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Związek Polaków w Niemczech – Oddział w Kleve

Między historią a dniem dzisiejszym

Kleve, nazywane również „Łabędzim
miasteczkiem”, znajduje się na skraju Niemiec tuż przy granicy z Holandią. I akurat tutaj Polonia ma szczególne powody do aktywnej działalności. Na przykład tuż obok, w Reichswald-Kleve urodził się Otton III,
pierwszy wizjoner Zjednoczonej Europy, serdeczny przyjaciel św. Wojciecha i pierwszego króla polskiego
Bolesława Chrobrego. Na cmentarzu
wojskowym w Reichswald-Kleve,
spoczywa ponad siedem tysięcy żołnierzy, w szczególności pilotów brytyjskich. Natomiast kwatera polska

liczy tam 73 groby
poległych Polaków,
w ogromnej większości pilotów walczących w dywizjonach
300, 304 i 305 oraz
sześciu
skoczków
spadochronowych.
W pobliskim Kalkar
znajduje się Połączone Centrum Operacji
Powietrznych NATO – CAOC
2 w którym służbę pełnią także polscy piloci. W miejscowym kościele
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,
w którym zorganizowane jest polskojęzyczne duszpasterstwo znajduje się
kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a w jego ołtarzu relikwie św. Wojciecha z Gniezna, dar Prymasa Polski kardynała
Józefa Glempa. I wreszcie działa tutaj
niezwykle aktywna grupa Związku
Polaków w Niemczech „RODŁO”,
której prezesuje Władysław Pisarek.
Związek Polaków w Niemczech ‘Rodło’ oddział
Kleve został założony
w 1982 roku z inicjatywy członka zarządu
głównego p. Franciszka
Łukaszyka. Pisarek został już wówczas jej
pierwszym prezesem.
Później
organizacja
przechodziła różne koleje losu by od
2001 roku zacząć znowu aktywnie i efektywnie działać.
I tak dzięki
przychylności
władz miejscowych i wielkiemu zaangażo-

Przed Sejmikiem Polonii Niemieckiej
Już za niecałe dwa miesiące odbędzie się kolejny Sejmik Polonii Niemieckiej organizowany pod patronatem Kongresu Polonii w Niemczech.
Wezmą w nim udział przedstawiciele licznych organizacji polonijnych od
tych największych po całkiem małe ale niemniej ważne dla polskiego środowiska w kraju nad Menem i Renem. W kolejnych wydaniach Faktów
Polonijnych będziemy większość z nich prezentować.

waniu ludzi odbyły się w 2004 roku
wspaniałe obchody 1 maja, które zamieniły się w prawdziwie polski dzień
w Kleve. Udział w nim wzięło wielu
mieszkańców Kleve wraz z władzami
miasta, były delegacje partii politycznych i przedstawiciele krajów unijnych.
Uroczystej Mszy św. przewodniczyli biskupi; z Polski ks. Arcybiskup Henryk
Muszyński oraz biskupi z Aachen
i Xanten. Rok później 23.04.2005 została odsłonięta tablica na terenie zamku w Kleve, upamiętniająca uroczystości związane ze wstąpieniem Polski do
Unii Europejskiej. Osobnym terenem
polonijnej działalności jest współpraca
z polskimi lotnikami pełniącymi służbę
w ramach NATO a stacjonującymi
w Uedem. Z ich obecnością organizowane są wspólne obchody patriotyczne, coroczne msze św. garnizonowe,
apele poległych na cmentarzach wojskowych w Niemczech i na terenie Holandii. Delegacja „Rodła” z Kleve
uczestniczyła także w obchodach upamiętniających słynną akcję militarną
Pierwszej Polskiej Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego, która
nosiła kryptonim „Market Garden”.
Corocznie oddawany jest hołd żołnierzom polskim spoczywającym na
cmentarzach w Holandii: w Oosterbeek i w Bredzie. Spektakularnym wydarzeniem była pomoc w akcji ppłk Bogusława Morskiego, byłego żołnierza Dywizjonu 300 – Ziemi Mazowieckiej, który spowodował
wydobycie po 59 latach z dna
morza bombowca Lancastera
i pochowanie szczątków jego
byłej załogi „na maczkowskim” cmentarzu. Członkowie związku współpracują
ściśle z miejscową Polską Misją Katolicką (PMK), której
założycielem jest Władysław
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Pisarek. Zachowując jednak prawdę
historyczną, należy powiedzieć, że założenie PMK stało się możliwe dzięki
niezwykłej serdeczności i zaangażowaniu niemieckiego proboszcza F. Leinunga. Działacze spod znaku „Rodła”
utrzymują serdeczne kontakty z oficerami Polskich Sił Powietrznych stacjonujących w Kalkar. Pielęgnują od lat
bardzo dobre kontakty z Parafią niemiecką, w której nawet mają swoich
przedstawicieli w radach parafialnych,
tak niemieckich jak i polskich.
O jakości współpracy z władzami
miasta najlepiej świadczy fakt, że kolejni burmistrzowie w czasie oficjalnych wystąpień nawet z udziałem polityków Lantagu czy też Bundestagu,
bardzo sobie ją chwalą. W jednym ze
swoich wystąpień, poprzedni burmistrz Kleve powiedział m. in.: (…)
Polonia z Kleve, wespół ze swoim
prezesem oddziału „Rodła” w Kleve
w niezwykle piękny sposób promuje
nie tylko swój kraj, ale i nasze miasto w świecie, za co jestem Wam bardzo wdzięczny. Wiele imprez Polonijnych jest organizowanych przy

współpracy z przedstawicielami
władz Kleve, a na imprezy organizowane przez władze miasta zapraszani
są działacze związku. Jednocześnie
nie zapomina się o najmłodszym pokoleniu. Dzieci i młodzież mają okazję korzystać z lekcji języka polskiego, wraz z PMK organizowane są lekcje religii. Nie brak również ciekawych spotkań i zabaw dla przyszłych,
miejmy nadzieję, działaczy „Rodła”.

