
                             Pools-Nederlandse Kulturele Vereniging 
                         Het verslag van de activiteiten in het jaar 2020 
 
  Het Bestuur van de PNKV heeft het afgelopen jaar 21 reguliere Skype vergadersessies gehouden met de 
bijhorende notities. Tijdens de vergadersessies werden de geplande activiteiten en actuele onderwerpen 
besproken. Het is ons niet gelukt om voor de portefeuille Cultuur vervangende persoon te vinden. Het 
termijn van de secretaris  van de Vereniging is in 2020 afgelopen. Tijdens ALV  op 11 september 2020 werd 
het termijn geprolongeerd.  Urszula Woroniecka werd voor de volgende termijn unaniem gekozen.  
  Het jaar 2020 zou een feestelijk jaar voor PNKV worden, namelijk 40 jaar bestaan  (opgericht 9 maart 
1980). Het Bestuur en leden hebben zich op verheugd. Er waren plannen en de voorbereidingen. Helaas 
Covid-19 pandemie, die over de hele wereld zich uitgebreid  heeft, liet het  niet toe. Spijtig genoeg  bijna 
alle geplande activiteiten konden niet doorgaan. ALV is verplaatst naar september i.p.v. juni 2020 en onze  
plannen m.b.t. Jubileumfeest hebben wij  naar 2021 verschoven.  
 

- De Algemene Ledenvergadering 2020 heeft plaats gevonden  op 11 september 2020 in het nieuwe 
Gen. Maczek Memorial Museum in Breda.  Het Bestuur en leden van PNKV hebben de activiteiten 
van het afgelopen jaar 2019 besproken. Het verslag is te zien op onze site www.pnkv.nl/ O Nas 
/ALV.  De kascommissie in personen van  Bozena Rijnbout-Sawicka en Wanda Smigielski hebben de 
financiële jaarrekening 2019 goedgekeurd en decharge verleend. 

Niet gerealiseerde plannen: 
1. Jubileumfeest 40 jaar bestaan van PNKV 
2. De IV editie van de  tentoonstelling “Poolse kunstenaars in Nederland” gepland in november 2020 

in Deventer vanwege corona is afgelast tot spijt en verdriet van alle deelnemers. Wij hebben de 
nieuwe datum afgesproken, november 2021 voor het duur van 3 weken. Wij zijn zeer dankbaar 
Mira Żbikowska  en Ella Venbroek voor de inbreng  in de organisatie van de tentoonstelling. 

 
Gerealiseerde plannen: 

1. Met subsidie van Poolse Ambassade voor 40 Jaar Jubileum activiteiten heeft PNKV het boek “Poolse 
Artiesten in Nederland ” uitgegeven . Het boek bevat korte beschrijving van de artistieke oeuvre 
van Poolse kunstenaars die wonen en werken in Nederland. Er zijn plannen om de tweede boek 
uitgeven. Er is ook de animatie film over de artiesten door  Stefan Venbroek  gemaakt. 

2. Ons kwartaalblad  “Biuletyn” is in 2020  4 keer verschenen met veel interessante artikelen. 
Het hoofd thema van de artikelen dit jaar was 40 jaar Biuletyn en bestaan van PNKV. Mevr. Grażyna 
Gamza heeft de reeks artikelen over deze onderwerpen gepubliceerde  in onze kwartaalblad.  

            Wij zoeken nog steeds enthousiaste medewerkers voor redactie van Biuletyn, 
            En andere organisatorische werk. 

3. Ook in 2020 heeft PNKV “Wierszowisko” gesponsord  met  een jaarlijkse bijdrage. 
4. Onze website www.pnkv.nl en Pools-Nederlandse Café  op Facebook informeren de leden, lezers en 

geïnteresseerden over de actuele interessante culturele gebeurtenissen in Nederland en Polen. 
5. Boekenservice heeft het boek SSEGUKU van Joanna Paszkiewicz uitgegeven. 

 
In oktober  2020  het lid van ons Bestuur en Hoofdredacteur van kwartaalblad Biuletyn  Waldemar Pankiw  
heeft het onderscheiding  Bene Merito  uit de handen van ambassadeur RP Marcin Czepelak,  voor zijn 
actieve werk voor Poolse cultuur in Nederland ontvangen. Wij wensen Waldemar nog vele jaren actieve 
deelname in de activiteiten van de Vereniging. 
 
Urszula Woroniecka 
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