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Świadomi zmian związanych z masową migracją Polaków w ostatnich latach i wynikających z niej
potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży nauczyciele polonijni krajów nordyckich dostrzegają
konieczność współdziałania na obszarze tych krajów oraz podjęcia współpracy z instytucjami i
organizacjami w Polsce i poza jej granicami odpowiedzialnymi za edukację i kulturę młodych
pokoleń Polaków.
Inicjatywa stworzenia wspólnej organizacji oświatowej, Skandynawskiej Unii Oświaty Polonijnej,
narodziła się na spotkaniu w Malmoe jesienią 2009 r. Jej kontynuacją było powołanie
Tymczasowego Komitetu Założycielskiego SUOP w Sztokholmie w kwietniu 2010 r. Komitet
powołał Tymczasową Radę oraz przygotował dokumenty założycielskie Unii. Na pierwszym
Forum Unii w dniu 7 listopada 2010 r. w Kopenhadze zostały wybrane i ukonstytuowały się władze
Unii w osobach:
Przewodnicząca Rady Unii - Maria Małaśnicka Miedzianogóra – TKOP w Danii,
Vice- przewodnicząca Rady Unii - Danuta Kral –Leszczyńska - PTOK w Finlandii,
Sekretarz Rady Unii - Magdalena Ihnatowicz- Polska Szkoła w Bergen w Norwegii,
Skarbnik Unii- Ewa Rybacka – ZNP w Szwecji,
Członek Rady Unii - Jacek Jurkowski – ZNP w Szwecji
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Janus- Hiekkaranta – PTOK w Finlandii.
Chcąc stworzyć możliwość przyłączania się organizacji oświatowych działających we wszystkich
krajach nordyckich, Forum Unii postanowiło rozszerzyć jej nazwę, nawiązując do wspólnych
tradycji i historii łączących te kraje i mających wpływ na ich systemy edukacyjne.
Nordycka Unia Oświaty Polonijnej jest stowarzyszeniem niezależnych i demokratycznych
organizacji, których celem jest rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
nauczaniu języka polskiego jako ojczystego i obcego oraz propagowaniu kultury polskiej w krajach
nordyckich.
Unia deklaruje chęć wymiany doświadczeń, opinii i ekspertyz między organizacjami i instytucjami,
zarówno polskimi jak i polonijnymi oraz informowania o podjętych inicjatywach.
Unia deklaruje gotowość podjęcia wszechstronnej współpracy z wszystkimi organizacjami i
instytucjami w Polsce i poza jej granicami wspierającymi rozwój oświaty polonijnej i kultury
polskiej.
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