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II Sejmik Polonii Niemieckiej

Na drodze do zgody
Przedstawiciele ponad 40 organizacji
polonijnych z ca³ych Niemiec spotkali
siê 9 grudnia w siedzibie Konsulatu
RP w Kolonii na drugim Sejmiku Polonii Niemieckiej. Honorowym goœciem Sejmiku by³ pe³ni¹cy od niedawna funkcjê ambasadora RP
w Niemczech dr. Marek Prawda zaœ
rolê gospodarza sprawowa³ Konsul
Generalny RP w Kolonii Andrzej Kaczorowski. Obecni byli tak¿e przedstawiciele pozosta³ych konsulatów
na terenie Niemiec w osobach ich
konsuli generalnych.
Jak widaæ ju¿ z listy zaproszonych
i obecnych goœci Sejmik wzbudzi³ zrozumia³e zainteresowanie zaœ jego
uczestnicy przyjêli z zadowoloniem
wyst¹pienie ambasadora Prawdy,

jego g³ówny organizator a zarazem
przewodnicz¹cy Konwentu Organizacji Polonijnych, dr. Zigniew Kostecki,
osiem lat pracy Konwentu to osiem lat
pracy nad integracj¹ œrodowiska Polaków w Niemczech. Tymczasem jeszcze w ¿adnym roku nie by³o tylu sporów i spraw procesowych pomiêdzy
i w ramach poszczególnych organizacji jak w mijaj¹cym 2006. Ale to tak
na marginesie, gdy¿ w poszczególnych wyst¹pieniach mówcy raczej zajmowali siê problemami bie¿¹cej dzia³alnoœci, prezentowali swoje osi¹gniêcia i wskazywali na sposoby rozwi¹zywaania rodz¹cych i tocz¹cych siê konfliktów. Okazjê do zabrania g³osu mieli wszyscy obecni przedstawiciele polonijnych organizacji. Reprezentowali

laków ale i ze strony
w³adz niemieckich miasta. Klub prowadzi polsk¹
bibliotekê, uczestniczy
w rozwijaniu polsko-niemieckiej wspólpracy pomiêdzy
Wuppertalem
a Legnic¹ i, cojest nowym
problemem w ostatnim
czasie, udziela porad nowo nap³ywaj¹cej emigracji
polskiej. Ta nowa emigracja staje siê trosk¹ równie¿ rz¹dowych, oficjalnych przedstawicieli Polski. Mowili o niej zarówno ambasador
Prawda jak i konsul Kaczorowski.
O jej skali mo¿e œwiadczyæ chocia¿by
fakt, i¿ w ostatnim czasie zarejestrowano w Niemczech ponad sto! tysiêcy

dalszej eskalacji. Podobny zespó³ ekspertów powinien powstaæ w dziedzinie doradztwa formalnego przy pisaniu i opracowywaniu wniosków
do niemieckiego Ministerstwa Kultury o przyznawanie dotacji na polonijne projekty kulturalne. Niedostatecz-

w którym podkreœli³ on znaczenie
zgodnej wspó³pracy wszystkich organizacji polonijnych oraz koniecznoœæ
ich jednolitej reprezentacji wobec
w³adz niemieckich. Ta jednolitoœæ by³a te¿ tematem wyst¹pieñ wielu dzia³aczy polonijnych. Bowiem, jak powiedzia³ prowadz¹cy obrady Sejmiku,

oni geograficznie ca³e Niemcy od Monachium do Hamburga a zawodowo
i spo³ecznie wszystkie mo¿liwe grupy.
Byli naukowcy, in¿ynierowie, prawnicy, kombatanci, aktorzy, filmowcy,
cz³onkowie stowarzyszeñ wy¿szej
u¿ytecznoœci publicznej i wielu wielu
innych.
Jak wa¿na jest dla
Polonii w Niemczech zorganizowana dzia³alnoœæ mo¿e œwiadczyæ przyk³ad Klubu Polskiego z Wuppertalu.
Mozolnie od dwudziestu lat rozwija
on swoj¹ aktywnoœæ i dopracowa³
siê uznania nie tylko ze strony odwiedzaj¹cych go z ró¿nymi sprawami Po-

jednosobowych firm obywateli polskich. Pomoc dla nich to znaczy nie
tylko poradnictwo prawne czy wypisywanie niezbêdnych zaœwiadczeñ
zdrowotnych. To tak¿e umo¿liwianie
im integracji w œrodowisku, stwarzanie mo¿liwoœci kontaktów pozazawodowych, wci¹ganie do aktywnej dzia³alnoœci. Jest to nowe wyzwanie równie¿ dla organizacji polonijnych.
Nie sposób tu oczywiœcie zaprezentowaæ wszystkie wypowiedzi czy omawiaæ wszystkie propozycje jakie pad³y
na forum Sejmiku. Wymieñmy wiêc
tylko najwa¿niejsze. Sejmik zaaprobowa³ propozycjê podjêcia starañ
o zorganizowanie I Zjazdu Polonii
Niemieckiej. Spraw¹ powinieñ dalej
zaj¹æ siê Konwent Polonii. Do rozpatrywania sporów wewn¹trz Polonii
powo³ana zostanie grupa mediacyjna,
która bêdzie mia³a za zadanie pomoc
w ich rozstrzyganiu i zapobieganie ich

ne wykorzystywanie tych œrodków jest
jednym z najwa¿niejszych bie¿¹cych
problemów. Z zadowoleniem przyjêto
tak¿e pozytywne nastawienie do
wspó³pracy na forum Konwentu
dwóch, jednych z najwiêkszych organizacji polonijnych – Zgody i Rod³a.
Tym bardziej, ¿e od nowego roku
przewodnictwo w Konwencie obejmie
przewodnicz¹cy Zwi¹zku Polaków
w Niemczech „Zgoda” Krzysztof Nowacki. Przysz³oœæ poka¿e, czy z tych
optymistycznych zapowiedzi zrodzi
siê zgodna i twórcza dzia³alnoœæ. Bowiem, jak powiedzia³ zas³u¿ony dzia³acz polonijny W³adys³aw Pisarek
z Rod³a w Kleve, wed³ug starego polskiego przys³owia, zgoda buduje
a niezgoda rujnuje. I przyk³adem
niech bêdzie tu „jego” Polonia w Zag³êbiu Ruhry. Ta Polonia dzia³a i pracuje i to w zgodzie, zgodzie, zgodzie...
Bogdan Miller

