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Głównym tematem była sy-
tuacja Polaków na Białorusi, 
którą przedstawił vice prezes 
ZPB, Józef Porzecki. Opisał 
on szeroko i szczegółowo 
przebieg wydarzeń 2005 roku 
od marca do dnia dzisiejszego. 
Uczestnicy spotkania podjęli 
apel następującej treści:
”Rada Prezesów EUWP ze-
brana w Budapeszcie apeluje 
do władz krajów europejskich, 
w tym do władz Unii Euro-
pejskiej i do władz Państwa 
Polskiego i Węgierskiego o po-
tępienie aktów łamania praw 
człowieka na Białorusi oraz o 
wspieranie obywatelskich i de-
mokratycznych inicjatyw spo-
łeczeństwa tego kraju. Władze 
białoruskie represjonują opozy-
cję i niezależne stowarzyszenia, 
w tym organizację członkowską 
EUWP - Związek Polaków na 
Białorusi. Jesteśmy oburzeni 
narastającą agresją. Zastra-
szanie działaczy ZPB przez 
aresztowania i bezpodstawne 
pozbawianie wolności postrze-
gamy jako akt łamania podsta-
wowych praw człowieka.”

Rada Prezesów 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
W dniach 14 i 15 października 2005 roku w Budapeszcie odbyła się 
Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP). 
W tym roboczym spotkaniu uczestniczyli prezesi organizacji 
z 18-tu krajów Europy.
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Poza tym na budapeszteńskim 
szczycie zajmowano się między 
innymi sprawami wewnątrz 
organizacyjnymi EUWP - po-
wołano cztery nowe komisje, 
mówiono o sprawach doty-
czących młodzieży polonijnej 
w Europie. Uczestnicy szczytu 
obejrzeli też koncert urodzino-
wy Zespołu Folklorystycznego 
„Polonez”, odwiedzili Polskie 
Stowarzyszenie Kulturalne im. 
gen. J. Bema, Ogólnokrajowy 
Samorząd Mniejszości Polskiej, 
budapeszteński Kościół Polski 

pw. Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożycielki Wiernych i 
Dom Polski, gdzie uczestniczyli 
w zakończeniu XI Dni Polskiej 
Kultury Chrześcijańskiej.
Przypadek sprawił, że spotkanie 
budapeszteńskie odbyło się w 
dniu nauczyciela, dlatego też wie-
le uwagi poświęcono sprawom 
edukacji. Pasowanie nowych 
uczniów szkoły polskiej w Buda-
peszcie przypadło wszystkim do 
gustu! Pierwszoklasiści dumnie 
przyjęli tornistry i rogi obfi tości!
Po raz pierwszy na spotkaniu 
Rady Prezesów EUWP Węgry 
reprezentowane były przez 
OSMP oraz dwie organizacje 
społeczne: PSK im. gen. J. Bema 
i Stowarzyszenie Katolików 
Polskich na Węgrzech pw. św. 
Wojciecha, które na budapesz-
teńskim szczycie dołączyły do 
grona EUWP. Europejska Unia 
Wspólnot Polonijnych w swej 
obecnej formie istnieje od 1993 
roku, skupia 41 organizacji po-
lonijnych z 26 krajów Europy, 
a funkcję jej prezydenta pełni 
Helena Miziniak z Londynu.
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