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Inicjatywa Prezesa Jerzego Kusaka spotkała się z dużym zainteresowaniem 
środowiska inżynierów. Zgromadzili się oni w dużej, ponad 30-osobowej 
grupie, całe zaś spotkanie miało bardzo uroczysty charakter. Konsul Bro-
nisław Jaworski oraz Andrzej Rasala przygotowali specjalne wystąpienia 
i prezentacje. Goście zaproszeni to między innymi inż. Wiesław Lewicki 
z Aaachen, prezentujący inicjatywy grupy z Akwizgranu
(http://www.polregio.com/).
26 kwietnia 2006, również w pomieszczeniach Konsulatu Wydziału Eko-
nomicznego w Kolonii, odbędzie się Forum Polskich Przedsiębiorców. 
Zamysłem powołania Forum jest konsolidacja wspólnie podejmowanych 
działań w Niemczech oraz stworzenie szeroko pojętej platformy wymiany 
doświadczeń.
Hasłem przewodnim FPP jest „3 x I” = Inicjatywa-Informacja-Integracja.
Efektem wspólnych działań WEH i polskich przedsiębiorców w Niemczech 
w ramach FPP ma być w przyszłości powołanie do życia Polskiej Izby Han-
dlowej w Niemczech.
Spotkania w ramach FPP organizowane są przez poszczególne Wydziały Eko-
nomiczno - Handlowe Ambasady RP, zgodnie z kompetencjami regionalnymi, 
w cyklach półrocznych.
Podkreślić też trzeba opiekuńczą rolę, jaką w organizowaniu tego typu imprez 
i działalności takich stowarzyszeń spełnia pani Konsul Danuta Dominiak-Woź-
niak, Kierownik Wydziału (http://www.wirtschaft -polen.de/).
Pani Danuta regularnie od lat próbuje działać w kierunku integracji
polskiego środowiska inżynieryjnego w Nadreii-Westfalii.

W dniach 5-13 września 2006 r. odbędzie się XIV Świato-
we Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Olsztyn’2006. 
Forum rozpocznie się w Tarnowie (5-6 września 2006 r.). 
Tu rozstrzygnięte zostaną konkursy:
- Międzynarodowy Konkurs Literacki „Powroty do źró-
deł” im. Henryka Cyganika.
- Konkurs na Reportaż z 13. Światowego Forum Me-
diów Polonijnych w Tarnowie.
Zostanie również wręczona nagroda FIDELIS POLONIAE 
za wybitne zasługi w umacnianiu więzi między Polonią, 
a krajem.
7 września 2006 r. uczestnicy Forum spędzą w Busku-
Zdroju, gdzie zaprezentowane zostanie Miasto i Gmina 
Busko-Zdrój oraz kompleks uzdrowisk i sanatoriów.
Od 8 do 13 września program Forum realizowany będzie 
w województwie warmińsko-mazurskim. Tu uczestnicy 
Forum spotkają się z władzami województwa i miasta 
Olsztyna, wezmą udział w konferencjach prasowych 
i rozmaitych warsztatach.


