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MAJ
- 5.05.2005 HAMBURG-

LANGENHORN Festyn 
Polonijny, Backermanweg, 
godz. 10.30-21.00, inf. tel.: 
040/608 25 47

- 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).   
Zostanie otwarta wystawa 
fotograficzna trzech pol-
skich fotografów poświęco-
na 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

IV Zjazd Europejskiej Rady Wspól-
not Polonijnych odbył się w paź-
dzierniku 2000 r. w Pułtusku. 
W tym przełomowym Zjeździe 
udział wzięło 53 uczestników 
reprezentujących 29 organizacji 
z 22 krajów europejskich. Po raz 
pierwszy udział wzięło 14 repre-
zentantów młodzieży z różnych 
krajów europejskich. Powstała 
Rada Europejskiej Młodzieży Polo-
nijnej przy EUWP. Założycielami są 
wyłącznie ludzie młodzi pocho-
dzących z 14 krajów europejskich. 
Na wniosek Komisji Statutowej, 
Zjazd przyjął nowy statut i nową 
nazwę organizacji: Europejska Unia 
Wspólnot Polonijnych. Nastąpiła 
olbrzymia zmiana jakościowa. Po 
raz pierwszy dokumentem regu-
lującym funkcjonowanie organi-
zacji został statut, a nie regulamin. 
Członkami EUWP nie byli delegaci 
poszczególnych organizacji, lecz 
same organizacje. ERWP była 
„forum współpracy” EUWP stała 
się „związkiem”, czyli pełną struk-
turą organizacyjną. Wybrano nowe 
władze EUWP:
Prezydent - Helena Miziniak 
(W. Brytania), Wiceprezydent 
- Tadeusz Adam Pilat (Szwecja), 
Sekretarze: Jan Mokrzycki (W Bry-
tania), Roman Śmiegielski (Dania) 
i Urszula Milczewska (Bułgaria). 

Zjazd nadał tytuł Honorowego 
Prezydenta EUWP dr. Zygmuntowi 
Szkopiakowi.
W 2001 r. odbyły się trzy spotkania 
regionalne EUWP w Ramsau (Au-
stria), w Budapeszcie i w Gemonie 
(północne Włochy). Spotkania te 
miały formę otwartą,  a ich celem 
była integracja sąsiadujących ze 
sobą Polonii. Najważniejszym 
wydarzeniem  roku był niewąt-
pliwie II Zjazd Polonii i Polaków 
z Zagranicy, który odbył się 
w kwietniu w Warszawie, Pułtusku, 
Krakowie i Częstochowie. Tak jak 
poprzedni, nie dał on odpowie-
dzi w najważniejszym temacie 
– integracji ruchu polonijnego 
na świecie. W  październiku 2001 
r. w Domu Polonii w Pułtusku 
odbyły się obrady Rady Prezesów 
organizacji członkowskich do 
EUWP. Omówiono wyniki II Zjazdu 
Polonii i Polaków z Zagranicy oraz 
wkład EUWP w przygotowanie 
i merytoryczny przebieg Zjazdu. 
Przeprowadzono szeroką dyskusję 
na temat przyszłych struktur Rady 
Polonii Świata. Uznano potrzebę 
ogólnoświatowego porozumienia 
polonijnego o luźnej strukturze 
organizacyjnej. Rada Prezesów 
wyraziła wolę nawiązania bliższych 
kontaktów z innymi organizacjami 
o zasięgu kontynentalnym. W dys-

kusji na temat obecnej i przyszłej 
sytuacji TV Polonia uczestniczył 
nowo wybrany dyrektor Antoni 
Bartkiewicz. Od tej chwili EUWP 
zrzeszała 35 organizacji z 26 krajów 
europejskich. W czasie obrad dys-
kutowano na temat sposobów 
reagowania na antypolskie prze-
kazy, które od czasu do czasu uka-
zują się w europejskich mediach. 
Zbigniew Kostecki z Niemiec 
przedstawił znaczenie Internetu 
jako źródła informacji dla całej 
Polonii i jako narzędzia do szybkiej 
komunikacji między organizacja-
mi. Rada Prezesów EUWP wysto-
sowała listy do władz polskich, 
w których zapewniła adresatów, 
że jest otwarta na wszelkie formy 
partnerskiej współpracy służące 
interesom Polski i Polaków rozsia-
nych po całym świecie. 
Rok 2002 obfitował w wydarzenia 
polonijne. Odbyły się 3 spotkania 
regionalne. W lutym Konferencja 
Organizacji Polonijnych Regionu 
Morza Bałtyckiego w Sztokholmie, 
w maju w Paryżu oraz we wrześniu 
w Suczawie odbyło się Spotkanie 
Regionalne Organizacji Polonij-
nych Europy Południowej i Środko-
wo-Wschodniej. Powstał rządowy 
program współpracy z Polonią 
i Polakami za granicą a w Senacie 
RP odbyła się debata poświęcona 

współpracy z Polonią i rządowemu 
programowi. Delegacja EUWP była 
najliczniejsza, w dyskusji zabrało 
głos 11 osób. Po dyskusji odbyło 
się spotkanie poświęcone przy-
szłości Rady Polonii Świata oraz 
uroczyście obchodzono po raz 
pierwszy Święto Polonii – 2 Maja. 
W lipcu tego roku na Teneryfie trzy 
organizacje kontynentalne EUWP, 
USOPAŁ i RNPA (Rada Naczelna 
Polonii Australijskiej) zawarły poro-
zumienie w sprawie działań na 
rzecz integracji ruchu polonijnego 
na świecie. We wrześniu 2002 roku, 
w Pułtusku odbyło się posiedzenie 
Rady Prezesów Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych. Po dyskusji 
przyjęto za najwłaściwsze dążenie 
do oparcia przyszłej działalności 
Rady Polonii Świata na strukturach 
„kontynentalnych”. Tego typu roz-
wiązania postanowiono popierać 
w pracach nad nowym statutem 
RPŚ. Zatwierdzono porozumienie 
trzech organizacji kontynental-
nych z Teneryfy. Dokooptowano na 
wakujące miejsce w sekretariacie 
Tadeusza Kruczkowskiego z  Biało-
rusi. Określono działalność EUWP 
na rzecz przyjęcia Polski do Unii 
Europejskiej. Następnego dnia 
odbyło się w Pułtusku z dawna 
oczekiwane zebranie Rady Polonii 
Świata. Przyjęto nowy statut, który  
dawał tej organizacji szansę na 
szybki rozwój i efektywną pracę 
oraz wybrano nowego prezesa, 
Lesa Kuczyńskiego z USA. W  paź-
dzierniku zmarł jeden z twórców 
EUWP i jej pierwszy prezes, Zyg-
munt Szkopiak. W listopadzie 
odbyło się pierwsze posiedzenie 
nowo powołanej Polonijnej Rady 
Konsultacyjnej przy Marszałku 
Senatu RP.
Na początku 2003 roku EUWP 
ogłosiła deklarację zdecydowanie 
popierającą przystąpienie Polski 
do Unii Europejskiej. Konsekwen-
cją tego kroku była zaproponowa-
na przez Wiktora Moszczyńskiego, 
Konferencja Promocyjna Polonii 
Europejskiej w maju, w Sena-
cie RP. Udział w niej wzięło 45 
przedstawicieli środowisk i orga-
nizacji polonijnych z europejskiej 
piętnastki. Przedstawiciele EUWP 
wzięli również udział w dwóch 
ważnych konferencjach: II Między-
narodowej Konferencji Polonijnej 
w Szczecinie pod hasłem „Polska-
Polonia wzajemne oczekiwania” 
i w Krakowskiej Konferencji pod 
hasłem „Polonia a Unia Europejska 
– nowa jakość współpracy”. W 2003 
roku odbyły się też trzy spotkania 
regionalne:  w sierpniu w Bagieńcu 
w Czechach, Spotkanie Integra-
cyjne Organizacji Polonijnych 
Europy Środkowej i w październiku 
w Zagrzebiu Regionalne Spotka-
nie Organizacji Czlonkowski EUWP 
Europy Środkowej i Południowo-
Wschodniej. Rok ten zakończył 
w grudniu, w Londynie V Zjazd 
Europejskiej Unii Wspólnot Polo-
nijnych, połączony z Jubileuszem 
10-lecia organizacji.

10 lat Historii Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych 

W kwietniu 1999 roku, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 
sekretariat rozesłał materiały przygotowane przez organizacje „Poland Comes 
Home”. Były to materiały informacyjne dla polityków w krajach osiedlenia 
przychylnych Polsce i Polakom, a także dla kandydatów na posłów do Parla-
mentu Europejskiego. W dniach 22.10 - 25.10 odbyło się we Lwowie zebranie 
prezesów organizacji członkowskich Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych, 
na które przyjechało 32 uczestników zebrania reprezentujących 19 organizacji 
członkowskich z 16 krajów Europy. Stwierdzono, że w Radzie nastąpiło znaczne 
ożywienie, w porównaniu z poprzednim okresem. Rada poparła propozycję 
Wspólnoty Polskiej, zorganizowania Światowego Zjazdu Polaków w roku 2001. 


