
\ ... i 
\ ._ / / 
·., · ·· 

-~: 

I :::r:-, 
lh U 

. -1 

K],ubu Kul tury Polskiej w Hol andii.Poolse Kulturele Vereniging o 

Czerwiec 19 8.0. Redakcja numeru ~ Nijmegen. 

ł<tub ~l tury :Polskiej chciałbi s tać . s i ę stowarzy szeni em 

zrzeszaja cym Polaków ri Holendr ów9 k tóre to z r zeszen ie sty1a.ulowało

by i roz "'."' ows ;:: echniał:oby polska kul turę v, Holandii. Cel ten przyświe

ca założycielo , ., przy formułowaniu statutu Klubu, który to statut 
l ~' 

ujr.zy _ światło dzienne jeszcze w tym roku. 

Qd: mar.ca aktywność Klubu k oncentruje się [?; łównie na zbieraniu inLor

macji i koordynowaniu działalności wokół wydarzeń Kulturalnych w Ho-
, 

lc:,ndii. Oprócz t ego odbywają: się· spotkania Klubu, zarówno regionalne1 
jak i w skali krajowej. 

iródłem informa c j i _jest nin i e j s zy Biuletyn. Mamy nadz ieję wydawać g o 

w ilości 8 do 10 nrów ro czni e . 

D?; iały ii Pras ówka 1
; /Leestafel/ i Agen da 9 cz_yli Informator Kulturalny 

będf) mieć swych redaktorów. Redak to:rr będzie koordynował kolet cj onowa

n ie _iformac ji do danego dzi 2.łu. Ws zelkie wiad. omości będą nad syłane 

redaktorowi 9 a ten z kole i 9 usta li z informatorem9 kto i w j aki 

s posób zajmie się danH sprawą0 Zapo13;i.ega to stracie c zasu i energii 

wielu osób ora z ewentualnym ni e porozumieniom w ko1; taktach z insty tu ~ 
cjami . Otrzymywane artykuły /możliwie maszynopisy / i informa cje 

będą zamj_eszc ~:;ane w Biuletynie. 

Jeśli redakcja odmówi z :1mi es z czenia,nadawca win ien otrzymać 

pisemr12r motywacj ę od1nowy, j e śli j e st członkiem Klubu. 

Za rza d ro z strzyga o zamiesz czeniu artykułu w osta t niej instancji. 

Red.:1kc j a Bi uletynu pragni e usłyszeć Wasz e opinie, uwagi 
9 

i krytyki.Adres k ore s ponde ncyjny t e g o nru ~ 

Heidebloemstr. 135, 653 3 SN Ni jme gen. 

FI N A N SE Klubu . 

Otworz en ie konta GI R O dla KKP pr2.ysporzyło wi e l u 

problemów, w zwią zku z t ym zwróci łem się do Garta o pomoc .W t ym 

samym czasie wynikł problem nowe g o skarbnika. Aktua lnie posiad.amy 

nr konta, a Gart podj qł się f unkcji skarbnika . · 

Niniejszym przekazuję na nowe konto 42 , 6 5 :~:u ldenów 9 które pozo s t e"ły 

ze skład ek wpłaconych w marcu 1980 r . na r i.rn c z Biule t ynu. 

Pełna forma s prawozc,ani a w holender sk iej cz ęści Biule tynu . 

,c, 1 l<. 
/ 



Jak już Tomek wspomniał powyżej, 9 otworzyłem na Jego · 

prośbę konto dla Klubu. W momencie, gdy otrzymam od Tomka 

przekaz 9 podejmuję się finan~owe j odpowiedzialności skarbnika. , 

Natomiast nie pode jmuj_ę się odpovfie dzialno ści finansowej z a 

wydarzenia z przeszłości. 

Jako skarbnik i członek Klubu n atomiast 9 gor~_ co pro szę uczestników 

·· ·koncertu •iMarek i Vacek ,; 9 tych którzy zapomnieli uiścić należność 

za napoje, aby zwrócili swój dług Klu bo~i. 

W Goudzie, 21 kwietnią 1980 r. ustaliliśmy wysol-<:ość skladki 

członkowslc:~ e j, która mia-ła wynosić .20 gu-ldenów od osoby, :a od drugiej 

10. Składki s,ą, przeznaczone na wydawanie Biuletynu i jego wysyłkę. 
•' 

Proponuję aby :w tym roku wpłacić jednak 20 guldenów od ąci.resu. 

Jeżeli na zebraniu zadecydujemy inaczej~ można będzie póiniej dopłacić 

Ci ,którzy w .marcu c~'.. ęść już wpłacili, dopłacają jedynie różnic 

do 20-tu guldenów. 

Niniejszy Biule tyn zostanie ·wys łany pewnej liczbie zainterescmwanyci: , 

którzy mog :-., także stać się członkami, naszego Klubu poprzez vzysłanie 

20 guldenów na nasze k onto. Lic :z, ymy na entuz jasty cznych j_ akty\mych 

członków~ 

Poniż e j zamieszczamy dla każdego z osobna :rozliczenie ze składek. 

Nasz N OWY numer konta 

44 099 15 
}ioolse Kul turele Vereniging 

Penningmeester ~ G. Adang te Nijmegen 

Prosimy o uiszczanie składek przed wrześniem 1980. 

Jesteś / 1iil;;;EB ~ i @G za1~estrowany jako członek Klubu 

ZapłćJ,ciłeś / ~ juź • ·[, . . ~ ~ - •••.••..• .• "/ 

W związku z tym prosimy o przekazanie •. •fÓ .(ft.=: .. n a nasze konto. 

Z pozdrowieniami 

Gart-skarbnik. 



Jak już Tomek wspomniał powyżej , 9 otworzyłem na ~ego ' 

prośbękorito dla Klubu. W momencie, gdy otrzymam od Tomka 

przekaz, podejmuj ę się finanĘowej odpowiedzialności skar.bnika. , 

Natomiast nie podejmuję się odpowiedzialności fin.ansowej za 

wydarzenia z przeszłości. 

Jako skarbnik i czło:nel<. Kl ubu natomiast 9 gor"!, co _proszę uczestników 

koncertu HMarek i Vacek i; 9 tych którzy _zaporrmieli uiści6 należność 

za napoje, aby zwrócili swój dług Klu bo1t{i. 

W Goudzie, 27 kwietnią 1980 r. ustaliliśmy wysokość składki 

członkowslcte j, która miała wynosić 20 guldenów od osoby, a . od drugiej 

10. Składki są przeznaczone na wydawanie Biule t ynu i jego wysyłkę, 

Proponuję aby \w tym roku wpłacić jednak 20 guldenów od ąciresu. 

Jeżeli na zebraniu zadecydujemy inaczej~ można będzie póiniej dopłacić 

Ci, którzy 1ti .marcu c'.3ęść już wpłacili, dopłacają jedynie różnic 

do 20-tu guldenów . 

:Niniejszy Biuletyn zostanie wysłany pevme j liczbie 7,aintereso;wanyc1-:, , 

kt órzy mog2 także stać się c złonka.'TI.j, naszego Klubu poprzez wysłanie 

20 guldenów na nasze k onto. Lic :Jymy n a entu zjasty cznych i akty"limych 

członków~ 

Poniżej zamieszczamy dla każdego z osobna rozliczenie ze sl'-ładek. 

Nasz N OWY numer konta 

4„t 099 15, 

I'ool s e Kul tureie Vereniging 

Pennibgmeester: G. Adang te Nijmegen 

Prosimy o uiszcsanie składek przed wrześniem 1980. 

,Jesteś / ~ J,t giG zar?estrowany jako członek Klubu 

Zapłaciłeś / ~ juź • ·[,· .~-:-.•••..•..•.• "/ 

W związku z tyrn. p:r-osimy o przekazanie •. ·r·. (f; .=: .. n a nasze km.1to. 

Z pozdrowieniami 

Gart-skarbnik. 
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Dę PooJ..s.e-Kul.turele- Vereniging wił een vereniging zijn van Nederlanders 

en Polen;. die als doel heeft het bevorderen van de Poolse kultuur in Nederland.<:·: 

Deze doelstelling zal in de toekomstige statuten door de oprichtende l eden nag ·· 

verder uitgewer kt kunnen worden . De s tatuten zijn op dit moment in voorbereiding. 

Sinds maart 1980 strekken de aktiviteiten van de vereniging zich uit · 

tot het informerend en coordinerend bezig zijn ten behoeve van de leden en 

belangstellenden. D~arnaast vinden er bijeenkomsten plaats, zowel landelrjk als 

regionaal. Alles hangt echter af van de inzet van de leden zelf. De informatie 

vindt vooral plaats door middel van dit bulletin. Wij hopen dat het acht tot 

tien keer . _per jaar kan verschijnen. 

De rubrieken 1 1 ee st a fe 1 1 en 'a 0 - en d · a 1 kr iJ-P-en elk een _u o 

eigen redacteur. Deze redacteur coordi(leert , bovendfen het verzamelen van 

informatie voor zijn rubriek. Alle bijdragen voor de rubrieken worden naar de 

betreffende redacteur gestuurd. Deze bekijkt dan in overleg met de inzender wi e 

verdere i nfo~matie in zal winnen en ?P welke manier dat gebeurt. Dit voorkomt 

dat meerdere mensen zich rr,:t dezelfde zaak bezi g houden. Als slec;:hts een persoon 

namens de vereniging het kontakt legt, dan ontstaat er bij instanties en bij 

organisatoren van evenementen geen onduidelijkheid. 

Ontvangen artikelen en informatie worden i n beginsel geplaatst. Van 

een eventuele weigering kan de inzend~r van de redactie een schriftelijke 

motivatie krijgen, als een lid daarom vraagt. Het bestuur van de vereniging 

beslist dan in laatste instantie over plaatsing. 

De redactie wił graag uw ideeen, opmerkingen en kritiek ontvangen 
op bovenstaande en op de inhoud van de rest van het bulletin. 

Redactie en correspondentieadres voor dit nummer : Heidebloemstraat 135, Nijmegen~ 

, -- -.- - . - -- -- ·-- - ~ ·- .. , - · --- - -~ -- --~- J . 

F i n a n C i e n 

Het openen van een girorekening voor onze vereniging gaf wat 
problemen. Daarom heb ik eind mei aan Gart gevraagd of hij wilde probere.n een 

girorekening aan te vr:agen voor de Poolse Kulturele Ve:;.-eniging. Omdat ik ook 

nag niemand gevonden heb die penningmeester wilde zijn, heeft Gart tevens op 

mijn verzoek besloten om (tijdelijk ?) voor de financien te zorgen. 
Inmiddels is er dat girorekeningnummer. Ik zal daarop het saldo 

a f 42,65 storten, dat over is van de in maart 1980 gegeven bijdragen ten 
behoeve van het ·uit te geven bulletin. Hieronder geef ik een verantwoording 

van dez~ inkomsten en uitgaven. TOMEK K. 

INKOMSTEN: contributie van 19 adressen 

UITGAVEN bulletins 
correspondentie 
diversen 
consurnpties + bloemen Marek & Vacek 

SALDO per 1-6-1980 

------··---- _7 V A N D E R E D A C T I E 

f 19,50 
"27,15 
11 3,20 
11 50,50 + 

f 137,--

f 100,35 .- · 
J 42, 65 

Het volgende 11BI ULETYN" verschtjnt begin september. 

Stuur ans uw bijdragen op tijd toe! De sluitings datum van de redactie is 30 augustus 
Bijdragen gepost op vrijdagmiddag 29 august~, kunnen wij zeker nog plaatsen. 
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Zoals Tomek_ hie~g<:Jven schr.eef, . heb _ik op z~n ye,rz9_ek .een giro-

.:.·:t~k€~1rig geop.end. Zadra i k het geld van ·T.~m_ek ontvangen heb, Qen ik verantwoor

delijk. ~o-or de fiilanc~en. ·voor al hetgeen daarvóór gebeurd is, draag ik die_ 

verantwoordelljkh~id . riatuurlijk niet. \Vel wił i k alle bezoekers van het konsert 

m~t ·r-tarek & Va.cek nu vragen of zij het bedrag van drankjes' die zij niet betaalden 

alsnog aa.n de vereniging terug kunnen gevęn. 

In Gouda hebben wij op 27 april 1980 de contributie vastgesteld. Deze 

bedraagt dit jaar f 20,-- voor de eerste persoon i n een gezin. Tweede ąn volgende 

gezinsleden betalen f 10,--. De contributie is echt er vooral bestemd voor het - . 

uitgeven en verzenden van ans bulletin . Daarom s t el ik voor om dit jaar ni.et 

meer dan eenmaal per adres contributie te beta len. Dat wordt dus f 20,-- per adres. 

Indien een volgende vergadering anders beslist, dan kan altijd nag nabetaald 
• . • .. ,: .. . • • . . I,. 

worden. Degenen, die reeds in maart een deel van de c_ontributie betaalden, kunnen 

dat bedrag in mindering b~engen op _de f 20 ,--. 

Dif bulletin wordt Óok gestuurd naar een aantal belangstellenden die 

(nag) geen lid zijn . Door _overmaking ~an J .. 20,-~ kunnen zij lid worden. Wij stellen ~ 
altijd prijs op geinteresseerde en mogelijk aktieve leden. 

Hier volgt voor ieder per:ąoonlijk een opgave hoeveel zij of hij (nag) 

aan lid~aat s cha psgeld moet betalen. 

U staat w e 1 / Wa!! p„ als lid g enoteerd. 

U betaaide reeds f 5"; -:;;.. , zodat ik u v~rzoek nag f / S:=over te mak~n op onze giro. 

Het gironummer is 4 4 o· 9 9 1 5 en staat op naam van de 

Poolse Kulturele Verenig:irig - penningmeester G. Adang te Nijmegen. 

U\V bijdrage verwacht de vereniging zo spoedig mogelijk. GART 

A g e n d a 

juni 1980. 

·19 juni: het bezoek van StanisI:,aw Barańeffk aan Poetry International te 
Rotterdam gaatniet door. Verdere informatie in het NRC - Handelsb1ad 
van 13 juni (biz. CS 4-5 ) en 1L~ juni (voorpagina). 

20/21 en 27 /28 juni 24.00 uur Film 'Solaris' naar LEM in The Movies. 1, Amsterdam 

27 juni t/m 6 jul:i.': Internationaal Volksdansfe~st te HEIJEN, Noord-Limburg. 
·Heijen lig t aan de r ijksvrng Nijmegen-Venlo, 24 kilometer , 
zuidelijk van Nijmegen en 48 km noordelijk van Venlo. Vanuit die 
plaatsen is het makkelijk per bus bereikbaar (Zuid-Ooster lijn3) . 

B'ehalve gróepen uit Nederlartd, Zweden, Portugal en Tsjechoslowakije 
komt uit POLEN he t ZespÓ± Pieśni i Tańca •1K R A Kl O W I A C y ;;. ·. 
" Krakowiacy t reden op in diverse programma's op 1,4,5 en 6 juli. 
Gedeta~lleerd programmaboekje via het VVV te Venlo, tel. 07/-1'T241 • 

27 juni : volksdansprogramma te Heijen met deelname van het 
Po ols zang- en dansensemł:lle 11Syrena1i ui t Brunssum. 

juli 1980 

1,4,5,6 juli: optreden Krakowiacy te Heijen. Informatie zie boven ~- Alle festivi
teiteri: •'vihden plaats in de f.eesttent aan de Nieuwwijkstraat. 

18 t/m 23 juli : het Pools ensemble nKRAKUS" ui t Kraków geeft dagtilijks voorstel
lingen te Brunssum in Limburg. Programmaboekjes kunnen aangevraagd 
worden via het buro kulturele zaken van de gemeente, tel.045-250222 • 

./. 
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De Poolse fo l klore groep _ ZespÓ± Pieśni i Tańca ''P,ĘOCKn speelt in juli: 
5 10.30 - 11 .30 Rotterdam; Statlhui_splein; 13.30 -15 . 30 Delft, Markt -

6 15 - 17 Den Haag , Openluchtthe.ater ; 20 -21.30 Noordwijk, Vmxrforenplein 
•·-- -· . ' 

8 20 -22 uur Goes, Schou'wburg i:J , 

11 15.30 - 16.30 ·Haarlem, Gr?te Markt : 21 - 23 Amsterdam; Openluchttheater 
12 12 -14 uur Eindhoven, Centrum 

13 in Belgie: 15 -17 Middelkerke , Casinoi 19.30 -21.00 Koksijde, Centrum 

D E L e e s t a f e 1 

Rubriek met tijdschriftartikelen en boeken. Het hulp van IEDEREEN krijgen we een zo 

kompleet mogelijk overzicht van ulles wat over Polen en de Poolse cultuur verschijnt. 

TIJDSCHRIFTEN: "ARGUS" literair tijdschrift voor Belgie en Nederland neemt in de 
rubriek n over de grenzenn regelmatig bijdragen ui t Pol en op. Tot nu toe i 

Broszkiewicz, Stanis±aw: De hanendans. In nr.1 februari 1978, blz . 61-65 

Prorok, Leszek : De verdediger. In nr.3, juni 1978, blz. 241 - 246 
Klimaszewska, Zofia: Modern Pools proza. Iń nr . 4, augustus 1978, blz. 334-337 
Krasiński, Kanusz: De kar (fragment) . In nr,5, ok.tober 1978, blz. L~39-443 
Stembor, Lisetta ; Kent u Sienkiewicz? In nr.7, februari 1979, blz. 49-50 

Kozio±, Urszula: twee gedichten. In nr.7, februari 1979, blz, 51-53 

Rittner, Tadeusz: Ik ken haar. In nr.11, oktober 1979, blz. 43)-439 

overige tijdschriften: 
Zieliński, Janusz G,: New Polish Reform Proposals 

In: Soviet Studie jg . 22,1980, nr.1 blz. 5-27 

Wanless, P.T, : Economic reform in Poland. In : dezelfde Soviet Studies blz. 28-57 
NOWA (Niezależna Oficyna Wyd.) In: Soziali,stisches Osteuropa Komitee Info 40, 1980 

Woelderink , B.: De Nederlands-Poolse betrekkingen : Verslag van een bezoek in 
het kader van de kulturele uitwisseling tussen beide landen. 
In: Nederlands Archieven Blad jg.83.1979,afl.4 blz. 291-300 

Malko, Sasza: Bevestiging van dingen. Polen in en over Nederland. 
In: Ruslandbulletin jg. 4,1980, nr.4 blz. 21-25 

Malko, Sasza : Oppositie. Het Poolse verzet in kaart. 
In : Vrtj Nederland jg,41,1980 nr.23, 7 juni, blz. 6 

Timmers, Oscar: Ik ben van prikkeldraad, verroest prikkeldraad. 
In: Haagse Post jg.67,1980 nr.25, 21 juni, blz. 58-60 

Mok, Philip G.: Poolse bezwaren tegen n300 jaar joden 11 

In: Elseviers Magazine jg.36,1980 nr.25, 21 juni, blz. 32-33 

Advertenties / Ogłoszeni.a 

Pro~1:-ce:i:it filmovry Lm.1 "Brouvrer;, poS0'-1.k1je 1,-.1:oółpracownika cło reali
zacJi . filr:m dokumentc=,lnego, Będzie on realizowany na terenie 
P?~~kJ_, ZSSR, N~ill? R~N i . Holan~iL Terna tyka filmu rna dotyczyć 
p-3,k t.-u wars :ć:avrnkiego i po ;J 2dnania narodowesro. 
Os?by z~in~ers~owans w_j_nny władać b~egle Ję zykiem:. polskim, holender
s~im, . ni~mieckJ_m or:3-~~ winny po~iaclać zmysł orgrmj_zac7jny. Wynagroc~ze~ _i_ 
nie miesięczne ok. 3000 .o·uldenow. · · 
TI / . . C") 

.l: ospie eh W3k~1,zanv ! 
Kontaktować się ~ Lou Brouwers, Eerste van der Hel:c;;tstr. 61 

1073 AD Amsterdam .• 
Tel . 020- 738978 
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Sluitingsdatum volgend bulletin : zaterdag 30 augustus 1980 
Na die daturo kan men TELEF0NISCH kontakt opnemen met de redactie 
(dit geldt met name voor bijdragen best emd voor de 11agenda11 ) 

Stu.ur de bijdragert in GETYPTE vorm naar : Koning Arthurlaan 150 
5625 CG Eindhoven 

Bijdragen voor de agenda en de leestafel zenden aan : Heidebloemstraat 135 
6533 SN Nijmegen 

D R U K W E R K 

- . . . 

'vJ .? . lf: ,._ ~ /4 ; Lk~ 
~~~J ·· r-" . 

bs-31 1<11 Jk:rr 

Afzender: Klub Kultury Polskiej/ Poolse Kulturele Vereniging 

p/a Heidebloemstraat 135 
6533 SN Nijmegen 


