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Podobnie jak na zeszłorocz-
nym festynie, na którym 
„SALONik” przedstawił się 
szerszej publiczności, tak 
i tym razem, mimo nienaj-
lepszej pogody, ilość gości 
przeszła najśmielsze oczeki-
wania organizatorów.
Uczestnicy mogli podzi-
wiać m.in. gościnny występ 
zespołu ludowego „Kra-
kowiak” z Griesheim oraz 
wystawę zdjęć. Ponownie 
dużym zainteresowaniem 
cieszył się kiermasz książek. 
Natomiast polską kiełba-
są z grila i „Żywcem”, jak 
zawsze, zachwycali się liczni, 
niemieccy goście, a praw-
dziwą atrakcją  był smalec 
i bigos według domowej 
receptury. Głównym spon-
sorem imprezy była firma 

„Golly’s”, której wyroby 
znane są prawie w całych 
Niemczech.
Nie obyło się również bez 
niespodzianek dla najmłod-
szych. Firma „Qualit”, pod 
patronatem towarzystwa 
„Aspecta”, stworzyła dla 
nich kącik zabaw i rysun-
ków. Sporo zainteresowania 
wzbudziło także koło for-
tuny oraz loteria, w której 
każde dziecko biorące 
udział otrzymało nagrodę. 
Rodzice natomiast mogli 
zaczerpnąć informacji na 
temat różnych form oszczę-
dzania dla dzieci. 
Profesjonalną oprawą 
muzyczną wieczoru bawił 
gości do późnych godzin 
nocnych prezenter polskiej 
redakcji Radia Darmstadt, 

Elizeusz „Elik” Plichta. 
Spotkanie to było wspaniałą 
okazją do rozważań i dys-
kusji nad możliwościami 
i sposobami prezentowania 
polskiej kultury w Niem-
czech, poznania nowych 
ludzi i wymiany poglądów. 
Nie zostaje nic innego, jak 
już dziś zaprosić Państwa 
na przyszłoroczny jubileusz 
„SALONika”. Mamy także 
nadzieję, iż spotkanie to 
zainspiruje więcej osób 
do pracy w naszym towa-
rzystwie co pozwoliłoby 
stworzyć prężny ośrodek 
polsko-niemiecki w Darm-
stadt.  
Dla wszystkich zaintereso-
wanych nasz adres: saloni-
k@gmx.de

KAROLINA KACZMAREK

W sobotę 21 maja w Darm-
stadt, pierwszą roczni-
cę rozpoczęcia swojej 
działalności świętowa-
ło Polsko-Niemieckie 
Stowarzyszenie 
Kulturalne ,,SALONik” e.V. 
Organizacja ta zajmuje się 
przede wszystkim promo-
waniem polskiej sztuki, 
literatury, muzyki i filmu. 
„SALONik” jest również 
wydawcą „ZARYS-u”, jedy-
nego polskojęzycznego 
czasopisma literackiego 
w Niemczech.

Festyn majowy w Darmstadt

Zapewne wielu z czytelników 
nie zna tego terminu ani struk-
tur polonijnych na świecie. Się-
gnijmy zatem pamięcią do lat  
pięćdziesiątych. 
W roku 1953 na zebraniu Rady 
Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
(KPK) poruszono sprawę utwo-
rzenia światowego Kongresu 
Polaków. Rozpoczęto rozmowy 
z Kongresem Polonii Amerykań-
skiej (KPA) i Federacja Światowa 
Stowarzyszenia Polskich Komba-
tantów (SPK). 
W roku 1975 została zwołana 
w Waszyngtonie konferencja 
reprezentantów zorganizowanej 
Polonii pod nazwą „Polonia 75”, na 
której stwierdzono konieczność 
istnienia stałego światowego 
porozumienia i zlecono KPK zorga-
nizowanie w roku 1998 w Toronto 
pierwszego światowego zjazdu 
Polonii wolnego świata, pod 

nazwą „Polonia 78-Polonia jutra”. 
Zjazd ten odbył się z udziałem 175 
delegatów z 18 krajów. Powzięto 
na nim uchwale ustanawiająca 
powstanie Rady Koordynacyjnej 
Polonii Wolnego Świata (RKPWS), 
jej Prezydium, Biura i Komisji 
Roboczych. Postanowiono, że 
Biuro Rady będzie miało siedzibę 
w Toronto, a przewodniczącym 
Prezydium będzie kazdorazowy 
prezes KPK, pierwszym przewod-
niczącym został mec. Władysław 
Gertler (1979-80), drugim Jan 
Kaszuba (1980-86), trzecim Stani-
slaw Orlowski (1986-94), czwar-
tym, obecnie urzędującym, mec. 
Marek Malicki (od 1994). 
W ciągu następnych 20 lat 
odbyły się jeszcze dwa światowe 
zjazdy PWS: II w Londynie (1984) 
i III w Krakowie (1992), którego 
uchwala zmieniono nazwę RKPWS 
na Radę Polonii Świata (RPS). Zjazd 

w Krakowie stał się I Zjazdem Polo-
nii i Polaków z Zagranicy (Zjazd 
Polonii), II Zjazd Polonii miał miej-
sce 19 lat później w Warszawie-
Pułtusku-Krakowie-Częstochowie. 
Na Zjeździe w Krakowie (1992) 
nastąpiło symboliczne połączenie 
wszystkich naszych rodaków ze 
Wschodu z tymi na Zachodzie. Nie 
było rzeczą przypadku, ze pierw-
sze Zjazdy PWS przeplotly sie 
dwoma pierwszymi Światowymi 
Zjazdami Emigracji Politycznej w 
Londynie (1966, 1979). 
II ZJAZD POLONII ŚWIATA w Pułtu-
sku w dniach 28.04 do 3.05.2001 r. 
postanowił zwołać na rok 2002 
kolejną Radę Polonii Świata i nadać 
jej charakter organu centralnego 
reprezentującego wszystkie orga-
nizacje polonijne na świecie.
28-29 września 2002 roku 55 
delegatów z 32 krajów repre-
zentujących ponad sto orga-

nizacji dachowych z całego 
świata zebrało się w Pułtusku na 
Walnym Zjeździe. Efektem był 
nowy Statut oraz nowe Prezydium 
Rady Polonii Świata z przewod-
niczącym mecenasem Lesem 
Kuczynskim z Chicago (więcej 
- www.polonia.org/rps.htm) .
Pierwsze zebranie Prezydium 
Rady Polonii Świata odbyło się 
13-14 listopada 2003 w Warszawie. 
Owocem tego spotkania było 
kilkanaście rezolucji dotyczących 
życia Polonii na świecie. Drugie 
zebranie Prezydium, które odbyło 
się w dniach 1–2 maja 2005 w War-
szawie zajęło się ponownie losem 
Polaków na świecie i sprawami 
aktualnymi takimi jak „sprawa 
Polonii Bialorusi”, merytoryczny 
podział funkcji w Prezydium RPŚ, 
powołaniem ogólnoświatowej 
komisji do spraw obrony dobrego 
imienia Polski i Polaków, i innych 

Komisji międzynarodowych. 
Dyskutowano sprawę przyszłości 
Senatu, sprawę podwójnego oby-
watelstwa i Karty Polaka, rozpo-
częto prace przygotowawcze do III 
Ogólnoświatowego Zjazdu Polonii 
i Polaków z zagranicy w roku 2006. 
Dwudniowe owocne spotkanie 
zakończono w senacie spotka-
niem z senatorami i marszałkiem  
prof. Longinem Pastusiakiem.
W chwili obecnej Rada Polonii 
Świata jest największa demo-
kratyczna Organizacja Polonijna 
zrzeszająca całą Polonię. Coraz 
lepsza organizacja, informacja 
internetowa, częstsze spotkania, 
stały kontakt członków prezydium 
i delegatów zapewnia coraz lepsze 
funkcjonowanie naszego polonij-
nego „ONZ-tu”
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Rada Polonii Świata co to takiego?
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