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KWIECIEŃ
- 16.04.2005 ESSEN „Rok 

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

- 23.04.2005. KLEVE - zosta-
nie odsłonięta tablica upa-
miętniająca 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 Bry-
tyjskim Cmentarzu Wojen-
nym w Kleve. W ramach 
uroczystości odbędzie się 
akademia z udziałem gene-
ralicji i wysokich rangą ofi-
cerów z 12 państw NATO. 
Miasto Kleve z wielkim 
zaangażowaniem pragnie 
ten dzień wspólnie prze-
żyć razem z naszą polską 
społecznością. (organizator 
ZPwN „Rodlo” - Kleve 
- kontakt Jacek Zolnierkie-
wicz - jazol@tiscali.de)

- 7.05.2005 BOCHUM 
ITVN prezentuje: Zabawa 
majowa z wyborami Miss 
Polonia Westfalii 2005. 
Info: Gregor Suchy, Tel.: 
0521-2706254, Mobil: 0171 
7426437, E-mail: gsagentu-
r@t-online.de

- 8.05.2005 HANNOVER 
polonijny bal majowy 
- wybory Królowej Maja 
- konkurs z nagrodami 
- wspanialy bufet, doboro-
wa orkiestra, inne niespo-
dzianki - Info: 0511-698360 
lub 0172-1554306

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

- 20.05.2005. godz. 17.30 
STADTHAUS – ERFT-
STADT (koło Kolonii).  W 
dniu 20 maja o godz. 17.30 
w Stadthaus – Erftstadt 
Liblar otwarta zostanie 
wystawa fotograficzna 
trzech polskich fotogra-
fów 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 otwar-
ciu i zwiedzaniu wystawy. 
Wstęp wolny.

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

Słowiański papież
Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 
W ogromny dzwon, 
Dla słowiańskiego oto papieża 
Otworzył tron. 

Ten przed mieczami tak nie uciecze 
Jako ten Włoch, 
On śmiało, jak Bóg, pójdzie na 
miecze; 
Świat mu to proch! 

Twarz jego, słowem rozpromie-
niona, 
Lampa dla sług, 
Za nim rosnące pójdą plemiona 
W światło, gdzie Bóg. 

Na jego pacierz i rozkazanie 
Nie tylko lud 
Jeśli rozkaże, to słońce stanie, 
Bo moc to cud! 

On się już zbliża rozdawca nowy 
Globowych sił: 
Cofnie się w żyłach pod jego słowy 
Krew naszych żył; 

W sercach się zacznie światłości 
bożej 
Strumienny ruch, 
Co myśl pomyśli przezeń, to 
stworzy, 
Bo moc to duch. 

A trzeba mocy, byśmy ten pański 
Dźwignęli świat: 
Więc oto idzie papież słowiański, 
Ludowy brat; 

Oto już leje balsamy świata 
Do naszych łon, 
A chór aniołów kwiatem umiata 
Dla niego tron. 

On rozda miłość, jak dziś mocarze 
Rozdają broń, 
Sakramentalną moc on pokaże, 
Świat wziąwszy w dłoń; 

Gołąb mu słowa w hymnie wyleci, 
Poniesie wieść, 
Nowinę słodką, że duch już świeci 
I ma swą cześć; 

Niebo się nad nim piękne otworzy 
Z obojga stron, 
Bo on na świecie stanął i tworzy 
I świat, i tron. 

On przez narody uczyni bratnie, 
Wydawszy głos, 
Że duchy pójdą w cele ostatnie 
Przez ofiar stos; 

Moc mu pomoże sakramentalna 
Narodów stu, 
Moc ta przez duchy będzie widzial-
na 
Przed trumną tu. 

Takiego ducha wkrótce ujrzycie 
Cień, potem twarz: 
Wszelką z ran świata wyrzuci 
zgniłość, 
Robactwo, gad, 

Zdrowie przyniesie, rozpali miłość 
I zbawi świat; 
Wnętrze kościołów on powymiata, 
Oczyści sień, 
Boga pokaże w twórczości świata, 
Jasno jak dzień. 

(Juliusz Słowacki, 1848.) 

IX Międzynarodowe Polonijne Zawody
w Narciarstwie Alpejskim w Sillian – Austria

Tradycyjnie już zjechało w Alpy ponad 200 lekarzy 
polonijnych z całego świata.
Zimowiska lekarzy polonijnych mają długą tradycję 
i są organizowane już ponad 20 lat przez Zbyszka 
Kosteckiego.
W ostatnich 9 latach powiązane są z Międzynarodo-
wymi Zawodami Narciarskimi organizowanymi przez 
Klub Sportowy „Bronek” z Chicago. Klub, który pro-
wadzi entuzjasta sportu z Zakopanego, Bronisław Ora-
wiec, kardiolog, aktywny działacz Polonii Medycznej 
w Chicago i nie znużony organizator imprez sporto-
wych takich jak: turnieje tenisowe, zawody narciarskie 
i inne.
Impreza przygotowana przez Polskie Towarzystwo 
Medyczne w Niemczech, Kongres Polonii Niemieckiej, 
Związek Lekarzy w Chicago i Federacje Towarzystw 
Medycznych ma już swoją tradycję.

W tym roku ilość zgłoszeń przeszła wszelkie oczekiwa-
nia i dla wielu chętnych zabrakło miejsc. 
Bardzo wyrozumiały i sympatyczny dyrektor hotelu 
Weitlanbrun, Dieter Wormböck odwołał kontyngenty 
z wszystkich biur podróży oddając hotel w całości do 
naszej dyspozycji.
Niesamowicie sympatyczna obsługa, w większości 
włoskojęzyczna. Było kilka osób które miały zamiar na 
końcu zimowiska, zaskarżyć hotel za jakość jedzenia. 
Serwowane były tak wspaniałe potrawy, że chyba nie 
było nikogo, kto pomimo aktywności sportowej nie 
dołożył kilku kilogramów.
Pięciodaniowe obiady, wspaniałe bufety śnia-
daniowe, kawa z ciastkiem po południu, to 
ilość kalorii, której nie zużyje nawet drwal.
Sąsiedni Hotel POST zgromadził około 40 uczestni-
ków.
W tym roku w imprezie udział brali lekarze polonijni 
z całego świata, w tym po raz pierwszy koledzy lekarze 
z Australii. Dziwnymi drogami zdobyli adres inter-
netowy naszych zimowisk: http://www.polonia.org/
narty2005 i po wymianie kilku emaili zdecydowali 
się przylecieć do Europy. Kolega Kuliński z Tasmanii, 

był zachwycony atmosferą i towarzystwem a kolega 
Suszko mówiąc o wrażeniach z pobytu miał łzy w 
oczach. Przyjechała również silna grupa z USA, Kanady, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwajcarii i Polski.
Po normalnych narciarskich zajęciach wieczorami dr 
Andrzej Kajetanowicz z Kanady przygotował wraz 
z innymi kolegami wykłady medyczne dotyczące 
przeróżnych dziedzin. Mówiono o implantach, pedia-
trii, endoprotezach stawu biodrowego i kolanowego, 
leczeniu operacyjnym krótkowzroczności i innych 
problemach medycznych.
Nie obyło się naturalnie bez wieczorków tanecznych i 
„studenckich dyskusji” w barze, restauracji, pokojach, 
dosłownie na każdym kroku. Alek przygrywał nam na 
gitarze.
Za rok planujemy X Międzynarodowe Igrzyska Lekarzy 
Polonijnych, prawdopodobnie w Alpach Włoskich, 
na które już obecnie część uczestników zgłosiła swój 
udział.
Będzie to znowu grupa około 200 kolegów, którzy 
przyjadą z całego świata, aby po ciężkiej pracy odpo-
cząć w dobrym, polskim towarzystwie przy europej-
skiej kuchni.

Trzeci tydzień marca, granica austriacko-włoska, miejscowość Sillian w „słońcu 
i w śniegu”. Warunki śniegowe bardzo dobre, wiatr-praktycznie zero, słońce 7 
dni bez przerwy, temperatury do 2 tys. metrów 8 stopni C.
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