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Kalendarz imprez
LUTY
- 12.02.2005  – STUTTGART godz. 18.00 Spotkanie 

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

- 16.02.2005 R. HANNOVER Spotkanie Klubu Inte-
ligencji Katolickiej (KIK) w Domu Parafialnym. 
Temat wykładu: “Poezja romantyczna XIX wieku” . 
Zapraszamy wszystkich stałych członków i nowych 
symantyków na nasze spotkania. Polska Misja 
Katolicka, Stilleweg 12B, 30655 Hannover.

- 18.02.2005  LÜBECK godz. 19.00 “Wesele” Kommu-
nales Kino, Mengstrasse 35, Lübeck

- 19.02.2005 OBERSDORF Mistrzostwa Świata z 
Małyszem Informacje i rezerwacja: Emilian Richter 
Tel. 07171 / 85667 

- 19.02.2005 HAMBURG godz. 20.00 Towarzystwo 
Wzajemnej Emigracji - kabaret Rekontra zaprasza 
Tel.: 040-410 6877 - Restauracja Luisenhof - Am 
Luisenhof 1

- 22.02.2005 HAMBURG 19.00 w salce parafialnej 
kościół Św. Józefa - Spotkanie organizacyjne IX 
Festynu Polonijnego w Hamburgu - kontakt 040-
608 2547 

- 26.02.2005 STUTTGART Wrocław dwóch pokoleń 
- PSSK 

MARZEC
- 3.03.2005 - Koncert: Państwowy Zespół Ludowy 

Pieśni i Tańca „Mazowsze“ godz.20.00 (chór, soliści, 
balet i orkiestra) Stadthalle Leonberg, Römerstraße 
110 Kartentelefon: 07152-975510, 07152-975511 Stad-
thalle Leonberg & K-Promotion Kiel

KWIECIEŃ
- 23.04.2005 r. - zostanie odsłonięta tablica upamięt-

niająca wejście Polski do Unii Europejskiej. Uro-
czystość odbędzie się w Kleve – mieście Ottona III, 
przyjaciela Bolesława Chrobrego i Św. Wojciecha 
i zostali na nią zaproszeni przedstawiciele Episko-
patu Polski i Niemiec, konsulowie Litwy, Czech, 
Francji i Włoch, przedstawiciele Bundestagu, Landu 
i władz lokalnych. Obecni będą narodowi przedsta-
wiciele z 12 państw NATO z miejscowości Kalkar. 
Tablica ta przedstawiać będzie spełnienie wizji 
Ottona III – Słowianie należą w pełni do Europy.
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Internet:  www.vpj.info

Stowarzyszenie istnieje od 
1999 roku. Warunkami przynależno-
ści są studia prawnicze i znajomość 
języka polskiego. Stowarzyszenie 
zrzesza prawników w szerszym 
rozumieniu czyli adwokatów, dorad-
ców prawnych oraz prawników, 
pracujących w innych niż typowych 
zawodach prawniczych z terenu 
całych Niemiec.

Zrzeszenie organizuje coroczne 
seminaria na tematy prawne. Zawsze 
są to tematy dotyczące aktualnych 
zmian prawnych, które mogą w istot-
ny sposób dotyczyć osób z Polski 
mieszkających w Niemczech lub samej 
Polski. W ubiegłych latach odbyły się 
seminaria zajmujące się sprawami 
rentowymi, nadawania obywatelstwa 
niemieckiego (po zmianie niemieckiej 
ustawy o obywatelstwie), dostępu 
obywateli polskich do rynku pracy na 
terenie Niemiec. W roku 2004 miały 
miejsce aż dwa seminaria (wiosną i je-
sienią 2004) i obydwa były poświęcone 
sprawom przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej i wynikających z tego 
zmian prawnych dla osób i firm.
Seminaria VPJ służą wymianie zdań 
i doświadczeń. Wygłaszane są referaty 
tematyczne, przez zaproszonych refe-
rentów, międzynarodowych specjali-
stów w swojej dziedzinie. Zazwyczaj 
są to przedstawiciele ministerstw lub 
wyższych urzędów państwowych, 
międzynarodowych organizacji lub 
instytucji. W seminariach tradycyjnie 
aktywnie uczestniczą przedstawiciele 
polskiego Konsulatu Generalnego 
w Kolonii, a honorowym przewodni-
czącym Zrzeszenia jest Konsul Jacek 
Barylak. Referaty przeradzają się często 
w dyskusję i wymianę poglądów. 
Przed prawnikami stoi wobec nowych 
warunków europejskich ogrom zadań 

i odpowiedzialność. Od prawnika 
wymaga się i oczekuje aby był w pełni 
zorientowany w często zmieniających 
się przepisach. Prawnicy VPJ korzystają 
z platformy stowarzyszenia nie tylko 
przy okazji organizowanych semina-
riów. Zrzeszenie gromadzi istotne dla 
świata prawniczego informacje, jak np. 
nowe orzeczenia sądowe, i przekazuje 
je swoim członkom lub następuje 
wymiana wiedzy prawnej bezpośred-
nio pomiędzy członkami VPJ, co w do-
bie internetu nie stanowi wiekszego 
problemu. W dorocznych seminariach, 
dotychczas dwudniowych o ostatnio 
trzydniowym uczestniczy średnio ok. 
30 – 40 osób, w większości prawników. 
Nie ma jednak przeszkód aby w semi-
narium uczestniczyli jako goście rów-
nież nieprawnicy. Dotyczczas miało 
to miejsce raczej sporadycznie, ale 
mile widziani są również uczestnicy 
zainteresowani sprawami prawnymi, 
np. z uwagi na swoją profesję lub 
działalność (przedsiębiorcy, doradcy 
podatkowi, itp.). Opłaty za uczestnic-
two w seminarium VPJ mają charakter 
symboliczny (20 – 50 EURO) a goście 
pokrywają jedynie koszty noclegów 
i dojazdów. 
Już teraz wiadomo, że następne semi-
narium VPJ odbędzie się w kwietniu 
2005 roku i będzie dotyczyło między 
innymi nowej niemieckiej ustawy 
imigracyjnej (Zuwanderungsgesetz), 
która weszła w życie 1.01.2005 roku. 
VPJ chętnie udzieli informacji na temat 
seminariów. Kontakt przez e-mail jest 
możliwy na adres: vpj@vpj.info.
Ostatnim dokonaniem Zrzeszenia 
jest wydanie książki „Poradnik Prawa 
Europejskiego“. Poradnik zawiera 
szereg informacji dla pracowników 
i przedsiębiorców planujących pracę 
lub swoje działania na terenie Niemiec. 
Załączono do książki liczne przepisy 
dotyczące zakładania firm, otrzy-
mywania pozwoleń na pracę, wzory 

umów spółek osobowych i z ograni-
czoną odpowiedzialnością. Informacje 
opieraja się na stanie prawnym po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej. 
Książka jest pierwszą częścia z plano-
wanej serii. Planowane są następne 
części poradnika dotyczące innych 
zagadnień prawnych. Wydana przez 
VPJ książka jak dotychczas uzyskała 
w środowisku bardzo dobre opinie, 
szczególnie z uwagi na to, że zajmuje 
się zagadnieniami nowymi i trudnymi, 
przez co ma charakter prekursorski. 
W międzyczasie jest ona dostępna 
w większości księgarń w Polsce oraz 
w polonijnych księgarniach wysyłko-
wych w Niemczech, może jednakże 
również być zamówiona w samym VPJ 
e.V. przez e-mail lub pocztą (VPJ e.V., 
Postfach 2093, 59010 Hamm).
Prawnicy VPJ starają się być jak naj-
bliżej osób poszukujących porady lub 
wsparcia, np. na zapytania słuchaczy 
Radia Atut udzielane są im bezpo-
średnio w drodze e-mailu informacje 
o stanie prawnym.
Ponadto Stowarzyszenie prowadzi 
stronę internetową pod www.vpj.info, 
na której dostępna jest lista członków 
VPJ z ich adresami, więc w każdej chwili 
można znaleźć adres i dane praw-
nika np. w pobliżu miejsca swojego 
zamieszkania. 
Skład zarządu: RA. Darius Odyniec 
(Hamm), RA Boguslaw Kus (Aachen), 
RB Johannes Kempa (Dortmund), RA 
Pawel Rybak (Düsseldorf), Andreas 
Krolikowski (Dormagen), RB Maria 
Godlewska (Hattingen). Aktualnie 
w VPJ zrzeszonych jest ok. 60 członków, 
składka roczna wynosi 60 EURO.
Honorowym Prezesem jest od założe-
nia Zrzeszenia Konsul Jacek Barylak.

ZRZESZENIE POLSKOJĘZYCZNYCH PRAWNIKÓW 
(VPJ) E.V. 

WWW.POLONIA.ORG/VPJ.HTM

www.kongres.org/kalendarz.htm 

Zrzeszenie Polskojęzycznych 
Prawników  - Verband 
Polnischsprachiger Juristen (VPJ) e.V.

III Konkurs Literacki im. Marka Hłaski

Klub Inteligencji Polskiej w Austrii 
oraz redakcja pisma JUPITER

ogłaszają inaugurację trzeciej edycji konkursu literackie-
go na opowiadanie, tym razem przy założeniu iż jest to 
konkurs TYLKO dla pisarzy POLONIJNYCH tzn. Polaków 
mieszkających poza granicami Polski. 
Warunkiem udziału w III Konkursie Literackim im. Marka 
Hłaski jest nadesłanie do 30 kwietnia 2005 r. tekstu, 
którego objętość nie przekracza 10 stron znormalizo-
wanego maszynopisu, autor podpisać powinien utwór 
hasłem, pseudonimem, którego rozwiązanie powinno 
znajdować się w zaklejonej kopercie, na której również 
wypisać należy w/w hasło. W kopercie prosimy podać 
imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail  oraz krótką notkę 
biograficzną. 
Jury przewiduje nagrody w wysokości: 
1.: 1000,- euro,  2.: 600,- euro i  3.: 300.- euro.
Redakcja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. 
Nadesłane teksty nie będą zwracane autorom. Prosimy, 
w miarę możliwości, o dostarczenie tekstów na dyskiet-
kach lub CD co nie będzie nas zmuszało do przepisy-
wania nagrodzonych utworów w celu opublikowania. 
Redakcja zastrzega sobie prawo pierwodruku na łamach 
naszego pisma. Wręczenie nagród odbędzie się trady-
cyjnie w sali Wiedeńskiej Stacji PAN na uroczystej Gali 
Literackiej w październiku 2005 r.  
Teksty prosimy nadsyłać na adres: Redakcja pisma JUPI-
TER, Rabeng. 2/62/1 , A - 1030 Wiedeń (Wien)
Ewentualne pytania kierować prosimy pod numerem tel. 
0431/71 86 886 lub na adres internetowy: ckpivienna @ 
hotmail.com

 http://www.vpj.info 
http://www.polonia.org/vpj.htm

