w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny
i komputerowy. Działania w tym zakresie są podejmowane przez Fundację SEMPER POLONIA od
1999 roku. Natomiast od 2003 roku program jest wspierany przez Kancelarię Senatu RP. Program
Ex Libris POLONIA przez ponad dziesięć lat funkcjonowania stał się trwałym elementem działań
na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Działania podejmowane w ramach
programu zaowocowały powstaniem wielu księgozbiorów oraz polepszeniem bazy dydaktycznej
polskich i polonijnych placówek. Dzięki pomocy udzielonej w ramach programu Ex Libris
POLONIA kolejne pokolenia Polaków mogą poszerzać swoją wiedzę na temat Polski, a także
podnosić poziom swojej wiedzy ogólnej. Fundacja w 2009 r. przekazała dary do szkół i organizacji
polonijnych, a także pracowni polonistycznych w 26 krajach, co niewątpliwie polepszyło warunki
nauczania języka polskiego i zapewniło dostęp do przekazywanych pomocy naukowych szerszej
grupie młodych Polaków mieszkających poza granicami Polski
Od 2009 r. dysponujemy elektronicznym systemem zarządzania zasobami instytucji polonijnych
(ESI), który umożliwia generowanie raportów i zestawień dotyczących wyposażenia oraz historii
pomocy z podziałem na konkretne placówki, w rozbiciu na lata i rodzaj przekazanych przedmiotów.
Od początku roku kontynuowaliśmy wprowadzenie danych dotychczasowych beneficjentów oraz
danych dotyczących wyposażenia placówek. 3 marca 2009 r. w trakcie posiedzeniu Komisji Spraw
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, przedstawiciele Fundacji SEMPER
POLONIA zaprezentowali senatorom ESI. Prezentacja spotkała się z żywą reakcją senatorów
i wywołała dyskusję na temat wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań informatycznych
służących do koordynowania pomocy adresowanej do środowisk Polonii i Polaków zamieszkałych
za granicą ze środków Senatu RP. Udział w dyskusji wzięli m.in. wicemarszałek Senatu RP
Krystyna Bochenek, Barbara Borys-Damięcka, Łukasz Abgarowicz, Bronisław Korfanty, Czesław
Ryszka.W maju prezes Fundacji przedstawił dyrektorowi Biura Polonijnego Senatu RP Arturowi
Kozłowskiemu docelowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania ESI. Ponadto prezes Fundacji
odbył spotkania z prezesami Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie”, podczas, których zaprezentował możliwości wynikające z uruchomienia bazy
zawierającej także dotychczasowych beneficjentów tych organizacji wraz z dokumentacją darów
jakie im przekazali ze środków Senatu RP. ESI uzupełniony o te dane umożliwiłby skoordynowanie
działań z podmiotami, które w podobnym zakresie wspierają Polonię i Polaków za granicą.
Pierwsze efekty funkcjonowania ESI są już widoczne. Po otrzymaniu dofinansowania ze środków
Senatu RP wystąpiliśmy do konsulatów RP i organizacji polonijnych z informacją o posiadaniu
elektronicznego systemu zarządzania zasobami instytucji polonijnych i konieczności – w oparciu o
ESI – weryfikacji zgłoszonego zapotrzebowania na 2009 r. Organizacje musiały wypełnić ankietę
o zasobach jakimi dysponują, które były weryfikowane przez pracowników konsulatów RP. W
efekcie okazało się, że wiele podmiotów, które zgłaszały zapotrzebowania na doposażenie m.in.
z Białorusi, Kazachstanu i Niemiec ich nie ponowiła, a część – jak wynikało z nadesłanych ankiet –
otrzymała już pomoc z innych organizacji, bądź zrezygnowało z dalszego doposażenia, co może
świadczyć o braku faktycznych potrzeb. Duża część naszych beneficjentów potwierdziła jednak
swoje zapotrzebowania potwierdzając informacje o braku podstawowych księgozbiorów i urządzeń
pozwalających na normalne prowadzenie zajęć. Okazuje się, że już na tym etapie wdrażania ESI
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możemy w sposób przejrzysty planować i realizować program, jak również weryfikować skalę
wykorzystania darów przekazywanych środowiskom polonijnym. Wykorzystaniem ESI
zainteresowane jest Biuro Polonijne Kancelarii Senatu RP. W celu usprawnienia prac przy
rozpatrywaniu wniosków na 2010 r. udostępniliśmy pracownikowi Biura Polonijnego panu
Sebastianowi Sieradze korzystanie z bazy danych ESI poprzez nadanie loginu.
W lipcu 2009 r. zakończyliśmy weryfikację złożonych do Fundacji zapotrzebowań od organizacji
polonijnych na doposażenie i rozpoczęliśmy przygotowania do zakupu darów. W pierwszej
kolejności sporządziliśmy ilościowe zestawienie pomocy dydaktycznych, a także sprzętu
komputerowego oraz audiowizualnego. Opracowaliśmy specyfikację zamówień i rozesłaliśmy
zapytania o cenę do sklepów i hurtowni. Po otrzymaniu ofert wybraliśmy najkorzystniejsze
i rozpoczęliśmy negocjacje z oferentami. Podczas rozmów staraliśmy się wynegocjować po
stosunkowo niskich cenach pomoce i sprzęt dobrej jakości. We wrześniu br. podpisaliśmy umowy
na zakup pomocy dydaktycznych z Altay East Europe Sp. z o.o., sprzętu komputerowego
i biurowego z Mikrosystem Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp.j. i sprzętu
audiowizualnego z Dublet RTV-AGD Joanna Sienkiewicz.
Od października rozpoczęliśmy przekazywanie darów. Prace w tym okresie koncentrowały się na
sporządzaniu indywidualnie dla każdej organizacji zamówienia książek, sprzętu i pomocy
dydaktycznych oraz ich odbiorze od wydawców i dostawców, przygotowywaniu paczek z darami
do wysyłki oraz organizowaniu transportu.
Dla sprawnej realizacji programu Ex Libris POLONIA Fundacja stworzyła odpowiednie zaplecze
logistyczne. Obecnie wynajmujemy cztery niewielkie pomieszczenia magazynowe w Warszawie,
w których przechowujemy zakupione książki i sprzęt oraz przygotowujemy je do wysyłki
za granicę. Proces ten obejmuje skatalogowanie, oklejenie darów znakami programu Ex Libris,
a następnie ich zapakowanie i przygotowanie do ekspedycji. Fundacja dostarczała dary
do poszczególnych okręgów konsularnych i placówek oświatowych za pośrednictwem Poczty
Polskiej, a także firm spedycyjnych. W wielu przypadkach Fundacja zmuszona była ponieść koszty
związane z ocleniem przesyłki, a także dostarczeniem do odbiorcy. Korzystaliśmy również
z pomocy wielu firm i instytucji, które pomagały nam w transporcie darów całkowicie nieodpłatnie
lub za stosunkowo niskie ceny. Dzięki temu udało nam się zaoszczędzić blisko 40 proc. środków
finansowych przyznanych przez Senat RP na transport darów. Należy zaznaczyć, że 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.
Poniżej prezentujemy wykaz placówek polonijnych w 21 krajach, które wyposażyliśmy w książki,
sprzęt RTV i komputerowy oraz pomoce naukowe.
1) Kanada
W 2009 r. wyposażyliśmy w książki i pomoce dydaktyczne Polską Szkołę św. Kazimierza
w Vancouver.
2) Argentyna
Dzięki dotacji otrzymanej z Senatu RP w 2009 r. po raz kolejny uzupełniliśmy wyposażenie
Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires.
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3) Niemcy
Kontynuując rozpoczętą w ubiegłym roku współpracę z Fundacją „Oświata polska za granicą”
w zakresie wspólnej organizacji transportu w grudniu przekazaliśmy dary dla następujących szkół
w Niemczech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkoła języka polskiego przy Polsko-Niemieckim Stowarzyszeniu Kulturalnym w Brunszwiku,
Parafialna Szkoła Sobotnia w Hamburgu,
Polskie Stowarzyszenie Szkolne "Oświata",
Stadt. Gemeinschaftshauptschule w Kempen,
Punkt nauczania języka polskiego Polskiej Macierzy Szkolnej w Selm,
Stowarzyszenie Pozarządowe za granicą: Redakcja i Klub Polregio T.z. w Aachen,
Erich-Kastner-Schule,
Gimnazjum w Kolonii,
Szkoła im. Braci Grimm w Oberhausen,
Gimnazjum w Diseldorfie,
Polska Szkoła w Kleje,
Polska Szkoła w Neuss,

4)Litwa
W 2009 roku najwięcej szkół wyposażyliśmy na Litwie. Fundacja zorganizowała transport
i wszystkie dary przekazała do Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” w Wilnie z przeznaczeniem dla
następujących placówek oświatowych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szkoła - Internat dla Dzieci Specjalnej Troski w Solecznikach,
Katedra Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego,
Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie,
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie,
Rudamińska Szkoła Średnia im. F. Ruszczyca,
Szkoła Podstawowa im. J.P. II w Wilnie,
Szkoła Średnia im. J. Słowackiego w Bezdanach,
Szkoła Średnia w Bujwidzach w rej. Wileńskim,
Szkoła Średnia im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze w rej. Wileńskim,
Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie w rej. Wileńskim,
Szkoła Podstawowa w Rzeszy w rej. Wileńskim,
Szkoła Średnia nr 1 w Ejszyszkach w rej. Solecznickim,
Szkoła Średnia nr 1 w Trokach,
Szkoła Średnia w Podbrodziu nr 1 w rej. Święciańskim,
Szkoła Podstawowa im. A. Wiwulskiego w Wilnie,
Szkoła Podstawowa na Lipówce w Wilnie,
Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej w Wilnie,
Szkoła Średnia im. St. Moniuszki w Kowalczukach w rej. Wileńskim,
Szkoła Średnia w Sużanach w rej. Wileńskim,
Szkoła Podstawowa w Mościszkach w rej. Wileńskim,
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•
•
•
•
•
•

Szkoła Podstawowa w Dajnowie w rej. Solecznickim,
Szkoła Podstawowa w Starych Trokach w rej. Trockim,
Szkoła Podstawowa w Magunach w rej. Święciańskim,
Szkoła Podstawowa w Rakańcach rej wileński,
Suderska Szkoła Podstawowa rejonu wileńskiego,
Zujuńska Szkoła Średnia,

5) Czechy
Transport darów do Gimnazjum z polskim językiem nauczania w Czeskim Cieszynie i Biblioteki
Regionalnej w Karwinie został zorganizowany indywidualnie. Z Fundacji dary odebrał też
przedstawiciel Instytutu Polskiego w Pradze, który zaproponował przewiezienie darów także dla
Katedry Polonistyki na Uniwersytecie Karola.
6) Estonia
Korzystając z pomocy Ambasady RP w Estonii mogliśmy doposażyć lektorat języka polskiego na
Uniwersytecie w Tartu.
7) Łotwa
W IV kwartale 2009 r. przekazaliśmy książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny
i komputerowy dla następujących instytucji oświatowych:
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteka w Polskiej Szkole Średniej im. Stefana Batorego w Rezekne,
Biblioteka w Polskiej Szkole Podstawowej im. Rodu hr. Platerów w Kraslavie,
Średnia Szkoła Polska w Daugavpils,
Biblioteka Oddziału Związku Polaków na Łotwie "Promień" w Daugavpils,
Biblioteka Polska w Szkole Podstawowej w Jekabpils,
Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie w Daugavpils,
Wydział Filologii Polskiej w Łotewskiej Akademii Kultury w Rydze,

8) Słowacja
W ramach programu Ex Libris POLONIA przekazaliśmy książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
komputerowy i audiowizualny dla lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie w Bańskiej
Bystrzycy
9) Słowenia:
Korzystając z pomocy Ambasady RP Słowenii mogliśmy doposażyć lektorat języka polskiego
w Instytucie Slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie
10) Węgry
Dary przeznaczone dla Katedry Języka Polskiego i Literatury Instytutu Slawistyki na Uniwersytecie
Debreczyński odebrał z Fundacji lektor. Książki przygotowane dla Polskiego Stowarzyszenie
Kulturalnego im. Józefa Bema przekazaliśmy przez pracowników Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa.
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11) Bułgaria
Korzystając z uprzejmości Instytutu Polskiego w Sofii mogliśmy przekazać dary dla lektoratu
języka polskiego na Uniwersytecie w Sofii.
12) Rumunia
W 2009 r. kontynuowaliśmy doposażenie w książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy
Międzywydziałowego Centrum Języka Polskiego, Polskiej Literatury i Kultury na Uniwersytecie
w Cluj Napoca
13) Chorwacja
Korzystając z pomocy Ambasady RP w Zagrzebiu mogliśmy doposażyć lektorat języka polskiego
na miejscowym Uniwersytecie.
14) Serbia
Dzięki uprzejmości Ambasady RP w Belgradzie przekazaliśmy pomoce dydaktyczne oraz sprzęt
komputerowy i audiowizualny dla Centrum Kształcenia Języków Obcych "Centrum Poloniusz Pegaz” oraz lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie w Belgradzie i Nowym Sadzie.
15) Mołdawia
W IV kwartale 2009 r. przekazaliśmy książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny
i komputerowy dla następujących instytucji oświatowych:
•
•
•
•
•

Centrum Języka Polskiego na Uniwersytecie im. Russo w Bielcach,
Pracownia języka polskiego na Uniwersytecie Państwowym w Kiszyniowie,
Polski Dom w Bielcach,
Filia Polskiego Domu w Styrczy,
Biblioteka Polska w Kiszyniowie i Tyraspolu,

16) Ukraina
Dobra współpraca Fundacji z Konsulatami na terenie Ukrainy pozwoliła na sprawne przekazanie
książek, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i audiowizualnego do pracowni
polonistycznych i organizacji polonijnych na terenie Ukrainy. W 2009 r. przekazaliśmy dary
dla następujących organizacji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie,
Szkoła nr 5 w Browarach,
Kulturalno - Oświatowe Towarzystwo Przyjaźni Ukraińsko-Polskiej "Wisła",
Centrum Kulturalno - Oświatowe Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach,
Polska Szkoła Sobotnia w Sąsiadowicach,
Polska Niedzielna Szkoła im. Jana Pawła II w Samborze,
Towarzystwo Kultury Polskiej "Polonia" w Makijewce,
Towarzystwo Kultury Polskiej w Sergiejewce,
Towarzystwo Kultury Polskiej w Dobropolu,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Towarzystwo Kultury Polskiej w Dokuczajewsku,
Lektorat języka polskiego na Uniwersytecie w Łucku,
Lektorat języka polskiego na Uniwersytecie w Mikołajewie,
Lektorat języka polskiego na Uniwersytecie Rolniczym w Sumach,
Instytut Słowianoznawstwa w Równem,
Centrum Polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Żytomierzu,
Lektorat języka polskiego przy Uniwersytecie Politechnicznym w Żytomierzu,
Centrum Kultury Polskiej na Uniwersytecie im. Miecznikowa w Odessie,
Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe im. A. Mickiewicza,
Gimnazjum Państwowe w Zdołbunowie k. Równego,
Biblioteka publiczna w Równem,
Biblioteka publiczna w Łucku,
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Aster" w Niżynie,
Polonijne Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego,
Centrum Języka i Kultury polskiej działające przy polskim Kulturalno,
Oświatowym Towarzystwie i Instytucie Przedsiębiorczości w Berdiańsku,
Stowarzyszenie Polaków w Mikołajewie,
Kulturalno-Oświatowe Centrum im. K. Makuszyńskiego wspólnoty polskiej miasta Stryja,

17) Białoruś
Korzystając z uprzejmości placówek dyplomatyczno-konsularnych na Białorusi mogliśmy
przekazać książki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny dla
następujących placówek oświatowych:
•
•
•
•
•
•
•

Szkoła Średnia nr 9 w Brześciu,
Polska Macierz Szkolna na Białorusi,
Szkoła Średnia w Kopciówce,
Szkoła Średnia w Łojkach,
Klub Polski w Brześciu,
Szkoła Średnia nr 8 w Wołkowysku,
Pracownia polonistyczna na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym
w Mińsku,

18) Rosja
Wyposażenie organizacji polonijnych w Rosji jest możliwe tylko przy ścisłej współpracy
z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi. Opłaty związane z transportem, a przede wszystkim
opłaty celne są tu bardzo wysokie, co powoduje, że nie jest możliwy - przy środkach jakimi
dysponujemy - transport za pośrednictwem firm spedycyjnych. Wspólnie z Fundacją Pomoc
Polakom na Wschodzie wystąpiliśmy do MSZ o pomoc w transporcie darów do Rosji. Na początku
grudnia otrzymaliśmy odpowiedź, że nie będzie to możliwe. Dzięki przychylności Ambasadora RP
w Rosji Jerzego Bahra udało się w lutym 2010 r. zorganizować transport darów samochodem
należącym do MSZ /kanałem dyplomatycznym/ do Moskwy, a następnie dzięki pomocy
pracowników ambasady zostaną one wysłane pocztą do następujących organizacji:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturalno.- Narodowa Organizacja Społeczna "Polonia" Republiki Chakasja Abakan,
Jarosławska Regionalno Społeczno Kulturalno Oświatowa Organizacja "Dom Polski",
Stowarzyszenie Polskie "Polaros",
Towarzystwo Polskiej Kultury Narodowej "Orzeł Biały" w Kazaniu,
Narodowo Kulturalne Centrum "Jedność" Krasnodar,
Kurski Miejski Związek Polskiej Kultury,
Narodowo - Kulturalna Autonomia Polaków w Moskwie "Dom Polski",
Regionalna Społeczna Organizacja Stowarzyszenie Kultury Polskiej "POLONEZ" Niżnyj
Nowgorod,
Omska Obwodowa Organizacja Społeczna. Polskie Centrum Kulturalno - Oświatowe "Polonez",
Polskie Kulturalno-Oświatowe Centrum "Czerwone Maki",
Związek Polaków na Kaukazkich Wodach Mineralnych,
Centrum Narodowo - Kulturalne "Nasz Dom",
Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe Rep.Baszkortostan Ufa,
Regionalna Społeczna Organizacja Obwodu Stawropolskiego "Zjednoczone Polskie Serca",
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Filologii, Masowego Przekazu i Psychologii
w Nowosybirsku,
Szkoła Języka Polskiego i Kultury przy Domu Polskim w Krasnojarsku,
Szkółka sobotnio-niedzielna przy Miejscowej Społecznej Organizacji NarodowościowoKulturalnej Autonomia Polaków w Ułan Ude "Nadzieja",
Lektorat języka polskiego Uniwersytetu Lingwistycznego w Irkucku,

19) Azerbejdżan
W ramach programu Ex Libris POLONIA przekazaliśmy dary w postaci książek dla Centrum
Języka i Kultury Polskiej przy Bakijskim Uniwersytecie Słowiańskim
20) Gruzja
Za pośrednictwem firmy spedycyjnej Cargo Forte wysłaliśmy dary dla Polskiej Szkoły
im. Królowej Jadwigi w Tbilisi i lektoratu języka polskiego na Uniwersytecie
im. I. Chawchawadzego w Tbilisi
21) Kazachstan
Korzystając z wyjazdu wicepremiera Waldemara Pawlaka na otwarcie Forum Gospodarczego
w Kazachstanie przekazaliśmy sprzęt komputerowy i audiowizualny dla Szkoły Średniej
w Kellerowie Dary dla Szkoły Średniej nr 5 i 64 w Karagandzie wysłaliśmy za pośrednictwem
firmy spedycyjnej Cargo Forte.
6. Program Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży
Od 2008 r. realizujemy program pn. „Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży”, który jest kontynuacją
przedsięwzięć o charakterze sportowo-rekreacyjnym, realizowanym w ramach programu
Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka. Dotychczasowa działalność klubów nie uległa zasadniczej
zmianie. Stworzenie programu Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży pozwoliło nam włączyć do
47

udziału we wszystkich imprezach sportowych organizowanych przez Fundację dzieci i młodzież
nie należącą do klubów.
W 2009 r. zostały zorganizowane z udziałem Fundacji:
1. III Międzynarodowe Biegi z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Niemenczynie na Litwie,
2. IX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Warszawie oraz
3. Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu w Sztutowie.
Każda z tych imprez była dofinansowana przez Senat RP w ramach odrębnie prezentowanych
programów. Nadal inspirujemy i pomagamy Polonijno-Szkolnym Klubom Olimpijczyka oraz
Polonijnym Klubom Sportowym w organizowaniu zajęć, ich doposażeniu, a także wspieramy
inicjatywy związane z organizowaniem masowych imprez sportowych.
a) Polonijno-Szkolne Kluby Olimpijczyka oraz Polonijne Kluby Sportowe
Kluby sportowe przyciągają coraz więcej entuzjastów sportu i zwolenników zdrowego stylu życia,
którzy mogą realizować swoje zainteresowania sportowe na emigracji. Niewątpliwym sukcesem
Klubu Sportowego we Lwowie było reaktywowanie LKS Pogoń Lwów.
Zajęcia sportowe w Polonijno-Szkolnych Klubach Olimpijczyka (P-SzKOl) prowadzone są na
bieżąco. P-SzKOl skupiają przede wszystkim dzieci. Od 2008 r., ze względu na coraz częściej
pojawiające się prośby o dofinansowanie nieformalnych grup sportowców głównie w krajach,
do których wyjeżdżają Polacy w celach zarobkowych, zaczęliśmy powoływać Kluby Sportowe.
W 2009 r. utworzyliśmy klub sportowy w Austrii i Wielkiej Brytanii.
1) Austria
Od lipca rozpoczął działalność Klub Sportowy w Wilhering. W Klubie działają cztery sekcje: piłki
nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i aerobic. Zajęcia sportowe z każdej dyscypliny odbywają
się raz w tygodniu.
Klub w 2009 roku współorganizował turnieje tenisa stołowego i ziemnego, piłki sitkowej i nożnej
o Puchar Górnej Austrii Ponadto Klub był organizatorem pierwszych Igrzysk Polonijnych
w Górnej Austrii.
2) Irlandia
Większość członków Klubu to Polonia przybyła do Irlandii w celach zarobkowych, a także ich
dzieci. Zajęcia prowadzone są przez młodych trenerów, którzy niedawno w Polsce ukończyli
studia wyższe z wychowania fizycznego. Dorośli najczęściej uczęszczają na treningi piłki
siatkowej i nożnej, a także na aerobik. Dzieci wybrały gimnastykę. Początkowo klub działał przy
Szkole Polonijnej, a od października zajęcia prowadzone są w kompleksie sportowym (Newpark
School Sports Centre Newtownpark Avenue, Blackrock, Co Dublin).
3) Ukraina
Dzięki pomocy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i dużemu zaangażowaniu stypendystów
Fundacji SEPER POLONIA klub sportowy we Lwowie reaktywował LKS Pogoń Lwów.
W sierpniu uzyskał wszystkie wymagane pozwolenia i został zarejestrowany przez władze
ukraińskie. Oficjalna inauguracja reaktywowanego klubu odbyła się 10 października. Uroczystości
rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w katedrze lwowskiej. Delegacje Sejmu i Senatu RP,
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Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, władz lokalnych i Fundacji SEMPER POLONIA złożyły
kwiaty pod na grobach przedwojennych działaczy sportowych: Ludwika Kuchara i Edmunda
Cenara oraz pod pomnikiem Ukraińskiej Armii Galicyjskiej. Na stadionie „Szkolar” lwowska
„Pogoń” rozegrała mecz towarzyski z „Polonią” Chmielnicki. W pierwszej połowie żadnej
z drużyn nie udało się strzelić bramki. Dopiero po przerwie „Pogoń” Lwów dowiodła swej
przewagi zdobywając dwie bramki autorstwa Pawła Winiarskiego, byłego stypendysty Fundacji
SEMPER POLONIA Mecz poprzedziły hymny Ukrainy i Polski oraz hymn Pogoni wykonany
we Lwowie po raz pierwszy od 1939 r. Prezesem klubu został Marek Horbań. Jako pierwsza
zaczęła działać sekcja piłkarska, której trenerem jest Włodzimierz Mandziak. Sekcja liczy 43
piłkarzy w tym 18 juniorów. Powstanie druzyny piłkarskiej spotkało się z dużym odzewem
w środowisku młodzieży polskiej, w tym naszych stypendystów, a także uczniów najstarszych klas
szkół z polskim językiem nauczania. Treningi piłkarzy odbywają się dwa razy w tygodniu na
stadionie FST „Dynamo”. Pod koniec roku drużyna rozpoczęła rozgrywki we lwowskiej lidze
halowej. Od maja funkcjonuje także sekcja kolarska licząca 11 kolarzy. Trenerem został
Włodzimierz Tenetko. W najbliższej przyszłości klub zamierza rozwijać kolejne sekcje.
4) Wielka Brytania
We wrześniu Fundacja podpisała umowę z Klubem Sportowym w Belfaście. Od początku roku
byliśmy w stałym kontakcie z koordynatorem Klubu, który przygotowywał odpowiednie zaplecze
dla prawidłowej działalności Klubu. Najprężniej działającą sekcją jest siatkówka. Klub nawiązał
współpracę z Klubem z Dublina i w przyszłym roku zamierzają wspólnie zorganizować turniej
siatkówki.
b) III Międzynarodowe Biegi z okazji święta Konstytucji 3 Maja w Niemenczynie na
Litwie,
2 maja 2009 r. w Niemenczynie odbyły się III Międzynarodowe Biegi z okazji Święta Konstytucji
3 Maja. W Biegach uczestniczyło ponad siedmiuset zawodników reprezentujących szkoły z Litwy
i ponad 60 zawodników z Białorusi, Czech, Estonii, Łotwy i Ukrainy, a także 20 osobowa grupa
młodych sportowców z trzech szkół z Polski. Patronat honorowy nad imprezą objął Polski Komitet
Olimpijski. Impreza rozpoczęła się powitaniem zawodników i gości przez starostę Niemenczyna
Mieczysława Borusewicza i prezesa Fundacji SEMPER POLONIA Marka Hauszylda. Gospodarze
imprezy nawiązali do historii biegów, a także przypomnieli wspólne tradycje 3 Majowe Polski
i Litwy, ich znaczenie dla historii obu narodów i dla współczesnej Europy. Prezes Fundacji złożył
życzenia społeczności polskiej z okazji przypadającego Dnia Polonii i Polaków za granicą.
Zawody rozpoczęły się sztafetą poświęconą XX-leciu odrodzonego Senatu RP. Na symbolicznym
dystansie 1791 m rywalizowały drużyny z krajów, które przyjechały na Biegi do Niemenczyna.
W 2009 r. po raz pierwszy w przedsięwzięcie włączył się Litewski Związek Lekkiej Atletyki, który
m.in. zaproponował przeprowadzenie w trakcie imprezy pierwszego etapu biegów o puchar
„Adidasa”. Czołówka lekkoatletów wystartowała w biegu na 10 km. Rywalizowali oni nie tylko
o punkty w klasyfikacji końcowej, ale także o nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez
sponsorów. Młodzież stratowała w czterech kategoriach wiekowych, oddzielnie chłopcy
i dziewczęta na dystansach o długości 1 000 i 2 000 metrów.
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Starterami honorowymi poszczególnych biegów byli goście, którzy wraz z licznie zgromadzoną
publicznością dopingowali zawodników. Przed startem i po zakończeniu biegów gościom
towarzyszył zespół „Aksomas”.
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 kierownikowi projektów ds.
rozwoju i marketingu Litewskiej Federacji Lekkiej Atletyki Ewaldasowi Martince.
Całe przedsięwzięcie wspierane było przez stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, którzy
włączyli się w przygotowania, a następnie aktywnie uczestniczyli w prowadzeniu imprezy.
Impreza weszła do kalendarza imprez sportowych na Litwie i ma coraz więcej zwolenników.
Impreza była zapowiadana i podsumowywana na stronach internetowych Fundacji, w prasie
polonijnej i litewskiej, w „Radiu znad Willi” oraz w Radiu POLONIA. Obszerny reportaż ukazał
się na antenie TV POLONIA. Podczas imprezy speaker prowadzący imprezę przekazywał
kilkukrotnie informację o finansowym wsparciu imprezy przez Senat RP.
c) IX Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Warszawie
6 czerwca 2009 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Targówek po raz piętnasty odbyły się
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. Po raz drugi już Igrzyska miały charakter
międzynarodowy, ponieważ wystartowała w nich młodzież polonijna z Litwy i Rosji.
Organizatorami zawodów byli: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, z OSiR Targówek –
Warszawa oraz Fundacja SEMPER POLONIA.
Uroczystość otwarcia Igrzysk rozpoczął pochód zawodników, zapalenie znicza wraz z uroczystym
wciągnięciem flagi olimpijskiej. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Włodzimierz Paszyński wiceprezydent m.st. Warszawy, Wiesław Wilczyński - dyrektor Biura Sportu i Rekreacji m.st.
Warszawy i Grzegorz Zawistowski burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Zawodników
dopingowali licznie zgromadzeni mieszkańcy 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 liczne medale w różnych. Z dużym uznaniem ze strony uczestników
Igrzysk spotkała się wszechstronna pomoc młodych wolontariuszy z miejscowych szkół, jaką
zapewnili 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
umilały pokazy akrobatyki sportowej, pokaz wozu strażackiego konkursy plastyczno-techniczne
oraz pokaz hipoterapii.
Zaproszona przez Fundację SEMPER POLONIA młodzież polonijna wraz z opiekunami,
następnego dnia miała zapewnione zwiedzanie Warszawy (ogród w Wilanowie wraz z pałacem
oraz warszawskie ZOO), a dzięki uprzejmości OSiR Targówek bezpłatny wstęp na pływalnię.
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Należy jednak podkreślić, iż 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.
d) Międzynarodowy Zlot Młodzieżowych Animatorów Sportu w Sztutowie.
Od 16 do 29 sierpnia 2006 r. w Sztutowie na Mierzei Wiślanej odbył się Międzynarodowy Zlot
Młodzieżowych Animatorów Sportu, którego organizatorami byli: Elbląski Szkolny Związek
Sportowy i Fundacja SEMPER POLONIA. W Zlocie uczestniczyła młodzież z Białorusi (Grodno),
Czech (Czeski Cieszyn), Litwy (Niemenczyn, Rudamina, Wilno) i Łotwy (Krasław) a także dzieci
i młodzież reprezentująca 15 szkół szkół podstawowych i gimnazjalnych z Polski. Uroczyste
otwarcie Zlotu odbyło się na boisku „ORLIK” przy Zespole Szkół w Sztutowie. Zlotowiczów
przywitał Wójt Gminy Sztutowo Stanisław Kochanowski. Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Poseł RP Wojciech Ziemniak – Prezes Szkolnego Związku Sportowego i przedstawiciel Polskiego
Komitetu Olimpijskiego Zenon Licznerski. Po uroczystości otwarcia wszyscy uczestnicy Zlotu
przemaszerowali na teren byłego Obozu Koncentracyjnego Stutthof gdzie złożyli wiązanki
kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Stutthofu. Dyrektor Muzeum Marian Tomaszewski zapoznał
zgromadzonych z historią obozu. Po prelekcji uczestnicy Zlotu zwiedzili obóz koncentracyjny.
Podczas Zlotu promowanych było 10 dyscyplin sportowych: lekka atletyka, karate, piłka siatkowa,
koszykówka, tenis stołowy, bieg na orientację, unihokej, warcaby, triatlon, piłka nożna. Zajęcia
z poszczególnych dyscyplin sportowych prowadzili zawodowi trenerzy i przedstawiciele polskich
związków sportowych. Po zapoznaniu uczestników z regułami i zasadami z danej dyscypliny
odbywały się zawody.
Gościem honorowym Zlotu była Beata Lewicka – Płaczek, kajakarka, brązowa medalistka
mistrzostw świata i Uniwersjady, wielokrotna mistrzyni Polski i Aneta Rękas –Woźna wielokrotna
medalistka mistrzostw Polski w łyżwiarstwie szybkim. Zmagania sportowe stanowiły znakomitą
okazję do integracji młodzieży z kraju z młodzieżą polonijną. W trakcie kilkunastodniowego
pobytu przygotowano dla młodzieży szereg atrakcyjnych gier i zabaw plenerowych, a także bogaty
program kulturalno – turystyczny. Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Malborka i Gdańska.
Na zakończenie Zlotu koordynatorzy reprezentacji poszczególnych klubów otrzymali certyfikaty
ukończenia szkolenia z danej dyscypliny sportowej, a uczestnicy Zlotu nagrody w postaci sprzętu
sportowego i książek ufundowane ze środków własnych Fundacji SEMPER POLONIA.
Podczas Zlotu nastąpiła integracja młodzieży polonijnej z jej rówieśnikami z Polski. W trakcie
codziennych szkoleń młodzież i opiekunów zapoznano z dyscyplinami promowanymi podczas
Zlotu. Zdobyte teoretyczne i praktyczne umiejętności ułatwiają animatorom sportu organizowanie
zawodów w krajach ich zamieszkania, a także pracę z dziećmi i młodzieżą na zajęciach
wychowania fizycznego.
7. Program finansowania kursu języka polskiego na Wydziale Języków i Literatur
Słowiańskich Uniwersytetu w Toronto
Uniwersytet Torontoński jest najlepszym w Kanadzie uniwersytetem badawczym, figuruje na
ósmym miejscu w skali światowej w kategorii osiągnięć humanistycznych. Istnieje tam m.in. silny
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Wydział Slawistyki oraz Katedra Historii Polski, która funkcjonuje dzięki wsparciu finansowemu
miejscowej Polonii. Częścią Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Torontońskiego jest katedra
polonistyki. W ramach Katedry odbywają się kursy nauki języka polskiego na trzech poziomach:
dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Uczelnia dzięki Funduszowi
Wieczystemu im. Henryka Słabego i Ireny Ungar ma środki na pokrycie kursów dla
początkujących i średnio zaawansowanych, natomiast w roku akademickim 2009/2010 kurs dla
zaawansowanych będzie finansowany przez Fundację SEMPER POLONIA, dzięki
dofinansowaniu Senatu RP. Współpraca jest uregulowana stosowną umową podpisaną między
Fundacją a władzami Uniwersytetu, określającą zasady wspierania kursów języka polskiego na
Uniwersytecie w Toronto.
Dodatkowo istotnym celem osiągniętym przy realizacji programu jest właśnie umowa
z Uniwersytetem, która staje się podstawą do dalszego rozwoju współpracy, zwłaszcza w promocji
Polski oraz poszerzania kontaktów naszych stypendystów ze studentami z ośrodków akademickich
zachodnich uczelni.
Za zgodą Kancelarii Senatu RP zredefiniowano cel dotacji tak, aby zracjonalizować możliwość
wykorzystania przyznanych środków Dopuszczono możliwość wydatkowania dotacji na opłacenie
w semestrze zimowym roku akademickiego 2009/2010 dwóch lektorów języka polskiego na kursie
średniozaawansowanym i zaawansowanym. Uzgodniono także zasady realizacji projektu oraz
podpisano umowy między władzami Uniwersytetu a Fundacją. Środki zostały przekazane
za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Toronto, z którym Fundacja współpracuje przy
realizacji programu. Umowa określa też współpracę uczelni przy promocji polskiej kultury. Należy
zaznaczyć, iż prof. Tamara Trojanowska, która prowadzi dodatkowe zajęcia z teatru polskiego,
wyraziła chęć jak najszerszej współpracy w zakresie promocji kultury polskiej wśród swoich
studentów.
B. Programy wspierające organizacje polonijne w świecie kulturalne oraz wspieranie
kultury i dziedzictwa narodowego za granicą.
1. Festiwal Polski w Nottingham – lato 2009
Inicjatorem i głównym organizatorem Festiwalu Polskiego w Nottingham była organizacja
polonijna Stowarzyszenie na Rzecz Nowoprzybyłych Polaków („The Signpost to Polish Success” SPS), działająca od grudnia 2005 r. Od początku działalność swoją opierała o fundusze
pozyskiwane od brytyjskich instytucji na udzielanie nowoprzybyłym Polakom pomocy
w rozpoczynaniu życia w Wielkiej Brytanii oferując m.in. kursy angielskiego, pomoc prawną
w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów oraz organizując imprezy integracyjne.
Do organizacji Festiwalu przyłączyły się zarówno Urząd Miasta Nottingham, jak też Urząd
Hrabstwa Nottinghamshire, Policja Hrabstwa oraz wiele innych organizacji społecznych, z którymi
na co dzień współpracuje Stowarzyszenie. Celem przedsięwzięcia było przybliżenie mieszkańcom
Nottingham i okolic dorobku współczesnej kultury ich polskich sąsiadów oraz polskich artystów.
Wspólne występy artystów prezentujących dorobek artystyczny zarówno polskiej emigracji, jak też
artystów z Polski przyczyniły się do wzmocnienia tożsamości narodowej Polaków przebywających
aktualnie w Wielkiej Brytanii oraz promocji Polski i polskiej kultury.Festiwal Polski
w Nottingham planowany był początkowo na dwa dni, ale ostatecznie organizatorzy zdecydowali
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się na jego przeprowadzenie w formule jednodniowej. Odbył się 30 sierpnia 2009 r. w parku Forest
Recreation Ground w Nottingham i był imprezą ze wszech miar udaną, podczas której – w trakcie
całego dnia imprezy – przewinęło się kilka tysięcy osób. Imprezę otworzyła burmistrz Nottingham
pani Jane Todd, która podkreśliła znaczenie tego typu imprez dla lepszego poznania się
mieszkańców Nottingham i lepszej integracji imigrantów z Polski i innych krajów Europy
Środkowej i Wschodniej oraz podziękowała organizatorom za ich pracę i zaangażowanie
w realizację projektu. Członek Rady Fundacji SEMPER POLONIA Marek Kukuryka podziękował
władzom miasta za pomoc w organizacji Festiwalu oraz zaprezentował działalność Fundacji oraz
znaczenie i rolę Senatu RP w promocji polskiej i polonijnej kultury.Gospodarzami imprezy byli
red. Paweł Sztompke z Polskiego Radia i pani Beata Polanowska, prezes stowarzyszenie
„The Signpost to Polish Success”, które było animatorem i organizatorem Festiwalu. Na scenie
muzycznej występowały miejscowe zespoły muzyczne m.in. Chór św. Cecylii, reprezentujący
powojenną polską emigrację, zespół Kacpersky składający się z polskich muzyków amatorów
zamieszkałych w Nottingham, kapela jazzowa Pinsky Zoo na czele z Janem Kopińskim oraz
zespoły: „Aistaguca” grająca muzykę bałkańską oraz „MuHa” prezentująca utwory oparte na
folklorze bałkańskim. Najwięcej braw zebrał jednak zespół „Trebunie Tutki” z Zakopanego, który
zachwycił publiczność polską i angielską. W przerwach między występami red. Paweł Sztompke
prowadził konkursy wiedzy o Polsce, w których wzięło udział ponad sto osób, a zwycięzcy
otrzymywali upominki ufundowane przez SEMPER POLONIA.Udanym przedsięwzięciem
okazała się część sportowa Festiwalu, w której w głównych rolach wystąpili Lesław Ćmikiewicz
z legendarnej drużyny Kazimierza Górskiego oraz b. zawodnik Polonii Warszawa a obecnie gracz
Nottingham Forest Radosław Majewski i jego koledzy z obecnego zespołu, którzy sprawdzali
umiejętności piłkarskie uczestników imprezy. Rozdano ponad 800 plakatów drużyny Nottingham
Forest, na których piłkarze składali swoje autografy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska
z polskimi specjałami oraz punkt informacyjny Fundacji SEMPER POLONIA, w którym dostępne
były materiały informacyjne o działaniach Senatu RP na rzecz Polonii.
2. Program wspierania Instytutu Józefa Piłsudskiego
Powstały w 1943 r. Instytut Józefa Piłsudskiego to jedna z najważniejszych placówek polonijnych
tego typu na świecie. Od 2005 roku Senat RP poprzez Fundację SEMPER POLONIA wspiera
Instytut w następujących kierunkach: działalności naukowo–badawczej, inicjatywy na rzecz
popularyzacji nauki polskiej i wiedzy o Polsce wśród Polonii, porządkowania i archiwizacji
zbiorów placówki przy pomocy wysoko wykwalifikowanych specjalistów z Biblioteki Narodowej
i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Kontynuując współpracę pomiędzy Instytutem
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku a Fundacją SEMPER POLONIA w zakresie porządkowania
zbiorów bibliotecznych, długoletni pracownik Biblioteki Narodowej w Warszawie, pani Anna
Agata Hrebenda, została oddelegowana w terminie od 4 maja do 31 lipca na staż do Instytutu
w Nowym Jorku.
W tym czasie pani Hrebenda połączyła komputerowe bazy katalogowe – utworzyła jeden katalog
z bazy w programie BOOKCAT oraz bazy książkowej w programie MAK.
Powstałą bazę uzupełniła o ponad 300 opisów książek, kontynuowała porządkowanie
księgozbioru, wydzieliła ok. 100 dubletów, pomagała przy organizacji sympozjum i wieczorów
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filmowych, a także w porządkowaniu teczek dokumentów archiwalnych, które wróciły z Polski po
konserwacji.
Podczas pobytu w Instytucie pani Hrebenda przeprowadziła szkolenie pracowników Instytutu
w katalogowaniu i obsłudze programu MAK, uczestniczyła w sympozjum poświęconym 90-leciu
nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz brała
udział w organizacji pokazów filmowych – „Niedźwiadek” i „Solidarność,
W sierpniu 2009 r., w ramach działalności edukacji historycznej dzieci i młodzieży polonijnej
w USA, przekazano do Instytutu środki na sfinansowanie nagród w konkursie historycznym
organizowanym przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających.
We wrześniu pani Magdalena Kapuścińska, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego, odwiedziła
Fundację SEMPER POLONIA. W trakcie rozmów, zwróciła się do nas z prośbą o dalszą
współpracę i wspieranie Instytutu. W związku z nowymi propozycjami przedstawionymi przez
prezes Kapuścińską, na prośbę prezesa Fundacji, pana Marka Hauszylda, odbyło się spotkanie
z Dyrektorem Biura Polonijnego Senatu RP panem Arturem Kozłowskim.
Pani Kapuścińska przedstawiła sytuację w jakiej znajduje się Instytut, z jakimi spotyka się
problemami oraz zwróciła się z prośbą o pomoc finansową na prowadzenie digitalizacji
najważniejszych kolekcji archiwalnych Instytutu. Ustalone zostały również priorytety zgodnie
z którymi będzie można kontynuować dalszą współpracę w kolejnych latach działalności Instytutu
Piłsudskiego i Fundacji SEMPER POLONIA.
W związku z ustaleniami, jakie zapadły na spotkaniu z Dyrektorem Biura Polonijnego Senatu RP
panem Arturem Kozłowskim, Fundacja SEMPER POLONIA przygotowała dalszy, szczegółowy
plan współpracy, którego realizacja rozpoczęła się w grudniu 2009 r., kiedy za przekazaną przez
Fundację SEMPER POLONIA sumę 1912,01 USD, zakupiony został komputer oraz skaner,
niezbędne do digitalizacji zbiorów Instytutu.
W 2009 r. Instytut Józefa Piłsudskiego, przy wsparciu finansowym i programowym Fundacji
SEMPER POLONIA, zrealizował wszystkie zakładane na ten rok cele. Najważniejsze spośród
nich, to przeprowadzanie kolejnego etapu porządkowania zbiorów archiwów Instytutu oraz
wspieranie oświaty polonijnej przez organizację konkursów historycznych.
3. Program promocji filmu polskiego na Zaolziu
W 1993 roku Klub Kultury w Trzyńcu zainicjował przegląd polskich filmów, który stał się
tradycyjną konfrontacją osiągnięć filmowców z Polski, Czech i Słowacji i zyskał miano Festiwalu
w ramach Trzynieckiego Lata Filmowego (TLF).
Wyposażenie Klubu Kultury w Trzyńcu w zestaw składający się z kamery, elektronicznego stołu
montażowego i projektora ma na celu usprawnienie przeprowadzenia festiwalu. Ponadto Klub
Kultury przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Ostrawie, Kongresem Polaków
i Klubem Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA zamierza wykorzystać sprzęt do
prezentowania najważniejszych polskich filmów we wszystkich polskich szkołach na Zaolziu,
klubach polskich, świetlicach Polskiego Klubu Kulturalno – Oświatowego i innych organizacjach
polonijnych.
Kolejnym projektem Klubu z wykorzystaniem zakupionego sprzętu będzie cykl zajęć
prowadzonych przez doświadczonych dokumentalistów m.in.. Marcela Łozińskiego i Jacka
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Bławuta mających na celu przygotowywanie zawodowe młodych dokumentalistów polskiego
pochodzenia.
Polski Klub Kultury w Trzyńcu zwrócił się do Fundacji z prośbą o zakupienie sprzętu na potrzeby
Trynieckiego Lata Filmowego gwarantując jednocześnie, że sprzęt będzie wykorzystywany przez
cały rok do prezentowania polskiej kinematografii w placówkach edukacyjnych, a także zostanie
przeprowadzony cykl zajęć mający na celu przygotowywanie zawodowe młodych
dokumentalistów polskiego pochodzenia. W pierwszym półroczu wysłaliśmy zapytania o cenę do
czterech firm polskich, przy czym żadna z nich nie złożyła oferty. Po rozmowach
z przedstawicielami Klubu i zbadaniu przez nich dostępności sprzętu na rynku czeskim
zakupiliśmy w sierpniu sprzęt w Czechach,
z którego można było korzystać podczas
17 Trynieckiego Babiego Lata Filmowego. Tegoroczny festiwal w sali trynieckiego kina
„Kosmos” otworzyła wiceburmistrz Trzyńca Milada Hejmejová. Od 7. do 11. października
publiczność miała możliwość obejrzeć ponad 30 filmów polskiej, czeskich i słowackich. Charakter
projekcji był bardzo różnorodny, począwszy od debiutów nieznanych dotąd reżyserów,
a skończywszy na sprawdzonych hitach filmowych. Największy sukces wśród widzów
Trzynieckiego lata odniósł film „Janosik: Prawdziwa historia”. Punktem kulminacyjnym
17 Trzynieckiego Babiego Lata Filmowego stało się uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu
debiutów reżyserskich. Nagrodę przyznaje festiwalowe jury, w skład którego wchodzą wybitne
osobowości środkowoeuropejskiej sceny filmowej. Zwycięzcą okazał się Jacek Bławut i jego film
”Jeszcze nie wieczór”.
Po Festiwalu sprzęt zostanie wykorzystany do zaprezentowania polskiej kinematografii
w placówkach edukacyjnych co ma na celu podtrzymanie kontaktu z kulturą i językiem polskim.
4. „Muzyka mową duszy” – prezentacja polskiej kultury śpiewaczej na Polesiu
W październiku 2008 r. Fundacja SEMPER POLONIA zrealizowała po raz pierwszy projekt
pn. „Muzyka mową duszy”. Przy współpracy ze Stowarzyszeniem Chór Mieszany „Słowiczek”
i władzami samorządowymi Rudy Śląskiej zorganizowaliśmy kilkudniowy pobyt chóru „Polesie”
z Brześcia w Polsce. W sierpniu 2009 r. doprowadziliśmy do rewizyty rudzkiego chóru
„Słowiczek” w Brześciu, który przebywał na Polesiu na zaproszenie chóru „Polesie” oraz Polskiej
Macierzy Szkolnej.
Celem przedsięwzięcia było przybliżenie Polakom mieszkającym na Białorusi dorobku
górnośląskich artystów i współczesnej kultury polskiej. Skomplikowana sytuacja mniejszości
polskiej na Białorusi wymaga od polskich instytucji i organizacji pozarządowych prowadzenia
szerokich działań wspierających naszych rodaków we wszystkich obszarach życia społecznego
i kulturalnego. Wspólne występy artystów przyczyniły się do wzmocnienia tożsamości narodowej
Polaków na Białorusi oraz promocji twórczości kresowej. Kilkudniowy pobyt na Białorusi umocnił
kontakty między polskimi i białoruskimi artystami polskiego pochodzenia. Członkowie chórów
mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z działalnością społeczną i kulturalną, którą
prowadzą w swoich środowiskach. Wspólne koncerty były okazją do promowania europejskiego
dziedzictwa kulturowego i umożliwiły zaprezentowanie szerszej publiczności twórczości zespołów
wywodzących się z małych „ojczyzn” – Polesia i Górnego Śląska.
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Podczas pobytu na Białorusi członkowie chóru zwiedzili Twierdzę Brzeską oraz inne zabytki
Brześcia, Skoki – rodzinną miejscowość Juliana Ursyna Niemcewicza oraz Zaosie i Nowogródek,
miejsca szczególnie związane z Adamem Mickiewiczem.
Artyści odwiedzili również dom rodzinny Tadeusza Rejtana w Groszówce, cmentarz rodziny
Rejtanów oraz kościół w Kosowie, w którym ochrzczony został Tadeusz Kościuszko. Chór
„Słowiczek” miał okazję wystąpić przed polską i białoruską publicznością m.in. w Miejskim
Domu Kultury w Nowogródku oraz w kościołach w Lachowiczach i Baranowiczach.
Koncert galowy odbył się 21 sierpnia w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. Przed koncertem odbyła się msza, na zakończenie
której prezes Stowarzyszenia Chóru Mieszanego „Słowiczek” pan Henryk Iwan przekazał na ręce
księdza proboszcza dar w postaci rzeźby Świętej Barbary wykonanej w węglu, ufundowany przez
burmistrza Rudy Śląskiej pana Andrzeja Stanię. W koncercie galowym udział wzięły chóry:
polonijny „Polesie”, białoruski „Milawica” oraz rudzki „Słowiczek”, a koncert prowadziła pani
Maria Sulima. W trakcie występów zespoły wykonały dawne pieśni religijne i świeckie
prezentujące kulturę Polesia i Górnego Śląska oraz polskie pieśni patriotyczne. Na podkreślenie
zasługuje wysoki kunszt artystyczny wszystkich trzech chórów. Wśród zaproszonych gości obecni
byli przedstawiciele władz miasta i obwodu brzeskiego, Konsulatu RP z Konsulem Generalnym
panem Jarosławem Książkiem, przygranicznych polskich powiatów na czele ze starostą Bielska
Podlaskiego panem Tadeuszem Łazowskim, dyrektor Ireneusz Chodorek z Fundacji SEMPER
POLONIA oraz bardzo liczna grupa miejscowej Polonii i mieszkańców Brześcia. Podczas pobytu
na Polesiu przedstawiciele Chóru „Słowiczek” przekazali na ręce konsula Jarosława Książka dary
zebrane w trakcie akcji charytatywnej zorganizowanej przez władze miasta Ruda Śląska oraz
rudzkie organizacje pozarządowe. Były to głównie artykuły szkolne i sportowe przeznaczone dla
najuboższych dzieci polskiego pochodzenia. Artyści z Górnego Śląska spotkali się
z przedstawicielami polskich organizacji na Białorusi m.in. Polskiej Macierzy Szkolnej,
Uniwersytetu III Wieku, Towarzystwa Lekarzy Polskich, Klubu Polskich Kobiet oraz Klubu
Młodej Polonii.
5. Konkurs fotograficzny „Ocalmy od Zapomnienia – utrwalone w kadrze”
Program „Ocalmy od zapomnienia”, którego realizację Fundacja rozpoczęła w 2003 roku, to:
• inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz odnajdywania i dokumentowania wkładu Polaków
w rozwój dziedzictwa cywilizacyjnego różnych krajów świata;
• archiwizowanie informacji i dokumentacji dotyczących dóbr kultury polskiej znajdujących się
poza granicami Polski, które zostaną odnalezione w ramach programu „Ocalmy od
zapomnienia”;
• propagowanie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym;
• wspieranie inicjatyw innych instytucji i organizacji działających poza granicami Polski na rzecz
ochrony polskich zabytków i innych dóbr kultury polskiej, dokumentowania śladów polskich
w różnych krajach świata oraz promocji współczesnych osiągnięć kulturalnych, naukowych
i gospodarczych Polski i Polaków.
W realizację programu zaangażowane są Kluby Stypendystów SEMPER POLONIA, które
współpracują z placówkami dyplomatyczno-konsularnymi RP. Jedną z form realizacji programu
jest organizowany corocznie konkurs dla młodzieży – w 2009 r. był to konkurs fotograficzny.
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W 2009 r. Fundacja zorganizowała V edycję konkursu „Ocalmy od zapomnienia”. Tym razem
podjęliśmy decyzję o sprofilowaniu tematyki konkursowej. Biorąc pod uwagę postulaty członków
jury oraz także uczestników kolejnych edycji konkursu ogłosiliśmy konkurs fotograficzny pod
hasłem „Ocalmy od zapomnienia – utrwalone w kadrze”. W czerwcu Fundacja przekazała
informację o rozpoczęciu V edycji konkursu polskim placówkom dyplomatyczno-konsularnym,
organizacjom polonijnym, Instytutom Polskim, mediom polonijnym oraz Klubom Stypendystów.
Pod koniec lipca i we wrześniu ponowiliśmy akcję informacyjną dotyczącą konkursu.
Informacje dotyczące regulaminu pojawiły się także na stronie internetowej Fundacji
http://www.semperpolonia.pl i były na bieżąco aktualizowane. W III kwartale otrzymaliśmy
pierwsze prace konkursowe i rozpoczęliśmy techniczne przygotowania do przedstawienia
członkom jury prac w wersji elektronicznej.
17 grudnia 2009 r. jury konkursu „Ocalmy od zapomnienia” w składzie: Maciej Rymkiewicz przewodniczący (Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), Ireneusz Chodorek
(Fundacja SEMPER POLONIA), Dorota Janiszewska – Jakubiak (Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego), Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych), Róża
Krzywobłocka-Laurów (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami), Joanna Świderska (TVP Polonia),
Katarzyna Wójtowicz (Polskie Radio dla Zagranicy) i Katarzyna Skowron (Fundacja SEMPER
POLONIA - sekretarz jury) dokonało oceny nadesłanych prac konkursowych. Do udziału
w konkursie „Ocalmy od zapomnienia” zgłoszono 25 prac z Białorusi, Holandii, Litwy, Łotwy,
Niemiec, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy. Jury uhonorowało
I nagrodą Natalie Kaminski (Wlk. Brytania); II nagrodą Andrzeja Łopaczaka (Ukraina);
III nagrodą Swietłanę Mitrengę (Rosja); IV nagrodą Dariusza Lewickiego (Litwa); V nagrodą
Elwirę Piśmienjuk (Rosja); VI nagrodą Stanisława i Wiktora Dajnowiczów (Białoruś); VII nagrodą
Irenę Louer (Holandia); VIII nagrodą Tomasza Kamińskiego (Holandia); IX nagrodą Renatę
Achverdasvili (Litwa) oraz X nagrodą Alicję Nesterową (Ukraina). Decyzją jury wyróżnienia
otrzymały Elwira Kuczyńska (Białoruś) oraz Monika Risteska (Macedonia). Nagrody ufundowało
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.
W grudniu Fundacja dokonała ze środków Senatu RP zakupu nagród: sprzętu komputerowego,
cyfrowych aparatów fotograficznych oraz wydawnictw albumowych i książek o tematyce
historycznej dla laureatów i wyróżnionych uczestników konkursu. Wyniki konkursu zostały
ogłoszone za pośrednictwem Polskiego Radia dla Zagranicy oraz zostały zamieszczone na stronie
internetowej Fundacji.
Udział w konkursie „Ocalmy od zapomnienia – utrwalone w kadrze” pozwolił młodzieży lepiej
poznać losy miejsc związanych z polskim dziedzictwem kulturowym i przyczynił się do
zainteresowania organizacji i instytucji związanych z ochroną zabytków zapomnianymi,
a wymagającymi opieki obiektami. Rezultatem konkursu „Ocalmy od zapomnienia – utrwalone
w kadrze” jest również popularyzacja wiedzy o Polsce nie tylko wśród młodzieży polskiego
pochodzenia, ale także w jej lokalnych środowiskach i społecznościach. Udział w konkursie miał
także dla młodych Polaków wymiar emocjonalny, co pokazały nadesłane na konkurs prace
i wspomnienia. W miarę swoich możliwości Fundacja zamierza wydać pokłosie konkursu
w formie kolejnej publikacji z cyklu „Śladami naszego dziedzictwa”.

57

3.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

4.
W 2009 r. odbyły się 3 posiedzenia Rady, która zajmowała się sprawami związanymi z oceną
i strategią działalności Fundacji. Członkowie Rady byli też informowani przez Prezesa Zarządu
o bieżących problemach i kłopotach oraz o sprawach związanych z 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,
Wielkiej Brytanii i Ukrainie oraz w krajowych spotkaniach ze stypendystami.
Działalność Zarządu Fundacji w roku 2009 wyznaczały uchwały Rady Fundacji:
1. Uchwała nr 1/2009 z dnia 24 marca 2009 r. – o przyjęciu sprawozdania i udzieleniu
Zarządowi absolutorium,
2. Uchwała nr 2/2009 z dnia 24 marca 2009 r. – o przyjęciu sprawozdania Zarządu
z działalności Fundacji w 2008 r.,
3. Uchwała nr 3/2009 z dnia 24 marca 2009 r. - o przyjęciu kierunków działań i budżetu
Fundacji na 2009 r.,
4. Uchwała nr 4/2009 z dnia 27 marca 2009 r. – o ustaleniu kwoty minimalnych świadczeń
finansowych lub materialnych Fundatorów i Darczyńców na rzecz Fundacji w roku 2009 r.,
5. Uchwała nr 5/2009 z dnia 2 października 2009 r. – - o przyznaniu nagrody Prezesowi
Zarządu Fundacji,
6. Uchwała nr 6/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. – o przyjęciu rezygnacji Pana Tomasza
Vogtmana z udziału w pracach Rady Fundacji SEMPER POLONIA z dniem 30 października
2009 r.,
7. Uchwała nr 7/2008 z dnia 8 grudnia 2009 r. – o upoważnieniu Zarządu Fundacji do
podpisania umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za rok 2009 z Zespołem
Doradztwa Finansowo-Księgowego „Morfin” Spółka z o.o.

5.
Informacja o wysokości otrzymanych przychodów i źródłach ich pochodzenia

Przychody ogółem, w tym:
A. Przychody z działalności statutowej - Fundacja
I. Składki określone statutem:
1) składki członkowskie - osoby fizyczne

6 067 181,65

100,00%

138 702,18

2,29%

13 000,00

9,37%

3 000,00

23,08%
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2) składki członkowskie - osoby prawne

10 000,00

76,92%

125 702,18

90,63%

10 325,40

8,21%

2) Darowizny finansowe, w tym

5 211,78

4,15%

a) Osoby fizyczne

2 017,07

38,70%

b) Osoby prawne

3 194,71

61,30%

110 165,00

87,64%

B. Dotację na realizację zadań programowych

5 853 922,73

96,49%

1) Dotacja Senatu RP

5 853 922,73

100%

66 636,89

1,10%

7 919,85

0,12%

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 2009 roku fundusz założycielski wynosi 344 230,72 zł.

6.
Informacja o poniesionych kosztach
Koszty ogółem, w tym:
I. koszty realizacji zadań statutowych - Fundacja
1) program stypendialny
2) program Szansa dla maturzystów
3) program Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży
4) program Ex Libris
5) program Absolwent

Kwota w PLN

%

6 044 158,30

100

133 731,15

2,21

2 095,41

1,57

181,25

0,14

5 403,61

4,04

120 038,72

89,76

75,68

0,06
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6) kurs języka polskiego

3 133,80

2,34

7) festiwal polski

923,00

0,69

8) dzień Polonii

109,75

0,08

1 500,00

1,12

269,93

0,20

II. koszty realizacji zadań statutowych w ramach dotacji Senat

5 212 103,36

86,23

1) program stypendialny

3 846 036,00

73,79

2) program Szansa dla maturzystów

105 934,82

2,03

3) program Polonijny Sport Dzieci i Młodzieży

134 424,93

2,58

4) program Ex Libris

536 203,83

10,29

6) program Absolwent

331 832,62

6,37

7) program Ocalmy od zapomnienia

21 364,22

0,41

8) kurs języka polskiego

45 000,00

0,86

9) program Wspierania Instytutu im. Piłsudskiego

22 371,03

0,43

10) festiwal polski

51 806,63

0,99

11) program Muzyka mową duszy

32 129,28

0,62

12) portal Młoda Polonia

85 000,00

1,63

III. koszty administracyjne - Fundacja

45 993,49

0,76

3 407,53

7,41

11 041,97

24

0,00

0

21 293,61

46,30

0,00

0

10 250,38

22,29

641 819,37

10,63

1) zużycie materiałów i energii

41 492,45

6,49

2) usługi obce

64 745,59

10,09

280,00

0,04

517 900,72

80,69

2 540,65

0,40

14 859,96

2,32

579,05

0,01

9 931,88

0,16

9) portal Młoda Polonia
10) pozostałe

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

3) podatki i opłaty
4) wynagrodzenia i świadczenia
5) pozostałe
6) amortyzacja
V. koszty operacyjne
VI. koszty finansowe
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7.
Inne dane o Fundacji:
a)

Fundacja w 2009 r. zatrudniała średnio 12 osób:
− prezesa Zarządu,
− dyrektora biura Zarządu,
− główną księgową,
− trzech koordynatorów programów edukacyjnych,
− czterech asystentów koordynatorów programów,
− informatyka,
− sekretarkę.
Wszystkie osoby zatrudnione realizują działalność programową.

b)

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

456 802,18 zł
410 802,18 zł
46 000,00 zł
136 312,05 zł
106 312,05 zł
30 000,00 zł

c) wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia

3 600,00 zł

d) wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło

6.950,00 zł

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

15 919,03 zł
494 283,57 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
2 396,66 zł.
h) Fundacja nie nabywała i nie posiada nieruchomości.
i) Fundacja nie nabywała żadnych środków trwałych
j) wartość aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych
dla celów statystycznych:
- aktywa
2 574 700,27 zł
- zobowiązania
276 449,92 zł
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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:

226 521,18

27 997,01

254 518,19

1

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW STYPENDYSTÓW SEMPER POLONIA

174 714,55

21 593,94

196 308,49

2

FESTIWAL POLSKI W NOTTINGHAM

51 806,63

6 403,07

58 209,70

x

2. wspieranie oświaty, w tym:

4 713 327,17

582 546,35

5 295 873,52

3

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

3 846 036,00

475 353,00

4 321 389,00

4

EX LIBRIS POLONIA

491 633,91

60 763,76

552 397,67

5

SZANSA DLA MATURZYSTÓW

105 934,82

13 093,08

119 027,90

6

PROGRAM DOFINANSOWANIE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO
NA WYDZ.JĘZYKÓW I LITERATURY SŁOWIANSKIEJ
UNIWERSYTETU W TORONTO

45 000,00

5 561,85

50 561,85

7

WARSZTATY EKONOMICZNE

22 324,52

2 759,21

25 083,73

8

WARSZTATY INFORMATYCZNE

23 212,90

2 869,01

26 081,91

9

PROGRAM STAŻOWY

44 760,09

5 532,14

50 292,23

10

POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY – POLONIJNE
KLUBY SPORTOWE

42 955,89

5 309,15

48 265,04

40 000,00

4 943,82

44 943,82

42 000,00

5 191,01

47 191,01

9 469,04

1 170,32

10 639,36

120 434,45

12 511,69

132 946,14

11

12

POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY –
MIĘDZYNARODOWY ZLOT MŁODZIEŻOWYCH
ANIMATORÓW SPORTU
POLONIJNY SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY –
MIĘDZYNARODOWE BIEGI Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI
3 MAJA

Kwota realizacji
części zadania koszty
bezpośrednie

Kwota realizacji
części zadania koszty pośrednie

Kwota realizacji
części zadania koszty całkowite

13

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

x

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

14

PROGRAM WSPIERANIA INSTYTUTU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W NOWYM JORKU

22 371,03

2 765,06

25 136,09

15

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

32 129,28

3 970,87

36 100,15

21 364,22

2 640,42

24 004,64

21 569,95

2 666,34

24 236,29

22 999,97

469,00

23 468,97

51 820,56

6 404,56

58 225,12

51 820,56

6 404,56

58 225,12

16
17

KONKURS „OCALMY OD ZAPOMNIENIA-UTRWALONE W
KADRZE”
PROMOCJA FILMU POLSKIEGO NA ZAOLZIU (WYPOSAŻENIE
W SPRZĘT)

18

PROMOCJA FILMU POLSKIEGO NA ZAOLZIU (ŚRODKI
TRWAŁE)

x

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

19

SZKOŁA LIDERÓW
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x

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

20
21

100 000,00

12 359,82

112 359,82

POLONIJNA GIEŁDA PRACY

85 000,00

10 505,84

95 505,84

PORTAL „ MŁODA POLONIA XXI WIEKU”

15 000,00

1 853,98

16 853,98

5 212 103,36

641 819,37

5 853 922,73

RAZEM

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

Prezes Zarządu Fundacji

SEMPER POLONIA
Warszawa, 25 marca 2010 r.
Marek Hauszyld
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