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Robisz imprezę? Przyślij informacje

Redaktorzy radia Atut już od 4 lat zbie-
rają materiały na temat Polonii i często 
spotykają się z  opiniami, że Polonia 
w Niemczech nie istnieje, a jeżeli tak, to 
w znikomej ilości. Wystarczy wejść na 
stronę internetową www.polonia.org  lub 
www.kongres.org,  aby zobaczyć, jak pręż-
nie działa Polonia w Niemczech.
Z inicjatywy Kongresu Polonii Niemiec-
kiej w Krefeld na początku br. odbyło 
się spotkanie tamtejszej polonii oraz 
przedstawicieli polskich fi rm. Wg danych 
statystycznych, co dziesiąty mieszkaniec 
Krefeld mówi po polsku – co razem daje 
25 tysięcy mieszkańców. 
To już trzecia próba spotkania - mówi 
Zbigniew Kostecki Prezes Kongresu 
- kilka lat temu rozesłałem ponad 50 
zaproszeń do różnych fi rm działających 
w okolicach Krefeld, z których skorzystały 
zaledwie cztery osoby. Przed dwoma laty 
powtórzyłem próbę zorganizowania spo-
tkania. Frekwencja była o 50% wyższa niż 
poprzednio, lecz to żaden sukces – wręcz 
przeciwnie. 

Tym razem było inaczej!
W chwili rozpoczęcia zebrania, o godz.16.30 
na sali obecne były już 34 osoby – co, jak 
podkreślił otwierający zebranie, stanowi 
70% zaproszonych. To pełny sukces. Na 
spotkanie przyszli lekarze, inżynierowie, pi-
sarze, właściciele drobnych przedsiębiorstw 
i spragnieni kontaktu z rodakami krefel-
dzianie. Głównym celem spotkania było 
powołanie do życia organizacji polonijnej 
na terenie Krefeld. „Gdzie dwie głowy to 
nie jedna” mówi stare, polskie przysłowie… 
Spotkania w takich kręgach prowadzą do 

wymiany doświadczeń wzajemnej pomo-
cy, informacji i lepszej integracji. Padały 
przykłady działania stowarzyszeń w Essen, 
Dortmundzie w Aachen. Ważnym elemen-
tem jest też tworzenie grup zawodowych, 
lekarzy, prawników, pielęgniarek. 
Wszyscy uczestnicy spotkania jednogło-
śnie poparli tę propozycję, jednogłośnie 
też została przyjęta nazwa zaproponowana 
przez pana Mirosława Fachowca - Polskie 
Towarzystwo Krefeld. 

Pan Mirosław podjął się przewodniczyć 
stowarzyszeniu w pierwszych i zarazem 
najtrudniejszych chwilach.
Demokratyczne wybory odbędą się po 
upływie jednego roku, jak już wszyscy 
się poznają i ocenią pracę poszczegól-

nych członków stowa-
rzyszenia.

Tymczasem Zarząd 
w ilości 10 osób rozpo-
czął proces organizacji 
i rejestracji stowarzy-
szenia. Pełne informacje 
znajdują się na stronach 
www.kongres.org/
ptk.htm. 

Nadszedł czas 
na rozluźnienie atmosfery…
Po tak poważnych tematach nastąpiła tro-
chę luźniejsza atmosfera. Padały propozy-
cje tematów następnych spotkań, działal-
ności kulturalnej, możliwości zaistnienia 
w środowisku jako zwarta polskojęzyczna 

grupa. Zastanawiano się nad skutecznym 
marketingiem oraz nad tym, skąd wziąć 
fundusze na działalność.
Drugie spotkanie Polonii z Krefeldu od-
było się w drugiej połowie lutego w Ho-
telu Zur Brücke przy Viktor-Jakubowicz 
Str. 11 w Krefeld. Tak, jest zapotrzebo-
wanie na tego typu działalność! Przybyło 
ponownie około 40 osób, wypełniono 
deklarację wstąpienia, dyskutowano na 
temat materiałów informacyjnych o Pol-
skim Krefeldzie. 

Status będzie tematem następnego 
spotkania, które wyznaczono 

na dz. 26 marca 2006 - jak zwykle, 
w „naszym już” hotelu.

Zgłoszenia przyjmuje biuro Kongresu 
pod nr tel. 0049 2151-613013.

Kontakt e-mailowy 
z P.O. Przewodniczącym i Sekretarzem 

nowopowstałego towarzystwa: 
m.wach@medidienst.de  lub 
katarzynabukala@yahoo.de

Grzegorz Przytulski 
grzegorz.przytulski@radio-atut.de   

www.radioatut.de 

Polski Krefeld

Aachen a po polsku Akwizgran to graniczne miasto w Nadrenii Westfalii. W tym pięknym mieście Polonia ma 
długą tradycję. Duża ilość inteligencji uaktywniała od lat polskojęzyczne środowisko. Po małej stagnacji mamy 
renesansowy rozkwit! Stowarzyszenie POLREGIO powstało w Aachen jako nowa alternatywa dla polskoję-
zycznej społeczności w Aachen i okolicy w celu integracji i pielęgnacji kultury polskiej w naszym Euroregionie 
(Aachen – Mastricht – Liege). Stowarzyszenie o nazwie: polregio e.V. powstało pod koniec 2005 roku i jest już 
zarejestrowanew sądzie w Aachen.
Obecnie „polregio” to nazwa naszego stowarzyszenia, naszego czasopisma i naszej strony internetowej: 
www.polregio.com. Pierwszym Prezesem „polregio” został Wiesław Lewicki - znany działacz tego regionu.

Adres kontaktowy:
52070 Aachen, Sigmundstr. 8, 

Tel.: 0049 241 40 11 537, Fax.: 0049 241 40 11 538, 
e-mail: polregio@polregio.com

 www.polregio.com 

Renesans w Aachen
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