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Rada Prezesów i Jubileusz 20-lecia EUWP
Raz jeszcze informujemy o zmianie terminu Rady Prezesów, połączonej z obchodami 20-lecia EUWP,
która odbędzie się w dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2013 r. w Wilnie. Nasze tegoroczne spotkanie
rozpoczyna rejestracja uczestników i opłata składek członkowskich w piątek 29 listopada w godzinach
16.00 – 18.00, a kończy obiad w niedzielę 1 grudnia o godzinie 11.30.
Przypominamy uprzejmie o przesyłaniu zobowiązujących zgłoszeń do dnia 31 października br. Wszystkie

szczegóły dotyczące spotkania w Wilnie wraz z ramowym programem i formularzem zgłoszeń zostały
zawarte w zawiadomieniu rozesłanym do prezesów organizacji członkowskich EUWP 17 września.

Polak członkiem Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich
Po raz pierwszy w powojennej historii Polak, prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski z Krakowa, mieszkający
od blisko 30 lat w Monachium, został członkiem Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (ZdK),
który jest najwyższym gremium niemieckich katolików świeckich. Katolicy obcokrajowcy, przede
wszystkim Polacy pod przewodnictwem ks. prałata Stanisława
Budynia, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, od
wielu lat zabiegali o to, by w ZdK znalazło się miejsce dla ich
przedstawicieli, których sami wybiorą. W Niemczech mieszka
obecnie 4 miliony katolików obcojęzycznych (30 grup
etnicznych), co stanowi 17% wszystkich katolików w tym kraju.
W kwietniu br. Komitet Centralny Katolików Niemieckich,
podczas zebrania plenarnego w Münster, zdecydował się na
ustępstwo i dokonał, warto tu podkreślić - jednomyślnie,
odpowiednich
zmian
statutowych.
Przewidują
one
wprowadzenie na stałe do 230-osobowego Komitetu trzech
nowych
członków,
wybieranych
bezpośrednio
przez
przedstawicieli katolików obcojęzycznych w Niemczech, na
takich samych zasadach, jakie obowiązują w diecezjach
niemieckich i w ordynariacie polowym wojska niemieckiego. W
dniu 25 czerwca br. Rada Stała Biskupów Niemieckich
zatwierdziła zmiany statutowe dokonane przez ZdK. Katolicy
obcojęzyczni podczas spotkania we Frankfurcie nad Menem w ostatnią sobotę dokonali wyboru swoich
trzech przedstawicieli do Komitetu. Obok prof. Piotra Małoszewskiego wybrano Hiszpana - JoseIbaneza i
przedstawiciela Afryki dr. Emeka Ani z Nigerii. Ich wprowadzenie na czteroletnią kadencję nastąpi w
listopadzie br. podczas zebrania plenarnego Komitetu w Bonn.
Komitet Centralny Katolików Niemieckich jest najwyższym przedstawicielstwem (parlamentem)
katolików świeckich w tym kraju. Jest to organ przede wszystkim opiniotwórczy, wypowiadający się w
wielu sprawach związanych nie tylko z życiem Kościoła, ale również w sprawach polityczno-społecznych.
Komitet powstał w 1869 roku, lecz zawiesił swoją działalność w roku 1933, a reaktywował w 1946. W
skład Komitetu, wchodzi po trzech przedstawicieli wybieranych w każdej z 27 diecezji, z ordynariatu
polowego wojska i z Federalnej Rady Katolików Obcokrajowców, 97 przedstawicieli organizacji i ruchów
katolickich oraz 45 osobistości dobieranych przez walny zjazd delegatów. Na czele Komitetu stoi
prezydium, któremu przewodniczy znany polityk CSU Alois Glück, były prezydent parlamentu
bawarskiego. Prof. Piotr Małoszewski jest pracownikiem naukowym, absolwentem Wydziału
Elektrotechniki AGH w Krakowie, wicedyrektorem Instytutu Ekologii Wód Podziemnych w Centrum
Badawczym Helmholtza w Monachium.
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Od ponad dziesięciu lat jest przewodniczącym Rady Naczelnej Polskich Katolików Świeckich w
Niemczech oraz wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, której
przewodniczy obecnie ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds.
duszpasterstwa emigracji polskiej. Działa
również aktywnie w strukturach katolików
świeckich w archidiecezji MonachiumFryzynga, gdzie w latach 2006-2010 był
wiceprzewodniczącym Diecezjalnej Rady
Katolików Świeckich, a od 2002 jest
członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym
Rady Regionu Monachium. W latach 19962006 był przewodniczącym Rady Parafialnej
w Polskiej Misji Katolickiej w Monachium.
Jest
współzałożycielem
oraz
wiceprzewodniczącym
Chrześcijańskiego
Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i
Języka Polskiego w Niemczech, które
reprezentuje w Konwencie Organizacji
Polskich w Niemczech. Wielokrotnie też reprezentował Polonię niemiecką na zjazdach, konferencjach i
imprezach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Jest odznaczony m.in. papieskim Orderem św.
Sylwestra oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Polonijny zjazd w Hiszpanii
W dniach 22-23 czerwca br. odbył się II Zjazd Stowarzyszeń Polonijnych oraz Kapelanii Polskich w
Hiszpanii zorganizowany przez Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” – „Nuestra Casa” i Dom
Polski w Getafe – Madryt. Honorowymi gośćmi Zjazdu byli Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w
Królestwie Hiszpanii Tomasz Arabski oraz
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Longin Komołowski.
W
zjeździe
wzięli
również
udział
przedstawiciele Wydziału Konsularnego
Ambasady RP w Madrycie: Krzysztof
Czaplicki i Iwona Czaplicka; PLL LOT Małgorzata Wieteska; Polskiej Organizacji
Turystycznej - Agata Witosławska oraz
wieloletni działacze polonijni: Sidonia
Ignatowicz, Lech Piekutowski, Marian
Świerczyński, Jerzy Janiszewski.
Zjazd rozpoczął się od spotkania prezesów
dwudziestu stowarzyszeń polonijnych w
Hiszpanii z zaproszonymi gośćmi, na którym przedstawiono roczne plany działalności stowarzyszeń oraz
nurtujące je problemy. Przedstawiono również nowe logo portalu internetowego polonia.es. W
podsumowaniu dyskusji głos zabrał ambasador RP Tomasz Arabski, który podziękował prezesom za
przedstawienie planów działalności stowarzyszeń na najbliższy okres i zadeklarował wolę pomocy i
współpracy.
Następnie prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski podkreślił duże znaczenie
oświaty polonijnej w zachowaniu języka i kultury polskiej oraz konieczność wzmacniania współpracy
pomiędzy stowarzyszeniami polonijnymi. Na zakończenie spotkania prezes Stowarzyszenia Polaków w
Hiszpanii „Nasz Dom” – „Nuestra Casa” i Dom Polski w Getafe – Madryt Andrzej Janeczko podziękował
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za wieloletnią współpracę pomiędzy Stowarzyszeniami Polonijnymi w Hiszpanii i zaprosił wszystkich
uczestników do szerszego współdziałania przy tworzeniu nowych wspólnych projektów.
Po zakończeniu części oficjalnej zjazdu odbyła się Biesiada Polonijna – „Noc Świętojańska” z udziałem
przedstawicieli i sympatyków stowarzyszeń polonijnych oraz zaproszonych gości. Oprawę artystyczną
zapewnili przyjaciele Polonii i Polaków na świecie „Kapela Góralska Zbójnicy” ze Szczyrku oraz zespoły
folklorystyczne stowarzyszeń „Nasz – Dom” i Dom Polski. Na stołach biesiadnych zagościły oscypki,
pierogi, polskie ciasta oraz tradycyjne potrawy hiszpańskie przygotowane na tę okazję przez
stowarzyszenia biorące udział w zjeździe. Symboliczne ognisko Nocy Świętojańskiej rozpalili: prezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski oraz konsul RP Krzysztof Czaplicki. W drugim
dniu zjazdu uczestnicy wzięli udział w obchodach Dnia Braterstwa w Somosierra. Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Somosierra ks. Jose Medina, kapelana Polonii
Getafe – Mostoles ks. Andrzeja Sobczyka oraz gościa z Polski ks. Kazimierza Sowę.
Oprawę muzyczną mszy świętej przygotowali: „Kapela Góralska Zbójnicy” ze Szczyrku oraz chór
stowarzyszeń „Nasz – Dom” i Dom Polski. Po mszy świętej odbył się apel poległych w trakcie, którego
delegacje Ambasady RP w Madrycie, stowarzyszeń polonijnych w Hiszpanii oraz Urzędu Miasta
Somosierra złożyły wieńce pod tablicą upamiętniającą poległych w wąwozie Somosierra w 1808 r. W
ceremonii wzięli udział m. in. attaché obrony w Ambasadzie RP w Madrycie płk. Jerzy Duda oraz
burmistrz miasteczka Somosierra Francisco Sanz Gutierrez. Zjazd zakończył się wspólnym zwiedzaniem
izby pamięci poświęconej bitwie pod Somosierrą oraz braterskim spotkaniem polsko – hiszpańskim.

W 70 rocznicę tragedii wołyńskiej
Przytaczamy poniżej tekst oświadczenia wydanego przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie w
70. rocznicę rzezi wołyńskiej.
W 70. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej my – Polacy, zrzeszeni w Federacji
Organizacji Polskich na Ukrainie, uczciliśmy pamięć ofiar, które poniosły niewinną śmierć z rąk zabójców,
ziejących nienawiścią do swych współbraci – autochtonów tych ziem.
Ci, którzy ocaleli, stracili cały dorobek swojego życia oraz dach nad głową. Wznosząc modły do Boga za ich
dusze, jako chrześcijanie-katolicy modliliśmy się również za tych, którzy tej zbrodni dokonali.
Jesteśmy w pełni świadomi, że tragiczne wydarzenia w historii naszych dwóch narodów powinny być
przestrogą dla przyszłych pokoleń. Nie mają one prawa być przemilczane lub też zniekształcane. Nie powinny
one po latach podsycać nienawiści między narodem polskim i ukraińskim. Zdajemy sobie sprawę, że dziś nie
czas na manifestację echa tych wydarzeń. Nasze pokolenie wyrosło na ziemiach swych przodków. Jako
obywatele państwa ukraińskiego, wśród przedstawicieli wielu narodowości i kultur, tworzymy w pewnym
sensie współczesną i swoistą wieżę Babel. Zachowując swoją tożsamość pracujemy dla dobra Polaków oraz
Ukrainy – kraju, którego jesteśmy obywatelami.
Szanujemy i wysoko cenimy wysiłek wszystkich, którzy dążą ku stworzeniu dobrosąsiedzkich i partnerskich
stosunków między narodami polskim i ukraińskim. Nie mamy prawa stać na uboczu. Aktywnie uczestniczymy
w tym procesie. Ksenofobia, nietolerancja, czy też zła wola i bierność, tych czy innych przedstawicieli narodów
polskiego czy ukraińskiego po obydwu stronach istniejących granic, jest niedopuszczalna.
Zdajemy sobie sprawę, że ciąży na nas obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód, które w przeszłości tak
bardzo podzieliły nasze narody. Pragniemy zapewnić naszym potomkom gwarancję bezpieczeństwa, aby nie
okazali się zakładnikami historii. Wykonując swój moralny obowiązek wobec naszych przodków, pragniemy
zgodnie z chrześcijańską zasadą przebaczania, żyć w pokoju i miłości chrześcijańskiej z narodem ukraińskim.
Stanowimy mniejszość polską na Ukrainie. Z mniejszością ukraińską w Polsce łączy nas zrozumienie,
życzliwość, współpraca i zaufanie. Na nas – Polakach i Ukraińcach po obu stronach granicy - spoczywa
ogromna odpowiedzialność za los przyszłych pokoleń i obowiązek, obopólnej pracy na rzecz rozwoju
wspólnych wartości naszych narodów, jak również rozbudowy wspólnego Domu Europejskiego.
Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
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Zakończenie Konkursu „Być Polakiem”
We wtorek 2 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala na zakończenie IV edycji
konkursu "Być Polakiem", kierowanym do dzieci i młodzieży mieszkających poza granicami Polski. Na
konkurs wpłynęło blisko 400 prac z 30 krajów świata, a laureatami zostały m.in. dzieci z Francji, Grecji,
Tunezji, Wielkiej Brytanii, Kanady, USA,
Rosji, Austrii, Włoch, Kazachstanu, Szwecji,
Irlandii, Belgii, Niemiec. Dyplomy wręczono
37 osobom wyróżnionym w konkursie, a
nagrodą był m.in. pobyt w Polsce. Gośćmi
uroczystości byli m.in. przedstawiciele
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sejmu i
Senatu, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
i
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej.
Sekretarz generalny EUWP Roman Śmigielski
pełnił
w
konkursie
funkcję
przewodniczącego jury, a Europejską Unię
Wspólnot Polonijnych reprezentowali na
uroczystości ponadto członkowie sekretariatu: prezydent Helena Miziniak, Aleksander Zając, Tadeusz
Adam Pilat, Halina Romanowa i Teresa Kopeć.
Uczestnicy mieli przygotować pracę pisemną lub multimedialną na temat podany w każdej z pięciu
kategorii wiekowych: "Tajemnica rodzinnej pamiątki" (dzieci w wieku 9-10 lat); "List do Starego Doktora
(Janusza Korczaka)" (11-12 lat); "Opowieść rodzinna, którą warto ocalić od zapomnienia" (13-15 lat);
"Odsiecz wiedeńska oczyma jej uczestnika" (16-19 lat); "Odblaski polskości" (studenci, do 25 roku życia).
Poseł Joanna Fabisiak, założycielka Fundacji
"Świat na Tak", powiedziała: "Warto szukać
swojego pochodzenia, warto poznawać
swoje pochodzenie".
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
Longin Komołowski podkreślił, że na
obczyźnie znajduje się 20 mln Polaków.
Zaznaczył, że wiele z tych osób zmaga się z
pytaniem, co to znaczy być Polakiem w
codzienności"
Uroczystość uświetnił występ Zespołu
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Celem konkursu "Być Polakiem" jest
podtrzymanie tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i społecznych dzieci i młodzieży
mieszkającej poza granicami Polski. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, Ośrodek Rozwoju Polskiej
Edukacji za Granicą i Fundacja „Świat na Tak”. Konkurs został zorganizowany po raz czwarty.

Sejmik Polonijny PEKAOL
W dniach 27 lipca do 1 sierpnia odbył się w Giżycku kolejny, XXII Światowy Polonijny Sejmik Polskiego
Komitetu Olimpijskiego, na który przyjechało z całego świata 82 rodaków z 17 państw. Bazą Sejmiku był
giżycki Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Centralnego Ośrodka Sportu, od niedawna dysponujący
znakomitą bazą treningową.
Organizatorami sejmiku jest od wielu lat PKOl a w szczególności jego komisja ds. współpracy z Polonią,
którą od lat kieruje ambasador Witold Rybczyński. Do organizacji Sejmiku aktywnie włączyli się:
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych, władze województwa warmińsko-mazurskiego, miasta Giżycka i
Pisza oraz Polski Związek Żeglarski i firma Delphia Yacht.
W Sejmikowych obradach jak zawsze nie
zabrakło prezentacji rozmaitych form
aktywności
środowisk
polonijnych,
realizowanych na rzecz promocji polskiego
sportu i ruchu olimpijskiego. To okazja do
wymiany doświadczeń i szansa na
przeniesienie na swój grunt tych działań,
które gdzie indziej przynoszą efekty. W
ośrodku COS, zaprezentowano wystawę
fotografii z ubiegłorocznych igrzysk w
Londynie.
W spotkaniach z uczestnikami udział wzięli
goście Sejmiku: senator Andrzej Person - kierujący senacką Komisją Spraw Emigracji i Łączności z
Polakami za Granicą, Longin Komołowski - prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Adam Krzesiński sekretarz generalny PKOl i jego wieloletnia członkini Irena Szewińska. Obrady Sejmiku zakończyło
przyjęcie uchwały, w której uczestnicy sformułowali szereg postulatów pod adresem: MSZ, PKOl, Senatu
i Sejmu. Nie zabrakło zwiedzania atrakcji turystycznych regionu i elementów typowo sportowych. W
meczu piłkarskim uczestnicy Sejmiku zremisowali z jego organizatorami 3:3. Odbyły się też regaty
żeglarskie będące I Polonijnymi Mistrzostwami Świata w tej dyscyplinie. W gronie dwudziestu
startujących wygrała ekipa Polonii szwedzkiej (Ostrowski, Ostrowska, Klimaszewski), zdobywając
kryształowy puchar ufundowany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Polonijne Igrzyska w Kielcach
W dniach 3-10 sierpnia odbyły się w Kielcach XVI Światowe Igrzyska Polonijne. Światowe Letnie Igrzyska
Polonijne po raz pierwszy pod nazwą "Polonijne Igrzyska Sportowe" zostały zorganizowane w 1934 roku
w Warszawie i od 1997 roku odbywają się co
dwa lata. Do Kielc przyjechało w tym roku
ponad
półtora
tysiąca
polonijnych
uczestników z 31 państw świata. Najliczniej
reprezentowane były kraje: Litwa, Ukraina,
Kanada, Białoruś, Czechy, Austria, Niemcy,
Stany Zjednoczone i Rosja. Najmłodszy
zarejestrowany zawodnik miał 5 lat,
najstarszy
96.
Polonijni
olimpijczycy
startowali w 18 dyscyplinach, m.in. takich jak
badminton, brydż, kolarstwo górskie,
koszykówka czy szachy. Po raz pierwszy w
programie znalazła się piłka ręczna.
Organizatorem Igrzysk pod Patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,
było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Urząd Prezydenta Miasta Kielce przy wsparciu MSZ,
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz władz Marszałkowskich Województwa Świętokrzyskiego.
W sobotę 3 sierpnia, późnym wieczorem, w kieleckim amfiteatrze „Kadzielnia”, Longin Komołowski prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Wojciech Lubawski - prezydent miasta Kielce uroczyście
otworzyli największą sportową imprezę dla Polonii z całego świata. Gośćmi uroczystości byli
przedstawiciele Sejmu, Senatu, władz wojewódzkich, miasta Kielce oraz wielu instytucji i organizacji.
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Obecni byli przedstawiciele EUWP w osobach prezydent Heleny Miziniak, jej zastępcy Aleksandra Zająca
i Tadeusza Adama Pilata.
Do amfiteatru przybyło ponad 5,5 tysiąca
osób Przez scenę przedefilowały z flagami
państw zamieszkania delegacje wszystkich
uczestniczących w igrzyskach ekip. Odbyło
się zaprzysiężenie zawodników i sędziów
oraz uroczyste zapalenie znicza igrzysk. W
części
artystycznej
wystąpili:
zespół
Brathanki, Krzysztof "Kasa" Kasowski,
Bronisława Opałko i finalistka kanadyjskiego
"Idola", Anna Cyzoń. W trakcie imprezy,
którą
transmitowała
TVP
Polonia,
publiczność rozłożyła największą na świecie
biało-czerwoną
flagę
sektorową
o
2
powierzchni 1.500 m .
Goście Igrzysk mieli możliwość zapoznania
się z zabytkowymi wnętrzami i zbiorami
muzealnymi Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach oraz z historyczną inscenizacją odbicia więźniów z
kieleckiego więzienia UB przez oddział „Ponurego”.
Po siedmiu dniach rozgrywek na pierwszym miejscu klasyfikacji medalowej znalazła się reprezentacja
Czech, która zdobyła 158 medali, na drugim miejscu Litwa – 116 medali, na trzecim Kanada – 100
medali, a na czwartym Niemcy – 76 medali.

Dni Kultury Polskiej w Austrii
W sobotę 7 września w przepięknej Sali Ratuszowej 3. dzielnicy Wiednia, odbyła się uroczystość
inauguracji XXII Dni Kultury Polskiej, na którą licznie przybyli goście: Artur Lorkowski - ambasador
Rzeczypospolitej Polski w Austrii z małżonką
oraz Andrzej Kaczorowski - konsul generalny
RP w Austrii z małżonką, poseł Joanna
Fabisiak - zastępca przewodniczącego
sejmowej komisji do Spraw Łączności z
Polakami za Granicą oraz członek tej komisji
poseł Artur Górski, Dariusz Bonisławski wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska”. Przybyli też goście z Europejskiej
Unii Wspólnot Polonijnych: Helena Miziniak prezydent EUWP, jej zastępca Alexander
Zając z małżonką oraz prezydent honorowy
Tadeusz Adam Pilat z małżonką.
Władze austriackie reprezentowali: Jelena
Lljic - kierownik Oddziału Promocji Integracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii
Bruno Ludl - przedstawiciel burmistrza 3. dzielnicy Wiednia, Haydar Sari - kierownik wydziału kultury
Magistratu Miasta Wiednia z małżonką oraz Anna Bolovich - radna 12. dzielnicy miasta Wiednia. Byli
również obecni polscy dyplomaci, przedstawiciele instytucji polskich w Wiedniu i duchowieństwa. Salę
wypełnili po brzegi mieszkańcy Wiednia, zamieszkali w Austrii Polacy oraz prezesi organizacji
polonijnych, a wśród nich byli prezesi Forum Andrzej Lech i Piotr Radowski.
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Prezes Teresa Kopeć dokonała otwarcia Dni
Kultury Polskiej w imieniu zarządu
Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii Forum Polonii, które jest corocznie
organizatorem i koordynatorem tego
wielkiego kulturalnego przedsięwzięcia.
Forum dołożyło wszelkich starań, aby uczcić
330 rocznicę „Odsieczy wiedeńskiej” i 30
rocznicę pielgrzymki Ojca Świętego Jana
Pawła II do Austrii, toteż tegoroczna edycja
trwa od 7 września do 19 października i
wyróżnia się rekordową ilością 55 imprez,
organizowanych zarówno przez organizacje
członkowskie Forum, jak i przez związki i
instytucje niezrzeszone. Na przykład miesięcznik Polonii austriackiej „Polonika” przygotował aż 5 imprez.
Po raz pierwszy w programie jest tak duża liczba imprez świadcząca o aktywności i zaangażowaniu
Polonii austriackiej w promocję polskiej
kultury i historii. Jest to czynnik nie tylko
mocno integrujący środowisko polonijne, ale
również
wzmacniający
integrację
w
społeczeństwie austriackim.
Ambasador RP w Austrii Artur Lorkowski
powiedział: „Polonia oraz organizacje
polonijne przez następny miesiąc będą
ambasadorami Polski oraz polskiej kultury.
Pokażcie Państwo swoim austriackim
sąsiadom i przyjaciołom, jak wspaniała jest
współczesna Polska”.
Prezydent
EUWP
Helena
Miziniak
stwierdziła: „Podobne, tak duże, promujące Polskę przedsięwzięcie, organizowane przez Polonię, trudno
jest znaleźć nie tylko w Europie, ale i na świecie”.
Oprawę
muzyczną
inauguracyjnego
wieczoru przygotował zarząd Forum Polonii
wraz ze Stowarzyszeniem „Camerata
Polonia”, które stanowi młoda stażem, lecz
znana już orkiestra kameralna, utworzona
przez muzyków polskiego pochodzenia,
którzy ukończyli studia na prestiżowym
Wiedeńskim Uniwersytecie Muzycznym.
Tegoroczna gala inauguracyjna Dni Kultury
Polskiej stała się ogromnym sukcesem
organizatorów. Występ orkiestry „Camerata
Polonia” oraz mistrzowski popis muzyczny
młodych polskich muzyków „Das Kleine
Wien Trio“ publiczność nagrodziła gromkimi, niekończącymi się owacjami na stojąco, a wywoływani na
scenę artyści musieli kilkakrotnie bisować. Uroczystość zakończyła tradycyjna lampka wina.
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W niedzielę 8 września na wzgórze Kahlenberg, gdzie corocznie odbywają się dożynki i uroczystości
rocznicowe Odsieczy Wiedeńskiej, przybyła licznie Polonia wiedeńska, pielgrzymi z Polski oraz goście Dni
Kultury Polskiej. Obchody rozpoczęła msza św. Pontyfikalna, celebrowana przez biskupa Józefa
Zawitkowskiego z okazji 330. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz 30. rocznicy wizyty duszpasterskiej
Ojca św. Jana Pawła II na Kahlenbergu. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele polskiej
dyplomacji, na czele z ambasadorem RP w Austrii Arturem Lorkowskim, polscy parlamentarzyści,
przedstawiciele sekretariatu EUWP, przedstawiciele władz austriackich oraz polskiej i austriackiej
generalicji. Po mszy św. delegacje Ambasady RP, Sejmu, Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
organizacji polonijnych oraz przybyłych z Polski pielgrzymek i sportowców, złożyły kwiaty pod tablicą
poświęconą Janowi III Sobieskiemu i wiktorii wiedeńskiej. Na dziedzińcu kościelnym odbył się koncert
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych z Krakowa, występy zespołów folklorystycznych oraz
tradycyjny już Bieg „Sobieskiego”. Uroczystość uświetniła widowiskowa Małopolska Chorągiew
Husarska.
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
W tym liście przypominamy o zmianie terminu Rady Prezesów i Jubileuszu EUWP w Wilnie oraz o terminie
zgłoszeń uczestnictwa w Radzie. Rozpoczynamy list miłą wiadomością o wyborze naszego kolegi z Niemiec
Piotra Małoszewskiego na członka Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich, a kończymy informacją o
znakomitej imprezie organizowanej przez Forum Polonii w Austrii. Dzięki nadsyłanym przez Was
materiałom nasze listy mogą być bogatsze. Powtarzam więc moją prośbę o ich nadsyłanie na adres:
t.a.pilat@bredband.net
Serdecznie wszystkich pozdrawiam
Tadeusz Adam Pilat, Prezydent Honorowy EUWP
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