
Pod redakcją Zbigniewa Kosteckiego

Kalendarz imprez
LISTOPAD
- 27.11.2004 – OBERHAUSEN Zabawa Andrzejkowa 

w Restauracji Gdańskiej Altmarkt 3 46045 Oberhau-
sen

- 27.11.2004 – COMBLAIN (BELGIA) godz. 20.00 
Zabawa Andrzejkowa w polskim ośrodku wypo-
czynkowym Millenium 4180 Comblain-la-Tour,  rue 
du Parc 19

- 27.11.2004 - KOPENHAGA (DANIA) godz. 20.00 
Andrzejki w Domu Polonii, Hermodsgade 24, 1 
piętro, 2200 Kopenhaga N

- 27.11.2004 - STOCKHOLM (SZWECJA) godz. 20.30 
Zabawa Andrzejkowa do tańca gra Marek Pawlak & 
Co, Matlustans Café, Torsgatan 14

- 30.11.2004 – KIEL Spotkanie z Januszem Tychne-
rem i dyskusja na temat „Polskie doświadczenia z 
i w Unii Europejskiej” Hermann Ehlers Akademie, 
Gurlittstr. 3, 24106 KIEL

GRUDZIEŃ
- 04.12.2004  – STUTTGART godz. 18.00 Spotkanie 

przy kawie – Polnische Club Zentrum im Depot, 
Schönbühlstr. 75

- 11.12.2004  – STUTTGART godz. 18.00 Doroczne 
spotkanie opłatkowe i wspólne śpiewanie kolęd, 
Bischof-Moser-Haus, Wagnerstr. 45, Stuttgart-Mitte

- 11.12.2004 – DÜSSELDORF godz. 19.00 Koncert 
Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Bogdana Holowi-
na – pianino, Janusz Muniak – saksofon, Lora Sza-
fran – wokal, w drugiej części piosenki z „Kabaretu 
Starszych Panów”, Freizeitstätte Garath-Düsseldorf, 
Fritz-Erler Str. 21

- 18.12.2004 - ESBJERG (DANIA) godz. 16.30 Występ 
Dziecięcego Chóru „Promyki Słoneczne” z Pniew w 
kościele Sankt Nikolaj Kirke, Kirkegade 58, 6700 
Esbjerg

- 19.12.2004 – ABENRA (DANIA) godz. 16.00 Występ 
Dziecięcego Chóru „Promyki Słoneczne” z Pniew w 
kościele Sankt Ansgars Kirke, Sřndertorv 1, 6200 
Ĺbenrĺ 

- 31.12.2004  – KOPENHAGA (DANIA) godz. 20.00 
Zabawa Sylwestrowa Dom Polonii, Hemodsgade 
24, 1 piętro, 2200 Kopenhaga N

STYCZEŃ
- 08.01.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Spotkanie 

przy kawie – Polnische Club Zentrum im Depot, 
Schönbühlstr. 75

- 09.01.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Koncert 
Bożonarodzeniowy z udziałem artystów polskich 
– St. Eberhard-Domkirche

- 15.01.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Dr Jan 
Koisar „Urlop na Alasce“ wieczór z przeźroczami– 
Bischof-Moser-Haus, Wagnerstr. 45, Stuttgart-Mitte

- 22.01.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Runda dys-
kusyjna z Haliną Straub – Polnische Club Zentrum 
im Depot, Schönbühlstr. 75

Informacje o działalności organizacji polonijnych można także przekazywać
do Grzegorza Przytulskiego, Düsseldorf, Radio Atut, tel. 0211 249 62 04 

Polacy w Estonii 
Według spisów ludności I Republiki Estoń-
skiej (1918-1940) liczebność Polonii utrzymy-
wała się w granicach około 1000-1500 osób. 
Dla zachowania charakteru narodowego 
i pielęgnowania mowy i tradycji polskiej 
18 kwietnia 1928 r. członkowie kolonii pol-
skiej w Tartu (Dorpat) założyli stowarzysze-
nie „Jutrzenka”, które później weszło w skład 
ogólnorepublikańskiego Związku Narodo-
wego Polaków w Estonii „Polonia”.
ZNPwE został założony w Tallinie 30 lipca 
1930 r. i, oprócz tartuskiej, miał oddziały 
terenowe w Narwie oraz Kiviхli. „Polonia” 
realizowała dosyć standardowy dla stowa-
rzyszeń tego rodzaju program działalności. 
Po zajęciu Estonii przez wojska radzieckie 
aktywni działacze związku zostali wysłani 
na Sybir albo straceni w Estonii. Oficjalna 
likwidacja ZNPwE „Polonia” nastąpiła 1 lipca 
1940 r.
W 1988 r. po długiej przerwie „Polonia” jako 
Związek Polaków w Estonii (ZPE) wznowiła 
swoją działalność.  
Większość Polaków mieszkających obecnie 
w Estonii przybyła tu po II wojnie światowej. 
Pochodzą z zachodnich części Ukrainy, Litwy 
i Białorusi, czyli z dawnych ziem wschodnich 
II Rzeczypospolitej. 

Według ostatniego spisu ludności 2000 r. 
w Estonii mieszka 2193 Polaków.
Od trzech lat estońscy Polonusi działają 
w dwóch niezależnych od siebie organi-
zacjach, które wcześnie tworzyły jedyny 
Związek Polaków w Estonii „Polonia”. Od tal-
lińskiej centrali oddzieliły się filie w Narwie 
i Kohtla-Järve, które jako Towarzystwa Kul-
tury Polskiej są autonomiczni. Obecnie ZPE 
„Polonia” zrzesza– Tallin prawie 200 osób 
i Tartu ponad 50.  
Do szczególnych dokonań ZPE należą: prace 
związane z wydaniem polsko-estońskiego 
kwartalnika „Polonia Estońska (2000-2002), 
reaktywowanie ruchu harcerskiego (15 paź-
dziernika 2002 r.) oraz założenie szkółki 
języka polskiego dla najmłodszych dzieci 
(11 października 2004 r.).
16 października 2004 r. odbyło się zebranie 
ZPE „Polonia”, na ktуrym został wybrany 
nowy Zarząd. Przez najbliższe trzy lata nad 
działalnością Polaków w Estonii będą czu-
wali: Alicja Pajur – prezes; Halina Kisłacz – 
zastępca, Lilia Pawłowska – skarbnik, Helena 
Dorofejewa i Damian Skowron. Oddział ZPE 
w Tartu reprezentowany będzie przez Reet 
Pulk-Piątkowska.

NATALIA SINDECKA

Uczestnicy akcji sadzenia lasu Młodej Europy.

Chór Polonia 1898 Düsseldorf
śpiewa od 106 lat
W Düsseldorfie - w jednym z najwięk-
szych skupisk Poznania i Pomorza 30 
czerwca 1898 roku powstał chór męski 
„Koło śpiewu POLONIA”. Założycielem 
chóru był E. Wawrzyniak a dyrygentem, 
Czech z pochodzenia, Wojciech Kolar, 
który prowadził swoich podopiecz-
nych przez 30 lat do sukcesów. 
Dzięki ofiarnej i bezinteresownej pracy 
zarządu liczba członków szybko wzro-
sła do 170 osób! W krótkim czasie chór 
zdobył sobie uznanie na terenie całej 
Nadrenii i Westfalii, zarówno wśród 
Polaków jak też Niemców. 
Po I wojnie światowej zreorganizowa-
no w roku 1918 męski chór „POLONIA” 
i następnie przekształcono go w zespół 
mieszany pod tą samą nazwą, konty-
nuując tradycję. Działalność chóralna 
owocowała nadal sukcesami. W drodze 
do zaszczytów chór  prowadzili kolej-
ni dyrygenci. (Jerzy Krzyżanowski w 
latach 1928-1932 i następnie od 1932 
roku Ludwik Buchartz, Niemiec- wielki 
przyjaciel Polaków).
Po drugiej wojnie światowej życie 
polonijne skupiało się przede wszyst-
kim wokół byłego obozu jenieckiego 
w Düsseldorf - Eller. Byli żołnierze, nie 
mając dokąd powrócić, pozostawali na 
terenie Niemiec zakładając tu rodziny. 
Szukali kontaktu z kulturą i językiem 
polskim. Wstępowali więc do istnieją-
cego już pół wieku chóru. 
Obecnie chór liczy 30 członków. Na 
jego repertuar składają się przede 
wszystkim pieśni kompozytorów pol-
skich, wykonywane a capella, piosenki 
ludowe, pieśni kościelne oraz kolędy. 
Chór bierze udział zarówno w mszach 
św. katolickich jak i ewangelickich 
w języku niemieckim oraz podczas 
nabożeństw międzynarodowych. 
/ekumenicznych/ Chór Polonia 1898 
daje rocznie około 10 koncertów.
W grudniu 1994 r. jako jeden z nielicz-
nych chórów istniejących i działają-

cych w Europie w uznaniu zasług za 
propagowanie sztuki i kultury polskiej, 
otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla 
kultury polskiej“ jedno z najwyższych 
odznaczeń Ministra Kultury i Sztuki.
Z okazji 100-lecia istnienia chóru w 
roku 1998 te same odznaczenia otrzy-

mała większość śpiewaków.
Mózgiem chóru jest prezes Krzysztof 
Nowacki. Dzięki jego staraniom chór 
można usłyszeć nie tylko na uroczysto-
ściach polonijnych w Düsseldorfie. 
Na przełomie ostatnich lat kierownic-
two chóru zorganizowało kilka cie-
szących się dużym zainteresowaniem 
publiczności, występów artystów z 
Polski. Wsród oklaskiwanych na scenie 
w Kolpinghaus i Freizeitstätte Garath 
artystów zobaczylismy m.in.: Bogdana 
Smolenia i Tadeusza Stanisławskego, 
Andrzeja Rosiewicza, Jana Pietrza-

ka, Jana Kobuszewskiego, Tadeusza 
Drozdę, Agnieszke Fatygę, Bogdana 
Lazukę i wielu wielu innych 
Obecnie dyrygentem chóru jest Prze-
mysław Rogala najmłodszy do tej pory. 
Punktem kulminacyjnym działalności 
chóru stał się organizowany od wielu 

lat zawsze w druga sobotę grudnia. 
Wieczór Wigilijny w Düsseldorfie. 
Łamiąc się opłatkiem, przy dźwiękach 
polskich kolęd i zapachu wigilijnych 
potraw, członkowie chóru kultywowu-
ją obyczaje polskiej wśród Polonii.
W tym roku po raz dziesiąty będziemy 
mieli okazję posłuchać kolęd i pasto-
rałek. Tym razem w wykonaniu Lory 
Szafran oraz dwóch słynnych jazzme-
nów Janusza Muniaka (sax) i Bogdana 
Hołowiny (piano), na który zapraszamy 
w dniu 11.12.04 do Freizeitstätte  Düs-
seldorf-Garath.

Występ chóru „Polonia 1898 Düsseldorf”.


