
Czy bez młodzieży jest to moż-
liwe? Nie powielając znaną nam 
wszystkim odpowiedź, wyraża-
jąc  zainteresowanie podzielane 
przez młodzież, z którą mam 
kontakt, mogę powiedzieć, że w 
tej europejskiej rodzinie nie może 
zabraknąć młodzieży polonijnej. 
Owszem... młodzież jako grupa 
społeczna jest brana pod uwagę 
stwarza się warunki do wzajemne-
go  poznawania się i przygotowa-
nia do spełniania przyszłych funkcji 
w społeczeństwie, czego dowo-
dem jest m.in. unijny Program 
Młodzież (www.youth.org.pl) 
Czy jednak potrafiliśmy dostrzec 
w tym Programie możliwości 
ułatwiające integrację środowisk 
polonijnych, poprzez zwiększenie 
nacisku na bezpośredni, nieskrępo-
wany kontakt naszego młodszego 
pokolenia? Życzyłbym sobie, aby 
jedynie brakiem wystarczającej 
informacji można było tłumaczyć 
fakt, iż w mediach polonijnych, 
łącznie z internetowymi witry-
nami polonii (z jednym znanym 
mi wyjątkiem), nie uświadczy się 
znaków przychylności dla tego 
kierunku rozumowania. Może 
projekt „Romantyczne Zakątki 
Europy”, wraz z innymi jeszcze 
publicznie nie znanymi, przetrze 
szlaki medialne w tym obszarze 
i przyczyni się do zwiększenia 
zainteresowania polonii tą formą 
organizacji współpracy?
„Romantyczne Zakątki Europy” 
to tytuł przyjętego przez Komisję 
Europejską projektu wymiany 
młodzieży z krajami partnerskimi 
w ramach Programu Młodzież.
Organizatorem jest Stowarzysze-
nie Kobiet i Młodzieży „Kangurek” 
z Siemianowic Śl. a jej partnerem 

Stowarzyszenie Zwykłe „Grupa 
Wsparcia”. Spośród wielu zain-
teresowanych projektem, nawet 
z Ameryki Południowej, jedynie 
grupy polonijne z Ałtaju (Rosja), 
Francji i Mołdawii, wypełniając 
wszystkie formalne warunki, znala-
zły się w przyjętym przez Brukselę 
Projekcie. A przecież informacja 
zaproszenie do niego i kolejnych, 
od tamtego okresu czerwcowego 
2004r, jest dostępna  i zaktualizo-
wana na stronie portalu polonijne-
go www.polonia.org, 
Czy jest miejsce na romantyczność 
w Europie?  Czyż wiele z działań 
i reakcji młodzieży nie wywodzi 
się z tego wewnętrznego i nie 
do końca rozumianego sposobu 
postrzegania świata i siebie? 
Kwiecisty ogród Europy nie będzie 
inspirował i zachęcał do tworzenia 
tej wspólnoty rodzin, również kul-
turowej, jeżeli potrzeby wyrażania 
tej formy odczuwania będziemy 
spychać na margines ich przeżywa-
nia. Stąd też pragnienia młodzieży, 
z którą mamy kontakt, z jednej 
strony i możliwości uzewnętrznie-
nia i realizacji ich w  rozumnych, 
świadomych i odpowiedzialnych 
działaniach, finansowanych w 
znakomitej części przez Program 
Młodzież z drugiej strony, mają 
szansę być realizowane i rozwija-
ne w kolejnych projektach. Temu 
celowi poświęcone było spotkanie 
przygotowawcze w gronie przed-
stawicieli stron Projektu w dniach 
7-9 luty 2005r. Czy to oznacza, 
że młodzież czeka na moment 
spotkania się za... wiele miesięcy? 
Niestety, procedura unijna i w tym 
względzie jest czasochłonna.
Inicjatorzy - bo w Programie 
Młodzież jedynie oni mogą być 

inicjatorami (organizacje poza-
rządowe udostępniają jedynie 
konto i stronę formalną rozliczeń) 
- uczą się i spotykają nie tylko przy 
Wigilijnym stole, o czym mogą 
zaświadczyć publikowane zdjęcia, 
ale i przekazują swym rówieśni-
kom i jeszcze młodszym od siebie 
wzorce twórczej aktywności. 
Oksana Bałtowska z Ałtaju (na 
wspólnym zdjęciu grupy przed-
stawiającej sztukę „Hamlet na 
wesoło”), goszcząc u nas parę 
dni w związku z przygotowywa-
nym spotkaniem, miała okazję 
wziąć udział w takich maleńkich, 
a mimo to znaczących dla wielu jej 
uczestników prezentacjach, czego 
kolejna porcja zdjęć to udokumen-
towała. Również w łonie tej samej 
młodzieży zrodził się pomysł, już 
w tej chwili realizowany, zbudowa-
nia strony internetowej (www.an-
timatrix.prv.pl). Strony, za którą 
jest odpowiedzialna zarówno 
organizacyjnie jak i merytorycz-
nie a umożliwiającej poruszanie 
wspólnie zagadnień ich interesu-
jących... w nadziei nawiązywania 
i rozwijania, nie tylko w tych poru-
szonych tematach, wzajemnego 
kontaktu młodych Polaków miesz-
kających w świecie i młodzieży 
polonijnej ale i nie tylko. Dla nich 
kontakty te, udział nie tylko w Pro-
jekcie Młodzież i wykorzystywanie 
zamieszczanych w najbliższej 
przyszłości na tej stronie różnorod-
nych  materiałów, np.  sfilmowany 
„Hamlet na wesoło”, tekst sztuki 
i uwiecznione również na załączo-
nych zdjęciach sceny, mogą być 
pomocne w krzewieniu polskości 
jak i umacnianiu więzów z krajem 
macierzystym przodków.
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Młodzież dla Europy
a „Romantyczne Jej Zakątki”

KWIECIEŃ
- 10.04.2005. KOLONIA – godzina 15.30 - Katedra Kolońska – Polo-

nijna Msza św. Klub Polski „Korona” - Colonia oraz Polska Misja 
Katolicka w Kolonii zapraszają do wzięcia udziału w polonijnej 
Mszy św. w intencji Rychezy, pierwszej koronowanej królowej 
Polski, żony Mieszka II-go. Celebrowana będzie uroczyście przez 
Biskupa Henryka Tomasika w asyście wielu polskich i niemiec-
kich księży. 

- 16.04.2005 STUTTGART „Rok Polski w Niemczech” - Wernisaż 
Malarski. Triple „Z” Katernbergerstr 107, Essen, godz. 18.00

- 23.04.2005. KLEVE - zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca 
wejście Polski do Unii Europejskiej.

MAJ
- 6.05.2005 ESSEN Koncert Rockowo-Bluesowy - PSSK
- 7.05.2005 KLEVE Obchody 60 rocznicy zakończenia II Wojny 

Światowej na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym w Kleve. W ra-
mach uroczystości odbędzie się akademia z udziałem generalicji 
i wysokich rangą oficerów z 12 państw NATO. Miasto Kleve 
z wielkim zaangażowaniem pragnie ten dzień wspólnie przeżyć 
razem z naszą polską społecznością. (organizator ZPwN „Rodlo” 
- Kleve - kontakt Jacek Zolnierkiewicz - jazol@tiscali.de)

- 8.05.2005 HANNOVER polonijny bal majowy - wybory Królowej 
Maja - konkurs z nagrodami - wspanialy bufet, doborowa orkie-
stra, inne niespodzianki - Info: 0511-698360 lub 0172-1554306

- 8.05.2005 HAMBURG 18 Uhr Hauptkirche St. Nikolai am Klo-
sterstern Gedenkkonzert zum 60. Jahrestag der Befreiung A. 
Schönberg: Friede auf Erden A. Schönberg: Ein Überlebender aus 
Warschau F. Martin: Oratorium „In terra pax“

- 20.05.2005. godz. 17.30 STADTHAUS – ERFTSTADT (koło 
Kolonii).  W dniu 20 maja o godz. 17.30 w Stadthaus – Erftstadt 
Liblar otwarta zostanie wystawa fotograficzna trzech polskich 
fotografów poświęcona Polsce. Wystawa będzie nosić nazwę 
„Eine kleine Ecke Europas”. Przygotował ją Klub Polski „Korona” 
– Colonia w ramach Roku Polsko - Niemieckiego. Zapraszamy 
serdecznie do wzięcia udziału w otwarciu i zwiedzaniu wystawy. 
Wstęp wolny.

- 21.05.2005 RECKLINGHAUSEN ZPw RFN „Zgoda” - Polskie 
Radio Recklinghausen. Live Band!!  Cena biletu od osoby: 15,00 
Euro / rezerwacja biletów: 0173-820 2753 lub 0170-43 24 300

Jezioro Ramskie - Ostatnia Wieczerza.

Przyszłość Europy leży w młodzieży... tym nieomal truizmem należałoby roz-
poczynać wszelkie debaty i spotkania, których celem jest przygotowywanie 
kolejnych warunków, które przybliżają uzyskanie celów blisko i dalekosiężnych  
Zjednoczonej Europy.
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