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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Trzecia edycja Listu w tym roku obejmuje trzy ciepłe
miesiące wakacyjne: czerwiec, lipiec i sierpień. Rozpoczynamy informacją o wyborach
w jednej z najlepiej funkcjonującej organizacji – Związku Polaków na Litwie.
Po wielu, wielu latach odchodzi bardzo zasłużony prezes tej organizacji – Michał Mackiewicz,
który ogromną część swego życia poświecił tworzeniu, a następnie kierowaniu tą
organizacją. W lipcu Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” nie poddaje się i organizuje
II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie w Gdyni mimo braku dofinansowania kontynuacja jest najważniejsza. W Warszawie, w lipcu przy Grobie Nieznanego Żołnierza
odbywa się ważna uroczystość rozpoczęcia prac legislacyjnych związanych z odbudową
Pałacu Saskiego. Na początku sierpnia mam możliwość i zaszczyt wręczyć Orła
Niepodległości EUWP dla Konkursu „Być Polakiem” na ręce twórczyni i przewodniczącej
konkursu, Joasi Fabisiak. W sierpniu pożegnaliśmy dwie bliskie naszym sercom osoby, kolegę
Tadeusza Smugałę, prezesa Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej i Panią Prezydentową
Karolinę Kaczorowską. Uczestniczymy też w VI Forum Gospodarczym Polonii Świata w Tarnowie, gdzie nagrodę specjalną
dla kobiet sukcesu, Bursztynowego Orła otrzymuje mianowana przez EUWP, litewska poseł i minister Rita Tamašuniene.
Zachęcam do przeczytania naszego informatora i serdecznie wszystkich pozdrawiam - prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat
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Wybory w Związku Polaków na Litwie
W sobotę, 26 czerwca, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się XVI Zjazd Związku Polaków na Litwie. Na zjazd
przybyło 378 delegatów z oddziałów ZPL na całej Litwie. Wśród zaproszonych gości była obecna konsul
Ambasady RP na Litwie Irmina Szmalec oraz prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej Józef Szyłejko.
Na początku obrad wspólnie odśpiewano hymn Litwy oraz „Rotę”, będącą hymnem Polaków na Wileńszczyźnie.
Proboszcz parafii Ducha Świętego w Wilnie ks. Tadeusz Jasiński pobłogosławił uczestników spotkania.
Obrady otworzył zasłużony prezes ZPL Michał Mackiewicz, ogromny autorytet i wybitny organizator, który
od 2002 roku stał na czele Związku.
Sytuację i działalność Związku Polaków na Litwie podsumował słowami:
„Przed miesiącem minęła kolejna kadencja działalności naszej organizacji. Minęły kolejne trzy lata. Trudne lata,
naznaczone pandemią, ograniczeniem działalności, brakiem możliwości pracy organizacyjnej. Ale nie tylko w tym
była trudność. Wciąż nie ustawały nieuzasadnione ataki na naszą organizację przez siły wrogie zorganizowanej
polskiej społeczności na Litwie – otwierając obrady powiedział prezes ZPL Michał Mackiewicz. – Ale tym niemniej
z satysfakcją możemy stwierdzić, że i w tych warunkach potrafiliśmy pokonywać trudności i wciąż na nowo
odradzające się problemy, trzymać rękę na pulsie życia społecznego i reagować w razie potrzeby. Czas nie mija
dla naszej organizacji bez budującego śladu i to cieszy. ZPL pozostaje organizacją dość skuteczną w działaniu,
co to mogę stwierdzić z wielką satysfakcją”.
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ZPL, będąca największą polską organizacją społeczną na Litwie, skupia ponad 11 tysięcy członków.
Podsumowując pracę organizacji jej prezes podkreślił, że „Polacy na Litwie jako społeczność, aktywni członkowie
ZPL – to wielcy duchem ludzie, to niepokonana siła i ostoja Związku Polaków na Litwie”.
Wśród głównych zadań minionej kadencji było, jak podkreślił Mackiewicz, ugruntowanie i pogłębienie
tożsamości narodowej Polaków na Litwie poprzez zabezpieczenie wszystkich konstytucyjnych praw
obywatelskich; uświadomienie wagi polskości oraz jej propagowanie poprzez organizację życia społecznego
w sferze duchowej, kulturowej, oświatowej; promowanie osiągnąć polskiej społeczności na Litwie i jej wkładu
zarówno w aspekcie historycznym, jak i obecnej rzeczywistości; stanowienie rozwoju i prosperowania Wilna,
Wileńszczyzny i całej Litwy.
„Mieliśmy robić wszystko, aby Polacy na Litwie mogli czuć się równi wśród równych, mogli być
współgospodarzami na swej ziemi, mieli możliwość maksymalnie sami zadbać o polskie i ogólnoludzkie sprawy
według swoich potrzeb w swej ojczyźnie, w kraju swego zamieszkania” – zaznaczył prezes ZPL.
Dodał, że miniona kadencja przebiegała pod znakiem obchodów trzech znamiennych rocznic. To 30-lecie

działalności ZPL, 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecie Bitwy Warszawskiej. Z okazji tej
drugiej rocznicy ZPL udało się zorganizować w katedrze wileńskiej Mszę św. w języku polskim. „Jak przyznawał
później administrator katedry, największa świątynia na Litwie od dawna nie widziała takich tłumów i nie potrafiła
zmieścić wszystkich chętnych” – wspominał Mackiewicz.
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Wskazał, że ZPL aktywnie dążyło też do poszerzania swoich szeregów, zakładania nowych kół i przyciągania
młodych ludzi do Związku. „Cieszymy się, że za 30 lat działalności Związku urodziło się i wyrosło już nowe
pokolenie, które po trochę przejmuje w swoje ręce ster i sprawy – nasze polskie i naszej organizacji” –
zaakcentował prezes ZPL.

Podkreślił, że jednym z priorytetowych zadań działalność ZPL nadal jest utrzymanie i doskonalenie tradycyjnego
modelu szkolnictwa w języku polskim na Litwie.
„Mamy pełną świadomość, że polska szkoła jest decydującym czynnikiem do zdobywania przez Polaków
jakościowego wykształcenia, które pozwoli młodzieży na udany start w dorosłe życie. Niezmiernie ważnym
zadaniem jest i zawsze było to, by polskie dziecko na Wileńszczyźnie i w Wilnie kształciło się w języku ojczystym i
było wychowane w kręgu ojczystej kultury i tradycji” – zaznaczył.
Dodał, że organizowana przez Wileński Oddział Rejonowy ZPL konferencja „Polskie dziecko w polskiej szkole”
daje swoje owoce i wzrósł procent polskich dzieci w polskich szkołach w rejonie wileńskim. Wskazał też
na wspólny sukces polskiej społeczność, jeśli chodzi o akredytację 37 polskich gimnazjów.
Zwrócił jednak uwagę na to, że zagrożenia dla polskiej oświaty i nierozwiązane problemy w tej kwestii wciąż
pozostają i spędzają sen z oczu. To i ujednolicona matura z języka litewskiego dla uczniów ze szkół litewskich
i mniejszości narodowych, i ujednolicony program nauczania tego przedmiotu, co, jak wskazał, jest przejawem
dyskryminacji i „nie może nie budzić sprzeciwu”.
Z niepokojem zauważył, że już są tego skutki, bo spada poziom znajomości i poprawnego używania języka
polskiego nawet w placówkach, gdzie on ma być dominujący – w szkołach polskich na Litwie.
„Możemy powinniśmy też żądać od siebie? „Mowa nasza śpiewna z serca nam wypływa” – wyznajemy publicznie,
a skoro tak, to nie może być przez nas samych poniewierana. Nauczaniu języka polskiego i poprawnemu
używaniu Powinniśmy nadawać odpowiednie, większe znaczenie. To jest nasza statutowa powinność” –
powiedział.
Poruszył też problem, który wymaga pilnego rozwiązania, to zanik polskich sobotnich szkółek
w miejscowościach, gdzie nie ma polskich szkół. Apelował do polskich szkół np. w rejonach solecznickim
czy wileńskim, aby wzięły opiekę nad takimi szkółkami poza Wileńszczyzną – np. w Wędziagole, Turmoncie
czy Wisagini. „Nie możemy dopuścić do tego, aby ognisko polskości w tych miejscowościach zagasło” – apelował.
Mówił też o tym, że ZPL od zawsze koncentrowało się na pielęgnowaniu kultury polskiej. Wynikiem tego są liczne
zespoły ludowe, tradycyjne festyny i festiwale kultury polskiej. Nawoływał do dalszej aktywnej działalności
na niwie kultury i o to, aby polskie imprezy były konkurencyjne i jakościowe. Mówiąc o kulturze dodał, że ZPL
nadal będzie dążył do odzyskania nieruchomości polskich, znacjonalizowanych po wojnie, na potrzeby
społeczności polskiej, tak jak o swoją własność ubiega się wspólnota żydowska.
Zwracając się do przyszłego kierownictwa ZPL i mówiąc o zadaniach na przyszłość, podkreślił, że Związek ma
pozostać o charakterze narodowo-chrześcijańskim, ma być wolny od różnych współczesnych tendencji na gwałt
promowanych dzisiaj w świecie, obcych naszej kulturze i obyczajom; ma nadal strzec tradycyjnych wartości, dbać
o polskość na Litwie w szerokim znaczeniu tego słowa, dbać o oświatę, tradycje Ziemi Wileńskiej, strzec pamięć
historyczną i rozwijać polską kulturę; nadal poszerzać swoją działalność w różnych regionach Litwy, tam gdzie są
Polacy. Mówił też o budowaniu jedności. „Mamy budować jedność” – zaapelował prezes ZPL do związkowców
i przyszłego kierownictwa ZPL. Kończąc swoje przemówienie Mackiewicz, stojący czele Związku od roku 2002,
podziękował wszystkim za zaufanie, bo postanowił nie kandydować w kolejnych wyborach szefa ZPL.
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Za wybitne zasługi i wieloletnie kierowanie działalnością Związku, Rada ZPL przyznała prezesowi Michałowi
Mackiewiczowi najwyższe odznaczenie organizacji: Złotą Odznakę za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie dla
wieloletniego prezesa ZPL Michała Mackiewicza.

W gorącej dyskusji głos zabrali prezesi poszczególnych oddziałów ZPL i delegaci.
Podczas obrad odbyły się wybory prezesa ZPL na kolejną trzyletnią kadencję. Spośród trzech kandydatów
zwyciężył Waldemar Tomaszewski dotychczasowy prezes Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL, który uzyskał
w jawnym głosowaniu 74 proc. głosów.
Podczas Zjazdu delegaci zatwierdzili też zgłoszoną przez nowego prezesa 30-osobowa Rada ZPL oraz wybrali
Komisję Rewizyjną i Komisję Statutową ZPL.
Prezes Waldemar Tomaszewski podziękował delegatom za zaufanie. Zachęcił wszystkich do wspólnej pracy.
„Na nas patrzy blisko 250 tys. Polaków na Litwie. Oni oczekują bardzo wyraźnych sygnałów. Musimy swym
przykładem ich zachęcić. Żeby nie wpaść w rutynę, w nomenklaturę, gdy projekty na pierwszym miejscu,
a nie idee” – zaznaczył Tomaszewski.
Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat skierował do nowo wybranego Prezesa Waldemara Tomaszewskiego list
gratulacyjny oraz podziękowania za wieloletnią dobrą współpracę dla ustępującego Machała Mackiewicza.

2 lipca w Wilnie odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Związku Polaków na Litwie, wybranej na XVI
zjeździe ZPL. Na posiedzeniu Rady wybrano członków Zarządu Głównego oraz wiceprezesów Związku Polaków
na Litwie. Rada zatwierdziła również redaktora naczelnego tygodnika ZPL „Nasza Gazeta” oraz skarbnika.
Rada jednogłośnie poparła propozycję nowego prezesa ZPL co do składu Zarządu Głównego ZPL, w skład którego
oprócz Prezesa Waldemara Tomaszewskiego weszli członkowie Rady: Maria Rekść – wiceprezes Wileńskiego
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Oddziału Rejonowego ZPL, Zdzisław Palewicz – prezes Solecznickiego Oddziału Rejonowego ZPL, Jarosław
Narkiewicz – prezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL i Edyta Tamošiūnaitė – wiceprezes ZPL

Jednogłośnie zostali także wybrani wiceprezesi Związku Polaków na Litwie: Edyta Tamošiūnaitė, Edward
Trusewicz i Jarosław Narkiewicz. Na stanowisko redaktora naczelnego „Naszej Gazety” została zatwierdzona
Janina Lisiewicz; na stanowisko głównej księgowej – Teresa Romanowska. Sekretarz Związku Polaków na Litwie
zostanie wybrany w późniejszym terminie.
Tekst EUWP na podstawie: PAI oraz L24.lt
fot. Marlena Paszkowska

Waldemar Tomaszewski urodził się w 1965 roku w Wilnie, ma dwóch synów,
Władysława i Pawła z żoną Wiolettą. Litewski inżynier, samorządowiec, polityk,
działacz polskiej mniejszości narodowej na Litwie, przewodniczący Akcji Wyborczej
Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (od 1999) oraz Związku Polaków
na Litwie (od 2021), w latach 2000–2009 poseł na Sejm Republiki Litewskiej,
kandydat na stanowisko Prezydenta Republiki Litewskiej w wyborach w 2009, 2014 i
2019 roku, deputowany do Parlamentu Europejskiego VII, VIII i IX kadencji.
W latach 1983–1990 studiował inżynierię w Wileńskim Instytucie Inżynierii
Budownictwa. Od 1992 do 1996 pracował w sekretariacie frakcji poselskiej Związku
Polaków na Litwie. Od 1994 należy do Akcji Wyborczej Polaków na Litwie.
Na III zjeździe tej organizacji w 1999 został wybrany jej przewodniczącym (wybór
potwierdzano na zjazdach IV i V). W 1995, 1997, 2000 i 2007 był z jej ramienia
wybierany do rady rejonu wileńskiego, gdzie w latach 2000–2003 zajmował
stanowisko zastępcy mera. Był liderem listy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
i otrzymał mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, gdzie
przystąpił do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. W majowych
2021 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego został wybrany na swoją trzecią
kadencję. W czerwcu 2021 na XVI Zjeździe Związku Polaków na Litwie został wybrany
na funkcję prezesa tej organizacji. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu
Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2009) oraz Krzyżem „Golgota Wschodu” (2018).
Tekst EUWP na podstawie Wikipedia
Fot.: Wyporcza.pl
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II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie im. Tadeusza Wendy.

W piątek, 25 czerwca, w Yacht Park Gdynia zainaugurowane zostały II Światowe Polonijne Mistrzostwa
Żeglarskie im. Tadeusza Wendy. W uroczystości wzięli udział zawodnicy 13 załóg reprezentujący Polonię 7 krajów
z Europy oraz Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele organizatorów oraz zaproszeni goście. W tym gronie nie
zabrakło Hanny Wendy-Uszyńskiej, wnuczki inż. Tadeusza Wendy, która wspólnie ze skarbnikiem Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, Tomaszem Rożniakiem wygłosiła formułę otwarcia Mistrzostw.
Obecni byli także goście Mistrzostw, m.in., przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu
Olimpijskiego ambasador Witold Rybczyński, Tadeusz Pilat prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
prorektor ds. studenckich i kształcenia Akademii Marynarki Wojennej komandor Mariusz Mięsikowski, prezes
Polskiego Związku Żeglarskiego Tomasz Chamera, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław
Witkowski, przedstawiciele miasta Gdynia i sekretarz generalny Węgierskiego Związku Żeglarskiego Andras
Holczhauser.

Inaugurując Mistrzostwa Tomasz Różniak powiedział:- Chcę podziękować wszystkim naszym partnerom,
do których w tym roku dołączył Port Gdynia – mówił. – To bardzo ważna instytucja, a jej losy są związane
z postacią patrona tej imprezy. Inżynier Wenda prowadził projekt budowy portu, a wiemy jakie ten port miał
ogromne znaczenie dla II Rzeczypospolitej.
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W warstwie emocjonalnej, bo otwierał Polskę na morze i świat oraz praktyczne, bo umożliwiał handel
i rozwój kraju. Mistrzostwa z roku na rok się rozrastają. Jesteśmy na gościnnej pomorskiej ziemi,
a dzisiejsza pogoda stanowi najlepszy tego dowód, bo jest do żeglowania idealna.

Po inauguracji złożono kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Wendy i odbyły się trzy pierwsze zawody żeglarskie.
W Mistrzostwach, które zostały przeprowadzone na jachtach klasy „2020” wystartowało 13 załóg
reprezentujących między innymi Austrię, Czechy, Niemcy, Szwecję, Danię oraz Stany Zjednoczone. Jachty klasy
„2020”, dzięki swojej konstrukcji zapewniają zarówno bezpieczeństwo, jak i płynność żeglugi oraz dobrą zabawę.
W regatach, w ramach Ligi Akademickiej, wzięli także udział podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej.
Trzy najlepsze załogi ścigały się w ramach własnej klasyfikacji. Wieczorem uczestnicy Mistrzostw udali się na
spektakl dramatyczny „Marlena Dietrich – iluzje” zaprezentowany na Scenie Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni,
położonej na plaży w Orłowie.

W sobotę 26 czerwca miały miejsce kolejne, czwarte zawody, po czym nastąpiła uroczystość wręczenia medali
i zakończenia Mistrzostw, które rozegrano na wodach Zatoki Gdańskiej.
W uroczystości, poza zawodnikami, uczestniczyli przedstawiciele instytucji, które przyczyniły się do ich
organizacji. Obecni byli: Dariusz Bonisławski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska; przewodniczący Komisji
Współpracy z Polonią Polskiego Komitetu Olimpijskiego ambasador Witold Rybczyński; Tadeusz Pilat, prezydent
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych; prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski; Hanna
Wenda-Uszyńska, wnuczka budowniczego gdyńskiego portu inż. Tadeusza Wendy; prezes Dalmor Property
Management Aleksandra Mietlicka; Marek Rudnicki, przedstawiciel polonijnej wspólnoty w USA; Anna
Pogorzelska, kierownik Biura Zarządu Portu Gdynia i Jerzy Miotke z Kaszubskiego Forum Kultury. Obecny był
także sekretarz generalny Węgierskiego Związku Żeglarskiego Andras Holczhauser.
Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w swym przemówieniu powiedział:
W naszym portfolio jest wiele imprez sportowych, jednak ta gdyńska impreza jest specyficzna, bo daje
nadzieję na przyszłość, że będziemy mogli nie tylko zarazić młodych Polaków mieszkających za granicą
sportem, ale i zachęcić do przyjazdu do Gdyni, do Polski. Mamy nadzieję, że ta impreza będzie się rozwijać
i będzie przyciągać coraz większą liczbę miłośników żeglarstwa z różnych stron świata. Dziękuję wszystkim
za udział w Mistrzostwach i życzę, byśmy spotkali się jak najczęściej, nie tylko tu w Gdyni, ale i na innych
imprezach organizowanych przez Wspólnotę Polską.
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Ogłoszono pełne wyniki końcowe, II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie zwyciężyła załoga żeglarzy
z Austrii i Irlandii. Drugą lokatę w Mistrzostwach wywalczyła załoga z Austrii, trzecie i czwarte miejsce zajęły
ekipy z Czech.
Poza nagrodami dla zwycięzców, przyznano nagrodę Fair Play, która odebrała załoga z Austrii pływająca
na jachcie nr 115. Nagrodę dla najmłodszego uczestnika regat odebrał Marian Cieślak z Czech.
Wyniki regat
MIEJSCE I - AUSTRIA, IRLANDIA - Załoga: Szymon Janik - Stanisław Popek - Irena Małek - Magdalena Detyna - Miłosz
Góralik
MIEJSCE II – AUSTRIA - Załoga: Kinga Brzózka - Emil Dyrcz - Małgorzata Kalvoda - Krzysztof Micał - Waldemar Ludwiczak
MIEJSCE III – CZECHY - Załoga: Jakub Wedehefte - Grzegorz Skupień - Andrea Skupień - Kapsia Ivan Borski - Jana Borska Bogdan Borski
MIEJSCE IV – CZECHY - Załoga: Lech Ćmok - Ewa Ćmok - Bogdan Kokotek - Michał Jeżowicz - Zbigniew Jeżowicz
MIEJSCE V - ZAŁOGA AMW I - Załoga: Jakub Wedehefte - Grzegorz Skupień - Andrea Skupień - Kapsia Ivan Borski - Jana
Borska - Bogdan Borski
MIEJSCE VI - ZAŁOGA AMW II - Załoga: Maria Kulling - Aleksandra Jasińska - Maciej Hamera - Maciej Klasa
MIEJSCE VII – AUSTRIA - Załoga: Jakub Pietrzak - Rafał Draus - Jakub Draus - Mariusz Cisak - Jarosław Hebda
MIEJSCE VIII - NIEMCY – USA - Załoga: Robert Kamiński - Jacek Zalas - Marzena Oberski - Karol Ericson
MIEJSCE IX – CZECHY - Załoga: Dominik Śliwiński - Henryk Cieślar - Anna Franek - Władysław Czudek - Marian Cieślar
MIEJSCE X - SZWECJA – DANIA - Załoga: Marcin Kacala - Paweł Hofman - Tomasz Wnkler - Andreas Henriksson - Andrzej
Kacala
MIEJSCE XI - ZAŁOGA AMW III - Załoga: Konrad Lipski - Jan Sordyl - Kacper Mendyka - Marcin Kleparski
MIEJSCE XII – AUSTRIA - Załoga: Marta Zajączkowska - Anna Pawlak - Andrzej Blacha - Grażyna Dorota Subocz - Paweł
Wojcik
Sędzia Główny
Sebastian Wójcikowski

Po uroczystym wręczeniu medali głos zabrali przedstawiciele uczestników, Andreas Henriksson ze Szwecji,
komandor Międzynarodowej Federacji Polonijnych Klubów Żeglarskich oraz wicekomandor Marzena Oberski z
Chicago. Za kontynuację i zorganizowanie Mistrzostw złożyli podziękowania na ręce prezesa Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” oraz wysoko ocenili wagę i stronę organizacyjną imprezy.
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II Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie to największe tego typu wydarzenie zorganizowane dla żeglarzy
polonijnych. O randze tych regat świadczy przybycie uczestników z różnych stron świata podczas zeszłorocznej
edycji. Regaty wpisały się w coroczne obchody Dni Morza, w Gdyni, które poza zmaganiami sportowymi
dostarczyły uczestnikom wiele dodatkowych atrakcji. Były również okazją do spotkania z polskimi żeglarzami.
Regaty wspierał m.in. słynny samotnik Szymon Kuczyński z Jachtklubu Morskiego Roda, a opiekę na wodzie
sprawował żeglarz polarny Ireneusz Kamiński na jachcie „Admirał Dickman”.
Organizatorem Mistrzostw było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a patronat honorowy sprawowali: Polski
Komitet Olimpijski, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski, rektor AMW kontradmirał
prof. dr hab. Tomasz Szubrycht oraz prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
Partnerami strategicznymi byli: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Pomorski Związek Żeglarski, Spółka
Dalmor SA – Grupa Kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości oraz Port Gdynia S.A. Polonijna Agencja
Informacyjna oraz Żeglarski.info sprawowały patronat medialny nad Mistrzostwami.
Tekst: EUWP, na podstawie PAI
Zdjęcia: Agata Pawłowska PAI

80 rocznica zamordowania profesorów lwowskich
Miesiąc lipiec był miesiącem pamięci o kaźni profesorów lwowskich w 1941 roku. Corocznie odbywają się w
wielu miastach Polski uroczystości upamiętniające tę haniebną niemiecką zbrodnię na lwowskich. Ten rok jest
szczególny, gdyż w tym roku przypada 80 rocznica tragicznych wydarzeń na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.
Uroczystości odbyły się w Bytomiu, we Lwowie, w Wrocławiu i Lublinie. Przypomnijmy:

4 lipca 1941 roku oddział Schöngartha dokonał na Wzgórzach Wuleckich egzekucji 22 profesorów uczelni
lwowskich. Od kul niemieckich zbrodniarzy zginęli profesorowie: Tadeusz Boy-Żeleński, Antoni
Cieszyński, Władysław Dobrzaniecki, Jan Grek, Jerzy Grzędzielski, Edward Hamerski, Henryk
Hilarowicz, Władysław Komornicki, Włodzimierz Krukowski, Roman Longchamps de Bérier, Antoni
Łomnicki, Witold
Nowicki, Tadeusz
Ostrowski, Stanisław
Pilat, Stanisław
Progulski, Roman
Rencki, Stanisław
Ruff, Włodzimierz
Sieradzki, Adam
Sołowij, Włodzimierz
Stożek, Kasper
Weigel, Roman Witkiewicz i Kazimierz Vetulani.
Tego dnia zbrodniarze niemieccy rozstrzelali też 18 dalszych osób, wśród których znajdowali się krewni
uczonych i osoby przypadkowo zatrzymane w ich mieszkaniach. Zamordowano żony profesorów: Marię
Grekową Jadwigę Ostrowską i Annę Ruffową.
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Zamordowano synów i wnuków profesorów: Bronisława Longchamps de Bérier, Zygmunta Longchamps de
Bérier, Kazimierza Longchamps de Bérier, AdamaMięsowicza, Jerzego Nowickiego, Andrzej Progulskiego,
Eustachego Stożka, Emanuela Stożka, Adama Ruffa i Józefa Weigla.
Rozstrzelali też osoby przypadkowo znajdujące się w domach profesorów podczas aresztowania: Jerzego
Grzędzielskiego, Eugeniusza Kosteckiego, Marię Reymanową, Tadeusza Tapkowskiego oraz przedsiębiorcę
o nazwisku Walisch.
5 lipca rozstrzelani zostali: Katarzyna Demko i Stanisław Mączewski
11 lipca aresztowano i prawdopodobnie rozstrzelano Władysława Tadeusza Wisłockiego.
12 lipca rozstrzelani zostali profesorowie: Henryk Korowicz i Stanisław Ruziewicz.
26 lipca rozstrzelany został profesor Kazimierz Bartel, pięciokrotnie premier RP.

Uroczystości w Bytomiu
2 lipca w Bytomiu, obchody rozpoczęło złożenie kwiatów przed pomnikiem zamordowanych profesorów
lwowskich i ich bliskich. Kwiaty złożyli: Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych – Tadeusz Adam Pilat.
Wiceprezydent Bytomia – Waldemar Gawron, Prezes Stefan Gajda i członkowie Zarządu Górnośląskiego
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz nauczyciele i uczniowie bytomskich szkół.
Po złożeniu kwiatów, w lokalu Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Bytomiu
rozpoczęło się międzynarodowe spotkanie online poświęcone pamięci o lwowskich profesorach i ich najbliższych
zamordowanych 80 lat temu na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.

W spotkaniu online prowadzonym przez prezesa Stefana Gajdę, skarbnika Alicję Brzan-Kłoś i członka zarządu
Annę Dziadek udział wzięli:
- Tadeusz Pilat – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, jedyny żyjący potomek lwowskiej
rodziny zamordowanego profesora Stanisaława Pilata kierownika Katedry Technologii Nafty i Gazów
Ziemnych Politechniki Lwowskiej, jednego z głównych twórców polskiej petrochemii;
- Dr Jan Longchamps de Bérier – syn zamordowanego ostatniego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie i najmłodszy brat zamordowanych trzech synów profesora;
- Ks. Leszek Kryża - Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji
Episkopatu Polski,
- Dr Andrzej Drogoń – z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach;
- Teresa Pakosz – z Radia Lwów,
- Jadwiga Feifer – z Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w
Katowicach
- Wiktoria Laskowska-Szczur – Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie,
- Wiera Szerszeniowa – dyrektor Szkoły Średniej nr 10 im. Królowej Jadwigi we Lwowie.
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Uroczystości we Lwowie
4 lipca we Lwowie został oddany hołd polskim profesorom zamordowanym przez Niemców w tym mieście 80 lat
temu. Polacy we Lwowie tradycyjnie zgromadzili się przy pomniku z listą ofiar tragedii, który w latach 90.
staraniem rodzin pomordowanych postawiono w miejscu egzekucji. Uroczystość poprowadził prezes Polskiego
Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Janusz Balicki, który przywitał przedstawicieli
polskich organizacji, reprezentantów żołnierzy polskich stacjonujących na poligonie w Jaworowie oraz gości
z Polski, wśród nich Zbigniewa Kosteckiego, działacza polonijnego, wieloletniego prezesa Kongresu Polonii
Niemieckiej, którego ojciec został wtedy zamordowany.
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Kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzach Wuleckich złożyli przedstawiciele władz Lwowa, polscy dyplomaci
i duchowni, reprezentanci uczelni lwowskich i polskich, a także mieszkańcy miasta. W imieniu Federacji
Organizacji Polskich na Ukrainie kwiaty złożyła Teresa Dutkiewicz. Uczczono pamięć zamordowanych minutą
ciszy.

Były rektor Politechniki Śląskiej profesor Wojciech Zieliński przypomniał, że przedwojenni lwowscy
profesorowie, którym udało się wyjechać do Polski, budowali środowiska akademickie w wielu miastach.
– Czujemy się w obowiązku, aby co roku przyjeżdżać i składać im hołd – podkreślił Wojciech Zieliński.
Rektor Politechniki Lwowskiej profesor Jurij Bobało ocenił, że wspólne obchody pogłębiają relacje ukraińskopolskie. – Przychodzimy tutaj nie po to, aby osądzać czy obrażać kogoś, ale dlatego, aby nie zapomnieć o tym,
co się tutaj wydarzyło oraz aby to się więcej nie powtórzyło – powiedział rektor Politechniki Lwowskiej.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili również: Konsul Generalna RP we Lwowie, Eliza Dzwonkiewicz i prezes
TKPZL Emil Legowicz. Wspólnej modlitwie żałobnej przewodniczył o. Stanisław Kawa OFM Conv.
Tekst Euwp na podstawie: Kurier Galicyjski; fot. Konstanty Czawaga /

Uroczystości we Wrocławiu
Od wielu lat każdego roku na początku lipca we Wrocławiu oddawany jest hołd ofiarom tej brutalnej zbrodni
przez władze miasta, mieszkańców i przedstawicieli wrocławskich uczelni. Ci, którzy ocaleli z aresztowań
i uniknęli kaźni, po wojnie przesiedleni do Wrocławia, tutaj budowali polską naukę na zgliszczach miasta
zamienionego przez Niemców w twierdzę. Prezydent miasta Jacek Sutryk powiedział: Wrocław pamięta i czci
pamięć o lwowskich profesorach. To miasto nie byłoby takie, jak jest obecnie, gdyby nie ci, którzy polegli
w wojnie, ale także gdyby nie ci, którzy potem przyjechali, żeby tę akademickość Wrocławia tworzyć.
W pobliżu pomnika Martyrologii Profesorów Lwowskich, na placu przy budynku D-21 stanęła okolicznościowa
wystawa „Kaźń Profesorów Lwowskich. Wzgórza Wuleckie 1941”, przygotowana przez wrocławski oddział
Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentuje ona zdjęcia i biogramy zamordowanych profesorów. Ekspozycja będzie
dostępna do końca sierpnia.

W piątek 2 lipca o godz. 9.00 czasu polskiego, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (Centrum Historii Zajezdnia) oraz
Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” zorganizowali lwowsko-wrocławskie obchody online, aby
wspólnie uczcić pamięć zamordowanych uczonych i ich bliskich. W spotkaniu uczestniczyły władze samorządowe
Lwowa i Wrocławia, rektorzy uczelni lwowskich oraz wrocławskich i opolskich zrzeszonych w Kolegium Rektorów
Uczelni Wrocławia i Opola. Gościem honorowym spotkania był dr Jan Longchamps de Bérier, jedyny ocalały syn
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rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prof. Romana Longchamps de Bérier, świadek aresztowania
ojca i trzech starszych braci.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna RP we Lwowie, Lilia Onyczszenko-Szvec',
kierownik zarządu ochrony środowiska historycznego Rady Miejskiej Lwowa, prof. Bohdan Aniszczyk,
przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, prof. Yurij Bobalo, rektor Narodowego Uniwersytetu „Politechnika
Lwowska”, prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Kamilla Jasińska, kierownik Działu
Wydawniczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (Centrum Historii Zajezdnia), dr Vasyl Kmet’, dyrektor Biblioteki
Naukowej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, dr hab. Andrij Bolyanovsky
(Politechnika Lwowska), prof. Krzysztof Wronecki, dr Dariusz Lewera (Polskie Towarzystwo Historii Nauk
Medycznych), dr Roman Kuźmin (Politechnika Lwowska), dr Marek Mutor (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”),
Nadiya Kozel (Biblioteka Naukowo-Techniczna Politechniki Lwowskiej), prof. Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet
Wrocławski). Spotkanie poprowadzili: dr hab. Natalia Chukhray, prorektor ds. nauki, pracy pedagogicznej
i międzynarodowej Politechniki Lwowskiej i dr Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (Centrum
Historii Zajezdnia).

W niedzielę 4 lipca, w 80. rocznicę kaźni na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, o godz. 9:30 została odprawiona
Msza św., w kościele Najświętszego Serca Jezusowego przy pl. Grunwaldzkim. Następnie na skwerze
prof. K. Idaszewskiego złożono kwiaty pod pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich. Razem
z przedstawicielami władz samorządowych, hołd ofiarom nazistów złożyli też reprezentanci wrocławskich
uczelni, w tym i Uniwersytetu Przyrodniczego, którego trzon kadry w 1945 roku tworzyli uczeni ze Lwowa.
W imieniu władz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu kwiaty złożył prorektor uczelni, prof. Damian
Knecht. Akademię Wojsk Lądowych reprezentowała delegacja na czele z Rektorem-Komendantem gen. bryg.
prof. dr. hab. inż. Dariuszem Skorupką. Zabrzmiała salwa honorowa.
Tekst EUWP, na podstawie: https://pwr.edu.pl;
https://upwr.edu.pl/ ; https://zajezdnia.org/ ; fot. UMED

Uroczystości w Lublinie
W niedzielę, 4 lipca odbyły się w Lublinie uroczystości upamiętniające 80. rocznicę mordu na profesorach
lwowskich. Obchody rozpoczęły się o godzinie 12.00 złożeniem kwiatów przy Pomniku Rozstrzelanych
Profesorów Lwowskich w pobliżu Biblioteki Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego.
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O godzinie 16.00 w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej, przy ulicy Narutowicza została
odprawiona msza święta w intencji zamordowanych profesorów oraz innych ofiar totalitaryzmu.
O godzinie 17.15 nastąpiło otwarcie na Placu Litewskim przed Pałacem Lubomirskich wystawy: „Profesorowie
lwowscy. Zbrodnia nieosądzona”. Wystawa prezentuje historię poszukiwań 22 profesorów i docentów
lwowskich aresztowanych na początku okupacji niemieckiej, w których ogromną rolę odegrała Karolina
Lanckorońska, ostatnia przedstawicielka rodu. Ekspozycja powstała ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Lublinie, Państwowej Akademii Umiejętności, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Jana Longchamps de Berier,
Rafała Kalinowskiego i zbiorów prywatnych. Autorem scenariusza wystawy jest Barbara Oratowska. Wystawa
została sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i była czynna
do 30 września 2021 roku.

Następnie od godziny 17.30 w Pałacu Lubomirskich przy Placu Litewskim uczestnicy uroczystości wysłuchali
wykładów dr Joanny Winiewicz-Wolskiej pt. „Professoressa Karla. Szkic do biografii Karoliny Lanckorońskiej”
oraz prezentacji pt. „Idea i realizacja koncepcji Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”, autorstwa
dr. Marcina Gapskiego, zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie.
Tekst EUWP na podstawie: https://radio.lublin.pl
https://www.lubelska.tv/; fot.Marcin Tokarski

Mord profesorów lwowskich
Mord profesorów lwowskich to przyjęte w historiografii określenie mordów wykonanych przez niemieckie władze
okupacyjne na profesorach lwowskich uczelni w lipcu 1941 roku. Jednak ofiarami tej zbrodni padli również docenci wyższych
uczelni Lwowa oraz członkowie rodzin, współlokatorzy naukowców oraz przypadkowe osoby.
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Decyzja o mordowaniu polskiej inteligencji. Ogólne wytyczne przeprowadzania tego rodzaju akcji podjęto na najwyższym
szczeblu hierarchii Trzeciej Rzeszy. W lecie 1939 przed agresją III Rzeszy na Polskę odbyły się rozmowy pomiędzy naczelnym
dowództwem wojsk lądowych (Oberkommando des Heeres, OKH) a szefem policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa
Rzeszy Reinhardem Heydrichem. Zakończone porozumieniem stały się następnie podstawą rozkazu nr 6 wydanego dnia 31
lipca 1939 w którym określono ogólnie: „Zadaniem Specjalnych Oddziałów Operacyjnych Policji Bezpieczeństwa jest
zwalczanie wszelkich elementów wrogich Rzeszy i antyniemieckich w kraju nieprzyjacielskim na tyłach walczących wojsk”.
Ogólny charakter rozkazu, pozwalał na daleko idącą swobodę działania.

Generalny gubernator Frank, który pamiętając o kłopotach, jakie hitlerowcy mieli w związku z aresztowaniem w 1939 roku
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przemówieniu wygłoszonym w dniu 30 maja 1940 r. do kadry oficerskiej SS
w Krakowie powiedział:
Nieprzyjemne kłopoty mieliśmy z profesorami krakowskimi. Gdybyśmy ich sprawę załatwili tutaj na miejscu, nie byłoby tego.
Dlatego, moi panowie, proszę was stanowczo, nie wysyłajcie nikogo więcej do obozów koncentracyjnych w Rzeszy, lecz
sprawę załatwiajcie tutaj na miejscu. (…) My mamy tutaj zupełnie inne metody, inne sposoby postępowania i te muszą być
nadal praktykowane.
Einsatzkommando. We Lwowie takie działania przeprowadziła Einsatzkommando policji bezpieczeństwa, sformowane
przez Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy, której oddział specjalnego przeznaczenia (Einsatzkommando zur besonderen
Verwendung) pod dowództwem Eberharda Schöngarthaprzybył do Lwowa 2 lipca 1941 roku. Na siedzibę dla szeregowych
członków oddziału wybrano budynek dawnej szkoły kadetów, położonej niedaleko cytadeli i kilkaset metrów od przyszłego
miejsca zbrodni na Wzgórzach Wuleckich.
Aresztowania. 3 lipca 1941 przed południem w swoim gabinecie na terenie Politechniki Lwowskiej został aresztowany
przez Gestapo prof. Kazimierz Bartel, (były pięciokrotny premier Rzeczypospolitej Polskiej), którego odstawiono
do siedziby Ottona Rascha, i więzienia Gestapo, przy ulicy Pełczyńskiej. Gestapowcy zmusili żonę prof. Bartla Marię wraz
z córką do wyprowadzenia się w ciągu 10 minut. Cenne antyki Bartlów zostały zagrabione, część bogatej domowej biblioteki
Niemcy spalili, a książki naukowe wywieziono do Berlina. W willi profesora zamieszkali gestapowcy.
W nocy z 3 na 4 lipca 1941 oddział specjalnego przeznaczenia, podzielony na kilkuosobowe grupy, dokonał brutalnego
aresztowania dwudziestu dwóch profesorów uczelni lwowskich członków ich rodzin i osób przebywających w ich
mieszkaniach. W sumie aresztowano 52 osoby.
Kilku profesorów aresztowano z rodzinami i gośćmi. Z jednego domu wywleczono 82-letniego starca, profesora położnictwa
w stanie spoczynku, Adama Sołowija wraz z 19-letnim wnukiem Adamem Mięsowiczem. Z mieszkania prof. Ostrowskiego
zabrano będących u niego gości – między innymi ordynatora szpitala żydowskiego dr. Stanisława Ruffa z całą rodziną
i księdza Komornickiego. Tak samo postąpiono w domu profesora Jana Greka, zabierając gospodarza wraz z żoną
i szwagrem, Tadeuszem Boy-Żeleńskim, którego nie było na liście proskrypcyjnej. Lista polskich profesorów Uniwersytetu
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sporządzona została prawdopodobnie przez ukraińskich studentów z Krakowa związanych z Organizacją Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN).
Gestapowcy wykazywali duże zainteresowanie majątkiem aresztowanych: prof. Longchampsowi zabrano torbę
z dokumentami, brylantowy pierścionek, a nawet wyrwano papierośnicę z ręki. Ograbiono również prof. Franciszka Groëra.
Aresztowanych profesorów przewożono do budynku bursy dawnego Zakładu Wychowawczego im. Abrahamowiczów
położonego pomiędzy nową siedzibą Gestapo a Szkołą Kadetów, w której koszarach kwaterowało Einsatzkommando zur
Besonderen Verwendung.
Przewiezionych do bursy profesorów wraz z rodzinami ustawiono na korytarzu w ciemnościach, z opuszczoną głową, twarzą
do ściany. Każdy ruch, podniesienie głowy karane były uderzeniami. Wśród bijących świadkowie zapamiętali m.in. Hansa
Krügera. Z korytarza profesorowie pojedynczo prowadzeni byli na przesłuchania. Po przesłuchaniu naziści zwolnili jedynie
prof. Franciszka Groëra, z obawy przed krytyką opinii międzynarodowej, gdyż jego żoną była Angielka Cecylia Cumming.
Podczas przesłuchań gestapowcy zastrzelili syna chirurga Stanisława Ruffa – Adama.
W skład oddziału dokonującego aresztowań wchodzili m.in.: Ferdinand Kammerer (ur. 1915), Gerhard Hacker (1912–1950),
Kurt Köllner (1908–1972), Karl-Heinz Keller (1907–1963, Pieter Menten (1899–1987) (jako tłumacz i przewodnik), Viktor
Gurth (ur. 1911) i ukraińscy milicjanci (jako tłumacze)
Egzekucja. Na miejsce straceń na Wzgórzach Wuleckich poprowadzono profesorów w dwóch grupach. Pierwsza grupa
udała się tam pieszo niosąc ciało Adama Ruffa, druga grupa okrężną drogą została przetransportowana ciężarówką.
Następnie osobno dowieziono trzy kobiety. We wczesnych godzinach rannych 4 lipca 1941 r. rozstrzelano w sumie 37 osób,
w zbiorowej mogile spoczął także zabity wcześniej Adam Ruff. Wśród ofiar było 21 profesorów, małżonki trzech z nich,
synowie dziewięciu, jeden wnuk a również ksiądz, lekarz, prawnik oraz mąż jednej z gospodyń.
Spośród aresztowanych w bursie z niewiadomych przyczyn wydzielono jeszcze sześć osób: cztery z nich rozstrzelano tego
samego dnia lub następnego
Ofiary zbrodni 4 lipca:
1. Prof. dr med. Antoni Cieszyński, lat 59, kierownik Katedry Dentystyki Uniwersytetu Jana Kazimierza, obrońca Lwowa
w 1918
2. Prof. dr med. Władysław Dobrzaniecki, lat 54, ordynator Oddziału Chirurgii Państwowego Szpitala Powszechnego,
obrońca Lwowa w 1918
3. Prof. dr med. Jan Grek, lat 66, profesor w Klinice Chorób Wewnętrznych UJK;
4. Maria Grekowa[41], lat 57, żona profesora Jana Greka;
5. Doc. dr med. Jerzy Grzędzielski, lat 40., ordynator Kliniki Okulistycznej UJK;
6. Prof. dr Edward Hamerski, lat 43, kierownik Katedry Chorób Zakaźnych Zwierząt Domowych Akademii Medycyny
Weterynaryjnej, obrońca Lwowa w 1918;
7. Prof. dr med. Henryk Hilarowicz, lat 51, profesor Kliniki Chirurgii UJK, obrońca Lwowa w 1918;
8. Ks. dr Władysław Komornicki, lat 29, wykładowca nauk biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie i na
UJK oraz języka greckiego na UJK;
9. Eugeniusz Kostecki, lat 36, mistrz szewski, mąż gospodyni profesora Dobrzanieckiego;
10.Prof. dr Włodzimierz Krukowski, lat 53, kierownik Katedry Pomiarów Elektrycznych Politechniki Lwowskiej;
11.Prof. dr Roman Longchamps de Bérier, lat 56, kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJK, prorektor UJK w latach 1938–
1939, obrońca Lwowa w 1918;
12. Bronisław Longchamps de Bérier, lat 25, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
13. Zygmunt Longchamps de Bérier, lat 23, absolwent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
14. Kazimierz Longchamps de Bérier, lat 18, syn profesora;
15.Prof. dr Antoni Łomnicki lat 60., kierownik Katedry Matematyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej;
16. Adam Mięsowicz, lat 19, wnuk profesora Sołowija, zabrany ze swoim dziadkiem;
17.Prof. dr med. Witold Nowicki, lat 63, kierownik Katedry Anatomii Patologicznej UJK, dwukrotny dziekan Wydziału
Lekarskiego, obrońca Lwowa w 1918;
18. Dr med. Jerzy Nowicki, lat 27, asystent Zakładu Higieny UJK, syn profesora;
19.Prof. dr Tadeusz Ostrowski, lat 60., kierownik Kliniki Chirurgii, dziekan Wydziału Lekarskiego 1937–1938, obrońca
Lwowa w 1918;
20. Jadwiga Ostrowska, lat 59, żona profesora;
21.Prof. dr Stanisław Pilat, lat 60, kierownik Katedry Technologii Nafty i Gazów Ziemnych Politechniki Lwowskiej;
22.Prof. dr Stanisław Progulski, lat 67, profesor w Klinice Pediatrii UJK;
23. Inż. Andrzej Progulski, lat 29, syn profesora;
24.Prof. dr med. (prof. honor.) Roman Rencki, lat 74, były kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych UJK;
25. Maria Reymanowa, lat 40., pielęgniarka Ubezpieczalni Społecznej, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego;
26.Dr med. Stanisław Ruff, lat 69, ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala Żydowskiego, zabrany z mieszkania profesora
Ostrowskiego;
27. Anna Ruffowa, lat 55, żona dr. Ruffa;
28. Inż. Adam Ruff, lat 30., syn dr. Ruffa;
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29.Prof. dr Włodzimierz Sieradzki, lat 70., kierownik Katedry Medycyny Sądowej UJK, rektor UJK w latach 1924–1925,
obrońca Lwowa w 1918 roku;
30.Prof. dr med. Adam Sołowij, lat 82, emerytowany ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
Powszechnego i dyrektor Szkoły Położnych;
31.Prof. dr Włodzimierz Stożek, lat 57, kierownik Katedry Matematyki Wydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki
Lwowskiej;
32. Inż. Eustachy Stożek, lat 29, asystent Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
33. Inż. Emanuel Stożek, lat 24, absolwent Wydziału Chemii Politechniki Lwowskiej, syn profesora;
34. Dr praw Tadeusz Tapkowski, lat 44, zabrany z mieszkania profesora Dobrzanieckiego;
35.Prof. dr Kazimierz Vetulani, lat 61, kierownik Katedry Mechaniki Teoretycznej Politechniki Lwowskiej;
36.Prof. dr Kasper Weigel, kierownik Katedry Miernictwa Politechniki Lwowskiej;
37. Mgr prawa Józef Weigel, lat 33, syn profesora;
38.Prof. dr Roman Witkiewicz, lat 55, kierownik Katedry Pomiarów Maszyn Politechniki Lwowskiej;
39.Walisch, lat 40–45, właściciel magazynu konfekcyjnego Beier i S-ka, zabrany z mieszkania profesora Sieradzkiego;
40.Dr Tadeusz Boy-Żeleński, lat 66, lekarz, publicysta, krytyk literacki, tłumacz literatury francuskiej, zabrany z mieszkania
szwagra – profesora Jana Greka.
5 lipca 1941 rozstrzelani zostali:
- Katarzyna (Kathy) Demko, lat 34, nauczycielka języka angielskiego, zabrana z mieszkania profesora Ostrowskiego;
- Doc. dr med. Stanisław Mączewski, lat 49, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powszechnego i
dyrektor Państwowej Szkoły Położnych.
11 lipca 1941 aresztowany został
- dr Władysław Tadeusz Wisłocki, długoletni kustosz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. Jego śmierć do
dnia dzisiejszego pozostaje niewyjaśniona.
12 lipca 1941 zamordowani zostali:
- Prof. dr Henryk Korowicz, lat 53, profesor ekonomii Akademii Handlu Zagranicznego;
- Prof. dr Stanisław Ruziewicz, lat 51, profesor matematyki Akademii Handlu Zagranicznego;
26 lipca 1941 rozstrzelany został: na rozkaz Heinricha Himmlera.
- Prof. dr Kazimierz Bartel, lat 59, kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej Politechniki Lwowskiej, pięciokrotny premier
rządu RP.
Następne ofiary. Oprócz profesorów zmordowanych w lipcu 1941 roku, w późniejszych miesiącach i latach niemieckiej
okupacji śmierć poniosło 23 naukowców z lwowskich uczelni.
Niemieccy zbrodniarze. Egzekucji dokonali członkowie oddziału Einsatzkommando zur besonderen Verwendung nigdy po
wojnie nie osądzenie za tę zbrodnię. Zdaniem Szymona Wiesenthala egzekucją dowodził Walter Kutschmann. Dieter Schenk
na podstawie analizy dowodów przypuszcza, że w egzekucji brali udział:
- Walter Kutschmann – zbrodniarz, dowódca oddziału rozstrzeliwującego (ukrywający się po wojnie w Argentynie)
- Hans Krüger – zbrodniarz, po wojnie zamożny kupiec w RFN, skazany, w więzieniu od 1967 do 1986 r.
- Felix Landau – zbrodniarz, po wojnie biznesmen w RFN, skazany, w więzieniu od 1959 do 1973 r.
- Kurt Stawizki (1900-1959) – nieukarany zbrodniaż, po wojnie pod fałszywym nazwiskiem Kurt Stein, mieszkał w Bad
Godesberg.
- Johann Maurer (ur. 1914)
- Wilhelm Maurer (ur. 1918)
- Max Draheim (1898–1973)
- Walter Martens (1893–1961)
- Paul Grusa (ur. 1911)
Sprawstwo zbrodni - Pieter Nicolaas Menten (1899-1987). Sprawstwo na tle rabunkowym pośpiesznego nocnego mordu
profesorów przypisuje się holenderskiemu aferzyście i kolekcjonerowi dzieł sztuki Pieterowi Mentenowi, obeznanemu
w okresie międzywojennym z prywatnymi kolekcjami we Lwowie. Był to holenderski przedsiębiorca i kolekcjoner dzieł
sztuki, który przed wojną mieszkał przez lata we Lwowie, znał wielu z zamordowanych profesorów, bywał towarzysko
w ich mieszkaniach i wiedział jakie cenne przedmioty i dzieła sztuki posiadają.
W lecie 1941, podczas zajęcia przez Niemców Lwowa, powrócił w stopniu Hauptsturmürera SS Einsatzkommando,
dowodzonego przez Szöngartha powrócił do Lwowa. Nazajutrz po zamordowaniu prof. Ostrowskiego i jego rodziny
ulokował się w jego mieszkaniu, skąd wywiózł dzieła sztuki i biżuterię. Oprócz kosztowności posiadanych przez rodzinę
profesora, były tam zdeponowane zbiory z kolekcji książąt Jabłonowskich i hrabiostwa Badenich. Menten nadzorował też
trwającą kilka dni akcję rabowania mienia z mieszkań prof. Greka, w którym były m.in. dzieła Matejki, Wyspiańskiego
i Witkiewicza, oraz prof. Dobrzanieckiego.
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Po wojnie Menten należał do szóstki najbogatszych Holendrów, a majątek swój zgromadził głównie dzięki grabieży wojennej
na terenach okupowanej Polski. W 1977 r. został aresztowany, a w 1981 r. skazany na 10 lat pozbawienia wolności, z których
odsiedział 8. Akt oskarżenia nie objął jednak udziału w aresztowaniach profesorów lwowskich i grabieży ich mienia.
Grabież mienia. Po aresztowaniu, domy profesorów i ich mienie zostały rozgrabione. Zabytkowe meble, obrazy i dywany
zostały wywiezione samochodami SS przez gestapowców z oddziału Schöngartha oraz towarzyszącego im w charakterze
przewodnika i tłumacza Pietera Nicolaasa Mentena. Znacznie ucierpiały też majątki rodziny prof. Bartla, Dobrzanieckiego
i Greka. Znamienny jest fakt, że w przypadku najcenniejszych zbiorów rodziny Ostrowskich i Greków wraz z profesorami
zamordowano mieszkające w domach kobiety, a służbę przepędzono.
Ukrycie zbrodni. Po klęsce pod Stalingradem hitlerowcy podjęli decyzję o ukryciu dokonanych zbrodni. W tym celu
sformowali z Żydów oddział „Sonderkommando 1005”, który rozkopywał masowe groby i palił zwłoki pomordowanych.
8 października 1943 członkowie oddziału wydobyli zwłoki profesorów i zawieźli je na stos. Następnego dnia ciała spalono
wraz z innymi trupami. Żydzi z komanda zaciekawieni eleganckim ubiorem pomordowanych, znaleźli w ubraniach
dokumenty wskazujące, że byli to polscy profesorowie. Po wojnie wydarzenie to opisał w swoim pamiętniku Leon Weliczker,
członek żydowskiego komanda.
Tekst EUWP, na podstawie Wikipedia.pl

Uroczystość na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

W środę 7 lipca 2021 o godz. 12.30, podczas uroczystości na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przekazał na ręce Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Elżbiety Witek projekt „Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego,
Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie”.
„Odbudowa Pałacu Saskiego to ogromne dzieło o charakterze symbolicznym, które ma zwieńczyć proces
odbudowywania stolicy. Rozpoczynamy inwestycję ponad wszelkimi podziałami, dzięki której Warszawa odzyska
swój dawny, a jednocześnie nowy blask” - powiedział podczas uroczystości Prezydent Andrzej Duda.
To nie tylko zabytki. Myślę, że to jest przede wszystkim nasza kultura, nasza tożsamość. To jest to, co o nas
świadczy. Pałac Saski stanie się swoistym pomnikiem kultury, który będzie łączył pokolenia przeszłe z tymi, które
będą przed nami. Zobowiązuję się, że Sejm niezwłocznie zajmie się procedowaniem tej ustawy - podkreśliła
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
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W wydarzeniu na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego wzięli również udział: Premier RP Mateusz Morawiecki,
wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, posłowie, senatorowie,
członkowie rządu RP oraz zaproszeni goście, członkowie prezydenckiego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w tym prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam
Pilat.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek, Senator
Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski. W przemówieniach, podczas uroczystości nawiązywano
do symbolicznej roli pałacu w kulturze Polskiej.
W ramach oprawy muzycznej przy fortepianie zasiadł Bartosz Wątroba i wykonał dwa z komponowanych
w pierwszych latach życia Chopina polonezów. Rodzina Fryderyka Chopina przez pierwszych 7 lat życia
genialnego muzyka zamieszkiwała w prawym skrzydle Pałacu Saskiego. Uroczystość uświetniły Polonez B-dur
„młodzieńczy” i Polonez g-moll.

O Pałacu Saskim i działaniach na rzecz rewitalizacji
Pałac Saski wzniesiono w wyniku rozbudowy
XVII-wiecznego pałacu Jana Andrzeja Morsztyna.
W kolejnych wiekach budynek był wielokrotnie
przebudowywany. W okresie międzywojennym plac
Saski (dziś plac Marszałka Józefa Piłsudskiego) był
areną odradzającego się Państwa Polskiego. Pałac Saski
w okresie II Rzeczypospolitej był siedzibą Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego, a sąsiedni Pałac Brühla
- Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Po upadku powstania warszawskiego, Pałac Saski został
całkowicie zniszczony przez Niemców pod koniec
grudnia 1944 r. Jedynym jego śladem pozostał
fragment trzech środkowych arkad, w których znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza - symboliczna mogiła
upamiętniająca bezimiennych żołnierzy poległych w obronie Polski.
Odbudowa Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej jest kontynuacją planu
śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2006 roku rozpoczął on przygotowania odbudowy Pałacu Saskiego oraz
rewitalizację Krakowskiego Przedmieścia. Temat odbudowy podjął następnie Marszałek Senatu Stanisław
Karczewski. W 2018 roku, w czasie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Prezydent
podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie jako swoistego pomnika obchodów 100. rocznicy
odzyskania niepodległości. W proces odbudowy zaangażował się również wicepremier, minister kultury,
dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński. Resort kultury zadeklarował koordynowanie i nadzorowanie
procesu odbudowy. Wnętrza odbudowanych obiektów zostaną zaaranżowane na prowadzenie działalności
kulturalnej, edukacyjnej i społecznie użytecznej.
Tekst EUWP na podstawie: https://niepodlegla.gov.pl/ ,
https://www.gov.pl/, Fot. Tomasz Tołłoczko / BPN, fot. Jan Jechna
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OŚWIADCZENIE
EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH
w sprawie poparcia dla przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej w Dziewieniszkach
W lipcu br. w litewskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych została podjęta decyzja
o ulokowaniu nielegalnych migrantów w Dziewieniszkach.
Dotychczas uchodźcy wywodzący się m.in. z Iraku oraz państw afrykańskich i przedostający się
na teren Litwy z Białorusi, nie bez wiedzy i wsparcia tamtejszej straży granicznej, są rozlokowani
w różnych rejonach Litwy, graniczących z Białorusią. Gdy władze samorządowe poszczególnych
miejscowości – w zdecydowanej większości zamieszkałych przez ludność narodowości litewskiej –
zaczęły publicznie wyrażać swoje niezadowolenie z powodu osiedlenia nielegalnych migrantów,
litewski resort spraw wewnętrznych uznał, że uchodźców można ulokować w Dziewieniszkach.
Rada Samorządu Rejonu Solecznickiego, która zebrała się na nadzwyczajnym posiedzeniu
16 lipca br., w uchwale jednogłośnie podjętej przez różne ugrupowania polityczne, sprzeciwiła się
zamiarom rządu założenia w Dziewieniszkach ośrodka, w którym mają być rozmieszczani nielegalni
migranci.
W miejscowości Dziewieniszki mieszka około 500 osób, ponad 85 proc. ludności stanowią
Polacy. Niepokój mieszkańców budzi zamiar rozlokowania nielegalnych imigrantów w centrum
miasteczka, gdzie znajdują się dwa gimnazja, polskie i litewskie. Ośrodek, w którym jest planowane
rozmieszczenie uchodźców, nie jest w stosowny sposób zabezpieczony, ponadto osiedlonych
migrantów może być znacznie więcej niż obecna liczba mieszkańców. Oburzeni mieszkańcy
Dziewieniszek zorganizowali szereg pokojowych akcji protestacyjnych w swym mieście i przed
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, zaś 29 lipca br. zapowiadają wiec protestacyjny przy gmachu
litewskiego rządu.
Za karygodny i zasługujący na zdecydowane potępienie należy uznać fakt wysłania 23 lipca br.
przez litewskie władze centralne około 150 uzbrojonych policjantów i funkcjonariuszy służb specjalnych
do tłumienia pokojowego protestu mieszkańców Dziewieniszek.
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych wyraża stanowczy protest wobec posunięć litewskiego
establishmentu w sprawie utworzenia w Dziewieniszkach ośrodka dla nielegalnych imigrantów
i apeluje do rządu Republiki Litewskiej o powstrzymanie się od działań, sprzecznych ze standardami
europejskimi i odbiegających od norm Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz
Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach
i dobrosąsiedzkiej współpracy.
Pragniemy przypomnieć, iż Republika Litewska podjęła międzynarodowe zobowiązanie
„powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących doprowadzić do asymilacji członków
mniejszości narodowej wbrew ich woli oraz zgodnie ze standardami międzynarodowymi ma się
powstrzymać od działań, które prowadziłyby do zmian narodowościowych na obszarach zamieszkałych
przez mniejszości narodowe”.
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych solidaryzuje się z mieszkańcami Dziewieniszek będącymi
przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej i wyraża poparcie dla ich determinacji i działań
podjętych w obronie przysługujących im praw.
Sekretariat EUWP
25 lipca 2021 r.
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Gala Konkursu „Być Polakiem”

3 sierpnia, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, odbyła się XII gala konkursu "Być Polakiem".
W konkursie wzięło udział 900 uczestników z całego świata. Zwycięzcy przyjechali do stolicy, aby odebrać
nagrody i skorzystać z wakacyjnego odpoczynku w ojczyźnie wypełnionego turystycznymi i edukacyjnymi
atrakcjami przybliżającymi naszą historię i kulturę.

Galę swoją obecnością zaszczycilim.in. Marszalek Sejmu RP Elżbieta Witek, wicemarszałek Senatu RP Gabriela
Morawska-Stanecka, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Dariusz Piotr Bonisławski, dyrektor
Departamentu Współpracy Z Polonia i Polakami Jan Badowski, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Tadeusz Pilat oraz liczni przedstawiciele organizacji polonijnych z całego świata.
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Oprócz dyplomów, nagród każdy z uczestników otrzymał w prezencie polską flagę, która przypominać ma
o ojczyźnie i dumnie powiewać w miejscu zamieszkania świadcząc o pochodzeniu jej właściciela. W części
artystycznej w patriotycznym repertuarze wystąpił Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych uhonorowała Konkurs najwyższą nagrodą organizacji Orłem 100-lecia

Niepodległości Polski. Prezydent EUWP, Tadeusz Adam Pilat wręczył Statuetkę Orła Niepodległości Joannie
Fabisiak, pomysłodawczyni i przewodniczącej komitetu organizacyjnego Konkursu. W laudacji wyróżnienia
podziękował za wieloletnią współpracę Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych z Komitetem Organizacyjnym
Konkursu na rzecz młodzieży, oświaty polonijnej i monitorowania emigracji zarobkowej. Sekretariat EUWP
wyróżnił Konkurs „Być Polakiem” tą nagrodą już w 2019 roku, ale z powodu m.in. pandemii uroczyste wręczenie
nastąpiło dopiero w tym roku.
Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - współorganizatora konkursu w wystąpieniu do młodych uczestników przypomniał, że „Być Polakiem - jak uczy historia - nie zawsze było łatwo,
czy to ze względu na nasze położenie geograficzne czy okoliczności niezależne od woli narodu. Na przestrzeni
dziejów wielu z nas było zmuszonych do wyjazdu lub emigrowało w poszukiwaniu lepszego życia, możliwości
rozwoju. I nie były to decyzje łatwe. W efekcie ponad 20 milionów rodaków znajduje się poza granicami ojczyzny.
To z nich wywodzą się uczestnicy konkursu. On zaś uświadamia nam, że być Polakiem, to być przepełnionym
dumą z korzeni - historii, kultury, tradycji, wiary. Za takie świadectwo w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska" bardzo Wam dziękuję i jednocześnie deklaruję, że wspólnie z najważniejszymi urzędami włączającymi się
w misję krzewienia i podtrzymania polskości będziemy wspierać wasze wysiłki spłacając dług jaki mamy wobec
wszystkich, którzy pomimo, że wyjechali, nadal czują się Polakami i kultywują na obczyźnie polską tożsamość.
Wszystkim nagrodzonym z serca gratuluję oraz życzę wspaniałego, ciekawego wakacyjnego pobytu w Polsce,
którą tak pięknie opisywaliście w swoich pracach."
Konkurs „Być Polakiem” jest organizowany od 2010 r. Jego uczestnicy przygotowują prace plastyczne i literackie.
Tematem przewodnim XI edycji była solidarność. Uczestnicy w pracach konkursowych odpowiadali na pytanie,
czy obecnie jest potrzeba, aby być solidarnym z Polską i Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami.
Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
Tekst EUWP na podstawie PAI:
tekstu i foto. http://pai.media.pl/
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VI Forum Gospodarcze Polonii Świata

W dniach 26-28 sierpnia odbyło się w Tarnowie VI Forum Gospodarcze Polonii Świata. Oficjalnego otwarcia
dokonali: prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela oraz prezes firmy Pegaz Zdzisław Wojtasik, który zaprezentował i
powitał gości oraz przedstawił program Forum.
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Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela stwierdził: „Trudno odpowiedzieć na pytanie czego oczekują przedsiębiorcy.
Powinni oni na to odpowiedzieć sami, a w czasie tego forum będą mieli do tego znakomitą okazję. - Ja, bazując
na swoim trzydziestoletnim doświadczeniu, myślę, że przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim transparentności
i stabilności prawa. Nadszedł już czas, że ta stabilność ta powinna być większa. My samorządowcy jesteśmy
postrzegani jako ci, którzy reprezentują państwo, bo jesteśmy odpowiedzialni za wydawanie poszczególnych
decyzji czy kształtujemy ład przestrzenny. Natomiast w wielu miejscach mamy związane ręce i jako samorząd
jesteśmy tylko częścią pewnych procesów decyzyjnych. Zależy od nas wiele, ale nie wszystko. Wytłumaczenie
tego naszym partnerom biznesowym nie zawsze jest łatwe”.
Po inauguracji odbyły się wystąpienia gości specjalnych: Grzegorz Piechowiak – Wiceminister Rozwoju
i Technologii (wideo), Ks. Bp Wiesław Lechowicz – Przewodniczący Komisji ds. Emigracji i Polaków za Granicą
Episkopatu Polski, Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Adam Jarubas –
Poseł do Parlamentu Europejskiego, Agnieszka Ścigaj – Poseł na Sejm RP, Andrzej Porawski – Dyrektor Biura
Zarządu Związku Miast Polskich i Bożena Kamiński – Wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej (online).

Odbyło się pięć dyskusji panelowych moderowanych przez Wojciecha Żurawskiego. Dyskutanci starali się
odpowiedzieć na pytania czego oczekuje biznes od administracji państwowej i samorządu terytorialnego, na co
może w perspektywie najbliższych lat liczyć polski i polonijny przedsiębiorca, a także jakimi środkami
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administracja państwowa i samorządowa zamierza dalej wspierać lokalne firmy. Wiele miejsca poświecono
skutkom pandemii i postępującej cyfryzacji życia gospodarczego.
W trzecim panelu, który miał charakter wybitnie polonijny, wzięli udział m.in. Tadeusz Pilat – Prezydent EUWP
oraz Piotr Płonka – Prezes PePe TV z Niemiec. prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie czy
internacjonalizacja i ekspansja przedsiębiorstw może być efektywnym środkiem chroniącym rodzinne firmy
przed zapaścią gospodarczą i recesją? Czy polska diaspora jest doradcą i ekspertem na zagranicznych rynkach?
I jaka jest skuteczność polonijnych mediów i organizacji otoczenia biznesu w promocji wizerunku i postrzegania
„Marki Polskiej” w Świecie? K wykorzystać potencjał, doświadczenie i kontakty Polonii?
Szósty panel moderowany przez Anirę Wojan nosił tytuł Biznes „na wysokich obcasach” - sukcesy Polek
w Świecie. Wystąpiły w nim m.in. dwie reprezentantki organizacji członkowskich EUWP: Rita Tamašuniene Posłanka do Sejmu Litewskiego i członek Rady Naczelnej Związku Polaków na Litwie oraz Urszula StefańskaAndreini Prezes Związku Polaków we Włoszech. Prelegentki odpowiadały na pytanie czy kobiety lepiej sobie
radzą z kryzysem gospodarczym, na czym polega siła kobiet i jak zachować synergię w relacjach dom-rodzinafirma? Przed panelem wystąpiła online Teresa Berezowska – przewodnicząca Rady Polonii Świata.

Podczas odbywającej się wieczorem w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, Gali Biznesu
„Orzeł Gospodarczy Polonii Świata” oraz „Kobieta Sukcesu Polonii Świata”, przedsiębiorcy i organizacje polonijne
uhonorowane zostały Orłami Biznesu Polonii Świata. W tym roku, po raz pierwszy, podczas Forum
Gospodarczego Polonii Świata wręczono także Bursztynowego Orła dla Kobiety Sukcesu.
Zanim jednak wręczono tegoroczne Orły, odbyła się uroczystość wręczenia zeszłorocznej nagrody przez
zasłużonego dyplomatę nominowanego przez MSZ Ambasadora RP na Cyprze, Mirosława Gojdźa, wybitnego
eksperta rynku śródziemnomorskiego. Na V Forum Gospodarcze Polonii Świata laureat z wielu względów nie
mógł przybyć. Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat dokonał wtedy symbolicznego
przekazania nagrody a obecnie na scenie Sali Koncertowej dokonał właściwego wręczenia zasłużonemu
Ambasadorowi.
W kategorii organizacja, Orłem nagrodzona została Fundacja Kopernikowska z Chicago. W tym roku obchodzi
ona jubileusz 50-lecia istnienia, powstała bowiem w 1971 roku jako organizacja służąca propagowaniu polskiej
kultury i edukacji z zachowaniem tożsamości narodowej i dziedzictwa. Fundacja Kopernikowska jest sponsorem
festiwalu „Taste of Polonia”, odwiedzanego corocznie przez około 30 tysięcy osób. Jej siedziba mieści się
w Copernicus Center, który fundacja zakupiła w 1979 roku z pieniędzy pochodzących ze zbiórki wśród Polonii.
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Obiekt ten stał się miejscem spotkań, koncertów, wystaw oraz warsztatów kulinarnych dla Polaków
zamieszkujących Wietrzne Miasto. Siedzibę mają w nim m.in. Polsko-Amerykańska Izba Handlowa, zespoły
taneczne, kluby teatralne oraz szkółka językowa. Nagrodę wręczył prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, a trafiła
ona do rąk członków zarządu fundacji: Huberta Cioromskiego, Mario Mikody i Bogusława Bosaka.
Bohaterką kolejnej ceremonii była Justyna Weber z Monachium. Uhonorowana ona została statuetką Orła
w kategorii osobowość. Ta, biegle mówiąca i pisząca w ośmiu językach, Ambasadorka Polonii Świata
i Ambasadorka Podkarpacia, jest dziennikarką, fotografką i podróżniczką. Ukończyła wyższe uczelnie we Francji,
Niemczech, Polsce, Argentynie i Rosji. Jest działaczką polonijną i społeczną, autorką książek „Dyplomatycznie
przez świat – damska przygoda” i „Biznesowe inspiracje Polek na świecie” oraz wielu felietonów i reportaży
na tematy podróżnicze. Aktywnie działa w sieci Globalna Polonia Świata. Jej firma oferuje szeroki wachlarz usług
doradczych przy pozyskiwaniu inwestorów niemieckich czy organizacji pobytów studyjnych oraz turystycznych
na terenie Bawarii. W wolnych chwilach Justyna Weber uczestniczy natomiast jako prelegentka w różnych
kongresach i daje lekcje przedsiębiorczości młodym kobietom. Nagrodę wręczyła pani Justynie zastępca
prezydenta Tarnowa Agnieszka Kawa.

Firmą, która w tym roku uznana została za godną nagrodzenia statuetką Orła, została rzymska kancelaria FTA
Advisors, prowadzona przez Annę Czerwińską. Wspiera ona polskich i włoskich przedsiębiorców, pomagając
w ekspansji na rynkach obu krajów. W ostatnim roku udzieliła wsparcia ponad stu firmom, m.in. sektora: energii
odnawialnej, kosmetyki, budownictwa, nowych technologii, sztucznej inteligencji, e-commerce oraz
wyposażenia wnętrz. Kancelaria zajmuje się doradztwem podatkowym, wyceną i umiędzynarodowieniem
przedsiębiorstw oraz analizą inwestycji. Współpracuje na stałe z włoskimi izbami handlowymi oraz licznymi
instytucjami. Od kilku lat angażuje się i wspiera projekty dotyczące promocji polskiej przedsiębiorczości
we Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Nagrodę dla zwycięskiej firmy wręczyła prezes Związku
Polaków we Włoszech, Urszula Stefańska-Andreini.
Pierwszą zdobywczynią Bursztynowego Orła, czyli zwyciężczynią kategorii kobieta sukcesu, została posłanka
na Sejm Republiki Litewskiej, działaczka polonijna Związku Polaków na Litwie i polityk Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie (AWPL), była minister spraw wewnętrznych Litwy, Rita Tamašuniene. Jest ona absolwentką
Konserwatorium Wileńskiego, Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Michała Römera.
Przez wiele lat pracowała w edukacji, potem przeszła do pracy w administracji samorządowej. W 2007 roku
objęła stanowisko wicedyrektora administracji rejonu wileńskiego. Wchodzi w skład Rady Naczelnej Związku
Polaków na Litwie, w latach 2016-2020 jako jego reprezentantka tej organizacji była powołana w skład Polonijnej
Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu RP. Już trzecią kadencję - od roku 2012 - jest posłanką do litewskiego
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sejmu. Nagrodę Bursztynowego Orła wybitnej Polce z Litwy wręczył Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych. Dziękując za wyróżnienie, Rita Tamašuniene powiedziała: „Jest to dla mnie ogromny
zaszczyt. Bardzo serdecznie dziękuje za to odznaczenie, zwłaszcza w obchodzonym w tym roku „Roku Kobiet”.
To nie jest wyróżnienie tylko dla mnie, ale dla całej wspólnoty Polaków na Litwie, w szczególności dla naszych
Polek, siłaczek, wspaniałych kobiet. Do sukcesu nie prowadzi pojedynczy krok, sukces nie przychodzi w jedną noc.
To suma indywidualnych i wspólnych wysiłków, powtarzanych dzień po dniu”.
Tegoroczną galę uświetniło przyjęcie i występ artystyczny grupy muzycznej ARSO Ensemble.
Nie żyje Tadeusz Smugała
Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, o śmierci Tadeusza Smugały, Prezesa Macierzy Szkolnej w Republice
Czeskiej, który odszedł od nas nagle, w wieku 55 lat, w czwartek 19 sierpnia. Straciliśmy dobrego kolegę
i przyjaciela, który był niezwykle aktywnym i zasłużonym działaczem mniejszości polskiej na Zaolziu oraz liderem
ruchu oświatowego w Republice Czeskiej i w Europie. Od 2017 roku był członkiem Rady Prezesów Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych. Wiadomość o śmierci Tadeusza przyjęliśmy wszyscy z głębokim żalem, wspominając
licze spotkania z nim oraz jego ważne wystąpienia na naszych zebraniach, uroczystościach i konferencjach.

W tej bolesnej chwili, w imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, naszych organizacji członkowskich
i Sekretariatu składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, najbliższym i współpracownikom
Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP

Inż. Tadeusz Smugała był absolwentem Polskiej Szkoły w Czeskim Cieszynie i Uniwersytetu Technicznego
w Ostrawie. W latach 2009-2013 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku KulturalnoOświatowego w Republice Czeskiej. Był też długoletnim prezesem Miejscowego Koła PZKO w Cierlicku-Kościelcu
oraz inicjatorem i organizatorem „Młodego Żwirkowiska”, imprez upamiętniających wśród młodzieży szkolnej
światowej sławy bohaterskich, polskich lotników Żwirkę i Wigurę. Był wiceprezesem, a od roku 2017 prezesem
Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej. Od tego też roku był członkiem Rady Prezesów Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych. Kilka miesięcy temu został powołany przez Ministra Edukacji Narodowej RP do Rady
Oświaty Polonijnej. Za swą działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.
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Zmarła Prezydentowa Karolina Kaczorowska
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, która nadeszła dziś z Londynu,
o śmierci Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej, Pierwszej Damy RP
na Uchodźstwie, małżonki ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie
Ryszarda Kaczorowskiego i aktywnej działaczki brytyjskiej Polonii.
Wspominając wiele z nią spotkań, w których mieliśmy zaszczyt uczestniczyć,
wyrażamy wdzięczność za wszystko co uczyniła dla Polski i Polonii.
Łączymy się w żałobnym smutku ze wszystkimi,
których śmierć Pani Prezydentowej tak bardzo dotknęła.
W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
składamy wyrazy najszczerszego współczucia
Pani Jagodzie Kaczorowskiej i najbliższej rodzinie
Sekretariat
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
Karolina Kaczorowska, z domu Mariampolska, urodziła się w 1930 r. w Polsce, w Stanisławowie (obecnie IwanoFrankiwsk na Ukrainie). Po zajęciu przez wojska sowieckie wschodniej części II RP, została w 1940 r. wraz
z rodziną wywieziona na Syberię. Związek Sowiecki opuściła wraz z Armią Andersa, której żołnierzami byli jej
ojciec, brat i przyszły mąż Ryszard Kaczorowski.
Podobnie jak wiele polskich dzieci poprzez Persję trafiła do Ugandy, do obozu dla polskich uchodźców w osadzie
Koja, gdzie uczęszczała do prowadzonej tam polskiej szkoły. Pozostała tam do końca lat 40. Po przyjeździe
do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie. Pracowała następnie jako nauczycielka,
poświęciła się również działalności w harcerstwie polskim na uchodźstwie, gdzie poznała przyszłego męża,
za którego wyszła za mąż w 1952 r. Mieli dwoje dzieci: Alicję i Jadwigę Jagodę, doczekali się również pięciorga
wnuków.
U boku męża aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym polskiej emigracji, zaangażowana była m.in.
w działalność charytatywną Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii. 19 lipca 1989 r., gdy Ryszard Kaczorowski
objął urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie, została Pierwszą Damą na Uchodźstwie. Jako ostatnia pełniła tę rolę,
bo półtora roku później, w grudniu 1990 r. Ryszard Kaczorowski przekazał insygnia prezydenckie wybranemu
w pierwszych demokratycznych wyborach na ten urząd Lechowi Wałęsie. Karolina Kaczorowska brała udział
w ceremonii przekazania insygniów i był to dla niej pierwszy powrót do Polski po 50 latach.
10 kwietnia 2010 razem z mężem miała wziąć udział w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, jednak
z powodu choroby zrezygnowała z uczestnictwa w uroczystościach. Jej mąż udał się więc w podróż sam i jak
wszyscy pasażerowie prezydenckiego Tupolewa zginął w katastrofie smoleńskiej.
W 2012 r. została przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Karolina Kaczorowska została pochowania u boku męża
w Panteonie Wielkich Polaków Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
Tekst opracowany przez EUWP na podstawie:
tekst i zdjęcie: PAP oraz https://twitter.com/JanKasprzyk/
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