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Kalendarz imprez
GRUDZIEŃ
- 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 Holo-
wina – pianino, Janusza Muniaka – saksofon, Lory 
Szafran – wokal, w drugiej części piosenki z „Kaba-
retu Starszych Panów”, Freizeitstätte Garath-Düs-
seldorf, Fritz-Erler Str. 21

- 11.12.2004 – UTRECHT (HOLANDIA) W ramach 
spotkań klubu Cinema Polska wyświetlony zosta-
nie film  „Żurek” z Katarzyną Figurą i Zbigniewem 
Zamachowskim. Utrecht - Marnix Academie

- 11.12.2004 - KOPENHAGA (DANIA) godz. 16.00 
Uroczysta kolacja wigilijna Dom Polonii, Hermods-
gade 24, 1 piętro, 2200 Kopenhaga N

- 12.12.2004 – BERINGEN (BELGIA) Uroczystości 
Barbórkowe Święta Górników organizowane przez 
Związek Polaków w Belgii w Domu Polonii Laan op 
Vurten 83,  3582  Beringen-Mijn

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

- 23.12.2004 – BERLIN godz. 19.30 Emisja filmu 
„Popiół i Diament” w reż. Andrzeja Wajdy w kinie 
Arsenal w Berlinie

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

- 31.12.2004 – BERINGEN (BELGIA) Zabawa Sylwe-
strowa w Domu Polonii Laan op Vurten 83,  3582  
Beringen-Mijn

- 31.12.2004 – STOKHOLM (SZWECJA) godz. 20.00 
Zabawa Sylwestrowa w Restaurang WKB Globen, 
Palmfeltsvägen 1A, Sztokholm

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

- 29.01.2005 – NOORDWIJK (HOLANDIA) Wielki 
Polski Bal Karnawałowy – Hotel Oranje w Noor-
dwijk

LUTY
- 05.02.2005  – STUTTGART godz. 17.00 Polska 

zabawa karnawałowa w Karl Adams Haus, Hospi-
talstr. 26, Stuttgart-Mitte
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„Złota Rybka” - promujmy artystów
Delegacji amerykańskiej 
- Polish Women’s Allian-
ce of America z siedzibą 
w Chicago przewodniczyła 
Virginia Sikora - National 
President, w towarzystwie 
Bogumiły Padowski - Dyrek-
tor ds. Członkowstwa. Ze 

strony kanadyjskiej - Anna 
Szufnara, przewodnicząca 
ZG FPK reprezentowała 
Federację Polek w Kanadzie, 
a towarzyszyły jej członkinie 
Ogniw  Federacji z Ontario. 
Po przedstawieniu charakte-
rystyki  i zakresu pracy obu 
organizacji, dyskutowano 
na tematy dotyczące pro-
blemów kobiet na emigracji, 
organizacji polonijnych, 
a szczególnie na temat 
potrzeby zreaktywowania 
Światowego Zjednocze-
nia Polek. Organizacja ta 
powstała w 1978 r. w Toron-
to i miała  dotychczas trzy 
Światowe Zjazdy: w 1978 r. 
w Toronto, w 1984 w Lon-
dynie i w1992 r w Krakowie. 
Na zjeździe w Krakowie, 
mandat prowadzenia Świa-
towego Zjednoczenia Polek 
otrzymała Federacja Polek 

w Kanadzie z przewodni-
czącą Aliną Kennedy. Celem 
Federacji jest przywrócenie 
aktywności ŚZP, odnowienie 
kontaktów z polonijnymi 
organizacjami kobiecymi, 
jak i z indywidualnymi oso-
bami oraz zorganizowanie 
IV Światowego Zjazdu 
w 2006 r. w Toronto. 
Najważniejszymi celami ŚZP 
są współpraca i koordyno-
wanie działalności organiza-
cji Polek w świecie dla dobra 
sprawy polskiej, niesienie 
pomocy rodakom w kraju 
i zagranicą, walka o pra-
wa Polek na Wschodzie, 
utrzymanie polskości na 
emigracji, reprezentowanie 
Polek na forum światowym, 
dążenie do pełnego równo-
uprawnienia kobiet oraz roz-
szerzenie pracy z młodzieżą. 
Jednym z zamiarów ŚZP 

jest stworzenie w internecie 
Ośrodka Informacyjno-
Koordynacyjnego w celu  
zbierania i przekazywania 
informacji o wydarzeniach 
kulturalnych, konferencjach, 
grantach, stypendiach dla 
młodzieży oraz możliwo-
ściach znalezienia pracy. 
Chcemy przedstawić syl-
wetki interesujących osób 
polskiego pochodzenia, 
stworzyć ośrodek pomocy. 
Naszą szczególną troską jest 
zainteresowanie młodzieży 
polonijnej współpracą z or-
ganizacjami polonijnymi. 
Dlatego też, organizujemy 
szereg spotkań z wybitnymi 
Polakami reprezentującymi 
sztuki piękne, biznes oraz 
media w Toronto. Obecnie 
trwają przygotowania do 
zorganizowania przez ŚZP 
konkursu internetowego dla 

młodych artystów pt. „Złota 
Rybka”, który odbędzie się w 
maju 2005 r.
Liczymy również na sys-
tematyczne rozszerzanie 
kontaktów z kobiecymi 
organizacjami polonijnymi 
na świecie. Szczególnie cie-
szymy się z owocnego spo-
tkania ze Związkiem Polek 
w Ameryce, którego wyni-
kiem jest propozycja Virgini 
Sikory do zorganizowania 
następnej konferecji w Chi-
cago w przyszłym roku. 
Organizacje i osoby indy-
widualne zainteresowane 
członkostwem Światowego 
Zjednoczenia Polek prosimy 
o kontakt: Anna Szufnara 
Federacja Polek w Kanadzie 
416-245-5825, aszufna-
ra@hotmail.com. Więcej 
informacji www.federacja-
polek.ca

Kongres Polonii
Niemieckiej w New Jersey
W dniu 2 grudnia 2004 
w hotelu Pirme Suites w 
Secaucas w New Jersey 
odbyło się spotkanie 
choinkowe 20 osobowej 
grupy Kongresu Polonii 
Niemieckiej z wicepre-
zesem Kongresu Polonii 
Amerykańskiej Ludwi-
kiem Wnekowiczem. 
Spotkanie zaszczycił 
również swoją obec-
nością dyrektor Feliks 
Bruks oraz członkowie 
Polskiego Klubu Biz-
nesu między innymi 
Marek Lyzwinski, 
Henryk Rozek, Jerzy 
Lesniak i wielu innych. 
Tygodniowy pobyt 
polonijnej grupy z Nie-
miec przygotowało 
polonijne biuro podró-
ży „Classic Travel” pani 
Małgosi Majcherczyk.
Stronę niemiecką reprezen-
tował prezes kongresu Zbi-
gniew Kostecki oraz grupa 
lekarzy Polskiego Towarzy-
stwa Medycznego w Niem-
czech i adwokaci z VPJ z 
mecenasem Andrzejem 
Reminem z Kolonii. Jurek 
Majcherczyk  współodkryw-
ca Canionu Colca i  prezes 
Klubu Podróżnika w No-
wym Jorku wygłosił referat 
o polskich odkrywcach, 
szczególnie o odkryciach 
w Ameryce Południowej. 
40 uczestników spotkania 
zaproponowało zacieśnie-
nie współpracy pomiędzy 
Kongresem Polonii Ame-
rykańskiej a Kongresem 
Polonii Niemieckiej. Prezes 
Henryk Wnekowicz opo-
wiedział o najnowszych 
wydarzeniach polonijnych 
w stanach New Jersey i New 
York. Członkowie Klubu 
Biznesu pytali o możliwości 

współpracy z klubami tego 
typu z Niemiec i Europy.
Uczestnicy wycieczki wzięli 
też udział w zapaleniu cho-
inki w Rockefeler Center. 

Stwierdzono jednogłośnie, 
że następne spotkania 
polonijne należy już plano-
wać na kolejne miesiące. 
Polonijne spotkania amery-

kańsko-niemieckie powinny 
być początkiem szerszych 
konsultacji naszej wielomi-
lionowej diaspory.

JOSEPH KREBS

W sobotę 30 paź-
dziernika  w wind-
sorskiej Art Gallery, 
w „Rodzik Confe-
rence Room” odbyły 
się obrady dwóch 
ważnych polonijnych 
organizacji kobie-
cych: Federacji Polek 
w Kanadzie i Związku 
Polek w Ameryce.
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