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Szanowni Państwo!

Oddajemy do rąk Czytelników wyjątkowy tom „Studiów i Materiałów Centralnej 
Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Opracowanie, które 
publikujemy poza ciągłą numeracją półrocznika SiM, zostało w całości poświęcone 
Zjednoczeniu Polskiemu w Wielkiej Brytanii. Autorzy wyczerpująco, na podstawie 
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przełomowy, dla społeczności polskiej na wyspach i relacji polsko-brytyjskich. 
Zagadnienie zostało przedstawione wieloaspektowo i szczegółowo, co pozwala określić 
pracę prof. Tadeusza Kondrackiego i dr. Jana Tarczyńskiego jako pełnowymiarową 
monografię.

dr Witold Wasilewski  
Redaktor Naczelny 
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polskich organizacji kombatanckich w Wielkiej Brytanii po 1945 r. (ze szczególnym 
uwzględnieniem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii i Stowa-
rzyszenia Marynarki Wojennej), wojsko w dziejach Polski (z uwzględnieniem historii 
Polskich Sił Zbrojnych w okresie II wojny światowej), a także historia Warszawy w latach 
1939-1945. Współautor kilkudziesięciu filmów dokumentalnych i kilkuset programów 
telewizyjnych o tematyce historycznej (m.in. dla TVP HISTORIA i TVP POLONIA). 
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Wstęp

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii jest apolityczną organizacją, która łączy 
i reprezentuje Polaków zamieszkałych na obszarze Zjednoczonego Królestwa wobec 
władz brytyjskich, a także polskich1. Jest też reprezentantem miejscowej społeczności 
polskiej na arenie międzynarodowej, w tym m.in. na forum Polonii Świata czy 
Europejskich Wspólnot Polonijnych.

Zjednoczenie powstało z udziałem 36 polskich organizacji powojskowych 
na kongresie w Londynie w dniach 23-24 lutego 1947 roku. Celem było stworzenie 
płaszczyzny, która połączy i skoordynuje działalność polskiej mniejszości na Wyspach 
Brytyjskich. Czasy były szczególnie trudne – niedługo po faktycznie przegranej 
wojnie, gdy przed setkami tysięcy Polaków pozostałych na Zachodzie drogi powrotu 
do Ojczyzny pozostawały z przyczyn politycznych zamknięte.

Namiastkę Polski stanowiły polskie organizacje społeczne, w tym kombatan-
ckie, powstające spontanicznie już od 1945 roku. Połączenie ich aktywności, w celu 
zapewnienia członkom lepszych warunków życia na Wyspach Brytyjskich, a także 
w kierunku pożądanym dla sprawy polskiej, stanowiło jedno z najważniejszych 
dokonań Zjednoczenia. 

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii od początku swego istnienia stawiało 
sobie za naczelny cel otoczenie opieką społeczność polską na Wyspach Brytyjskich, 
pomoc w zorganizowaniu szkoleń zawodowych, wspieranie działań zmierzających 
do podtrzymywania polskości i polskiego życia narodowego na emigracji. Innym 
zadaniem było stworzenie ram harmonijnej współpracy z gospodarzami – władzami 
brytyjskimi. Od 73 lat Zjednoczenie skutecznie koordynuje działalność społeczną, 
kulturalną, a także patriotyczną i edukacyjną. 

Przekazanie Insygniów Władzy II Rzeczypospolitej Polskiej 22 grudnia 
1990 roku przez Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego na ręce Prezydenta Polski 
wybranego przez Naród – Lecha Wałęsy postawiło przed ZP nowe zadania. Jednym 
z najważniejszych stało się stworzenie silnego polskiego lobby dla starań Polski 
o wejście do NATO i Unii Europejskiej, wsparcie finansowe dla Ojczyzny, opieka nad 
nowo przybyłymi imigrantami z Polski, a także obrona zagrożonego dobrego imienia 
Polski i Polaków. Z inicjatywy prezesa Zjednoczenia, na spotkaniu w Londynie, 

1   Na temat, potwierdzanego wielokrotnie, apolitycznego charakteru organizacji zob.: Archiwum Zjednoczenia 
Polskiego w Wielkiej Brytanii w Londynie (dalej: AZPWB), Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii. 
Protokół XLVIII Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej Brytanii odbytego w  sobotę, 
9 kwietnia 2011 r., b.p. Apolityczność ZP wyrażała się m.in. poprzez nie zapraszanie przedstawicieli partii 
politycznych (zob. AZPWB, Protokół z  IV Zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej 
Brytanii, kadencja 2011-2013, 1 czerwca 2011, b.p.). 
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powstała Europejska Rada Wspólnot Polonijnych. Zjednoczenie odgrywało czynną 
rolę w tej organizacji, a także w Radzie Polonii Świata2. 

Jubileusz półwiecza Zjednoczenia, obchodzony w lutym 1997 roku, służył pod-
sumowaniu wcześniejszych dokonań i wytyczeniu kierunków działania na przyszłość. 
Główne obchody, połączone z licznymi imprezami i spotkaniami, odbyły się w dniach 
22-23 lutego 1997 roku. W Galerii Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego 
otwarto jubileuszową wystawę. Zaprezentowano nowe wydanie cenionego „Polskiego 
Informatora” (za lata 1997-1998). W ramach obchodów odbyła się też promocja 
monografii Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, pióra znanego krajowego 
badacza dziejów emigracji, prof. Tadeusza Radzika z Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie3. Po części artystycznej w teatrze POSK-u głos zabrali 
liderzy emigracyjni, a z Polski wicemarszałek Senatu RP Stefan Jurczyk oraz prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski. Obchody 23 lutego 
rozpoczęła Msza Święta dziękczynna, celebrowana w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. 
Wieczorem zaś na scenie teatru POSK-u wykonawcy ze Związku Artystów Scen 
Polskich za Granicą zaprezentowali spektakl pt. Czas spędzony razem. 

W nowe pięćdziesięciolecie ZPWB wprowadził XLI Walny Zjazd, obradujący 
w Londynie w dniach 12-13 kwietnia 1997 roku. To właśnie wtedy zapadła decyzja, 
że 148 członków wieczystych i 140 członków zwykłych będzie tworzyć tzw. Centralne 
Koło (Centralne Koło Członków Indywidualnych ZPwWB) w Londynie. Komen-
tator prasowy T. Nowak życzył nowo wybranemu Zarządowi większej umiejętności 
w angażowaniu całej społeczności emigracyjnej, bo emigracja to nie „wy” albo „my”, 
ale cała polskość na obczyźnie. 

Nie mam najmniejszej wątpliwości – mówił nowo wybrany prezes ZPWB Jan 
Mokrzycki, – że gros pracy Zjednoczenia leży w naszym kraju zamieszkania (…), tu 
musimy wytworzyć atmosferę, w której każdy będzie dumny ze swej polskości i pochodze-
nia. Oczywiście, nie powinniśmy zaniedbać pracy w Europie, tak w Unii Europejskiej, 
jak w Kraju i na Wschodzie. 

Była to ważna deklaracja, gdyż poprzedzała o kilka lat wejście Polski do Unii 
Europejskiej, w rezultacie czego na Wyspy Brytyjskie w poszukiwaniu pracy napłynęły 
setki tysięcy nowych imigrantów z Polski. Tak pokolenie polskiej emigracji wojennej 
i ich dzieci miały realizować misję pomocy rodakom – nowej licznej społeczności 
polskiej w Zjednoczonym Królestwie – tworzącej się wielotysięcznej brytyjskiej 
Polonii. 

O tym, że w sferze działań Zjednoczenia Polskiego pozostawały również sprawy 
Kraju, świadczyły wydarzenia z lata 1997 roku, kiedy to Polskę nawiedziła katastro-
falna powódź. W następstwie tych wydarzeń 8 lipca 1997 roku Zjednoczenie Polskie 
w Wielkiej Brytanii i Polska Fundacja Kulturalna powołały do życia Komitet Powo-
dziowy. Zainicjowane zbiórki dały w rezultacie imponujący efekt, w postaci kwoty 

2  AZPWB, J. Mokrzycki, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, b.p. 
3  Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 1947-1997, Londyn 1997.
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ponad 700 tysięcy funtów, przekazanych na konto Caritas Polska. Organizacja Apelu 
[w sprawie powodzian] leżała w rękach Polskiej Fundacji Kulturalnej i Zjednoczenia  
przy ogromnej pomocy SPK i wielu innych organizacji, jak również PBF – czytamy 
w sprawozdaniu prezesa ZP. Postęp Apelu, jak również dokładne rozliczenia otrzymane 
od Caritas i podziękowania otrzymane od nich, od Prezydenta [Aleksandra] Kwaś-
niewskiego i Premiera [Jerzego] Buzka zostały wydrukowane w „Dzienniku Polskim”. 
Apel podkreślił jak ważną jest rola „Dziennika” w życiu naszej społeczności w Wielkiej 
Brytanii4. Zjednoczenie Polskie i każda z wchodzących w jego skład organizacji 
dały po raz kolejny dowód, że sprawy odległego Kraju Ojczystego zawsze pozostaną 
bliskie ich członkom. 

U progu XXI wieku Zjednoczenie skupiało nadal ponad 80 różnych orga-
nizacji i instytucji polonijnych. Były to: stowarzyszenia zawodowe, stowarzyszenia 
i wspólnoty religijne, stowarzyszenia kombatanckie, kulturalne, sportowe, edukacyjne, 
charytatywne, ekologiczne, młodzieżowe i inne. Na przełomie XX i XXI wieku 
nową jakość wprowadziło utworzenie wspomnianego Centralnego Koła Człon-
ków Indywidualnych ZPWB (CKCI), co stanowiło próbę dostosowania struktur  
Zjednoczenia do szybko zmieniającej się sytuacji demograficznej środowiska polskiego 
na Wyspach Brytyjskich. 

Niniejsze opracowanie stanowi próbę ukazania najważniejszych kierunków 
działalności Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii w latach 1997-2013, 
tj. w okresie, którego nie obejmuje wspomniana monografia Zjednoczenia autorstwa 
prof. Tadeusza Radzika5. 

Zasadniczą perspektywę badawczą stanowią dokonania centralnych organów 
ZPWB, głównie Prezydium, ale też Rady Zjednoczenia czy pełnego Zarządu. Na 
drugim planie pozostają jednak dokonania każdej z kilkudziesięciu organizacji 
członkowskich. Jest to zatem zbiorowy portret dziesiątek i setek, często anonimowych, 
działaczy Zjednoczenia. Przy zasłudze wielu wymienionych i niewymienionych 
z nazwiska działaczy, na podkreślenie zasługuje ofiarna praca (nieliczących godzin) 
prezesów Zjednoczenia, którzy kierowali nim po 1997 roku: Jana Mokrzyckiego, 
Andrzeja Morawicza, Heleny Miziniak, Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza i – w ostat-
nim okresie, po 2013 roku – Tadeusza Stenzla. 

Zasadniczą bazę źródłową opracowania stanowi dokumentacja z obszernego 
Archiwum Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii (AZPWB). Przede wszystkim 
4  Sprawozdanie Prezesa z działalności Prezydium i Biura Zjednoczenia. Kadencja 1997-1999, „Biuletyn 

Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii” (dalej: „Biuletyn ZPWB”) 1999, nr 7, s. 2. Premier RP Jerzy 
Buzek w piśmie wystosowanym do prezesa ZPWB Jana Mokrzyckiego podkreślał: Jestem pod wielkim 
wrażeniem zakresu pomocy udzielonej przez organizacje polskie w  Wielkiej Brytanii osobom dotkniętym 
tragiczną powodzią w ubiegłym roku [tj. 1997]. Przekazana mi lista darów i darczyńców pozwala wyrobić 
sobie opinię o rozmiarze całej akcji na rzecz pomocy powodzianom. Działania wówczas podjęte są kolejnym 
świadectwem niesłabnącego, pomimo oddalenia i  lat emigracji, uczucia łączności z  Macierzą. Widzę 
w tej ofiarności dowód takiej solidarności narodowej, która pozostaje niezależna od miejsca zamieszkania 
(Podziękowanie od Premiera RP Jerzego Buzka, „Biuletyn ZPWB” 1999, nr 7, s. 5). 

5  T. Radzik, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 1947-1997, Londyn 1997. 
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są to: najcenniejsze sprawozdania z okresów poszczególnych dwuletnich kadencji 
czy też pojedynczych lat, ale także nie mniej wartościowe protokoły Walnych Zjaz-
dów Zjednoczenia i różnorakich spotkań oraz korespondencja bieżąca głównych 
organów ZPWB, zwłaszcza Prezydium i Rady Zjednoczenia. Wykorzystano także 
różne wydawnictwa okolicznościowe (jubileuszowe) i pełne cennych informacji 
„Biuletyny” Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. 

Opracowanie to jest w pewnym sensie kontynuacją wspomnianej publikacji 
prof. Tadeusza Radzika, zamykającej datą 1977 roku pierwszy okres pracy Zjedno-
czenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Autorzy



Studia i Materiały • nr 3 (12), wydanie specjalne, 2019, ISSN 2354-0435

I.  
Sprawy organizacyjne Zjednoczenia Polskiego  

w Wielkiej Brytanii 

1. Władze i struktura organizacyjna Zjednoczenia Polskiego 

W strukturze władz Zjednoczenia Polskiego szczególne miejsce zajmowały Walne 
Zjazdy, które, poza wyborem Zarządu, oceniały dotychczasowe poczynania i wytyczały 
kierunki dalszej działalności. 

XLII Walny Zjazd, kończący kadencję 1997-1999, obradował w Polskim 
Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w dniach 27-28 marca 1999 roku. Uczestniczyło 
w nim 80 delegatów z obszaru Wielkiej Brytanii oraz zaproszeni goście. Otwarcia 
Zjazdu dokonał prezes ZP dr Jan Mokrzycki. Przyjęto wnioski i dezyderaty zgłoszone 
przez komisje: programową, indywidualnego członkostwa, finansową i do kontaktów 
z polskimi organizacjami o zasięgu europejskim i światowym. Zjazd wyłonił nowe 
władze ZP w składzie: 

Prezes – dr Jan Mokrzycki;
Wiceprezesi – Paweł Nowak i Edward Hryniewiecki;
Sekretarz Generalny – Helena Miziniak;
Skarbnik – Zbigniew Stączek; 
Członkowie Prezydium –  Ewa Brzeska, Wiktor Moszczyński,  

Mike Oborski, Maria Young, Małgorzata Sztuka, 
Bogdan Szwagrzak; 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Jacek Bernasiński; 
Przewodniczący Komisji Orzekającej – Alicja Dzik-Jurasz1. 

1  „Biuletyn Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii” 2000, nr 8, s. 5. 

Rozdział pierwszy  
O Polskę w Unii Europejskiej (1997-2003)
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Istotną zmianę przyniósł Walny Zjazd Zjednoczenia w dniach 24-25 marca 
2001 roku. Na nowego prezesa organizacji wybrano wówczas przewodniczącego 
Walnego Zjazdu Andrzeja Morawicza2. Podczas wyborów na prezesa ZP, jako że moja 
kandydatura wystawiona została przez p. Z. Gąsowskiego, przekazałem przewodniczenie 
Zjazdu p. K. Mochlińskiemu – wspominał dzień wyboru Andrzej Morawicz. – Spokoj-
nie czekałem na wyniki wyborów w świadomości, że będę gratulować wyboru na prezesa 
[ZP] panu Arturowi Rynkiewiczowi, a tu raptem zaskoczył mnie wynik głosowania 
i wybór mojej osoby na tę zaszczytną funkcję. Oczywiście ten wyraz zaufania sprawił 
mi dużą przyjemność. Przyjaźni ludzie zaczęli mi mówić z serdecznym uśmiechem: 
„Chciałeś to masz! Teraz będziesz w kieracie!”3. 

Fundamentem sukcesów organizacyjnych Zjednoczenia była zgodna, dobrze 
podzielona i zorganizowana współpraca jego Zarządu i Prezydium, a także Biura 
Informacji i Sekretariatu. Tak w 2002 roku pracę organizacji charakteryzował prezes 
Andrzej Morawicz: W codziennej pracy kluczową rolę odgrywa Sekretarz Generalny Jan 
Mokrzycki, sterujący pracami Poland Comes Home4 i reprezentujący nas w sprawach 
odszkodowań [za niewolniczą pracę w Niemczech], a także dbający o naszą obecność 
na Internecie. Wiceprezes [ZP] p. Danuta Andersz wyśmienicie zorganizowała Święto 
Niepodległości i wieczór poświęcony Prymasowi Wyszyńskiemu. Pani Maria Young 
z pełnym poświęceniem zajmowała się Polskim Festiwalem w Bletchley Park, p. Małgosia 
Sztuka prowadziła konkurs dla dzieci „Polscy Lotnicy w bitwie o Wielką Brytanię”, 
a obecnie przejęła redakcję Biuletynu [Zjednoczenia]. P. Zbyszek Stączek z zamiłowaniem 
prowadzi księgowość. Wiceprezes Edward Hryniewiecki i pan Andrzej Tutkaj walczą, 
ażeby młodych wciągać w szeregi członkowskie Zjednoczenia. Pani Krystyna Mochlińska 
czuwa nad kontaktami z IPAKiem i parafiami. Pani Hanka Moszczyńska związana 
z Informatorem od jego zarania planuje następne wydanie, a p. Sławka Wazacz jest nie 
do zastąpienia w prowadzeniu Sekretariatu5. 

Podczas XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, 
13 kwietnia 2003 roku, doszło do zmiany kierownictwa organizacji. W miejsce ustępu-
jącego Andrzeja Morawicza na funkcję prezesa zarządu ZP ponownie wybrano dr. Jana 
Mokrzyckiego. Przewodnicząca obradom Helena Miziniak – jak zapisano w protokole 
– podziękowała ustępującemu prezesowi, Panu Andrzejowi Morawiczowi, za jego wkład 
pracy i życzyła powodzenia nowo wybranym władzom [ZP] z Prezesem dr. Janem Mok-
rzyckim na czele6. Nowy Zarząd na kadencję 2003-2005 ukonstytuował się w składzie:

2  W wyborach na prezesa ZP Andrzej Morawicz otrzymał 35 głosów, zaś kontrkandydat Artur Rynkiewicz 
30 głosów, AZPWB, Protokół z  XLIII Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej Brytanii, sobota- 
-niedziela 24-25 marca 2001, w Sali Teatralnej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, 240 King 
Street w Londynie, s. 10. 

3  A. Morawicz, Rok w życiu prezesa, „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 2. 
4  „Poland Comes Home” to program realizowany przez Zjednoczenie Polskie, mający przybliżyć i ułatwić 

integrację Polski ze strukturami europejskimi. Szerzej na ten temat w dalszej części rozdziału. 
5  A. Morawicz, Rok w życiu prezesa, op. cit., s. 4. 
6  AZPWB, Protokół XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej Brytanii, dnia 13 IV 

2003 w Sali Teatralnej POSK w Londynie, b.p. 
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Prezes – dr Jan Mokrzycki;
Wiceprezesi – Maria Kruczkowska-Young i Edward Hryniewiecki;
Skarbnik – Zbigniew Stączek;
Sekretarz Generalny – Małgorzata Sztuka;
Członkowie –  Janina Kwiatkowska, Helena Miziniak, Krystyna Mochlińska, 

Tadeusz Stenzel, Andrzej Tutkaj. 
Utworzono też komisje: Rewizyjną, Orzekającą i Statutową7. 
Z okazji wyboru dr. Jana Mokrzyckiego na Prezesa ZP 28 kwietnia 2003 roku 

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski wystosował 
z Kraju okolicznościowe pismo gratulacyjne. Niezmiernie cieszy mnie fakt, pisał m.in. 
prof. Andrzej Stelmachowski, iż będę miał przyjemność współpracy z Panem jako 
Prezesem największej organizacji polonijnej w Wielkiej Brytanii. Jestem przekonany, iż 
obecna kadencja będzie pasmem dalszych sukcesów w Pana pracy na rzecz umacniania 
wizerunku Polski i Polaków w Anglii8. 

Struktura ZP na obszarze Wielkiej Brytanii opierała się na sieci ogniw tere-
nowych. Wiosną 2000 roku istniały 32 ogniwa terenowe, podzielone na 5 rejonów:

w rejonie 1. (obejmującym Szkocję): 
1. Glasgow 
2. Aberdeen 
3. Edynburg 
4. Perth; 

w rejonie 2.  (obejmującym północną Anglię): 
5. Bradford 
6. Leeds 
7. Manchester 
8. Sheffield 
9. Scunthorpe;

w rejonie 3.  (obejmującym środkową Anglię i północną Walię): 
10. Coventry 
11. Derby 
12. Nottingham 
13. Leamington Spa 
14. Leicester 
15. Redditch 
16. Northampton 
17. Wellingborough 
18. Birmingham – Penrhos; 

7  AZPWB, Prezydium Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Kadencja 2003-2005, b.d., b.p. 
8  AZPWB, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski do Prezesa Zjedno-

czenia Polskiego w Wielkiej Brytanii dr. Jana Mokrzyckiego, pismo z 28 kwietnia 2003 r., b.p. 
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w rejonie 4.  (obejmującym południowo-zachodnią Anglię i południową Walię): 
19. Cheltenham 
20. Oxford 
21. Swindon 
22. Slough 
23. Trowbridge 
24. Wyspa Wright; 

w rejonie 5.  (obejmującym południowo-wschodnią Anglię): 
25. Okręg Kent 
26. Braintree 
27. Chelmsford 
28. Colchester 
29. Ipswich 
30. Leigh-on-Sea 
31. Witham 
32. Norwich9. 

Liczba organizacji wchodzących w skład Zjednoczenia Polskiego utrzymywała 
się – mimo postępujących zmian pokoleniowych – na wysokim poziomie i pod 
koniec marca 2001 roku wynosiła 9110. 

Ważnym czynnikiem spajającym lokalne społeczności polskie w Wielkiej Bryta-
nii, w ramach Zjednoczenia, i umożliwiającym poznawanie miejscowych problemów 
było utrzymywanie codziennych kontaktów. Sprzyjały temu liczne robocze wizyty 
członków Prezydium ZP, w tym prezesów, w poszczególnych ośrodkach polskich – od 
południowej Anglii po Szkocję. Nie zdradzę żadnych tajemnic – pisał w 2002 roku 
prezes Andrzej Morawicz po wizycie w kilku ośrodkach północnej Anglii, – wszyscy 
dobrze zdajemy [sobie] z nich sprawę: nasze szeregi się kruszą i starszych członków ubywa, 
a co bardziej dynamiczna młodzież wypływa na bardziej szerokie wody. Jednakże ciągle 
wokół parafii życie polskie tętni, dzieci uczęszczają do szkół, może nie tak licznie jak 
kiedyś, jednak gościnność serdeczna jak zawsze. Bardzo miło wspominam te wyjazdy 
i wspaniałych ludzi-społeczników, których poznałem11. 

Oprócz członków zbiorowych (instytucji i organizacji) do Zjednoczenia 
Polskiego należały też setki członków indywidualnych, skupionych w ramach 
Centralnego Koła Członków Indywidualnych (CKCI). 

9  „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 36. 
10  AZPWB, Protokół z  XLIII Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej Brytanii, sobota-niedziela  

24-25  marca 2001, w  Sali Teatralnej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego, 240 King Street 
w Londynie, s. 8. Negatywnym aspektem sprawy była mała aktywność wielu organizacji w  ramach  
Zjednoczenia. Przykładowo, w Walnym Zjeździe ZP w marcu 2001 roku uczestniczyli jedynie przedsta-
wiciele 41 organizacji, co stanowiło niespełna połowę ogólnej liczby organizacji członkowskich (ibidem). 

11  A. Morawicz, Rok w życiu prezesa, op. cit., s. 3. 
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Na brytyjskiej prowincji fundamentem sukcesów struktur Zjednoczenia Pol-
skiego była pełna oddania praca lokalnych działaczy organizacji. Przykładu dostarcza 
prężnie działający ośrodek w Manchesterze, gdzie Zjednoczeniem Polskim przez lata 
kierował społecznik, znany i ceniony także w macierzystym środowisku marynarzy, 
inż. Tadeusz Lesisz (komandor, w latach wojny oficer Polskiej Marynarki Wojennej). 

2.  Centralne Koło Członków Indywidualnych Zjednoczenia Polskiego  
w Wielkiej Brytanii 

Zarząd Zjednoczenia Polskiego dokładał starań, aby rozpropagowywać ideę członko-
stwa indywidualnego, traktowanego jako najlepszy sposób zapewnienia przetrwania 
organizacji w perspektywie wieloletniej (co wynikało z osłabienia wielu organizacji, 
składających się dotąd na Zjednoczenie Polskie; był to nieuchronny rezultat odcho-
dzenia pierwszego, najstarszego pokolenia emigracji wojennej). 

Szerzeniu idei członkostwa indywidualnego służyły akcje popularyzacyjne, 
jak np. prezentowane w publikacjach hasło: Zostań indywidualnym członkiem Zjed-
noczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Zjednoczenie Polskie to każdy z nas, ono nas 
łączy i reprezentuje12. W innej publikacji akcentowano: Zadań wiele, a osób do pracy 
brakuje, dlatego liczymy także na Twój wkład w życie polonijne. Potrzebny jest nam Twój 
entuzjazm, energia, Twoje pomysły i talenty, także Twoja krytyka. Czekamy na Ciebie. 
Wstępując do Zjednoczenia wzmacniasz „polski głos”, który, aby dobrze nas reprezen-
tować, musi być dobrze słyszalny i dlatego właściwie każdy Polak mieszkający w U.K. 
[Zjednoczonym Królestwie], dla własnego dobra, powinien należeć do Zjednoczenia 
Polskiego13. W innym dokumencie podkreślano, że przynależność do Centralnego 
Koła Członków Indywidualnych jest czynnikiem sprzyjającym utrzymaniu polskości 
na Wyspach Brytyjskich w 21. wieku14. Istotne ułatwienia przy zapisie do CKCI ZPWB 
mieli członkowie organizacji należących do Zjednoczenia Polskiego lub do polskiej 
parafii. W takim przypadku niewymagane były rekomendacje osób wprowadzających. 
Wystarczało tylko podać – w blankiecie akcesyjnym – nazwę organizacji lub parafii. 
Nawet w przypadku braku osoby rekomendującej, sprawy członkostwa były z zasady 
załatwiane pozytywnie. Wysokość składek rocznych nie była, jak na warunki bry-
tyjskie, wygórowana i – przynajmniej w roku 2003 – wynosiła 10 funtów (emeryci 
i studenci płacili 5 funtów, członkowie wieczyści zaś 100 funtów)15. 

Nadzwyczajny Zjazd Zjednoczenia w kadencji 1997-1999 poprzez zmiany 
statutowe uregulował kwestie członkostwa indywidualnego ZPWB. Centralne Koło 
Członków Indywidualnych Zjednoczenia systematycznie rozwijało swą działalność 

12  „Biuletyn ZPWB” 1999, nr 7, s. 7. 
13  W. Mier-Jędrzejowicz, M. Olszewski, Koło członków indywidualnych, „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, 

s. 27. 
14  Ulotka reklamująca przynależność do Centralnego Koła Członków Indywidualnych ZP – załącznik do: 

„Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 73-74. 
15  Ibidem, s. 74. 
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społeczno-kulturalną, a liczba jego członków powoli wzrastała. Wiosną 2000 roku 
liczbę członków indywidualnych Zjednoczenia Polskiego określano na około 550 osób, 
w dużej części aktywnych członków poszczególnych organizacji wchodzących w skład 
Zjednoczenia. Jako znaczny sukces traktowano nawiązanie kontaktu z szeregiem osób 
dotychczas nie objętych przez zorganizowane życie polskie16. W naszym Kole [Członków 
Indywidualnych Zjednoczenia] – podkreślano – nie ma podziału na starą i nową 
emigrację, na lepszych i gorszych. Są wśród nas osoby, które zaledwie od kilku lat dzielą 
los emigranta i mimo młodego stażu emigracyjnego, już rwą się, by radzić i pomagać 
innym; są też osoby, których życiorysy, jak pomniki historii, przypominają o bolesnym 
losie żołnierzy-tułaczy. Jest w nim [w Centralnym Kole Członków Indywidualnych 
ZP] miejsce dla każdego, kto chciałby działać dla wspólnego dobra17. Członkowie 
indywidualni otrzymywali roczny „Biuletyn Zjednoczenia” i komunikaty oraz moż-
liwość spotkań, otwartych również dla innych osób zainteresowanych działalnością 
ZP, co pomagało w akcji werbunkowej. Z czasem wśród członków indywidualnych 
zwiększała się liczba przedstawicieli młodego pokolenia. Negatywnym zjawiskiem, 
na co zwracano uwagę na początku 2002 roku, był widoczny brak zainteresowania 
udziałem w pracy Koła ze strony młodych Brytyjczyków pochodzenia polskiego, co 
– jak oceniano – mogło w przyszłości grozić ich zupełnym odsunięciem na margines 
życia polonijnego. I nie pomogą wtedy żale ani pretensje – brzmiała konkluzja – gdyż ich 
udział w kształtowaniu Polonii brytyjskiej jest tak znikomy, że może przestać się liczyć18.

Zasadniczą formą działalności CKCI były realizowane co kilka miesięcy 
(z reguły co kwartał) niedzielne spotkania w Sali Brydżowej POSKlubu z historią, 
kulturą, polityką, z polskim Londynem i ze światem19. Celem owych spotkań było 
poszerzanie wiedzy, a także – na co zwracano szczególną uwagę – zetknięcie się 
z interesującymi, to znaczy mającymi coś ważnego do powiedzenia ludźmi, możność 
zabrania głosu w rzeczowej dyskusji, na koniec – towarzyskie rozmowy przy lampce 
wina20. Niedzielne prelekcje, wygłaszane przez zaproszonych gości, były prowadzone 
przez prezesa Koła. W latach 2001-2002 goszczono trzech prelegentów z zewnątrz. 
Jako pierwszy dr Zbigniew Siemaszko 11 marca 2001 roku wygłosił wykład O losach 
Polaków w Sowietach inaczej. Temat i osoba prelegenta zgromadziły liczne grono 
słuchaczy. Po referacie nastąpiła burzliwa dyskusja. Drugą prelekcję, 24 czerwca 
2001 roku, wygłosiła dr Alina Siomkajło, która mówiła o Polskich Fundacjach 
w Londynie, przedstawiając w uporządkowanej formie zasady funkcjonowania 
ponad trzydziestu z nich. Ogromne zainteresowanie towarzyszyło referatowi znanego 
historyka dr. Józefa Garlińskiego, który odniósł się do zagadnienia Unia Europejska 
i polskie szanse21. 

16  P. Nowak, Indywidualni członkowie Zjednoczenia, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 44. 
17  W. Mier-Jędrzejowicz, M. Olszewski, Koło członków indywidualnych, op. cit., s. 27. 
18  A. Tutkaj, Działalność Koła [CKCI], „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 29. 
19  Ibidem, s. 28. 
20  Ibidem. 
21  Ibidem. 
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Godne podkreślenia jest to, że Koło Członków Indywidualnych dokładało 
starań, by wspomóc działania charytatywne ZP. W roku sprawozdawczym 2000/2001 
pod jego egidą została zorganizowana w POSK-u impreza towarzysko-artystyczna, 
z której dochód przekazano na sierocińce polskie w Kraju, a także na Litwie, Ukrainie 
i w Kazachstanie (łącznie 4600 funtów). 

II.  
Sprawy brytyjskie w działalności Zjednoczenia Polskiego  

w Wielkiej Brytanii 

W kadencji 1997-1999 Zjednoczenie pozostawało obserwatorem w Radzie Polonii 
Świata, oczekując zasadniczych zmian statutowych, które pozwoliłyby na włączenie 
się ZPWB do jej prac. Kolejne organizacje polskie utworzone w okresie po II wojnie 
światowej obchodziły swoje złote jubileusze (Towarzystwo Pomocy Polakom, Koło 
Kobiet Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, Chór im. Karola Szymanowskiego). Zjed-
noczenie było uczestnikiem walnych zjazdów Rady Polonii Świata i Europejskiej Rady 
Wspólnot Polonijnych (Budapeszt, Pułtusk). W dyskusjach coraz częściej powracano 
do kwestii konieczności zabezpieczenia na przyszłość mienia emigracyjnego. 

Duże nadzieje towarzyszyły powstaniu Federacji Polskich Zespołów Folklo-
rystycznych w Wielkiej Brytanii. Był to rezultat trzech festiwali folkloru polskiego, 
które zorganizowano w Leamington Spa w latach 1993, 1995 i 1997. Celem Federacji 
miało być: nawiązywanie kontaktów i rozwijanie przyjaźni między zespołami, a ponadto 
dzielenie się materiałami i wzajemne wspomaganie się22. W 1999 roku Federacja 
skupiała 16 zespołów, rozsianych po całej Wyspie – od Bournemouth na południu po 
Glasgow w Szkocji. W 1999 roku, dzięki Komitetowi Federacji, możliwe było – po 
raz pierwszy w dziejach emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii – zorganizowanie 
wyjazdu pięciu zespołów z Anglii do Polski. Zespoły te uczestniczyły w Światowym 
Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie23. 

1. Współpraca z władzami brytyjskimi 
Do skutecznej realizacji zadań Zjednoczenia niezbędne było utrzymywanie regular-
nych kontaktów z władzami brytyjskimi, zwłaszcza z urzędnikami departamentów 
do spraw polskich i środkowej Europy w Foreign and Commonwealth Office. 
Jeszcze w kadencji 1997-1999, przed objęciem obowiązków w Polsce, Zjednoczenie 
wizytowali nowo wyznaczony ambasador Wielkiej Brytanii i drugi sekretarz. Kontakty 

22  M. Kutereba, F.P.Z.F., „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 33. 
23  Były to zespoły: „Polonez” z Manchesteru, „Wieśniacy” z Birmingham, „Karpaty” z Southampton oraz 

dwa zespoły z Londynu – „Orlęta” i „Karolinka”. Występy dwóch zespołów FPZF („Tatry” z Londynu 
i „Kłosy” z Cambridge) stanowiły ozdobę Festiwalu Polskiego w Bletchley Park w lipcu 1999 r. 



20

O Polskę w Unii Europejskiej (1997-2003)

tego typu służyły omawianiu i rozwiązywaniu szeregu problemów praktycznych, 
takich jak: kwestie wymogów wizowych, sprawa Heleny Wolińskiej-Brus, sprawa 
Au pair24 czy polskich Cyganów (Romów), korzystających z liberalnego miejscowego 
ustawodawstwa w zakresie polityki imigracyjnej i opieki społecznej. Regularne 
spotkania i rozmowy w Immigration Department pomagały wyjaśniać kwestie 
związane z traktowaniem Polaków przy wjeździe do Wielkiej Brytanii oraz w sprawach 
indywidualnych obywateli polskich. 

Kontakty z przedstawicielami władz brytyjskich cechował wysoki poziom 
intensywności i wzajemnej życzliwości. I tak np. w kadencji 2000/2001 roku stosunki 
z brytyjskim MSZ określono jako bardzo dobre25. Odnotowano dość regularne 
spotkania z urzędnikami departamentu do spraw Europy Środkowej. Współpra-
cowano zarówno z pracownikami departamentu do spraw Unii Europejskiej, jak 
i z personelem Ambasady Zjednoczonego Królestwa w Warszawie. Pomoc czynników 
brytyjskich dotyczyła m.in. kwestii odszkodowań dla Polaków przymusowo pracu-
jących w Niemczech w latach II wojny światowej. 

Stosunki z Home Office – przynajmniej w kadencji 2000/2001 – określono 
w sprawozdaniu prezesa ZP jako „grzeczne”. Dzięki ich [Home Office] informacjom 
mogliśmy zamieścić – czytamy w cytowanym sprawozdaniu Jana Mokrzyckiego – 
wiadomości o wjeździe do UK [Zjednoczonego Królestwa] w Internecie, czasem 
możemy pomóc w indywidualnych wypadkach. Dalej monitorujemy traktowanie naszych 
krewnych i znajomych przy wjeździe do Anglii. Ilość osób nie wpuszczonych do UK spada 
powoli, lecz wciąż jest zbyt wysoka i mam nadzieję, że nieformalne spotkanie, na którym 
gościliśmy reprezentantów Immigration Office i Konsulatu RP, pomoże w rozwiązaniu 
tego problemu26. 

2. Upamiętnienie 50-lecia panowania Królowej Elżbiety II
Zjednoczenie Polskie uczestniczyło w 2002 roku w obchodach półwiecza – Złotego 
Jubileuszu – panowania Królowej Elżbiety II, która objęła tron po śmierci ojca, 
Króla Jerzego VI (1952). Uczczenie rocznicy tak drogiej dla Brytyjczyków było ze 
strony mieszkających tu Polaków wyrazem wdzięczności i głębokiego szacunku dla 
konstytucyjnej monarchii Wielkiej Brytanii, zapewniającej wszelkie warunki do 
rozwoju polskiego życia społecznego na Wyspach. 

Główna uroczystość jubileuszowa z udziałem polskiego środowiska na Wyspach 
odbyła się w Ognisku Polskim przy Exhibition Road w dzielnicy Kensington & Chelsea.  
Przybył gość honorowy – kuzyn Królowej, Jego Królewska Wysokość Edward Książę 

24  Au pair to program łączący elementy wymiany młodzieżowej z programem zatrudnienia cudzoziemców. 
Uczestnicy programu Au pair otrzymują od goszczącej rodziny bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie, 
a niekiedy także niewielkie kieszonkowe, w zamian za pomoc w pracach domowych czy opiekę nad 
dziećmi. Celem takich wyjazdów jest nauka języka kraju goszczącego i poznanie jego kultury. 

25  J. Mokrzycki, Sprawozdanie prezesa Zjednoczenia, „Biuletyn ZPWB” 2001, nr 9, s. 3. 
26  Ibidem. 
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Kentu, który przy wielu wcześniejszych okazjach dał się poznać jako oddany przyjaciel 
Polski i Polaków. Chociaż obecność księcia Kentu w Ognisku Polskim była „funkcją 
oficjalną”, zaznaczoną w Court Cirular, Książę życzył sobie, ażeby okazja nie była 
sztywna, formalna. W związku z powyższym goszczony był Duke of Kent przy stole 
pp. Wincentych Koziell Poklewskich. Pan Koziell Poklewski jest przyjacielem Duke of 
Kent od 1940 roku. Prezes [Zjednoczenia Polskiego] Andrzej Morawicz gościł przy 
swoim stole pana ambasadora Stanisława Komorowskiego, Prezydenta i panią Karolinę 
Kaczorowskich, przybyłego specjalnie na tę okazję byłego dowódcę Polskiego Lotnictwa 
gen. Mieczysława Walentynowicza z małżonką, panią Irenę Delmar i pana płk. Tadeusza 
Andersza27. Do uroczystej kolacji zasiadło 150 osób, krótkie okolicznościowe prze-
mówienie wygłosił prezes ZP Andrzej Morawicz. Poza podziękowaniami dla Księcia 
Kentu za zaszczytną obecność i ciągle okazywaną Polakom życzliwość, odczytał Loyal 
Address, wystosowany przezeń, jako prezesa ZP, do Królowej Elżbiety II. Ambasador 
Stanisław Komorowski wzniósł the Loyal Toast. Polskim akcentem uroczystości było 
„odśpiewane z werwą” dla Jubilatki sto lat. Toast The President of Poland wzniósł 
Książę Kentu. Uroczystości w Ognisku Polskim – powszechnie oceniane jako bardzo 
udane - przygotowały panie z Komitetu Organizacyjnego. 

3.  Kontakty z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i konsularnymi 
W kadencji 1997-1999 z żalem pożegnano bardzo popularnego konsula generalnego 
RP w Londynie Jacka Starościaka, który wraz z małżonką Dorotą wyjeżdżał do nowej 
palcówki. W czasie swojej dwuipółletniej kadencji w Londynie konsul zdobył uznanie 
i sympatię całej polskiej społeczności na Wyspach. 14 sierpnia 1998 roku żegnano 
państwa Starościaków w Sali Malinowej POSK-u przemówieniami prezesa ZPWB 
Jana Mokrzyckiego i sekretarza generalnego Zjednoczenia Heleny Miziniak. Zebrani 
życzyli konsulowi dalszej owocnej pracy dla dobra Polski na nowym stanowisku 
szefa Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego 
w Sztokholmie.

W październiku 1999 roku członkowie Zarządu Zjednoczenia powitali  
w  Londynie nowo mianowanego ambasadora RP przy Dworze św. Jakuba,  
dr. Stanisława Komorowskiego, (który 13 października złożył listy uwierzytelniające 
na ręce Królowej Elżbiety II). Jedną z pierwszych czynności nowo mianowanego 
przedstawiciela Polski było uhonorowanie 5 listopada 1999 roku Anny Moszczyńskiej 
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez Ministra Kultury i Sztuki 
RP Andrzeja Zakrzewskiego. Oprócz nowego ambasadora RP polska społeczność 
Londynu powitała nowego konsula generalnego – dr. Tomasza Trafasa. Kontakty 
Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, zarówno z nowym ambasado-
rem Rzeczypospolitej, jak i nowo mianowanym konsulem, układały się znakomicie. 

27  50-lecie panowania Królowej Elżbiety II. Uroczystości w Ognisku Polskim w Londynie, „Biuletyn ZPWB” 
2003, nr 11, s. 64. 
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W styczniu 2001 roku Zjednoczenie pożegnało z żalem konsul Hannę Zawiszę. 
Podczas uroczystości Zjednoczenie występowało w imieniu wszystkich organizacji 
członkowskich. Dziękowano konsul, która – jak podkreślano – przemiłą osobowoś-
cią i uśmiechem ujęła wszystkich i której będzie nam bardzo brakować28. 25 czerwca 
2002 roku polska społeczność z udziałem członków Zjednoczenia pożegnała 
w POSK-u Konsula RP do spraw Emigracji Andrzeja Krężela. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze, gdyż sam konsul, jak i jego małżonka, w czasie pobytu na 
londyńskiej placówce zaskarbili sobie przyjaźń i sympatię ogółu. W dowód pamięci 
i wdzięczności Andrzej Krężel otrzymał na pamiątkę obraz artystki malarki Janiny 
Baranowskiej. 

4. 80. urodziny Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
Zjednoczenie Polskie zorganizowało 26 listopada 1999 roku 80. urodziny prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego. W wypełnionej po brzegi Sali Teatralnej POSK-u obecni 
byli liczni goście zarówno z Kraju, jak i z Wielkiej Brytanii. Jak każda rocznica, tak 
również i ta, skłoniła organizatorów programu słowno-muzycznego do spojrzenia wstecz, 
czyli do Ziemi Białostockiej i całej drogi, która doprowadziła Jubilata do najwyższej 
godności Prezydenta RP w roku 198929. Program artystyczny przygotowany z okazji 
rocznicy przez Związek Artystów Scen Polskich nosił tytuł „Portrety Prezydenta”. 

5. Zagadnienia młodzieży (edukacja i sport) 
W działalności na rzecz Polaków na Wyspach Brytyjskich szczególne miejsce zajmo-
wały kwestie edukacji, a zwłaszcza – kluczowe dla zachowania tożsamości narodowej 
– nauczanie języka polskiego. Dlatego Zjednoczenie zaangażowało się wraz z Polską 
Macierzą Szkolną w akcję przeciwstawienia się planom zakończenia egzaminów 
z języka polskiego na poziomie A-level. Sukcesem zakończyła się zorganizowana 
w Parlamencie akcja zbierania poparcia deputowanych („Early Day Motion”), którą 
swoimi podpisami wsparło 120 spośród nich. XLII Walny Zjazd ZP, obradujący 
w marcu 1999 roku, przyjął rezolucję w tej sprawie. Akcentowano zadowolenie 
[Walnego Zjazdu] z wyników akcji podjętej w sprawie przywrócenia egzaminu z języka 
polskiego GCE A-level w brytyjskim systemie nauczania języków obcych. Zjazd zobowiązał 
Zarząd Zjednoczenia do większego nagłaśniania potrzeby utrzymania systemu Szkół 
Przedmiotów Ojczystych i innych ośrodków nauczania, w których młodzież mogłaby 
zapoznawać się z kulturą i obyczajami [polskimi] oraz uczyć się języka polskiego, tak 
żeby ilość kandydatów stających do egzaminu GCE A-level usprawiedliwiała podjętą 
przez Zarząd akcję EDM30. Zjednoczenie zacieśniało współpracę ze Zrzeszeniem 

28  Ibidem, s. 5. 
29  80. urodziny Prezydenta, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 17. Ryszard Kaczorowski objął Urząd Prezy-

denta RP w lipcu 1989 r. po niespodziewanej śmierci poprzednika – Prezydenta RP Kazimierza Sabbata. 
30  „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 3-4. 
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Nauczycielstwa Polskiego za Granicą. Celem było m.in. utrzymanie kierunku 
ideowego w Szkołach Przedmiotów Ojczystych i wśród nauczycieli (co było istotne 
ze względu na zmiany pokoleniowe kadr pedagogicznych)31. 

Zjednoczenie zawsze było otwarte na zagadnienia sportu polonijnego. Popierało 
Związek Polskich Klubów Sportowych i organizowane przezeń, przy pomocy Sto-
warzyszenia Polskich Kombatantów, doroczne mistrzostwa piłki nożnej. Wspierano 
też mistrzostwa lekkoatletyczne, od wielu już lat organizowane przez londyńskie 
Koło SPK nr 30. Ponadto ZP było jednym z liczących się sponsorów Światowych 
Mistrzostw Piłki Nożnej dla niepełnosprawnej młodzieży (odbyły się one latem 
1998 roku; pierwsze miejsce zajęła drużyna polska). Duże znaczenie miało powołanie 
do życia Federacji Sportu Polonijnego. 

Oprócz spraw edukacji młodego pokolenia Polonii w zasięgu zainteresowania 
Zjednoczenia pozostawały kwestie treści nauczania szkół angielskich. W roku spra-
wozdawczym 2000/2001 Prezydium Zjednoczenia zajęło się sprawą podręcznika dla 
angielskich szkół średnich pt. Twentieth Century World wydawnictwa Nelson Thorne, 
zawierającego bulwersujące opinię polską stwierdzenie, że Francuzi, Ukraińcy i Polacy 
współpracowali z Niemcami w mordowaniu Żydów. Protesty Zjednoczenia, Lorda 
i Lady Belhaven oraz Polaków z Cheltenham i wielu osób prywatnych spowodowały, 
że wydawnictwo wycofało publikację z rynku. Co więcej, po konferencji w siedzibie 
Zjednoczenia Polskiego w POSK-u, zamieściło w nowym wydaniu tekst uwzględ-
niający zasługi „Żegoty” w ratowaniu Żydów. 

Wysoką rangę w życiu polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii zyskały – 
organizowane przez Polską Macierz Szkolną (członka ZPwWB) – Konkursy Wiedzy 
o Polsce i Jej Języku. Konkursy, poza aspektem poznawczym, niosły wielki walor 
wychowawczy, w czym znacznie wspierały wysiłki polonijnych pedagogów. 

W 2002 roku do konkursu zorganizowanego w niedzielę 3 marca przystąpiło 
siedem szkół (Chiswick, Devonia, Ealing, który wystawił aż dwie drużyny ze względu 
na bardzo dużą liczbę uczniów – ponad 500, a także szkoły w Putney-Wimbledon 
i Willesden w Londynie oraz Nottingham i Slough). Szkoła św. Kazimierza z Notting-
ham wykorzystała konkurs do zrealizowania autokarowej wycieczki do Londynu dla 
wychowanków, w celu m.in. zwiedzenia POSK-u. Zasady konkursu były przejrzyste. 
Jak relacjonowała prezes PMS Aleksandra Podhorodecka: Pytania były kierowane po 
kolei do poszczególnych dzieci. Każdy uczestnik musiał odpowiedzieć na trzy pytania. 
Jeśli nie znali poprawnej odpowiedzi, mogli zwrócić się o pomoc do towarzyszy w swojej 
grupie. W takim wypadku, jeśli odpowiedzieli poprawnie, szkoła otrzymywała jeden 
punkt, zamiast 3, a „pomocnik” dostawał dodatkowy punkt. Ponieważ w konkursie 
wzięło udział 57 dzieci, a każde odpowiadało na trzy pytania, to w sumie trzeba było 
przygotować blisko 200 pytań. Wcale niełatwe zadanie, biorąc pod uwagę rozpiętość 
wieku i znajomość tematu. Jest rzeczą jasną, że były różnice w trudności zadawanych 
pytań. To było nieuniknione! Ale, jak wiadomo z konkursów telewizyjnych „Milionerzy” 
31  Ibidem, s. 5. 
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[ang. Who Wants to Be a Millionaire?], tylko te pytania są łatwe, na które znamy 
odpowiedź. Na konkursie Polszczyzna – Ojczyzna sytuacja była dokładnie taka sama. (…) 
Trzeba powiedzieć, że młodzi zachowywali się doskonale. Byli weseli, przejęci, zaabsor-
bowani tematem i bardzo wobec siebie sprawiedliwi. Miło było na nich patrzeć. Myślę, 
że nie żałowali, że przyjechali na konkurs, a może się też i przy okazji czegoś nauczyli32. 

Zasługi Polskiej Macierzy Szkolnej w dziele wychowywania młodego pokolenia 
Polaków w Wielkiej Brytanii zostały podkreślone w 2003 roku podczas obchodów 
50-lecia PMS (1953-2003). Główne obchody odbyły się w Londynie w dniach 
17-18 maja 2003 roku w POSK-u i w kościele polskim pw. św. Andrzeja Boboli33. 

6. Zagadnienia starszego pokolenia 
Oprócz spraw młodego pokolenia uwagę Zjednoczenia skupiały problemy opieki nad 
odchodzącym najstarszym pokoleniem emigrantów. Rozmowy toczone z osobami 
prywatnymi i organizacjami przekonały Zarząd ZPWB o potrzebie istnienia domu 
opieki (polskiego „nursing home”) w okolicach Londynu. Prowadzono konsultacje 
nad znalezieniem właściwej organizacji, która mogłaby prowadzić taką instytucję 
opiekuńczą. Szukano odpowiedniego obiektu, a także środków finansowych, koniecz-
nych do zapewnienia skutecznej realizacji tak postawionych zadań. 

Z kierownictwem Social Services Department dzielnicy Hammersmith & 
Fulham oraz Zarządem POSK-u rozmawiano na temat założenia Day Centre dla 
Polaków. Z władzami dzielnicy współpracowano też w zakresie poprawy jakości 
życia osób starszych. 

7. Wspieranie życia religijnego
Dużą popularnością cieszyły się tradycyjne pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej 
Szkaplerznej i św. Szymona Stocka w Aylesford, w hrabstwie Kent. Niezwykle uro-
czysta była 46. pielgrzymka na początku września 1998 roku, w 20-lecie pontyfikatu 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Dr Jan Mokrzycki sygnował w imieniu organizacji 
społecznych posłanie z wyrazami wdzięczności i hołdu za lata posługi Jana Pawła II. 
Podniosły charakter miała 47. pielgrzymka w 1999 roku, połączona z uczczeniem 
60. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 5 września dwa tysiące pielgrzymów 
złożyło hołd pamięci wszystkim poległym obrońcom Ojczyzny. Jednak szczególny 
charakter miała pielgrzymka w Roku Jubileuszowym – 2000. Jak pisano w „Biuletynie 
Zjednoczenia”: zgromadziła ona olbrzymią ilość rodaków z wielu odległych miejscowości, 
którzy pod przewodnictwem rektora PMK [Polskiej Misji Katolickiej] ks. Infułata 
S. Świerczyńskiego oraz księży dziekanów, proboszczów i wikarych z 37 parafii polskich 
dziękowali Bogu za minione stulecie i prosili o łaski na nadchodzące tysiąclecie34. 
32  A. Podhorodecka, Polszczyzna-Ojczyzna. Konkurs Wiedzy o Polsce i Jej Języku, „Biuletyn ZPWB” 2003, 

nr 11, s. 53-54. 
33  A. Podhorodecka, Do wiadomości, „Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 55. 
34  48. pielgrzymka do Aylesford, „Biuletyn ZPWB” 2001, nr 9, s. 18. 
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W okresie noworocznym wszystkie środowiska skupione w ramach Zjedno-
czenia gromadziły się na tradycyjnych spotkaniach opłatkowych. Wśród wielu takich 
imprez wyróżniały się spotkania na Devonia Road u księdza infułata Stanisława 
Świerczyńskiego, Rektora Polskiej Misji Katolickiej na Anglię i Walię. Jak co roku na 
Devonię przybywali przedstawiciele wszystkich organizacji i placówek społecznych, 
kulturalnych i religijnych. Na Opłatku 24 stycznia 2002 roku atmosfera była jak przy 
rodzinnym stole, ciepła i serdeczna – relacjonowano w „Biuletynie Zjednoczenia”. – 
Dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń i kolędowanie35. Ksiądz Rektor Świerczyński 
podsumował wieczór specjalnie przygotowanymi Dobrymi radami:

Trochę grzeczności w przyjaciół gronie
Czasem słów kilka w cudzej obronie
Trochę szczerości wobec sąsiada
Trochę pomocy, gdy ktoś upada
Trochę pochwały komuś za życia
A także obcych błędów ukrycia
Nad „własnym ja” trochę kontroli
Trochę współczucia, gdy kogoś boli. 
Trochę Krwi Zimnej w nieszczęścia chwili 
Trochę Czci dla tych, co wiek przeżyli
Trochę mniej wzgardy, dla tych co mali 
I trochę serca, nie z samej stali
Trochę mniej cenić własne cierpienia 
Za to bliźniemu ulżyć brzemienia
Trochę rozsądku, nienawiść gasi
Trochę poświęceń, trochę miłości.
A szczęście w każdym miejscu zagości36. 

W niedzielę 1 września 2002 roku, podczas jubileuszowej 50. pielgrzymki do 
Aylesford, duszpasterz Emigracji ks. abp Szczepan Wesoły złożył oficjalne podzięko-
wanie ks. infułatowi Stanisławowi Świerczyńskiemu za lata posługi na stanowisku 
Rektora PMK w Anglii i Walii. Zarazem przedstawił Jego następcę ks. prałata 
Tadeusza Kuklę. Początki jego pracy na gruncie brytyjskim sięgały 1974 roku, kiedy 
za zgodą angielskich katolickich władz kościelnych został, z nominacji ks. biskupa 
Władysława Rubina, duszpasterzem akademickim na Londyn i Anglię. Środowiska 
skupione w Zjednoczeniu Polskim, wraz z Zarządem organizacji, otoczyły nowego 
duszpasterza Polaków w Anglii i Walii modlitwą i codzienną bliską współpracą37. 

35  „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 1. 
36  Ibidem.
37  W „Biuletynie ZPWB” z marca 2003 roku przybliżono czytelnikom dotychczasowe dokonania nowego 

ks. Rektora, w tym szczególnie początki jego posługi duszpasterskiej w Zjednoczonym Królestwie: Od 
początku posługi [w Anglii w 1974 roku] nawiązał ścisłą współpracę ze Zrzeszeniem Studentów Polskich na 
Obczyźnie, do którego należała młodzież wyłącznie emigracyjna. Działacze Zrzeszenia stworzyli wkrótce filar 
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Odchodzącego Rektora [ks. infułata Stanisława Świerczyńskiego] będziemy 
pamiętać – podkreślano w okolicznościowym materiale zamieszczonym w „Biuletynie” 
ZP – jako doskonałego oratora, który swoje kazania i wystąpienia publiczne ubarwiał 
pięknymi cytatami z polskiej poezji: Tuwim, Kochanowski, Wyspiański, czy jego ulubiony 
Norwid. Któż z nas zapomni? „Wdzięczni jesteśmy Opatrzności, że w tych niełatwych 
czasach był z nami” – powiedział w swym pożegnaniu Prezydent R. Kaczorowski. Trudno 
o lepsze słowa38.

Ze względu na nieubłagany upływ czasu były to lata gwałtownego kurczenia 
się szeregów weteranów – odchodzącego pokolenia niezłomnych Polaków, pierwszego 
pokolenia emigracji. Polem bliskiej współpracy z działającymi jeszcze organizacjami 
kombatanckimi było zagadnienie Akt Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. 

8. Sprawa odszkodowań za pracę niewolniczą w III Rzeszy
Zjednoczenie angażowało się również w sprawę odszkodowań dla więźniów niemie-
ckich obozów koncentracyjnych, obozów pracy i osób przymusowo zatrudnionych 
w latach wojny w niemieckich fabrykach i gospodarstwach rolnych. Informowano 
zainteresowanych o ich sytuacji prawnej i możliwościach uzyskania świadczeń. 
Prowadzono też rozmowy na gruncie brytyjskim. Jak informowano wiosną 2000 roku: 
Zjednoczenie Polskie w WB wywiera dość silną presję na Brytyjskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, które nie bardzo było zainteresowane sprawą odszkodowań. Liczne 
spotkania i rozmowy z przyjaznymi nam członkami parlamentu przyniosły poparcie 
brytyjskich władz. Pozostaje jeszcze problem weryfikacji i administracji samych wypłat. 
Jesteśmy przeciwni administrowaniu tego w Niemczech. Trudności językowe, biurokracja 
niemiecka, a przede wszystkim problemy psychologiczne czynią tę opcję dla nas nie do 
przyjęcia. Przy współpracy władz polskich i Kongresu Amerykańskiego, wygląda w tej 
chwili, że weryfikacja roszczeń i wypłata będą się mogły odbyć na terenie Wielkiej 

Duszpasterstwa Akademickiego. Budując wspólnotę akademicką, szukał ks. Kukla studentów, odwiedzając 
polskie koła studenckie rozsiane po uniwersytetach w Londynie i w Anglii. Początkowo Msze św. odprawiał 
ks. Kukla w kaplicy More Mouse, a po roku niedzielne Msze św. przeniesiono do wynajętej od księży filipinów 
kaplicy Little Brompton Oratory przy Knightsbridge w  Londynie. Jednocześnie organizował duszpasterz 
spotkania biblijne, grupy dyskusyjne, pielgrzymki do Ziemi Świętej, prelekcje i dyskusje z udziałem ludzi 
z kręgów nie tylko ściśle religijnych, ale też artystycznych, literackich, naukowych czy politycznych. Dzięki 
duszpasterzowi gościli w Little Brompton Oratory m.in. W. Bartoszewski, W. Chrzanowski, Cz. Miłosz, 
J. Turowicz, ks. F. Blachnicki. Organizował też ks. Kukla rekolekcje adwentowe i wielkopostne, które cieszyły 
się dużą popularnością („Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 1). W komentarzach po wyborze ks. prałata 
Kukli na nowego Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii zwracano uwagę na jego duże 
doświadczenie w zakresie pomocy młodzieży przybywającej z Kraju do Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza 
dla wychodźców z  emigracji „solidarnościowej” (ibidem, s. 2). To doświadczenie już wkrótce miało 
okazać się bezcenne, gdy w  związku z   wejściem Polski do Unii Europejskiej, do Wielkiej Brytanii 
napłynęła w celach zarobkowych nowa, wielka fala polskich imigrantów. 

38  „Wieczór wdzięczności”. Pożegnanie ks. Infułata Stanisława Świerczyńskiego, „Biuletyn ZPWB” 2003, 
nr 11, s. 62. 
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Brytanii, choć wiele szczegółów jest jeszcze do załatwienia39. W kadencji 2000/2001 
prezes Jan Mokrzycki, wraz z Bożeną Michałowską i Martinem Dayem (z firmy 
adwokackiej Leigh&Day), uczestniczył – jako reprezentant Polaków mieszkających 
poza Krajem – w rozmowach z Komisją Niemieckiego Parlamentu. Rozmowy wpły-
nęły na stanowisko strony niemieckiej, która miała zapewnić należyte traktowanie 
osób uprawnionych do odszkodowań. 

Wypłaty dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się latem 
2001 roku (cztery odszkodowania wypłacono w sierpniu) i jesienią (36 odszkodowań 
wypłacono w październiku). Na masową skalę akcja odszkodowawcza ruszyła na 
początku 2002 roku. Do marca 2003 roku, na około 1800 podań o odszkodowanie, 
jakie napłynęły z obszaru Wielkiej Brytanii, wypłacono pierwszą ratę ponad tysiącowi 
ludzi. Do pomyślnego zakończenia sprawy pozostało rozpatrzenie tylko tych podań, 
w których brak było jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej uprawnienia, 
względnie dokumentacja ta była niewystarczająca. Takie niepełne podania były 
wysyłane do odpowiedniej komórki Czerwonego Krzyża, a w razie niepowodzenia 
i tych poszukiwań, do specjalnie powołanego biura, które przeszukiwało niemieckie 
archiwa. W sprawach decyzji odmownych istniała jeszcze – jak informowano – 
droga odwoławcza. Oczekiwano, że wszystkie wypłaty drugiej transzy odszkodowań 
zakończą się w 2004 roku40. 

Prowadzenie przez Zjednoczenie Polskie sprawy odszkodowań i pomyślne 
zakończenie tego procesu stanowiły znaczne osiągnięcie organizacji, w tym odpo-
wiedzialnego za ten element aktywności ZP Jana Mokrzyckiego. 

9. Festiwale Polskie w Bletchley Park 
Istotnym polem promocji Polski na gruncie brytyjskim stały się festiwale organizowane 
corocznie w Bletchley Park, koło Milton Keynes, na północny zachód od Londynu 
(w miejscu tajnym aż do 1967 roku, gdzie podczas II wojny światowej znajdowało 
się centrum brytyjskich służb, zajmujących się łamaniem kodów niemieckiej armii). 
Imprezy, składające się na to unikatowe polskie święto na ziemi brytyjskiej, odbywały 
się w olbrzymim parku otaczającym centrum wywiadu. Wśród innych zaintereso-
wanych podmiotów, organizatorem kolejnych festiwali było Zjednoczenie Polskie 
w Wielkiej Brytanii. 

Okazja do zorganizowania obchodów po raz pierwszy pojawiła się 25 lipca 
1999 roku, w okrągłą 60. rocznicę przekazania sekretu „Enigmy” przez wywiad polski 

39  J. Mokrzycki, Odszkodowania od Niemców, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 53. 
40  W połowie kwietnia 2003 roku przewodniczący Rady Polonii Świata Les S. Kuczyński podkreślał, że 

sprawy wypłat są najlepiej prowadzone wśród środowisk polonijnych Wielkiej Brytanii [!] oraz Kanady, 
Australii i USA. Łącznie, w skali światowej, do połowy kwietnia 2003 roku wypłacono z Niemieckiego 
Funduszu Odszkodowawczego, poprzez siedem organizacji partnerskich, środki dla 1,2 mln osób 
z  79  krajów (AZPWB, Przewodniczący Rady Polonii Świata Les S. Kuczyński do członków Rady 
Polonii Świata, pismo z 14 kwietnia 2003 roku, b.p.). 
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naszym francuskim i brytyjskim aliantom (w podwarszawskich Pyrach w lipcu 
1939 roku). Pierwszy Polski Festiwal w Bletchley Park zorganizowano w dniach 
23-25 lipca 1999 roku. Komitet Organizacyjny stanowili: dr Jan Mokrzycki,  
Helena Miziniak, Maria Kutereba, Maria Young, Juliusz Englert, Artur Rynkie-
wicz oraz władze Bletchley Park Trust. Patronat nad Festiwalem objęli ostatni 
Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski oraz Sir Nigel Hobbs, 
Lord Buckinghamshire. W Festiwalu 1999 roku uczestniczyli przedstawiciele 
władz polskich i brytyjskich oraz mediów. W przygotowaniach pomagały liczne 
organizacje, jak Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Związek Harcerstwa 
Polskiego czy Federacja Polskich Zespołów Folkloru. Polski Festiwal rozpoczęto 
otwarciem wystawy „Od Enigmy do Unii Europejskiej”, w której zorganizowaniu 
z ramienia ZPWB uczestniczyła Helena Miziniak. W stworzeniu wystawy duży 
udział miało SPK WB, które udostępniło wiele z wykorzystanych materiałów. 
Ekspozycja prezentowała polską walkę o wolność od złamania szyfrów „Enigmy”, 
poprzez II wojnę światową, czasy emigracji, aż po przemiany lat 1989-1990 
i aspiracje Rzeczypospolitej do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. 
Specjalnie uczczono polskich uczonych-kryptologów z Biura Szyfrów, którzy, 
łamiąc jeszcze w latach 30. XX wieku kody niemieckiej maszyny szyfrującej 
„Enigma”, znacznie przyspieszyli pokonanie III Rzeszy. Festiwalowi w 1999 roku 
towarzyszyło wiele imprez, takich jak koncerty chopinowskie w wykonaniu Ewy 
Osińskiej-Mitko z Paryża i Simona Mullighana, występy polskich zespołów pieśni 
i tańca: „Tatry” z Londynu i „Kłosy” z Cambridge oraz kobziarzy. Odbył się też 
pokaz kadetów. Istniała możliwość zwiedzenia kilku wystaw polskiej sztuki. Wśród 
stoisk prezentujących dokonania Polski w ostatnim okresie i działalność polskich 
instytucji społecznych w Wielkiej Brytanii było też stoisko Zjednoczenia Polskiego. 

Festiwale w Bletchley służyły zaprezentowaniu Brytyjczykom dokonań Polski 
w dziele rozgromienia Niemiec. Te duże, licznie odwiedzane imprezy były szeroko 
komentowane zarówno wśród Polaków na Wyspach Brytyjskich i na całym świecie, 
jak i – co szczególnie cenne – wśród Brytyjczyków. Stanowiły też pole do owocnej 
partnerskiej współpracy z gospodarzami brytyjskimi. Podczas uroczystego bankietu, 
wydanego przy okazji pierwszego Festiwalu w roku 1999, z satysfakcją przyjęto 
przemówienie przedstawiciela Brytyjskiego Sztabu Generalnego, admirała Westa, 
który podkreślił, że przekazanie sekretu Enigmy Aliantom [w 1939 roku] było wspa-
niałomyślnym darem Polaków. Z pewnością skróciło to przebieg wojny o przynajmniej 
dwa lata i ocaliło życie setkom tysięcy żołnierzy alianckich41. Wypowiedź ta stanowiła 
potwierdzenie przewartościowań strony brytyjskiej w zakresie oceny wkładu polskiego 
w zwycięstwo nad Niemcami42. 

41  „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 8-9. 
42  W przemówieniu wygłoszonym podczas wspomnianego bankietu prezes ZP Jan Mokrzycki akcentował: 

[…] jedna rzecz od lat nas denerwowała. Ogromne osiągnięcia Polskich Sił Zbrojnych w czasie II Wojny 
Światowej są pomniejszane lub zapominane przez naszych Aliantów. Prawdę mówiąc, więcej do nich wagi 
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Niezwykły sukces pierwszego Festiwalu Polskiego w Bletchley Park sprawił, że 
jego władze zaproponowały Zjednoczeniu Polskiemu organizowanie takich imprez 
corocznie. Kolejny zatem Festiwal odbył się już w lipcu 2000 roku. Centrum 
brytyjskich służb kryptologicznych stało się miejscem odwiedzin tysięcy Polaków. 
W obecności ministra Witolda Sobkowa otwarto nową Polską Salę. Mimo zimnej 
pogody Msza Święta polowa uwieńczona była obecnością kilkuset wiernych – czytamy 
w sprawozdaniu z obchodów. – W ciągu dnia rodacy z całej Wielkiej Brytanii mieli 
okazję spotkania znajomych i odwiedzenia wielu stoisk i atrakcji. Przygnębienie spowo-
dowane typowo zimną i mokrą pogodą rozwiewał widok pani Marii Young, koordynatora 
Festiwalu, pędzącej na srebrnej hulajnodze, z grzywą rozwianych kasztanowych włosów43. 
Akcentowano, że coroczne imprezy w Bletchley Park, stanowiące formę informowania 
opinii brytyjskiej o wkładzie Polski w pokonanie III Rzeszy, przyczyniły się do 
istotnych przewartościowań ocen na ten temat u partnerów brytyjskich. Widomym 
znakiem tego stało się przekazanie w Warszawie przez młodszego syna Królowej 
Elżbiety II, Księcia Andrzeja, egzemplarza maszyny szyfrującej „Enigma” premierowi 
Rządu RP Jerzemu Buzkowi. 

Trzeci Polski Festiwal odbył się w Bletchley Park w dniach 21-22 lipca 
2001 roku. Program Festiwalu był tak skonstruowany, aby trafiał zarówno do 
publiczności polskiej, jak i brytyjskiej. Zwiedzający byli oprowadzani po wszystkich 
atrakcjach rozległego terenu imprezy przez polsko- i angielskojęzycznych przewodni-
ków. Tak jak poprzednio, pełną informację o festiwalu zapewniała specjalna wkładka 
do „Dziennika Polskiego” (8 stron w języku angielskim, a w tym – mapa terenu, 
program imprez festiwalowych, artykuły, ilustracje i ogłoszenia). W 2001 roku najważ-
niejszym punktem była wystawa pt. „Polska od 1939 do NATO” autorstwa Heleny 
Miziniak. Z pomocą londyńskiego Instytutu Polskiego i Muzeum im. Generała 
Sikorskiego zaprezentowano interesującą wystawę mundurów, odznaczeń wojsko-
wych i dokumentów z czasów II wojny światowej, a także wystawę „Polacy w bitwie 
powietrznej o Anglię”. Na tę ostatnią ekspozycję złożyły się prace konkursowe dzieci 
z ośmiu polskich szkół sobotnich w Anglii. Łącznie do konkursu zgłoszono blisko 
sto prac. Ich wysoki poziom stanowił duże wyzwanie dla jury. Ostatecznie przyznano 
15 nagród indywidualnych w dwóch grupach (prac plastycznych i pisanych) oraz 
w różnych kategoriach wiekowych. Pierwsze nagrody (po 100 funtów) otrzymali 
w zakresie prac plastycznych: Patrick McCarn (6 lat), Piotr Woźny (12 lat) i Ewa 
Halls (17 lat), a w zakresie prac pisanych: Kasia Migda (13 lat) i Andrzej Wilczyński 
(15 lat). Specjalne nagrody jury otrzymały dwie szkoły – Polska Szkoła Sobotnia 

przywiązują nasi byli wrogowie niż Wy tu. Jedynie polscy piloci w Bitwie o Wielką Brytanię otrzymują 
właściwe uznanie. Polskie zwycięstwo pod Monte Cassino, walki Pierwszej Dywizji Pancernej w Niemczech 
i Holandii i Brygady Spadochronowej pod Arnhem pozostają na marginesie. Nieprawdopodobne sukcesy 
wywiadu Armii Krajowej, który ostrzegł, po czym przesłał rysunki techniczne, a wreszcie części rakiet 
niemieckich, teraz dopiero zostają częściowo uznane (Tłumaczenie przemówienia wygłoszonego przez 
prezesa Jana Mokrzyckiego na bankiecie, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 10). 

43  J. Mokrzycki, Sprawozdanie prezesa Zjednoczenia, op. cit., s. 2. 
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im. Tadeusza Czackiego w Sheffield za najwięcej (procentowo) zgłoszonych na 
konkurs prac (300 funtów) oraz Szkoła Polska w Southampton, w której na 28 dzieci 
prace nadesłało aż 18 (nagroda wyniosła 150 funtów). 22 lipca w Bletchley Park 
nagrody młodym laureatom wręczył przedstawiciel Stowarzyszenia Lotników Polskich 
i bohater Polskich Sił Powietrznych, dowódca dywizjonów 315 i 306 Tadeusz Andersz. 

Ważnym wydarzeniem stało się podjęcie – z inicjatywy Zjednoczenia Polskiego 
w Wielkiej Brytanii – decyzji o upamiętnieniu wyczynu polskich kryptologów poprzez 
okazałe tablice pamiątkowe, które miały zostać odsłonięte w Bletchley Park oraz na 
gmachu Ambasady RP w Londynie. W trakcie obchodów w Bletchley Park w lipcu 
2001 roku odbyła się podniosła ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego pod 
przyszłą tablicę, z przemówieniem prezesa Andrzeja Morawicza i przy honorowej 
asyście umundurowanych oficerów Polskich Sił Zbrojnych. 

Obie tablice, zaprojektowane przez prof. Macieja Szańkowskiego i odlane 
w Polsce, miały zawierać dwujęzyczny (polski i angielski) napis, który głosił: Tablica 
ta upamiętnia pracę Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego 
– matematyków polskiego wywiadu, którzy pierwsi złamali kod Enigmy. Ich praca 
ogromnie pomogła kryptologom w Bletchley Park i przyczyniła się do zwycięstwa 
Aliantów w II Wojnie Światowej44. Wtedy też ustalono, że odsłonięcia szczególnie 
prestiżowej tablicy w Bletchley Park osobiście dokona oddany Przyjaciel Polski Jego 
Królewska Wysokość Edward Książę Kentu. Jak słusznie zakładano: Uroczystość 
odsłonięcia [tablicy w Bletchley Park] będzie miała wzniosłą wymowę w stosunkach 
polsko-brytyjskich. W tym historycznym miejscu, jakim jest Bletchley Park, przez który 
corocznie przewija się przeszło sto tysięcy zwiedzających, pozostanie pomnik ku chwale 
naszych matematyków, pracowników Polskiego Wywiadu i pamiątka polskiego wkładu 
do zwycięstwa w II Wojnie Światowej. Sprawa tablic jest naszą wspólną sprawą. Tab-
lice pozostaną dla nas i naszych potomków, tu, w kraju naszego zamieszkania, dając 
świadectwo polskiego dorobku, z którego możemy być dumni. Tablice uświadamiać będą 
społeczeństwo brytyjskie o historycznym znaczeniu polskiego osiągnięcia w złamaniu 
kodów Enigmy45. Koszt przedsięwzięcia określano na 16 tysięcy funtów. Mimo 
zapowiedzi dotacji ze strony rządów, brytyjskiego i polskiego, do zebrania pozostała 
duża kwota. W akcji tej główna rola przypadła Zjednoczeniu Polskiemu, którego 
kierownictwo postanowiło zorganizować w tym celu szereg imprez dochodowych. 
Poza tym Zjednoczenie rozpropagowało apel do organizacji (z położeniem nacisku na 
środowiska kombatanckie) oraz osób indywidualnych z prośbą o finansowe wsparcie 
tej szlachetnej akcji. W tym celu uruchomiono specjalne subkonto „Zjednoczenie 
Polskie – tablice”, na którym gromadzono nadsyłane datki. 

Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych instytucji sprawiło, że odsłonięcie 
tablicy w Bletchley Park nastąpiło – tak jak planowano – bez opóźnień, podczas 

44  A. Morawicz, J. Mokrzycki, Enigma. Tablice upamiętniające polskich matematyków: Mariana Rejewskiego, 
Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 41. 

45  Ibidem, s. 41-42.
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kolejnego festiwalu, w 2002 roku. 11 lipca Jego Królewska Mość Edward Książę 
Kentu odsłonił pamiątkową tablicę w kształcie otwartej księgi ku czci trzech polskich 
matematyków-kryptologów, zasłużonych w sprawie złamania kodów maszyny szy-
frującej „Enigma”: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. 
W podniosłej ceremonii uczestniczyli: ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard 
Kaczorowski, Ambasador RP w Londynie dr Stanisław Komorowski, generalicja 
polska i brytyjska, kombatanci. Wśród przedstawicieli polskich organizacji spo-
łecznych w Wielkiej Brytanii nie zabrakło reprezentantów instytucji i stowarzyszeń 
skupionych w ramach Zjednoczenia Polskiego. W poczcie oficerów PSZ, asystu-
jących przy ceremonii, wyróżniał się marynarski, oficerski mundur komandora 
Tadeusza Lesisza, przewodniczącego Zjednoczenia w Manchesterze. Obecny był 
Prezes Zarządu Zjednoczenia Andrzej Morawicz. Odczytano pismo Prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskiego, wystosowane do uczestników i organizatorów uroczy-
stości odsłonięcia tablicy upamiętniającej wkład Polaków w sprawę Enigmy. W liście 
podkreślono znaczenie faktu przekazania najtajniejszego odkrycia polskich służb 
wywiadowczych sojusznikom brytyjskim i francuskim (Pamiętne wydarzenie z 27 lipca 
1939 roku, kiedy to z podwarszawskich Pyr do Bletchley Park przywędrowała kopia 
„Enigmy”, jest z pewnością jednym z najważniejszych przykładów skutecznej współpracy 
wojskowej Polaków i Brytyjczyków46). W piśmie znalazły się też słowa podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych w sprawę upamiętnienia polskich kryptologów, 
zwłaszcza dla środowisk polonijnych i Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, 
dla Bletchley Park Trust, osobiście dla Jego Królewskiej Wysokości Księcia Kentu 
oraz dla brytyjskiego Foreign and Commonwealth Office i przedsiębiorstw, które 
hojnymi dotacjami wsparły inicjatywę wmurowania tablicy. 

W niedzielę 14 lipca poświęcono pomnik, odprawiono też Mszę Świętą Polową. 
Nowy monument był często podziwiany i poddawany ocenie. Jak co roku największą 
atrakcją było zwiedzanie zabudowań ośrodka wywiadu w towarzystwie brytyjskich 
i polskich przewodników. Odbyły się wystawy, prelekcje, pokazy filmów, występy 
zespołów tanecznych, odwiedziny w stoiskach polskich organizacji i instytucji. 
Amatorzy mieli do wyboru szeroką gamę polskich produktów spożywczych, a polska 
kuchnia serwowała tradycyjne przysmaki – bigos, kiełbaski i polskie piwo. Spotkanie 
w Bletchley Park [w 2002 roku] wyzwoliło w uczestnikach wiele emocji – podsumowy-
wał na łamach biuletynu Zjednoczenia Jarosław Koźmiński. – Jak zawsze było nieco 
głosów krytycznych. Narzekano w pierwszej kolejności na pomnik: że litery na tablicy 
za mało czytelne, że brąz szybko zaśniedzieje od deszczu, bo za płasko wmurowany. 
Ale co do jednego wszyscy chyba są zgodni – najważniejsze jest to, że co roku Festiwal 
[Polski] się odbywa, że w Bletchley Park Brytyjczycy złożyli oficjalne podziękowanie 
Polakom za ich wkład w rozszyfrowanie tajemnicy Enigmy, oficjalnie podziękowali za 

46  Pismo Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do uczestników uroczystości odsłonięcia w Bletchley 
Park tablicy upamiętniającej wkład Polaków w  sprawę Enigmy, Warszawa 11 lipca 2002 r., cyt. za: 
„Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 58. 
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czynny udział w działaniach wojennych na rzecz Wielkiej Brytanii. I że działalność 
emigracyjnych działaczy oraz historyczne powiązania polsko-brytyjskie pozwalają na to, 
by odżyła pamięć o tamtych ludziach i wydarzeniach47. 

Podobne jak w Bletchley Park tablice zostały umieszczone w 2002 roku na 
Ambasadzie RP w Londynie i na gmachu zajmowanym przez Wojsko Polskie przy 
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydarzenia, którym Zjednocze-
nie Polskie patronowało, oznaczały po raz kolejny istotne przeorientowanie opinii 
brytyjskiej w kwestii wkładu Polski w zwycięstwo nad Niemcami, co wcześniej, 
jak wiadomo, bywało kwestionowane. Sukces ten odebrany został jako zapowiedź 
dalszych upamiętnień i skutecznych starań o spopularyzowanie dokonań polskich 
w latach wojny. Spodziewano się, że otworzy to drogę do ostatecznego wyjaśnienia 
innych, otoczonych dotąd tajemnicą, wydarzeń minionych lat, w tym zwłaszcza 
okoliczności śmierci Premiera Rządu RP na Uchodźstwie i Naczelnego Wodza PSZ 
gen. Władysława Sikorskiego (w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku). 

Oprócz ujawnienia przed brytyjską opinią publiczną sukcesów polskich kryp-
tologów, innym polem działania Zjednoczenia Polskiego był współudział w podjęciu 
starań o ujawnienie dokumentacji wywiadowczej przesyłanej w latach wojny na 
Zachód przez wywiad Armii Krajowej. Pierwsze posiedzenie specjalnie powołanej 
komisji polsko-brytyjskiej odbyło się w Warszawie jeszcze w listopadzie 2000 roku. 
Prace archiwalne objęły liczne placówki w Polsce i Wielkiej Brytanii, w tym m.in. akta 
przechowywane w brytyjskim Public Record Office, a nawet w siedzibie brytyjskiego 
wywiadu MI648. 

Dogodnym polem do upamiętniania Polski i Polaków na gruncie brytyjskim 
były czyny bojowe Polskich Sił Zbrojnych z lat 1940-1945. Oprócz polskich pilotów 
myśliwskich – bohaterów Bitwy o Anglię, upamiętnienia tego typu, z czynnym 
udziałem Zjednoczenia Polskiego, stały się też udziałem żołnierzy wojsk lądowych 
i marynarzy. Przykładem były obchody w Cowes na wyspie Wight w dniach 3-6 maja 
2002 roku pod hasłem „Noc, gdy Polacy uratowali Cowes 4-5 maja 1942 roku”. 
Było to w 60. rocznicę pamiętnej obrony Cowes przez artylerię przeciwlotniczą 
polskiego niszczyciela ORP „Błyskawica”. Celny ogień przeciwlotniczy stojącego 
w remoncie polskiego okrętu przyczynił się do ocalenia znacznej części zabudowy 
miasta i zapewne setek istnień ludzkich. W 1942 roku wyczyn Polaków w obronie 
Cowes miał charakter podziękowania za „Błyskawicę” – jeden z najwaleczniejszych 
okrętów Marynarki Wojennej RP; niszczyciel ten bowiem powstał w latach 1935-
1937 w miejscowej stoczni. W 2002 roku wdzięczni mieszkańcy Cowes uczcili 
swoich obrońców, organizując liczne imprezy: wystawy, regaty, koncert muzyki 
Chopina, Mszę Świętą, występy zespołów, spektakularny pokaz sztucznych ogni, 
piknik i przyjęcia. 

47  J. Koźmiński, IV Festiwal Polski w Bletchley Park. Niedziela 14 lipiec 2002, „Biuletyn ZPWB” 2003, 
nr 11, s. 57. 

48  E. Maresch, Archiwa wywiadu polskiego – sprawa honoru, „Biuletyn ZPWB” 2001, nr 9, s. 24. 



33

O Polskę w Unii Europejskiej (1997-2003)

10. Protest w sprawie filmu fabularnego „Enigma” 
Skutkiem ubocznym wzbudzonego na nowo zainteresowania sprawą „Enigmy” 
był bardzo krytycznie przyjęty przez Polaków, szkalujący nasz Kraj, film fabularny 
pt. „Enigma”. W obrazie, dla „zwiększenia oglądalności”, wprowadzono wątki 
stawiające Polaków w niekorzystnym świetle. W publikacjach na ten temat pod-
kreślano, że główną jego [filmu] postacią jest Polak, który podczas II wojny światowej 
pracuje w ośrodku kryptograficznym Bletchley Park. Polak ten zdradza Niemcom sekrety 
Bletchley Park z tego powodu, iż Anglicy ignorują sprawę Katynia, w którym – jak się 
dowiedział – zginął jego brat. Nie w tym rzecz, że angielski autor wybrał postać Polaka 
jako zdrajcy, choć może nam być z tego powodu przykro i  możemy uważać to za skrajny 
nietakt w stosunku do Polaków, walczących ramię w ramię z Brytyjczykami i w stosunku 
do ich potomków, mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jest to przywilej autorów powieści 
beletrystycznych. Nie do przyjęcia jest fakt, że podczas gdy akcja opiera się na Enigmie 
i pracy w Bletchley Park, w filmie jest tylko jedna krótka wzmianka, że to właśnie Polacy 
przekazali Anglikom pierwotną Enigmę49. 

Film wszedł na ekrany w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2001 roku. Natychmiast 
zareagowały polskie środowiska na Wyspach, na czele z organizacjami kombatanckimi 
i Zjednoczeniem Polskim. Prezes ZP Andrzej Morawicz wysłał do wszystkich poważ-
nych gazet brytyjskich list, wyjaśniający Brytyjczykom rzeczywistą rolę, jaką Polacy 
odegrali w złamaniu szyfrów niemieckich maszyn kodujących. Jego opublikowanie 
służyło skorygowaniu nieprawdziwych tez zaprezentowanych w filmie50. Do akcji 
włączył się prof. Jan Ciechanowski, który przygotował szereg artykułów na temat 
kulis sprawy „Enigmy”. Brał także udział w wywiadach radiowych. Właściwą dla 
powagi sprawy akcję protestacyjną i uświadamiającą podjął ambasador RP w Londynie  
dr Stanisław Komorowski51. 

Akcja Zjednoczenia Polskiego w obronie dobrego imienia Polski i Polaków 
spotkała się z wysoką oceną władz Rzeczypospolitej w Kraju. Wyrazem tego był list 
Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jolanty Szymanek-Deresz 
do Prezesa Zjednoczenia z 23 października 2001 roku. W piśmie tym wyrażono 
uznanie za działania podjęte na gruncie brytyjskim przez Andrzeja Morawicza i Jana 
Ciechanowskiego oraz instytucjonalnie przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Bry-
tanii. Reakcja Zjednoczenia Polskiego, reprezentującego polską społeczność w Wielkiej 
Brytanii – podkreśliła Jolanta Szymanek-Deresz – jest cenna przez to, że w godny 
sposób przypomina opinii brytyjskiej o polskich zasługach. Właśnie taka organizacja, 
jak Zjednoczenie Polskie i w takiej formie jak to czyni, ma największe możliwości 

49  Enigma, „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 44. 
50  Vide: A. Morawicz, Enigma movie potrays Poles in a bad Ligot, „Daily Express” 2001; idem, Poles apart 

from the truth, „Evening Standard” 2001 (na podst.: „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 45). 
51  Vide: S. Komorowski, Poles betrayed by Enigma story line, „Evening Standard” 2001 (na podst.: „Biuletyn 

ZPWB” 2002, nr 10, s. 45). 
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oddziaływania na rzecz zniwelowania niekorzystnej i nieprawdziwej wymowy filmu52. 
Wicemarszałek Sejmu RP Marek Borowski podkreślił w liście do Prezesa ZP Andrzeja 
Morawicza: Dobrze, że Polacy mieszkający za granicą i organizacje polonijne są na 
takie przypadki [przeinaczania faktów] wyczuleni i w tak zdecydowany i stanowczy 
sposób na nie reagują53. 

11. Święta i rocznice narodowe 
Szczególnie bogaty w ważne wydarzenia rocznicowe był rok 2000, kiedy nawiązywano 
do lat II wojny światowej, zwłaszcza w kontekście wydarzeń 1940 i 1945 roku. 
Zjednoczenie uczestniczyło w akcji pomocy dla zagrożonych instytucji życia polskiego 
na obczyźnie, jak liczącego już 60 lat „Dziennika Polskiego” oraz, mającego siedzibę 
w POSK-u, zasłużonego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO). 

Wyrazem uznania dla ZPWB były decyzje IV Zjazdu Europejskiej Unii 
(wcześniej Rady54) Wspólnot Polonijnych. Helena Miziniak została wybrana na 
Prezydenta, Jan Mokrzycki na Sekretarza Generalnego, a kończący kadencję Zygmunt 
Szkopiak na Honorowego Prezydenta. 

12. Odsłonięcie pomnika generała Władysława Sikorskiego 
Wielkim wydarzeniem dla społeczności polskiej na Wyspach oraz Zjednoczenia 
Polskiego było odsłonięcie pomnika generała Władysława Sikorskiego 24 września 
2000 roku w prestiżowej dzielnicy Londynu, niedaleko Ambasady Polski. Na uroczy-
stość przybyli przedstawiciele polskich władz z Maciejem Płażyńskim, Władysławem 
Bartoszewskim i Bronisławem Komorowskim, a także reprezentanci Wojska Polskiego 
i środowisk kombatanckich. Obecne były kompanie honorowe i orkiestry Wojska 
Polskiego oraz Armii Brytyjskiej. Odsłonięcia monumentu dokonał, w strugach 
deszczu, Jego Królewska Wysokość Edward Książę Kentu. 

Po przemówieniu Książę Kentu odczytał list Królowej Matki Elżbiety II, 
w którym m.in. znalazły się słowa świadczące o wysokiej ocenie generała Sikor-
skiego jako sojusznika i przywódcy Narodu Polskiego: Jego Królewska Mość [Jerzy VI 
Windsor] i ja wysoko ceniliśmy Generała, ponieważ był on dla nas personifikacją ducha 
walczącej Polski. Pamiętam esprit de corps jednostek polskich, które odwiedzaliśmy i ich 
waleczność tak wybitnie wykazaną przez polskich pilotów w czasie bitwy o Wielką 
Brytanię. Jestem bardzo zadowolona, że pomnik ten upamiętni zarówno żołnierzy, 
marynarzy i lotników Polskich Sił Zbrojnych, jak również członków Polskiego Ruchu 

52  J. Szymanek-Deresz do A. Morawicza, list z 23 października 2001 r. (cyt. za: „Biuletyn ZPWB” 2002, 
nr 10, s. 47). 

53  M. Borowski do A. Morawicza, list z 16 września 2001 r. (cyt. za: „Biuletyn ZPWB” 2002, s. 48). 
54  Na IV Zjeździe EUWP, który odbył się w październiku 2000 r. w Pułtusku, Zjazd przyjął nowy statut 

i nową nazwę organizacji Europejska Unia Wspólnot Polonijnych. Sekretarzem EUWP w Warszawie 
została Anita Nowińska ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” [przyp. red.].
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Oporu w latach 1939-1945, których odwaga i hart pozostaną na zawsze w pamięci55. 
W odczytanym podczas ceremonii liście premiera Rządu Jej Królewskiej Mości 
Tony’ego Blaira znalazły się słowa nadziei, że Polska zostanie jak najszybciej przyjęta 
do Unii Europejskiej, a w Parlamencie Europejskim zasiądą polscy deputowani. 

Pomnik gen. Sikorskiego w Londynie powstał ze składek społecznych, a wśród 
darczyńców znaleźli się m.in. brytyjski Książę Edynburga Filip, liczne organizacje 
polskie i brytyjskie, a także polski MSZ. Trafnie rolę nowo wzniesionego pomnika ujął 
prezes Zjednoczenia Polskiego Jan Mokrzycki: Dziś w centrum Londynu mamy pomnik 
Generała z typowo polską rogatywką na głowie; pomnik, który przez lata przypominać 
będzie nam i Brytyjczykom o tej tak ważnej roli, jaką Polska i Polacy odegrali w drugiej 
wojnie światowej i o ciepłej, ciągłej przyjaźni między naszymi krajami56. 

Postać generała Sikorskiego upamiętniono z udziałem przedstawicieli Zjed-
noczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii także w miejscu śmierci Premiera Rządu 
RP i Naczelnego Wodza – w Gibraltarze. W dniach 4-5 lipca 2001 roku prezes 
ZP Andrzej Morawicz towarzyszył ambasadorowi RP w Londynie Stanisławowi 
Komorowskiemu podczas wizyty w Gibraltarze. Pobyt miał charakter rekonesansu 
przed spodziewanymi uroczystościami z okazji zbliżającej się 60. rocznicy katastrofy 
gibraltarskiej. Zorganizowano oficjalne przyjęcia, w tym przez gubernatora i główno-
dowodzącego Gibraltaru Davida Durie, odprawiono Mszę Świętą i złożono wieńce 
w miejscach upamiętniających tragiczną śmierć Premiera i Naczelnego Wodza PSZ. 
Uroczystościom towarzyszyła honorowa asysta garnizonu Gibraltaru, z należną takim 
wydarzeniom oprawą muzyczną i salwami honorowymi. 

Sześćdziesiąta rocznica śmierci generała Sikorskiego została uczczona w sposób 
szczególny (rok 2003 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Władysława Sikor-
skiego). Uroczystości poza Polską koncentrowały się w Londynie i Gibraltarze. 
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii było godnie reprezentowane w Komitecie 
Honorowym. W jego skład weszli bowiem prezes Jan Mokrzycki i Andrzej Morawicz, 
jako przewodniczący obchodów Roku Generała Władysława Sikorskiego57. 

13. Inne upamiętnienia i obchody 
W 2001 roku uczczono setną rocznicę urodzin Mariana Hemara – znakomitego 
twórcy, którego pióro służyło Polsce jeszcze przed wojną, w jej trakcie, jak i po 
1945 roku, w życiu emigracyjnej społeczności. Obchody, przygotowane przez ZASP, 
odbywały się pod hasłem „Emigracja Hemarowi”. Uroczystości – skoncentrowane 
w kwietniu 2001 roku – objęły m.in. odsłonięcie tablicy upamiętniającej Mariana 

55  Cyt. za: J. Mokrzycki, Odsłonięcie pomnika generała Sikorskiego, „Biuletyn ZPWB” 2001, nr 9, s. 23. 
56 Ibidem.
57  AZPWB, Prezes Rady Ministrów RP Leszek Miller do Prezesa Zjednoczenia Polskiego w WB Jana 

Mokrzyckiego, pismo b.d., b.p.; Prezes ZP w WB J. Mokrzycki do Prezesa Rady Ministrów RP, list 
elektroniczny z 3 czerwca 2003 r., b.p.; Komitet Honorowy obchodów 60. rocznicy śmierci Władysława 
Sikorskiego (załącznik do pisma J. Millera do J. Mokrzyckiego, jw.), b.p. 
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Hemara, przypomnienie jego drogi życiowej i twórczości, a także wystawy. Specjalny 
charakter miało premierowe przedstawienie z tekstami barda emigracji pt. „Tu mówi 
Marian Hemar”, według scenariusza napisanego przez Władę Majewską. Spektakle 
cieszyły się wielkim powodzeniem – relacjonowano w „Biuletynie Zjednoczenia” – 
grane były przy pełnych kompletach widowni. Wystąpili: Beata Aleksandrowicz, Renata 
Bogdańska, Irena Delmar, Teresa Gretiak, Magda Włodarczyk i Jerzy Jarosz, Jacek 
Jezierzański, Grzegorz Stachurski i Daniel Woźniak. Choreografię opracowała Ewa 
Stefańska, a scenografia była pomysłem Grzegorza Stachurskiego. Kierownictwo produkcji 
objęła Irena Delmar58. 

20 października 2001 roku w Sali Teatralnej POSK-u odbyły się uroczyste 
obchody Roku Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego pod hasłem 
„Spotkanie z Prymasem Tysiąclecia” (była to odpowiedź Polaków w Wielkiej 
Brytanii na decyzję Senatu RP, ustanawiającą rok 2001 Rokiem Prymasa Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego). Wśród organizatorów występowali – oprócz Zjednoczenia 
Polskiego – POSK, IPAK i KOW Veritas. Personalnie za przygotowanie wieczoru 
odpowiadała Danuta Andersz. Patronem honorowym imprezy był Rektor Polskiej 
Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. infułat Stanisław Świerczyński. Obecni byli 
m.in. ambasador RP dr Stanisław Komorowski i konsul generalny RP Tomasz Trafas. 
Program wieczoru pod hasłem „Spotkanie z Prymasem Tysiąclecia” opracowano na 
podstawie osobistych wspomnień i wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia, poczynając od 
jego dzieciństwa aż do śmierci w maju 1981 roku (autorką scenariusza była Barbara 
Bienias). Realizatorzy dołożyli starań, aby przedstawić Księdza Kardynała przede 
wszystkim jako Człowieka – Człowieka Wielkiego, oddanego pokornej i jakże trudnej 
służbie Kościołowi i Ojczyźnie59. W widowisku obok zawodowych aktorów wystąpili 
uczniowie związani z Polską Parafią na Ealingu. Podczas wieczoru zdołano zebrać 
ponad 600 funtów, które wzbogaciły Fundusz Beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia. 

Rok 2002 stał pod znakiem inicjatyw władz III RP, zmierzających do określenia 
na nowo polityki wobec Polonii i Polaków w świecie. Świadectwem tego była uchwała 
Senatu RP z 30 kwietnia i rządowy program współpracy z 10 grudnia 2002 roku. 
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii powróciło do roli pełnomocnego członka 
Rady Polonii Świata. 

Zarazem rok ten był czasem wielu pożegnań. Swą wieloletnią, ofiarną misję 
zakończył powszechnie szanowany i lubiany ks. infułat Stanisław Świerczyński. Jego 
następcą w Polskiej Misji Katolickiej został ks. prałat Tadeusz Kukla. 

Dotkliwą stratą, i to nie tylko dla „Polskiego Londynu”, stało się niespodziewane 
odejście dyrektora Biblioteki Polskiej dr. Zdzisława Jagodzińskiego. Zjednoczenie Pol-
skie godnie pożegnało zmarłego 18 lutego 2002 roku szlachetnego człowieka i Kolegę, 
a wybitnego działacza emigracji, Czesława Zychowicza (1926-2002). W poświęconym 

58  I. Delmar, Działalność ZASP-u w 2001 r. „Emigracja Hemarowi”, „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 22. 
59  Spotkanie z Prymasem Tysiąclecia, „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 52. 
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Mu nekrologu podkreślono zasługi dla organizacji. Czesław Zychowicz, oprócz 
pełnienia przez wiele lat funkcji prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w Wielkiej Brytanii, był długoletnim członkiem Rady i Zarządu 
Zjednoczenia, a w latach 1987-89 jego wiceprezesem, w 1990 roku zaś pełniącym 
obowiązki prezesa. 

21 października 2002 roku zmarł wieloletni (1991-1997) prezes Zjednocze-
nia Polskiego w Wielkiej Brytanii Zygmunt Szkopiak (1926-2002). W nekrologu 
podpisanym przez prezesa i zarząd ZP podkreślano: Odszedł od nas wielce zasłużony 
działacz niepodległościowy i społeczny60. W związku ze zgonem Zygmunta Szkopiaka 
prezes Zjednoczenia Andrzej Morawicz był adresatem pism kondolencyjnych 
wystosowanych przez Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka i Ministra Spraw 
Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza. Ze szczególną wdzięcznością – pisał 
Minister Cimoszewicz – chciałbym podkreślić trzy pola zasług Pana Szkopiaka: dla 
Polonii brytyjskiej, dla Polonii europejskiej i dla Polski. Nie do przecenienia był wkład 
Zmarłego w budowanie i kierowanie strukturami polonijnymi w Wielkiej Brytanii, 
wśród których należy podkreślić sprawowanie funkcji prezesa Zjednoczenia Polskiego 
w latach 1991-97. W ostatniej dekadzie życia Pan Szkopiak zaangażował się w tworzenie 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. W latach 1992-94 był prezesem, a następnie 
prezesem honorowym tej niezwykle istotnej struktury, jednoczącej przedstawicieli Polonii 
świata rozwiniętej demokracji oraz Polonii i Polaków z państw zza dawnej „żelaznej 
kurtyny”, powstałych po rozpadzie ZSRR i dawnego bloku socjalistycznego. Bardzo ważna 
była działalność polityczna Zmarłego dla Polski. Pan Szkopiak był m.in. ministrem 
spraw zagranicznych Rządu RP na Uchodźstwie w przełomowych i trudnych dla Polski 
latach 1986-91. Jestem przekonany – konkludował Włodzimierz Cimoszewicz – że 
osoba i działalność ś.p. Zygmunta Szkopiaka staną się dla jego następców, dla młodszych 
pokoleń Polonii, przykładem i zachętą dla działalności polonijnej oraz konstruktywnej 
i aktywnej postawy życiowej. Pan Zygmunt Szkopiak pozostanie na zawsze w naszej 
wdzięcznej i pełnej szacunku pamięci61. 

Oprócz rocznic i świąt, tradycyjnie obchodzonymi wydarzeniami, z udziałem 
członków Prezydium Zjednoczenia, były: opłatki i bale karnawałowe, imprezy 
kombatanckie, a także różne spotkania religijne, szkolne i harcerskie. 

Szczególnie uroczysty charakter przybierały Akademie Listopadowe. Obchody 
80-lecia odzyskania niepodległości w 1998  roku rozpoczęły się w Londynie 
w niedzielę 8 listopada Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. kanonika Ryszarda 
Juszczaka w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Lekcję czytali prezes ZP Jan Mokrzycki 
i sekretarz generalny ZP Helena Miziniak. Homilię wygłosił, gościnnie przebywający 
w Londynie, ksiądz z Polski. Głównym motywem była analiza wydarzeń roku 1918 
i 1989, dzięki którym Polska odzyskała wolność. W kazaniu znalazły się słowa uznania 
60  Z żałobnej karty, „Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 69. 
61  Minister Spraw Zagranicznych RP W. Cimoszewicz do Prezesa Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej 

Brytanii A. Morawicza, pismo z 29 października 2002 r., cyt. za: „Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 71. 
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dla roli, jaką w walce o Ojczyznę odgrywali Polacy mieszkający poza granicami 
Kraju. Wieczorem 8 listopada w Sali Teatralnej POSK-u odbyła się zorganizowana 
przez Zjednoczenie akademia „Polska Niepodległa”. Kulminacją obchodów jubi-
leuszowego roku Niepodległości Polski 11 listopada 1998 roku były Msze Święte 
w intencji Polski odprawiane we wszystkich kościołach na Wyspach Brytyjskich. 
W trakcie nabożeństw odczytano list Rektora Polskiej Misji Katolickiej na Anglię 
i Walię. Ks. prałat Stanisław Świerczyński podkreślił, że odpowiedzialność za wol-
ność i suwerenność Ojczyzny spoczywa nie tylko na rządzących, ale i na wszystkich 
Polakach żyjących nie tylko tam nad Wisłą, ale i tu, nad Tamizą62. 

Obchody Święta Niepodległości w listopadzie 1999 roku, zorganizowane 
tradycyjnie przez Zjednoczenie, przypominały dokonania Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Odzyskanie wolności po latach niewoli i rola w tym procesie Pierwszego 
Marszałka Polski stanowiły motywy przewodnie pierwszej części akademii roczni-
cowej w POSK-u. Drugą część programu wypełnił – przyjęty brawami – wspaniały 
poemat Juliusza Słowackiego Beniowski (podkreślono, że kończący się rok 1999 
był obchodzony jako rok tego wybitnego poety, drugiego z naszych narodowych 
wieszczów). W sprawozdaniu Helena Miziniak zaznaczyła, że mimo skromnej, ale jakże 
wymownej oprawy scenicznej, aktorzy stworzyli niecodzienny nastrój, który przeniósł 
widza w zaczarowany świat. Spektakl nagrodzony został rzęsistymi oklaskami, czemu 
się trudno dziwić63. 

Bardzo uroczysty charakter miały obchody 83. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę w niedzielę 11 listopada 2001 roku. Ich głównym punktem była, 
tradycyjnie organizowana przez Zjednoczenie, akademia w Sali Teatralnej POSK-u. 
Wśród gości obecni byli: ambasador RP w Londynie dr Stanisław Komorowski 
z małżonką, konsul generalny dr Tomasz Trafas, Rektor Polskiej Misji Katolickiej 
w Anglii i Walii ks. infułat Stanisław Świerczyński, a także przedstawiciele wszystkich 
organizacji emigracyjnych. W otwierającym akademię przemówieniu prezesa ZP 
Andrzeja Morawicza znalazły się słowa łączące odzyskanie niepodległości w 1918 roku 
z odrodzeniem Ojczyzny w wyniku działań niepodległościowych dekady lat 80. 
XX wieku. Ruch „Solidarność”, a zwłaszcza rozpad komunizmu w Sowietach, to czynniki, 
które przyczyniły się do wyzwolenia Polski spod jarzma totalitarnego systemu. Wybór 
Lecha Wałęsy w demokratycznych wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prze-
kazanie Insygniów II Rzeczypospolitej przez Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, 
zapoczątkowały nowy rozdział Polski niepodległej, demokratycznej. Polska jest partnerem 
w NATO. Kandyduje na wejście do Unii Europejskiej. Militarnie i ekonomicznie rysuje 
się nadzieja na stabilną przyszłość dla Polski w Europie i świecie64. W części artystycz-
nej zebrani obejrzeli widowisko słowno-muzyczne pt. „Pieśni ze Sztandarów – od 
Rycerza do Żołnierza”, w wykonaniu aktorów Studia Enigma i Chóru Ave Verum 

62  80-ta rocznica Święta Niepodległości, „Biuletyn ZPWB” 1999, nr 7, s. 19. 
63  H. Miziniak, Święto Niepodległości, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 15. 
64  Święto Niepodległości, „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 50. 
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z południowego Londynu. W programie – relacjonował sprawozdawca – znalazły 
się historyczne pieśni jak Bogurodzica i Rota, Pieśni Legionowe, wojenne piosenki, 
a także, na lżejszą nutę, współczesne ballady. Inscenizacje teatralne wzięte ze stronic 
Sienkiewicza, Baczyńskiego, Norwida i Hemara przepełnione patriotyzmem, liryką, 
tęsknotą, oczarowały widzów65. 

W kadencji 1997-1999, dzięki współpracy „Wspólnoty Polskiej” i wysiłkom 
Heleny Miziniak, możliwe było zaprezentowanie w kilku ośrodkach programu Kapeli 
Wileńskiej „Wujek Maniek” . Organizowano wyjazdy do Polski i na Kresy II RP. 
Zjednoczenie udzielało bezpośrednio poparcia ważnym społecznie organizacjom 
i imprezom, takim jak Dzień Polski na Ealingu czy Marie Curie Cancer Care. 
Sponsorowano wiele uroczystości Roku Mickiewiczowskiego (1998). 

Szczególnie bogaty w rocznice narodowe – obchodzone z udziałem ZP – okazał 
się jubileuszowy rok 2000. Pięćdziesiątym piątym rocznicom – rozwiązania Armii 
Krajowej i Konferencji Jałtańskiej – towarzyszyły obchody 60. rocznicy mordu 
katyńskiego (główne uroczystości odbyły się w niedzielę 30 kwietnia), walk polskich 
żołnierzy i marynarzy w Norwegii (kwiecień-czerwiec 1940 roku), 80. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej i urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. 

14. Obchody upamiętnienia 20. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” 
Z rocznic bliższych chronologicznie upamiętniono 20. rocznicę powstania NSZZ 
„Solidarność”. Obchody zorganizowało Zjednoczenie we współpracy z Instytutem 
Kultury Polskiej i Ambasadą RP. Rocznicowe spotkania odbyły się w Ambasadzie RP, 
w POSK-u oraz w Conway Hall. 

25 października 2000 roku odbyło się rocznicowe spotkanie w Ambasadzie 
RP. Zaledwie 15 lat temu żaden z uczestników zebrania nie miał wstępu do siedziby 
Ambasady, właśnie przed tym budynkiem odbywały się wówczas masowe demonstracje 
protestacyjne. Przewodniczącym zebrania 25 października był Ambasador [RP] Stanisław 
Komorowski, a głównym mówcą były rzecznik prasowy „Solidarności”, były działacz 
KOR-u i były Minister Obrony Narodowej w rządach posolidarnościowych, Janusz 
Onyszkiewicz. Określił on w skrócie ruch „Solidarnościowy” w Polsce i jego znaczenie dla 
świata. Opisał jak brytyjscy ministrowie odwiedzający Polskę w czasie stanu wojennego, 
nadawali ton i wzór europejskim dyplomatom i politykom, jak należy się w czasie wizyt 
oficjalnych w Polsce w latach 80-ych zachowywać66. Wiktor Moszczyński opisał rolę 
polskiego społeczeństwa na Wyspach Brytyjskich w akcjach poparcia dla Solidarności, 
a Brytyjczycy, Karen Blick oraz Giles Hart (byli prezesi Polish Solidarity Campaign), 
w swych wystąpieniach nawiązali do chwalebnej przeszłości tej organizacji. 

Drugie spotkanie poświęcone rocznicy powstania „Solidarności” odbyło się 
24 listopada 2000 roku w Sali Conway Hall, w pobliżu stacji Holborn. Spotkanie 

65  Ibidem, s. 49. 
66  W. Moszczyński, XX rocznica „Solidarności”, „Biuletyn ZPWB” 2001, nr 9, s. 79. 
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wzbogaciła wystawa plakatów solidarnościowych (przygotowana przez Instytut 
Kultury Polskiej). Po przemówieniu powitalnym kierowniczki IKP Joanny Wrób-
lewskiej, nastąpiły kolejne: Wiktora Moszczyńskiego, Karen Blick i Gilesa Harta. 
Głos zabrał też były prezes Zjednoczenia Polskiego (z okresu solidarnościowego) 
inż. Artur Rynkiewicz67. Jak podkreślono w „Biuletynie Zjednoczenia”: Były [spot-
kania rocznicowe] okazją by podziękować tym, którzy rozpoczęli ten wspaniały ruch 
[„Solidarności”], i którzy z nim współpracowali nawet w najcięższych momentach. 
W Conway Hall mieliśmy również przyjemność usłyszeć wspaniały talent urodzonej tu 
polskiej śpiewaczki, Carmen Lasok68. 

15. Wielkie Bale Polskiej Emigracji 
Zjednoczenie Polskie odgrywało istotną rolę w przygotowywaniu i przeprowadzaniu 
tradycyjnych Balów Polskiej Emigracji. Tak na przykład 31. Bal odbył się w sobotę 
27 stycznia 2001 roku w wykwintnych salach londyńskiego hotelu Grosvenor Mouse 
przy Park Lane. Znakomite jedzenie, tłok w kasynie i ścisk na parkiecie tanecznym, 
a wszystko przy akompaniamencie muzyki Chopina. Bal pozostawił wyłącznie 
pozytywne wspomnienia. 

Kolejny, 32. Bal, odbył się 12 stycznia 2002 roku, tradycyjnie w salach hotelu 
Grosvenor Mouse. Tego roku wyjątkowo zmieniono zasadę, według której liczbę 
uczestników Balu ograniczono do 400 osób, co spowodowało, że tylko wybrani 
szczęśliwcy otrzymali bilety. W 2002 roku po raz pierwszy podwojono liczbę stolików 
do niemal 80, co wywoływało niepokój o przebieg balu. Na szczęście nic złego się 
nie stało, a wszyscy goście bawili się znakomicie aż do trzeciej nad ranem. Tak jak 
w poprzednich latach, Bal 2002 roku miał atrakcyjny motyw przewodni. Tym razem 
wszystko na sali nawiązywało do motywów z powieści historycznej Quo Vadis Henryka 
Sienkiewicza. Z tego też powodu menu zaczynało się od wielce obiecującego tytułu: 
Uczta u Nerona69. „Panie w eleganckich, niepowtarzalnych wieczorowych kreacjach, 
wyglądały bajecznie w romantycznym półmroku świec. Odurzała woń kwiatów, zmie-
szana z egzotycznymi zapachami perfum. Ucztę rozpoczęto toastem. A potem – prawie 
jak u Nerona – pojawił się nagle tłum usługujących kelnerów, by podawać do stołów. 
Dania były wykwintne! Przysmak Petroniusza (czyli mus z wędzonego łososia), pierś 
kaczki (soczystej, jak pierś młodej westalki Rubrii – można było przeczytać w karcie), 
kuszące, delikatne desery. „Uczta stawała się coraz weselszą”. Aż dziw bierze, skąd 
u niektórych tak delikatne podniebienia, że krytykowali jakość podawanych potraw. 
Nie do wiary70. Tańczono do muzyki zespołu „Penthouse”, który poza angielską 
muzyką rozrywkową, zaprezentował także kilka instrumentalnych utworów polskich. 
Uzupełnieniem atrakcji wieczoru była możliwość gry w kasynie, a także aukcja 

67  Ibidem. 
68  J. Mokrzycki, Sprawozdanie prezesa Zjednoczenia, op. cit., s. 2. 
69  32 Wielki Bal Polskiej Emigracji, „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 54. 
70  Ibidem.



41

O Polskę w Unii Europejskiej (1997-2003)

i loteria obrazów, ofiarowanych przez polskich artystów-malarzy. Dochody z tych 
przedsięwzięć przekazano na Fundusz „Dziennika Polskiego” oraz na akcję związaną 
z ufundowaniem w Bletchley i Londynie dwóch tablic upamiętniających sukces 
polskich kryptologów w złamaniu szyfrów „Enigmy”. 

33. Bal Polskiej Emigracji odbył się 18 stycznia 2003 roku. Tym razem moty-
wem przewodnim było rendez-vous z Janem Kiepurą w 100-lecie urodzin wielkiego 
śpiewaka. Obecny był gość honorowy wieczoru – syn Jana Kiepury, Marian. Przy 
frekwencji niemal 730 gości, dochód z balu wyniósł prawie 13 tysięcy funtów, które 
przeznaczono na wsparcie działalności polskich teatrów w Londynie (ZASP, „Syreny” 
i Teatru Polskiej YMCA). 

16. Funkcja informacyjna Zjednoczenia Polskiego 
Konieczność ograniczenia wydatków spowodowała zakończenie wydawania obszer-
nego rocznego „Biuletynu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii” (pod redakcją 
Heleny Miziniak). Duże znaczenie informacyjne miało za to publikowanie co dwa 
lata kolejnych wydań „Informatora Polskiego” (opracowanie było dziełem Anny 
Moszczyńskiej z zespołem współpracowników). 

Biuro Informacji (Polish Information Centre) zostało założone przez POSK, 
SPK i ZPwWB jeszcze w 1987 roku. Cztery lata później, w czerwcu 1991 roku, 
zgodnie z uchwałą Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, 
odpowiedzialność za pracę Biura Informacji przejęło ZP. Od 1993 roku siedzibą 
Biura Informacji stał się lokal Zjednoczenia na II piętrze POSK-u. Utrzymanie Biura 
było możliwe dzięki dochodom uzyskiwanym z „Polskiego Informatora”, będącego 
kopalnią wiedzy na temat polskiego życia na Wyspach Brytyjskich. Wydawanie 
„Informatora” było od samego początku bezinteresowną pracą Anny Moszczyńskiej 
(wieloletniej Kierownik Biura Informacji) oraz Teofili Daumanowej, ofiarnie pro-
wadzącej większość obszernej korespondencji. Co drugi rok opracowywano dalsze 
roczniki „Informatora” i wtedy zatrudniano do pomocy dwie-trzy dodatkowe osoby. 

Białe kartki w Informatorze – reklamowano wydawnictwo – dadzą Ci obraz 
dokumentacji – pracy polskich organizacji społecznych, kulturalnych, religijnych i pamią-
tek po Emigracji Niepodległościowej – Żołnierzy II-ej Wojny Światowej. Wszystkie 
informacje dotyczą dorobku społeczno-kulturalnego i gospodarczego na terenie Wielkiej 
Brytanii71. 

Biuro Informacji utrzymywało stały kontakt z brytyjskim i pośrednio z Polskim 
Czerwonym Krzyżem. Brało udział w konferencjach Brytyjskiego Czerwonego Krzyża. 
Wśród partnerów Biura były też: Towarzystwo Pomocy Polakom (TPP), Konsulat 
Generalny RP w Londynie i Instytut Kultury. Wśród szeregu pozostałych polskich 
i brytyjskich instytucji oraz organizacji na wymienienie zasługują w szczególności: 
Dział Poszukiwań War Office, Polish European Advice Centre, terenowe placówki 

71  1987-2003. Biuro Informacji – POSK, II piętro, „Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 61. 
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SPK, ośrodki parafialne, szkoły brytyjskie, polskie szkoły sobotnie, domy opieki 
itd. Świadectwem rozwiniętej działalności Biura Informacji były gromadzone akta, 
które przechowywano w Archiwum Biura Zjednoczenia Polskiego. Biuro Informacji 
to – jak niejednokrotnie zwracano uwagę – szara, mrówcza praca, ułatwiająca życie 
bardzo wielu naszym rodakom72. 

Członkowie Prezydium ZPWB, na czele z prezesem, dzięki zaproszeniom 
Polskiej Fundacji Kulturalnej uczestniczyli w „Żywych Dziennikach”, będących 
doskonałym sposobem na dotarcie do rodaków i spopularyzowanie działalności 
Zjednoczenia, jego osiągnięć i problemów. Celowi temu służyła także bliska współ-
praca z redaktorami „Dziennika Polskiego”, „Tygodnia Polskiego” oraz „Gazety 
Niedzielnej”. 

Ważnym wydarzeniem w życiu polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii, także 
w życiu organizacji skupionych w Zjednoczeniu Polskim, był podwójny jubileusz 
„Dziennika Polskiego”, od 1968 roku stanowiącego własność Polskiej Fundacji 
Kulturalnej. Była to 60. rocznica „Dziennika” i 40-lecie „Tygodnia Polskiego”. 
Obchody jubileuszowe zostały zapoczątkowane 16 lipca 2000 roku Mszą Świętą 
dziękczynną w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Była to również okazja do zasyg-
nalizowania problemów „Dziennika”, spośród których na pierwszy plan wysuwały 
się kwestie finansowe. Zmiany na arenie międzynarodowej po roku 1989 spowodowały, 
że w ostatnich 10 latach zarysowuje się dość znaczny spadek [liczby] prenumerato-
rów – wyjaśniała Helena Miziniak. – Wynika on nie tylko z powodu kurczenia się 
emigracji niepodległościowej, ale również z powodu zmiany pokoleniowej, dostępu do 
bardzo szerokiej gamy gazet i czasopism krajowych i bieżących informacji w TV Polonia. 
„Dziennik Polski” po roku 1989 przestał być pismem walczącym. Zmienił swój charakter, 
ale nadal pozostał źródłem informacji o życiu w W. Brytanii, Polsce i świecie73.

31 lipca 2004 roku w Ealing Hospital w wieku 90 lat zmarła Anna Barbara 
Moszczyńska, od 15 lat prowadząca Biuro Informacji przy Zjednoczeniu Polskim. 
Wraz z jej śmiercią Zjednoczenie (i cała polska społeczność na Wyspach Brytyjskich) 
utraciły wyjątkową osobę, jedną z najbardziej oddanych i zasłużonych w pracy dla 
sprawy Emigracji74. 

72  Sprawozdanie Prezesa…, „Biuletyn ZPWB” 1999, nr 7, s. 3. 
73  H. Miziniak, Podwójny jubileusz Dziennika Polskiego, „Biuletyn ZPWB” 2001, nr 9, s. 28-29. 
74  W nekrologu zamieszczonym w  „Tygodniu Polskim” opisano drogę życiową A. Moszczyńskiej: 

Urodzona we Lwowie, wywieziona na Syberię, po przybyciu do Wielkiej Brytanii poświęciła się działalności 
społecznej. Przez 30 lat była członkiem Rady POSK-u, aktywną działaczką Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów (Koło nr 11), Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Zjednoczenia Polek na Emigracji, 
POSK-Klubu i wielu innych organizacji. Była też aktywnym członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 
15 lat prowadziła Biuro Informacji przy Zjednoczeniu Polskim i co dwa lata wydawała Polski Informator 
(Polish Yellow Pages) („Tydzień Polski” 2004, nr 32, s. 1). 
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III.  
Sprawy Polski i Polaków na Wschodzie w działalności  

Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii

1. Wprowadzenie 

Szczególne miejsce w działalności Zjednoczenia zajmowały sprawy Kraju i rodaków 
na Wschodzie, głównie w krajach postsowieckich. Głównym partnerem Zjednoczenia 
Polskiego pozostawało Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z siedzibą w Warszawie. 
Współpracujemy z nimi – podkreślano w sprawozdaniu prezesa ZP – w dziedzinie 
kultury, edukacji, jak również pomocy Polakom mieszkającym w krajach postsowieckich75. 
Z kolei oknem na odległy kraj rodzinny pozostawała TV Polonia, o której pisano: 
TV Polonia zmieniła życie wielu z nas. Podaje aktualne wiadomości z Polski, wprowadza 
nas w tamto życie, daje wiele godzin rozrywki, a czasem irytacji76. 

Duże znaczenie dla osób chorych i w podeszłym wieku miało uzyskanie, 
w kadencji 1997-1999, w TVP Polonia cotygodniowych transmisji z Kraju nie-
dzielnych Mszy Świętych. Po długich pertraktacjach zagwarantowano regularną (raz 
w miesiącu) półgodzinną transmisję z Wielkiej Brytanii. 

2. Sprawy rozliczeń z czasami komunistycznego terroru 
Ze względu na zaplecze społeczne polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii, na które 
składały się środowiska byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, walczących zarówno 
na Zachodzie, jak i w Kraju, w działalności ZP obecna była problematyka rozliczeń 
z czasami najokrutniejszego stalinowskiego terroru w Polsce. W szczególności śro-
dowiska kombatanckie i, osobno, Zjednoczenie występowały w obronie Instytutu 
Pamięci Narodowej jako placówki specjalnie powołanej w celu ujawniania tych 
zbrodni. W latach 2002-2003 pojawiło się w Polsce niebezpieczeństwo znacznego 
zmniejszenia budżetu IPN, co mogło negatywnie wpłynąć na wypełnianie jego 
zadań. W obliczu tych zagrożeń Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej 
Brytanii, Rada Federacji Światowej SPK i Zjednoczenie Polskie wystosowały apel 
Do społeczeństwa polskiego o poparcie apelu w sprawie Instytutu Pamięci Narodowej. 
W tym ważnym dokumencie czytamy:

My, żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych – zwracamy 
się do społeczeństwa polskiego z prośbą o poparcie naszego Apelu do Władz Rzeczypospolitej 

75  J. Mokrzycki, Sprawozdanie prezesa Zjednoczenia, op. cit., s.  4. Współpraca na linii Zjednoczenie 
Polskie w WB – „Wspólnota Polska” wyrażała się na wiele sposobów, np. w kadencji 2000/2001 roku: 
dzięki kontaktom ze Wspólnotą, pani Maria Young mogła przez Zjednoczenie zaofiarować, jako nagrodę, 
uczniom z najlepszymi wynikami w egzaminach GCSE z [języka] polskiego darmowy tydzień wakacji na 
nartach w Polsce. Jedynie podróż była odpłatna, a nawet w tym udało się jej otrzymać maleńką zniżkę od 
Lotu (ibidem). 

76  Ibidem. 
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w sprawie zaniechania szykan i restrykcji wobec Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Drastyczne obniżenie środków budżetowych na działalność Instytutu wpływa 
ujemnie na dalsze wypełnianie ustawowych zadań, powierzonych mu przez Parlament. 

W krótkim okresie swej dotychczasowej działalności, Instytut m.in. ujawnił 
i przekazał społeczeństwu listę ok. 200 miejsc tajnych pochówków więźniów skazanych 
po wojnie przez sądy wojskowe na karę śmierci. 

Ujawniono już część dokumentów dotyczących prześladowań i inwigilacji przez 
aparat represji własnego społeczeństwa, dopuszczania się w stosunku do niego brutalnych 
działań operacyjnych, prowokacji i szantażu. 

Przedstawiono dokumenty dotyczące szykan wobec Kościoła i Hierarchii Kato-
lickiej, w tym wobec Kardynała [Stefana] Wyszyńskiego. Instytut rozpoczął niedawno 
nowe śledztwo w sprawie zamordowania ks. [Jerzego] Popiełuszki. 

Przywrócono, dzięki IPN, naszej wspólnej pamięci nazwiska tych, którzy brali 
udział w konspiracji i oporze społecznym w latach 1944-1956, wydając I Tom „Słownika 
Biograficznego” obejmującego setki nazwisk. 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzi na terenie 
całej Polski ponad tysiąc śledztw w sprawie zbrodni przeciwko obywatelom polskim, 
począwszy od 1939 r. 

Instytut [Pamięci Narodowej] dokształca nauczycieli, uczy młodzież, współpra-
cuje z kombatantami, urządza sesje naukowe, wystawy, pokazy filmów, przekazując 
społeczeństwu nieocenzurowaną i niezakłamaną wiedzę o latach 1939-1989. 

Większość jednak zadań czeka jeszcze na realizację. Archiwa jeszcze nie zostały 
zapełnione, a teczki wydane wszystkim poszkodowanym. 

Zwracamy się do społeczeństwa polskiego, do bratnich organizacji kombatanckich: 
nie pozwólmy zahamować tej pracy! [podkr. J.T.,T.K.] 

Działalność Instytutu Pamięci Narodowej jest poważnie zagrożona!
Niech Wasze społeczne głosy poprą nasz apel do władz [polskich] o zaniechanie 

restrykcyjnych działań wobec Instytutu. Instytut Pamięci Narodowej musi mieć dalszą 
możliwość wypełniania swej misji. 

„Naród, który traci pamięć, traci sumienie…” – powiedział niegdyś Zbigniew 
Herbert. 

Niech nasze wspólne stanowisko w sprawie Instytutu Pamięci Narodowej pokaże, 
że pamięci nie utraciliśmy77. 

3. Działania na rzecz integracji Polski ze strukturami europejskimi 
Przełom XX i XXI wieku zajmowały działania na rzecz zespolenia Polski ze 
strukturami Zachodu, co – przy zapewnieniu bezpieczeństwa – otwierało drogę 
77  Do społeczeństwa polskiego o poparcie apelu w sprawie Instytutu Pamięci Narodowej, „Biuletyn ZPWB” 

2003, nr 11, s. 56. Na ten temat także: Protokół z 21-go zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego 
w WB, 6 marca 2003 roku, b.p. 
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dynamicznego rozwoju gospodarczego. W celu promowania wejścia Polski do NATO 
i Unii Europejskiej, Zjednoczenie stworzyło – z inicjatywy Mike’a Oborskiego78 
– organizację „Poland Comes Home” („Polska idzie do domu”). Przedsięwzię-
ciu patronowali prezydenci Ryszard Kaczorowski i Lech Wałęsa. Stworzono 
dedykowane strony w  Internecie (strony PCH były dostępne pod adresem:  
www.polandcomeshome.org.uk). Akcja „Poland Comes Home” była propagowana 
m.in. w „Biuletynie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii” i to zarówno na 
stronach polskich periodyku, jak i na stronach brytyjskich. Jak podkreślano: Rozsze-
rzenie Unii to wielkie przedsięwzięcie nie tylko dla krajów kandydujących, ale i dla samej 
Unii i jej obecnych członków. Zadaniem „Poland Comes Home” jest, w miarę naszych 
możliwości, przekonanie Brytyjczyków, że rozszerzenie Unii, w szczególności o Polskę, 
choć na początku kłopotliwe i kosztowne, na dłuższą metę jest nie tylko pożyteczne, ale 
wręcz konieczne79. 

Hasło akcji brzmiało: Zdobywamy brytyjskie poparcie dla polskich starań 
o członkostwo w Unii Europejskiej80. 

Drogą mejlową codzienne wiadomości z Polski rozsyłano po angielsku do wciąż 
rozszerzającego się grona czytelników, między innymi w Foreign and Commonwealth 
Office i do zyskującej coraz większą popularność grupy dyskusyjnej. Regularnie 
monitorowano poważną prasę brytyjską, by natychmiast odpowiadać na artykuły 
dotyczące Polski. Przygotowywano specjalne ulotki rozdawane w trakcie wyborów 
do Parlamentu Europejskiego. Dzięki współpracy z Europejską Radą Wspólnot 
Polonijnych (której prezesem został dr Zygmunt Szkopiak) ustalono, że ulotki wydane 
przez ZPWB będą wzorem dla innych Polonii na zachodzie kontynentu81. W samej 
tylko kadencji 1997-1999 ZPWB było gospodarzem kilku spotkań poświęconych 
integracji Polski ze strukturami europejskimi. 

Zadania organizacji „Poland Comes Home” były tym większe, że – jak oceniał 
Zarząd Zjednoczenia – tempo negocjacji Polski z Unią Europejską było zbyt powolne, 
co mogło powiększać grono sceptyków, niechętnych połączeniu Polski ze strukturami 
europejskimi82. 
78  Pomysłodawca i dyrektor „Poland Comes Home” Councillor Mike Oborski to Polski Konsul Honorowy 

w Kidderminster i członek Prezydium Zjednoczenia Polskiego. 
79  J. Mokrzycki, Poland Comes Home, „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 7. 
80  „Biuletyn ZPWB” 2001, nr 9, s. 76. 
81  Zjednoczenie oczekiwało, że ERWP będzie w stanie skutecznie wesprzeć starania Polski o wejście do 

struktur europejskich. Spodziewano się też, że – przy współpracy ze „Wspólnotą Polską” – będzie ona 
w stanie udzielać skutecznej pomocy organizacjom polskim na wschód i południe od Kraju. 

82  Na początku 2000 r. Jan Mokrzycki widział ten problem następująco: Pertraktacje Polski z  Unią 
Europejską posuwają się z szybkością ślimaka i to ślimaka w dobrze zaawansowanej ciąży. Powodem tego 
są, z  jednej strony trudności koniecznych zmian, które muszą być przeprowadzone w krajach starających 
się o członkostwo, a z drugiej [strony] wewnętrzne reformy samej Unii. Im dłużej sprawa jest zawieszona, 
tym większe pole do popisu dla opozycji wejścia Polski do Unii; opozycji, istniejącej tak wewnątrz Unii, jak 
i w Polsce. Osobiście jestem przekonany, że pełne członkostwo [Polski] w Unii Europejskiej jest, na długą 
metę, jedynym sposobem istnienia takiej Polski, która będzie krajem bezpiecznym i stabilnym tak politycznie, 
jak i gospodarczo. Najwyższy już chyba czas stwierdzić, że członkostwo w Unii jest dla nas konieczne przede 
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W 1999 roku uczucia satysfakcji i radości towarzyszyły informacjom o wejściu 
Polski w skład NATO, co rozciągało na Kraj „parasol ochronny” najsilniejszego bloku 
wojskowego na świecie. Dla ludzi z wojennego pokolenia emigracji stanowiło to 
zwieńczenie ich wieloletniej walki o zapewnienie Polsce wolności i bezpieczeństwa. 
XLII Walny Zjazd Zjednoczenia obradujący pod koniec marca 1999 roku dał wyraz 
zadowoleniu, że wreszcie Polska powróciła do swojego właściwego miejsca w Europie, 
przez przyjęcie jej do NATO i rozpoczęcie negocjacji o wejście do Unii Europejskiej. 
Życzymy powodzenia i wytrwałości przedstawicielom polskim w negocjacjach z Unią 
Europejską – czytamy dalej w rezolucji zjazdowej – aby doprowadzili do wejścia Polski 
do Unii na rok 2004, bez nadwyrężania kluczowych interesów Polski. Popieramy wszelkie 
wysiłki NATO w obronie bezpieczeństwa, wolności i praw człowieka w każdej części 
Europy, w szczególności w Jugosławii83. 

Naczelne działania na rzecz integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej 
należały do organizacji „Poland Comes Home”. Ważną częścią jej działalności było 
organizowanie spotkań, połączonych z dyskusjami wokół zagadnień składających się 
na problematykę wejścia Polski do UE. Począwszy od 2000 roku zmieniono nieco 
podejście do sprawy, rezygnując z prelegentów polonijnych na rzecz Brytyjczyków 
i innych cudzoziemców. Spodziewano się, że takie prelekcje dadzą bardziej wyważone 
spojrzenie na omawiane zagadnienia. W tym świetle wyjątkowy charakter miała pre-
lekcja Ministra ds. Europy w Rządzie Brytyjskim na zebraniu „Poland Comes Home” 
(w kadencji 2000/2001 roku; pełny tekst wystąpienia umieszczono na stronach 
internetowych tego resortu). Wysoką rangę zyskało spotkanie w POSK-u 17 paździer-
nika 2001 roku połączone z prelekcją Szefa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Zjednoczonym Królestwie Geoffrey’a Martina pt. „Rozszerzenie Unii Europejskiej 
ze szczególnym uwzględnieniem państw Grupy Wyszehradzkiej”. Miarą powodzenia 
tego spotkania była obecność m.in. ambasadorów akredytowanych w Londynie, 
a reprezentujących: Republikę Czeską (Pavel Seifter), Węgry (Gabor Szentivanyi), 
Słowację (František Dlhopolček) i Polskę (Stanisław Komorowski). 

Duże i ciągle rosnące nadzieje towarzyszyły coraz intensywniejszym przygoto-
waniom Polski do wejścia w skład Unii Europejskiej. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej 
Brytanii jako jeden ze swoich celów wyznaczyło wspieranie tego procesu. Przykładem 
takich działań były listy licznie rozsyłane przez prezesa Mokrzyckiego, na kilka dni 
przed konferencją w Nicei, do brytyjskich parlamentarzystów, z prośbą o poparcie 
ratyfikacji traktatu tam zawartego (traktat nicejski, parafowany w grudniu 2000 roku 
i podpisany 26 lutego 2001 roku, stanowił krok w kierunku zreformowania UE, 

wszystkim z powodów bezpieczeństwa. Uzyskane już członkostwo w NATO było tylko pierwszym krokiem 
w tym kierunku. Dopiero gdy gospodarka polska będzie ściśle połączona z zachodnią i gdy inwestycje Zachodu 
staną się rzeczywiście duże, może Polska liczyć na prawdziwą gwarancję bezpieczeństwa (J. Mokrzycki, 
Poland Comes Home, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 49). Zwracano uwagę, że przyszłe członkostwo 
Polski w  UE musi mieć charakter pełnowartościowy – Nie wolno nam pozwolić na warunki, które 
z nowych członków [Unii] stworzą drugą klasę obywateli Unii (ibidem, s. 51). 

83  „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 3. 
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by mogła sprawnie funkcjonować po przyjęciu dziesięciu nowych członków z Europy 
Środkowej i Południowej, wśród których była Polska). List rozesłany do członków 
Parlamentu spotkał się z dużym zainteresowaniem. Nadeszło 108 odpowiedzi. 
W jednej z nich – nadesłanej przez Ministra ds. Europejskich Keitha Vaza 6 stycznia 
2001 roku na adres prezesa Mokrzyckiego – podkreślano: We want to see Poland join 
the EU in the first wave [in 2004], and are doing all we can to help enlargement take 
place as soon as possible84. 

Kluczową rolę Polonii Brytyjskiej w zapewnieniu Polsce członkostwa w Unii 
Europejskiej podkreślał w 2002 roku przewodniczący PCH i ówczesny sekretarz 
generalny Zjednoczenia dr Jan Mokrzycki: Nie ma wątpliwości, że Polonie w krajach 
NATO, a w szczególności Polonia Amerykańska, odegrały bardzo ważną rolę w przyję-
ciu Polski do tej organizacji. Dziś my, Polacy zamieszkali w Wielkiej Brytanii, mamy 
szansę i obowiązek odegrania podobnej roli w przyjęciu Polski do rozszerzonej Unii 
Europejskiej85. 

Gorącym orędownikiem wejścia Polski do struktur europejskich była Europej-
ska Unia Wspólnot Polonijnych, w której pracach Zjednoczenie Polskie miało ważny 
udział (prezydentem EUWP była Helena Miziniak). Głosy proeuropejskie nasiliły się 
zwłaszcza po zakończeniu negocjacji na szczycie w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku 
i decyzji o przeprowadzeniu w Polsce w 2003 roku referendum akcesyjnego. Było 
ono konieczne (oprócz zgody wszystkich członków Unii) dla pełnego członkostwa 
Polski w UE. Decyzje te stanowiły sukces zarówno EUWP, jak i bezpośrednio 
Zjednoczenia Polskiego, w tym działań podjętych w ramach akcji „Poland Comes 
Home” (szczególnie wysoko oceniano „spotkania europejskie” pod firmą PCH, 
organizowane głównie w londyńskim POSK-u, z udziałem liczących się członków 
Izby Gmin i Izby Lordów, innych polityków brytyjskich i zagranicznych, dyplomatów, 
przedstawicieli mediów oraz licznie zgromadzonej publiczności, tak polskiej, jak 
i brytyjskiej. Magnesem były osobowości starannie dobieranych prelegentów86. 

84   Minister for Europe Keith Vaz MP do prezesa ZPWB dr. Jana Mokrzyckiego, list z 6 stycznia 2001 r., 
cyt. za: „Biuletyn ZPWB” 2001, nr 9, s. 77. 

85  J. Mokrzycki, Poland Comes Home, op. cit., s. 8. 
86   Pełny wykaz prelegentów akcji „Poland Comes Home” za okres od lutego 2000  roku do lutego 

2003 roku zawiera szereg prominentnych nazwisk, przeważnie z kręgów brytyjskiej polityki. Byli to: 
w lutym 2000 roku w POSK-u Minister Stanu ds. Europy Keith Vaz, w marcu 2000 roku w POSK-u 
Ambasador Republiki Czeskiej Pawel Seifter, w maju 2000 roku w POSK-u Ambasador Portugalii Jose 
G. Faria, w czerwcu 2000 roku w POSK-u Baroness Sarah Ludford, w lutym 2001 roku w POSK-u 
kandydat parlamentarny konserwatystów Daniel Kawczyński, w maju 2001 roku w POSK-u Ambasador 
Belgii Lode Willems (w obecności Ambasadora RP dr. S. Komorowskiego), w  maju 2001  roku 
w  Windsor Hall w  Ealing w  Londynie Stephen Pound (z ramienia Partii Pracy), w  październiku 
2001  roku w  POSK-u Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w  Zjednoczonym Królestwie 
Geoff Martin wraz z Ambasadorami Czech, Rzeczypospolitej Polskiej, Słowacji i Węgier (w spotkaniu 
brali też udział przedstawiciele diaspor państw Grupy Wyszehradzkiej w Wielkiej Brytanii), w lutym 
2002 roku w POSK-u Hanna Gronkiewicz-Waltz (spotkanie po polsku dla poinformowania Polonii), 
w marcu 2002 roku na Uniwersytecie w Bristolu – Hanna Gronkiewicz-Waltz i dr George Sanford 
z Departamentu Polityki tegoż uniwersytetu (w obecności Konsula Generalnego RP dr. Tomasza Trafasa), 
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Europejska Unia Wspólnot Polonijnych stała na stanowisku, że koniecznym 
środkiem służącym do wpłynięcia na nastroje mieszkańców Polski w kwestii udziału 
w UE musi być rzetelna, obiektywna i wynikająca z własnych doświadczeń informacja 
o wszystkich korzyściach i wadach wynikających z racji przynależności Polski do UE87. 
EUWP deklarowała, że wchodzące w jej skład organizacje krajowe zrobią wszystko, 
by jak najlepiej promować Polskę w krajach zamieszkania i w ten sposób przyczynić 
się do wsparcia procesów ratyfikacji traktatu akcesyjnego88. W analizach „za” i „przeciw” 
wstąpieniu do Unii Europejskiej dominował pogląd, że przystąpienie Ojczyzny do 
Unii będzie oznaczało zasadniczy skok cywilizacyjny. Zwracano uwagę na atuty 
Polski w rywalizacji o właściwe dla niej, a dostatnie dla obywateli, miejsce w rodzinie 
wolnych narodów europejskich. Zdajemy sobie sprawę – pisano w deklaracji EUWP 
– że następnych kilka lat nie od razu będzie dla Polski okresem mlekiem i miodem 
płynącym, lecz jesteśmy przekonani, że warunki osiągnięte przez polskich negocjatorów 
w Kopenhadze pomogą w przezwyciężeniu największych trudności, w rozwoju polskiego 
rolnictwa, infrastruktury, w redukcji bezrobocia, w rozwoju nauki i kultury polskiej. 
Głęboko wierzymy, że polskie rolnictwo, znane na Zachodzie ze swoich ekologicznie 
czystych produktów o wysokiej jakości, przy pomocy dotacji z UE ma przed sobą wielką 
przyszłość. Nie ma żadnych wątpliwości, że jeszcze przed osiągnięciem przez Polskę 
pełnego członkostwa w Unii Europejskiej zwiększą się obce inwestycje w Polsce, a otwarcie 
dostępu do miejsc pracy w sześciu, a za kilka lat we wszystkich krajach członkowskich Unii 
pozwoli wielu Polakom na pogłębienie znajomości języków obcych, dalsze wykształcenie, 
zdobycie doświadczeń i uzyskanie godziwego statusu ekonomicznego89. W konkluzji 
tego toku rozumowania podkreślano: Jest dla nas [członków EUWP] oczywistym, że 
Unia Europejska nie jest idealna, ale potrzebne w niej zmiany mogą dokonać tylko jej 
pełnoprawni członkowie90. 

Godne podkreślenia jest to, że proeuropejskie działania Zjednoczenia Polskiego 
w Wielkiej Brytanii były wysoko oceniane przez czynniki polityczne w Polsce. 

w kwietniu 2002  roku w POSK-u – prof. Józef Garliński i Ambasador RP Andrzej Krzeczunowicz 
(zebranie po polsku dla poinformowania Polonii), w maju 2002 roku odbyło się zebranie zorganizowane 
przez Ambasadę RP i Birmingham University z udziałem Ambasadorów państw Grupy Wyszehradzkiej 
i Ministra ds. Europy Petera Haina, w październiku 2002 roku w POSK-u w spotkaniu wziął udział 
Ambasador Danii w Londynie Tom R. Jansen (uczestniczył też Ambasador RP dr S. Komorowski, 
w listopadzie 2002 roku odbyło się spotkanie z udziałem Ministra Spraw Parlamentarnych w Szkockiej 
Egzekutywie Euana Robsona (spotkanie odbyło się w Paisley University w Glasgow przy współpracy 
Konsula generalnego RP w  Edynburgu, Zjednoczenia Polskiego i  Domu Sikorskiego w  Glasgow), 
w grudniu 2002 roku Jan Mokrzycki z ramienia Zjednoczenia Polskiego wystąpił na spotkaniu Rotary 
International w Bath. Jako ostatnie z  tej serii spotkań odbyło się – w  lutym 2003  roku – zebranie 
informacyjne w języku polskim (Wykaz w: J. Mokrzycki, Poland Comes Home, „Biuletyn ZPWB” 2003, 
nr 11, s. 32-33). 

87   Europejska Unia Wspólnot Polonijnych deklaruje, że we wszystkich swoich działaniach dalej aktywnie 
popierać będzie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, „Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 29. 

88  Ibidem, s. 31. 
89  Ibidem, s. 30-31. 
90  Ibidem, s. 31. 
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Wyrazem tego uznania było wsparcie finansowe kierowane na dofinansowanie 
inicjatywy „Poland Comes Home” przez Senat RP, za pośrednictwem Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”91. 

W miarę, jak zbliżał się termin przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 
wzrastało współdziałanie czynników krajowych ze Zjednoczeniem Polskim, by godnie 
uczcić to ważne wydarzenie. 24 września 2003 roku Przewodniczący Komisji Emi-
gracji i Polaków za Granicą Senatu RP Tadeusz Rzemykowski wystosował poniższe 
pismo do prezesa ZP dr. Jana Mokrzyckiego: 1 maja 2004 roku Polska stanie się 
członkiem Unii Europejskiej. Będzie to wielkie wydarzenie, na które z nadzieją czekają 
rodacy w kraju i mieszkający w państwach „piętnastki” [tj. dotychczasowych członków 
Unii Europejskiej – J.T., T.K.] oraz krajów przystępujących, co zamanifestowali podczas 
konferencji Polonii z krajów UE, która odbyła się w Senacie RP 10 maja 2003 roku. 
Natomiast już 2 maja [2004 roku] obchodzony będzie w świecie po raz kolejny „Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą”, ustanowiony z inicjatywy Komisji Emigracji i Polaków 
za Granicą i Senatu RP. Będzie to zatem wyjątkowa okazja, aby wydarzenia te połączyć 
i uczcić w szczególnie uroczysty sposób. Także kolejny dzień, 3 Maja, Polacy na świecie 
świętują i organizują uroczystości. 

W związku z tym proszę uprzejmie o nadesłanie (faxem lub e-mailem) do naszej 
Komisji [Emigracji i Polaków za Granicą] informacji o stanie przygotowań, zamierzeń 
i propozycji uczczenia w Waszym środowisku – wejścia Polski do UE, „Dnia Polonii 
i Polaków za Granicą” oraz obchodów Konstytucji 3 Maja w roku 2004, jak również 
– jakiej pomocy spodziewacie się Państwo w tym zakresie z Senatu RP. Z pewnością 
będą to propozycje skonsultowane z miejscową placówką konsularną i dyplomatyczną, 
z którą zwykle Państwo wspólnie organizujecie obchody świąt narodowych i wydarzeń 
polonijnych92. 

Obchody związane z wejściem Polski w skład Unii Europejskiej z początku 
maja 2004 roku potwierdziły, że Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii sumiennie 
potraktowało niezwykłe wyzwanie, a repertuar imprez przygotowanych z tej okazji 
stanowił godną wizytówkę Polski i Polaków nad Tamizą93. 

4. Sprawy reprywatyzacji i obywatelstwa 
Nie na wszystkich polach współpraca Zjednoczenia z władzami krajowymi układała się 
wzorcowo. Znaczne kontrowersje towarzyszyły – tak w Warszawie, jak i w Londynie 
– kwestiom reprywatyzacji oraz polskiego obywatelstwa. 

91  AZPWB, Dyrektor Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Andrzej Chodkiewicz 
do Prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii dr. Jana Mokrzyckiego, pismo z 28 kwietnia 
2003 r., b.p. 

92  AZPWB, Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Tadeusz Rzemykowski do Prezesa 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii dr. Jana Mokrzyckiego, pismo z 24 września 2003 r., b.p. 

93  Obszerną informację na temat imprez przygotowanych przez ZP, względnie z jego liczącym się udziałem, 
z okazji wejścia Polski do UE, znajdzie czytelnik w drugim rozdziale niniejszej pracy. 
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W kadencji 1997-1999, we współpracy ze Związkiem Ziemian, zajmowano 
się kwestią reprywatyzacji – zwrotu dóbr skonfiskowanych po II wojnie światowej 
prawowitym właścicielom przez komunistyczne władze Polski. Konferowano z gosz-
czącym w Londynie wiceministrem skarbu państwa Krzysztofem Łaszkiewiczem. 
Zainteresowanym przekazano plany Rządu w tej sprawie. Było to związane z przy-
spieszeniem dyskusji na temat tej problematyki w kręgach władz w Polsce, w okresie 
sprawowania funkcji premiera przez Jerzego Buzka (tj. od jesieni 1997 roku). 

Projekt Rządu RP spełniał oczekiwania emigracji. Jednak już wkrótce przyszło 
rozczarowanie. Szczególnie w Londynie krytycznie przyjęto poprawki wniesione 
do projektu rządowego przez specjalnie powołaną do zagadnień reprywatyzacji 
Komisję Sejmu RP. Reagując na dyskryminujące zapisy poprawek, Zjednoczenie 
Polskie w Wielkiej Brytanii oraz Stowarzyszenie Ziemian zaprotestowało przeciwko 
ograniczaniu prawa do reprywatyzacji tylko do osób na stałe zamieszkałych w Polsce. 
W tej sprawie prezes ZPWB Jan Mokrzycki wystosował obszerne pismo do posła 
Tomasza Wójcika, przewodniczącego Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do Roz-
patrzenia Projektu Ustawy Reprywatyzacyjnej. Dowiadujemy się z prasy i telewizji 
– czytamy w tym dokumencie – że Komisja Sejmowa proponuje, w ramach ustaw 
o reprywatyzacji, ograniczyć odszkodowania do obywateli polskich na stałe zamieszkałych 
w Polsce. Uważamy ten projekt za wysoce krzywdzący dla wielu Polaków. Emigracja 
polityczna pozostała poza granicami Polski nie dla własnych korzyści, ale aby działać na 
rzecz niepodległości Kraju. W tym działaniu rzesze Polaków na Zachodzie nie szczędziły 
wysiłków i poświęceń. Także i dziś Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii jest polską, 
na wskroś patriotyczną organizacją, której członkowie starają się, wedle wszystkich 
swoich możliwości, służyć sprawie polskiej tak słowem i czynem, jak i swoim mieniem, 
szczególnie w okresie klęsk takich jak powódź, ale także na co dzień, wspierając różne 
organizacje charytatywne w Polsce i na wschód od jej granic oraz pomagając wielu 
prywatnym rodzinom w Kraju. Akcja Zjednoczenia, poprzez jego bratnią organizację 
„Poland Comes Home”, popierania słusznych roszczeń polskich [do] wejścia w struktury 
Unii Europejskiej, jest również jedną z wielu korzystnych i wartościowych inicjatyw 
podejmowanych przez nas dla dobra Kraju. Apelujemy gorąco o równe traktowanie 
wszystkich Polaków, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Jedynie takie podejście 
do sprawy będzie sprawiedliwe i zgodne z Kartą Praw Człowieka. Odmowę przyznania 
Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii praw przysługujących obywatelom polskim 
w Kraju, uważalibyśmy nie tylko za krzywdę w stosunku do indywidualnych osób, ale 
i za policzek wymierzony wielu polskim patriotom, którzy całe życie poświęcili pracy na 
rzecz umiłowanej Ojczyzny – Polski [podkr. J.T., T.K.]94. 

W 2000 roku duże sprzeciwy w „Polskim Londynie” wywołała sprawa nowej 
ustawy o obywatelstwie Rzeczypospolitej Polskiej. Tak oto istotę problemu charak-
teryzowała Helena Miziniak: W czerwcu ubiegłego roku [tj. 2000] Sejm przegłosował 

94  J. Mokrzycki, Reprywatyzacja, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 54. 
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projekt ustawy o obywatelstwie, która przewidywała, że obywatel polski nie może być 
równocześnie uznawany przez władze RP za obywatela innego państwa, oraz, że za 
posługiwanie się na terenie Polski dokumentem innego kraju grozi grzywna. Zapisy te 
wzbudziły liczne protesty wśród Polonii całego świata95. Jak wyjaśniano, Senat RP 
wprowadził do projektu wiele poprawek, zgodnie z oczekiwaniami Polonii. Projekt 
senacki – uwzględniający w 80 procentach uwagi środowisk polonijnych, w tym 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii – był konsultowany z Europejską Unią 
Wspólnot Polonijnych. W październiku 2000 roku Sejm ponownie dyskutował 
nad sprawą ustawy. W głosowaniu niższa Izba Parlamentu odrzuciła senackie 
poprawki. Do decydującej fazy dyskusji doszło 20 grudnia 2000 roku. Mimo 
wniosku Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej Solidarność, aby raz jeszcze 
przegłosować poprawki senackie, wniosek ten nie zyskał akceptacji większości 
posłów. W efekcie nie doszło do głosowania nad meritum sprawy. W ustawie 
o obywatelstwie, oprócz kwestii paszportów, wątpliwości Polonii budziła też kwestia 
tzw. reguły krwi, w myśl której obywatelstwo polskie uzyskuje się w chwili urodzenia, 
jeżeli jedno z rodziców miało, albo ma obywatelstwo polskie i jeżeli oboje w ciągu 
trzech miesięcy złożyli przed konsulem oświadczenie o wyborze dla niego obywatelstwa 
innego państwa. Jest to dziwny przepis. Ma on moc wsteczną. Na mocy takiej ustawy 
dzieci, wnuki, czy prawnuki emigrantów mających obywatelstwo polskie stają się 
automatycznie bez ich wiedzy obywatelami RP96. Jak uznawano w środowiskach 
polonijnych, było to sprzeczne z prawem jednostki do decydowania o swojej 
przynależności państwowej. Dyskusja wokół zagadnień obywatelstwa pokazała, że 
środowiska polonijne, w tym Zjednoczenie, wyczulone są na problemy Polaków 
zamieszkałych poza granicami RP. Zarazem też pokazała, że w wielu sprawach 
szczegółowych opinia czynników politycznych w Polsce odbiega od oczekiwań 
Polonii. Wymagało to zwiększenia wysiłków na rzecz znajdowania wspólnych 
i obopólnie korzystnych płaszczyzn porozumienia. W niewielkim tylko stopniu 
obawy środowisk polonijnych rozwiała wypowiedź wiceministra spraw zagranicz-
nych RP Radosława Sikorskiego. Podczas spotkania w Ambasadzie RP w Londynie, 
zwracając się do Polonii, zauważył, iż nieuznawanie drugiego obywatelstwa nie znaczy, 
że władze RP nie zezwalają na nie, czy go nie tolerują, tylko że nie przyjmują tego do 
wiadomości97. Sprawa obywatelstwa – mimo poparcia niektórych sił politycznych 
w Polsce oraz prezesa „Wspólnoty Polskiej” – pozostawiła u mieszkających w Wielkiej 
Brytanii emigrantów smak goryczy. Nie dana im była satysfakcja bezwarunkowego 
przywrócenia obywatelstwa polskiego, prawem kaduka odebranego przed laty przez 
reżim komunistyczny98. 

95  H. Miziniak, Kontrowersyjna ustawa, „Biuletyn ZPWB” 2001, nr 9, s. 56. 
96  Ibidem. 
97  Ibidem, s. 57. 
98  Znaczna część emigrantów politycznych zmuszona była po II wojnie światowej przyjąć paszporty 

brytyjskie, by móc podróżować do Polski bez narażania na szwank wymogu niekontaktowania się 
z placówkami konsularnymi Polski komunistycznej (np. PRL). 
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Nowy impuls w dyskusji między władzami w Polsce a czynnikami emigra-
cyjnymi, reprezentowanymi m.in. przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, 
przyniosła uchwała Senatu RP z 30 kwietnia 2002 roku, w sprawie polityki Państwa 
Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą. Uchwała stanowiła kulminację debaty, 
przeprowadzonej 30 kwietnia w Senacie RP na temat problematyki polonijnej. 
Wzięło w niej udział 17 delegatów organizacji polonijnych z wszystkich kontynentów. 
Obecny był prezes Rady Polonii Świata Marek Malicki. W debacie wzięli udział 
m.in.: prezydent EUWP Helena Miziniak i prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej 
Brytanii Andrzej Morawicz (tekst jego przemówienia poniżej). W dyskusji wzięli 
udział ponadto: prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, marszałek Sejmu RP Marek 
Borowski, kardynał Józef Glemp. Wieczorem, 30 kwietnia, uczestników debaty przyjął 
w kameralnym gronie Prezes Rady Ministrów RP Leszek Miller. W przeddzień debaty 
w Senacie, ośmiu wybranych reprezentantów organizacji polonijnych, wzięło udział 
w posiedzeniu Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. 

Uchwała Senatu (sprawującego – jak podkreślono – historyczny patronat nad 
Polonią i Polakami za granicą) potwierdzała znaczenie wzajemnych relacji między 
Krajem a Polonią99. Już w pierwszej części dokumentu potwierdzano, że:

Polonia i Polacy za granicą utrzymują od pokoleń serdeczną więź z Macierzą 
i wspierają Ją we wszystkich dążeniach do wolności, suwerenności, demokracji, rozwoju, 
sprawiedliwości społecznej oraz partnerskiej współpracy z innymi państwami i organi-
zacjami międzynarodowymi;

Polacy rozproszeni po całym świecie z wielkim oddaniem, wysiłkiem, troską 
i radością kultywują narodowe tradycje, pielęgnują naszą historię, kulturę i ojczysty 
język – są oni ambasadorami polskich spraw;

Postawa Polonii i Polaków za granicą zasługuje na najwyższe uznanie i jest godna 
naszej historycznej pamięci100. 

W dalszej części Uchwały Senat RP witał z radością deklarację Prezydenta 
RP dotyczącą koordynowania działalności polonijnej prowadzonej przez instytucje 
krajowe. Przyjmował też z satysfakcją zapowiedź Prezesa Rady Ministrów szyb-
kiego uregulowania spraw dotyczących uprawnień Polaków za granicą oraz ułatwień 
wizowych101. W tej ogólnej formule zawarte były zagadnienia budzące od dawna 
wątpliwości i zastrzeżenia Polaków w Wielkiej Brytanii. 

W dniu przyjęcia uchwały, 30 kwietnia 2002 roku, w Senacie na temat jej 
treści wypowiedzieli się przedstawiciele różnych organizacji polonijnych. Głos zabrał 
też prezes ZPWB Andrzej Morawicz. W tym ważnym, obszernym wystąpieniu, doty-
czącym spraw żywotnie obchodzących całą społeczność Polaków zamieszkałych poza 

99    Uchwała została przyjęta w obecności Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Marszałka Sejmu RP,  
Prezesa Rady Ministrów, ministrów Rządu RP oraz przedstawicieli Polonii i organizacji działających na 
rzecz Polonii i Polaków za granicą. 

100  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2002 roku w sprawie polityki Państwa 
Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą, cyt. za: „Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 4. 

101  Ibidem, s. 5. 
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Krajem, Prezes Zjednoczenia odniósł się m.in. do kwestii przywrócenia obywatelstwa 
polskiego i tzw. szantażu paszportowego. Z dumą podkreślił działania Zjednoczenia 
Polskiego na rzecz proeuropejskiego kursu polityki polskiej. 

Powiedział m.in.: 
Panie Marszałku, Wysoka Izbo,
Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą debatę w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej, 

który to sprawuje historyczny patronat nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza 
granicami Kraju.

Omawiając relacje Polska-Polonia należy podkreślić obecność Kościoła w życiu 
polskiego społeczeństwa poza Krajem. Kościół, który wiernie dzielił los wychodźców, 
żołnierzy i emigrantów, zrósł się z naszym życiem i historią. W licznych Parafiach 
działających w ramach Polskich Misji Katolickich skupiało się i skupia życie polskiego 
społeczeństwa emigracyjnego. Pod opieką Episkopatu Polski ma swoje trwałe struktury 
zapoczątkowane przez abp. Józefa Gawlinę, a obecnie abp. Szczepana Wesołego, który 
sprawuje arcypasterską opiekę nad Polską Diasporą, w oparciu o historyczny Centralny 
Ośrodek Duszpasterski w Rzymie.

Relacje polonijne 
Zjednoczenie Polskie w WB zainicjowało powstanie Europejskiej Rady Wspólnot 

Polonijnych (potem nazwa zmienia się na EUWP). Na terenie Europy organizacja ta 
przyczyniła się do dużego ożywienia kontaktów polonijnych. Działalność EUWP na 
podstawie statutu jest jasno sprecyzowana, konkretna i praktyczna.

Sprawy Repatriacji
Pan Minister Cimoszewicz ostatnio się wypowiedział, że „Nasi Rodacy mają prawo 

do repatriacji, a my w Polsce mamy co najmniej moralny obowiązek do pomagania im 
w tym. W wielu przypadkach to historyczne, często dramatyczne wydarzenia sprawiły, 
a nie osobisty wybór, że nasi rodacy mieszkają tam, gdzie mieszkają”.

Rozumiemy trudności finansowe, to, że ponad jeden i pół miliona rodzin w Polsce 
nie ma własnego mieszkania, to, że jednakowo trzeba traktować wszystkich Polaków. 
Solidaryzując się z rodakami, a szczególnie w tej kwestii tych w Kazachstanie, prosimy 
Rząd RP o szybszą repatriację dla wszystkich zainteresowanych osób, ażeby nawet przy 
zapewnieniu minimalnych warunków na życie mogli oni połączyć się z Ojczyzną.

Przywrócenie Obywatelstwa Polskiego
Wypowiadam się w imieniu osób, które się zrzekły obywatelstwa polskiego na 

podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1962 roku, artykułów 13 i 14. Uważają, że było 
to na nich wymuszone, ażeby mogli przyjeżdżać do Kraju po nabyciu obywatelstwa 
brytyjskiego. Uważamy, że Rząd RP powinien im przywrócić obywatelstwo.

Tak zwany szantaż paszportowy
To partykularne zagadnienie dotyczy osób o podwójnym obywatelstwie, w tym 

polskim i spraw związanych z ustawodawstwem polskim i kraju zamieszkania. Konkretnie 
chodzi o wjazd do Polski i wyjazd lub tylko o wyjazd z Polski obywateli polskich na 
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podstawie paszportów kraju zamieszkania. Polska toleruje podwójne obywatelstwo, ale 
nie uznaje, bo mogą powstać konflikty interesów. Ten konflikt nie jest natury braku 
lojalności do Polski per se, lecz konfliktem wynikającym z niemożliwości zaspokojenia 
form ustawodawczych i polskich i kraju zamieszkania.

Zagadnienie nie dotyczy Polonii brytyjskiej. Obywatele polscy z obywatelstwem 
brytyjskim zamieszkali w Wielkiej Brytanii szczycą się, że przy przekraczaniu granicy 
polskiej legitymują się paszportem polskim. Są wśród nas też i ci, którzy zrzekli się 
obywatelstwa polskiego pozostając narodowości polskiej i używając paszportów brytyjskich.

Ewentualna reprezentacja Polonii w Senacie
Projekt wydaje się być zupełnie nierealny.

Ambasadorowie polskich spraw. Promowanie Polski w Wielkiej Brytanii
W propagowaniu i wzmacnianiu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków i więzi 

polsko-brytyjskich wśród społeczeństwa brytyjskiego w ostatnich latach, podjęliśmy szereg 
inicjatyw. Ważniejsze, godne zanotowania, to:

Sprostowanie w angielskim podręczniku szkolnym do historii, szkalującego nas 
ujęcia. Podręcznik ten został zastąpiony nowym wydaniem, co do którego nie mamy 
zastrzeżeń.

Pod „egidą” „British-Polish Council”, ciała powołanego do życia przeze mnie 
i pana prof. Jana Ciechanowskiego, doprowadziłem do powstania i uroczystego odsłonięcia 
pomnika ku czci gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, w pobliżu Ambasady RP. 
Odsłonięcia dokonał kuzyn królowej angielskiej, książę Kentu, w otoczeniu licznych 
dostojnych gości, tak brytyjskich, jak i z Polski i naszego społeczeństwa kombatanckiego.

Nasza akcja wykorzystująca film „Enigma”, służyła uświadomieniu Brytyjczyków 
odnośnie roli naszego wywiadu w złamaniu kodu Enigmy. List został opublikowany we 
wszystkich poważnych gazetach brytyjskich, dzięki czemu dotarł i uświadomił miliony 
czytelników brytyjskich, prostując fałsz czy też niedomówienia historyczne. Nasza akcja 
była dwutorowa, podjęta łącznie z p. ambasadorem Stanisławem Komorowskim, przy 
współpracy z prof. Janem Ciechanowskim. Sprawia mi dużą przyjemność, że mogę 
stwierdzić, iż jest to jeden z wielu przykładów, ścisłej współpracy naszej z p. ambasadorem 
Stanisławem Komorowskim, który nam zawsze w sposób praktyczny udziela pełnego 
poparcia i służy pomocą. Również mamy słowa najwyższego uznania dla pracy na 
naszą korzyść pana Konsula Gen. Tomasza Trafasa i attaché obrony pana pułkownika 
Andrzeja Adamowicza.

Tablice upamiętniające polskich matematyków wywiadu i ich pracę postawimy 
w byłym ośrodku kryptologicznym brytyjskim Bletchley Park. W Bletchley Park urządzamy 
co roku Polsko-Brytyjski Festiwal.

Promowanie polskiej racji stanu. Wejście do NATO
Przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję „lobbingową” obejmującą członków 

Parlamentu i Izby Lordów. Zmobilizowaliśmy znanych Brytyjczyków w celu uświado-
mienia na łamach prasy brytyjskiej słuszności i potrzeby wejścia Polski do NATO.
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Unia Europejska
Szereg lat temu zainicjowaliśmy cykl konferencji w języku angielskim pod tytułem 

„Poland, Great Britain and the European Union”.
Prof. Jan Ciechanowski organizował kursy szkoleniowe dla polskich parlamentarzy-

stów i wyższych urzędników państwowych na temat brytyjskiego systemu parlamentarnego 
i Unii Europejskiej.

Wystąpiliśmy do p. Marszałka Marka Borowskiego z propozycją wznowienia 
tych kursów. Zależy nam na umocnieniu więzi polsko-brytyjskiej przyjaźni. W tym celu 
z panem prof. Janem Ciechanowskim założyłem pozarządową organizację „British-Polish 
Forum”, z poparciem panów ministrów spraw zagranicznych Jack’a Straw i Włodzimie-
rza Cimoszewicza. W ostatnich latach pod egidą Zjednoczenia Polskiego, pan dr Jan 
Mokrzycki organizuje (w ramach założonej przez siebie „Poland Comes Home”) wykłady 
i prelekcje dla społeczeństwa polskiego w WB, jak i brytyjskich opiniodawców na tematy 
związane z Unią Europejską. Na prelegentów zapraszani są ambasadorowie państw 
europejskich, przedstawiciele Unii Europejskiej, ministrowie brytyjscy, dygnitarze polscy. 
Przy zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych, wyjdziemy poza Londyn, do 
miast uniwersyteckich, promując wejście Polski do UE wśród brytyjskich opiniodawców. 
Działalność ta też prowadzona jest przy pełnej współpracy z panem ambasadorem RP 
Stanisławem Komorowskim.

Pomoc Kraju dla nas w dziedzinie oświaty
Mamy potrzeby szczególnie w dziedzinie szkolnictwa dla naszych młodych. 

Potrzebujemy podręczników (np. do nauki geografii dla dzieci w wieku lat 9-13), 
napisanych łatwym językiem, zawierających podstawowe informacje oraz Encyklopedię 
Wielkich Polaków (na wzór wydawnictwa MEN-u) o polskich pisarzach z ilustracjami 
i notkami biograficznymi.

Potrzebujemy wykładowców z  Polski, którzy by przyjeżdżali na konferencje 
dokształcające dla naszych nauczycieli szkół przedmiotów ojczystych, z materiałami 
dydaktycznymi do wykorzystania na lekcjach. Szczególnie ważne jest, by znaleźć materiały 
z literatury do programu maturalnego. Potrzeba też, by z Polski doradzono odnośnie 
beletrystyki dla dzieci.

Informacje o kursach letnich w Polsce dla nauczycieli powinny być dostępne na 
początku roku szkolnego, dla wcześniejszego planowania wakacji. Poruszyłem powyższe 
zagadnienie najwyższego znaczenia – troski o naszą młodzież, zapewnienia jej znajomość 
języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Pomoc nasza dla Kraju
Szczycimy się, że w miarę naszych możliwości odpowiadamy solidarnie na apel 

na potrzeby kraju, tak organizacje jak i indywidualne osoby.
Na Fundusz Mazowieckiego  £ 500,000
dla Powodzian w 1997   prawie milion dolarów
dla powodzian 2001   £ 317,000
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W ostatnich 12 latach PAFT, De Brzezie Lanckoroński Fundacja i Fundacja AK 
na kwerendy dla naukowców z Polski i pomoc wydawniczą £ 500,000.

Organizacje takie jak Medical Aid for Poland, Zjednoczenie Polek, Koło Przyjaciół 
Dziadka Lisieckiego, Fundusz dla niewidomych Laski, Bouwerie Foundation, Children of 
Poland Fund, wymieniając tylko większe, regularnie ślą pomoc finansową lub materialną 
do Kraju. Zamyka się ta pomoc w milionach funtów. Od 1981, Medical Aid for Poland 
przesłała pomoc medyczną o wartości 20 milionów funtów, Zjednoczenie Polek w ostatnich 
10 latach samej pomocy pieniężnej pół miliona funtów. 

Z naszych placówek naukowych:
– Instytut gen. Sikorskiego
– Instytut Marszałka Piłsudskiego
– Biblioteka w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym

korzystają pracownicy naukowi z Polski.
Nasze ośrodki społeczno-kulturalne, „Ognisko Polskie” i POSK w Londynie, kluby 

SPK na terenie Anglii, Dom im. Gen. Sikorskiego w Szkocji, stoją otworem dla naszych 
rodaków z Kraju i innych państw102.

Debata w Senacie, poświęcona Polonii, służyła m.in. ocenie propozycji Rzą-
dowego Programu Współpracy z Polonią. Pozytywnie przyjęto powstanie programu 
i jego kompleksowy charakter. Obiektem krytyki środowisk polonijnych – w tym 
Zjednoczenia Polskiego – była za to ogólnikowość programu i fakt przejęcia opieki 
nad Polonią przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Podkreślano, że program 
nakierowany jest przede wszystkim na nowo powstające organizacje, ze szkodą 
dla starych, ugruntowanych już struktur. Obawiano się, że może to prowadzić 
do rozwarstwienia i narastania podziałów wśród środowisk polonijnych. Jednym 
z rezultatów debaty polonijnej w Senacie było przyjęcie przez Izbę Wyższą Parlamentu 
uchwały o powołaniu 12-osobowej Polonijnej Rady Konsultacyjnej, wyłonionej ze 
środowisk polonijnych103. 

Rozwinięciem tez zawartych w Uchwale Senatu z 30 kwietnia 2002 roku 
w sprawie polityki Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą był Rządowy 
Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą, zaakceptowany na posiedzeniu 
Rady Ministrów RP 10 grudnia 2002 roku. 

Dokument, podzielony na szereg części, wskazywał zasadnicze kierunki 
działań Państwa Polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą, głównie w zakresie 
kulturalnym, społecznym, gospodarczym, naukowym. Szczególną uwagę poświęcono 
kwestii rozwoju aktywności młodego pokolenia oraz pozyskiwaniu Polonii i Polaków 
za granicą do wspierania polskich interesów państwowych i narodowych w sprawach, 

102  Przemówienie Andrzeja Morawicza, Prezesa ZP w WB na posiedzeniu Senatu RP 30 kwietnia 2002 r., 
„Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 7-10. 

103  Debata w  Senacie RP, [w:] T. A. Piłat, 10 lat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 1993-2003, 
Warszawa b.d. [2003], s. 33. 
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w których – co podkreślano – są one zgodne z interesami państw zamieszkania Polonii104. 
W dokumencie określono też szczegółowo zakres zadań poszczególnych organów 
administracji państwowej w zakresie realizacji wszystkich założeń nakreślonego 
programu (przewidywano podział tych zadań pomiędzy: Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Sportu).

5.  Zjednoczenie Polskie w Europejskiej Unii (Radzie) Wspólnot Polonijnych 
oraz w Radzie Polonii Świata 

Zjednoczenie Polskie czynnie popierało działania Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych105, sprzyjające reaktywowaniu polskiego życia społecznego i kulturalnego 
w krajach postsowieckich, zwłaszcza w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Służyła 
temu struktura EUWP, uwzględniająca funkcję Sekretarza spośród Polonii kraju 
Europy Wschodniej. Popieranie przez ZP działań EUWP (EUWP) przyczyniło się też 
do promocji Polski w świecie, co zawsze stanowiło naczelny imperatyw w działaniu 
każdej z organizacji polonijnych. 

W strukturach i działaniach EUWP bardzo duży udział miało Zjednoczenie 
Polskie w Wielkiej Brytanii. Działacze tego ostatniego, w tym głównie prezesi, uczest-
niczyli w posiedzeniach EUWP, często organizowanych w Domu Polonii w Pułtusku 
(organem zarządzającym Unii była Rada Prezesów organizacji członkowskich). Co 
istotne, prezydentem EUWP przez wiele lat była Helena Miziniak, sekretarz generalny 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Z kolei sekretarzem generalnym EUWP 
był wieloletni prezes ZP Jan Mokrzycki106. Takie „unie personalne” bardzo sprzyjały 
działalności Rady i współdziałaniu wchodzących w jej skład organizacji. „Biule-
tyny” Zjednoczenia były pełne artykułów informujących o odrodzeniu Polonii na  

104  Rządowy program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą (zaakceptowany na posiedzeniu 
Rady Ministrów w dniu 10.12.2002 r.), „Biuletyn ZPWB” 2003, nr 11, s. 14-20. 

105  Powołanie do życia Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych stanowiło efekt działań integracyjnych, 
podjętych przez aktywnych działaczy emigracyjnych w 1993  roku (ze szczególnie dużym udziałem 
środowiska polonijnego Wielkiej Brytanii). Początek dało spotkanie w Ramsau w Austrii, w dniach 
2-3 sierpnia 1993 r. Konsekwencją postanowień z Ramsau było zebranie Europejskich Wspólnot Polo-
nijnych w Londynie, w dniach 6-7 grudnia 1993 r., co doprowadziło do powstania Europejskiej Rady 
Wspólnot Polonijnych. Podczas zebrania londyńskiego przyjęto regulamin Rady, zaś prowadzenie jej 
Sekretariatu powierzono Zjednoczeniu Polskiemu w Wielkiej Brytanii. Czynnikiem przyspieszającym 
działania integracyjne Polonii europejskiej były analogiczne procesy przebiegające w środowiskach po-
lonijnych na innych kontynentach (T. A. Piłat, 10 lat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych 1993- 
-2003, op. cit., s. 9-10). W dziesięciolecie EUWP, w 2003 roku, grupowała ona środowiska polskie 
w 27 krajach: Austrii, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, Jugosławii, Litwie, Łotwie, Macedonii, Mołdawii, Niemczech, Norwegii, 
Rosji, Rumunii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgrzech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. 

106  Do zakresu jego obowiązków należało także zajmowanie się wszelkimi sprawami związanymi z kwestią 
odszkodowań od władz niemieckich dla Polaków – więźniów obozów niemieckich i przymusowych 
pracowników w III Rzeszy. 
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Wschodzie107. W orbicie zainteresowań ZPWB pozostawało także zagadnienie pol-
skich rodzin poza granicami Kraju. Współpraca z innymi organizacjami polonijnymi 
w ramach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych była – jako imperatyw – zapisana 
w oficjalnych dokumentach Zjednoczenia108. 

Poza innymi polami aktywności Europejska Unia Wspólnot Polonijnych 
promowała proeuropejski kurs władz polskich i czynników polonijnych. Jednym 
z przejawów tej aktywności było wejście prezydent EUWP Heleny Miziniak do Rady 
Programowej Konferencji „Polonia a Unia Europejska – Nowa Jakość Współpracy”, 
zorganizowanej pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka 
w Krakowie w dniach 24-25 października 2003 roku109. Nie wszystkie inicjatywy 
EUWP nakierowane na wsparcie krajowej, ogólnopolskiej kampanii na rzecz polskiego 
członkostwa w Unii Europejskiej trafiały na podatny grunt. Wielokrotnie zgłaszano 
gotowość większego zaangażowania w popularyzację spraw UE wśród społeczeństwa 
w Polsce. Wyobrażaliśmy sobie – pisali z goryczą działacze EUWP, na czele z Heleną 
Miziniak – że mogliśmy na przykład zostać zaproszeni przez władze miast, z których 
pochodzimy, by na spotkaniach z mieszkańcami przedstawić sytuację w krajach naszego 
zamieszkania, w krajach Unii Europejskiej. Wydawało nam się, że nasze wystąpienia 
byłyby nawet bardziej wiarygodne, niż wystąpienia niektórych krajowych polityków, 
gdyż nam integracja Polski z UE nie przyniesie żadnych korzyści osobistych. Okazało 
się jednak, że nikt w Polsce nie był tym zainteresowany110. 

Wyraźnym przejawem pracy EUWP było, cieszące się ogólnym uznaniem, 
promowanie szerokiej wymiany kulturalnej. Była ona wspierana finansowo przez 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”111 i popierana, a najczęściej też organizowana, 
przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii. Tak było na przykład w roku 
sprawozdawczym EUWP 2000-2001, kiedy to – jak zapisano w „Biuletynie” ZP – 
do Londynu przyjechała 20-osobowa grupa młodzieży z Białorusi z programem „Polska 
to Wielka Rzecz”. W czasie 11-dniowego pobytu dali [oni] 6 przedstawień w Londynie, 
Swindon i Coventry112. 

107  Vide np.: H. Miziniak, Sprawozdanie z  zebrania prezesów ERWP, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, 
s. 55-57; Z. Szkopiak, Dom Polski w Żytomierzu, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 58; Z. Szkopiak, 
Dziesięciolecie odrodzonego ruchu polonijnego w Rosji, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 58-60; 10-lecie 
Związku Polaków na Litwie, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 60-61; H. Miziniak, Festiwal Kultury 
Kresowej w Mrągowie, „Biuletyn ZPWB” 2000, nr 8, s. 63-64. 

108  AZPWB, Walny Zjazd Zjednoczenia Polskiego. Wnioski i dezyderaty, b.d.[2001], b.p. 
109  AZPWB, Program Konferencji Polonia a Unia Europejska – Nowa Jakość Współpracy, Kraków,  

24-25 października 2003 r., b.p. 
110  AZPWB, H. Miziniak, T. A. Piłat, R. Śmigielski, Polska potrzebuje Polonii – Polonia potrzebuje Polski, 

b.d.[2003], s. 5. 
111  Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” nie bez przyczyny uznawano za najlepszego krajowego partnera 

polskich i polonijnych organizacji w Europie (H. Miziniak, Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych. Pułtusk 27-28 października 2001 r., „Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 34. 

112  H. Miziniak, Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Pułtusk 27-28 października 2001 r., 
„Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 31. 
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W końcu 2001 roku EUWP skupiała 35 organizacji z 26 krajów europejskich 
(w samym tylko roku sprawozdawczym 2000-2001 przyjęto w poczet Unii cztery 
nowe organizacje krajowe z Chorwacji, Mołdawii, Słowacji i Słowenii). 

Pobyty w Polsce wykorzystywano dla omawiania spraw Polaków w Wielkiej 
Brytanii z wyższymi urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii 
Prezydenta RP i Ambasadą Zjednoczonego Królestwa. Tematyka spotkań dotyczyła 
m.in. kwestii europejskich aspiracji Rzeczypospolitej czy sprawy promocji Polski za 
granicami Kraju. Te wysiłki działaczy polonijnych, w tym z obszaru Wielkiej Brytanii, 
na rzecz Kraju nie szły w parze z wiedzą rodaków w Polsce na temat Polonii. Jak 
z goryczą konstatowali znani działacze EUWP wyniki sondażu krajowego Instytutu 
Badań Opinii i Rynku „Pentor” – Wynik był przerażający. Okazało się, że Polonia 
kojarzy się tylko i wyłącznie z Polakami w Ameryce i to tylko w Chicago. Nikt z badanych 
nie wskazał na inne państwa zamieszkałe przez Polonię, nawet w Europie. Duży procent 
postrzega Polonię jako rozproszoną, nie potrafiącą wspólnie działać i skłóconą. Jako 
ludzi, którzy przedkładają własny interes wyżej niż wspólny i Polski. Aż 10 procent 
badanych stwierdziło, że Polonia wpływa źle na wizerunek Polski. Nikt nie wiedział 
o polonijnej pomocy charytatywnej dla kraju, a 96 procent nie wiedziało, gdzie szukać 
informacji o Polonii113. 

EUWP nie ustawała w działaniach na rzecz Polski. Okazją do podsumowania 
dotychczasowych dokonań i wytyczenia zadań na okres przewidywanego wejścia Polski 
do UE były obchody 10-lecia organizacji. Odbyły się one w Londynie 28 listopada 
2003 roku. Po powitaniu zebranych przez prezydent EUWP Helenę Miziniak 
przemówienia wygłosili zaproszeni goście, a wśród nich prezes ZPWB Jan Mokrzycki. 

6. Pomoc Zjednoczenia Polskiego dla Kraju 
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii pozostało otwarte na potrzebujących, 
zarówno w Kraju, jak i na obczyźnie. Jednak obiektem szczególnej uwagi i pomocy, 
w tym charytatywnej, był Kraj, ze względu na zapóźnienia gospodarcze i niski poziom 
życia Polaków pod rządami PZPR. 

Geneza najbardziej znanych akcji tego rodzaju sięga czasów katastrofalnego 
kryzysu społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 80., czy też okresowo występu-
jących kataklizmów powodzi. Zjednoczenie Polskie udzielało bezpośrednio poparcia 
licznym organizacjom, jak Fundacji „Surdus”, pomagającej głuchoniemej młodzieży 
w Polsce.

Zaangażowanie Zjednoczenia Polskiego w sprawy krajowe, w tym w kontakty 
z władzami Rzeczypospolitej, było okresowo tak znaczne, że budziło to nawet obawy, 
czy nie ucierpią na tym interesy członkowskich organizacji w Wielkiej Brytanii114. 

113  AZPWB, H. Miziniak, T. A. Piłat, R. Śmigielski, Polska potrzebuje Polonii – Polonia potrzebuje Polski, 
b.d. [2003], s. 6. 

114  AZPWB, Sprawozdanie z działalności Rady ZPwWB, b.d.[2003], b.p. 
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7. Troska Zjednoczenia Polskiego o dobre imię Polski i Polaków 
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii zawsze było wyczulone na potrzebę obrony 
– tam, gdzie było to konieczne – zagrożonego dobrego imienia Polski i rodaków 
w Kraju. Świadczą o tym m.in. dezyderaty zgłoszone podczas Walnego Zjazdu ZP 
w marcu 2001 roku przez Komisję Natychmiastowej Reakcji (w składzie: Romuald 
Wernik – przewodniczący oraz członkowie – Stanisław Michałowski i Mieczysław 
Dąbrowski):

1.  Komisja uważa obronę dobrego imienia Polski i Polaków oraz informowanie 
o sprawach i interesach Polski społeczeństw obcych za jedno z najważniejszych, 
jeśli nie najważniejsze zadanie ZP w WB. 

2.  Komisja zdaje sobie sprawę, że wszelkie ataki na Polskę i Polaków, oraz błędne 
informacje o Polsce utrudniają nie tylko pracę ZP w WB, ale także Rządu RP. 

3.  Komisja zwraca uwagę, że odpieranie ataków na Polskę i naród polski, aby było 
skuteczne, powinno być natychmiastowe i dobrze udokumentowane. 

4.  O ile to da się przewidzieć [Komisja] zakłada, że w najbliższym czasie powrócą 
na łamy prasy obcej dwa tematy, do omówienia których powinniśmy być dobrze 
przygotowani: a) sprawy polskiego antysemityzmu w związku z Jedwabnem, 
b) sprawy ukraińskiej dywizji Waffen SS Galizien115. 

Zalecenia Komisji szły w kierunku przygotowania osób zorientowanych 
w temacie, mogących bez zwłoki, kompetentnie ustosunkować się do krytycznych 
głosów prasy brytyjskiej. Duże znaczenie przywiązywano do pozyskania anglojęzycz-
nego fachowca, który – jak podkreślano – z miejsca będzie reagował na wystąpienia 
angielskiej prasy wymagające riposty116. Zalecano też Komisji Kontaktów z Polskimi 
Organizacjami o zasięgu europejskim i światowym konsultowanie się z nimi w tych 
sprawach i wymianę informacji z nimi oraz z referentem tych spraw w Zjednoczeniu117. 

8. Medical Aid for Poland Fund 
Wśród działań na rzecz Kraju wyróżniała się praca organizacji członkowskiej ZPWB 
pod nazwą Medical Aid for Poland Fund. Powstała ona jesienią 1981 roku – pod 
auspicjami Zjednoczenia – w okresie najcięższego kryzysu humanitarnego w Polsce. 
Polacy z pomocą przyjaciół brytyjskich zbierali i wysyłali do Polski aparaturę medyczną 
oraz leki, często wykorzystując wymianę sprzętu w brytyjskiej służbie zdrowia. Od 
1996 roku zaniechano wysyłania transportów z pomocą rzeczową, a skoncentrowano 
się na zbieraniu funduszy. Wykorzystywano w tym celu sprawdzone formy, jak 
koncerty czy wystawy sztuki, a latem 1997 roku uruchomiono sklep charytatywny, 
który z czasem stał się jednym z podstawowych źródeł dochodu MAfPF. Do tego 
dochodziły dary pieniężne, składane dla zmarłych zamiast kwiatów, czy zapisy 
testamentowe. 

115  AZPWB, Walny Zjazd Zjednoczenia Polskiego. Wnioski i dezyderaty, b.d.[marzec 2003], b.p. 
116  Ibidem. 
117  Ibidem. 
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Nowe potrzeby pojawiły się w 1997 roku wskutek zniszczenia przez katastro-
falną powódź niektórych szpitali na zalanych terenach. Odpowiadając na istniejące 
potrzeby, wysyłano do Polski, na obszary popowodziowe, lekarstwa i środki dezyn-
fekcyjne, a później także niezbędny sprzęt medyczny. Nie można było też zapominać 
o potrzebach innych części Kraju. Źródłem informacji o pracy charytatywnej MAfPF 
było pismo „M.A.P.F. Review”, rozsyłane do sympatyków – Polaków i Brytyjczyków. 

9. Pomoc powodzianom (2001) 
Zjednoczenie Polskie, tak jak zareagowało na katastrofalną powódź w Polsce w roku 
1997, nie pozostało głuche na wezwania o pomoc po kolejnej takiej tragedii, w roku 
2001. Prezes Zjednoczenia Polskiego Andrzej Morawicz wszedł, obok innych dzia-
łaczy społecznych, w skład Komitetu Pomocy Ofiarom Powodzi, utworzonego pod 
patronatem prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. W ramach akcji zbiórkowej samo 
tylko Zjednoczenie Polskie i Polska Fundacja Kulturalna zebrały, w okresie od sierpnia 
2001 roku do końca stycznia 2002 roku, blisko 50 tysięcy funtów (48 595 funtów). 
Stanowiło to ponad 15 procent wszystkich datków podjętych z myślą o rodakach 
w Kraju, dotkniętych skutkami powodzi118. Z ramienia ZPWB i PFK akcję zbiórkową 
koordynowała Anna Rut, o której pisano, że podobnie jak przy poprzedniej zbiórce na 
Powodzian w roku 1997, robiła to sprawnie i z ogromnym poświęceniem119. Poświęcenie 
w niesieniu pomocy rodakom było powszechne. Wzruszający był odzew polskich 
organizacji, jak np. wspólnoty polskiej w Slough [pod Londynem], gdzie energicznie 
zadziałał prezes Jan Łukaszewicz, organizując natychmiast pomocną akcję – relacjo-
nowała Anna Rut. – Dużą niespodzianką była zbiórka zorganizowana z inicjatywy 
Ambasady RP w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, czy w Nowej Zelandii, tak przecież 
odległej od Ojczyzny, a także datki napływające ze Stanów [Zjednoczonych] i z Kanady. 
Były wzruszające datki od emerytów Anglików zaprzyjaźnionych z Polakami, od Lady 
Rose Cholmondeley, która jest prezesem The Chopin Society w Londynie. Jak zawsze przy 
takich inicjatywach były też komiczne zajścia, bo wszyscy się bardzo niecierpliwią, gdy 
nazwiska nie zostają natychmiast (to znaczy już tego samego dnia, gdy wypisali czeki) 
opublikowane w „Dzienniku Polskim” na liście ofiarodawców120. 

Łącznie, kwota zebrana podczas akcji pomocy dla ofiar powodzi, która nawie-
dziła Polskę w roku 2001, wyniosła ponad 316 tysięcy funtów. Była w tym wielka 
zasługa Prezydium Zarządu Zjednoczenia, które wystąpiło w tej naglącej sprawie 
z apelem do środowisk polskich w Wielkiej Brytanii121. 

118  Oprócz akcji ZP-PFK duże rezultaty przyniosły akcje: Polskiej Misji Katolickiej (ponad 77 tys. funtów), 
MAfPF (60 tys. funtów), Zjednoczenia Polek (niemal 53 tys. funtów) i   SPK WB (ponad 75  tys. 
funtów). Osobną akcję zbiórkową prowadziła także Ambasada RP w Londynie (Apel na powodzian, 
„Biuletyn ZPWB” 2002, nr 10, s. 58). 

119  Ibidem. 
120  Ibidem. 
121  AZPWB, Sprawozdanie z działalności Rady ZPwWB, b.d., b.p. 
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10.  Pomoc Zjednoczenia Polskiego dla Polaków przyjeżdżających do pracy  
w Wielkiej Brytanii 

Zjednoczenie Polskie zawsze było otwarte na pomoc dla rodaków, którzy w różnych 
okolicznościach znaleźli się na ziemi brytyjskiej. Ten typ pomocy sięgał czasów 
zimnej wojny, gdy zdarzało się, że wsparcia polskich organizacji szukali uchodźcy 
z komunistycznej Polski, np. marynarze, którzy schodzili ze statków w brytyjskich 
portach. 

Pod koniec XX wieku pojawiło się zjawisko masowej emigracji Polaków, 
głównie młodych, którzy na obczyźnie szukali możliwości poprawienia poziomu życia. 

Ubocznym skutkiem napływu przybyszów znad Wisły stał się coraz częściej 
spotykany proceder oszukiwania nowo przybyłych przez nieuczciwych pośredników. 
Pojawiały się zjawiska jeszcze groźniejsze. Nieprzypadkowo, w korespondencji 
pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi w Wielkiej Brytanii w 2003 roku 
zwracano uwagę m.in. na nasilanie się zjawisk przestępczych, jak handel narkotykami, 
fałszywymi dokumentami, czy stręczycielstwo122. Obiektem troski działaczy polonijnych 
była tzw. ściana płaczu przy Ravenscourt Park, nieopodal POSK-u, wokół której 
gromadzili się poszukujący pracy. 

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, na miarę swoich możliwości, starało 
się pomagać przybyszom z Polski. Sprawa Polaków poszkodowanych przez nieuczciwych 
pracodawców czy po prostu kryminalistów jest bardzo bolesna – pisano w sprawozdaniu 
Sekretarza Generalnego ZP na walny Zjazd ZP 13 kwietnia 2003 roku123. Zarazem 
istniała świadomość, że pomoc, którą możemy tu udzielić jest ograniczona brakiem 
finansów i ludzi, staramy się to usprawnić przez współpracę z Polską Misją Katolicką, 
Konsulatem RP i TPP124. 

Jeszcze w listopadzie 2002 roku w sprawie oszukiwanych Polaków odbyło się 
spotkanie działaczy Zjednoczenia z Konsulem Generalnym RP oraz przedstawicielami 
TPP i „Dziennika Polskiego”. Omawiano sposoby pomocy dla rodaków, którzy 
chcieli wracać do Kraju, ale nie mieli paszportów (w wyniku oszustwa lub kradzieży). 
Działania miały obejmować m.in. pomoc w złożeniu zeznań na policji (znalezienie 
tłumacza), w poszukaniu taniego noclegu itp.125. Z zadowoleniem witano sygnały 
świadczące o informowaniu społeczeństwa w Polsce (w telewizji) o nieuczciwych 
pośrednikach pracy, żerujących na osobach przybywających do Wielkiej Brytanii126. 

Pomoc Zjednoczenia Polskiego dla rodaków przybywających do pracy 
w Zjednoczonym Królestwie obejmowała także konsultacje w kręgach polonijnych 

122  AZPWB, Dyrektor Polskiej Fundacji Kulturalnej A. Szkuta do prezesa Zjednoczenia Polskiego w WB 
dr. J. Mokrzyckiego, pismo z 28 lipca 2003 roku, b.p. 

123  AZPWB, Sprawozdanie Sekretarza Generalnego [Jana Mokrzyckiego] na Walny Zjazd Zjednoczenia 
Polskiego w WB, 13 kwietnia 2003 roku, b.p. 

124  Ibidem. 
125  AZPWB, Protokół z 20-go zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego w WB, 6 lutego 2003 roku, b.p. 
126  AZPWB, Protokół z 21-go zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego w WB, 6 marca 2003 roku, b.p. 
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przedsiębiorców. Celem tych rozmów było roztoczenie nad nowo przybyłymi pomocy 
społecznej, socjalnej i zawodowej127. 

Niezwykle istotnym polem działania Zjednoczenia była funkcja informacyjna 
i to realizowana zarówno na miejscu – w Wielkiej Brytanii, jak i, co szczególnie 
ważne, jeszcze w Polsce. Dążono zatem do tego, by zawczasu uczulić rodaków w Kraju 
na istniejące zagrożenia, tak by po przybyciu do pracy w Wielkiej Brytanii, mogli 
uniknąć niepożądanych sytuacji. 

Celowi temu służyła wydana jeszcze pod koniec, zapewne jesienią, 2003 roku 
ulotka informacyjna Zjednoczenia Polskiego, przy współpracy z POSK-iem, pt. „Bez-
pieczny Start”. Jej sponsorami byli: „Dziennik Polski”, Polang (Polak w Anglii) 
oraz „Goniec Polski”. Ulotkę, utrzymaną w barwach narodowych Polski i Wielkiej 
Brytanii, zdobiło m.in. okazałe logo Zjednoczenia. Ulotka „Bezpieczny Start” została 
wydana bardzo czytelnie i elegancko – podkreślano podczas siódmego zebrania Pre-
zydium ZP 4 grudnia 2003 roku128. Poza dostarczaniem informacji praktycznych 
ulotka popularyzowała misję Zjednoczenia Polskiego, która służy promowaniu Polski, 
utrzymywaniu tradycji i języka, niesieniu pomocy i wsparcia w ramach działalności ZP. 

Broszura została opracowana bardzo starannie. W małej objętości tekstu 
zawierała mnóstwo informacji przydatnych dla osoby, która pierwszy raz przybyła 
do Wielkiej Brytanii. Jak wyjaśniano: Celem ulotki jest przekazanie podstawowych 
informacji na temat życia codziennego w Wielkiej Brytanii. Chcielibyśmy również 
ustrzec setki Polaków przyjeżdżających każdego dnia do Zjednoczonego Królestwa przed 
wieloma niebezpieczeństwami. PAMIĘTAJ – podkreślano – ŻE JEŻELI CHCESZ 
BYĆ TRAKTOWANY Z GODNOŚCIĄ W TYM KRAJU, TO SZANUJ PRAWA 
I ZWYCZAJE BRYTYJSKIE. TWOJE ZACHOWANIE RÓWNIEŻ WPŁYWA NA 
WIZERUNEK POLAKÓW W WIELKIEJ BRYTANII129. 

W dziale Ważne adresy można było znaleźć adresy i telefony, m.in.: Ambasady 
i Konsulatu Generalnego RP w Londynie, POSK-u, brytyjskiego Home Office, 
East European Advice Centrum (Biura porad dla osób z Europy Wschodniej), 
British Council i Polang (Polak w Anglii). Informowano o źródłach wiedzy na 
temat polskiego życia religijnego, o możliwościach nabycia polskiej prasy zawiera-
jącej wskazówki przydatne dla nowo przybyłych. Kluczowe znaczenie miały działy 
informujące o głównych zagadnieniach „życiowych”. Były to m.in.: Twoje zdrowie, 
Przesyłanie pieniędzy do Polski, Telefonowanie do Polski, Business Visa, Student Visa, 
Praca sezonowa, Szansa dla pielęgniarek czy Twoja szkoła. 

W kontekście pojawiających się zagrożeń szczególne znaczenie miały frag-
menty ulotki informujące o kwestiach związanych z dokumentami (paszportami) 
przyjezdnych, ich mieszkaniami i pracą. Były to zagadnienia, które występowały już 

127  AZPWB, Polonia Business Ltd. do Prezesa ZP w WB dr. J. Mokrzyckiego, pismo z 4 sierpnia 2003 r., 
b.p. 

128  AZPWB, Protokół z 7-go zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego w WB, 04.12.[20]03, b.p. 
129  AZPWB, Ulotka informacyjna „Bezpieczny Start” 2003, b.p. 
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w dyskusjach toczonych w kręgach polonijnych, z czynnym udziałem Zjednoczenia 
Polskiego. Pod żadnym pozorem nie dawaj nikomu na przechowanie swojego paszportu, nie 
zgadzaj się na zatrzymanie go przez osoby trzecie w formie depozytu. Nawet jeżeli oferta pracy 
wydaje się bardzo atrakcyjna, „pracodawca” może posłużyć się twoim paszportem w celach 
przestępczych130. (…) W żadnym wypadku nie płać osobom prywatnym za pośrednictwo 
w znalezieniu mieszkania. Szukanie odpowiedniego lokum to często trudne i czasochłonne 
zajęcie, warto jednak zająć się tym z odpowiednią starannością. Nierzadko zdarza się 
„kupowanie kota w worku”, dlatego zanim zapłacisz depozyt upewnij się, że w twoim 
„single room” nie ma innych lokatorów, porozmawiaj z pozostałymi mieszkańcami, spróbuj 
podpisać umowę i sprawdź, czy w twoim pokoju jest zamontowany zamek. Korzystanie ze 
„ściany płaczu” (witryna sklepowa na King Street w Londynie) potraktuj jako konieczne 
zło131. (…) Nikt nie powinien pracować w Anglii nielegalnie. Istnieje kilka możliwości 
uzyskania pozwolenia na pracę na ściśle określonych warunkach. Minimalna stawka za 
1 godzinę pracy to £ 4,50 (dla osób powyżej 21 roku życia); oferowanie wynagrodzenia 
poniżej tej stawki jest łamaniem prawa. Należy wystrzegać się również osób prywatnych, 
które proponują za odpowiednią odpłatnością pośredniczenie w znalezieniu pracy (tzw. 
odsprzedawanie miejsc pracy); pośrednicy często współpracują z nieuczciwymi pracodaw-
cami. Z należytą ostrożnością należy podejść także do ofert pracy, które można znaleźć na 
przysłowiowej „Ścianie płaczu”. Oferty te wielokrotnie są powodem wielu rozczarowań 
i strat finansowych. Możesz uzyskać pomoc w firmach pośredniczących w znalezieniu 
pracy; wiele z nich reklamuje się w polskiej prasie132. 

Prezes ZP dr Jan Mokrzycki podjął starania, aby ulotkę „Bezpieczny Start” 
wykładano w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa w Warszawie i udostępniano 
Polakom wyjeżdżającym do Anglii. Wiosną 2003 roku rozpoczęto też działania mające 
ustrzec Polaków jadących do Wielkiej Brytanii drogą lądową przed niepotrzebnym 
dodatkowym stresem (związanym ze zdarzającymi się przypadkami zakazu wjazdu 
dla niektórych osób, podczas kontroli już na angielskiej ziemi, w Dover). Wyni-
kiem interwencji Marii Young, Edwarda Hryniewieckiego i dr. Jana Mokrzyckiego 
w Dover było wydanie przez brytyjskie władze imigracyjne ulotki w języku polskim 
informującej o warunkach w Calais, hotelach tam i autobusach do Polski. Obiecano 
nam również – jak w sprawozdaniu na walny Zjazd pisał prezes Mokrzycki – że osoby 
starsze i kobiety nie będą odsyłane do Calais w nocy133. 

W wyniku spotkania z urzędnikiem imigracyjnym Home Office (Immigra-
tion Officer) uzgodniono też, że już od końca czerwca 2003 roku, Polacy, którzy 

130   Dalej informowano o zasadach postępowania z  paszportem przy występowaniu do Home Office 
z aplikacją o wydanie wizy studenckiej lub biznesowej. 

131   Dalej informowano o możliwościach znalezienia szerokiej oferty ogłoszeń dotyczących zakwaterowania 
w prasie polskiej i brytyjskiej oraz w Internecie. 

132  AZPWB, Ulotka informacyjna „Bezpieczny Start” 2003, b.p. 
133   AZPWB, Immigration Office, [w:] Sprawozdanie Sekretarza Generalnego [ZP] na walny Zjazd ZP, 

13 kwietnia 2003, s. 1. 
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zdecydowali się jechać do Zjednoczonego Królestwa, będą kontrolowani przez służby 
brytyjskie jeszcze przed wjechaniem na prom po francuskiej stronie Kanału w Calais. 

11. Polish Card 
Nowością stała się karta kredytowa, zwana Polish Card (Polska karta kredytowa 
„Mastercard”), wyróżniająca się spośród innych okazałym Polskim Orłem, biało-
-czerwoną flagą i takąż szarfą z napisem Polish Card. Karta była oferowana przez 
partnera Zjednoczenia – Bank of Scotland – na bardzo korzystnych warunkach, m.in. 
bez corocznej opłaty i z możliwością korzystania z niskooprocentowanego kredytu. 
Podania o wydanie kart udostępniał emitujący je bank, względnie biuro Zjednoczenia 
Polskiego w POSK-u. Dochody z karty były w całości przekazywane na polskie cele 
na emigracji. Już w pierwszym półroczu przyniosła ona Zjednoczeniu przeszło 700 
funtów dochodu, zyskując pozytywne oceny użytkowników. Na wiosnę 2003 roku 
dochody z Karty sięgały już kwoty około 800 funtów kwartalnie134. 

Dużą popularność zyskał zgrabny slogan reklamujący Polish Card:

Z naszą Kartą Kredytową
wykreślamy przyszłość nową. 
Babcia, Dziadek, Wnuki, Dzieci
Każdy z kartą w ręku leci.
Polski wygląd, polskie cele
mówią z dumą właściciele135. 

Przy wszystkich pozytywach Karty jedynym istotnym mankamentem był 
bardzo powolny wzrost liczby jej posiadaczy. 

Innym sposobem wsparcia finansowego działalności społecznej ZPWB były 
różnorakie zbiórki, organizowane przy każdej okazji, np. bale, imprezy i inne. 
W akcjach tych akcentowano – jak w 1998 roku: Składając ofiarę pieniężną na 
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii umacniamy naszą wspólnotę i budujemy silną 
reprezentację naszego społeczeństwa136. 

12.  Fundusz Zjednoczenia Polskiego / Fundusz Zjednoczenia Polskiego  
Limited 

Zaangażowanie Zjednoczenia Polskiego w akcje charytatywne wymagało nadania 
tej działalności form organizacyjnych, zgodnych z miejscowym prawem brytyjskim. 

W tym celu 21 maja 1999 roku powstał Fundusz Zjednoczenia Polskiego, który 
trzy dni później został zarejestrowany jako organizacja charytatywna pod numerem 
1085896. Powiernikami Funduszu zostali: E. Hryniewiecki, A. Jackson-Jakubowski, 
134   AZPWB, Polska Karta Kredytowa, [w:] Sprawozdanie Sekretarza Generalnego [ZP w WB] na Walny 

Zjazd ZP 13 kwietnia 2003, s. 3. 
135  Polska karta kredytowa „Mastercard” (reklama), „Biuletyn ZPWB” 1999, nr 7, s. 6. 
136  „Biuletyn ZPWB” 1999, nr 7, s. 87. 
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K.A. Jakubowski, J. Mokrzycki, Z. Stączek, B. Szwagrzak. W grudniu 2001 roku 
do grona powierników doszedł Andrzej Morawicz. 

Celem Funduszu było finansowe zasilenie działalności Zjednoczenia. Źródłem 
dochodów Funduszu – jak wyjaśniał Przewodniczący Powierników Funduszu Andrzej 
Jackson-Jakubowski – miało być komisowe od premii ubezpieczeń wprowadzanych 
przez Fundusz. Wśród pierwszych przedsięwzięć organizacyjnych, wspieranych 
setkami funtów przez Fundusz, znalazł się m.in. Festiwal Polski w Bletchley Park. 
Ponieważ jednak brytyjska „Charity Commision” uznała otrzymywanie komisowego 
za działalność handlową, zaszła potrzeba zarejestrowania kompanii z ograniczoną 
odpowiedzialnością (Fundusz Zjednoczenia Polskiego Limited). Przejęła ona działal-
ność handlową Funduszu. Podstawą działalności gospodarczej FZP Ltd była obsługa 
polis ubezpieczeniowych nieruchomości prywatnych i handlowych. Zasadą działania 
brokerów firmy było realizowanie ubezpieczeń we współpracy ze spółką Lloyds, 
tylko niekiedy z innymi firmami ubezpieczeniowymi, specjalizującymi się w ryzykach 
szczególnych137. Przeciętnie każda polisa ubezpieczeniowa dawała Kompanii dochód 
w wysokości 60 funtów. Do początku marca 2002 roku firma pod znakiem ZP 
podpisała 27 polis, co w okresie od 22 grudnia do 30 września 2001 roku przyniosło 
2019 funtów dochodu (wcześniej, do dnia przekazania kompanii działalności handlo-
wej, Fundusz ZP sam zarobił blisko 1400 funtów). Ponieważ każda zawarta umowa 
ubezpieczeniowa zwiększała dochody kompanii, co przekładało się na zwiększone 
możliwości działania Zjednoczenia Polskiego, zarząd organizacji czynił wszystko, by 
członkowie ZP czynnie wspierali akcję FZP Ltd. 

Ponieważ prowadzenie akcji dochodowych Informatora i Karty Polskiej 
wymagało, w zgodzie z prawem brytyjskim, zmian Statutu Zjednoczenia Polskiego, 
utworzono „Federation of Poles in Great Britain Limited”. Konieczne do tego 
zmiany statutowe wprowadzono na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe ZP 2 marca 
2002 roku138. 

13. Fundusz Lady Ryder of  Warsaw
W listopadzie 2000 roku Zjednoczenie Polskie pożegnało wielką przyjaciółkę Polski 
i Polaków śp. Lady Ryder of  Warsaw. Zgodnie z Jej ostatnim życzeniem ustanowiono 
Fundusz Lady Ryder. W ramach tego Funduszu, pod egidą Zjednoczenia, zbierano 
środki na zakup przewoźnego mammografu na potrzeby profilaktyki medycznej dla 
kobiet mieszkających w Polsce. W ramach powołanego w tym celu Komitetu, obok 

137  A. Jackson-Jakubowski, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii przedstawia działalność organizacji: 
Fundusz Zjednoczenia Polskiego. Fundusz Zjednoczenia Polskiego Limited, „Biuletyn ZPWB” 2002, 
nr 10, s. 57. Zob. też: AZPWB, Fundusz Zjednoczenia Polskiego. Report and Financial Statements 
for the period from 1 May 2002 to 30 April 2003, b.d., b.p. 

138  Wystąpienie sprawozdawcze Prezesa ZP w WB A. Morawicza, w: AZPWB, Protokół XLIV Walnego 
Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej Brytanii, dnia 13 IV 2003 w  Sali Teatralnej POSK 
w Londynie, b.p. 
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innych osobistości brytyjskich i polskich, występował prezes Zjednoczenia Polskiego 
w Wielkiej Brytanii dr Jan Mokrzycki139. 

14.  Wsparcie Zjednoczenia Polskiego dla akcji Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy 

12 stycznia 2003 roku po raz pierwszy polskie środowiska w stolicy Wielkiej Brytanii 
wzięły udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która już od wielu 
lat przynosiła w Polsce liczące się efekty w zakresie wsparcia sprzętem medycznym 
zapóźnionej polskiej służby zdrowia. W zbiórce udział wzięły organizacje skupione 
w ramach Zjednoczenia. Jak podkreślał ówczesny sekretarz generalny ZP dr Jan 
Mokrzycki: Byliśmy zadowoleni, że mogliśmy choć trochę pomóc organizatorom tej 
szlachetnej imprezy, która niewątpliwie zbliżyła do siebie różne pokolenia i zebrała 
przeszło £ 22 000 na godny cel. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam włączyć 
ośrodki w terenie w organizację finału WOŚP. Co więcej, współpraca w organizacji finału 
już owocuje wciągnięciem nowych osób w społeczną pracę polonijną140.

139  Cele akcji precyzowała odezwa Zjednoczenia Polskiego, w której czytamy: Ostatnim życzeniem Lady 
Ryder, która zmarła 2 listopada 2000 r., było utworzenie funduszu ma zakup przenośnego mammografu 
do Polski. Wczesna diagnoza raka piersi u kobiet jest sprawą wielkiej wagi. Lady Ryder of  Warsaw działała 
przez półwiecze nadzwyczaj intensywnie i skutecznie. Niestrudzenie pomagała tysiącom najbiedniejszych 
na świecie; zakładała domy opieki dla osób starszych i opuszczonych przez wszystkich. W Polsce otworzyła 
trzydzieści domów, działających do dzisiaj w  ramach Fundacji jej imienia. Sue Ryder, członkini Izby 
Lordów, była dobrze znana w całej Wielkiej Brytanii. Nasz apel na mammograf do Polski jest skierowany 
tak do nas, jak i do całego społeczeństwa brytyjskiego. To tłumaczy angielska nazwa apelu, wystosowanego 
przez Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii [Lady Ryder of Warsaw Memorial Appeal for Poland]. 
Zwracamy się do Polek mieszkających w  tym kraju [tj. Wielkiej Brytanii] z  prośbą o ich udział jako 
współpatronek w komitecie Apelu. Liczymy na szczodry odzew wszystkich rodaków, mieszkających poza 
granicami Kraju. Nasz apel jest równoległy z akcją zbierania funduszy na ten cel w Polsce przez Fundację 
Sue Ryder w  Kraju (Lady Ryder of Warsaw Memorial Appeal for Poland, „Biuletyn ZPWB” 2001,  
nr 1, s. 65). Oprócz dr. Jana Mokrzyckiego w skład Komitetu Apelu wchodzili: jako współprzewodniczące 
Komitetu – Lady Belhaven and Stentor oraz Renata Sapieżyna, honorowym sekretarzem był Juliusz 
Englert, honorowym skarbnikiem była Ewa K. Szymańska, zaś doradcą ds. medycznych dr Bożena 
Laskiewicz (Lady Ryder of  Warsaw Memorial Appeal for Poland, „Biuletyn ZPWB” 2001, s. 65). 

140  AZPWB, Sprawozdanie Sekretarza Generalnego [ZPwWB] na Walny Zjazd ZP, 13 kwietnia 2003, b.p. 
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Rozdział drugi  
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii wobec nowej 
imigracji (2004-2008) 

1.  Zagadnienia organizacyjne i podstawy finansowe działalności  
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 

Dokonania Zjednoczenia nie byłyby możliwe bez pełnej oddania pracy dziesiątków 
działaczy, kierowanych przez prezesa Zarządu ZP dr. Jana Mokrzyckiego. Szczególnie 
odpowiedzialne zadania były udziałem zajmującego się bieżącymi sprawami, 
działającego bez przerwy, Prezydium. Na daleko niepełną listę działaczy i pracowników 
etatowych ZP w omawianym okresie składają się nazwiska, m.in.: Barbary Jabłońskiej, 
Laury Krzyszczuk, Janiny Kwiatkowskiej, Heleny Miziniak, Krystyny Mochlińskiej, 
Barbary Orłowskiej, Krystyny Ostaszewskiej, Aleksandry Podhorodeckiej, Małgorzaty 
Sztuki, Marii Kruczkowskiej-Young, Jacka Bernasińskiego, Marka Greliaka, Romana 
Gumińskiego, Mieczysława Hampla, Edwarda Hryniewieckiego, K. Jabłońskiego, 
Czesława Maryszczaka, Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza, Andrzeja Morawicza, 
Wiktora Moszczyńskiego, Zbigniewa Stączka, Tadeusza Stenzla, Wojciecha 
Tuczyńskiego, Andrzeja Tutkaja i Krzysztofa Zarębskiego. 

Na każdy tydzień pracy prezesa przypadało od trzech do siedmiu dni spędza-
nych w biurze Zjednoczenia na II piętrze w gmachu POSK-u (240, King Street, 
Hammersmith). Oprócz pracy biurowej do obowiązków prezesa należało m.in. 
udzielanie informacji i porad, utrzymywanie kontaktów z rejonami ZP, śledzenie 
doniesień brytyjskich mediów o sprawach polskich (w biurze ZP mieściło się również 
Biuro Informacji oraz redakcja „Informatora Polskiego”). 

Do specjalnych zadań prezesa należało utrzymywanie stałych kontaktów 
z przedstawicielstwami Polski w Wielkiej Brytanii. Blisko współpracowano z Amba-
sadą i Konsulatami RP. Nasze stosunki z Ambasadą RP i z konsulatami w Londynie, 
Manchester i Edinburgu są wzorowe – podkreślał na początku 2009 roku prezes Mok-
rzycki1. Okolicznością sprzyjającą owocnej współpracy były często przyjacielskie relacje 
między członkami Prezydium Zjednoczenia a polskimi dyplomatami2. 22 sierpnia 

1  AZPWB, Sprawozdanie Prezesa na Walny Zjazd Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii w dniu 
4 kwietnia 2009, b.p. 

2  AZPWB, np.: Cezary Król z up. Zbigniewa Matuszewskiego do dr. Jana Mokrzyckiego, list z 4 kwietnia 
2005 r., b.p. 
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2005 roku w POSK-u Zjednoczenie pożegnało kończącego pracę w Londynie 
konsula generalnego dr. Tomasza Trafasa (obecnych było ponad 50 przedstawicieli 
organizacji członkowskich ZP, a wśród nich Prezydent RP Ryszard Kaczorowski 
i Jego Małżonka Karolina Kaczorowska). Niedługo potem, 16 listopada 2005 roku, 
w Sali Brydżowej POSK-Klubu odbyło się spotkanie z nowym konsulem Januszem 
Wachem (organizatorem było Centralne Koło Członków Indywidualnych ZP)3. 

W kadencji 2007-2009 udało się przełamać niekorzystną tendencję z ostatnich 
lat, wyrażającą się utratą kontaktu z niektórymi organizacjami od dawna wchodzącymi 
w skład ZP. Jednocześnie do Zjednoczenia zapisało się około dziesięciu nowych 
członków zbiorowych, głównie powstałe w ostatnim czasie organizacje, grupujące 
nowo przybyłych imigrantów. Motyw ten pojawił się w sprawozdaniu prezesa 
Jana Mokrzyckiego na Walny Zjazd ZP w kwietniu 2009 roku: Z przyjemnością 
przyjęliśmy do Zjednoczenia organizację „Topaz”, łączącą tu urodzone osoby polskiego 
pochodzenia, jak również [organizacje] nowo przybyłych: Polish City Club, Poland 
Street, Polish Professionals, Polish Psychologists Club, Pegaz, Związek Kultury Polonijnej 
w Rugby – „Bartek”, East of England Polish Community Organisation oraz Association 
of Polish Enterpreneurs & Companies UK4. Pojawiło się nieznane wcześniej zagadnienie 
organizacji polonijnych, aspirujących do członkostwa Zjednoczenia z obszaru Irlandii 
Północnej, tj. formalnie spoza Wielkiej Brytanii. Należało rozważyć zagadnienie 
zmiany statutu, w kierunku uwzględnienia w nim rzadziej stosowanego pojęcia 
Zjednoczonego Królestwa5 (ostatecznie do takiej zmiany nie doszło).

Kontynuowano wypracowane wcześniej formy aktywności, np. cieszące się 
niezmienną popularnością londyńskie Bale Emigracji6.

Nadal jednym z podstawowych punktów odniesienia pozostawał Kraj Ojczysty 
i jego problemy. Zjednoczenie Polskie pilnie śledziło wydarzenia nad Wisłą. Tak jak 
poprzednio, włączano się w akcje pomocowe. A oto jeden z przykładów, zaczerpnięty 
z „Biuletynu Zjednoczenia”: Kiedy 21.01.[20]06 [roku] w Katowicach, podczas 
wystawy gołębi, na publiczność i wystawców runął dach, zginęło 67 osób, a 141 było 
rannych, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii poparło akcję zainicjowaną przez 
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i pomagało zbierać pieniądze od wszystkich 
Polaków oraz organizacji polskich w Wielkiej Brytanii na rzecz ofiar tragedii na Śląsku7. 

Oprócz Prezydium Zarządu ZPWB statutową działalność prowadziły inne 
organy Zjednoczenia – Rada czy Komisja Rewizyjna. W kadencji 2003-2005 
Rada zebrała się trzykrotnie – w czerwcu 2003 roku oraz w kwietniu i listopadzie 

3  M.S.[Małgorzata Sztuka], Pożegnanie Konsula, powitanie Konsula, „Biuletyn ZPWB” 2006, nr 01/06(3), 
s. 3. 

4  AZPWB, Sprawozdanie Prezesa na Walny Zjazd Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii w dniu 
4 kwietnia 2009, b.p. 

5  AZPWB, Sprawozdanie Prezesa na zebranie Zarządu Zjednoczenia Polskiego, 8 grudnia 2007, b.p. 
6  AZPWB, Pierwsze zebranie Prezydium ZP, kadencja 2005-2007, 31 maj 2005, b.p. 
7  M.S. [Małgorzata Sztuka], Apel o pomoc dla ofiar tragedii w  Katowicach, „Biuletyn ZPWB” 2006, 

nr 01/06(3), s. 3.
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2004 roku. Na posiedzeniach Rady obecnych było przeciętnie 28 delegatów, repre-
zentujących 21 organizacji członkowskich8. W kadencji 2005-2007 Rada ZP również 
zebrała się trzykrotnie, w czerwcu 2005 i 2006 roku oraz w styczniu roku 2007. 
Na posiedzeniach Rady obecnych było przeciętnie 30 delegatów, reprezentujących 
20 organizacji członkowskich9. 

Głównym przedmiotem zainteresowania Rady była gospodarka finansowa 
Zjednoczenia, newralgiczna w sytuacji organizacji społecznej, korzystającej w dużym 
zakresie ze środków zewnętrznych. W szczególności Rada aprobowała projekty 
budżetu i dane o jego wykonaniu. Sprawy gospodarcze ZP – jak poprzednio – skupiały 
się w ramach przedsiębiorstwa Zjednoczenie Polskie Limited. W gronie jego działaczy 
(dyrektorów) spotykamy nazwiska najważniejszych postaci ZP: Tadeusza Stenzla, 
Jana Mokrzyckiego, Marii Kruczkowskiej-Young, Zbigniewa Stączka, Edwarda 
Hryniewieckiego, Romana Gumińskiego czy Andrzeja Tutkaja10. 

O tym, jak skuteczna była dobrze zorganizowana ekipa działaczy i etatowych 
pracowników Zjednoczenia Polskiego, zaświadcza wypowiedź prezesa dr. Jana 
Mokrzyckiego z marca 2007 roku, którą podsumowywał 12 lat swojej pracy w Zjed-
noczeniu: Dobiega końca 12 lat mojej pracy w Zjednoczeniu, 2 jako wiceprezes, 2 jako 
sekretarz generalny i osiem jako prezes. Mam nadzieję, że na solidnym fundamencie, 
pozostawionym przez Ś.P. Prezesa Zygmunta Szkopiaka udało mi się, przy pomocy wielu 
osób, rozbudować Zjednoczenie i poszerzyć jego działalność, w nowych realiach, na które 
nikt nie był przygotowany. 

Jesteśmy [Polacy] dziś trzecią największą mniejszością narodową zamieszkałą 
w Wielkiej Brytanii. Daje to nam w ręce moc gospodarczą i polityczną, jeśli tylko mówić 
będziemy jednym głosem. Stawia to przed nami wielkie zadanie, ale jeśli tylko potrafimy 
mu podołać, to nie tylko będziemy mogli utrzymać to, co już zostało dokonane, lecz 
będziemy mogli zwiększyć istniejący tu dorobek z korzyścią dla nas samych i dla Polski. 
Już dziś jesteśmy cytowani jako rzetelne źródło informacji w mediach polskich, brytyjskich 
i międzynarodowych, a nasze stosunki z władzami, związkami zawodowymi i wieloma 
innymi organizacjami z dnia na dzień się polepszają; budujmy to dalej. 

Serdeczne podziękowanie należą się wszystkim członkom Prezydium za ich wkład, 
pracę, wsparcie i rozsądek. Pozwolę sobie specjalnie podziękować wiceprezes Marii Young 
za jej ogromną pracę włożoną w organizację Polskich Festiwali, wiceprezesowi Tadeuszowi 
Stenzlowi, który podjął się prowadzenia Zjednoczenia Ltd [tj. firmy działającej pod 
szyldem ZP – T.K., J.T.], a ostatnio wziął również na siebie odpowiedzialność za nasze 
strony internetowe, pani Krystynie Ostaszewskiej, która wymagające obowiązki skarbnika 
spełniała z oddaniem i wielkim rozeznaniem i pani Helenie Miziniak, która podjęła 

8  AZPWB, Protokół XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego, [w:] WB. Sobota, 30 kwietnia 
2005 r. Sala Teatralna POSKu, b.p. 

9  AZPWB, A. Morawicz, Sprawozdanie z  zebrań Rady Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii – 
kadencja 2005-2007, b.p. 

10  AZPWB, Lista dyrektorów – Zjednoczenie Polskie Limited – 1.I.2007, b.p. 
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się trudnego obowiązku skarbnika 8-go Polskiego Festiwalu. Panie Barbara Jabłońska 
i Laura Krzyszczuk, nasze pracownice etatowe, wkładają często niedoceniony wysiłek 
w osiągnięcia Zjednoczenia. Inteligencją, często poświęceniem, a zawsze lojalnością 
wobec sprawy zasługują one na serdeczne podziękowanie od nas wszystkich. Również 
dziękuję tym z państwa, którzy okazaliście mnie osobiście swoją przyjaźń, poparcie 
i wiarę. Oczywiście – jak każdy człowiek, popełniam błędy – ale zgodnie z maksymą 
Roosevelta – błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi11. 

Działalność Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, w całej jej różnorod-
ności, nie byłaby możliwa bez wydatnej pomocy wielu instytucji działających w Polsce 
i Wielkiej Brytanii. Wśród nich sam prezes Mokrzycki podkreślał rolę: Polonia Aid 
Foundation Trust (PAFT), Konsulatu Generalnego RP w Londynie, Senatu RP, 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów12. 

O znaczeniu pomocy PAFT-u świadczą coroczne hojne dotacje na cele sta-
tutowe ZP. Przykładowo w roku 2004 było to 16 tysięcy funtów (co stanowiło aż 
70 procent budżetu). Z innych ważniejszych pozycji dochodów organizacji w roku 
2004 na wymienienie zasługuje: 1840 funtów z dochodów okolicznościowych 
(tj. około 8 procent budżetu), 2163 funty ze zbiórek na ZP (tj. ponad 9 procent 
budżetu) oraz 2562 funty ze składek (organizacji członkowskich, członków indywi-
dualnych i składek wieczystych; razem stanowiło to nieco ponad 11 procent budżetu, 
wynoszącego łącznie 22 794,42 funtów). W dziale wydatków ZPWB w 2004 roku 
ważniejsze pozycje to: koszty wydawania „Biuletynu” i koszty eksploatacyjne kopiarki 
– 5032 funty (około 22 procent), zwroty kosztów transportu – 8193 funty (około 
36 procent) i koszty czynszu – 2600 funtów (około 11 procent ogólnej sumy wydat-
ków). W dniu XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia, 30 kwietnia 2005 roku, na koncie 
Funduszu ZP znajdowało się 47 927,83 funtów13. Jednym ze źródeł dochodu były, 
promowane przez organizację, Polskie Karty Kredytowe, od 2005 roku obsługiwane 
przez bank MBNA14 (przynosiły one Zjednoczeniu po kilkaset funtów na kwartał). 

2. Polska w Unii Europejskiej 
Tak jak przez kilka poprzednich lat, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 
od stycznia 2004 roku aktywnie działało na rzecz wejścia Polski w skład struktur 
europejskich. Traktowano to jako podstawową przesłankę skierowania Ojczystego 

11  AZPWB, Sprawozdanie Prezesa (część druga) na Walny Zjazd Zjednoczenia 17 marca 2007, b.p. 
12  AZPWB, Protokół XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego, [w:] WB. Sobota, 30 kwietnia 

2005 r. Sala Teatralna POSKu, b.p. Dużą uwagą ZP otaczało działalność programową TV Polonia, 
doceniając wpływ mediów na popularyzację polskiej kultury, języka itp. (np. AZPWB, A. Tybulewicz – 
wiceprzewodniczący Rady Programowej TV Polonia, Memorandum w sprawie TV Polonia i diaspory, 
2 września 2007 r.). 

13  Ibidem. 
14  AZPWB, Protokół z I posiedzenia Rady organizacji członkowskich Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej 

Brytanii w kadencji 2005-2007. 18 czerwca 2005, b.p. 
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Kraju na ścieżkę szybkiego rozwoju ekonomicznego i dodatkową (obok udziału 
w NATO) gwarancję bezpieczeństwa. 

Zjednoczenie miało już na tym polu duże dokonania. Poprzez akcję „Poland 
Comes Home”, a zwłaszcza cykl prelekcji i dyskusji na tematy europejskie, udało 
się zainteresować brytyjski rząd i organizacje kwestiami polskimi. Samo zaś polskie 
środowisko na Wyspach informowano na wiele sposobów o korzyściach płynących 
dla Ojczyzny z wejścia w skład zjednoczonej Europy. 

Przygotowania Zjednoczenia do 1 maja 2004 roku (daty akcesji) obejmowały 
też współpracę z Home Office w zakresie stworzenia jak najlepszych warunków 
spodziewanym rzeszom Polaków, przybywającym do pracy na Wyspy Brytyjskie 
(działania te dotyczyły głównie informowania przybyszów o warunkach panujących 
w Wielkiej Brytanii, a w odniesieniu do aparatu Home Office – zniesienia uciążliwości 
związanych z masowymi przyjazdami Polaków). 

W oczekiwaniu na dzień wejścia do Unii Europejskiej zorganizowano wykład 
ambasadora RP Andrzeja Krzeczunowicza (w ramach cyklu „Poland Comes Home”) 
pt. Do jakiej Europy wchodzimy? Referat spotkał się z wielkim zainteresowaniem 
publiczności, o czym świadczyła wypełniona po brzegi Sala Orłów londyńskiego 
POSK-u15. 

W ramach przygotowań do powitania 1 maja 2004 roku Zjednoczenie Polskie 
– wspierane w swych zamierzeniach przez Senat RP i Ambasadę w Londynie – już 
od końca roku 2003 przygotowywało szereg atrakcji, mających służyć podkreśleniu 
satysfakcji i radości z wejścia Polski do UE. Jedną z tych planowanych imprez – 
atrakcyjnych zwłaszcza dla publiczności brytyjskiej – miało być sprowadzenie na 
londyńskie uroczystości Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (Reprezenta-
cyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego). W naszym planie są dwa koncerty 
w różnych dzielnicach Londynu, połączone z krótkimi przemarszami po ulicach, lub może 
krótki koncert na otwartym powietrzu w jednym z londyńskich parków – podkreślał 
w piśmie do ministra Macieja Górskiego (Podsekretarza Stanu ds. Społecznych 
Ministerstwa Obrony Narodowej) prezes ZPWB dr Jan Mokrzycki. Nie wyobrażam 
sobie większej promocji dla Polski, a szczególnie dla Wojska Polskiego, niż pokaz tego 
wspaniałego zespołu w stolicy Wielkiej Brytanii. Na pierwszy z koncertów (w niedzielę 
2 maja) planujemy zaproszenie znaczących gości z Polski i z Wielkiej Brytanii. Pewni 
jesteśmy, że impreza ta zyska duży rozgłos wśród publiczności i mediów brytyjskich 
i oczywiście polonijnych. Dodam, że impreza posiada pełne poparcie pana Ambasadora 
RP w Wielkiej Brytanii16.

W sprawie planowanych występów rozwinęła się obszerna korespondencja 
między Zjednoczeniem a odpowiednimi władzami w Polsce. Ostatecznie w lutym 

15  AZPWB, Protokół z 10-go zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego w WB, 04.03.2004, b.p. 
16  AZPWB, Prezes Zjednoczenia Polskiego w WB Dr. Jan Mokrzycki do Ministra Macieja Górskiego 

(Podsekretarza Stanu ds. Społecznych MON), pismo z 10 grudnia 2003 r., b.p. Wkład ZP miał objąć 
m.in.: pokrycie kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia, a także ubezpieczenia muzyków i ich 
instrumentów (ibidem). 
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2004 roku, wskutek braku uzgodnień w niektórych kwestiach organizacyjnych, 
Zjednoczenie zostało zmuszone do wycofania się z planów organizacji występów 
orkiestry wojskowej z Polski w Londynie. 

Niemniej jednak doszły do skutku inne działania mające na celu uczczenie 
zarówno akcesji Polski do UE, jak i tradycyjnej już rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Sprawy te stanowiły obiekt dyskusji, m.in. na kilku posiedzeniach Prezydium 
ZP w styczniu 2004 roku17. 

1 maja 2004 roku spełniły się oczekiwania Emigracji. Rzeczpospolita Polska 
oficjalnie weszła w skład Unii Europejskiej. Nazajutrz, 2 maja, w Dniu Polonii 
i Polaków za Granicą, w Ealing Town Hall odbył się uroczysty koncert chopinowski. 
Działacze i członkowie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii głośno mani-
festowali radość z dołączenia Ojczyzny do rodziny wolnych narodów europejskich.

Kwestie związane z akcesją Polski do UE skupiały w 2004 roku uwagę 
Zjednoczenia. Były też zasadniczym wyrazem wszechstronnej aktywności prezesa 
dr. Jana Mokrzyckiego. Świadczy o tym wypełniony spotkaniami kalendarz prezesa 
w newralgicznych miesiącach18. 

Wstąpienie Polski do UE oznaczało – także dla Zjednoczenia Polskiego – okres 
nowych wyzwań, związanych z napływem setek tysięcy rodaków i powstawaniem 
nowych polskich organizacji na obszarze Wielkiej Brytanii. Znaczenie tego zjawiska 
tak oto po latach charakteryzowała ówczesna sekretarz generalny ZP Małgorzata 
Sztuka: Do roku 1989, a w pewnym sensie nawet do 2004, Polacy [w Wielkiej Brytanii] 
wypełniali testament wojenny. Nasz świat zmienił się na dobre w dniu, w którym Polska 
stała się członkiem wspólnoty europejskiej. Dzisiaj Polacy wyjeżdżają z kraju, bo mogą, 
szukają pracy na Wyspach, bo mogą, osiedlają się tutaj, bo mogą. Nie można patrzeć na 
to zjawisko obojętnie. Oni teraz przeżywają dokładnie ten sam okres kreatywności, co 
pokolenie powojenne, kiedy powstawały tu pierwsze szkoły sobotnie, teatr, organizacje, 
kluby… Czy nie jest podobnie teraz? Proszę spojrzeć na ilość nowych organizacji: od tych 
znanych już jak Poland Street, Polish Psychologists czy Polish City Club, do tych mniej 
znanych, jak Stowarzyszenie Polsko-Walijskie, Stowarzyszenie Polskiej Społeczności 
„Vistula” w Cumbrii, Związek Kultury Polonijnej „Bartek” w Rugby, Merseyside Polonia, 
Pomocna Dłoń, Stowarzyszenie Polaków Sami Sobie… nie będę wymieniać więcej. Dla 
nich ważne jest, żeby robić rzeczy po swojemu, utrzymywać polskość po swojemu. Ale 
nie w polskich gettach, tylko w angielskim środowisku i jeśli możliwe, to przy pomocy 
finansowej uzyskanej od lokalnych władz samorządowych. Trzeba to zrozumieć, wspierać 
i współdziałać z nimi – tędy droga19. Z czasem wiele z nowo powstałych polskich 
organizacji weszło w skład Zjednoczenia. 

Poza europejskimi aspiracjami Polski, Zjednoczenie wspierało podobne dążenia 
innych narodów wschodniej części kontynentu. W związku z tzw. pomarańczową 
17  AZPWB, Protokoły posiedzeń Prezydium ZP w WB, 8 i 29 stycznia 2004 r., b.p. 
18  AZPWB, Kalendarium Prezesa [ZPWB]. Kwiecień-Październik 2004, b.p. 
19  M. Sztuka, Polskość… ma się dobrze – choć z natury rzeczy jest trochę przaśna, rozm. przepr. J. Koźmiński, 

„Dziennik Polski” 2010 nr 181, s. 5. 
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rewolucją na Ukrainie informowano o demonstracji pod ambasadą Rosji w Londynie 
w sprawie poparcia Ukrainy. Zarazem zachęcano – kto może, powinien wziąć udział20. 

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii godnie uczciło pierwszą rocznicę 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Sprawozdanie prezesa ZPWB dr. Jana 
Mokrzyckiego z imprez rocznicowych stanowiło pierwszy punkt obrad XLIV Wal-
nego Zjazdu Zjednoczenia, obradującego w sobotę, 30 kwietnia 2005 roku w Sali 
Teatralnej POSK-u. Akcesję Polski do UE – podkreślał prezes – celebrowaliśmy 2 maja 
koncertem Ewy Osińskiej w Ealing Town Hall, na który m[iędzy] innymi zaproszeni byli 
przedstawiciele akcesyjnej dziesiątki [tj. krajów, które równocześnie z Polską zostały 
członkami wspólnoty]. Koncert był emitowany przez TV Polonia, która „zapomniała”, 
że organizatorem koncertu było Zjednoczenie; należy przyznać, że otrzymaliśmy za to 
przeproszenie! 3 maja zespół „Młoda Karolinka” zachwycił licznych (mimo ulewnego 
deszczu) widzów w Covent Garden pokazem tańców i pieśni21. 

Kwiecień 2005 roku zapisał się w dziejach Polski i Polaków rozsianych w świecie 
jako miesiąc żałoby po zmarłym na początku miesiąca Ojcu Świętym Janie Pawle II. 
Zarząd Zjednoczenia uczcił pamięć polskiego Papieża (uznanego w 2014 roku przez 
Kościół za Świętego) na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia minutą ciszy22. 

Oprócz skupiających powszechną uwagę zagadnień, związanych z wejściem 
Polski do Unii Europejskiej, Zjednoczenie kontynuowało działania zapoczątkowane 
w poprzednich kadencjach Zarządu. W szczególności pilotowano – żywo interesującą 

20  AZPWB, Protokół z  zebrania Prezydium ZP, 2 grudnia 2004, b.p. Tej linii działania Zjednoczenie 
Polskie pozostało wierne także w  okresie dramatycznych wydarzeń na Ukrainie, w  pierwszych 
miesiącach 2014 roku. Świadczą o tym podejmowane wtedy starania prezesa ZPWB Tadeusza Stenzla 
o wsparcie akcji środowiska brytyjskich Ukraińców, manifestujących poparcie dla przemian w  ich 
kraju. Prezes T. Stenzel wyraził to następująco w  liście z 13 marca 2014 roku do nieznanej polskiej 
redakcji na obszarze Wielkiej Brytanii (Londynu): Szanowny Panie Redaktorze, Z dużą uwagą śledzimy 
wydarzenia na Ukrainie i jesteśmy istniejącą sytuacją mocno zaniepokojeni. Przypominają się trudne chwile 
i lata walki o niepodległość w latach 80-tych ostatniego 100-lecia, która nam i naszemu krajowi przyniosła 
suwerenność i panowanie nad naszą przyszłością. Solidaryzujemy się z obecną walką obywateli Ukraińskich 
w ich wysiłkach, aby osiągnąć podobne prawa w swoim Kraju. Zwracamy się do wolnych Polaków o solidarne 
wsparcie obywateli Ukraińskich w ich planowanym pochodzie. Spotykamy się przy Speakers Corner, Marble 
Arch w  tę niedzielę 16-go Marca o godz. 14.00 (Prezes ZPWB Tadeusz Stenzel do nieokreślonego 
redaktora z kręgu polskich polonijnych mediów, pismo z 13 marca 2014 r., zamieszczone na stronie 
internetowej ZPwWB, dostęp: 1.06.2014). 

21  AZPWB, Protokół XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego, [w:] WB. Sobota, 30 kwietnia 
2005 r. Sala Teatralna POSKu, b.p. 

22  AZPWB, Protokół z zebrania Zarządu ZPWB. Sobota, 9 kwietnia 2005, b.p. Zjednoczenie pozostało 
wierne pamięci Jana Pawła II, organizując również w późniejszym okresie uroczystości mające uczcić 
dokonania wielkiego Polaka. Przykładowo, gdy w  hołdzie zmarłemu Ojcu Świętemu, w  kwietniowy 
wieczór 2005  roku dwudziestotysięczny tłum przemaszerował w  milczeniu, z  zapalonymi świecami 
i polskimi flagami z kirem od Trafalgar Square do Katedry Westminster, w organizację tego przedsięwzięcia 
ZP również wniosło swój wkład. Pomysł marszu powstał spontanicznie wśród młodych Polaków, którzy 
skrzyknęli się przez Internet i za pomocą SMS-ów. Zjednoczenie odegrało jednak ważną rolę, gdyż – mając 
wyrobioną pozycję w  lokalnym środowisku władz brytyjskich i  Metropolitan Police – pomogło uzyskać 
konieczne pozwolenia (L.K. [Laura Krzyszczuk], Pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II, „Biuletyn 
ZPWB” 2006, nr 01/06(3), s. 2). 
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tysiące Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii – sprawę odszkodowań od Niemiec 
za niewolniczą pracę w okresie II wojny światowej. Jak w kwietniu 2005 roku na 
Walnym Zjeździe relacjonował prezes Mokrzycki: sprawa odszkodowań od Niemców 
jest już prawie zakończona. Wydawało się, że z powodu braku funduszy nie wszyscy 
poszkodowani otrzymają pełne odszkodowania, jednak presja na władzach niemieckich 
poprawiła tę sytuację. Więźniowie obozów koncentracyjnych i przymusowi pracownicy 
w przemyśle otrzymają pełne odszkodowania, prawdopodobnie pełne odszkodowania 
otrzymają również pracownicy rolni, lecz ta sprawa nie jest jeszcze absolutnie pewna. 
Jedynie odszkodowania dla spadkobierców zostaną obcięte, lecz nie tak drastycznie jak 
się obawialiśmy23. 

Sprawą, która w latach 2004-2009 skupiała szczególną uwagę działaczy Zjedno-
czenia, był los tysięcy, najczęściej młodych, Polaków przybywających w poszukiwaniu 
pracy na Wyspy Brytyjskie. 

3.  Pomoc Zjednoczenia Polskiego dla Polaków przybywających  
do Wielkiej Brytanii 

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej dla Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej 
Brytanii nadeszło nowe, poważne wyzwanie, związane z masowymi przyjazdami nad 
Tamizę rodaków w poszukiwaniu szansy na lepsze, dostatniejsze życie24. Najbliższe lata 
miały być wypełnione działaniami na rzecz adaptacji nowo przybyłych w miejscach 
ich nowego zamieszkania (jak zauważano, praca w tym kierunku prowadzona była 
nawet z pewną szkodą dla innych, tradycyjnych działów aktywności Zjednoczenia). 

Przez cały okres od maja 2004 roku do roku 2009 Zjednoczenie Polskie 
koncentrowało uwagę na sytuacji nowo przybyłych imigrantów. Już pierwszy rok 
masowych przyjazdów z Polski na Wyspy Brytyjskie pokazał wagę problemów, jakie 
trzeba było pokonywać. Bulwersowały przykre sceny z dworca autokarowego Victoria 
Coach Station i z ulic Londynu. Nawarstwiały się problemy związane z trudnościami 
adaptacyjnymi wielu przyjezdnych. Nie wszyscy znajdowali godne warunki pracy 
i zamieszkania. Powiększała się liczba tych, których sen o lepszym życiu zakończył 
się na londyńskiej ulicy. 

Zasadnicze problemy Polaków, którzy od 2004 roku masowo przyjeżdżali 
do Zjednoczonego Królestwa, stanowiły obiekt troski (ale i skutecznego współdzia-
łania) Zjednoczenia Polskiego oraz polskich placówek konsularnych. W raporcie 

23  AZPWB, Protokół XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego, [w:] WB. Sobota, 30 kwietnia 
2005 r. Sala Teatralna POSK-u, b.p. 

24  Dane na temat liczby Polaków zatrudnionych legalnie w Wielkiej Brytanii (według liczby przyznanych 
NIN, National Insurance Number, tj. numerów ubezpieczenia społecznego), w  latach 2003-2010 
zawiera książka W. Moszczyńskiego: w roku 2003/2004 przyznano 11 260 NIN, 2004/2005 – 61 120, 
2005/2006 – 171 080, 2006/2007 – 220 430, 2007/2008 – 210 660, 2008/2009 – 138 000, 2009/2010 
– 70 000. Razem dawało to ogromną liczbę 882 550 osób objętych brytyjskim ubezpieczeniem 
społecznym. Znaczne zmniejszenie liczby nadanych NIN po roku 2008 autor wiąże z nadejściem recesji 
(W. Moszczyński, Polak Londyńczyk, Toruń-Londyn 2011, s. 233). 
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o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, opracowanym przez Ambasadę RP w Londynie 
(w dużym stopniu na podstawie informacji Zjednoczenia), zwracano uwagę na 
główne zagadnienia: 

Wciąż bardzo niezadowalający poziom znajomości języka angielskiego [wielu 
przyjezdnych – T.K., J.T.], co powoduje, iż mają [oni] słabą pozycję na rynku pracy 
oraz, że dostępne dla nich są najczęściej proste prace niewymagające kwalifikacji; osoby 
takie mają ponadto ograniczone możliwości uzyskania skutecznej pomocy medycznej.

Nikła świadomość praw pracowniczych (płaca minimalna, nadgodziny, zaległości 
w wypłatach wynagrodzenia, urlopy, zwolnienia lekarskie, warunki BHP etc.), co ułatwia 
ewentualne wykorzystywanie pracowników.

Podatność na przestępcze praktyki nieuczciwych pośredników pracy (często 
jeszcze podczas rekrutacji w Polsce).

Istniejący w Wielkiej Brytanii wymóg udokumentowania 12 miesięcy pracy, 
koniecznych do otrzymania świadczeń socjalnych, co dla osób pracujących nielegalnie, 
zatrudnianych przez nieuczciwych pracodawców czy niektórych samozatrudnionych 
powoduje trudności w sytuacji utraty pracy.

Niska świadomość w zakresie działania brytyjskiego systemu opieki społecznej, 
szczególnie w zakresie spraw dzieci, co przekłada się na nieufność i niechęć do kontaktów 
z social services przy interwencjach tych służb w sytuacji zagrożenia dobra lub bezpie-
czeństwa dziecka. W konsekwencji powoduje to dodatkowe trudności dla polskich rodzin, 
będących w obszarze zainteresowania tych służb.

Trudności w odnalezieniu się w wielokulturowym i wielonarodowym społeczeństwie 
brytyjskim, kierującym się normami zachowań społecznych i zwyczajami często Polakom 
nieznanymi. 

Osobnym problemem były kwestie związane z edukacją. Zwracano uwagę na 
zbyt małą liczbę punktów nauczania języka polskiego (szkół sobotnich). Widoczny 
był też konflikt w zakresie nauczania języka polskiego pomiędzy dziećmi urodzonymi 
w Wielkiej Brytanii, których znajomość polskiego była z reguły słaba, a dziećmi, 
które niedawno przyjechały z Polski i na ogół dobrze znały język ojczysty. Częstym 
problemem była bardzo słaba znajomość angielskiego u polskich dzieci zapisywanych 
do szkół brytyjskich (konieczność zajęć wyrównawczych oraz słabsze wyniki w nauce). 
Różnice programowe sprawiały trudności w dostosowaniu się dzieci z Polski do 
szkół brytyjskich i odwrotnie. Następstwem bywały zjawiska alienacji i odrzucenia 
oraz problemy psychologiczne u dzieci polskich uczących się w szkołach brytyjskich 
(zwłaszcza tam, gdzie dzieci polskie stanowiły zdecydowaną mniejszość). Zwracano 
uwagę, że często prowadzi to do problemów wychowawczych, zdrowotnych, a także 
zachowań aspołecznych, czy wręcz rasistowskich, zwłaszcza jeżeli tego typu postawy 
prezentowane są przez rodziców25. 

25  AZPWB, Raport o sytuacji Polonii i  Polaków za granicą, b.d. [2008-2009?] (kopia opracowania), 
s. 258-259. 
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Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, mając szerokie pole obserwacji 
i kontaktów, zwłaszcza na brytyjskiej prowincji, prowadziło własny rejestr problemów 
imigrantów z Polski. Akcentowano, że, wbrew przepowiedniom brytyjskiej prasy 
brukowej, wizje zalania Wielkiej Brytanii przez tłumy przyjezdnych były mocno 
przesadzone i w praktyce się nie sprawdziły. 

W diagnozie sytuacji nowo przybyłych imigrantów, sformułowanej wiosną 
2005 roku, kładziono nacisk na fakt, iż w ogromnej większości Polacy urządzają się tu 
[w Wielkiej Brytanii] stosunkowo dobrze, pracują, mieszkają i zarabiają wystarczająco, 
by móc wysyłać znaczącą pomoc do domu. Zarazem wskazywano, że nie wszystkim 
jednak wiedzie się dobrze. Niestety, niektórzy z nich (zaznaczmy od razu, że chodzi 
o mniejszość) żyją w strasznych warunkach! Naiwni, bez znajomości języka, często bez 
zawodu, powpadali w ręce nieuczciwych pośredników pracy lub pracodawców. Pracują za 
nielegalnie niskie stawki, a czasem nawet to jest im niewypłacane, mieszkają w strasznych 
warunkach, czasem nawet śpiąc na ulicy. Wielu zapożycza się w końcu, by wrócić do 
kraju, decydując, że jednak lepiej jest żyć w biedzie wśród swoich26. 

Zjednoczenie już od początku masowej imigracji rodaków uruchomiło proce-
dury reagowania na niepokojące zjawiska. W celu przeciwdziałania im przeznaczono 
początkowo fundusz 2 tysięcy funtów na udzielanie doraźnej pomocy, uruchomiono 
specjalną infolinię, a także rozpoczęto szeroką akcję informacyjną. W ramach tych 
działań wydano drukiem kilka broszur, mających ułatwiać rodakom z Polski start 
w Wielkiej Brytanii. Były to wartościowe, dobrze oceniane publikacje: Zanim 
podejmiesz decyzję, Bezpieczny start, a w 2005 roku najbardziej ceniona i wielokrotnie 
wznawiana: Jak żyć i pracować w Wielkiej Brytanii. O tej ostatniej publikacji, ozdo-
bionej na okładce logo Zjednoczenia Polskiego, pisano wiosną 2005 roku: Poradnik 
„Jak żyć i pracować w Wielkiej Brytanii” to 14-stronicowe kompendium wiedzy dla 
wszystkich, którzy dopiero przyjechali lub noszą się z zamiarem przyjazdu do W[ielkiej] 
B[rytanii]. Zawiera niezbędne informacje dotyczące nowych regulacji, szeregu formalności 
koniecznych do pełnego zalegalizowania pracy oraz praw i obowiązków obywateli nowych 
krajów członkowskich. Można w nim również znaleźć praktyczne porady na temat 
szukania pracy i mieszkania, jak nie dać się oszukać nieuczciwym pośrednikom oraz wiele 
innych informacji i adresów27. Kolejne wydania broszury Jak żyć i pracować w Wielkiej 
Brytanii cieszyły się niezmiennie dużym zainteresowaniem Polaków przybywających 
na Wyspy Brytyjskie, czemu sprzyjała coraz bogatsza zawartość (wydanie drugie miało 
już 32 strony) oraz szeroka dystrybucja, również poprzez polskie parafie i organizacje 
członkowskie Zjednoczenia. Istniała też wersja elektroniczna, dostępna na stronie 

26  J. Mokrzycki, Akcje Zjednoczenia, „Biuletyn ZPWB” 2005, nr 02/02, s. 2. Poruszający rejestr proble-
mów, z którymi stykali się w Wielkiej Brytanii nowo przybyli Polacy, zawiera dokument autorstwa Ewy 
Zeller: Sprawozdanie z pracy części biura Zjednoczenia Polskiego – punktu informacyjnego dla nowej 
emigracji – finansowanej z dotacji Senatu RP, b.d. [2007/2008], b.p. 

27  L. Krzyszczuk, Publikacje, „Biuletyn ZPWB” 2005, nr 02/02, s. 4. 
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internetowej ZP28. Z końcem 2008 roku wyszło, w nakładzie 40 tysięcy egzemplarzy, 
czwarte już wydanie broszury. 20 tysięcy sztuk zamówiło polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, do wykorzystania przez urzędy pracy w Polsce. Ostatnie wydanie było 
dostosowane do zmieniających się oczekiwań nowo przybywających imigrantów29. 

Oprócz własnych publikacji organizowano również dystrybucję polsko-
języcznych broszur wydawanych w sporych nakładach – z przeznaczeniem dla polskich 
imigrantów – przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Home Office)30. 

W celu zapewnienia pomocy dla masowo przybywających w poszukiwaniu 
pracy rodaków zbierano środki finansowe, tak poprzez samo Zjednoczenie, jak 
i w ramach organizacji członkowskich. O dużym znaczeniu Zjednoczenia Polskiego, 
jako szczególnej skrzynki kontaktowej dla nowo przybyłych Polaków, świadczy fakt, że 
ze względu na ogromną ilość telefonów, trzeba było wydłużyć godziny pracy sekretariatu 
Zjednoczenia w POSK-u31. Oprócz pytań telefonicznych w biurze Zjednoczenia 
niemal codziennie goszczono dziesiątki nowo przyjezdnych, odbywano rozmowy, 
udzielano wielu praktycznych porad. 

Pilnie rejestrowano niekorzystne zjawiska, związane z podejmowaniem 
przez Polaków pracy w Londynie czy na brytyjskiej prowincji. Podczas posiedzenia 
Prezydium ZP, 4 listopada 2004 roku, zwrócono uwagę na przypadek farmy, gdzie 
pracownicy polscy, którzy są mniej opłacani niż inni pracownicy, zabrano im paszporty, 
interesuje się tą sprawą między innymi Transport &  General Workers Union32. Jednym 
ze skutków takich sygnałów było spotkanie prezesa dr. Jana Mokrzyckiego z przed-
stawicielem ww. Związku Zawodowego na temat równego traktowania polskich 
pracowników33. 

Jak przewidywał Jan Mokrzycki, dla osiągnięcia poprawy położenia pracowni-
ków z Polski w przyszłości, w miarę wtapiania się w lokalne środowisko, konieczne 
było wchodzenie Polaków do brytyjskich związków zawodowych. Jeśli mamy pozostać 
tu, jako licząca się mniejszość narodowa – akcentował – musimy brać czynny udział 
w społecznym i politycznym życiu naszych gospodarzy (…)34. To zaś wskazywało na 
konieczność udziału w wyborach, członkostwo brytyjskich organizacji, związków 

28  L.K. [Laura Krzyszczuk], Nowe wydanie „Jak żyć i  pracować w  WB”, „Biuletyn ZPWB” 2006, 
nr 01/06(3), s. 2.

29  AZPWB, Sprawozdanie Prezesa na Walny Zjazd Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii w dniu 
4 kwietnia 2009, b.p. 

30  AZPWB, Protokół z zebrania Prezydium ZP, 4.11.2004, b.p. Jak w sprawozdaniu na Walny Zjazd ZP 
w dniu 17 marca 2007 r. informował prezes Zjednoczenia, w latach 2005-2007 samej tylko broszury Jak 
żyć i pracować w Wielkiej Brytanii wydano łącznie aż 55 tysięcy egzemplarzy (AZPWB, Sprawozdanie 
Prezesa (część druga) na Walny Zjazd Zjednoczenia, 17 marca 2007, b.p.). 

31  AZPWB, Protokół z zebrania Prezydium ZP, 03.06.2004, b.p. 
32  AZPWB, Protokół z zebrania Prezydium ZP, 04.11.2004, b.p. 
33  AZPWB, Protokół z zebrania Prezydium ZP, 2 grudnia 2004, b.p. Na temat rozmów ze związkami 

zawodowymi na temat poprawy sytuacji Polaków zobacz także: J. Mokrzycki, Akcje Zjednoczenia, 
op. cit., s. 2. 

34  Ibidem.
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zawodowych i innych organizacji społecznych. Na korzyść Polaków mieszkających 
w Wielkiej Brytanii przemawiała ich stosunkowo duża liczba. Jak zauważał Jan 
Mokrzycki, problemy polskich imigrantów były nagłaśniane przez brytyjskie media, 
które coraz częściej, i to w dobrym świetle, prezentowały życie przybyszów znad 
Wisły35. 

Zjednoczenie Polskie ze swej strony pomagało brytyjskiej prasie w zbieraniu 
informacji do artykułów na temat problematyki imigracyjnej. Przykładem może być 
artykuł A secret success. Immigrants works far better for Britain than Britons realize. 
A hard look at the facts, zamieszczony 28 lutego 2005 roku w „Time”. Artykuł stanowił 
odpowiedź na nasilanie się w brytyjskich kręgach politycznych opinii nieprzychylnych 
imigrantom. W artykule wskazano (J.F.O. McAllister), że imigranci są – wbrew 
twierdzeniom sceptyków – źródłem dużych korzyści finansowych dla brytyjskiej 
gospodarki36. 

W celu prowadzenia systematycznej pracy z nowo przybyłymi imigrantami 
Zjednoczenie Polskie występowało o subsydia finansowe ze źródeł brytyjskich. Hojne 
wsparcie otrzymywano też z instytucji polskich, jak np. ze Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów (SPK) czy Zjednoczenia Polek37. Poważny zastrzyk finansowy stanowiła 
kwota 5 tysięcy funtów, otrzymana (zapewne wiosną 2005 roku) od działającego 
w Anglii polskiego charitable trust na pomoc potrzebującym. Znaczne wsparcie 
otrzymywano ze źródeł Senatu RP, co m.in. umożliwiło, w latach 2006-2007, 
zatrudnienie dodatkowych pracownic (w Londynie i Bradford), których zadaniem 
było koordynowanie pomocy dla rozrastającej się brytyjskiej Polonii38. 

W lutym 2005 roku kapelanem Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii 
został – na prośbę Prezydium ZP – ks. Bronisław Gostomski, proboszcz parafii 
pw. św. Andrzeja Boboli. Nowego duszpasterza powitano m.in. artykułem w „Biu-
letynie Zjednoczenia” z kwietnia 2005 roku. Tak jak było do tej pory – podkreślano 
w artykule – ksiądz Bronisław będzie służył nam swoją pomocą i radą przy organizowaniu 
wszelkich obchodów rocznicowych, zjazdów, uroczystości patriotycznych, festiwali. Ale 
być może cenniejszy będzie udział księdza Bronisława w codziennej, coraz trudniejszej, 
pracy Zjednoczenia Polskiego związanej z udzielaniem pomocy Polakom przyjeżdżającym 
obecnie z kraju39. 

Ksiądz Gostomski nie zawiódł oczekiwań, aktywnie włączając się w akcję 
pomocy Polakom przybywającym z Kraju. Jego służbę dla rodaków niedawno 
przybyłych na brytyjską ziemię, jak i pokoleń „starej” Emigracji, przerwała tragiczna 
śmierć w kwietniu 2010 roku, podczas lotu do Smoleńska. 

35  Ibidem, s. 2-3. 
36  AZPWB, Kopia artykułu jw.
37  AZPWB, Sprawozdanie z zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego w biurze Prezesa dnia 15.04.2005 

o godz. 19.00, b.p.; AZPWB, Protokół XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego WB. Sobota, 
30 kwietnia 2005 r. Sala Teatralna POSK-u, b.p. 

38  AZPWB, Sprawozdanie Prezesa na zebranie Zarządu Zjednoczenia Polskiego, 8 grudnia 2007, b.p. 
39  M.S [Małgorzata Sztuka], Nasz duchowy opiekun, „Biuletyn ZPWB” 2005, s. 1. 
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Na polu pomocy imigrantom Zjednoczenie Polskie ściśle współdziałało też 
z brytyjskimi organizacjami: TUC (Trades Union Congress), Indywidualnymi 
Związkami Zawodowymi czy Cabas oraz z licznymi miejscowymi organizacjami 
charytatywnymi (jak np. z Armią Zbawienia, Homless Link, Simon Community, 
Upper Room, U4Jobs, Manna Society czy Broadway Project)40. Innego rodzaju 
pomocy – w zakresie poradnictwa – nowo przybyłym udzielali współpracujący ze 
Zjednoczeniem polskojęzyczni prawnicy. 

Innym przedmiotem troski Zjednoczenia była, żywo interesująca imigrantów, 
kwestia podwójnego opodatkowania – na miejscu w Wielkiej Brytanii i w Kraju. 
Sprawie tej poświęcono spotkanie zorganizowane w POSK-u 31 stycznia 2006 roku. 
Otwartą debatę, przy wypełnionej Sali, poprowadził prezes dr Jan Mokrzycki. 
Podstawowe zasady zatrudnienia w Wielkiej Brytanii przypomniał Przemysław 
Szymański z biura biznesowo-imigracyjnego firmy Sara-Int Ltd, a tajniki umowy 
o podwójnym opodatkowaniu między Polską a Wielką Brytanią z 1976 roku omówił 
Piotr Grześkiewicz (radca finansowy Ambasady RP w Londynie, były pracownik 
Ministerstwa Finansów). Jak zauważono w sprawozdaniu, zamieszczonym w „Biulety-
nie Zjednoczenia”: Wnioski ze spotkania nie były zbyt optymistyczne. „Nie opłaca nam się 
wracać do Polski”, „Chyba o to polskiemu rządowi chodzi, żeby nas się wyrzec” – to tylko 
niektóre z opinii osób uczestniczących w debacie41. Gorzkie wnioski z dyskusji posłużyły 
do napisania petycji do polskiego rządu. Pismo do premiera RP – wraz z poparciem 
polskich mediów w Wielkiej Brytanii – wystosowano w lutym 2006 roku42. 

Wraz z upływem czasu możliwe stały się pierwsze oceny członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Dał się zauważyć malejący dystans „starej” Emigracji do nowo 
przybyłych. Ci ostatni aktywnie włączali się w kształtowanie oblicza polskiej społecz-
ności na Wyspach. Już częściej występowano razem we wspólnych przedsięwzięciach 
środowiska polskiego. Tak było w szczególności w akcji obrony legalnego Związku 
Polaków na Białorusi i praw mniejszości polskiej w tym kraju. 

Wydarzenia z lat 2006 i 2007 zdawały się potwierdzać, że zmiany w relacjach 
nowego pokolenia Polaków na Wyspach z miejscowym środowiskiem postępują 
we właściwym kierunku. Dobre wyniki przyniosła szeroko rozpropagowana akcja 
zbierania darów wśród emigrantów dla bezdomnych rodaków w Kraju. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się portal internetowy Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej 
Brytanii, który w październiku 2006 roku odwiedziło aż 100 tysięcy osób. Zado-
wolenia nie krył prezes dr Jan Mokrzycki i inni członkowie Zarządu Zjednoczenia. 
Poklask zyskiwały nowatorskie inicjatywy. Głośno było o imprezach organizowanych 
w polskim Ealingu, który tak jak dawniej stał się głównym ośrodkiem polskiego 
życia w stolicy Zjednoczonego Królestwa. Potwierdzał to pękający w szwach w czasie 

40  AZPWB, Sprawozdanie Prezesa na Walny Zjazd Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii w dniu 
4 kwietnia 2009, b.p. 

41  A. Chodakowska-Grzesińska, Podwójne opodatkowanie, „Biuletyn ZPwWB” 2006, nr 01/06(3), s. 1. 
42  Ibidem. 
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niedzielnych nabożeństw polski kościół na Ealing Broadway, wypełniony głównie 
przez nowo przybyłych rodaków. 

Z biegiem czasu nie malała liczba spraw interwencyjnych zgłaszanych do centrali 
Zjednoczenia Polskiego. Zmieniały się natomiast problemy nurtujące imigrantów, 
a zwłaszcza intensywność ich występowania. Jak zwrócił uwagę na posiedzeniu Rady 
ZP 16 sierpnia 2008 roku prezes dr Jan Mokrzycki: mniej jest problemów związanych 
z pracą, natomiast wyraźnie zwiększa się ilość problemów prawnych oraz związanych 
ze zdrowiem psychicznym, a także [ze] szkołami dla dzieci, kłopotami mieszkaniowymi 
oraz bezdomnością43. Diagnoza ta – zwłaszcza w zakresie problematyki wychowania 
dzieci – wskazywała na postępującą stopniowo adaptację znacznej części imigrantów 
z Polski. Równocześnie jednak pojawiały się zjawiska wysoce niepokojące. 

W raporcie Zjednoczenia Polskiego z 2008 roku odnotowano 20-procen-
towy wzrost liczby nagłośnionych w miejscowych mediach poważnych incydentów 
wymierzonych w przedstawicieli polskiej społeczności. Zjednoczenie dysponowało 
potwierdzonymi danymi na temat co najmniej 60 takich incydentów (ponad 
70 procent z nich wydarzyło się w mniejszych miejscowościach). Przyczynami takich 
wydarzeń w Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej był narastający kryzys gospodarczy 
i jego pochodna – znaczny wzrost bezrobocia. Jak zauważano, incydenty antypolskie 
w Irlandii Północnej miały związek z problemami polityczno-społecznymi tego 
regionu44 (do niedawna targanego ostrym konfliktem o podłożu religijnym). 

Z końcem 2008 i początkiem 2009 roku kończył się okres najbardziej inten-
sywnej pomocy Zjednoczenia dla polskich imigrantów w Zjednoczonym Królestwie. 
Generalna ocena zaangażowania się Zjednoczenia Polskiego w pomoc dla rodaków 
licznie przybywających na Wyspy Brytyjskie jest ze wszech miar pozytywna; doceniana 
przez tysiące osób, którym pomoc Zjednoczenia ułatwiła adaptację do miejscowych 
warunków. Zarazem nowo przybyli wnieśli dynamizm do życia polskiego w Wielkiej 
Brytanii, typowy dla ludzi stabilizujących się w nowym miejscu zamieszkania, szu-
kających lepszej przyszłości dla własnych dzieci. To dlatego między innymi polska 
społeczność w Wielkiej Brytanii charakteryzuje się wyjątkowo wysoką dzietnością, 
znacznie przekraczającą podobny wskaźnik w Polsce. To dlatego też nowym wyzwa-
niem stało się otwieranie kolejnych polskich szkół. Wiele pisało się o aktywności 
polskich harcerek i harcerzy. Podawano coraz liczniejsze przykłady młodych rodaków, 
którzy – przybywszy do Wielkiej Brytanii stosunkowo niedawno – własną pracą 
i ambicją byli w stanie w krótkim czasie poprawić swoją sytuację ekonomiczną. 

Ich sukces był powodem do radości także dla Zjednoczenia Polskiego; potwier-
dzeniem, jak bardzo słuszna okazała się przed laty strategia działania na rzecz integracji 
Polski z Unią Europejską i pomocy dla imigrantów. 

43  ZPwWB, Rada Zjednoczenia Polskiego w W.B. 16.8.2008. Sprawozdanie Prezesa, b.p. 
44  ZPwWB, Raport o sytuacji Polonii i  Polaków za granicą, b.d. [2008-2009?] (kopia opracowania), 

s. 258. 
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4. Polskie Festiwale 
W roku wejścia Polski do Unii Europejskiej (2004) Polski Festiwal po raz pierwszy 
miał się odbyć już nie – jak w latach poprzednich – w Bletchley, ale w znanym 
i prężnym ośrodku polskim pod Londynem – w mieście Slough koło Windsoru 
(w Ośrodku Stowarzyszenia Polskiego). Przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem 
dzięki – jak to określono – świetnej współpracy ze Zjednoczeniem Polskim w Stoke 
Poges, Slough. Dla zachowania ciągłości z pięcioma wcześniejszymi, ten Festiwal 
Polski określono mianem „6-tego Polskiego Festiwalu”. Festiwal 2004 roku, imprezę 
plenerową, postanowiono poświęcić trzem wątkom przewodnim: dokonaniom 
Armii Krajowej, Powstaniu Warszawskiemu (w 60. rocznicę) i, z tej samej okazji, 
rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Okolicznościowe wystawy przygotowały 
środowiska AK (Koło AK) oraz 3 Dywizja Strzelców Karpackich. Odpowiednią 
oprawę artystyczną zapewniły zespoły muzyczne, wykonujące muzykę poważną 
i nowoczesną. Do tego tradycyjnie doszły liczne stoiska handlowe i gastronomiczne. 
To była impreza prawdziwie rodzinna. Znaczny wkład w organizację przedsięwzięcia 
wniósł Związek Harcerstwa Polskiego. Przygotować należało m.in. informacje dla 
gości (z trasą dojazdu). Popularyzacji Festiwalu miało służyć stworzenie specjalnej 
strony internetowej: www.polskifestiwal45. 

Kolejny, siódmy już Polski Festiwal, tradycyjnie organizowany przez Zjedno-
czenie Polskie, był imprezą dwudniową – odbył się 16 i 17 lipca 2005 roku. Celem 
przedsięwzięcia było przybliżenie życia codziennego Polaków na Wyspach Brytyjskich 
oraz ich dokonań w obronie Wielkiej Brytanii. 

Pierwszego dnia Festiwalu w Sali Malinowej POSK-u otwarto wystawę 
graficzno-fotograficzną zatytułowaną Wkład Polski w obronę Wielkiej Brytanii. Po 
ceremonii otwarcia w Sali Teatralnej POSK-u odbyła się jednodniowa konferencja 
historyczna na temat „Home Front Recall” (względnie „Poland’s role in defence of the 
United Kingdom 1939-1945”). Językiem obrad, w których uczestniczyli Brytyjczycy, 
a także Polacy z Kraju i Emigracji, był przeważnie język angielski. 

Drugi dzień Festiwalu odbył się w dobrze już znanym Stoke Poges, Slough 
(w Ośrodku Stowarzyszenia Polskiego „Gryf”). Całodzienną imprezę cechował 
wyjątkowo bogaty repertuar atrakcji: wystawa pt. „Zakończenie II wojny świato-
wej”, Polowa Msza Święta, liczne stoiska organizacji, instytucji, wydawnictw i firm 
prezentujących swoje usługi i produkty. W ramach tzw. Job fair (targów pracy) 
tłumacze bezpłatnie pomagali zainteresowanym w wypełnianiu kwestionariuszy. Do 
tego dochodziły: muzyka – śpiew i tańce ludowe, a także zabawy dla dzieci, musztra 
wojskowa i zawody sportowe46. W dziale „Polskie Delikatesy” za kilka funtów można 
było skosztować gorących i zimnych dań kuchni polskiej47. Polski Festiwal w Londynie 

45  AZPWB, Protokół z 10-go zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego w WB, 04.03.2004, b.p.
46  L.K. [Laura Krzyszczuk], VII Polski Festiwal, „Biuletyn ZPWB” 2006, nr 01/06(3), s. 3. 
47  AZPWB, Informacja Zjednoczenia Polskiego w WB o VII Polskim Festiwalu, umieszczona w Internecie: 

http://www.polishfestival.org.uk/festival.htm; M.S. [Małgorzata Sztuka], VII Polski Festiwal 2005, 
„Biuletyn ZPWB” 2005, nr 02/02, s. 4. 
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i Slough w lipcu 2005 roku nie po raz pierwszy odegrał doniosłą rolę w zakresie 
konsolidacji Polonii, a nade wszystko w zakresie prezentowania Brytyjczykom Polski 
i jej kultury. 

Godne odnotowania jest to, że działacze Zjednoczenia Polskiego stali również 
za innymi przedsięwzięciami, mającymi na celu popularyzację Polski na gruncie 
brytyjskim, także poza Londynem. Przykładem jest „Tydzień Polski”, zorganizowany 
w 2008 roku przez Helenę Danielczuk w ważnym ośrodku polonijnym północnej 
Anglii – Bradford. Główne uroczystości odbyły się w ratuszu miejskim przy udziale 
lokalnych władz i wielu innych organizacji. Obecni byli przedstawiciele Konsulatu 
RP z Manchesteru, wiceprezes Tadeusz Stenzel i prezes dr Jan Mokrzycki wraz 
z małżonką48. 

5.  Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii w akcjach upamiętnienia  
polskiego wkładu w zwycięstwo nad niemiecką III Rzeszą 

Uwzględniając powodzenie Polskich Festiwali, których głównym motywem było 
dotychczas upamiętnienie polskich kryptologów, w 2004 roku powrócono do 
tego wątku. W kwestii tej wychodzono ze słusznego założenia, że wartość sukcesu 
specjalistów polskiego Biura Szyfrów dla wysiłku wojennego aliantów w latach 
II wojny światowej jest niezwykle wyjątkowa. Sprawa „Enigmy” była tym osiągnięciem 
Polaków, które w najwyższym stopniu zasługiwało na popularyzację tak w Polsce, 
jak i za granicą (w tym w Wielkiej Brytanii). Wieloletnie działania Zjednoczenia 
Polskiego na tym polu zapewniły mu uznanie na gruncie brytyjskim, w tym – co 
ważne – w kręgach The Bletchley Park Trust. Przykładem jest pismo wystosowane 
z Bletchley Park do Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii 7 stycznia 2005 roku, 
w którym informowano organizację o mającym nastąpić w Bletchley w marcu 
tego roku odczycie Franka Cartera na temat osiągnięć polskich kryptologów („Polish 
Codebreaking Achievements”). Wraz z zaproszeniem przesłano zasadnicze tezy 
wykładu, kładące nacisk na dokonania Polaków w odwróceniu niekorzystnego 
przebiegu wojny i przyspieszeniu jej zwycięskiego końca49. 

W listopadzie 2004 roku ZP wystąpiło do Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej 
z prośbą o wydanie w 2005 roku serii okolicznościowych znaczków pocztowych z okazji 
setnej rocznicy urodzin Mariana Rejewskiego (tj. jednego z grupy polskich kryptologów 
zasłużonych w dziele złamania szyfrów niemieckiej „Enigmy”). W liście obszernie 
wyjaśniono zasadność takiego upamiętnienia: Mijająca w przyszłym [tj. 2005] roku 
setna rocznica urodzin Mariana Rejewskiego, który wraz z grupą polskich naukowców 
umożliwił aliantom złamanie szyfrów stosowanych przez hitlerowców, jest dobrą okazją do 
48  AZPWB, Rada Zjednoczenia Polskiego w W.B. 21.2.2009. Sprawozdanie Prezesa, b.p. 
49  AZPWB, Administration Manager The Bletchley Park Trust Merryl Jenkins do ZP w  WB, pismo 

z 7 stycznia 2005 r., b.p. (w kluczowym fragmencie pisma podkreślano: It is very probable that without 
the remarkable pre-war work of the Polish Cipher Bureau, the British success against Enigma would hale 
biegun much later, and as a consequence the course of the war might well have been very different (ibidem). 
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przypomnienia osoby wybitnego polskiego matematyka i kryptologa. Rozszyfrowanie taj-
nych kodów Enigmy – niemieckiego systemu łączności szyfrowej, używanego we wszystkich 
rodzajach wojsk – było jednym z największych dokonań polskich kryptologów w XX w. 
Złamanie szyfru było wielkim i bezcennym podarunkiem dla brytyjskich i francuskich 
sprzymierzeńców, przekazanym im jeszcze przed wybuchem wojny. W ocenach historyków 
wywiadu brytyjskiego, dokonanie polskich kryptologów skróciło wojnę o trzy lata. Miało 
bowiem istotny wpływ na przebieg II wojny światowej: umożliwiło poznanie terminów 
nalotów w czasie bitwy o Anglię oraz ruchów niemieckich U-bootów i okrętów Kriegsma-
rine, ułatwiło pokonanie marszałka Rommla w Afryce i działania aliantów na zachodzie 
Europy. W czasie bitwy o Normandię dowódcy alianccy znali dzięki rozpracowaniu 
przez Polaków niemieckiego systemu kodowania, dyslokację sił niemieckich, tajne plany 
i zamiary Hitlera. Rozszyfrowanie Enigmy było więc największym i najwartościowszym 
wkładem Polaków w zwycięstwo nad Niemcami. Niemcy używali Enigmy do końca 
II wojny światowej, przekonani, że nikt nie rozwiąże jej tajemnicy50. 

Ze względu na zatwierdzone wcześniej plany wydawnicze Poczty Polskiej 
wydanie w 2005 roku emisji postulowanych znaczków niestety nie doszło do 
skutku. W zamian – w związku z usilnymi staraniami Zjednoczenia – Poczta Polska 
wydała latem 2005 roku kartkę pocztową 100 rocznica urodzin Mariana Rejewskiego 
(stanowiącą uzupełnienie do wydanego w 1983 roku znaczka okolicznościowego, 
poświęconego 50. rocznicy złamania szyfru „Enigmy”). Jak podkreślano w piśmie 
Dyrekcji Poczty Polskiej do Zjednoczenia z 30 stycznia 2005 roku: Ten cenny walor 
filatelistyczny [projektowana karta pocztowa] spełniać będzie również edukacyjną 
rolę, szczególnie w sytuacji niewystarczającej wiedzy młodego pokolenia o najnowszej 
historii Polski51. 

Planowany znaczek upamiętniający 75. rocznicę złamania kodów „Enigmy” 
nie został wydany w 2007 roku. Ostatecznie, wbrew sceptykom, Poczta Polska 
wprowadziła do obiegu w sierpniu 2009 roku cztery znaczki z cyklu Polacy na 
Świecie. Jeden z nich (o nominale 1,95 zł) poświęcony był pracownikom Biura 
Szyfrów i zawierał podobizny: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka 
Zygalskiego. Stanowiło to realizację idei Zjednoczenia Polskiego z 2004 roku, choć 
później i w nieco innym kształcie. 

Świadectwem docenienia wkładu Zjednoczenia w popularyzację, zwłaszcza 
na gruncie brytyjskim, dokonań polskiego Biura Szyfrów, było zaproszenie prezesa 
Mokrzyckiego na organizowaną w Bydgoszczy konferencję „Tajemnice Enigmy”. 
Jak informował dr Jan Mokrzycki, w konferencji przeprowadzonej w listopadzie 
2004 roku wzięli udział przedstawiciele ambasad: USA, Francji i Niemiec. Uwagę 

50  AZPWB, ZP do Tadeusza Bartkowiaka, dyrektora generalnego Poczty Polskiej, pismo z 18 listopada 
2004 r., b.p. 

51  AZPWB, Zastępca dyrektora generalnego Poczty Polskiej, dyrektor Pionu Usług Pocztowych Czesław 
Kowalski do prezesa Zjednoczenia Polskiego w WB dr. Jana Mokrzyckiego, pismo z 30 stycznia 2005 r., 
b.p. Na ten temat także: Ibidem, Dyrektor Departamentu Poczty w  Ministerstwie Infrastruktury 
E. Abramowicz do prezesa ZP dr. Jana Mokrzyckiego, pismo z 6 stycznia 2005 r., b.p. 
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zwracał – mimo zaproszenia – brak przedstawiciela ambasady… Wielkiej Brytanii. 
Z tego względu prezes Zjednoczenia wysłał pismo protestacyjne do ministra Denisa 
MacShane’a52. 

W 2004 roku Zjednoczenie Polskie podjęło za pośrednictwem Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów starania w Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w sprawie ujawnienia miejsca pochówku ofiary zbrodni stalinowskiej – dowódcy 
„Kedywu” Komendy Głównej Armii Krajowej generała Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila”. W odpowiedzi, wystosowanej do Zjednoczenia 29 września 2004 roku, sekre-
tarz Rady Andrzej Przewoźnik obszernie informował o dotychczasowych działaniach, 
zmierzających do odnalezienia miejsca spoczynku gen. Fieldorfa, np. w 1999 roku 
w domniemanym miejscu pochówku generała w Lesie Kabackim pod Warszawą. 
Zapewnił też, że w przypadku uzyskania nowych informacji, pozwalających na podjęcie 
poszukiwań, Rada OPWiM podejmie stosowne działania53. 

Zjednoczenie Polskie podejmowało liczne działania na rzecz upamiętniania 
polskiego wysiłku zbrojnego w latach II wojny światowej wszędzie tam, gdzie to 
było możliwe. Współpracowano na tym polu m.in. z wielce zasłużoną instytucją 
brytyjską, jaką była Commonwealth War Grave Commision54. 

Szczególnie poruszającym wydarzeniem – będącym rezultatem wieloletnich 
działań całego polskiego środowiska w Wielkiej Brytanii, w tym Zjednoczenia – 
było złożenie wieńca przed Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu Gunnersbury 
przez członka Rządu JKM, ministra ds. Europy dr. Denisa MacShane’a (4 kwietnia 
2005 roku). Jak podkreślano w Zjednoczeniu, akt ten zamknął kolejną gorzką kartę 
w stosunkach polsko-brytyjskich – wieloletniego ignorowania, a wręcz zaprzeczania przez 
rząd w Londynie, że Sowieci dokonali masowej zbrodni w Katyniu w 1940 roku. 

Niedługo potem, w związku ze zbliżającą się 60. rocznicą zwycięstwa nad 
Niemcami (8 maja), do wielu mediów brytyjskich rozesłano – z prośbą o wyko-
rzystanie – listy 16 przykładów polskiego wkładu w zwycięstwo nad III Rzeszą55, 

52  AZPWB, Protokół XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego, [w:] WB. Sobota, 30 kwietnia 
2005 r. Sala Teatralna POSK-u, b.p. 

53  AZPWB, Sekretarz Rady OPWiM A. Przewoźnik do Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej Brytanii, 
pismo z 29 września 2004 r., b.p. W następstwie opisanych wyżej działań, w 2013 roku – pod auspicjami 
Instytutu Pamięci Narodowej i  Rady OPWiM – rozpoczęto prace ekshumacyjne na tzw. Łączce 
Cmentarza Wojskowego na Powązkach, które pozwoliły na odnalezienie i częściowo zidentyfikowanie 
szczątków setek ofiar stalinowskiego terroru – zamordowanych w różnych okolicznościach żołnierzy 
podziemia niepodległościowego, jak i straconych w następstwie zbrodni sądowych żołnierzy „ludowego” 
Wojska Polskiego (wg stanu z kwietnia 2014 r.). 

54  Pismem z 29 października 2004 r. Commonwealth War Graves Commision dziękowało za przesłanie 
do czytelni CWGC książki Allen for Poland. Polish and British Airmen in Danish Cemeteries (AZPWB, 
Commonwealth War Graves Commision do dr. Jana Mokrzyckiego, prezesa Zjednoczenia Polskiego 
w Wielkiej Brytanii, pismo z 29 października 2004 r., b.p.). 

55  Wymieniono: sojusz polsko-brytyjski od pierwszego do ostatniego dnia wojny; niezachwianą wierność 
Polski postanowieniom sojuszu; polską koncepcję „wojny prewencyjnej” (1933) – odrzuconą przez 
Zachód; przekazanie Brytyjczykom i Francuzom latem 1939 r. (w lipcu) polskich dokonań w zakresie 
pracy nad kodami „Enigmy”; rolę okrętów Polskiej Marynarki Wojennej, które od września 1939 roku 
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a także – dla przeciwwagi – 16 przykładów ceny, jaką Polska zapłaciła za swoją 
sojuszniczą wierność56. Załączono też szereg materiałów filmowych i publikacji, 
dotyczących dziejów Polski w latach II wojny światowej.

6. Troska Zjednoczenia Polskiego o dobre imię Polski i Polaków 
Ze względu na zdarzające się przypadki atakowania Polski i Polaków, głównie 
w brytyjskich mediach, Zjednoczenie Polskie na miarę swoich możliwości starało 
się przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom. 

W lipcu 2004 roku Zjednoczenie Polskie wraz ze Stowarzyszeniem Polskich 
Kombatantów wystąpiło przeciwko użyciu terminu „polski obóz koncentracyjny” 

włączyły się do działań u boku Royal Navy; opór Polski we wrześniu 1939  roku przed inwazjami 
III Rzeszy i  ZSRR, trwający dłużej niż walki na Zachodzie w  1940  roku; udział polskich pilotów 
myśliwskich w  Bitwie o Anglię w  1940  roku; udział Polskich Sił Powietrznych w  walkach u boku 
sojuszników w latach 1940-1945; udział polskich wojsk lądowych w walkach w latach 1940-1945 (m.in. 
Narwik, Francja, Tobruk, Włochy, Normandia, Arnhem, walki w Niemczech); zawarcie w 1941 roku 
układu z  ZSRR (mimo wydarzeń 17 września 1939  roku), w  celu wsparcia alianckiego wysiłku 
wojennego; udział polskiej armii i cywilów z obszaru ZSRR w dalszych walkach u boku sojuszników; 
udział ok. 300 tys. Polaków (którzy nie byli w  stanie wejść w  skład PSZ) w  walkach z  Niemcami 
u boku Armii Czerwonej; rolę Armii Krajowej, zwłaszcza w zakresie dywersji i wywiadu; brak polskiego 
Petaina, czy Quislinga, gotowego współpracować z Niemcami; udział AK w dostarczeniu do Londynu 
podzespołów rakiety V-2; udział AK we wsparciu marszu Armii Czerwonej na zachód, przez powstania, 
a zwłaszcza Powstanie Warszawskie, trwające 63 dni od sierpnia do października 1944 roku (AZPWB, 
Wykaz: „Poland’s contribution to Britain’s victory in 1945” – załącznik do listu wystosowanego przez 
Zjednoczenie Polskie do mediów brytyjskich, b.d. [zapewne kwiecień 2005 roku]).

56  Wymieniono: inwazję na Polskę dokonaną we wrześniu 1939 roku przez III Rzeszę i ZSRR (the two most 
tyrannical regimes of the second millenium) i brak efektywnej pomocy ze strony W. Brytanii i Francji; śmierć 
6 mln. obywateli (chrześcijan i żydów) pod okupacją niemiecką i 1 mln. zamęczonych w sowieckich 
łagrach; barbarzyński terror ze strony aparatu III Rzeszy na okupowanych obszarach Polski; mord 
katyński i dziesiątki lat trwania „kłamstwa katyńskiego”; deportacje 1,5 mln. Polaków w przeładowanych 
wagonach bydlęcych w głąb ZSRR w latach 1940-1941; śmierć blisko 200 tys. warszawian i zniszczenie 
miasta podczas Powstania Warszawskiego, przy bezczynności ZSRR i jego sprzeciwie wobec pomocy 
z  Zachodu; prześladowania AK przez Sowietów i  ich popleczników, aresztowanie 16 przywódców 
Polskiego Państwa Podziemnego i  ich sądzenie w Moskwie pod zarzutami kolaboracji z Niemcami; 
antypolskie decyzje konferencji w Teheranie i  Jałcie, podejmowane pod nieobecność przedstawicieli 
sojuszniczego Rządu Polskiego; oddanie Polsce w ramach „rekompensaty” za ziemie wschodniej Polski, 
ziem poniemieckich, co miało związać Polskę z ZSRR; zerwanie stosunków z legalnym Rządem RP, na 
rzecz marionetkowego rządu w Warszawie w lipcu 1945 roku; odmowę zaproszenia PSZ do udziału 
w  defiladzie zwycięstwa w  Londynie w  czerwcu 1946  roku; brak udziału przedstawiciela Polski na 
konferencji inaugurującej powstanie ONZ w San Francisco (1945); nieuznanie przez rząd brytyjski 
aż do 1992  roku, wbrew dowodom, sowieckiego autorstwa zbrodni katyńskiej; wyśmiewanie przez 
brytyjską prasę sprzeciwu polskiej emigracji niepodległościowej w  W. Brytanii wobec sowieckiej 
okupacji Polski; odzyskanie przez Polskę niepodległości dopiero w  1989  roku, czego nie doczekała 
większość polskich kombatantów II wś; fatalne następstwa 45 lat rządów komunistycznych w Polsce 
(AZPWB, Wykaz fatalnych dla Polski następstw jej wierności sojuszowi z Wielką Brytanią – załącznik 
do listu wystosowanego przez Zjednoczenie Polskie do mediów brytyjskich, b.d. [zapewne kwiecień 
2005  roku]). Zob. też w AZPWB: pismo przewodnie w  sprawie jw. oraz tamże: odpowiedź Marka 
Thompsona z  BBC do dr. Jana Mokrzyckiego z  3 maja 2005 r., z  informacją o przekazaniu w/w 
materiałów do Newsgathering Department of the BBC.
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w odniesieniu do nazistowskiego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz57. 
Oburzające Polaków określenie zostało użyte w relacji wydawnictwa The Press 
Association z wywiadu, jakiego lider Partii Konserwatywnej (torysów) Michael 
Howard58 udzielił BBC Radio 4 do programu Desert Island Disco59. W sprawie tej 
rozwinęła się obszerna korespondencja, z udziałem samego lidera Partii Konserwa-
tywnej M. Howarda, podległych mu urzędników i wydawcy The Press Association. 
Korespondencja potwierdziła, że wysoce niefortunny termin został w relacji z wywiadu 
użyty „w sensie geograficznym” i nie miał na celu oskarżania Polaków o udział 
w zbrodniach dokonywanych w Auschwitz60. 

W piśmie z 25 września 2004 roku do Paula Pottsa, z kierownictwa The 
Press Association, prezes ZP dr Jan Mokrzycki zwracał uwagę, że termin „polski 
obóz koncentracyjny” – is not only historically incorrect, it is deeply offensive to Poland 
and to the Polish community in Great Britain, some of whom suffered in those very 
German concentration camps in occupied Poland [podkr. oryg.]61. W zakończeniu 
pisma protestacyjnego do Paula Pottsa prezes Jan Mokrzycki podkreślał: Yours is an 
organisation chich prides itself on its speed, accuracy and reliability. In view of those last 
two virtues I ask you to issue, as soon as possibile, a correction to the many papers who 
quoted the original incorrect description with an appriopriate apology. I would also be 
grateful if you could issue an instruction to your editorial staff to ensure that such painful 
inaccuracies do not occur in the future62. 

Kluczowe znaczenie miały wyjaśnienia samego Michaela Howarda, który 
w piśmie z 16 września 2004 roku do dr. Jana Mokrzyckiego wyjaśniał, że niefortunny 
termin został użyty w sensie geograficznym (jak pisał: You mentioned in your letter 
that a more accurate statement would be „a German concentration camp in occupied 
Poland” and I entirely take your point). W liście lider konserwatystów zaznaczył też, 

57  AZPWB, Prezes ZP w WB Jan Mokrzycki i Prezes SPK WB (Polish Ex-Combatants Assn.) do Jonathana 
Hellewella, osobistego sekretarza w  biurze Lidera Opozycji [Michaela Howarda], pismo z  16  lipca 
2004 r., b.p. We wzmiankowanym piśmie akcentowano, że jego autorzy występują w imieniu silnej, 
liczącej 750 tys. osób, polskiej społeczności na Wyspach Brytyjskich (ibidem). 

58  Michael Howard (właśc. Michael Hecht) – w  latach 2003-2005 przewodniczący opozycyjnej do 
Rządu Partii Konserwatywnej (torysów) – pochodzi z  rodziny żydowskich imigrantów z  Rumunii. 
W obozie Auschwitz-Birkenau Niemcy zamordowali jego babcię. W 2005 roku przewodnictwo Partii 
Konserwatywnej przejął David Cameron.

59  Budzący krytykę fragment relacji brzmiał: Tory leader Michael Howard has spoken at lenght about his 
family’s harrowing ordeal at Auschwitz. While appearing on BBC Radio 4’s Desert Island Discs he decribed 
how his grandmother died in the Polish concentration camp, and how his aunt survived the gas chaber 
three times – once because they ran out of gas (AZPWB, Howard remembers Auschwitz ordeal. Press 
Association. Saturday July 3, 2004 9:58 AM [zapis relacji z audycji radiowej], b.p.). 

60  AZPWB, Michael Howard do Jana Mokrzyckiego, pismo z 16 września 2004 r., b.p.; ibidem, Stephen 
Sherbourne (Chief of Staff w  Biurze Lidera Opozycji Izby Gmin) do Jana Mokrzyckiego, pismo 
z  28 października 2004 r., b.p.; ibidem, Jonathan Grun (wydawca The Press Association) do Jana 
Mokrzyckiego, pismo z 2 listopada 2004 r., b.p. 

61  AZPWB, Prezes ZP w  WB Jan Mokrzycki do Paula Pottsa (Chief Executive and Editor in Chief ) 
The Press Association, pismo z 25 września 2004 r., b.p. 

62  Ibidem. 
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że jest świadom wielkiego wkładu Polaków w życie Wielkiej Brytanii not least during 
the Second World War (…). Podkreślał: I know from my own experience in campaigning 
around the country that there are many members of the Conservative Party who are 
of Polish descent, including one of our current Parliamentary candidates63. 

Na początku 2005 roku określanie niemieckich obozów koncentracyjnych 
w Polsce mianem „polskich” nasiliło się w brytyjskich mediach w okresie obchodów 
60. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz. Tu również nie zabrakło głosów protestu 
ze strony Zjednoczenia Polskiego. Z satysfakcją odnotowano zaangażowanie się 
w akcję protestacyjną grupy młodszych Polaków, którzy urodzili się już na Wyspach 
Brytyjskich. Podkreślano wyjątkową efektywność działań w tym zakresie nowego 
ambasadora RP w Londynie64. 

Skuteczną metodą zwalczania kłamstw na temat losów Polski podczas II wojny 
światowej okazywały się listy kierowane do mediów brytyjskich (np. do londyń-
skiego Radia LBC i tygodnika „The Economist”)65. Redakcja „The Economist” 
po protestach ambasadora Rzeczypospolitej i Zjednoczenia Polskiego po tygodniu 
zamieściła sprostowanie, w formie wyjaśniającego sprawę listu ambasadora RP. 
W sprawie reagowania na pojawiające się oszczerstwa, duże nadzieje wiązano 
z wrażliwością – i nie mniej ważną aktywnością – rodaków mieszkających w Wielkiej 
Brytanii66. Mimo upływu czasu problemy z brytyjskimi mediami powracały, np. 
w latach 2008-2009 z „Daily Mail” czy w sprawie „skandalicznego” wystąpienia 
Gilesa Corena w „Timesie”. Z satysfakcją zauważono, że w tej ostatniej sprawie 
zaprotestowało 38 posłów do brytyjskiego Parlamentu. Przy współpracy z innymi 
udało się uzyskać przeprosiny od Chrisa Moylesa z Radia BBC 1. Zarazem prezes 
dr Jan Mokrzycki zwracał uwagę, aby uważać, by nie być postrzegani jako przesadnie 
wrażliwi, a zarazem nie dopuszczać do krzywdzących nas wystąpień67. Jak podkreślał 
Jan Mokrzycki, duże zasługi w prostowaniu fałszywych opinii na tematy polskie 
przez brytyjskie media miał Wiktor Moszczyński, który prowadzi te sprawy doskonale 
i z wielkim oddaniem68. 

7.  Uroczystości pod patronatem Zjednoczenia Polskiego  
w Wielkiej Brytanii 

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii upamiętniło latem 2005 roku 25. rocznicę  
powstania NSZZ „Solidarność”. Była to szczególna okazja do podziękowania związ-
kowcom brytyjskim za wszechstronną pomoc udzielaną rodzącemu się w Kraju 

63  AZPWB, Michael Howard do Jana Mokrzyckiego, pismo z 16 września 2004 r., b.p. 
64  AZPWB, Protokół XLIV Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego, [w:] WB. Sobota, 30 kwietnia 

2005 r. Sala Teatralna POSK-u, b.p. 
65  AZPWB, Pierwsze zebranie Prezydium ZP, kadencja 2005-2007. 31 maj 2005, b.p. 
66  AZPWB, Sprawozdanie Prezesa [ZPWB] na Radę Zjednoczenia 18.6.2005, b.p. 
67  AZPWB, Rada Zjednoczenia Polskiego w W.B. 21.2.2009. Sprawozdanie Prezesa, b.p. 
68  Ibidem. 
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niezależnemu ruchowi związkowemu69. Również później pamiętano o wsparciu, 
jakiego w latach przełomu udzielali Polsce brytyjscy sojusznicy. 

Ważnym wydarzeniem lipca 2008 roku stało się odsłonięcie w Parku Raven-
scourt w Hammersmith (pomiędzy POSK-iem a kościołem pw. św. Andrzeja Boboli) 
pomnika pamięci brytyjskiego przyjaciela Polski i Polaków Gilesa Vernona Harta 
(1949-2005), który – jak głosi napis – całe życie walczył o wolność i prawa człowieka. 
Urodzony w Chartumie (Sudan), był inżynierem firmy British Telecom i działaczem 
związkowym. Dla sprawy polskiej zrobił wiele w latach 80., jako przewodniczący, 
sekretarz i skarbnik głównej brytyjskiej organizacji prosolidarnościowej Polish Solida-
rity Campaign. Znaczny rozgłos w środowisku brytyjskim zyskała jego publikacja na 
tematy polskie For Our Freedom and Yours (1995). G.V. Hart zginął tragicznie 7 lipca 
2005 roku na Tavistock Square w drodze do pracy, w zamachu terrorystycznym na 
autobus komunikacji miejskiej nr 3070. 

Pomnik G.V. Harta, przywieziony z Polski, wykonany ze strzegomskiego 
marmuru z umieszczonym na górze logo „Solidarności”, odsłonili, w obecności 
ambasador RP Barbary Tuge-Erecińskiej, przewodniczący NSZZ „Solidarność” 
Janusz Śniadek i gospodarz terenu – burmistrz londyńskiej dzielnicy Hammersmith 
& Fulham.

Tradycyjnie, Zjednoczenie organizowało w Londynie centralne obchody 
rocznic narodowych. Duży rozgłos zyskały obchody okrągłej 90. rocznicy odzyskania 
niepodległości w listopadzie 2008 roku. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta 
w katolickiej Katedrze Westminsterskiej. W koncelebrze uczestniczyli Prymas Polski 
ks. kardynał Józef Glemp, arcybiskup Szczepan Wesoły i prałat Tadeusz Kukla. 
Potem – jak relacjonował prezes Mokrzycki – nastąpił przemarsz wraz z orkiestrą 
Polskiej Marynarki Wojennej do Trafalgar Square na przemówienia dostojnych 
gości. Następnie, pomimo deszczowej, zimnej pogody, miały miejsce wspólne śpiewy 
pieśni patriotycznych przez około 4-tysięczny chór zebranych rodaków powiewających 
polskimi chorągiewkami – wspaniały odzew patriotyczny wśród wszystkich naszych 
pokoleń. Osiągnięcie tego rezultatu nie było łatwe, wymagało współpracy z dziesiątkami 
przeróżnych władz brytyjskich, owocnej współpracy wielu naszych organizacji i mrówczej 
pracy wielu osób w komitecie organizacyjnym71. Na szczególne podkreślenie zasługiwał 
wysiłek Grażyny i Janusza Sikora-Sikorskich oraz Jana Minora ze Związku Harcerstwa 
Polskiego72. 
69  AZPWB, W. Moszczyński do Ambasadora RP Zbigniewa Matuszewskiego, pismo z 20 marca 2005 r., 

b.p.; ibidem, Sprawozdanie z  zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego w  biurze Prezesa dnia 
15.04.2005 o godz. 19.00, b.p.; ibidem, Drugie zebranie Prezydium ZP, kadencja 2005-2007, 6 lipiec 
2005, b.p. 

70  Na podst. biogramu G.V. Harta w Internecie. Organizacja Polish Solidarity Campaign działała w latach 
1980-1990. 

71  AZPWB, Rada Zjednoczenia Polskiego w W.B. 21.2.2009. Sprawozdanie Prezesa, b.p. 
72  Ibidem. Scenariusz typowych obchodów Święta 11 Listopada obejmował Mszę św. w intencji Ojczyzny 

oraz Akademię w Sali Teatralnej POSK-u. Np. w 2007 roku Akademię – poza występami artystycznymi 
– uświetniła prelekcja dr. Tadeusza Krawczaka – dyrektora Centralnego Archiwum RP – Archiwum Akt 
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8. Zjednoczenie Polskie wobec zagadnień nauczania języka polskiego 
Zjednoczenie pozostawało wyczulone na kwestie związane ze stanem polskiego 
szkolnictwa, a zwłaszcza „przedmiotów ojczystych”, na Wyspach Brytyjskich. Po 
maju 2004 roku sprawy te stawały się tym bardziej naglące ze względu na wzra-
stający z każdym miesiącem napływ imigrantów z Polski, którzy często przybywali 
na Wyspy z dziećmi w wielu szkolnym. W tym celu Zjednoczenie podejmowało, 
nie po raz pierwszy, wysiłki na rzecz – jak to ujęto w korespondencji z SPK WB – 
wsparcia merytorycznego i nadzoru nad organizacją (organizacjami) zajmującymi się 
poprawą edukacji, a szczególnie znajomości języka polskiego73. Wyjątkowy charakter 
miało organizowanie i promowanie warsztatów języka polskiego, z przeznaczeniem 
specjalnie dla dorosłych Polaków urodzonych już w Wielkiej Brytanii. Celem zajęć 
było: poprawienie znajomości języka polskiego, nabycie umiejętności rozumienia 
polskich mediów czy literatury, nabycie umiejętności efektywnego pisania po polsku  
(np. listów, artykułów, recenzji), a w efekcie – nabycie zdolności aktywniejszego 
udziału w życiu polskiej wspólnoty po wejściu Polski do Unii Europejskiej74. 

Działania Zjednoczenia Polskiego w zakresie nauczania języka polskiego 
znajdowały – jak zawsze – zrozumienie i pomoc Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. W piśmie z 7 grudnia 2004 roku prezes „Wspólnoty Polskiej” prof. Andrzej  
Stelmachowski zadeklarował pełne poparcie i pomoc dla działań podejmowanych 
przez Zjednoczenie75. 

9. Współpraca z organizacjami polonijnymi o zasięgu ponadpaństwowym 
Zjednoczenie Polskie – tak jak w poprzednim okresie – współpracowało z innymi 
organizacjami polonijnymi o zasięgu ogólnoeuropejskim i światowym. Rezultatem 
były spotkania: Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, Rady Polonii Świata oraz 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Przykładowo, w dniach 14-15 października 
2005 roku odbyła się w Budapeszcie (Węgry) Rada Prezesów Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych (uczestniczyli prezesi lub ich przedstawiciele z 31 organizacji 
członkowskich). Po części sprawozdawczej Sekretariatu i działających przy EUWP 
komisji (ds. Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków, ds. Oświaty Polonijnej 

Nowych w Warszawie na temat Polak odrodzony, nie tylko rok 1918. Choć organizatorami obchodów 
byli: ZP w  WB i  Instytut Piłsudskiego w  Londynie, to w  gronie wspierających instytucji i  osób 
znalazły się: Konsulat Generalny RP w  Londynie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Polonia 
Aid Foundation Trust, POSK, Pani Genowefa Maresch oraz kierownictwo i zespół Chóru Ave Verum 
(AZPWB, Obchody Święta Niepodległości. Niedziela 11 listopad 2007, b.p.). 

73  AZPWB, Prezes SPK WB Mieczysław S. Jarkowski do prezesa ZPWB Jana Mokrzyckiego, pismo 
z 30 listopada 2004 r., b.p. 

74  AZPWB, Warsztaty języka polskiego przy Zjednoczeniu Polskim w Wielkiej Brytanii (ulotka w  jęz. 
polskim i angielskim), b.p. Także: Martyna Mazurek, Warsztaty kultury i języka polskiego – dla osób 
dorosłych, urodzonych poza krajem przy Zjednoczeniu Polskim. Projekt autorski…, b.p. 

75  AZPWB, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski do prezesa 
Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii Jana Mokrzyckiego, pismo z 7 grudnia 2004 r., b.p. 
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i ds. Mniejszości Narodowych), najwięcej uwagi poświęcono kwestii Polaków na 
Białorusi. W dyskusji uczestniczyła m.in. prezes EUWP Helena Miziniak, która 
zrelacjonowała swoją wizytę w Grodnie. W sprawie Polaków na Białorusi wystoso-
wano pisma do: Amnesty International, Council of Europe, European Commission, 
do premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira oraz oficjalne protesty do ambasady 
Białorusi (wystosowane przez organizacje członkowskie w krajach ich działania). 
W listach tych zwracano uwagę na przypadki łamania praw człowieka i podstawowych 
zasad wolności. Rada zaaprobowała zwołanie II Europejskiego Spotkania Młodzieży 
Polonijnej. Odbyło się ono w dniach 9-11 grudnia w stolicy Litwy – Wilnie. Obecni 
byli przedstawiciele z Irlandii, Rosji, Ukrainy, Danii, Łotwy, Szwecji, Francji, Węgier, 
Białorusi i Litwy76. 

Zjednoczenie uczestniczyło w pracach Rady Polonii Świata. Tu pojawiały się 
jednak, przynajmniej w 2007 roku, wątpliwości, co do celowości kontynuowania 
członkostwa ZP. Tłumaczono to głównie brakiem dokonań RPŚ. Zwracano też 
uwagę na brak zagadnień, wspólnych dla wszystkich organizacji kontynentalnych 
Polonii, co kazało wątpić w celowość dalszej obecności ZP w Radzie Polonii Świata77. 

76  H. Miziniak, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, „Biuletyn ZPWB” 2006, nr 01/06(3), s. 2. 
77  AZPWB, Sprawozdanie Prezesa na zebranie Zarządu Zjednoczenia Polskiego, 8 grudnia 2007, b.p. 
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Rozdział trzeci  
Ku nowym wyzwaniom (2009-2013) 

I.  
Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii  

w okresie prezesury Heleny Miziniak  
(2009-2011) 

1. Wprowadzenie 

Istotną cezurą dla Zjednoczenia Polskiego okazał się XLVII Walny Zjazd Delegatów 
ZPWB (4 kwietnia 2009 roku). Nowo wybrana prezes Helena Miziniak uznała, że 
pięć ostatnich lat, poświęconych niemal wyłącznie nowym przybyszom z Polski, to 
okres wystarczający i ci, którzy zamierzają pozostać w Wielkiej Brytanii, powinni 
włączyć się w […] ogólnopolskie życie, zbliżyć się do nas, dołączyć. Już nie na zasadzie, 
„w czym możecie mi pomóc”, ale na zasadzie partnerstwa i współpracy, wejścia w śro-
dowisko, które już tu istnieje. Jedną z propozycji współpracy dla nowej emigracji 
było włączenie się w dzieło, któremu przewodził Komitet Obrony Dziedzictwa 
Narodowego Fawley Court1. 

Po Walnym Zjeździe ukonstytuowało się nowe Prezydium ZP. Poza Prezes 
Heleną Miziniak weszli doń: 

Wiceprezes –  dr Jan Mokrzycki (do kontaktów ze środowiskiem brytyjskim,  
ze szczególnym uwzględnieniem związków zawodowych);

Wiceprezes –  Tadeusz Stenzel (do kontaktów z terenem oraz ds. 
„Informatora”);

Sekretarz Generalny –  Małgorzata Sztuka (funkcje organizacyjne, biuro ZP 
itp., przy współpracy Moniki Tkaczyk); 

Skarbnik – Bartłomiej Wasiewski. 

1  Celem Komitetu Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley Court było pozostawienie znanego polskiego 
ośrodka kulturalnego Fawley Court w polskich rękach. Jednym ze sposobów było zbieranie podpisów 
pod petycją sprzeciwiającą się sprzedaży (AZPWB, Komitet Obrony Dziedzictwa Narodowego Fawley 
Court do Prezydium Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, pismo z 4 kwietnia 
2009 r., b.p.). ZP było jednym z członków Komitetu Obrony Dziedzictwa Fawley Court. W sprawie 
Fawley Court prezes Helena Miziniak spotkała się z Przeorem Ojców Marianów, którzy byli właścicielami 
ośrodka. Ostatecznie jednak, mimo akcji protestacyjnych, zmieniono właściciela. 
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Członkowie Prezydium: 
Maria Kruczkowska-Young (organizacja imprez);
Robert Nowakowski (kontakty z nowymi organizacjami, Internet); 
Monika Tkaczyk;
Liz Walker (kontakt z mediami);
Agnieszka Major;
 Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz (przedstawiciel Koła Członków 
Indywidualnych)2. 

W październiku 2009  roku z  Prezydium odeszli Robert Nowakowski  
i Bartłomiej Wasiewski3. Agnieszka Major nie była w stanie brać udziału w pracach 
Prezydium ze względu na pracę zawodową. Funkcję skarbnika po Bartłomieju 
Wasiewskim przejęła Krystyna Ostaszewska. Zmniejszenie liczby członków Prezydium 
Zjednoczenia skutkowało znacznym zwiększeniem zakresu obowiązków pozostałych. 

W lutym 2009 roku Prezydium Zjednoczenia Polskiego zorganizowało uro-
czyste pożegnanie przedwcześnie odwołanego konsula Roberta Rusieckiego, który 
w trakcie dwuletniej misji w Londynie zdobył wdzięczność i sympatię miejscowej 
Polonii. Podczas uroczystej kolacji zorganizowanej z udziałem ZP w restauracji 
„Łowiczanka”, konsula Rusieckiego pożegnało ponad 80 przedstawicieli różnych 
środowisk polonijnych.

Prezes Helena Miziniak reprezentowała Zjednoczenie podczas uroczystości 
pogrzebowych wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i współ-
pracownika ZP prof. Andrzeja Stelmachowskiego. 

24 lutego 2010 roku dzięki zabiegom Zjednoczenia Polskiego odbyło się 
w POSK-u spotkanie następcy tronu Zjednoczonego Królestwa Księcia Walii 
Karola i  jego małżonki Księżnej Kornwalii Kamili ze społecznością polską. 
Współgospodarzami byli: POSK i Zjednoczenie Polskie (ZP odpowiadało za 
stronę organizacyjno-merytoryczną wizyty). Precyzyjnie rozpisany program około 
dwugodzinnej wizyty obejmował m.in. powitanie dostojnych gości przez prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego, przedstawienie dostojnym gościom dr. Olgierda Lalko 
(POSK) i Ambasador RP Barbary Tuge-Erecińskiej. Następnie książęca para zwiedziła 
na parterze POSK-u wystawę plakatu, poświęconą 30-leciu „Solidarności”, a w Teatrze 
POSK-u – wysłuchała recitalu fortepianowego Karola Rybarczyka z muzyką Fryderyka 
Chopina. Odbył się też występ dziecięcej grupy teatralnej „Syrena”. W foyer goście 
obejrzeli prezentację Polskiej Szkoły Sobotniej, a w restauracji „Łowiczanka” spotkali 
się z polskimi kombatantami oraz reprezentantami polskiej społeczności i różnych 
grup zawodowych – m.in. harcerzami i studentami. Podczas spotkania w restauracji 

2  AZPWB, Sprawozdanie z  1-szego zebrania Prezydium Zjednoczenia Polskiego, kadencja 2009-2011, 
4  kwiecień 2009, b.p.; ibidem, Sprawozdanie z  dwuletniej działalności Prezydium Zjednoczenia 
Polskiego. Za okres od 04.04.2009 do 09.04.2011, b.p. 

3  Obaj reprezentowali nowo powstałe polskie organizacje, od niedawna wchodzące w  skład ZPWB – 
Poland Street Assn. (R. Nowakowski) i  Polish Professionals (B. Wasiewski). 
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honory gospodarza pełniła Prezes Zjednoczenia Helena Miziniak4. Wizyta książęcej 
pary wywołała duży rezonans, i to nie tylko w środowisku polskim. 

Specjalny charakter miał koncert żydowskiej muzyki klezmerskiej, zorgani-
zowany przez Ambasadę RP w Londynie we współpracy z The Board of Deputies 
of British Jews (BDBJ) oraz Zjednoczeniem Polskim w Wielkiej Brytanii. Koncert, 
który odbył się 13 grudnia 2010 roku, służył zbliżeniu środowiska brytyjskich Żydów 
i społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich. Słowa powitania do przybyłych osób 
wygłosili: Ambasador Rzeczypospolitej Barbara Tuge-Erecińska, Prezydent BDBJ 
Vivian Wineman oraz Wiceprezes ZP dr Jan Mokrzycki. Gościem specjalnym był 
naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Program wzbogaciła atrakcyjna loteria 
(pierwszą nagrodą był weekendowy wyjazd dla dwóch osób do Krakowa) oraz 
przyjęcie z potrawami koszernymi. Dochód z imprezy zasilił konto budowy Muzeum 
Historii Żydów Polskich w Warszawie5.

Dużym osiągnięciem Zjednoczenia było usprawnienie komunikacji z Pre-
zydium Zjednoczenia. Łączność z osobami chcącymi wiedzieć więcej na temat 
pracy ZP lub problemów z kręgu zainteresowania Zjednoczenia ułatwiło założenie 
skrzynek e-mailowych każdemu z członków Prezydium. Dlatego, jak podkreślano 
w oficjalnych dokumentach ZP, wszystkie zapytania i propozycje można bezpośrednio 
kierować do poszczególnych osób6. 

2.  Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii wobec ciągle aktualnych  
zagadnień imigracji 

Nadal – mimo deklarowanej zmiany naczelnych priorytetów Zjednoczenia – jednym 
z ważniejszych zadań Prezydium pozostawały sprawy związane z adaptacją nowo 
przybyłych imigrantów z Polski (wynikające z braku znajomości języka angielskiego, 
miejscowego prawa i obyczajów). Problemy z tym związane wymagały od Prezydium 
ZP natychmiastowych rozwiązań. 

Zjednoczenie dokładało wszelkich starań, by pomagać rodakom, znajdującym 
się w potrzebie. Przy ZP przez pięć dni w tygodniu działało biuro, służące pomocą 
i radą, a także udzielające wszelkich koniecznych informacji. Jednym ze sprawdzonych, 
cenionych działań było wydanie po raz piąty broszury Jak żyć i pracować w Wielkiej 
Brytanii? (tym samym łączny nakład tej popularnej i poszukiwanej broszury osiągnął 
ponad 120 tysięcy egzemplarzy). Publikacja – wysoko ceniona przez partnerów 

4  Na podst.: AZPWB, The visit of HRH [His Royal Highness] The Prince of Wales and HRH The Duchess 
of Cornwall. POSK, 24th February 2010. 

5  AZPWB, Shir Charity Concert at The Embassy of the Republic of Poland in cooperation with The Board 
of Deputies of British Jews & The Federation of Poles in Great Britain. 13 December 2010. 

6  Sprawozdanie z  dwuletniej działalności Prezydium Zjednoczenia Polskiego. Za okres od 
04.04.2009 do 09.04.2011, b.p.; Ibidem. Sprawozdanie z działalności Prezydium ZP za okres 
od 4 kwietnia 2009 do 13 czerwca 2009 r., b.p. 
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Zjednoczenia zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii – była rozdawana bezpłatnie 
nowo przybyłym7. 

Prezydium starało się wypełniać wszelkie zobowiązania statutowe nie tylko 
w zakresie reprezentacji i koordynacji, ale również inicjatyw własnych. W anali-
zowanym okresie Prezydium Zjednoczenia odbyło 38 zebrań, podczas których 
omawiano sprawy bieżące, organizacyjne, biurowe, a także zagadnienia związane 
z planowanymi imprezami rocznicowymi i wynikające z funkcji reprezentacyjnych. 
W czasie sprawozdawczym – poza zebraniami Prezydium – odbyły się także dwa 
spotkania całego Zarządu ZP. 

Na prośbę polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowano szcze-
gółowy raport na temat nowej migracji i wynikających stąd oczekiwań Zjednoczenia 
od władz miejscowych, Parlamentu Rzeczypospolitej, Rządu RP i polskich organizacji 
pozarządowych. Raport ten przesłano do Konsulatu Generalnego RP w Londynie. 

W dniach 29-31 maja 2009 roku z inicjatywy ZPWB oraz Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych, przy poparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, odbyła 
się w Londynie konferencja dotycząca nowej migracji zarobkowej: „Monitor emigracji 
zarobkowej – 2009”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Polonii z Danii, Norwegii, 
Szwecji, Niemiec, Austrii, Włoch, Hiszpanii, Francji, Belgii, Republiki Irlandii, 
Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii. W sesji dotyczącej zagadnień brytyjskich udział 
wzięli przedstawiciele brytyjskich związków zawodowych, miejscowych organizacji 
charytatywnych oraz Biura Porad Obywatelskich. Przedyskutowano i uzgodniono 
najważniejsze zadania, stawiając na pierwszym miejscu konieczność inwestowania 
w oświatę polonijną i naukę języka kraju aktualnego zamieszkania. Zwrócono także 
uwagę na potrzebę szkolenia działaczy organizacji polonijnych, z myślą o zdobywaniu 
przez nie środków pomocowych. Innym ważnym zadaniem stało się rozszerzanie 
kontaktów i korzystnej dla wszystkich stron współpracy z miejscowymi związkami 
zawodowymi oraz scalanie działalności tzw. „starej” Polonii z nową emigracją „zarob-
kową”. Obiektem refleksji stała się rola Kościoła katolickiego w życiu emigracji, 
zwłaszcza na przykładzie Wielkiej Brytanii. Podkreślano rolę Kościoła jako ostoi 
polskości (kwestie roli społecznej Kościoła znalazły miejsce w wypowiedzi prezesa 
IPAK-u Zenona Handzla). Prezes Aleksandra Podhorodecka podkreśliła znaczenie 
Polskiej Macierzy Szkolnej, Wiktor Moszczyński zaś mówił o tym, jak poprawić obraz 
Polski i Polaków w mediach zagranicznych. Przemawiali także goście konferencji – 
przedstawiciele: Sejmu i Senatu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”8. 

Ważnym wydarzeniem – zbliżającym społeczność polską do brytyjskich 
gospodarzy – była akcja „Polacy głosują”, zorganizowana przy ścisłej współpracy 
organizacji członkowskich ZPWB i członków Prezydium. Jednym z rezultatów akcji 
stało się założenie przez wszystkie trzy główne brytyjskie partie polityczne sekcji 

7  AZPWB, ZPWB do prezesa Instytutu Spraw Publicznych dr. Jacka Kucharczyka, pismo b.d., b.p. 
8  Ibidem. 
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„Friends of Poland”. Założycielką i przewodniczącą Conservative Friends of Poland 
została urodzona już w Wielkiej Brytanii Teresa Potocka. Sekretarzem Labour Friends 
of Poland został Wiktor Moszczyński, do niedawna działacz Prezydium ZP, wreszcie 
przewodniczącym Friends of Poland przy Partii Liberalno-Demokratycznej został 
wiceprezes ZP dr Jan Mokrzycki9. 

W latach 2009-2011, jak już sygnalizowano, zaznaczył się istotny wzrost 
liczby członków zbiorowych ZPWB, tj. polskich organizacji, z reguły grupujących 
już rodaków nowo przybyłych na Wyspy Brytyjskie. W samym tylko 2009 roku do 
Zjednoczenia przyjęto sześć nowych organizacji, mających – co charakterystyczne 
– nazwy angielskie: Polish City Club, PEGAZ Polish Community Organisation 
North East UK, The Association of Polish Entrepreneurs and Companies UK, 
Traunton Deane Polish Association „Sami Sobie”, United Polish Falkirk i Polish 
Expats Association. W 2011 roku dołączyły trzy kolejne: The Polish-Welsh Mutual 
Association, Polish Journalist Association UK oraz Polish Citizen’s Committee 
Housing Association Ltd. (trzy inne czekały na przyjęcie: St Albans Polish Association, 
Polish Club in Grantham oraz Kresy-Siberia UK)10. 

Zjednoczenie Polskie – chcąc wyjść naprzeciw działającym już od dawna 
i nowo powstającym w różnych rejonach Wielkiej Brytanii polskim organizacjom 
– opracowało projekt i zorganizowało cykl spotkań pod hasłem „Nasza Wspólna 
Przyszłość”. Pierwsza konferencja odbyła się w dniach 10-12 września 2010 roku 
w Manchesterze. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich Konsulatów RP 
z obszaru Wielkiej Brytanii, a także reprezentanci związków zawodowych i prasy 
brytyjskiej oraz kilkudziesięciu przedstawicieli polskich organizacji i mediów. Przybyli 
także goście z Polski, na co dzień zajmujący się problematyką Polonii na świecie. 

Prezydium ZP podczas konferencji w Manchesterze reprezentowali: Helena 
Miziniak, Jan Mokrzycki, Tadeusz Stenzel, Małgorzata Sztuka, Wojciech Tuczyński 
i Monika Tkaczyk. Dużą pomoc zarówno przy organizacji spotkania, jak i w trakcie 
obrad okazała Barbara Zagrodniczek. Podczas konferencji poruszono wiele istotnych 
tematów: 

1)  Społeczność polska w Wielkiej Brytanii – jej potencjał, cele, wyzwania.
2)  Współpraca i pomoc, jaką polskie organizacje mogą otrzymać od instytucji 

brytyjskich.
3) Szukanie źródeł finansowania działalności organizacji. 
4) Promocja kultury polskiej poza granicami kraju.
5)  70 lat polskiej emigracji na Wyspach – prezentacja historyczna. 

9   Ibidem. 
10  AZPWB, Rada Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, 11 czerwca 2011 r. Informacje dla Prezesa 

ZPWB. Lista organizacji członkowskich Zjednoczenia Polskiego przyjętych w ciągu ostatnich trzech 
lat…, b.p. (oprac. B. Zagrodniczek). Poza informacjami nt. nowo przyjętych organizacji cytowana lista 
przynosi dane o 14 organizacjach członkowskich, z którymi centrala ZP utraciła kontakt (ibidem). 
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Na zakończenie spotkania w Manchesterze cztery organizacje przygotowały 
prezentacje swojej działalności. 

Drugie spotkanie z zaplanowanego cyklu odbyło się 21 listopada 2010 roku 
w Southampton pod hasłem „Dzień otwarty dla Polonii – Wyjść na prostą”. Part-
nerem Zjednoczenia biorącym udział w przygotowaniu tego spotkania była lokalna 
organizacja społeczna „SOS-Polonia Trust”. Kolejne, trzecie już, spotkanie odbyło się 
w Birmingham 28 listopada 2010 roku. Wszystkie konferencje realizowano według 
indywidualnych scenariuszy, odpowiadających potrzebom i sugestiom poszczególnych 
środowisk lokalnych. We wszystkich spotkaniach, oprócz przedstawicieli Prezydium 
ZP, uczestniczyli reprezentanci Polskiej Macierzy Szkolnej, Związku Harcerstwa 
Polskiego, psychologowie, przedstawiciele Konsulatu RP i „Dziennika Polskiego”. 
Organizatorem ostatnich dwóch spotkań (w Southampton i Birmingham) był Wiktor 
Moszczyński11. 

6 grudnia 2010 roku Zjednoczenie gościło Przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego prof. Jerzego Buzka. Zaproszenie było związane z przygotowaną 
przez ZP dyskusją na temat „Polak czy Europejczyk?”. Debatę prowadził redaktor 
naczelny „Dziennika Polskiego” Jarosław Koźmiński. W panelu, oprócz Jerzego Buzka, 
uczestniczył ks. Rektor Polskiej Misji Katolickiej Stefan Wylężek i reprezentanci 
różnych pokoleń emigracji. Sala Teatralna POSK-u była wypełniona po brzegi12. 

Od maja 2009 roku Zjednoczenie wydawało nowy polsko-angielski newsletter, 
pod redakcją rzecznika prasowego ZP Wojciecha Tuczyńskiego13. W tymże roku opub-
likowany został również – ceniony przez Polaków z Wielkiej Brytanii (zwłaszcza nowo 
przyjezdnych) i rodaków z Kraju – nowy „Informator Polski” (na lata 2009-2010). 

O ciągłej aktualności zagadnień migracji w pracy ZPWB świadczy wykaz 
indywidualnych działań członków Prezydium, poświęconych tej tematyce w latach 
2009-2011. Największe dokonania na tym polu miał wiceprezes dr Jan Mokrzycki. 

W pierwszej połowie kadencji 2009-2010 pojawiły się niepokojące sygnały 
wskazujące na narastanie niechęci części środowisk lokalnych w Wielkiej Brytanii 
wobec imigrantów, w tym Polaków. Był to jeden ze skutków pogłębiającej się od 
2008 roku recesji w prężnie dotąd rozwijającej się gospodarce Zjednoczonego Kró-
lestwa. Prezydium Zjednoczenia – dostrzegając wagę problemu – starało się temu 
zapobiegać. W tym celu jego członkowie (H. Miziniak, M. Sztuka, J. Mokrzycki, 
M. Tkaczyk) spotkali się z przedstawicielami mediów w sprawie narastającego zagro-
żenia dla Polaków ze strony nacjonalistycznej partii BNP14.

11  H. Miziniak, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, „Wiadomości POSK” 2011, s. 103-104. 
12  Ibidem, s. 104. 
13  Archiwalne wydania Newslettera są dostępne w zbiorach Biblioteki Polskiej w POSK-u (ibidem). 
14  AZPWB, Sprawozdanie z  działalności Prezydium Zjednoczenia Polskiego, od 13 czerwca 2009 do   

10 kwietnia 2010, b.p. 
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3. Rok Polski w Wielkiej Brytanii 
Rok 2009 – czas wielu ważnych rocznic narodowych – obfitował w wydarzenia, 
które wymagały dużego wysiłku organizacyjnego, ale zarazem dostarczały należnej 
satysfakcji. 

Duży zasięg miały obchody Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii, pod hasłem 
„Polska! Year”. Rangę tego wydarzenia podniósł patronat honorowy królowej 
Elżbiety II i Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. W ramach realizo-
wanych przedsięwzięć zaprezentowano najciekawsze dokonania polskich artystów 
(w inauguracji uczestniczyła Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska). 

Atrakcyjnie przebiegały spotkania z przedstawicielami 12 największych polskich 
miast, organizowane pod hasłem: „Czy warto wracać do Polski?”. 

4. Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej 
Podjęto wiele działań w celu godnego uczczenia 70. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej w Europie (1939-2009). Obchody przybrały szczególnie uroczysty charakter 
za sprawą upamiętnienia 70. rocznicy Polskiego Września, który – choć oznaczał 
dla Polski początek jej wieloletniej niewoli – zarazem przybliżył kres zbrodniczej 
tyranii niemieckiej III Rzeszy. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii wydało z tej 
okazji ulotkę informacyjną w języku angielskim, w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy, 
skierowaną specjalnie do społeczeństwa brytyjskiego. 1 września ulotka ta była 
rozdawana w różnych uczęszczanych miejscach stolicy Zjednoczonego Królestwa przez 
członków Prezydium ZP i wolontariuszy. Tego też dnia pod pomnikiem generała 
Władysława Sikorskiego złożono wieńce i wygłoszono okolicznościowe przemówienia. 

19 września 2009 roku na terenie Narodowego Arboretum w hrabstwie 
Staffordshire odsłonięto, z udziałem księcia Kentu, Pomnik Polskich Sił Zbrojnych. 
Upamiętnienie w tak prestiżowym miejscu wysiłku bojowego Polskich Sił Zbrojnych 
było sukcesem wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie środowisk i orga-
nizacji, w tym Zjednoczenia Polskiego. 

17 października 2009 roku, kontynuując obchody 70. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej, zorganizowano w Sali Malinowej POSK-u wieczór poetycko-
-muzyczny przy świecach, z udziałem Weteranów Lotnictwa, Marynarki i Armii 
Krajowej, pod nazwą „Zapisane w pamięci”. Projekt zrealizowało Zjednoczenie Polskie 
w Wielkiej Brytanii, we współdziałaniu ze Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, 
POSK-iem oraz Polską Fundacją Kulturalną. Scenarzystką i reżyserką spektaklu była 
Tesa Ujazdowska15. 

Święto Niepodległości w 2009 roku uświetnił zorganizowany 15 listopada przez 
ZPWB, z udziałem Instytutu im. Józefa Piłsudskiego i POSK-u, panel dyskusyjny 
na temat „Dwa Dwudziestolecia”. Stanowił on formę uczczenia zarówno okresu 

15  AZPWB, Zapisane w  pamięci. Wieczór poetycko-muzyczny z  udziałem Weteranów Lotnictwa, 
Marynarki i Armii Krajowej (program). 
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odbudowy niepodległego Państwa Polskiego w latach 1918-1939, jak i przemian 
dokonujących się w Ojczyźnie po 1989 roku. W panelu udział wzięli profesorowie 
historycy – Norman Davies (z Uniwersytetu Londyńskiego) i Andrzej Friszke 
(z Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas) oraz redaktor Jacek 
Żakowski, który prowadził dyskusję. Debata spotkała się z żywym zainteresowaniem 
licznie zgromadzonej publiczności, poprzedził ją występ chóru „Ave Verum”, który 
zaprezentował program patriotyczny („Tych dni historia nie zapomni”)16. 

5. Obchody rocznicowe 2010 roku 
Szeroki zasięg miały obchody 30-lecia NSZZ „Solidarność” (1980-2010). W dniach 
20-21 lutego 2010 roku odbyły się z tej okazji w Londynie dwudniowe uroczy-
stości, zorganizowane przez ZPwWB. Złożyło się na nie m.in. otwarcie w Galerii 
POSK-u w sobotę 20 lutego wystawy plakatu pod nazwą Solidarność – legenda 
wiecznie żywa17. Tego samego dnia w Sali Malinowej POSK-u odbył się wieczór 
przy świecach O tych dniach pełnych nadziei (nawiązujący nazwą do znanej pieśni). 
Wykonawcami byli aktorzy krakowskiej Piwnicy pod Baranami18. 21 lutego podczas 
Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele pw. św. Andrzeja Boboli poświęcono tablicę 
pamiątkową Dziękujemy za Solidarność (fundatorką była poseł Joanna Fabisiak). 
W Sali Teatralnej POSK-u odbyła się debata „»Solidarność« w perspektywie 30-lecia”, 
z udziałem Władysława Frasyniuka, Charlesa Crawforda, Dougiego Rooneya19. 
Uczestniczyli też: senator RP Jan Rulewski i posłanka na Sejm RP Joanna Fabisiak. 
Organizacja obchodów rocznicy „Solidarności” spoczywała w rękach Małgorzaty 
Sztuki z Prezydium ZP. 

Rok 2010 obchodzony był w Polsce i w świecie jako Rok Chopinowski (dla 
upamiętnienia 200. rocznicy urodzin genialnego kompozytora i pianisty, jednego 
z najbardziej rozpoznawalnych na świecie Polaków). W celu uczczenia rocznicy 
chopinowskiej Zjednoczenie Polskie zorganizowało recital fortepianowy, z którego 
cały dochód przekazano na pomoc powodzianom w Polsce20. Wątki chopinowskie 
obecne były także podczas obchodów Święta Niepodległości w listopadzie 2010 roku. 
Uroczystości 11 Listopada 2010 roku, zorganizowane tradycyjnie przez Zjednoczenie 
Polskie, objęły m.in. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, uroczyste otwarcie wystawy 

16  AZPWB, Ulotka informacyjna „Debata Dwa Dwudziestolecia 1918-1939; 1989-2009” (wydawcy: 
Instytut Piłsudskiego w Londynie, POSK i ZPwWB). Debatę reklamowano słowami: Dwaj historycy, 
dwa głosy, dwa spojrzenia na dwie epoki. 

17  Wg innej wersji wystawa nosiła tytuł „Legenda Solidarności wiecznie żywa”. 
18  AZPWB, ZPWB oraz POSK: Zaproszenie na wieczór przy świecach „O tych dniach pełnych nadziei”, 

21 lutego 2010 r. 
19  Ibidem; H. Miziniak, Zjednoczenie Polskie w  Wielkiej Brytanii, op. cit., s.  102. Dougie Rooney 

był w  latach 2010-2011 prezydentem brytyjskiej federacji związków zawodowych pn. Trades Union 
Congress (TUC), z ramienia Związku Zawodowego „Unite”. 

20  Na temat akcji zbiórkowej na pomoc rodakom dotkniętym skutkami największej w ostatnim czasie 
powodzi patrz w dalszej części rozdziału. 
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„Chopiniada” oraz spektakl słowno-muzyczny oparty na muzyce Koncertu Forte-
pianowego F-mol Op. 21 Fryderyka Chopina. 

Rok 2010 zapisał się też między innymi jako rok sukcesu Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórki i kwesty zorganizowane w Wielkiej Brytanii 
wzbogaciły fundusz pomocowy Orkiestry o poważną kwotę 19 tysięcy funtów. 

6.  Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii wobec tragedii smoleńskiej  
10 kwietnia 2010 roku 

Katastrofa smoleńska 10 kwietnia 2010 roku, która pochłonęła życie 96 osób, 
w tym prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, pogrążyła 
w żałobie Polonię brytyjską. Informacje na ten temat – powtarzane przez media 
elektroniczne – nie schodziły z czołówek prasy polskiej i brytyjskiej. Prezydium 
Zjednoczenia Polskiego znajdowało się w centrum wydarzeń, służąc wszelkimi 
koniecznymi informacjami i odbywając wiele spotkań z reprezentantami rządu 
i przedstawicielami różnych środowisk, tak brytyjskich, jak i polskich. 

Ilustracją nastrojów panujących w dniu narodowej tragedii w kręgu działa-
czy Zjednoczenia jest notatka z zebrania Rady ZP, zwołanego wcześniej, zbiegiem 
okoliczności, na ten właśnie dzień. W zebraniu tym uczestniczyli – przewodniczący 
Rady Andrzej Morawicz oraz: Marta Gocek, Irena Grablewska, Marek Jakubowski, 
Jan Mokrzycki, Barbara Orłowska, Tadeusz Stenzel, Małgorzata Sztuka i Wiesław 
J. Wolwowicz. Posiedzenie rozpoczęło się, gdy – m.in. ze względu na różnicę 
czasu – do Londynu dotarły już wieści o katastrofie: Przewodniczący [A. Morawicz] 
powitał zebranych. Poprosił, aby minutą ciszy uczcić pamięć ofiar katastrofy samolotu 
prezydenckiego, który rozbił się tego dnia rano pod Smoleńskiem. W samolocie, oprócz 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, był między innymi prezydent Ryszard Kaczorowski 
oraz ksiądz Bronisław Gostomski.

Wywiązała się głośna dyskusja, czy kontynuować zebranie, czy przełożyć je na 
inną datę. Większością głosów zebrani postanowili kontynuować [zebranie]. 

Dyskusja odbyła się w smutnej, ale i nerwowej atmosferze. Dotyczyła głównie 
problemu, w jaki sposób, w pierwszych dniach po katastrofie, należy uczcić pamięć 
tragicznie zmarłych.

Ponieważ w niedzielę, 25 kwietnia, odbywają się doroczne uroczystości katyńskie 
na cmentarzu Gunnersbury, organizowane jak zawsze przez Stowarzyszenie Komba-
tantów Polskich i Rodziny Katyńskie, zebrani postanowili, że wtedy też upamiętnimy 
ofiary lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem21. 

21  AZPWB, Drugie zebranie Rady Zjednoczenia Polskiego. 10 kwietnia 2010. Kadencja 2009-2011 
(notatkę sporządziła Małgorzata Sztuka), b.p. Nieco inaczej przebieg pierwszej części zebrania Rady 
ZP, 10 kwietnia 2010 roku, ujęto w sprawozdaniu z zebrań Rady ZPWB w kadencji 2009-2011 (z datą 
9 kwietnia 2011 r.): Na Drugiej Radzie [tj. na drugim zebraniu Rady w kadencji 2009-2011 – T.K., 
J.T.], 10 kwietnia 2010, Radni byli w szoku z powodu katastrofy w Smoleńsku, w której zginął Prezydent 
RP Lech Kaczyński z towarzyszącymi dostojnikami, wśród nich [byli] szczególnie bliscy Zjednoczeniu, Pan 
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To był czas wielkiej próby dla pozostałych w Londynie członków Prezy-
dium ZPwWB: Jana Mokrzyckiego, Małgorzaty Sztuki, Tadeusza Stenzla, Marii 
Kruczkowskiej-Young i Moniki Tkaczyk, którzy – jak podkreślała prezes Helena 
Miziniak – stanęli na wysokości swego zadania, profesjonalnie reprezentując ZP w tej 
trudnej sytuacji22. Sama Helena Miziniak w przeddzień smoleńskiej tragedii wyjechała 
na urlop, z którego nie mogła od razu powrócić do Londynu. Pozostawała w stałym 
kontakcie z członkami Prezydium i była na bieżąco informowana o sytuacji Polaków 
w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak inni członkowie Prezydium odbyła bardzo wiele 
rozmów telefonicznych i udzieliła wielu wywiadów dla polskiej telewizji, radia i prasy. 

W tych dniach w Londynie i dziesiątkach innych miejsc w Wielkiej Brytanii 
modlono się za wszystkich, którzy zginęli w rządowym Tu-154; w szczególności 
za dusze Pary Prezydenckiej oraz prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i kapelana 
Zjednoczenia Polskiego ks. prałata Bronisława Gostomskiego (dla którego lot do 
Smoleńska miał być tak oczekiwaną pierwszą okazją osobistego oddania hołdu 
oficerom zamordowanym w 1940 roku w lesie katyńskim)23. 

Biuro Księcia Karola oraz Księżnej Kamili – którzy nieraz dawali wyraz 
swojej sympatii do Polski i Polaków – zwróciło się z prośbą o możliwość spotkania 
w POSK-u w celu złożenia kondolencji. Środowisko polskie na Wyspach Brytyjskich 
odnotowało i doceniło gest solidarności premiera Davida Camerona, który wpisał 
się do Księgi Kondolencyjnej, wystawionej w Ambasadzie Rzeczypospolitej. Wśród 
przedsięwzięć służących upamiętnieniu w „polskim Londynie” ofiar katastrofy były 
Msze Święte i akademia żałobna w Sali teatralnej POSK-u. Na scenie, z wyekspo-
nowanymi zdjęciami 96 osób, wystąpił chór „Ave Verum”. Tragedia z 10 kwietnia 
2010 roku została także upamiętniona na cmentarzu Gunnersbury, pod wzniesionym 
tu w 1976 roku Pomnikiem Katyńskim. 

Nadzwyczajna mobilizacja w Zjednoczeniu, związana z dużą liczbą spotkań, 
wymusiła funkcjonowanie biura w trybie niemal permanentnym. Członkowie 
Prezydium udzielili wielu wywiadów dla prasy polskiej i brytyjskiej oraz dla tele-
wizji i radia. Uczestniczyli w czuwaniu przy Pomniku Katyńskim, w Mszy Świętej 
w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, służyli pomocą przy organizowaniu 18 kwietnia 
na Trafalgar Square transmisji z uroczystości pogrzebowych Pary Prezydenckiej (udział 

Prezydent Ryszard Kaczorowski i Ksiądz prałat Bronisław Gostomski. Po minucie ciszy dla upamiętnienia 
tragicznie zmarłych, wielu z nich nam bliskich, którzy zginęli w służbie Ojczyźnie, Rada uważała za godne, 
ażeby tym bardziej uczcić ich pamięć, kontynuując posiedzenie Rady (AZPWB, Sprawozdanie z zebrań 
Rady Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Kadencja 2009-2011, b.p.). 

22  AZPWB, Sprawozdanie z  dwuletniej działalności Prezydium Zjednoczenia Polskiego. Za okres od 
04.04.2009 do 09.04.2011, b.p. 

23  Ks. prałat Bronisław Gostomski, który zawsze marzył o pielgrzymce do Katynia, uczestniczył w tragicznym 
locie ze względu na zwolnienie się jednego miejsca. Śmierć powszechnie szanowanego i  lubianego 
kapłana, a później jego pogrzeb w rodzinnym mieście – Sierpcu – pogrążyły w głębokiej żałobie całą 
polską społeczność w  Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza osieroconą społeczność parafialną św.  Andrzeja 
Boboli (gdzie ks. Bronisław był proboszczem w latach 2003-2010) oraz londyńskie środowisko Rodzin 
Katyńskich (których był kapelanem). 
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w wydarzeniu wzięły tysiące Polaków i mieszkańców Londynu innych narodowości). 
Zjednoczenie wsparło też budżet organizacyjny transmisji kwotą tysiąca funtów. 

Od Zjednoczenia Polskiego zamówione były dwa wieńce – dla prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego i prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Listy kondolencyjne 
wystosowano do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałków Sejmu i Senatu 
RP, Karoliny Kaczorowskiej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Oficjalne pismo 
wystosowano też do biura Królowej Elżbiety II z podziękowaniem za szlachetny gest 
opuszczenia flag do połowy masztu. Wszelkie informacje na temat tragedii smoleńskiej 
były na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych Zjednoczenia Polskiego. 

W obliczu sporów i protestów narastających w Kraju, w pierwszą rocznicę 
katastrofy smoleńskiej, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii zdystansowało 
się od tych niekorzystnych zjawisk, uważając upolitycznione demonstracje za 
szkodliwe. W ramach obchodów rocznicy zaproszono rodaków na uroczystą Mszę 
Świętą w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, połączoną z odsłonięciem i poświęceniem 
tablicy pamiątkowej ku czci Prezydentów II RP na Uchodźstwie. 

7. Zjednoczenie Polskie wobec powodzi w Polsce latem 2010 roku 
Latem 2010 roku naród polski, tak w Kraju, jak i na obczyźnie, zjednoczył się 
w obliczu kataklizmu kolejnej niszczącej powodzi. 

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii powołało do życia Komitet Pomocy 
Powodzianom, który wspólnie z Polską Misją Katolicką zebrał ponad 180 tysięcy 
funtów (187 190,73)24. Z tej kwoty ponad 54 tysiące funtów (54 649,45) przekazano 
szczególnie ciężko doświadczonym powodzianom w Bogatyni i okolicach (w tzw. 
Worku Turoszowskim), a pozostałe ponad 130 tysięcy funtów (132 361,72) na 
budowę ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego „Radość Życia” dla niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży w zniszczonym przez powódź Sandomierzu 25. Mimo przekazania 

24  Bardziej szczegółową informację o organizacji zbiórek na pomoc rodakom w Ojczyźnie, dotkniętych 
powodzią latem 2010 roku, zawiera sprawozdanie Prezydium ZPWB za lata 2009-2011: Pieniądze od 
instytucji, organizacji, osób indywidualnych oraz ze zbiórek społecznych wpływały na konto ZP, natomiast 
ze zbiórek przeprowadzonych w  kościołach wpływały do PMK, z  którą ZP współpracowało (AZPWB, 
Sprawozdanie z dwuletniej działalności Prezydium Zjednoczenia Polskiego. Za okres od 04.04.2009 
do 09.04.2011, b.p.). 

25  Ibidem. 7 sierpnia 2010 roku nad Bogatynią i okolicami nastąpiły gwałtowne opady deszczu, w wyniku 
których spadło około 160 mm wody na metr kwadratowy, przy średniej miesięcznej (!) 60 mm. Potok 
Miedzianka, który zazwyczaj po intensywnych opadach miał głębokość około 1,5 m, tego dnia osiągnął 
głębokość blisko 6 metrów (5,68 m). Wezbrana rzeka w krótkim czasie zniszczyła 12 budynków, a około 
600 uszkodziła (łącznie ucierpiało 277 zabytkowych domów). Zdewastowana została infrastruktura 
komunalna, w  tym zwłaszcza drogi. Setki ludzi utraciły dorobek całego życia. Przejściowo dojazd 
do Bogatyni był możliwy tylko od strony sąsiednich państw – Czech i  Niemiec. W Sandomierzu 
ogromne zniszczenia skoncentrowały się na niższej, sąsiadującej z Wisłą, części zabytkowego miasta. 
Zob.: AZPWB, Caritas Polska do ZPwWB, pismo z 23 lipca 2010 r, b.p.; AZPWB, Caritas Diecezji 
Legnickiej do ZPwWB, pismo z 16 listopada 2010 r., b.p. 
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zasadniczej części środków finansowych Medical Aid For Poland Fund kontynuował 
zbiórkę na sprzęt medyczny z przeznaczeniem dla zniszczonych ośrodków w Polsce26. 

Osiągnięcie tak spektakularnych rezultatów zbiórek nie byłoby możliwe bez 
ofiarnej pomocy wielu instytucji, organizacji, nauczycieli szkół sobotnich, osób indy-
widualnych, harcerzy i innych wolontariuszy. Bardzo pomocne były – zainspirowane 
przez organizatorów kwest – polonijne media, które bezpłatnie zamieszczały prośby 
i apele. Tylko dzięki temu prawda o dramacie rodaków w Polsce mogła dotrzeć do 
setek tysięcy Polaków na Wyspach Brytyjskich i wzbudzić tak wielkie poparcie dla 
akcji solidarności z potrzebującymi. 

Zaangażowanie ZP w akcję pomocy dla powodzian w Polsce zostało docenione 
przez rodaków w kraju. Jak podkreślono w piśmie dziękczynnym wystosowanym 
do Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii przez Caritas Polska: Wasza pomoc 
ma nie tylko wymiar materialny, ale jest również świadectwem solidarności i miłości 
braterskiej. Budzi nadzieję w sercach osób poszkodowanych przez powódź27. 

II.  
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz u steru  

Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii 
(2011-2013) 

W sobotę, 9 kwietnia 2011 roku, odbyło się XLVIII Walne Zebranie Zjednoczenia 
Polskiego. Na początku obrad zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ofiar katastrofy 
smoleńskiej. 

Ważne akcenty – nawiązujące do zmieniającej się sytuacji polskiej społeczności 
na Wyspach Brytyjskich – znalazły się w przemówieniu ustępującej prezes ZP Heleny 
Miziniak: […] Emigracja niepodległościowa wypełniła swoje zadanie i ma pełne prawo 
do zasłużonego odpoczynku. Czas i wiek robi swoje, odchodzą ludzie, których trudno 
zastąpić, a przecież trzeba. Trzeba znaleźć drogę do młodszych i zainteresować ich pracą 
dla polskiego społeczeństwa z troską o interesy Polski. Nikt nie ma gotowych recept, jak to 
zrobić, jak zachować tę wyspę polskości i jak przekonać do pracy społecznej następców […].

Otwarcie brytyjskiego rynku pracy po przystąpieniu Polski do UE [Unii Europej-
skiej] postawiło ZP przed nowym, trudnym zadaniem. Działająca od lat organizacja 
nie była przygotowana ani merytorycznie, ani finansowo na tak olbrzymią falę migracji 
z Polski. Staraliśmy się jednak wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom. Już w 2004 r. 
wydaliśmy 2 ulotki informacyjne „Bezpieczny start” i „Zanim podejmiesz decyzję”. 

26  H. Miziniak, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, op. cit., s. 103. 
27  AZPWB, Caritas Polska do ZPWB (podpisany sekretarz Caritas Polska ks. Zbigniew Sobolewski), 

pismo z 23 lipca 2010 r, b.p.
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Od 5 lat wydajemy obszerny, ponad 70 stronicowy informator „Jak żyć i pracować 
w Wielkiej Brytanii”. Ostatni nakład wyniósł ponad 20 tys. egzemplarzy. 

Przy ZPWB działa biuro informacyjne, które nie tylko informuje, ale również 
kieruje do odpowiednich biur lub organizacji osoby, które potrzebują porad prawnych 
lub pomocy. 

Patrząc z perspektywy ostatnich 6 lat [tj. od wstąpienia Polski do UE – T. K., 
J. T.], można stwierdzić, że nowa Polonia dość sprawnie się organizuje, tworząc różnego 
rodzaju towarzystwa, kluby, punkty informacyjne lub strony internetowe. Powstaje dużo 
drobnych organizacji, które często działają lokalnie i większość [z nich] niechętnie włącza 
się do współpracy ze „starymi” organizacjami. 

ZP jest otwarte na współpracę z każdą organizacją, która wyrazi chęć współpracy, 
a jej działalność określona w statucie, zbieżna będzie z linią działalności ZP. 

Nawiązaliśmy wiele kontaktów w terenie. W minionej kadencji zorganizowaliśmy 
3 konferencje pod hasłem „Nasza Wspólna Przyszłość”, które były świetną okazją do zapre-
zentowania się tych nowych organizacji i ich funkcji, wymiany informacji i kontaktów.

Otwierając się na nowo powstające organizacje, nie możemy zapominać 
o naszych stałych organizacjach. Powinniśmy rozszerzyć współpracę z PMK [Polską 
Misją Katolicką], bo tam tkwi olbrzymi potencjał ludzi, których wspólnie możemy 
wykorzystywać. O skuteczności tej współpracy świadczy wspólnie przeprowadzona akcja 
„Pomoc powodzianom”. Pamiętajmy, iż kościół miał i ma olbrzymie znaczenie w życiu 
polskiej diaspory. 

Przeglądając kiedyś materiały z różnych sprawozdań, znalazłam taką wypowiedź, 
która mimo upływu czasu nie straciła jeszcze na aktualności:

„ZP jest potrzebne jak powietrze i woda, ale od nas zależy, jakie będzie. Czy nie 
rozpłynie się w jałowych dyskusjach, biurokracji i ogólnym marazmie. To my mamy 
stawiać mu zadania i rozliczać z ich wykonania, ale również i współpracować, służyć 
radą i pomocą”.

Dziś wiadomo na pewno, że istnieje potrzeba zastanowienia się nad przyszłą 
strukturą tej organizacji [tj. ZPWB – T.K., J.T.]. Zmienia się nie tylko pokolenie, 
ale cały świat w różnych jego aspektach. Przestańmy mówić o przekazaniu pałeczki 
pokoleniowej, zacznijmy to robić. Nie pozostawiajmy ich [tj. nowych imigrantów – T.K., 
J.T.] samych, służmy im radą i doświadczeniem, byśmy na bazie silnych fundamentów 
uczynili ZP organizacją silną i liczącą się, która służyć będzie polskiemu społeczeństwu 
w Wielkiej Brytanii i swojej polskiej Ojczyźnie28. 

W przeprowadzonych tego samego dnia, 9 kwietnia 2011 roku, wyborach na 
prezesa Zjednoczenia kandydowały dwie osoby – wieloletni działacz IPAK, profesor 
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz (reprezen-
tujący Centralne Koło Członków Indywidualnych ZP) oraz Małgorzata Sztuka.  

28  AZPWB, Przemówienie Pani Prezes H. Miziniak na otwarcie obrad XLVIII Walnego Zjazdu ZPWB, 
b.p. (za zgodność z oryginałem 11 kwietnia 2011 roku potwierdziła B. Zagrodniczek). 
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Na prezesa wybrano Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza29. Bardzo się cieszę, że Zjedno-
czenie Polskie zyskuje w Pana osobie nowego Prezesa, który będzie przewodniczył pracom 
Zjednoczenia w latach 2011-2013 – pisała w liście gratulacyjnym do Włodzimierza 
Mier-Jędrzejowicza Ambasador RP Barbara Tuge-Erecińska. – Okres ten obfitował 
będzie w wiele ważnych dla Polski i Polonii wydarzeń, m.in. polską Prezydencję w Radzie 
Unii Europejskiej, rozpoczynającą się w drugiej połowie bieżącego roku oraz Igrzyska 
Olimpijskie w Londynie w 2012 r. Pragnę Pana zapewnić o naszej gotowości do dal-
szej, bliskiej współpracy nie tylko w obliczu nadchodzących wydarzeń, ale również we 
wszystkich ważnych dla Polaków sprawach. Jesteśmy otwarci na Państwa inicjatywy, które 
zawsze chętnie wspieramy w ramach posiadanych przez naszą placówkę możliwości30. 

Oprócz prezesa w zrekonstruowanym Prezydium Zjednoczenia, w kadencji 
2011-2013, znalazło się grono innych znanych działaczy. Wiceprezesami ZPWB 
zostali: dotychczasowa prezes Helena Miziniak oraz Tadeusz Stenzel, a sekreta-
rzem generalnym Maria Kruczkowska-Young. Na skarbnika wybrano Krystynę  
Ostaszewską, na rzecznika prasowego Wojciecha Tuczyńskiego. Oprócz nich w skład 
Prezydium weszli też: Zenon Handzel, Anna Rączkowska, Katarzyna Zagrodniczek, 
Krzysztof Zarębski. 

Zjednoczenie stanęło w obliczu zmian, koniecznych ze względu na zmieniającą się 
sytuację Polonii. Odnotowano ożywienie działalności niektórych organizacji członkow-
skich, jak Stowarzyszenia Techników Polskich, Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie 
(współpracującego z Uniwersytetem Jagiellońskim), Biblioteki Polskiej i nowych 
organizacji, dających szerszą ofertę osobom młodszym, w tym przybyszom z Polski. 

3 maja 2011 roku Zjednoczenie uczciło 220. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, pierwszej tego typu ustawy zasadniczej w dziejach naszego kontynentu. 

Ponieważ 1 lipca 2011 roku Rzeczpospolita Polska miała przejąć na okres 
sześciu miesięcy Prezydencję w Unii Europejskiej, w Zjednoczeniu pojawiła się 
idea uczczenia tego historycznego wydarzenia w sobotę 25 czerwca 2011 roku 
wielotysięcznym marszem w centrum Londynu (proponowany roboczy tytuł 
imprezy: „Marsz, marsz Polonia”). Trudności organizacyjne, a zwłaszcza problemy 
ze zgromadzeniem koniecznych funduszy, zmusiły do porzucenia tego pomysłu. 
Nawiązania do Prezydencji Polski w UE znalazły się natomiast w organizowanych 
przez ZP obchodach 11 listopada 2011 roku31. 

Jako satysfakcjonującą oceniano współpracę z Ambasadą RP i Konsulatem 
w Londynie. Zjawisku temu towarzyszyło odznaczanie osób zasłużonych dla Polski 

29  AZPWB, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii. Protokół XLVIII Walnego Zjazdu Zjednoczenia 
Polskiego w Wielkiej Brytanii odbytego w sobotę, 9 kwietnia 2011 r., b.p.; ibidem, Sekretarz Generalny 
ZPWB Maria Kruczkowska-Young do organizacji członkowskich ZPwWB, pismo z  18 kwietnia 
2011 r., b.p. 

30  AZPWB, Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Barbara Tuge-Erecińska do Prezesa Zjednoczenia 
Polskiego w WB dr. Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza, pismo z 5 maja 2011 r., b.p. 

31  AZPWB, Wydarzenia 2011  roku, b.p.; ibidem, Rada Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej Brytanii, 
11.06.2011 r. Sprawozdanie Prezesa, b.p. 
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i sprawy polskiej w świecie. Zarówno zmieniająca się sytuacja Zjednoczenia, jak 
i szerzej – zmieniająca się sytuacja Polaków na Wyspach wskazywały na konieczność 
dokonywania korekt w programach ZPwWB, szukania nowych współpracowników 
i sojuszników, a także wzmożonego zabiegania o źródła finansowania przedsięwzięć 
realizowanych przez Zjednoczenie. 

Tak jak dawniej, mieszczące się w POSK-u biuro Zjednoczenia nadal udzielało 
pomocy interesantom spośród migrantów z Polski. W tym celu korzystano z dotacji 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”32. Zjednoczenie angażowało się w projekty 
poprawiające warunki startu nowo przybyłych migrantów. Na przykład, obok 
Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, było organizatorem 
szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy z UE na działalność organizacji polo-
nijnych. Warsztaty zorganizowano w połowie października 2011 roku w POSK-u. 
Koordynatorem projektu z ramienia Zjednoczenia była Barbara Zagrodniczek. Biuro 
ZP przyjmowało zgłoszenia i prowadziło dokumentację szkolenia. Zadanie to było 
realizowane przez ZP w ramach zlecenia Kancelarii Senatu RP w zakresie opieki 
nad Polonią i Polakami za granicą w 2011 roku33. Tak jak dawniej, Zjednoczenie 
popierało nowo powstające polskie organizacje, jak np. Stowarzyszenie „Polonia” 
w Worcester, którego inauguracja odbyła się w październiku 2011 roku34. 

Ważnym wycinkiem aktywności Zjednoczenia pozostawało zwalczanie 
błędnego czy tendencyjnie krzywdzącego obrazu Polski w brytyjskich mediach, 
np. w gazecie „Daily Mail”. Centralne Koło Członków Indywidualnych ZPWB 
współpracowało z Janem Niechwiadowiczem, bardzo zaangażowanym w prostowanie 
fałszów na tematy polskie. Z satysfakcją przyjęto wyróżnienie Jana Niechwiadowicza 
nagrodą Człowieka Roku Polskiej Fundacji Kulturalnej35. 

Również w innych tradycyjnych dziedzinach aktywności Zjednoczenia noto-
wano osiągnięcia. W sprawie Polskiej Karty Kredytowej współpracowano z PKO 
Bankiem Polskim. Kontynuowano imprezę trwale wpisaną w kalendarz corocznych 
wydarzeń towarzyskich – Bal Polski (dawniej Bal Emigracji). Bal, który odbył się 
28 stycznia 2012 roku w mniejszej niż dawniej Sali (dla około 300 gości), uznano za 
bardzo udany. Tradycyjnie, dochód z imprezy przekazano na szczytny cel społeczny36. 

32  Ibidem. 
33  AZPWB, Szkolenie „Pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej na działalność organizacji polonijnych”. 

Londyn 15-16 października 2011 r., b.p. Jak informowano potencjalnych kandydatów: Zajęcia 
będą miały charakter warsztatów. Oznacza to, iż wykład w całości szkolenia zajmie nie więcej niż 40%. 
Przynajmniej 60% zajmą natomiast ćwiczenia indywidualne i grupowe, zajęcia warsztatowe i praktyczne. 
Uczestnicy będą pracowali w grupach. W pierwszej części szkolenia grupy będą pracowały nad przygotowaniem 
projektu przy zapewnieniu wszystkich elementów tworzących kompletną propozycję projektową. W drugiej 
części przygotowane uprzednio projekty zostaną zapisane w  formie wniosków o  finansowanie i  niejako 
przygotowane do złożenia (Ibidem, Informacje o metodzie szkolenia, b.p.). 

34  AZPWB, Korespondencja mailowa pomiędzy organizatorem Stowarzyszenia „Polonia” w  Worcester 
Tomaszem Piotrowskim a prezesem ZP W. Mier-Jędrzejowiczem, maile z 17 i 19 sierpnia 2011 r., b.p. 

35  AZPWB, Rada Zjednoczenia Polskiego w W.B. 21.04.2012. Sprawozdanie Prezesa, b.p. 
36  Ibidem; AZPWB, Protokół z  XIII Zebrania Prezydium ZP – Kadencja 2011-2013. Środa, 1 luty 

2012 r. – godz. 19.00, b.p. 
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Latem 2012 roku Londyn gościł uczestników XXX Letnich Igrzysk Olimpij-
skich i Igrzysk Paraolimpijskich. Z tej okazji w POSK-u zorganizowano Polonijne 
Centrum Olimpijskie. Wśród około dziesięciu partnerów Centrum nie zabrakło 
Zjednoczenia Polskiego. Zawodom sportowym, odbywającym się na arenach 
olimpijskich, towarzyszyły dodatkowe imprezy, m.in. w Strefie Kibica (w POSK-
-Klubie, na czwartym piętrze)w Sali Teatralnej POSK-u i w Jazz Cafe Posk, gdzie 
prezentowano Polonijne Koncerty Olimpijskie. W POSK-u uruchomiono szereg 
stoisk informacyjnych, wśród których nie zabrakło stoiska ZPwWB. Udzielano 
w nim informacji o Londynie dla Polonii i Polaków, a także wydawano zaproszenia na 
imprezy realizowane w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Specjalnie na czas 
Igrzysk Zjednoczenie (przy współpracy z Polonijnym Centrum Olimpijskim) wydało 
ulotkę informacyjną dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i przyjezdnych 
z Polski. Broszura w bardzo zwięzłej formie zawierała najpotrzebniejsze informacje na 
temat: dokumentów, możliwości zamieszkania w Londynie, transportu miejskiego 
w stolicy Wielkiej Brytanii, dostępu do Internetu, telefonowania do Polski, danych 
alarmowych Policji, opieki zdrowotnej, a nawet warunków odbioru biletów na 
wszelkie imprezy Igrzysk. Ponadto w ulotce znajdowały się najważniejsze adresy 
i telefony polskich instytucji działających w Londynie oraz dane o informatorach 
wydanych przez Zjednoczenie37. 

Igrzyska XXX Olimpiady w Londynie przyniosły Polsce 10 medali, w tym 
dwa złota. Emocje ze sportowych aren na długo pozostały w pamięci miejscowych 
i przyjezdnych. 

Zaangażowanie Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii w organizację 
i obsługę Polonijnego Centrum Olimpijskiego spotkało się z uznaniem ze strony 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego38. 

Mimo upływu ponad 65 lat od założenia, Zjednoczenie Polskie w Wielkiej 
Brytanii nadal pozostaje federacją kilkudziesięciu organizacji polonijnych i jest 
oficjalnie uznawana za jedynego przedstawiciela polskiej diaspory wobec władz 
w Polsce i w Wielkiej Brytanii. 

37  AZPWB, Ulotka informacyjna Zjednoczenia Polskiego w  Wielkiej Brytanii przy współpracy 
z  Polonijnym Centrum Olimpijskim na czas Igrzysk XXX Olimpiady i  Igrzysk Paraolimpijskich. 
Londyn 2012; ibidem, Zaproszenie Polonijnego Centrum Olimpijskiego na transmisję uroczystości 
otwarcia Igrzysk XXX Olimpiady w Londynie; Polonijne Centrum Olimpijskie, „Cooltura” 21/07.2012, 
nr  29(435). Dodatek Olimpijski, s.  28; Polonijne Centrum Olimpijskie P..O..S..K.. 28.07-12.08, 
26.08-8.09.2012. Oprac. w PKOl, Warszawa 18.07.2012; Polonijne Centrum Olimpijskie, „Cooltura” 
4/08.2012, nr 31(437), s. 112-113; Z. Chmielewski, Historia polonijnego ruchu sportowego / History 
of Polonia Sport Movement 1887-2010, wyd. PKOl; 

38  Pismem z  27 sierpnia 2012  roku Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki zaprosił prezesa Zjednoczenia 
dr.  W. Mier-Jędrzejowicza na tradycyjną Galę Olimpijską, organizowaną w  Centrum Olimpijskim 
w Warszawie, 17 września 2012 roku (AZPWB, Prezes PKOl Andrzej Kraśnicki do Prezesa ZPWB 
dr. W. Mier-Jędrzejowicza, pismo z 27 sierpnia 2012 r., b.p.). 
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Poniżej zamieszczono wykaz organizacji – członków zbiorowych Zjednoczenia 
Polskiego w Wielkiej Brytanii wg wykazu z połowy 2014 roku39

1. Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (POSK) 
2. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii (SPK)
3. Stowarzyszenie Lotników Polskich 
4. Związek Harcerstwa Polskiego 
5. Polska Macierz Szkolna 
6. Instytut Józefa Piłsudskiego 
7. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego 
8. Instytut Polskiej Akcji Katolickiej (IPAK) 
9. Ognisko Polskie 
10. Ognisko Rodzin Osadników Kresowych 
11. Polska YMCA
12. Polski Związek byłych Więźniów Politycznych i Obozów Koncentracyjnych
13. Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej 
14. Związek Junackiej Szkoły Kadetów im. gen. W. Andersa 
15. Koło Lwowian 
16. Komisja Porozumiewawcza Polskich Organizacji Kobiecych
17. Stowarzyszenie Techników Polskich (STP)
18. Towarzystwo Pomocy Polakom 
19. Towarzystwo Popierania Nauki Polskiej 
20. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
21. Towarzystwo Przyjaciół Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie
22. Fundacja Veritas 
23. Zjednoczenie Polek na Emigracji 
24. Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskiego za Granicą (ZNPZ)
25. Zrzeszenie Polskich Artystów Plastyków w Wielkiej Brytanii
26. Zrzeszenie Studentów i Absolwentów Polskich w Wielkiej Brytanii
27. Związek Artystów Scen Polskich w Wielkiej Brytanii
28. Związek Karpatczyków 3 Dywizji Strzelców Karpackich 
29. Związek Lekarzy Polskich na Obczyźnie 
30. Związek Polskich Klubów Sportowych
31. Związek Ziemian w Wielkiej Brytanii 
32. Związek Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty 
33. Zjednoczenie Polskie w Bradford 
34. Zjednoczenie Polskie w Coventry 
35. Zjednoczenie Polskie w Derby
36. Zjednoczenie Polskie w Leeds
37. Zjednoczenie Polskie w Manchester
38. Komitet Organizacyjny Polskich Organizacji w Oxford 

39  Źródło: strona internetowa ZPwWB, dostęp: 1.06.2014.
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39. Zjednoczenie Polskie w Sheffield – Komitet Porozumiewawczy Polskich 
Organizacji w Sheffield

40. Stowarzyszenie Polskie „Gryf” w Slough
41. Zjednoczenie Polskie w Swindon – Komitet Międzyorganizacyjny 

w Swindon 
42. Związek Szkół Młodszych Ochotniczek (SMO)
43. Komitet Zjednoczenia Polskich Organizacji w Nottingham 
44. Polskie Koło Katolickie Leamington Spa
45. Zrzeszenie Polaków Okręgu Kent 
46. Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie 
47. Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)
48. Polska Parafia Katolicka Redditch
49. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Penrhos
50. Polska Wspólnota Katolicka (Braintree, Chelmsford, Ipswich)
51. Stowarzyszenie Polskie w Aberdeen 
52. Koło Pań przy Parafii Balham 
53. Federacja Polskich Obozów Folklorystycznych 
54. Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie 
55. Fundusz Pomocy Wdowom, Sierotom i Inwalidom 5 Kresowej Dywizji 

Piechoty 
56. Koło Polaków z Indii 1942-1948
57. Polskie Stowarzyszenie Mieszkaniowe dla Emerytów 
58. TOPAZ – Stowarzyszenie Polskich Absolwentów i Zawodowców 
59. Polonia Camborne i Redruth 
60. Zjednoczenie Polskie co. Durham 
61. „Poland Street” Stowarzyszenie Polaków w Wielkiej Brytanii 
62. Polish Psychologists’Association 
63. Polish Professionals in London 
64. Polska Fundacja Kulturalna 
65. East of England Polish Community Organisation (EEPCO)
66. Związek Kultury Polonijnej w Rugby „Bartek”
67. Polish City Club
68. Pegaz Polish Community Organisation North East UK
69. Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców i Firm UK (APEC – UK)
70. Stowarzyszenie Polaków w Taunton, Somerset „Sami Sobie”
71. United Polish Falkirk
72. Polish Expats Association
73. Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Walijskiej (PWMA)
74. Polish Journalist Association UK
75. Polish Citizens Committee Housing Association Limited 
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76. Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników w Zjednoczonym 
Królestwie 

77. St Albans Polish Association 
78. Polski Klub w Grantham 
79. Kresy – Siberia (UK) 
80. Polish Home Association
81. SOS Polonia 

Załącznik 
Prezesi Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii  

w latach 1997-2019

Jan Mokrzycki (1997-2001, 2003-2009)
Andrzej Morawicz (2001-2003)
Helena Miziniak (2009-2011) 
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz (2011-2013)
Tadeusz Stenzel (2013-)
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Zakończenie 

Przedstawiony okres działalności Zjednoczenia Polskiego po 1997 roku wypełniły 
kluczowe dla Polaków w Wielkiej Brytanii działania na rzecz przygotowania do 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 

Najważniejsze jednak dokonania ZPWB przyszły z chwilą, gdy w następstwie 
wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej (1 maja 2004 roku) do Wielkiej Brytanii 
stopniowo ruszyła wielusettysięczna fala rodaków, poszukujących na Wyspach pracy 
i domu, a nade wszystko lepszej przyszłości dla swoich dzieci. To właśnie wtedy 
Zjednoczenie wytężyło wszystkie swoje moce organizacyjne – i cały wypracowany 
przez dziesięciolecia autorytet w środowiskach: polskim (w Kraju i Wielkiej Brytanii), 
ale także w środowisku brytyjskim – by przyjść nowym imigrantom z wszechstronną 
pomocą. Najwidoczniejszym efektem działań były dziesiątki tysięcy wydanych 
i rozprowadzonych broszur informacyjnych, z najbardziej cenioną Jak żyć i pracować 
w Wielkiej Brytanii? Ale były także setki i tysiące godzin spędzonych na dyżurach 
w siedzibie Zjednoczenia na drugim piętrze POSK-u, gdy trzeba było pomagać 
zgłaszającym się, często zagubionym, oszukanym czy pozbawionym dokumentów 
rodakom. ZP występowało także w roli organizatora różnego rodzaju kursów uła-
twiających start na miejscowym, wymagającym rynku pracy. 

To, że po latach niekiedy bardzo trudnej adaptacji nowo powstała liczna 
polska społeczność na Wyspach okrzepła i była w stanie sama włączyć się w tworzenie 
nowych polskich organizacji, pozostaje wielką zasługą Zjednoczenia. 

Z innych wycinków pracy Zjednoczenia na uwagę zasługuje organizowanie 
wszelkiego rodzaju imprez, z obchodami rocznic narodowych na czele. Szczególnie 
wiele uczyniło Zjednoczenie w zakresie prezentowania Brytyjczykom wkładu Polski 
i Polaków w zwycięstwo nad tyranią III Rzeszy Niemieckiej. Jednym z tych dokonań 
było zainicjowanie i konsekwentne kontynuowanie Polskich Festiwali – ciekawej 
formy prezentacji dokonań Polski zarówno społeczeństwu brytyjskiemu, jak i miesz-
kającym w Wielkiej Brytanii Polakom. Prezentacje festiwalowe obejmowały szeroką 
gamę zagadnień z zakresu kultury polskiej. Poza tym pokazywano polskie osiągnięcia, 
a także piękno kraju nad Wisłą. Zapoczątkowane w 1999 roku w Bletchley Park 
Polskie Festiwale służyły początkowo przełamaniu niewiedzy Brytyjczyków na temat 
pomocy, jakiej polscy specjaliści udzielili w zakresie złamania szyfrów niemieckiej 
maszyny kodującej „Enigma”. Następstwem było odsłonięcie w Bletchley Park przez 
Księcia Kentu w 2002 roku tablicy upamiętniającej osiągnięcia polskich kryptologów. 

Festiwal stał się największą świecką imprezą polonijną i miejscem corocznych 
spotkań Polaków z obszaru całej Wielkiej Brytanii. O skali przedsięwzięcia świadczy 
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obecność na festiwalach organizowanych w Bletchley Park, mimo oddalenia od 
Londynu, od czterech do pięciu tysięcy osób, z czego ponad 40 procent stanowili 
Brytyjczycy. 

Zjednoczenie otaczało opieką najstarsze pokolenie Polaków w Wielkiej Bryta-
nii, służąc pośrednictwem w rozwiązywaniu, np. kwestii niemieckich odszkodowań 
za pracę przymusową czy uwięzienie w niemieckich obozach koncentracyjnych. 
Osobną, a nad wyraz ważną, dziedziną zainteresowania i aktywności działaczy ZP 
pozostawała obrona dobrego imienia Polaków i wspólnej naszej Macierzy – Polski. 

Po 2008 roku pojawiły się przed ZPWB nowe wyzwania, związane z nasi-
laniem się niekorzystnych tendencji w brytyjskiej gospodarce, w tym bezrobocia 
i wynikających z niego napięć społecznych. Część brytyjskiego społeczeństwa winą za 
tę sytuację obarczała imigrantów, w tym społeczność polską. Zwłaszcza w ostatnich 
latach ujawniły się wymierzone w obcokrajowców, w tym Polaków, populistyczne 
wypowiedzi niektórych brytyjskich osobistości oficjalnych, jak w 2014 roku – samego 
premiera Davida Camerona (w kwestii ograniczenia zapewnianych wcześniej brytyj-
skich świadczeń społecznych dla rodzin imigrantów). Wypowiedzi te szły w parze ze 
zwielokrotnieniem liczby ksenofobicznych napaści na Polaków, co niekiedy, oprócz 
aktów otwartej przemocy fizycznej, prowadziło do niszczenia ich domów itp.1 Nie-
pokój budziły sukcesy (zwłaszcza w wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 
2014) skrajnie konserwatywnej i zdecydowanie antyunijnej (oraz co ważne, głoszącej 
hasła antyimigracyjne) Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (United 
Kingdom Independence Party – UKIP) kierowanej przez Nigela Paula Farage’a. 
Następstwem tych nastrojów jest brexit, zapoczątkowany referendum w 2016 roku.

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii – organizacja konsekwentnie dzia-
łająca na zasadzie wolontariatu – pozostaje nadal wartościową szkołą społecznej 
aktywności. Władze, wybierane demokratycznie raz na dwa lata, mają mandat 
zaufania wszystkich organizacji i członków indywidualnych Zjednoczenia. 

Wzrastająca liczba Polaków w Wielkiej Brytanii sprawiła, że wyraziciel ich 
interesów – Zjednoczenie Polskie – zyskiwało na znaczeniu. Organizacja inspiruje 
do aktywności Polaków na Wyspach Brytyjskich, wychodząc z założenia, że tylko 
w ten sposób zyskają oni pozycję, z którą będą musiały liczyć się władze brytyjskie 
i miejscowe związki zawodowe. Jak podkreślano: Aktywność w Związkach Zawodowych, 
zapisywanie się na listy wyborcze, aktywność w brytyjskich partiach politycznych nie 
tylko pomogą w naszych codziennych sprawach, lecz również w naszej integracji w społe-
czeństwie. Wszystko to jest szczególnie ważne w dzisiejszych warunkach ekonomicznych, 
gdy coraz trudniej jest zdobyć i utrzymać pracę. Tak długo jak będziemy postrzegani 
jako zjednoczona, zorganizowana społeczność, będziemy traktowani z należnym nam 
respektem2. 
1  Problem coraz częściej dostrzegają i wyrażają sami Brytyjczycy, zob. np.: J. McDevitt, New figures reveal 

dramatic increase in hate crimes against Polish people, „The Guardian” 2014. 
2  Cyt. za stroną internetową ZP w WB (dostęp: 1.06.2014). 
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Stopniowe wtapianie się tysięcy Polaków z nowej imigracji w społeczeństwo 
brytyjskie (połączone z masowym przyjmowaniem brytyjskich paszportów), stawia 
przed Zjednoczeniem zadanie tym usilniejszego oddziaływania na tę kategorię osób. 
Kierunek wyznaczają wymogi kultywowania polskiego języka i szerzej – polskiej 
kultury, zwłaszcza w odniesieniu do najmłodszego, urodzonego już w Wielkiej 
Brytanii w ostatnich latach, pokolenia Polaków. 

Kluczowe, i nie tracące na znaczeniu, miejsce Zjednoczenia Polskiego w życiu 
społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich trafnie podsumował prezes ZPWB 
dr Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz. Z okazji 65. rocznicy organizacji pisał on w lipcu 
2012 roku: Każda rocznica jest okazją, by przemyśleć przeszłość i zastanowić się nad 
przyszłością. W 65. rocznicę Zjednoczenia Polskiego, pokolenie emigracji wojennej i ich 
dzieci, które włączyły się w działalność Zjednoczenia, mogą być dumne z osiągnięć 
Zjednoczenia. Liczna rzesza kolejnych emigrantów, od uciekinierów z epoki stalinizmu, 
aż po pokolenie Solidarnościowe, miała również swój wkład w działalność Zjednoczenia. 
Jedni i drudzy stworzyli 65-letnią [w 2012 roku – J.T., T.K.] historię Zjednoczenia. 
Natomiast pokolenie wnuków emigracji wojennej, pokolenie dzieci późniejszych emi-
grantów, i ci, którzy przybywają na wyspy od 2004 roku, mają przed sobą czyste kartki 
historii Zjednoczenia, które mogą zapisywać swoimi czynami i osiągnięciami – Polaków 
w Wielkiej Brytanii – tworzących przyszłość Zjednoczenia Polskiego. Zjednoczenia, które 
nadal będzie służyło im i ich dzieciom. (…) Do nowej Polonii zwracam się z apelem: 
zapisujmy wspólnie kolejne kartki historii Zjednoczenia Polskiego – niech będzie 
odzwierciedleniem życia Polaków w Wielkiej Brytanii3. 

3  65 lat Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii 1947-2012 (broszura okolicznościowa), Słowo wstępne 
prezesa ZPWB dr. Włodzimierza Mier-Jędrzejowicza. 



„Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego” są czasopismem publikującym artykuły naukowe poświęcone historii 
wojskowości, bibliotekoznawstwu i informacji naukowej. Prace te są efektem badań 
pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej oraz licznego grona naukowców, 
historyków i bibliotekarzy z innych instytucji wojskowych i cywilnych. 

Komitet Naukowy „Studiów i Materiałów CBW”, kierowany przez dr. Jana
Tarczyńskiego – Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, działającego także 
w polskich ośrodkach historyczno-naukowych w Wielkiej Brytanii, tworzą naukowcy
reprezentujący wojskowe i cywilne ośrodki badawcze z kraju i ze świata.

Celem periodyku jest stworzenie platformy badawczej, dostępnej dla wszystkich
zainteresowanych współczesnymi problemami wojska, jego historią i dokonaniami, 
zagadnieniami obronności kraju, a także bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
w wojsku.

Poglądy i opinie wyrażone na łamach „Studiów i Materiałów Centralnej Biblioteki 
Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” są wyłącznie poglądami i opiniami 
autorów i nie mogą być utożsamiane z poglądami i opiniami Redakcji.


