
 
 

 
 

Szanowni Państwo! 
 

Wraz z Nowym Rokiem wkroczyliśmy w czas wielkich obchodów 100 lat od pamiętnego odzyskania przez 
naszą Ojczyznę Polskę Niepodległości. Wszyscy Polscy Patrioci będą w tym roku radośnie obchodzić to 
święto. Jako emigranci polscy od czterech lat spotykamy się wiosną w gościnnym ośrodku Concordia na 
naszych zjazdach, podczas których uczestniczymy w konferencjach i wykładach głoszonych przez 
najwybitniejsze postaci polskiego życia publicznego. 

Po pozytywnym odzewie dotyczącym organizacyjnej formy poprzednich naszych zjazdów w Concordii 
chcielibyśmy zachować formułę, polegającą na współkreowaniu programu przez środowiska patriotyczne. 
Dlatego też sprawę gości, prelegentów uważamy po części za otwartą. W tym miejscu pragnę zaznaczyć 
jedną ważną rzecz. Środowisko zgłaszające zaproszenie gościa podobnie jak podczas ostatnich dwóch 
zjazdów przejmuje odpowiedzialność finansową i logistyczną za dojazd i pobyt tegoż gościa na zjeździe. 

Jednocześnie proszę o zgłaszanie przez Państwa planowanych zaproszeń, tak by umożliwić koordynację i 
uniknąć ew. zamieszania podczas zjazdu, innymi słowy dopracować wspólnie sam program.  
Zaproszenia w imieniu środowisk inicjujących organizowanie czwartego zjazdu tzn. w imieniu 
Polskiej Listy Wyborczej „POLACY w ESSEN”, Klubu Gazety Polskiej w Essen, SPK w Paryżu, Klubu 
Myśli Patriotycznej w Paryżu i Spotkań Akwizgrańskich wystosowaliśmy do takich wybitnych postaci 
życia publicznego w Polsce jak: prof. Mieczysław Ryba, poseł na Sejm RP Paweł Lisiecki z PiS,  
red. Anna Kołakowska, red. Stanisław Michalkiewicz, red. Tomasz Sakiewicz, red. Piotr Szubarczyk, 
dr Andrzej Drogoń, Łukasz Kobiela i przedstawicieli Instytutu im. Ks. Piotra Skargi w osobach 
Krzysztofa Staniosa i Przemysława Kołtuna z Krakowa, oraz najwybitniejszych artystów pieśni 
patriotycznej: Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego, Andrzeja Kołakowskiego i Dariusza 
Grzybkowskiego. 

Podczas naszego zjazdu pragniemy odsłonić na terenie ośrodka „Concordia“ tablicę pamiątkową 
poświęconą setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Poniżej przesyłam Państwu projekt inskrypcji na tablicę pamiątkową którą pragniemy odsłonić 
podczas tegorocznego zjazdu powiększając nasz wspólny POLSKI PANTEON PATRIOTYCZNY w 
Concordii. 

 



 

 

 

Podczas uroczystego odsłonięcia tablicy zostanie wmurowana w obelisk metalowa tuba zawierająca 
uroczyste świadectwo dot. okoliczności umieszczenia tablicy i jej fundatorów. Na tymże świadectwie 
będziemy podczas trwającego zjazdu składać nasze podpisy. 

Koszt uczestnictwa w IV Zjeździe Środowisk Patriotycznych Europy Zachodniej 2018 obejmujący pełne 
wyżywienie począwszy od kolacji w piątek dnia 4 maja, po obiad w niedzielę dnia 6 maja 2018 roku i dwoma 
noclegami wynosi 130,00 Euro od osoby. Wszystkich Państwa pragnących wspomóc te projekty, tudzież stać 
się współfundatorem obelisku i tablicy „100 lat Niepodległości Polski” prosimy o wpłaty pieniężne na poniżej 
podane konto bankowe: 

 

 



Wojciech Kusy 
Bank: Sparkasse Essen 
IBAN: DE59 3605 0105 0002 3091 77 
BIC: SPESDE3EXXX 
BLZ: 360 501 05 
 
Przy Waszych przelewach jako przeznaczenie proszę podawać odpowiednio: 
 
przy wpłatach za udział w zjeździe wpisać: „ZJAZD“ 
przy wpłatach na fundusz tablicy: „TABLICA“ 
 
Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że podczas ostatniego dnia naszego zjazdu, 
w niedzielę dnia 6 maja 2018 roku, przedstawię raport dot. całego budżetu wraz z wpływami z ew. 
darowizn w celu pełnej przejrzystości ekonomicznej. 
Imienne zgłoszenia uczestników z Waszego środowiska prosimy przekazywać wyłącznie poprzez 
Waszych przewodniczących i liderów do 31 marca 2018 roku. 
 
Powyższy wpis jest bardzo ważny (imienne zgłoszenie) ze względów organizacyjnych, gdyż dla 
każdego uczestnika zostanie przygotowana karta uczestnika zjazdu!!! 
Każda wpłata będzie potwierdzana mailem wysyłanym na adres przewodniczącego lub lidera tej 
grupy. 
Na okres przygotowania zjazdu uruchamiamy także numer telefonu pod którym możecie Państwo 
uzyskać dalsze informacje: 0049 201 – 37 06 64 
 
 
   

z serdecznymi pozdrowieniami w imieniu organizatorów zjazdu 
 
 
 

 

Klub Myśli Patriotycznej w Paryżu – Krystyna Cybula – przewodnicząca 
SPK koło w Paryżu – Jerzy Malinowski – skarbnik 

Spotkania Akwizgrańskie – Kazimierz Biskupek, Ryszard Bona  
Klub Gazety Polskiej w Essen i Polska Lista Wyborcza „POLACY w ESSEN” 

Wojciech Kusy - przewodniczący 

 

Dane kontaktowe: 

Klub Gazety Polskiej w Essen 
Polska Lista Wyborcza „POLACY w  ESSEN“ - Polnische Wahlliste „POLEN in ESSEN“ 

Hertzlerstr. 2, 45141   Essen – Niemcy     Telefon: 00 49 201 37 06 64 
E-Mail: kontakt@polacywessen.de  klubgpessen@gmail.com i w.kusy@web.de 

 
Homepage: www.polacywessen.de 

 

KLUB ESSEN 
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