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«Polonika»
Paryz, 14/06/2006 

Polonika jest stowarzyszeniem polsko-
-francuskim, ktore powstalo z inicjatywy 
grupy przyjaciol w czerwcu 2005 roku. Jest 
to organizacja zarejestrowana przez Urzad 
Wojewodzki miasta Nanterre i oparta na 
prawie francuskim z 1901 roku. Nasze sto-
warzyszenie jest grupa skladajaca sie z 66 
czlonkow, dwoch narodowosci o bardzo 
zroznicowanym wieku. Wiekszosc stano-
wia Polacy - 38 osob, 24 Francuzow i 4 Por-
tugalczykow.

Sekretarzem jest Patrick Poulain, z zamilowania informatyk, 
ktoremu zawdzieczamy techniczna oprawe naszej strony in-
ternetowej. Skarbnikami sa Sylwia Gaik i Rafal Bolechala, kto-
rzy bardzo sumiennie wykonuja swoja nielatwa funkcje. Mam 
zaszczyt przewodniczyc naszemu stowarzyszeniu. Ostatni rok 
poswiecilam na jego rozwiniecie, przygotowanie naszej stro-
ny internetowej, zorganizowanie kilku zabaw tanecznych,  ka-
baretu grupy “Za filarem” oraz wielu innych spotkan towa-
rzyskich. Ze szczegolnym sentymentem wspominam wie-
czor Mikolajkowy dla dzieci. Ich magiczne spojrzenia i radosc 
z otrzymanych prezentow przyniosly nam wiele satysfakcji 
i dodaly sily do kontynuowania naszej dzialalnosci. 
Korzystajac z okazji pragne serdecznie podziekowac wszyst-
kim czlonkom aktywnym bez pomocy ktorych trudno byloby 
zrealizowac nasze przedsiewziecia. Szczegolne podziekowania 
skladam Sylwi Gaik, Malgorzacie Skoczylas oraz Zofii Masta-
lerz, ktore przyczynily sie do rozwoju naszej organizacji.
Zachecam do regularnej konsultacji kalendarza imprez “Polo-
niki” I zapraszam do Paryza wszystkich, w ktorych artykul ten 
wzbudzil chec dolaczenia do naszej grupy.
Poszukujemy zespolow muzycznych i tanecznych, kabare-
tow polskich, ktore pragnelyby uswietnic nasze imprezy swoja 
animacja. Jestesmy otwarci na wszelka wspolprace ze stowa-
rzyszeniami polskimi z Paryza icalej Europy.
Pragnelibysmy  organizowac koncerty polskich zespolow mu-
zycznych lecz ze wzgledu na ich chorendalne stawki zamiar 
nasz pozostal jak dotad marzeniem.
Pomimo trudnosci finansowych postaramy sie zrealizowac
nasze dwa glowne cele: wydanie gazety lokalnej oraz otwar-
cia szkoly dla polskich dzieci w naszym departamencie Haut 
Seine.
Aby zgromadzic srodki rozpoczelismy sprzedaz koszulek 
z napisami “ Polonaise fiere de l’etre” (Jestem dumna, ze je-
stem Polka), “Plombier pas chere”(Niedrogi hydraulik) oraz 
koszulki z dowolnym tekstem wybranym przez osobe zama-
wiajaca, ktore mozna ogladnac i zamowic przez internet. Oso-
by popierajace nasza inicjatywe, pragnace pomoc nam w re-
alizacji naszych planow zapraszamy do zakupu koszulek “Po-
loniki”.
Dziekuje Panu Zbigniewowi Kosteckiemu za zainteresowanie 
nasza dzialalnoscia oraz za zaproszenie na tegoroczny zjazd 
Polonii Swiata w Tarnowie. Pozdrawiam Polonie z Niemiec 
i wszystkich przyjaciol naszego kraju.

Anna Piskor

VI Kongres Polonii Medycznej 
Czestochowa 21–24 czerwca 2006-06-27
 
Kongres Polonii Medycznej Swia-
ta juz poraz czwarty odbyl sie 
w Czestochowie! Koledzy z Okre-
gowej Izby Lekarskiej w Czesto-
chowie wspolnie z Federacja Po-
lonijnych Organizacji Medycznych 
(http://www.polmed.org/)  przygo-
towali spotkanie medykow z cale-
go swiata. Ponad 1400 uczetsni-
kow z 14 krajow (w tym rowniez 
koledzy z USA, Kanady i Australii) 
dzielilo sie najnowszymi zdoby-
czami medycyny z kolegami z kra-
ju! W salach Uniwersytetu Polo-
nijnego oraz Filharmonii w kilku-
nastu grupach odylo sie dziesiatki 
sesji poswieconych najnowszym 
zdobyczom medycyny. Transmisje 
operacji (live), lacza internetowe, 
filmy i prezentacje wizualne dopel-
nialy calosci! Doskonala organiza-
cja oraz imprezy towarzyszace ze 
wspanialymi wycieczkami a szcze-
golnie z piknikiem w Koszecinie 
z zespolem SLASK zachwycaly 
uczestnikow. Wspaniala atmosfe-
ra tu pod Jasna Gora udzielala sie 
wszystkim. Prezydent miasta nie 
ukrywal radosci i wzruszenia z po-
wodu tak licznie przybylych gosci.

W kuluarach odbylo sie rowniez zebranie 
sprawozdawczo wyborcze Swiatowej Federa-
cji Organizacji Medycznych gdzie wybrano 
nowe wladze na nastepna trzyletnia kadencje. 
Przewodniczacym zostal prof. Jan Borowiec 
ze Szwecji a koledzy Marek Rudnicki (USA), 
Zbyszek Kostecki (Niemcy) i Angela Boguc-
ka (Moldawia) zostali obdarzeni zaufaniem 
jako V–ce Przewodniczacy.
Ta jedna z najwiekszych organizacji polonij-
nych na swiecie ma juz kilkunasto letnia tra-
dycje. 16 stowarzyszen z 9 panstw wspolpra-
cuje w zakresie medycyny, niesie pomoc kole-
gom ze wschodu, organizuje kongresy i spo-
tkania towarzyskie.
Niedawno uroczystosci 60-lecie zwiazku Le-
karzy w Chicago (najstarszego Zwiazku) by-
ly tematem artykulu w Faktach.(http://www.
paulkostecki.com/Fakty_polonijne/FP-2006-
-03-11.pdf)
O imprezach i spotkaniach Polonii Medycz-
nej bedziemy jeszcze informowali naszych 
czytelnikow niejednokrotnie!

 Danuta Kostecka


