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Od 2004 roku 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polski, a od roku
2002 – Dzień Polonii i Polaków za granicą
W czasach PRL-właśnie 2 maja władze nakazywały zdejmowanie flagi po Święcie Pracy tak, aby nie były
eksponowane w nie uznawane przez Komunistyczne władze Święto Konstytucji 3 Maja.
Ale to nie jedyny powód ustanowienia Święta Flagi akurat 2 maja.
Tego dnia obchodzimy święto Polonii - Polaków żyjących poza granicami kraju i intencją ustawodawcy była
możliwość manifestowania wspólnoty wszystkich Polaków.
Flaga jest znakiem rozpoznawczym, symbolem państwa lub organizacji itp. Kolory flagi polskiej towarzyszą
nierozerwalnie dziejom historycznym naszego narodu, a są nimi czerwień/ często spotykana może
symbolizować pełną krew w walce w obronie kraju/ oraz biel - oznacza wodę, a w zakresie wartości
duchowych czystość i niepokalanie.
Historia Polskiej Flagi ,a skąd się wzięły w ogóle barwy polskiej flagi? Okazuje się, że jest to po prostu
odwzorowanie znaczenie starszego od flagi naszego herbu, jakim jest Orzeł Biały, czyli wizerunek białego
orła w koronie w polu czerwonym. Pas górny oznacza Orła Białego, pas dolny pole tarczy herbowej.
W przeszłości kolejność barw była różna, używano zarówno flag biało-czerwonych jak i czerwono- białych.
Przez wieki otoczone były czcią i szacunkiem ,zrosły się z życiem wszystkich Polaków. Biel i czerwień są
od 1831 roku naszymi barwami narodowymi. Mają one jednak dużo starsze korzenie. Sięgają średniowiecza
- już w XIII wieku biały orzeł umieszczany został przez książęta piastowskie w czerwonym polu tarczy
herbowej. Od tej pory zmieniającemu się stale wizerunkowi orła zawsze towarzyszyły biel i czerwień. Z
czasem kolory te uzyskały samodzielne znaczenie w symbolice narodowej. Zaczęły się one pojawiać na
tarczy i chorągwiach rycerskich, sztandarach wojskowych.
W pierwszej połowie XVIII wieku do umundurowania wojskowego wprowadzone zostały białe kokardy,
symbolizujące przynależność państwową wojska. W chwili wybuchu powstania listopadowego zmieniono
barwę kokardy wojskowej na biało-czerwone. Biel oznaczać miała dobro i czystość dążeń narodu polskiego,
czerwień- dostojność, majestat i potęgę władców polskich.
Odtąd barwy biało - czerwone uznane zostały za barwy narodowe.
Pierwsze wzmianki o naszej fladze są zapisane w kronikach Galla Anonima z początków XII wieku kiedy to
w bitwie polsko-czeskiej pod wodzą Bolesława Krzywoustego(1086-1138) nasze oddziały odznaczyły się
chorągwiami które były poświęcone świętemu Wojciechowi
Do roku 1295 flagi nie były jednolite, co znaczy, że każdy rycerz, miał swój własny proporzec
przedstawiający inny symbol państwa polskiego. W 1295 r., kiedy to odbyła się koronacja Przemysła II,
obraz flagi został ujednolicony na znak zjednoczenia ziem. Ówczesna flaga przedstawiała białego orła w
koronie na czerwonym tle. Proces tworzenia flagi zakończył swą koronacją Władysław Łokietek w 1320
roku. Utrwalił on wizerunek orła białego jako godło i flagę państwa polskiego. Pod symbolami narodowymi
rycerstwo polskie przystąpiło do bitwy z krzyżakami pod Płowcami, która zakończyła się zwycięstwem .
Chorągiew z orłem towarzyszyła wszystkim ważniejszym wydarzeniom w dziejach państwa pierwszych
Jagiellonów. Najprawdopodobniej król Władysław Jagiełło oraz Władysław Warneńczyk używali flagi w
swych bojach jak i wyprawach.
Chorągwie pierwszych władców piastowskich Mieszka I i Bolesława Chrobrego, pod którymi walczyli ich
wojowie i rycerze w obronie granic, ozdobione były Orłem Białym na czerwonym polu. Chorągwie w
kolorach bieli i czerwieni widnieją na obrazach Jana Matejki i Wojciecha Kossaka, które obrazują bitwę pod

Grunwaldem. Kolory biały i czerwony noszono w formie kokard za panowania króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego.
Barwami królewskimi Rzeczpospolitej Obojga Narodów był sztandar złożony z trzech pasów: dwóch
czerwonych umieszczonych w dole na górze oraz oddzielającym go pasie białym, na którym umieszczono
zwykle czterodzielny Herb Rzeczpospolitej Obojga Narodów o czerwonym tle, zawierający dwa pola
przedstawiające białego orła w koronie, czyli symbol Korony i dwa z wizerunkiem Pogoni - herbu Litwy. Na
tarczy sercowej znajdował się najczęściej herb rodowy aktualnie panującego monarchy.
W charakterze barw narodowych biel i czerwień pojawiły się na szerszą skalę w czasie obchodów rocznicy
uchwalenia Ustawy Głównej w dniu 3 maja 1792 roku. Wtedy to damy warszawskie ubrały białe suknie
przepasane czerwonymi wstęgami, panowie zaś przypięli kokardy w tych samych barwach. Kolory biały i
czerwony nosili polscy żołnierze w Księstwie Warszawskim. W okresie Królestwa Kongresowego
dominował biały kolor kokard, które noszono na kaszkietach pod głową metalowego orła.
Bardzo ważną datą dla historii polskich barw, był dzień 7 lutego 1831 roku, kiedy to Sejm uchwalił, że
"Kokardę" narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, to
jest kolor biały z czerwonym. Wydarzenie to miało miejsce w trakcie powstania listopadowego. Wtedy to na
ulicach polskich miast pojawiły się biało-czerwone flagi i kokardy które nosili zarówno żołnierze jak i
ludność cywilna.
Flagi tych barw traktowano jako symbol patriotyzmu i jednoczenia się w walce o wolność narodową. W
okresie niewoli zaborcy traktowali barwy narodowe jako wyraz buntu i niesubordynacji wobec ich
panowania. Symbole w kolorach biało-czerwonych towarzyszyły żołnierzom i patriotom na emigracji oraz w
więzieniach i na zesłaniach, na które skazywali ich zaborcy.
Po 123 latach niewoli, kiedy odrodziło się niepodległe państwo polskie, biel i czerwień zdominowały ulice i
domy polskich miast. Był to symbol jedności Polaków, którzy przez ponad wiek oddzieleni byli od siebie
kordonami granicznymi zaborów. Po raz pierwszy masowo użyto 3 Maja flag biało-czerwonych w
Warszawie z okazji 125 rocznicy uchwalenie Konstytucji. Z chwilą jak wojna rozlewała się coraz bardziej na
tereny całej Europy, zaborcy pragnąc zjednać sobie przychylność Polaków, zaczęli wydawać swoje plakaty,
pocztówki i inne materiały drukowane z umieszczonym wizerunkiem biało-czerwonej flagi. Po odzyskaniu
niepodległości w ustawie z dnia 1 sierpnia 1919 roku zatwierdzonej przez sejm zapisano że „Za barwy
Rzeczpospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony w podłużnych pasach, równoległych, z których
górny - biały, dolny zaś - czerwony". Stosunek szerokości do długości flagi wynosił 5:8.Ustawą tą
wprowadzono również biało-czerwoną flagę. Z herbem państwa flagi tego typu miały być używane tylko za
granicą w charakterze poselstw, a na morzu jako bandery statków handlowych.
W najcięższych chwilach niewoli, w latach 1939-1945, barwy narodowe stanowiły symbol hartu ducha, były
znakiem bojowym walczącego narodu. Zawieszone nielegalnie w dniach świąt narodowych na ulicach
okupowanych miast dodawały otuchy. Biało-czerwone opaski zdobiły hełmy i rękawy żołnierzy Polskiego
Państwa Podziemnego.
Od 1955 dwa rodzaje flag są w Polsce nazywane ”flagą państwową". Oprócz opisanej powyżej flagi biało czerwonej istnieje jeszcze flaga z godłem Polski na białym prostokącie nazywana „flagą państwową z
godłem". Flagę tę także ustanowiono 1 sierpnia 1919 i początkowo przeznaczono dla polskich poselstw
(przedstawicielstw dyplomatycznych) i konsulatów oraz statków handlowych. W latach 1928-1938 była
tylko banderą handlową. Wynikało to z faktu że flaga biało-czerwona była i jest do dziś powszechnie
uznawana za oznaczenie statków pilotujących, zatem aby odróżnić od niej polską banderę, dodano godło. Od
1938 ponownie używają jej polskie instytucje państwowe za granicą. Dekret z 7 grudnia 1955 potwierdził
ten zakres używania flagi, rozszerzając go na lotniska cywilne, porty, lotnicze oraz polskie samoloty
komunikacyjne za granicą. Ustawa z 31 stycznia 1980 rozszerzyła zakres używania flagi także na kapitanaty
i bosmanaty portów. Rysunek orła w czerwonym tle na białym pasie flagi zmienią się wraz z urzędową
zmianą godła państwowego, obecny wzór herbu pochodzi z 9 lutego 1990 roku.
Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn uważany za najszlachetniejszy z kolorów.
Wykorzystywany był on jako symbol dostojeństwa i bogactwa. Z uwagi na cenę barwnika potrzebnego do
uzyskania tego koloru mało kto mógł sobie na niego pozwolić dlatego też był on wykorzystywany jedynie
przez najbogatszą szlachtę i dostojników państwowych. Z ustawy z 1919 nie wynikało, jaki ma być odcień
czerwieni. Dopiero dwa lata później ukazała się broszura ,,Godło i barwy Rzeczpospolitej polskiej" z
barwami wizerunkami znaków państwowych, wydana przez ministerstwo Spraw Wojskowych, a
opracowana przez Stanisława Łozę. Czerwień na fladze narodowej miała odcień karmazynu. Jednakże w
rozporządzeniu Prezydenta Rzeczpospolitej z 13 grudnia 1927 odcień czerwieni zmieniono na cynober.
Nowe rozporządzenie weszło w życie 28 marca 1928, zezwolono w nim jednak używanie dotychczasowych
flag do 28 marca 1930. Cynober-potwierdzony w ustawie z 1955 sankcjonujący godło bez korony - pozostał

na polskich flagach do 1980. Obydwa odcienie czerwieni karmazyn i cynober nie były dokładnie
zdefiniowane. Zarówno opis słowny, jak i wzór graficzny odnosiły się do potocznego rozumienia tych barw
bez podawania ich konkretnych parametrów.
2 maja to także Światowy Dzień Polonii ustanowiony w 2002 roku, w celu oddania szacunku wszystkim
Polakom na całym świecie, którzy także mieli swój wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Znacząca była tzw. Wielka Emigracja – ruch emigracyjny polskiej ludności w pierwszej połowie XIX
wieku. Emigracja miała podłoże patriotyczno-polityczne, a bezpośrednią przyczyną był upadek powstania
listopadowego. Wielka Emigracja była jednym z największych ruchów emigracyjnych ówczesnej Europy.
Historia Wielkiej Emigracji rozpoczyna się jeszcze w czasie trwania powstania listopadowego. Od lipca do
października 1831 roku, pojedyncze, a potem coraz liczniejsze polskie oddziały oraz zgrupowania
wojskowe, osaczane przez Rosjan zmuszone były do przekraczania granic z Prusami lub Austrią i do
składania tam broni. Po upadku Warszawy odwrót objął także główne siły polskie oraz cywilów – przede
wszystkich członków władz (rządu, sejmu) oraz działaczy politycznych. W październiku 1831 roku blisko 50
tysięcy powstańców po opuszczeniu Królestwa Polskiego znalazło się na terytorium Prus (ok. 30 tys.) i
Austrii (ok. 20 tys.).
Dla Prus i Austrii sytuacja stawała się kłopotliwa. Z jednej strony nie mogli otwarcie wystąpić przeciwko
powstańcom, ze względu na opinię publiczną, która w tym okresie była przychylna sprawie Polaków. Z
drugiej strony zdawali sobie sprawę jakie ryzyko dla absolutystycznych rządów tych krajów powoduje
obecność polskich żołnierzy na ich ziemiach, na których od dawna panował nastrój rewolucyjny. Starali się,
więc możliwie najbardziej unieszkodliwić armię powstańców.
Przede wszystkim wszyscy żołnierze zostali rozbrojeni. Następnie oddzielano oficerów od żołnierzy.
Austriacy umieścili żołnierzy w twierdzach na terenie Siedmiogrodu. Z kolei oficerów w Styrii, później
część z nich przeniesiono do Moraw a reszta rozeszła się po dworkach szlacheckich. Prusacy oficerów
umieścili
w zamku w Golubiu,
a
żołnierzy
rozlokowali
w
obozach
w Elblągu, Malborku, Sztumie, Tczewie, Kwidzynie, Tolkmicku oraz w okolicznych wsiach. O ile bogatsi
żołnierze i oficerowie mieli warunki znośne, o tyle zwykli stłoczeni w obozach żołnierze cierpieli głód i
narażeni byli na szykany.
Wg Wikipedii opracowała Teresa Šišma
♣♥♦♠

Klub Polski w Pradze uczestniczy w europejskim projekcie Grundtwig.
W ubiegłym roku Klub Polski w Pradze oraz stowarzyszenie „Policultura” z Berlina wystąpili za
pośrednictwem Narodowych Agencji o grant na europejski projekt Grundtwig wolontariatu seniorów. Obie
organizacje wspólnie opracowały i realizują projekt pod nazwą: „Pokaż, co potrafisz”.
Projekt ma na celu współpracę organizacji partnerskich z dwóch krajów - Republiki Czeskiej i z Niemiec w
celu umożliwienia zrealizowania wolontariatu za granicą osobom w wieku ponad 50 lat. Każda z organizacji
partnerskich wysyła do drugiej organizacji – goszczącej, 6 swoich wolontariuszy (ustalony został wyjazd w
trzech dwuosobowych zespołach). Zarówno nasze stowarzyszenie, jak i berlińską „Policulturę” łączy to, że
są to organizacje zrzeszające przede wszystkim osoby polskiego pochodzenia lub blisko związane z polską
kulturą, a więc znające język polski. Dzięki temu język polski wraz z językami niemieckim i czeskim jest
dla wolontariuszy językiem porozumiewawczym. Zadaniem wolontariuszy jest zaznajomienie się z
działalnością organizacji goszczącej i czynny udziału w jej pracy. W przypadku wolontariuszy wysyłanych
przez nas do „Policultury” jest to pomoc przy tworzeniu stron internetowych, w przypadku naszych gości pomoc w przygotowaniu programów naszych spotkań klubowych oraz włączenie się do prac związanych z
opracowaniem wystawy poświęconej historii naszego klubu. Organizacje goszczące mają również za zadanie
ułatwić przybyłym wolontariuszom poznanie miasta i jego zabytków oraz umożliwić kontakty z
organizacjami mniejszości narodowych, szczególnie polskich. Ułatwieniem dla wolontariuszy są kursy
zorganizowane przez stowarzyszenia wysyłające, na których zaznajomili się z podstawowymi
wiadomościami o kraju goszczącym i z jego językiem.
Pierwsi nasi wolontariusze wrócili już z Berlina, a obecnie czekamy na gości z Niemiec. Projekt będzie
zakończony w połowie 2015 roku złożeniem sprawozdania do Agencji Krajowej.
Krystyna Olaszek-Kotýnek

Nasi wolontariusze w Berlinie. Pierwsze wrażenia po powrocie
28 kwietnia wyruszyliśmy wraz z mężem w trzytygodniową podróż – wolontariat do Berlina. „Slovenska
striela” miała już po drodze do Pragi awarię (musiano wymieniać lokomotywę), a więc wyjechaliśmy ze
sporym opóźnieniem. Jednak ani to opóźnienie pociągu, ani nurtująca mnie troszkę lekka obawa z tego, jak
w codziennej praktyce okaże się pomocna moja nauka języka niemieckiego na kursie w praskiej Elpidzie nie
popsuły nam humoru. Zresztą obawy szybko się rozpłynęły w momencie przyjazdu pociągu na nowoczesny
dworzec berliński – Hauptbahnhof, oddany do użytku w 2006 roku. Na peronie czekali już na nas
gospodarze - pan Bogusław Fleck i jego małżonka. Zaraz otrzymaliśmy miesięczne bilety na komunikację
miejską, pan Bogusław chwycił moją walizkę i za chwilę, nie opuszczając dworca, znaleźliśmy się w kolejce
nadziemnej S-Bahn. Jeszcze tylko krótka jazda autobusem i jesteśmy na miejscu – w małym, przytulnym,
dobrze wyposażonym apartamencie. Tutaj przez całe trzy tygodnie czuliśmy się jak u siebie w domu. Dom,
w którym zamieszkaliśmy – przy ulicy Damaschkestrasse 7 znajduje się tuż obok jednej z najbardziej
znanych ulic Berlina – Kurfȕrstenstrasse, bardzo blisko stacji metra Adenauerplatz. Po krótkim odpoczynku
udaliśmy się na obiad (restauracji i różnych barów jest w Berlinie pełno) i na spacer po najbliższej okolicy. I
tak minął pierwszy dzień naszej berlińskiej przygody.
Celem tego artykułu nie jest szczegółowe opisywanie naszego pobytu w Berlinie (o niektórych ciekawych
przeżyciach może wspomnę w następnym numerze „Merkuriusza”), ale ogólny opis najważniejszych
wrażeń.
Nasza współpraca z „Policulturą” w ramach wolontariatu przebiegała bardzo dobrze. Zaraz następnego dnia
po naszym przyjeździe pan Bogusław zapoznał nas z pracą „Policultury” w dziedzinie tworzenia stron
internetowych, w tym głównie portalu www.Polacywberlinie.de. Portal ten jest przeznaczony głównie dla
Polaków żyjących w Niemczech i (jak głosi tekst umieszczony na stronie głównej) jest „ zbiorem informacji
o działalności podmiotów gospodarczych, wolnych zawodów, środowisk artystycznych, instytucji, fundacji,
stowarzyszeń itp.” . Utworzony został jako „próba jak najpełniejszego i rzetelnego przedstawienia wizerunku
współczesnych polskich środowisk w Niemczech”. Dla nas najciekawszym działem portalu jest tak zwany
Cudzysłów, poświęcony różnorodnym przejawom życia Polonii Berlińskiej. Dział ten ma na celu udzielanie
informacji „o wydarzeniach i ludziach wpływających na polonijną społeczność miasta”. Znaleźliśmy tutaj
szereg ważnych informacji o aktywności polskich stowarzyszeń i ich udziale w życiu Berlina.
Naszym zadaniem jako wolontariuszy była pomoc przy obsłudze tego portalu, a to głównie przyjmowanie
zamówień od klientów oraz zbieranie informacji o aktualnych akcjach urządzanych w Berlinie, szczególnie
tych, organizowanych przez Polaków. Ponieważ zarówno praca na komputerze jak i uzyskiwanie informacji
o życiu i działalności Polaków zagranicą jest zarówno moim jak i mego męża hobby, wolontariat ten nam dał
dużo satysfakcji.
Poza czynnością wolontariuszy zostało nam jeszcze bardzo dużo czasu na zwiedzanie miasta. Berlin jest
bardzo dużym centrum kulturalnym – na zwiedzaniu muzeów i galerii z bogatymi zbiorami światowych
arcydzieł spędziliśmy bardzo dużo czasu. Również bardzo nast. zainteresowały bogate eksponaty
berlińskiego muzeum techniki.
Ale poza muzeami jest też w Berlinie bardzo dużo innych interesujących miejsc do zwiedzania – uroczy
zamek Charlottenburg, pałac Sanssouci w Poczdamie, katedra berlińska, uniwersytet Humbolta, liczne parki,
historyczna twierdza Spandau, nowoczesne budowle na Placu Poczdamskim, budynek Reichstagu ze szklaną
kopułą, nowe budynki rządowe i oczywiście słynna Brama Brandenburska. W Berlinie wiele miejsca
poświęca się upamiętnieniu tragicznych lat holocaustu i podziału Berlina na dwie części. Przypomina o tym
na przykład monumentalny Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, muzeum NRD, resztki ściany dzielącej
dawny Wschodni i Zachodni Berlin. Obecny Berlin, z nowymi nowoczesnymi budowlami sprawia na mnie
wrażenie miasta „szklanych domów” – szkło jest rzucającym się w oczy elementem każdego nowego
budynku.
Berlin jest miastem wielonarodowościowym. Widoczna jest bardzo duża grupa muzułmanów. Atrakcją dla
turystów, ale może jeszcze bardziej dla berlińskich gospodyń jest targ turecki, na którym sprzedaje się po
niskich cenach najróżniejsze owoce, warzywa, ale i kolorowe tkaniny. W mieście na każdym kroku można
odwiedzić azjatycką restaurację. Nasz berliński kolega, miłośnik kuchni azjatyckiej, gościł nas w tajlandzkiej
restauracji doskonałym sushi.
Do zwiedzania Berlina warto też wykorzystać przejażdżkę statkiem po Sprewie – przewodnik szczegółowo
opowiada o mijanych obiektach, a audio przewodnik jest do dyspozycji również w języku polskim. Do
zwiedzania miasta polecam również przejażdżkę okrężnym piętrowym autobusem numer 100 lub 200
(obowiązuje tam zwykły bilet komunikacji miejskiej).

Dzięki naszym gospodarzom mieliśmy zaszczyt
wziąć udział w uroczystym koncercie w
filharmonii berlińskiej z okazji dziesięciolecia
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Grała
orkiestra Kameralna miasta Tychy pod dyrekcją
Marka Mosia z solistką Anną Gutowską. Utwory
Wojciecha Kilara, Henryka Wieniawskiego,
Andrzeja Panufnika, Adama Wesołowskiego i
Henryka Górskiego spotkały się z olbrzymim
aplauzem zgromadzonej polsko – niemieckiej
publiczności. W części oficjalnej wystąpili z
okolicznościowymi przemówieniami ministrowie
kultury obu krajów oraz ambasador RP w
Niemczech. Po koncercie w kuluarach odbyło się
spotkanie przy lampce wina. Mieliśmy więc
możliwość zapoznać się z tutejszymi działaczami polonijnymi. Kilka osób znałam już wcześniej z
corocznych spotkań Polonusów w ramach Światowego Forum Mediów Polonijnych.
Polonia berlińska jest bardzo liczna – jest to druga pod względem liczebności (po Turkach) mniejszość
narodowa żyjąca w stolicy Niemiec. Oprócz osób, których przodkowie żyli tutaj od bardzo dawna, jest tutaj
bardzo dużą ilość emigrantów powojennych, pozostałych tutaj zaraz po wojnie, lub przybyłych w latach 70 –
80 ubiegłego wieku ze względów politycznych lub gospodarczych oraz bardzo liczna grupa Polaków, którzy
przyjechali tutaj do pracy już po zjednoczeniu Niemiec. Według Katarzyny Sowy (artykuł „Polonia i
stowarzyszenia” w kwartalniku dla Polaków w Niemczech – Magazyn Polonia) organizacje polonijne w
Niemczech można podzielić w zależności od charakteru ich działalności na: stowarzyszenia o charakterze
społecznym (działalność charytatywna, porady prawne, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem
polskim i niemieckim), stowarzyszenia o charakterze kulturalnym (organizacja wystaw malarskich, wieczory
literackie, koncerty), stowarzyszenia z przeważającą działalnością oświatową, działalnością zawodową,
sportową i turystyczną, działalnością religijną, wydawniczą, dokumentacyjną i podobną. Są to więc przede
wszystkim stowarzyszenia zrzeszające osoby o podobnych zainteresowaniach zawodowych lub społecznych.
Najważniejsze z pośród nich są te, które reprezentują interesy mniejszych grup wobec władz polskich i
niemieckich w Konwencie Organizacji Polonijnych w Niemczech. Należą do nich: Chrześcijańskie Centrum
Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech, Kongres Polonii Niemieckiej, Polska Rada
w Niemczech – Zrzeszenie Federalne, Związek Polaków Zgoda w RFN oraz Związek Polaków w Niemczech
(spod znaku Rodła). Duża część przebywających w Niemczech Polaków nie czuje wyraźnej potrzeby
włączania się do działalności organizacji polonijnych wybierając raczej spotkania towarzyskie w mniejszym
gronie. Tym nie mniej chętnie uczestniczą w imprezach przybliżających polskie tradycje i folklor.
Bardzo licznie odwiedzane są przez naszych Rodaków corocznie organizowane przez Polską Radę w
Niemczech - Zrzeszenie Federalne, Festyny Polonijne. Są one współfinansowane przez Pełnomocnika Rządu
Federalnego do Spraw Kultury i Mediów, stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i różnych sponsorów ( na
przykład Telewizję Polonia, Ambasadę RP w Berlinie itp.). W tym roku taki festyn - Dzień Polonii odbył się
w Berlinie 11 maja, a więc mieliśmy możność wziąć w nim udział. Przyznam się, że trochę pozazdrościłam
Berlińskim Polonusom imprezy na tak szeroką skalę. Część oficjalna i program artystyczny odbywał się w
sali ratusza dzielnicowego, natomiast na placu przed ratuszem ustawiono wiele stoisk oraz stoły z ławami,
przy których można było degustować doskonałe polskie tradycyjne potrawy sprzedawane w licznych
stoiskach z żywnością. W stoiskach wzdłuż głównej alejki prezentowały swoją działalność (za pomocą
ulotek, czasopism, plakatów) poszczególne stowarzyszenia polonijne. Nie brakło też stoisk z polskimi
wyrobami ludowymi z Kaszub. Zaprezentowali się też tutaj Serbowie Łużyccy. W dużej sali ratusza
odbywał się przez cały dzień bogaty program artystyczny, w którym wystąpili: zespół „Kaszubskie Nuty” z
Kościerzyna, Zespół „Złote Łany”, Iwona Cudak& Crazy Vibes, zespół Folkowo-Jazzopwy „Strzecha”,
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Kościerzyna” oraz zespoły folklorystyczne z Zwickau oraz teatrzyki dla
dzieci. Sala widowiskowa od godziny 11 do późnego wieczora była pełna widzów, a na zewnątrz budynku
ławy przy stołach z jedzeniem były ciągle zajęte. Oprócz Polaków na Festyn przyszło też dużo Niemców.
Miejscem nieformalnych spotkań Polaków jest też mała, ale dobra polska restauracja i sklep spożywczy
„Mały książę” – usytuowana naprzeciwko bazyliki, w której odbywają się msze w języku polskim (bazylika
prowadzona jest przez księży z Polskiej Misji Katolickiej). Po niedzielnej mszy świętej u „Małego Księcia”
jest bardzo tłoczno i serdecznie. Wydaje mi się, że głównie przychodzą tutaj Polacy, którzy w Berlinie tylko
pracują mieszkając na stałe w Polsce.

Wraz z naszym „opiekunem” panem Fleckiem
byliśmy również na wernisażach 2 wystaw
polskich artystów plastyków. Obecny był konsul
polski oraz liczni Polacy.
Podsumowując: pobyt w Berlinie był udany.
Udział w programie wolontariatu pozwolił nam
na dokładne zapoznanie się z Berlinem, jego
kulturą, historią i mieszkańcami. Współpraca w
ramach wolontariatu oraz opieka i pomoc ze
strony goszczącej organizacji partnerskiej bardzo dobra. Praca, którą podczas wolontariatu
wykonywaliśmy bardzo nas interesowała –
zwłaszcza mąż, żywo zajmujący się pracą na
komputerze, z zainteresowaniem pomagał przy
obsłudze
portalu.
Przy
sposobności
zaznajomiliśmy się bliżej z systemem tutejszych stowarzyszeń polonijnych oraz poznaliśmy ciekawych
tutejszych Polaków. Dodatkowym aspektem była dla mnie możliwość wypróbowania swoich znajomości
porozumiewania się w języku niemieckim. Pobyt w Berlinie oceniam dodatnio również z innego powodu:
otóż ożywiła się wyraźnie nasza aktywność fizyczna – chcąc jak najwięcej zobaczyć musieliśmy być ciągle
w ruchu, a to nam wyraźnie odpowiadało.
Krystyna Olaszek-Kotýnek, Jiří Kotýnek
♣♥♦♠

♣♥♦♠
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♣♥♦♠

Krótkie wiadomości
•

W wieku 90 lat zmarł generał Wojciech Jaruzelski, polityk i dowódca wojskowy, działacz
komunistyczny, prezydent PRL (1989) i prezydent RP(1989–1990); w nocy 12/13 grudnia 1981 stanął
na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w czasie stanu wojennego (1981–1983)
sprawowała faktyczną władzę w Polsce. (25 maja)

•

Generał Prayuth

Chan-ocha wprowadził

w Tajlandii stan

wojenny oraz

dokonał przewrotu

wojskowego w odpowiedzi na kryzys polityczny. (22 maja)
•

Biskup Wojciech

Polak został

mianowany prymasem

Polski i

arcybiskupem

metropolitą

gnieźnieńskim. (17 maja)
•

Zmarł Marek Nowakowski, warszawski literat, przedstawiciel małego realizmu, publicysta,
scenarzysta i aktor. (16 maja)

♣♥♦♠

ZAPROSZENIA

♣♥♦♠

♣♥♦♠

OGNISKO KLUBU POLSKIEGO,
w sobotę 21 czerwca 2014, od godziny 16.00
- jak w zeszłym roku, w ogrodzie plebanii kościoła Świętego Macieja, U Matěje 198/2,
w Pradze 6 – Dejvicach
Ze stacji metro Hradčanská albo stacji tramwaju Bořislavka autobusem 131,
wysiadamy na przystanku autobusu U Matěje.
Jak zawsze pod hasłem: „Każdy gościem, każdy gospodarzem”
♣♥♦♠

www.klubpolski.cz - www.polonica.cz - www.polskyinstitut.cz - www.prague.polemb.net
www.szkolapolskawpradze.com - www.krecik.euweb.cz - www.pzko.cz - www.polonusbrno.org
www.parafiawpradze.pl - www.kcmt.cz - www.czapla.cz

