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Forum Polonia jest platformą współdziałania organizacji polonijnych oraz osób 

indywidualnych zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczeństwa 

Irlandii. Forum działa jako sieć wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, 

integracji społecznej oraz obrony interesów mniejszości polskiej w Republice Irlandii. Forum 

promuje pozytywny obraz Polaków i Polski, dociera do Polonii w Irlandii, usprawnia 

komunikację pomiędzy liderami społeczności lokalnej. Organizacja także wspiera ich 

współpracę z partnerami z Polski i ze świata.   

 

Forum Polonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.forumpolonia.org 

 

 

Zrzesza indywidualne osoby - specjalistów  
oraz organizacje polonijne w Irlandii. 

Łączy, buduje więzi, wspiera aktywistów z całej 
Irlandii oraz ludzi, którzy pragną angażować się 
w instytucjach irlandzkich zajmujących się sprawami 
integracji (np. fora integracyjne przy radach miast) 

Działa w oparciu o projekty, wymianę informacji. 
Organizuje Zjazdy i szkolenia. 

Umożliwia podejmowanie wspólnych działań  
na rzecz reprezentowania interesów Polonii. 
Promuje działalność na rzecz Polonii w Irlandii. 
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Cele zostały zrealizowane poprzez: 

 Organizację warsztatów i dyskusję w grupach nad wyzwaniami i szansami, które stoją przed 

środowiskiem polonijnym w Irlandii.  

 Opracowanie wspólnego stanowiska na temat sytuacji Polonii w Irlandii i zaprezentowanie 

zaleceń na temat jej poprawy Panu Aodhánowi Ó Ríordáinowi, TD Ministrowi ds Integracji 

oraz Panu Piotrowi Rakowskiemu, Chargé d’Affaires a.i. Ambasady RP w Dublinie. 

 Spotkanie z Panią Konsul Karoliną Rogulską na temat udzielanego przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych wsparcia organizacjom polonijnym. 

 Wystąpienia liderów polonijnych na temat projektów realizowanych na rzecz Polaków  

w Irlandii oraz działalności reprezentowanych przez nich organizacji. 

 Wystąpienie Pana Wojciecha Białka z Centrum Together – Razem, na temat pozyskiwania 

funduszy na działalność organizacji pozarządowych w Irlandii. 

 Wykład Pani Catherine Heaney na temat budowania wizerunku i prowadzenia skutecznych 

działań lobbingowych dla Polonii w Irlandii. 

 Dokonanie formalizacji organizacji poprzez przyjęcie statutu Forum Polonia wraz ze 

zgłoszonymi poprawkami, przyjęcie nowych członków do organizacji oraz wybór składu 

Komitetu Sterującego i Komisji Rewizyjnej Forum Polonia.  

Program zjazdu został przygotowany w języku polskim i angielskim – załącznik nr.1 

 

Wzmocnienie sieci kontaktów organizacji polonijnych i osób 
indywidualnych zaangażowanych w działania na rzecz lepszej 
integracji Polonii w Irlandii 

Zdobycie praktycznej wiedzy na temat pozyskiwania funduszy  
na działalność organizacji pozarządowych w Irlandii,  
a także budowania wizerunku i prowadzenia skutecznych działań 
marketingowych dla tych organizacji 

Dyskusja nad wyzwaniami i szansami, które stoją przed 
środowiskiem polonijnym w Irlandii i opracowanie wspólnego 
stanowiska dla instytucji irlandzkich 

Sformalizowanie struktury Forum Polonia, aby jeszcze lepiej 
służyła Polonii w Irlandii 
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UCZESTNICY 

Gośćmi honorowymi Zjazdu Forum Polonia byli: 

 Aodhán Ó Ríordáin, TD Minister ds Integracji, 

 Piotr Rakowski, Chargé d’Affaires a.i. Ambasady RP w Dublinie,  

 Karolina Rogulska, Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Irlandii, 

 Catherine Heaney, DHR Communications. 

 

W Zjeździe uczestniczyło 40 aktywistek i aktywistów z terenu całej Irlandii. Były to osoby indywidualne 

pracujące m.in. na rzecz takich instytucji, jak SIPTU, UCD, Trinity College w Dublinie, jak i 

reprezentanci następujących organizacji: 

 Black Box, 

 Cairde, 

 Centrum Together-Razem, 

 Discover Poland, 

 Eagles Basketball Club, 

 FIPICA, 

 Forum Pomoc Bezrobotnym - FPB JobSeekerSite.info, 

 Medicus Polish Basket, 

 Polish Art Festival, 

 Polska Społeczna Szkoła w Carlow, 

 Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne, 

 Stowarzyszenie "Biblary", 

 Twórcze Spotkania Biznesowe, 

 ZHP Ireland. 

 

LOKALIZACJA 

Zjazd został zorganizowany w Hotelu Bewley’s w Dublinie. 

 

ORGANIZATORZY ZJAZDU 

 Agnieszka Wieczorkowska, 

 Artur Banaszkiewicz, 

 Barnaba Dorda, 

 Dominika Topolska, 

 Gosia Ciepichal, 

 Katarzyna Dobaj. 
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Warsztaty mające na celu określenie sytuacji Polonii 

w Irlandii oraz wypracowanie wspólnych zaleceń dla 

irlandzkich władz odbyły się w sobotę, 6 grudnia br., w Hotelu 

Bewley’s w Dublinie. Uczestniczyli w nich aktywiści i 

aktywistki z całej Irlandii. Puntem wyjścia dla pracujących w 

grupach zespołów roboczych był złożony w maju 2014 roku 

dokument, będący zaleceniami do narodowej polityki 

integracyjnej władz irlandzkich, opracowany przez Forum Polonię – Submission on Ireland’s National 

Integration Strategy to the Department of Justice and Equality. Grupy robocze pracowały nad 

zaleceniami biorąc pod uwagę następujące obszary tematyczne: edukację, kulturę, rynek pracy, 

opiekę socjalną oraz zaangażowanie społeczne i polityczne. Wspólnie wypracowane stanowisko oraz 

zalecenia zostały zaprezentowane w czasie Zjazdu Forum Polonia Panu Aodhánowi Ó Ríordáinowi, 

TD Ministrowi ds Integracji oraz Panu Piotrowi Rakowskiemu, Chargé d’Affaires a.i. Ambasady RP w 

Dublinie. Moderatorami dyskusji były następujące osoby: Emilia Marchelewska, Artur Banaszkiewicz, 

Barnaba Dorda, Justyna Cwojdzińska, Wojciech Białek, Niamh Nestor i Anna Gapińska.  

Sytuacja Polonii w Irlandii 

 Polskie środowisko emigracyjne jest stosunkowo 

młode, zarówno demograficznie, jak i pod względem 

długości pobytu w Irlandii.   

 Stopień znajomości języka angielskiego w dalszym 

ciągu jest barierą uniemożliwiającą pełne 

zaangażowanie społeczne i polityczne. 

 Słaba znajomość irlandzkiego systemu władzy oraz instytucji rządowych wpływa na brak 

angażowania się politycznego Polonii w Irlandii oraz brak podejmowania działań 

lobbystycznych w sprawach dotyczących mniejszości polskiej na Zielonej Wyspie.  

 Istnieje niewielka ilość programów pomocowych ukierunkowanych na społeczność polonijną, 

wdrożonych przez rząd i jego agencje. 
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1. Edukacja  

 Podniesienie świadomości znaczenia nauki języka ojczystego dla rozwoju umiejętności 

językowych dzieci dwujęzycznych, zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli oraz 

specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.    

 Obowiązkowe uregulowanie i wprowadzenie zasad polityki ochrony dzieci (Child Protection) 

we wszystkich szkołach uzupełniających. 

 Uznanie przez Państwo szkolnictwa uzupełniającego w Irlandii, a także zachęcanie 

irlandzkich szkół do nawiązywania współpracy ze szkołami uzupełniającymi.  

 

2. Kultura 

 Zacieśnienie współpracy lokalnych twórców z władzami miasta oraz agencjami 

odpowiedzialnymi na rozwój i promocję kultury. Zachęcanie do tworzenia lokalnych 

partnerstw na rzecz rozwoju i promocji kultury.  

 Tworzenie lokalnych miejsc spotkań środowisk artystycznych dostępnych dla wszystkich, 

uwzględniając wielokulturowość lokalnej społeczności. 

 Prowadzenie programów grantowych umożliwiających promocję kultury i sztuki  

w środowiskach wielokulturowych.   

 Wspieranie współpracy z irlandzkimi mediami umożliwiając tym samym szerszy dostęp  

do informacji na temat realizowanych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.  

 

3. Pomoc społeczna 

 Wprowadzenie większej ilości programów pomocowych dedykowanych obywatelom Unii 

Europejskiej.  

 Zadbanie o równy dostęp do informacji na temat przysługujących świadczeń oraz zwalczanie 

dyskryminacji w dostępie do świadczeń socjalnych z uwagi na barierę językową.  

 

4. Rynek pracy 

 Większa dostępność do informacji w języku polskim na temat praw przysługujących 

pracownikom.  
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 Zwiększenie dostępu dla obcokrajowców do etatów w instytucjach publicznych i rządowych 

oraz szkołach. 

 Wprowadzenie ulg podatkowych dla pracodawców motywujących swoich pracowników do 

rozwoju kompetencji językowych poprzez udział w szkoleniach językowych.  

 Zatrudnianie w instytucjach pracy pracowników kontraktowych świadczących pomoc oraz 

swoje usługi w języku polskim. 

 

5. Zaangażowanie społeczne i polityczne (zalecenia) 

 Podniesienie świadomości na temat irlandzkiego systemu władzy, instytucji rządowych oraz 

systemu głosowania w Irlandii wśród migrantów.  

 Wspieranie budowania sieci kontaktów oraz podejmowania działań lobbingowych na rzecz 

mniejszości narodowych tworzących irlandzkie społeczeństwo.  

 Walka z dyskryminacją wynikającą z istnienia bariery językowej i utrudnionym przez to 

dostępem do informacji. 

 Zapewnienie reprezentacji interesów mniejszości narodowych we władzach irlandzkich na 

szczeblu generalnym oraz lokalnym.  

 Zachęcanie środowisk migracyjnych do partycypowania w podejmowaniu decyzji na szczeblu 

lokalnym poprzez wspieranie tworzenia partnerstw między partiami politycznymi  

a organizacjami zajmującymi się aktywizacją obywatelską migrantów. 

 Tworzenie programów grantowych wspierających i rozwijających zaangażowanie społeczne  

i polityczne migrantów w Irlandii.  

 

Wykład na temat pozyskiwania funduszy na 

działalność organizacji pozarządowej w Irlandii poprowadził 

Pan Wojciech Białek, Dyrektor Centrum Together - Razem  

z Cork. W swoim wystąpieniu wskazał on na trzy główne 

źródła przepływu środków na działalność organizacji 

pozarządowych w Irlandii: fundusze z Unii Europejskiej 

rozdysponowane przez irlandzkie agencje narodowe, 

narodowe fundusze o zasięgu ogólnoirlandzkim – tematyczne i specjalistyczne oraz fundusze lokalne 

– najczęściej rozdysponowywane przez małe ośrodki.  
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Jak zauważył prelegent istnieje mała ilość grantów przeznaczonych na programy dla grup 

migrantów z Unii Europejskiej, zaś duża ilość środków finansowych skierowana jest na realizacje 

programów dedykowanych dla uchodźców oraz obywateli państw trzecich. Wiele programów 

grantowych już się zakończyła i nie ma jeszcze aktualnych danych na temat nowych.  

W zależności od charakteru działania organizacji/ projektu zostały wskazane następujące 

źródła finansowania: 

1. Edukacja 

 EInclusion Fund (ASC Initiative); Dept of An Taoiseach; granty dla organizacji i stowarzyszeń na 

szkolenia w zakresie IT oraz rozwój nowych technologii. 

 Fund for Integration of Legally Resident Immigrants; Department of Justice, Equality and Law 

Reform; POBAL; granty dla NGOs i partnerstw lokalnych na kursy językowe (w chwili obecnej 

zamknięty, ale z potencjałem do uruchomienia).  

 Community Education Grant; Vocational Education Committee (VEC); granty dla organizacji oraz 

stowarzyszeń na kursy.  

 Loreto Foundation Fund; Siostry zakonu Loretto; granty dla grup, organizacji oraz stowarzyszeń 

na naukę języka i np. antyrasizm.  

 Development Education Funding; Irish Aid; granty dla szkół i instytucji edukacyjnych na programy 

edukacyjne.  

 Koch Foundation Grant; Koch Foundation; granty dla szkół katolickich na projekty edukacyjne  

i medialne.  

 

2. Kultura 

 Artist in the Community Scheme; National Development Agency for Collaborative Arts; granty dla 

artystów w lokalnych społecznościach na badania i rozwój oraz mentoring.  

 The Arts Council Fund; The Arts Council; granty dla sektora NGO, partnerstw lokalnych, instytucji 

publicznych i szkół na promocję wszelkich form sztuki. 

  National Grant; Failte Ireland; granty dla organizacji, stowarzyszeń oraz biznesów na 

finansowanie przedsięwzięć/wydarzeń.  

  Culture Ireland Fund; Culture Ireland; granty dla grup i organizacji na promocję irlandzkiej kultury 

za granicą (imprezy, koncerty, występy).  

  Development Education Funding; Irish Aid; granty dla szkół i instytucji edukacyjnych na promocję 

irlandzkiej kultury za granicą.  
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3. Integracja społeczna 

 Community Services Programme; Department of Rural, Community & Gaeltacht Affairs; granty 

dla organizacji pośrednich np. lokalnie działające LEADER, Partnership Companies, Community 

Partnerships czy Údarás (partnerstwa lokalne tylko – maksimum 5 dużych konsorcjów) na 

integrację lokalnych społeczności w tym migrantów głownie poprzez programy integracji 

zawodowej.  

 Community Fund 2014; Department of Rural, Community & Gaeltacht Affairs; granty dla 

organizacji pośrednich np. lokalnie działające LEADER, Partnership Companies, Community 

Partnerships czy Údarás (partnerstwa lokalne tylko - max 5 dużych konsorcjów) na integrację 

społeczności lokalnych w tym migrantów. 

 General Fund; Biuro Ministerstwa ds. Promocji Integracji Migrantów; granty dostępne: 

1) pośrednio poprzez instytucje urzędu miasta, organizacje sportowe, organizacje religijne oraz  

2) bezpośrednio w minimalnym zakresie – program grantowy dedykowany jest działaniom 

promującym integrację.  

 Dormant Accounts; Department of Rural, Community & Gaeltacht Affairs; granty dla instytucji 

publicznych oraz organizacji pozarządowych na wspieranie integracji, włączanie społeczne (nie 

tylko migranci) głównie z obszarów objętych specjalnym wsparciem RAPID.  

 

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 Caring Community Grants; Community Fundation; granty dostępne dla grup i organizacji na 

włączanie grup ryzyka wykluczenia (migrantów, seniorów, osób z niepełnosprawnością,  

jak i LGBT). 

 AJ Muste - Social Justice Fund; The A.J. Muste Memorial Institute; granty dla organizacji 

pozarządowych, lokalnych partnerstw, instytucji publicznych oraz szkół na ochronę praw 

człowieka.  

 Stephen's Green Fund; St Stephen's Green Trust; granty dla organizacji pozarządowych  

o statucie Charity na działalność profilaktyczną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  

i walkę z biedą. 

 National Lottery Grant Scheme – HSE; National Lottery Ltd; granty dla grup i organizacji  

(z Ltd oraz Charity) na wspieranie osób wykluczonych oraz chorych.  

 ESB Electric AID Ireland grant; ESB; granty dla grup i organizacji na walkę z bezdomnością, 

samobójstwami oraz psychoterapię.  

 

5. Małe granty 

 Local City Council Small Grants Scheme; Local City; granty dla grup i organizacji na realizację 

małych projektów.  
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 EIL Seed Fund Micro Grant Scheme; EIL Intercultural Learning; granty dla grup i organizacji dla 

wolontariuszy powracających z programów europejskich. 

 The Small Grant Round; The Ireland Funds; granty dla grup i organizacji na sztukę, rozwój 

społeczny i edukację. 

 Culture Ireland Fund; Culture Ireland; granty dla grup i organizacji na promocję irlandzkiej kultury 

za granicami – występy, koncerty i imprezy. 

 Development Education Funding; Irish Aid; granty dla szkół i instytucji edukacyjnych na promocję 

irlandzkiej kultury za granicą.  

 

Wsparcia organizacji polonijnych udzielane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

Podczas Zjazdu Forum Polonia miało miejsce spotkanie z Panią Konsul Karoliną Rogulską, 

która opowiedziała o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów ze 

środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Polskiej Ambasady w Dublinie.  

W ramach tzw. współpracy projektowej z Ambasadą, można wnioskować o dofinansowanie 

projektów, do połowy poniesionych kosztów, w dwóch obszarach: szkolnictwo polskie poza granicami 

oraz kultura i sztuka. Odpowiednio opisane projekty na rok następny, wraz z preliminarzami 

finansowymi, składa się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Dublinie, w dwóch terminach: we 

wrześniu roku poprzedniego, oraz marcu roku rozrachunkowego.  

Podczas swojego wystąpienia Pani Konsul uwrażliwiła uczestników na aspekt odpowiedniego 

dokumentowania – raportowania zrealizowanych przedsięwzięć, które były współfinansowane przez 

Ambasadę RP, co stanowi ważny warunek uzyskania wsparcia finansowego przez organizację w roku 

następnym.   

   

Podczas Zjazdu Forum Polonia aktywiści i aktywistki  

z całej Irlandii mieli możliwość zaprezentowania projektów oraz 

przedstawienia działalności ich organizacji uczestnikom 

spotkania, w tym gościom honorowym: Aodhánowi Ó 

Ríordáinowi, TD Ministerowi ds Integracji, Piotrowi 

Rakowskiemu, Chargé d’Affaires a.i. Ambasady RP w Dublinie 



 

11 
 

oraz Pani Konsul Karolinie Rogulskiej.  

Podczas tej części spotkania następujące osoby zaprezentowały niżej wymienione projekty  

i opowiedziały o działalności reprezentowanych przez nich organizacji: 

 Agnieszka Wieczorkowska, drużynowa Gromadki Skrzatów ZHP SMARTusie  

z Dublina przybliżyła działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Irlandii (www.zhp.ie). Pomimo 

iż organizacja działa w Irlandii dopiero od 3 lat, dynamicznie rozwija się i powiększa grono swoich 

członków. W chwili obecnej liczy 310 osób - dzieci i młodzieży oraz kadry, która prowadzi zajęcia 

wychowawcze w takich miastach jak Dublin, Cork, Limeryk, Wexford, Waterford i Shannon. 

Prelegentka zwróciła w swoim wystąpieniu uwagę na cel organizacji oraz walory wychowawcze 

harcerskiej metody pacy z dziećmi i młodzieżą w Irlandii.  

 Anna Anna Tchorzewska Geoghegan zaprezentowała The Black Box, którego celem jest 

wspieranie i promocja sztuki w Irlandii (www.blackboxbelfast.com).  

 Emilia Marchelewska i Sara Bojarczuk (The Cairde) na podstawie przedstawionego projektu 

pn. Be aware. Be well. Migrant Mental Health Iniciative scharakteryzowały problemy dotykające 

mniejszości narodowych w Irlandii, jak i wskazały zalecenia mające na celu poprawę stanu 

zdrowia psychicznego migrantów (www.cairde.ie). 

 Grzegorz Zatorski (Discover Poland) przedstawił efekty zrealizowanych w bieżącym roku dwóch 

projektów (wystawy o Powstaniu Warszawskim oraz konferencji na temat udziału Polski i Irlandii 

w drugiej wojnie światowej. Podczas swojego wystąpienia zaprezentował również dwa nowe 

projekty, które będą realizowane w 2015 roku.  

 Jarek Bugalski opowiedział o idei projektu pn. Can’t Stop, którego celem jest zbieranie funduszy 

na organizacje charytatywne oraz przedstawił działalność i osiągnięcia polskiego klubu 

sportowego Medicus Polish Basket z Dublina.   

 Justyna Cwojdzińska (dyrektor Polish Arts Festival - PAF) przybliżyła zgromadzonym cele 

organizowanego co roku Festiwalu Sztuki Polskiej (www.polishartfestival.ie), jak i przedstawiła 

nowy projekt (Spotkania Polish Women's Network) realizowane w ramach wspomnianego 

wcześniej przedsięwzięcia. 

 Katarzyna Muniak zaprezentowała misję Twórczych Spotkań Biznesowych, których celem jest 

dzielenie się wiedzą, wsparcie, wzajemna motywacja orz networking przedsiębiorczej Polonii  

w Irlandii. 

 Marta Tarnowska i Ryszarda Danilczenko z Polskiej Społecznej Szkoły w Carlow opowiedziały 

o realizacji w Irlandii Pierwszego Międzyszkolnego Konkursu Rękodzieła Ludowego, 

realizowanego w drugiej połowie 2014 roku (www.polskaszkolacarlow.ie).  

 Remidiusz Dechnik oraz Marcin Jezewski – zaprezentowali działalność FIPICA - Fingal Ireland 

Poland Inter-Cultural Association (www.fipica.org), której celem jest zwiększenie integracji 
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społecznej m.in. poprzez organizowanie wydarzeń sportowych i kulturalnych zwiększających 

świadomość na temat różnic kulturowych.    

 Wojciech Białek – dyrektor Centrum Together-Razem przedstawił szeroki wachlarz działalność 

swojej organizacji oraz zaprezentował realizowane przez nią projekty (www.together-razem.org). 

 Wojciech Kostka z Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego przedstawił działalność 

Polskiej Szkoły Kleks w Arclow Co.  Wicklow.  

 

Gościem Zjazdu Forum Polonia była Pani Catherine Heaney z firmy DHR Communications, 

która podczas swojego wykładu zaprezentowała strategie budowania wizerunku organizacji 

pozarządowej działającej na rzecz Polonii w Irlandii. Prelegentka podkreśliła kluczowe elementy 

prowadzenia skutecznej kampanii lobbystycznej, takie jak budowanie marki organizacji, silnej sieci 

współpracy (networkingu) oraz strategii medialnej.  

Budując markę organizacji należy pamiętać o prostocie przekazu, ułatwiającym jego użycie w 

przestrzeni medialnej oraz konsekwentnym jego stosowaniu we wszystkich materiałach 

marketingowych. Budowaniu pozytywnego wizerunku marki organizacji sprzyja wprowadzenie zasad 

oraz ładu korporacyjnego, jak i pozyskanie eksperckiego patronatu z danej dziedziny (np. wsparcia 

byłego polityka), oraz budowanie różnego rodzaju partnerstw między organizacjami, grupami 

interesariuszy, jak i przedstawicielami rządu i irlandzkimi partiami politycznymi. W tym aspekcie 

zachęcała do kontaktów bezpośrednich oraz mniej formalnych, które sprzyjają swobodnej 

współpracy. 

Prelegentka wskazywała na potrzebę współdziałania i budowania kolacji na szczeblu lokalnym 

generalnym, jak i europejskim, skupieniu się na pozyskiwaniu zwolenników i partnerów do realizacji 

przedsięwzięć lobbystycznych oraz pozyskiwaniu poparcia społecznego za pomocą mediów 

społecznościowych. Na poziomie współpracy z mediami niezbędne jest przygotowanie strategii 

medialnej na poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym, spójnej w przekazie, angażującej osoby 

społecznie rozpoznawalne oraz ekspertów w danych dziecinach.    

Kierując się wyżej wymienionymi zaleceniami możliwe jest budowanie wizerunku silnej organizacji, 

zaangażowanej w sprawy społeczne, skutecznie lobbującej dzięki rozwiniętej sieci kontaktów  

i posiadanym wpływom.  
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Jednym z celów zorganizowanego Zjazdu była formalizacja Forum Polonia, przyjęcie statutu 

organizacji oraz wybranie Komitetu Sterującego i członków Komisji Rewizyjnej. Cel ten został 

osiągnięty. Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło statut Forum Polonia wraz ze zgłoszonymi 

poprawkami. W dniu wejścia w życie przyjętego statutu traci moc Karta Forum Polonia. 

W czasie Zjazdu przyjęto do Forum Polonia nowych członków (36 osób reprezentujących 15 

organizacji polonijnych z całej Irlandii), spośród których rekomendowano 12 kandydatów do Komitetu 

Sterującego Forum Polonia. W wyniku tajnego głosowania do 7-osobowego Komitetu Sterującego 

weszły następujące osoby: Niamh Nestor, Barnaba Dorda, Agnieszka Wieczorkowska, Artur 

Banaszkiewicz, Dominika Topolska, Justyna Cwojdzińska i Katarzyna Dobaj. Komisję Rewizyjną 

Forum Polonia wybrano spośród 6 kandydatów. Tworzą ją przedstawiciele różnych organizacji z 

terenu całej Irlandii: Wojciech Białek (Centrum Together-Razem), Wojciech Kostka (Polsko-Irlandzkie 

Stowarzyszenie Edukacyjne), Emilia Marchelewska (CKU, Cairdre), Joanna Dobosz-Chudy oraz Olaf 

Berthold (FIPICA). 
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Załącznik numer 1. 

 


