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Gmina Polska „Piast” zosta-
ła założona 8.03.94 roku a 
zarejestrowana w sądzie 
miasta Essen 24.01.97 roku. 
Od początku naszej działal-
ności należymy do Kongresu 
Polonii Niemieckiej. Jeste-
śmy grupą liczącą ponad 
70 osób, które znają język 
polski i zainteresowane są 
utrzymaniem więzi z kulturą 
i tradycjami kraju, w którym 
się urodzili. Wspólnie sta-
ramy się stworzyć sobie 
możliwość sympatycznego 
i pożytecznego spędzenia 
wolnego czasu. Naszym 
celem jest wzajemna pomoc 
we wszystkich problemach, 
z jakimi musimy się borykać 
na co dzień. Tak więc już 
od 11 lat w każdą niedzielę 
o godz. 17.00 spotykamy się 
w naszym klubie, aby właśnie 
przy muzyce, polskim cieście 
i herbatce określać formy 
naszego dalszego działania: 
np. organizując spotkania 
z ciekawymi ludźmi róż-
norakiej profesji (doradcą 
podatkowym, bioterapeutą, 
kosmetyczką, lekarzami róż-
nych specjalności itp.). Mamy 
już za sobą wiele udanych 
wieczorów andrzejkowych, 
Mikołajów dla dzieci, wie-
czorów Wigilijnych z opłat-
kiem, spotkań kolędowych 
z księdzem proboszczem, 
„Ósmych Marca”, oraz grili ze 
śpiewem i kiełbasą. Nie zapo-
minamy również o szampań-

skich zabawach jak Sylwester 
i Bale Przebierańców, gdzie 
przy dźwiękach polskiej 
muzyki bawimy się do rana 
w gronie 60 – 90 osób. Dwa 
razy do roku organizujemy 
także wyjazdy do schronisk 
młodzieżowych nie pozba-
wionych atrakcji turystycz-
nych. Przy naszej Gminie 
działają np.: szkółka języka 
polskiego dla dzieci, druży-
na piłkarska „Polonia Piast”, 
aerobic, klub rowerowy, „Lu-
dwiczku do rondla”. Z tych 
osiągnięć jesteśmy bardzo 
dumni. W 1998r udało nam 
się założyć Bibiliotekę Polską 
(150 czł. na dziś). WoMa Arti-
skic Group była wydawcą 
jedynego polskiego pisma 
w Essen oraz organizatorem 
wernisaży – wystaw (malar-
skich, rzeźbiarskich, fotogra-
fii, grafiki itp.). udało nam się 
również po długich rozmo-
wach z urzędem szkolnym 
(Schulamt) założyć „Szkołę 
Polską” która działa na tere-
nie Essen już od 4 lat. Dzięki 
współpracy z panią Barejko-
Knops. Tak więc nasze dzieci 
uczą się i udoskonalają język 
ojczysty. Zajęcia prowadzi 
obecnie pani Dorota Hanak. 
07.11.1999 do Samorządu 
Obcokrajowców w Essen 
został wybrany Pan Piotr 
Brugier. Wybór Piotra do 
samorządu jest dużym suk-
cesem naszego środowiska 
polonijnego. W 1995 roku 

udało nam się zorganizować 
wyjazd młodzieży na obóz 
wypoczynkowy pod namio-
tami w Wilczu nad j. Wuszno. 
Był to udany obóz harcerski. 
Warto również wspomnieć, 
ze udało nam się przepro-
wadzić parę akcji charyta-
tywnych jak np. przez okres 
około 3 lat wspomagaliśmy 
Dom Dziecka w Wałbrzychu, 
zbieraliśmy pieniądze na 
operację Wojtusia Albińskie-
go, a w ostatnim roku poma-
galiśmy matkom z Domu 
Samotnej Matki w Szczeci-
nie. Współpracujemy rów-
nież bardzo chętnie z innymi 
organizacjami o naszym 
profilu np.: Tunezyjką, Hisz-
pańską itp. Najlepiej jednak 
współpracuje nam się z orga-
nizacją niemiecką o profilu 
socjalno-pedagogicznym o 
nazwie „Stadtteil-Laden”, w 
której pracują ludzie z całego 
świata. Zajmujemy się roz-
wiązywaniem problemów 
dotyczących naszego osiedla 
jak narkomania, złodziejstwo, 
alkoholizm, prostytucja, 
dewastacja mienia itp. Mamy 
spotkania z przedstawiciela-
mi miasta, dzielnicy, policją, 
psychologami itp. Współpra-
cujemy także z Polską Misją 
Katolicką, którą reprezen-
tuje ks. Andrzej Sołopa. Po 
ciężkiej pracy organizujemy 
uliczne festyny gdzie udaje 
nam się sprzedać smaczne 
produkty naszej polskiej 

kuchni, które robimy sami, a 
zdobyte fundusze przezna-
czamy na cele charytatywne. 
8.02.03 w pomieszczeniach 
naszego klubu odbyły się 
wybory do Kongresu Polo-
nii Niemieckiej. We wrze-
śniu tego roku zostaliśmy 
uwzględnieni w albumie 
pod tytułem „Menschen in 
Katernberg” jako prężnie 
działająca grupa. W grudniu 
2003 roku pomogliśmy Panu 
Adamowi Czupryńskiemu, 

z Kołobrzegu, po 60 latach 
odnaleźć grób jego ojca. 8 
marca 2004 obchodziliśmy 
10 rocznicę naszego klubu 
na którą przybyli zapro-
szeni goście: pani Barbara 
Sajko z mężem z ambasady 
w Kolonii, pani Liliana Barej-
ko-Knops, założycielka orga-
nizacji polonijnej ZNP oraz 
szkół polonijnych na terenie 
niemiec, pan dr Zbigniew 
Kostecki, przewodniczący 
Kongresu Polonii Niemiec-
kiej, Pan Mahmed Balaban 
z urzędu obcokrajowców 
w Essen, przedstawiciele 
innych organizacji oraz 
członkowie Piasta. Część 
oficialną urozmaiciły wystę-
py grupy folklorystycznej 
Krakowiacy i Górale pod 
patronatem pani Alexandry 
Czekaj-Meinert oraz Swie-
tłana i Walentyna zagrały 
koncert znanej muzyki 
rosyjskiej na akordeonach. 
22 sierpnia 2004 spotkaliśmy 
się z młodzieżową grupą 
z trójkąta wajmarskiego 
„Polska, Niemcy, Francja”, 
którzy byli zainteresowani 
pracą polonijną naszego 
klubu. Spotkanie odbyło się 
w pomieszczeniach Polskiej 
Misji Katolickiej. 25 września 
2004 wzięliśmy udział w „15. 
Grosses Zechenfest”. Zorga-
nizowaliśmy stoisko infor-
macyjne oraz serwowaliśmy 
przysmaki kuchni polskiej 
(bigos, pierogi, ciasta, itd). 
Nadburmistrz Essen Dr. Wol-
fgang Reiniger delektował 
się naszymi pierogami.
Na przełomie listopada 
i grudnia 2004 miasto Essen 
było gospodarzem  polskie-
go „Lichtwochen”. Rok Polski 
w Niemczech rozpoczęliśmy 

16.04.05 otwarciem wspa-
niałej wystawy malarskiej 
w pomieszczeniach Zukunfts 
Zentrum Zollverein Triple Z 
w Essen. Dzięki współpracy 
z ART-ERIA udało nam się 
pokazać sporą część prac 
polskich artystów: obrazy, 
grafikę, rzeźbę itp. Szefem 
tej grupy jest pani Iwona 
Bukowski.
Swoją obecnością na tej 
imprezie zaszczycili nas 
burmistrz Essen pan R.Fliß, 
Jerzy Rasala z konsulatu 
w Kolonii dr Weronika Grabe, 
Józef Jablonski z Kongresu 
Polonii Niemieckiej oraz 
inne osobistości. Po części 
oficjalnej nasi goście mogli 
posmakować polskich pysz-
ności: smalcu, polskiego 
chleba, ogórków kiszonych, 
nie wspomnę o domowych 
wypiekach, które przygoto-
wały członkinie Piasta. Całą 
organizacją bufetu zajął 
się niezastąpiony w takich 
okolicznościach Przemysław 
Dymecki.
5.05.05 uczestniczyliśmy 
jako Piast w otwarciu wysta-
wy zorganizowanej przez dr 
W.Grabe w pomieszczeniach 
essenskiej Zeche Zollverein 
ARKA Kulturwerkstatt. Prace 
artystyczne przedstawiali 
studenci biorący udział w raj-
dzie Paryż-Berlin-Warszawa 
pod nazwą TRIDEM  2005. 
Impreza była udana.
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Ktokolwiek jesteś, wyjdź dzisiaj wieczorem, z twego pokoju, w którym wszystko znasz naj-
bliższy dla oddali jest twój dom. Ktokolwiek jesteś ...

R.M.Rilke

Festyn w Essen - wrzesień 2004.

Zdjęcie z rozpoczęcia Roku Polskiego w Niemczech.


