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KWIECIEŃ
- 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 „Unbekantes 
Gesicht Europas - Bilder 
aus Polen”. 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

Na spotkaniu w sierpniu 1993 r. 
w Ramsau stworzono podwaliny 
przyszłej organizacji. Konsekwen-
cją postanowień z Ramsau było 
I Zebranie Europejskich Wspólnot 
Polonijnych, które odbyło się 
w Londynie, w grudniu 1993r. 
i zaowocowało utworzeniem 
Europejskiej Rady Wspólnoty 
Polonijnych. (W późniejszych 
dokumentach zebranie uznawane 
jest za I Zjazd ERWP). Na zebraniu 
przyjęto Regulamin i powierzono 
prowadzenie Sekretariatu Zjedno-
czeniu Polskiemu w Wielkiej Bryta-
nii. Z racji tej pierwszym Prezesem 
Rady został Zygmunt Szkopiak, 
który pełnił tę funkcję do 2000 r. 
Rada miała charakter konsulta-
cyjny i reprezentacyjny, lecz nie 
instytucjonalny. Nie miała statutu 
lecz tylko regulamin określający 
skład, działalność i formę zebrań. 
Celami było promowanie spraw 
polskich i naszych polonijnych 
w integrowaniu się z demokra-
tycznym Zachodem, współpraca 
ze wspólnotami polskimi na całym 
świecie oraz pomoc dla organizacji 
polskich w państwach postkomu-
nistycznych. Rada nie składała się 
z organizacji, lecz z delegatów, 
gdyż Organizacje nie posiadały 
członkostwa w Radzie, a jedynie 
wybierały lub wyznaczały swych 
delegatów. Nie było więc też skła-
dek członkowskich. 
W sierpniu 1994 r. w Pułtusku 
odbyło się Spotkanie Prezesów 
organizacji Polaków i Polonii 
Świata i związane było z obcho-

dami 50 rocznicy Powstania 
Warszawskiego. Przybyło na nie 
wielu prezesów organizacji polo-
nijnych z całej, a więc zachodniej 
i ze „wschodniej” Europy. Było to 
okazją do spotkania i zacieśnie-
nia więzi. Zgromadzeni prezesi, 
zdecydowanie opowiedzieli się za 
wzajemną współpracą, której oś 
główna przebiegać będzie przez 
Polskę. Efektem tego spotkania 
i konfrontacji były decyzje podjęte 
w parę miesięcy później w Brukseli, 
w październiku 1994 r. na II Zebra-
niu Europejskiej Rady Wspólnot 
Polonijnych. W obradach udział 
wzięło 26 delegatów, reprezentu-
jących 13 organizacji z 7 krajów 
europejskich. Głównym punktem 
programu był referat ambasadora 
Jana Kułakowskiego o procesie 
integracji europejskiej i miejscu 
Polski w tym procesie. W swym 
koreferacie, Wiktor Moszczyński 
zaproponował utworzenie Euro-
pejskiego Centrum Polonijnego 
w Brukseli, które integrowałoby 
Polonię europejską i stwarzało 
szansę na lepszą promocję spraw 
polskich w UE. Najważniejszą 
jednak sprawą było postanowienie 
o rozszerzeniu ERWP na wschod-
nią i południową Europę. Była to 
historyczna decyzja, choć w pełni 
potwierdzona dopiero na Zjeździe 
w Pułtusku w 1996 r. 
Rok 1995 zaznaczył się w historii 
rozwijającej się organizacji jako rok 
trudny i nie przynoszący rozwią-
zań. Znajdującemu się w Londynie 
sekretariatowi ERWP nie udaje się 

nawiązać dialogu z organizacjami 
krajowymi. Na przestrzeni pół roku 
kontakt z Sekretariatem podejmu-
je zaledwie 4 organizacje, z 14, któ-
rych delegaci zasiadali w Radzie. 
We wrześniu tego roku, odbył 
się w Lublinie zjazd Rady Polonii 
Świata, który był kolejną okazją 
spotkania europejskich organizacji 
ze „wschodu” i z „zachodu”. W trak-
cie rozmów, organizacje wschod-
nioeuropejskie jednomyślnie 
wyraziły gotowość włączenia się 
do EUWP. Zaplanowane na prze-
łom listopada i grudnia zebranie 
ERWP nie doszło do skutku. 
Najważniejszym wydarzeniem roku 
1996 był II Zjazd Europejskiej Rady 
Wspólnot Polonijnych, który odbył 
się w kwietniu, w Pułtusku. Referat 
programowy Zjazdu pt. „Europej-
ska Rada Wspólnot Polonijnych 
– Skąd i dokąd idziemy” wygłosił 
Wiktor Moszczyński.  Zgodnie 
z ustaleniami zebrania bruksel-
skiego, na zjazd zostały zaproszo-
ne delegacje ogólnokrajowych 
organizacji z państw Wschodniej 
i Południowej Europy, z których 
9 zgłosiło akces do Europejskiej 
Rady Wspólnot Polonijnych. 
Delegaci wyrazili konieczność 
równego traktowania wszystkich 
organizacji i wobec tego pilnego 
przeprowadzenia zmian w regu-
laminie ERWP, tak, aby obejmował 
on również organizacje polonijne 
z państw Europy Południowej 
i  Wschodniej. W Pułtusku padła 
też ważna propozycja utworzenia 
centrum promowania spraw pol-

skich i polonijnych przy siedzibie 
Unii Europejskiej w Brukseli i utwo-
rzenia równoległego biura w War-
szawie. W grudniu 1996 r. projekt 
został ukończony i przedstawiony 
władzom polskim.
W marcu 1997 roku w Senacie RP 
odbyła się debata poświęcona 
Polakom zamieszkałym poza 
granicami kraju. Na posiedzeniu 
Senatu podjęto uchwałę o więzi 
Polaków zamieszkałych za granicą 
i Polonii z Macierzą. W roku tym, 
w krajach członkowskich NATO 
organizacje polonijne podjęły 
akcje wspierające przyjęcie Polski 
do tej organizacji a większość 
organizacji polonijnych w Europie 
podjęła działania na rzecz zorgani-
zowania doraźnej pomocy ofiarom 
tragedii powodzi w Polsce.
We wrześniu 1998 r. odbył się 
w Pułtusku III Zjazd Europejskiej 
Rady Wspólnot Polonijnych. 
W Zjeździe udział wzięło 41 
delegatów reprezentujących  
organizacje polonijne z 18 krajów 
europejskich. Zjazd przyjął szereg 
uchwał w sprawie duszpaster-
stwa, obywatelstwa, mniejszości 
narodowych i o „Karcie Polaka”. 
Podkreślono, że ERWP oczekuje od 
władz polskich i organizacji poza-
rządowych, konsultacji i porozu-
miewania się w sprawach planów 
dotyczących Polaków za granicą. 
Na wniosek Komisji Statutowej 
Zjazd zatwierdził nowy Regulamin 
ERWP zlecając jednocześnie komi-
sji dalsze prace nad opracowaniem 
statutu. W decyzji tej zaznaczył się 
wyraźnie ewolucyjny charakter 
zmian w strukturze europejskiej 
wspólnoty. Po raz pierwszy, regu-
lamin przewidywał wybór Prezesa, 
zatwierdzanie Sekretariatu i skład-
ki członkowskie opłacane przez 
organizacje posiadające swych 
delegatów w Radzie. Rada nadal 
jednak pozostawała otwartym, 
demokratycznym i dobrowolnym 
forum współpracy organizacji pol-
skich i polonijnych.
I Prezesem ERWP wybranym na 
dwuletnią kadencję został Zyg-
munt Szkopiak ze Zjednoczenia 
Polskiego w Wielkiej Brytanii, któ-
remu Zjazd powierzył utworzenie 
Sekretariatu. Po konsultacjach 
Prezes ERWP powołał Sekretariat 
w składzie: Emilia Chmielowa 
– Prezes Federacji Organizacji Pol-
skich na Ukrainie, Helena Miziniak 
– Sekretarz Generalny Zjednocze-
nia Polskiego w Wielkiej Brytanii 
i Tadeusz Pilat – Prezes Zrzeszenia 
Organizacji Polonijnych w Szwecji. 
W październiku  ERWP zaopiniowa-
ła projekty trzech ustaw: Ustawy 
o repatriacji, Ustawy o obywatel-
stwie polskim i Ustawy o Karcie 
Polaka.

CIĄG DALSZY ZA TYDZIEŃ

10 lat Historii Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych 
Przełomowym momentem w integracyjnym myśleniu Polonii na świecie było uzyskanie przez Polskę 
niepodległości i jej przystąpienie do rodziny państw demokratycznych. Działania rozpoczęła Kon-
ferencja Rzymska w 1990 r, a następnie Zjazd Cieszyński w 1991 r, i krakowski I Zjazd Polonii Świata 
w sierpniu 1992 r. W swoim referacie wygłoszonym w Krakowie, ideolog integracji ruchu polonijne-
go, Ryszard Zakrzewski postulował stworzenie kontynentalnych sekretariatów polonijnych. 


