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Wstęp

Szanowni Państwo, 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny raport, przygotowany przez Centrum 
Analiz i Badań Historycznych Instytutu im. gen. Władysława Andersa, bę-
dący w tym przypadku kompendium wiedzy na temat najważniejszych 
organizacji polonijnych i emigracyjnych funkcjonujących w państwach 
Europy Zachodniej. Do państw Europy Zachodniej, na potrzeby tego 
opracowania, zaliczyliśmy Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, Hisz-
panię Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Norwegię, Portugalię, 
Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię oraz Włochy. Spośród organizacji 
polskich działających w wyżej wymienionych krajach wyodrębniliśmy te, 
które naszym zdaniem mają – historycznie i poprzez swoją działalność – 
największe znaczenie dla lokalnych społeczności polskich. Wielokrotnie 
uwzględniliśmy jednak także mniejsze stowarzyszenia, które z racji pręż-
nych działań na wielu płaszczyznach integrują Polaków za granicą, a tak-
że przyczyniają się do rozpowszechniania polskiej kultury i tradycji nie 
tylko wśród rodaków, ale również wśród przedstawicieli miejscowych 
zbiorowości. Wzięliśmy pod uwagę, jak wspomniano, przede wszystkim 
organizacje założone i  prowadzone przez Polonię, ale również te po-
wstałe z inicjatywy reprezentantów polskich emigracji (w XIX i XX wieku) 
i działające do dzisiaj. Nie są w niniejszym kompendium ujęte zatem np. 
instytuty polskie, czy inne placówki prowadzone przez państwo polskie 
w krajach Europy Zachodniej. 

Typami stowarzyszeń, jakie zostały wymienione w niniejszym opra-
cowaniu są m.in.:
n federacje organizacji polonijnych
n archiwa
n biblioteki
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n muzea 
n zrzeszenia branżowe
n towarzystwa handlowe
n organizacje pomocowe 
n oddziały Polskiej Macierzy Szkolnej
n towarzystwa naukowe
n instytucje, centra kultury
n polskie misje katolickie, a także – niekiedy – poszczególne parafie
n portale internetowe
n tytuły prasowe
n kluby sportowe
n zespoły folklorystyczne

Przy każdym opisie organizacji staraliśmy się bardzo krótko scharak-
teryzować obszar jej działalności, a także podać niezbędne dane kontak-
towe w  postaci adresu siedziby, telefonu, strony internetowej, e-maila 
oraz adresów profili stowarzyszenia w mediach społecznościowych.

Mamy nadzieję, że niniejsze kompendium będzie stanowiło dla Pań-
stwa wsparcie przy okazji prowadzenia badań nad organizacjami Polo-
nii i emigracji polskiej w państwach Europy Zachodniej, ale też pomoże 
w ogólnej orientacji kierunków działań podejmowanych przez Polaków 
zamieszkujących poszczególne kraje zachodniej części Starego Konty-
nentu.

Autorzy



AUSTRIA

1.  „Forum Polonii”. Wspólnota Polskich Organizacji 
w Austrii

Opis działalności: Stowarzyszenie zrzeszające około 20 organizacji po-
lonijnych na terenie Austrii. Organizuje bardzo wiele cennych inicjatyw – 
konferencji, rocznic, koncertów itd., wśród których najważniejsze są Dni 
Kultury Polskiej w Austrii, które odbywają się co roku we wrześniu i paź-
dzierniku.

Adres: Boerhaavegasse 25/5, A-1030 Wien
Telefon: +43 699 1149 4731
E-mail: office@forumpolonii.at 
Strona internetowa: http://forumpolonii.at/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/forumpolonii.at/ 

2. Polonika

Opis działalności: Gazeta przeznaczona dla austriackiej Polonii wycho-
dząca od 1995 roku. Jest magazynem o charakterze informacyjno-spo-
łecznym, stanowiącym kompendium na temat wszystkich istotnych 
wydarzeń dotyczących austriackiej Polonii oraz dziejących się w Austrii 
i w Polsce. Rzeczą charakterystyczną dla pisma są niemieckojęzyczne ar-
tykuły, co sprawia, że gazeta czytana jest także przez Austriaków. Redak-
cja „Poloniki” angażuje się w wiele inicjatyw kulturalnych i społecznych 
m.in. konkurs Lider Biznesu Polska-Austria, czy Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, który powołała. 
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Adres: Graben 12 Vienna Office Center, A-1010 Wien 
Telefon: +43 1 2923481; tel. kom. +43 664 100 82 98
E-mail: redakcja@polonika.at 
Strona internetowa: http://www.polonika.at/
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/POLONIKA.Monatszeitschrift

3. Polska Misja Katolicka w Austrii 

Opis działalności: Polskie duszpasterstwo w  Wiedniu prowadzone 
przez Zgromadzenie Zmartwychwstańców. Ma kilka kościołów, gdzie 
odprawiana jest liturgia w języku polskim. Głównym kościołem jest ten 
przy Rennwegu (8 mszy św. w niedzielę). Prowadzonych jestz także kilka 
poradni, m.in. prawna, rodzinna, psychologiczna. Przy misji funkcjonuje 
wiele wspólnot i grup duszpasterskich. 

Adres: Rennweg 5a, 1030 Wien
Telefon: +43 1 712 31 58
E-mail: polnischekirchewien@gmail.com
Strona internetowa: www.kosciol.at
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/PolskiKosciolWieden/

4. Polsko-Austriackie Towarzystwo Kultury TAKT

Opis działalności: Stowarzyszenie – jak samo informuje na swojej stro-
nie internetowej  – stawia sobie za cel integrację społeczności polskiej 
i austriackiej poprzez propagowanie obyczajów i kultury polskiej. Ofertę 
kieruje do osób w różnych grupach wiekowych. Aby realizować swoje za-
dania, prężnie działające towarzystwo „Takt” organizuje liczne wydarze-
nia kulturalne – koncerty, wernisaże, promocje książek, przedstawienia 
teatralne. Gościło wiele znanych w świecie sztuki osobistości – aktorów, 
kompozytorów, piosenkarzy, reżyserów. 
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Adres: Ingen-Housz-Gasse 2, 1090 Wien
Telefon: +43 676 647 20 00
E-mail: office@taktkultur.at
Strona internetowa: http://taktkultur.at/pl/
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-

Organization/Polsko-austriackie-Towarzystwo-Kultury-
takt-352334404890300/

5.  Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników 
w Austrii

Opis działalności: Stowarzyszenie inicjuje i popiera współpracę nauko-
wą, techniczną oraz gospodarczą między Austrią a Polską. Reprezentuje 
prawie wszystkie inżynierskie specjalności. Prowadzi zróżnicowaną dzia-
łalność, lecz w szczególności organizuje wykłady, szkolenia, seminaria, 
zajmuje się reprezentacją interesów polskich inżynierów na terenie Au-
strii, a także udziela opinii podmiotom austriackim i polskim. 

Adres: Ingen-Housz-Gasse 2, 1090 Wien
Telefon: +43 676 417 01 55
E-mail: office.vpi@vpivienna.org
Strona internetowa: http://www.vpivienna.org/pl/
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/vpivienna/

6. Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft

Opis działalności: Stowarzyszenie istnieje od roku 1999 i  zajmuje się 
promowaniem kultury polskiej i austriackiej, z nastawieniem na kulturę 
miast Wiedeń i Kraków, jak określa samo towarzystwo „Kraków w Wied-
niu i Wiedeń w Krakowie”. Organizacja w ciągu wielu lat swojej działal-
ności gościła wielu wybitnych przedstawicieli środowisk kultury, sztuki 
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i  nauki. Adresatem działań stowarzyszenia są najczęściej mieszkańcy 
Wiednia oraz wiedeńska Polonia. 

Adres: Alois Behr Straße 4 A, 1140 Wien
Telefon: +43 676 5054131
E-mail: info@wiener-krakauer.at
Strona internetowa: https://www.wiener-krakauer.at/



BELGIA

1. Brukselski Klub Polek 

Opis działalności: Klub, założony w 2011 roku, zrzesza Polki mieszkają-
ce w Belgii. Organizuje zajęcia tematyczne, warsztaty. Dla stowarzysze-
nia ważna jest również działalność charytatywna. 

Adres (do korespondencji): Rue François Gay 166, 1150 Bruksela 
E-mail: infobekapasbl@gmail.com
Strona internetowa: www.bekapbruksela.blogspot.com   
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/BrukselskiKlubPolek/

2.  Centrum Polskie im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Brukseli

Opis działalności: Misją centrum jest promowanie polskiej kultury za 
granicą oraz tworzenie platformy współpracy przedstawicielom wszyst-
kich kultur i narodowości. Organizator wielu wydarzeń, szczególnie kul-
turalnych.

Adres: Rue du Croissant 68, B-1190 Bruksela
Telefon: +32 477 29 30 24
E-mail: centrumpolskie@gmail.com
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/Centrum-Polskie-im-Ignacego-

Jana-Paderewskiego-w-Brukseli-494424657375844/
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3. Dom Polski EWSPA w Brukseli

Opis działalności: Założycielem Domu Polskiego jest Europejska Wyż-
sza Szkoła Prawa i  Administracji w  Warszawie. Celem domu jest inte-
gracja Polonii (nie tylko belgijskiej, ale również z  innych krajów) oraz 
organizacja przeróżnych szkoleń tematycznych, warsztatów, wykładów 
otwartych, spotkań, wernisaży. Dom angażuje się w wiele przedsięwzięć 
charytatywnych. Współpracuje z Ambasadą RP w Brukseli.

Adres: Chaussee de Vleurgat 159, 1050 Sint Gillis
Telefon: +32 475 86 85 13
E-mail: dompolskibxl@gmail.com
Strona internetowa: https://www.dompolskibxl.be 
Media społecznościowe:
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Dompolski.ewspa/
Instagram: https://www.instagram.com/dompolskibxl/

4.  Polska Macierz Szkolna w Belgii oraz należący do niej 
Le Centre Millenium – Dom polski w Ardenach 

Opis działalności: Polska Macierz Szkolna w  Belgii istnieje od prawie 
70 lat i zajmuje się promowaniem kultury i tradycji polskiej w Belgii po-
przez działania w  obszarze edukacji, a  także poprzez organizację róż-
norodnych wydarzeń artystycznych. Znajdujący się przy PMSz ośrodek 
Le Centre Millenium organizuje obozy, kolonie dla polskich dzieci i mło-
dzieży z Belgii, Holandii, Niemiec i Luksemburga oraz zjazdy młodzieży 
polonijnej. Jest też jednym z głównych centrów belgijskiej Polonii. 

Adres: Rue du Parc 19, 4180 Comblain-la-Tour
Telefon: +32 4 369 13 89
E-mail: info@pmsz.be
Strona internetowa: http://www.pmsz.be/   
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/Le-Centre-MILLENNIUM-Dom-

Polski-w-Ardenach-117419281651063/
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5. Rada Polonii Belgijskiej 

Opis działalności: Powstała w  1994  r. jako organ konsultacyjny re-
prezentujący Polonię belgijską wobec zarówno władz belgijskich, jak 
i  polskich przedstawicielstw dyplomatycznych w  Belgii, czy innych or-
ganizacji polonijnych. Jako cel stawia sobie także obronę interesów i do-
brego imienia Polski i Polaków w Belgii. Rada organizuje prawie co roku 
konkurs „Polak roku w Belgii” (ostatnia edycja w 2019 r.).

Adres: Rue Baron de Castro 46, Bruksela
Telefon: +32 2 73 42 955
E-mail: rada.polonii@polonia.be
Strona internetowa: http://www.polonia.be/rpb.htm 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/RadaPoloniiBelgijskiej

6. Stowarzyszenie Network.pl

Opis działalności: Zrzeszenie polskich pracowników organizacji mię-
dzynarodowych, powołane w 2012 r. Podstawowymi celami jakie chce 
realizować stowarzyszenie są integracja, wymiana wiedzy i  doświad-
czenia oraz budowanie więzi między Polakami pracującymi w organiza-
cjach i instytucjach międzynarodowych.

Adres: Rue deu Feu 28, 1190 Bruksela
E-mail: info@network-pl.org
Strona internetowa: www.network-pl.org
Media społecznościowe:
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/networkpl/?ref=page_internal/
Twitter: https://twitter.com/networkpl
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/network-pl/
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7. Związek Polaków w Belgii

Opis działalności: ZPB utworzono w 1923 roku. W tej chwili w dużym 
stopniu skupia potomków polskich górników zamieszkałych w  okoli-
cach Limburgii belgijskiej oraz okolicach Charleroi oraz z polskich sku-
pisk w zachodnich Niemczech. Związek prowadzi Dom Polski „Polonez” 
w Beringen, a także organizuje imprezy integracyjne dla belgijskich Po-
laków. ZPB współtworzy Radę Polonii Belgijskiej.

Adres: Laan op Vurten 83 (Dom Polski POLONEZ), 3582 Beringen
E-mail: fabjanzennon@gmail.com
Strona internetowa: http://www.polonia.be/ZPB/



DANIA

1. Informator Polski 

Opis działalności: Kwartalnik społeczno-kulturalny wydawany w Danii 
od 1992 roku przez Federację organizacji polskich i  polsko-duńskich, 
adresowany do Polaków na całym świecie. Dostępny w  wersji elektro-
nicznej na stronie http://informatorpolski.dk/magazyn/ oraz na stronie 
Federacji Polonii https://www.federacja-polonia.dk/informator.html, tek-
sty ukazują się w języku polskim i duńskim. 

Adres: Ellemosevej 14, 4960 Holeby
Telefon: +45 61863331
E-mail: redakcja@informatorpolski.dk
Strona internetowa: http://informatorpolski.dk/ 

2.  Federacja organizacji polskich i polsko-duńskich 
w Danii

Opis działalności: Organizacja parasolowa zrzeszająca organizacje po-
lonijne w Danii. Cele Federacji to m.in. inicjowanie, popieranie i koordy-
nowanie współpracy między polskimi i polsko-duńskimi organizacjami 
i stowarzyszeniami w Danii, krzewienie i ochrona polskiej kultury, języka, 
tradycji i wartości historycznych, rozszerzenie znajomości Polski wśród 
społeczeństwa duńskiego. W ramach Federacji działa Muzeum Izba Pol-
ska, Teatr Trzech Pokoleń oraz Polowizja.dk. Organizacje członkowskie 
Federacji są następujące: Związek Polski „Orzeł Biały” (Zelandia), Związek 
Polaków w Danii (Fionia) i Towarzystwo Przyjaciół Izby Polskiej (Lolland- 
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-Falster), a także organizacje krajowe: Towarzystwo Krzewienia Oświaty 
Polskiej w Danii.

Adres: Vodroffs Tværgade 5A, 1909 Frederiksberg
Telefon: +45 60 67 98 86
E-mail: formand@federacja-polonia.dk
Strona internetowa: www.federacja-polonia.dk 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/FederacjaPoloniaWDanii

3. Muzeum Izba Polska – Polakkasernen w Taagerup

Opis działalności: Muzeum, powstałe w 1984 r. upamiętnia i dokumen-
tuje historię pobytu na wyspie Lolland polskich robotników sezono-
wych, przebywających tam w latach w latach 1898-1929. Nadrzędnym 
celem wystawy jest pokazanie, w jakim zakresie polscy pracownicy se-
zonowi wpłynęli na zmianę sytuacji pracowników najemnych w Danii, 
a  także jaką rolę odegrali w  rozwoju ekonomicznym i  gospodarczym 
wyspy. Przy Muzeum działa Towarzystwo Przyjaciół Izby Polskiej (Lol-
land-Falster).

Adres: Højbygårdvej 34, Tågerup, 4970 Rødby
Telefon: +45 25 77 92 01
E-mail: info@polakkasernen.dk 
Strona internetowa: http://www.polakkasernen.dk/pl

4. Polska Misja Katolicka w Danii

Opis działalności: Polska Misja Katolicka w Kopenhadze prowadzi dzia-
łalność duszpasterską i edukacyjną (nauczanie religii w szkole). Parafia 
św. Anny w Kopenhadze jest głównym miejscem, wokół którego groma-
dzą się polscy katolicy w Danii. Parafia liczy ok. 40 tys. wiernych, a nabo-
żeństwa odbywają się w języku duńskim, angielskim i polskim. W parafii 
działa Rada Parafialna oraz grupy duszpasterskie takie jak: ministranci, 
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lektorzy, chór, koło żywego różańca czy wspólnota Betania. Polska Misja 
Katolicka w Danii to także kościół św. Antoniego w Brønshøj oraz kościół 
św. Mikołaja w  Hvidovre, gdzie odprawiane są nabożeństwa również 
w języku polskim.

Adresy: 
Kościół św. Anny, Hans Bogbinders Allé 2, 2300 København S
Kościół św. Antoniego, Frederikssundsvej 225, 2700 Brønshøj
Kościół św. Mikołaja, Strøbyvej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: +45 27 65 10 69
E-mail:  wpodlach@wp.pl (o. Wiesław Podlach CSsR, Proboszcz Parafii 

św. Anny w Kopenhadze)
Strona internetowa: http://www.polskamisjakatolicka.dk
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/PMK-w-Kopenhadze-172217206 

150129

5. Polski Związek w Sønderborgu 

Opis działalności: Celem Związku jest: zrzeszanie Polaków mieszkają-
cych w  Soenderborgu i  okolicach oraz umacnianie więzi między nimi 
poprzez organizowanie przedsięwzięć na płaszczyźnie kulturalnej i spor-
towej (m.in. wydarzeń okolicznościowych – Dnia Dziecka, Wigilii, a także 
np. wycieczek, wieczorów piosenki polskiej). Związek stara się również 
wspierać dzieci i młodzież w nauce j. polskiego oraz polskiej kultury. 

Adres: Sonderborg, Damager 8
Telefony: +45 74 43 00 48; +45 22 66 23 89 
E-mail: wiadomosci@polskforening.org 
Media społecznościowe: 
www.facebook.com/polskforening.org
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6. Związek Polski „Orzeł Biały” w Kopenhadze

Opis działalności: Działania Związku Polskiego „Orzeł Biały” w Kopen-
hadze skupiają się wokół upowszechniania kultury i  tradycji polskiej, 
dbania o  dobre imię Polski i  Polaków, integracji lokalnej społeczno-
ści, współdziałania z  Duńczykami, budowania więzi między Polakami 
mieszkającymi w  Danii, kultywowania języka polskiego wśród dzieci 
i  młodzieży, a  także nawiązywania kontaktów z  innymi organizacjami 
polonijnymi w Danii i za granicą. Członkiem Związku może zostać każdy 
kto chce zaangażować się w realizację celów Związku, bez względu na 
narodowość i wiek.

Adres: Vodroffs Tværgade 3 A, 1909 Frederiksberg C
Telefon: +45 50 39 86 30
E-mail: kontakt@orzelbialy.dk
Strona internetowa: https://orzelbialy.dk 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/137941843548251 

7. Związek Polski w Aalborgu

Opis działalności: Celem Związku Polskiego w Aalborgu jest budowa-
nie więzi między mieszkającymi tu Polakami, stwarzanie dobrego mo-
delu współżycia i współdziałania z Duńczykami oraz znalezienie miejsca 
w  lokalnej społeczności. Stawia sobie też za cel kultywowanie języka 
polskiego i kultury wśród dzieci i młodzieży.

Adres: Mølholmsvej 32, 9000 Aalborg
Strona internetowa: http://www.polacy.dk/wordpress
E-mail: polacyaalborg@gmail.com; zarzad@polacy.dk 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/polacyaalborg 
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1.  Polonijne Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne 
w Finlandii

Opis działalności: Celem towarzystwa jest wzmacnianie więzi mię-
dzy fińską Polonią a Polską. PTOK promuje nauczanie języka polskiego 
wśród dzieci, a także pomaga w integracji społeczności polskiej z Helsi-
nek i okolic poprzez organizację rozmaitych spotkań oraz imprez kultu-
ralnych.

Adres: Pläsinpellonkuja 4B 54, 00740 Helsinki
E-mail: ptokfin@gmail.com
Strona internetowa: http://ptokfin.blogspot.com/
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/ptokfin/

2. Zjednoczenie Polskie w Helsinkach

Opis działalności: Najstarsza organizacja polonijna w Finlandii (powsta-
ła w 1917 r.). Należy do Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Rady 
Polonii Świata. Współpracuje ze „Wspólnotą Polską”. Wydaje biuletyn 
o nazwie  Kontakt”, udostępniany w internecie (ostatni nr z 2017 r.). Po-
siada oddział w Turku. 
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Adres:  PL 279, 00121 Helsinki (spotkania odbywają się przy Katedrze 
św. Henryka)

E-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi
Strona internetowa: http://www.polonia-finlandia.fi
Media społecznościowe: 
Facebook:https://pl-pl.facebook.com/Zjednoczenie-Polskie-w-Helsin-

kach-112258415466168
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1. Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji 

Opis działalności: Archiwum PMK we Francji gromadzi, zabezpiecza 
i  udostępnia materiały związane z  działalnością misji, a  także licznych 
stowarzyszeń o charakterze społecznym, oświatowym, organizacji kom-
batanckich. Członek Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek na 
Zachodzie. 

Adres: 263 bis, rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Telefon: +33 1 55 35 32 23
E-mail: dyrektor@archiwum-pmk.com
Strona internetowa: https://archiwum-pmk.com/
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/Archiwum-Polskiej-Misji-Katolickiej- 

we-Francji-1819600281502889/?modal=admin_todo_tour

2.  Association des Polonais des Grandes Ecoles 
Franciases (APGEF)

Opis działalności: Stowarzyszenie absolwentów szkół francuskich, 
którzy mają polskie korzenie. Jednym z celów jest promocja utalento-
wanych artystów i naukowców polskiego pochodzenia w Europie oraz 
na świecie. APGEF organizuje dla swoich członków m.in. seminaria, spo-
tkania, koncerty, zajęcia teatralne w języku polskim, wyjścia sportowe, 
wyjścia do kina.
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Adres: 65, avenue de Robinson, 92290 Châtenay-Malabry
E-mail: contact@apgef.com
Strona internetowa: www.apgef.com
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/apgef/
Twitter: https://twitter.com/apgef

3. Biblioteka Polska w Paryżu

Opis działalności: Powstała w 1838 r. z inicjatywy Adama Jerzego Czar-
toryskiego i Adama Mickiewicza. Gromadzi zbiory dotyczące historii Pol-
ski, polskich emigracji politycznych. W jej zasobach znajduje się ponad 
200 tys. woluminów. Jednak biblioteka gromadzi nie tylko książki, bo-
wiem w swoich zbiorach posiada także rękopisy, dokumenty dotyczące 
Wielkiej Emigracji, a także pokaźną kolekcję sztuki m.in. obrazy (w tym 
dzieła Matejki, Axentowicza, Boznańskiej), rysunki i  rzeźby. Ponadto 
w  gmachu biblioteki znajduje się Muzeum Adama Mickiewicza i  Sala 
Chopinowska. W 2013 r. Bibliotekę Polską w Paryżu wpisano do rejestru 
Pamięć Świata. Członek Stałej Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek 
na Zachodzie.

Adres: 6, Quai d’Orléans, 75004 Paris
Telefon: +33 1 55 42 83 83
E-mail: secretariat@bplp.fr; cp.zaleski@bplp.fr
Strona internetowa: http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/shlp.bpp/

4. Federacja Polonii Francuskiej 

Opis działalności: Zrzeszenie organizacji polonijnych we Francji po-
wstałe w 2004 r.; w grudniu 2019 r. obchodziło 15 lecie istnienia. Liczy 
ponad 70 organizacji. Członek Rady Polonii Świata i  Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych. 
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Adres: 20, rue Legendre, 75017 Paris
E-mail: contact@poloniadefrance.asso.fr
Strona internetowa: http://www.poloniadefrance.asso.fr/index.html

5. Instytut Badań Biograficznych w Vaudricourt

Opis działalności: Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie bio-
grafistyki polonijnej, organizuje i uczestniczy w konferencjach, sympoz-
jach dotyczących Polonii. Prowadzi działalność wydawniczą od początku 
istnienia, a więc od lat 90. Wydał już ponad 50 publikacji książkowych, 
w większości o charakterze biograficznym i słownikowym.

Adres:
103, Chemin de l’Eglise,  62131 Vaudricourt
Telefon: +33 6 84 86 00 14
E-mail: irb.judycki@libertysurf.fr

6.  Maison de la Polonia de France – Kongres Polonii 
Francuskiej

Opis działalności: Federacja organizacji polskich z terenu Francji. Funk-
cjonuje od 1949 r. W 2007 r. połączył się z Domem Polonijnym. Obecnie 
zrzesza ponad 90 stowarzyszeń i 19 innych organizacji. 

Adres: 16, rue Constant Darras, 62430 Sallaumines 
Telefon: +33 3 21 492092
E-mail: contact@maisondelapolonia.com
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7. Muzeum Zamku Montrésor

Opis działalności: Muzeum mieści się w pięknym zamku nad Loarą. Od 
XIX wieku przechowywane są w nim pamiątki narodowe, dzieła sztuki 
oraz archiwalia. W  zbiorach znajdują się m.in. archiwa zamku, rękopi-
sy z okresu powstania listopadowego i  styczniowego, korespondencja 
z czasów I wojny światowej, jak również lat późniejszych. W zamku zgro-
madzono dużą kolekcję dzieł sztuki, do której należą zbiory portretowe, 
trofea myśliwskie, zbiory numizmatyczne, broń, meble. Zamek Montré-
sor przechowuje także kolekcję zbiorów kartograficznych. Pokaźny księ-
gozbiór zamku jest sukcesywnie katalogowany. Muzeum jest członkiem 
Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Adres: 11 Rue Xavier Branicki, 37460 Montrésor
Telefon: +33 2 47 19 27 50
E-mail: contact@chateaudemontresor.com
Strona internetowa: https://chateaudemontresor.com  
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/chateaudemontresor

8. Polska Misja Katolicka we Francji

Opis działalności: Najstarsza na świecie polska misja katolicka. W chwi-
li obecnej obsługuje 71 ośrodków duszpasterstwa polskiego oraz 
146 punktów, w których celebruje się mszę św. w języku polskim. W pla-
cówkach tych posługuje 108 księży. Głównymi zadaniami PMK – prócz 
duszpasterstwa – jest katechizacja, ewangelizacja oraz podtrzymywanie 
kultury i tożsamości polskiej.

Adres: 263 bis, rue Saint-Honore, 75001 Paris
Telefon: +33 1 55 35 32 25
E-mail: pmk.france@gmail.com
Strona internetowa: https://mission-catholique-polonaise.pl 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/misjafrancja
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9.  Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu 
(Société Historique et Littéraire Polonaise)

Opis działalności: Polskie Towarzystwo Historyczno-Literackie promu-
je rozwój badań nad historią, literaturą i sztuką polską. Ma również na 
celu dialog między kulturą francuską i polską, a szerzej: między krajami 
Europy Środkowej i Wschodniej z  jednej strony a Zachodem z drugiej. 
Funduje stypendia dla badaczy specjalizujących się w historii literatury 
i historii Polski. 

Adres: 6, Quai d’Orléans, 75004 Paris. 
Telefon: +33 1 55 42 83 83 
E-mail: secretariat@bplp.fr; cp.zaleski@bplp.fr
Strona internetowa:  http://www.bibliotheque-polonaise-paris-shlp.fr

10. Stowarzyszenie „Concord”

Opis działalności: Stowarzyszenie skupia się na pomocy w działalności 
Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Prowadzi także domy rekolekcyjno- 
-wypoczynkowe, które znajdują się w różnych częściach Francji. Innymi 
celami stowarzyszenia jest organizacja spotkań kulturalnych francusko- 
-polskich (szczególną uwagę poświęca się młodzieży) i  pomoc oso-
bom w  trudnej sytuacji, powstałej najczęściej w  związku z  emigracją 
do Francji.

Adres: 263 bis, rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Telefon: +33 1 55 35 32 26
E-mail: association.concorde@gmail.com
Strona internetowa:  https://mission-catholique-polonaise.pl/stowa-

rzyszenie-concorde
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/MisjaFrancja/
Twitter: https://twitter.com/misjafrancja
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11.  Stowarzyszenie Francusko-Polskie „Polonica”  
w Aix en Provence

Opis działalności: To prężnie działające stowarzyszenie powstało 
w 1999 r. Aktywnie promuje kulturę polską w Prowansji oraz integruje 
lokalną społeczność polską. Do członkostwa w stowarzyszeniu „Poloni-
ca” zaprasza nie tylko Polaków, lecz także Francuzów zainteresowanych 
Polską. Organizacja prowadzi szkołę polską dla dzieci, kursy języka pol-
skiego, a ponadto bibliotekę, licząca około 1700 woluminów (korzysta-
nie wyłącznie dla członków „Polonica”). Funkcjonuje przy niej Szczep 
ZHP Południowa Francja w Aix-en-Provence.

Adres: Place Romée de Villeneuve,13090 Aix en Provence
Telefon: +33 4 42 50 62 26
E-mail: polonica@aixpolonica.net
Strona internetowa: https://aixpolonica.net 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/AssociationPolonica/

12. Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura

Opis działalności: Stowarzyszenie, założone w 1999, jest kontynuato-
rem założonego w  1946  r. w  Rzymie słynnego Instytutu Literackiego, 
kierowanego przez ponad 50 lat przez redaktora Jerzego Giedroycia. 
IL wydawał „Kulturę” i „Zeszyty Historyczne”, dwa pisma o wielkiej randze 
dla najnowszej historii Polski. Na ich łamach Giedroyc wraz ze swoimi 
współpracownikami i  ludźmi, którym udostępniał łamy, prezentowali 
swoją wizję dotyczącą m.in. kształtu przyszłej Polski. Instytut aktywnie 
wspierał opozycję demokratyczną w Polsce, a poglądy redaktora mają 
do dzisiaj wpływ np. na polską politykę międzynarodową. Celem Sto-
warzyszenia-kontynuatora IL jest przechowywanie i  udostępnianie 
spuścizny Instytutu Literackiego (obszernego archiwum, biblioteki oraz 
muzeum) do celów naukowych i  edukacyjnych. Organizacja promuje 
także dorobek IL, chociażby poprzez działanie rozbudowanego portalu 
kulturaparyska.com.
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Adres: 91, avenue de Poissy, 78600 Le Mesnil-le-Roi 
Telefon: +33 1 39 62 19 04
E-mail: kultura@kultura.fr
Strona internetowa: https://kulturaparyska.com/pl/index 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/Institut.Litteraire.Kultura
Instagram: https://www.instagram.com/kulturaparyska/
Vimeo: https://vimeo.com/user16604880

13.  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich  
we Francji (SITPF)

Opis działalności: Stowarzyszenie istnieje od 1917 r. Skupia inżynie-
rów, pracowników przemysłu i techniki. Bierze aktywny udział w życiu 
Polonii francuskiej. Współpracuje z polskimi i francuskimi instytucjami 
ekonomiczno-gospodarczymi w  celu rozszerzenia wymiany gospo-
darczej między Polską i Francją. Rozwija ponadto kontakty ze stowa-
rzyszeniami technicznymi i  instytucjami w  Polsce, a  także organizuje 
konferencje i odczyty o tematyce technicznej, jak również kulturalnej 
i popularno-naukowej. Wydaje biuletyn „Flash” (ostatni numer z końca 
2017 r.). 

Adres: 20, rue Legendre, 75017 Paris
Telefon: +33 6 07 30 96 97
E-mail: sitpf95@gmail.com
Strona internetowa: http://sitpf.fr   

14. Stowarzyszenie „Kresy” we Francji 

Opis działalności: Powołane w 2007 r. Celami działalności stowarzysze-
nia są m.in. podtrzymywanie oraz promocja dziedzictwa kulturowego 
i historycznego kresów polskich, utrzymywanie kontaktów z organiza-
cjami działającymi na terenie byłego Królestwa Polskiego, organizacja 
spotkań, seminariów, wystaw dotyczących kultury i historii Kresów.
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Adres: 20 rue Legendre, 75017 Paris
Telefon: +33 1 43 03 38 33
E-mail: krysiapol@yahoo.fr

15. Stowarzyszenie „Polonia z Douai” w Lallaing

Opis działalności: Istniejący od ponad 30 lat, bardzo prężnie działają-
cy zespół folklorystyczny promujący kulturę polską, złożony z tancerzy 
dorosłych, dzieci, chórzystów, muzyków, techników i  szwaczek. Wielo-
krotnie występował na przeglądach, festiwalach folklorystycznych i uro-
czystościach polonijnych. 

Adres: Impasse des Coulommiers, 59500 Douai
Telefon: +33 6 13 30 19 11 (Prezes)
E-mail: contact@poloniadouai.com
Strona internetowa: https://www.poloniadouai.com
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.poloniadouai.com
Instagram: https://www.instagram.com/poloniadouai/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/poloniadouai/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPkrcTu75HB1tIwA-

8fAwDRw

16.  Stowarzyszenie Pomocy w Integracji Trwałej 
„Parabole” w Paryżu

Opis działalności: Organizacja zajmuje się pomocą migrantom we 
Francji. Działa na trzech poziomach: informuje oraz pomaga w załatwie-
niu kwestii prawnych, życia codziennego, organizuje kursy języka fran-
cuskiego dla osób dorosłych oraz aranżuje warsztaty integracyjne, na 
których zapoznaje migrantów nie tylko z językiem, lecz także z kulturą 
francuską. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma instytucjami francu-
skimi oraz Ambasadą RP w Paryżu. 
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Adres: 16, rue d’Alsace Lorraine, 75019 Paris
Telefon: +33 9 87 01 75 22
E-mail: parabole.asso@gmail.com
Strona internetowa: https://www.parabole-asso.org/pl  
Media społecznościowe:
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/associationparabole/

17.  Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami 
i Grobami Historycznymi we Francji 

Opis działalności: Celem towarzystwa jest ochrona zabytków i pamięci 
o zasłużonych Polakach. Towarzystwo dba o polskie groby historyczne 
znajdujące się na francuskich cmentarzach oraz zajmuje się poszukiwa-
niem i  rejestracją nagrobków wymagających naprawy. W ciągu swojej 
działalności przeprowadziło renowację wielu grobów postaci ważnych 
dla kultury i  historii Polski, by wymienić chociażby miejsca spoczynku 
Fryderyka Chopina, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, 
Maurycego Mochnackiego czy Władysława Zbyszewskiego. Towarzy-
stwo ma swoją siedzibę w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Jego bieżącymi 
sprawami kieruje Rada, wybierana co trzy lata.

Adres: 6, Quai d’Orléans, 75004 Paris
E-mail: tombeauxpolonais2015@gmail.com
Strona internetowa: http://www.tombeauxpolonais.eu
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1. Polish Professionals in Madrid

Opis działalności: Stowarzyszenie Polish Professionals in Madrid (PPM) 
to niezależna organizacja non-profit, której głównym celem jest integra-
cja polskich profesjonalistów (osób aktywnych zawodowo w  różnych 
branżach) przebywających na stałe lub tymczasowo w Madrycie i oko-
licach a także wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy jej członkami. 
Biorą oni udział w  wydarzeniach zarówno propagujących kulturę pol-
ską, jak i promujących Polskę jako partnera dla środowisk biznesowych. 
Organizacja chce przez to przyczynić się do budowy pozytywnego wi-
zerunku Polaków w Hiszpanii. Prowadzi autorskie programy monitorin-
gowe dla młodzieży polonijnej. 

Telefon: +34 649 840 552
E-mail: info@polishprofessionalsinmadrid.org; info@ppm.org.es
Strona internetowa: www.polishprofessionalsinmadrid.org
Media społecznościowe:
https://www.facebook.com/PolishProfessionalsInMadrid

2.  Polskie Stowarzyszenie Kulturalne w Galicji  
(wraz z biblioteką)

Opis działalności: Stowarzyszenie zostało założone w 2006 roku. Sku-
pia nie tylko Polaków mieszkających w Galicji, lecz także Galicyjczyków 
i osoby innych narodowości, które odczuwają łączność z Polską. Celem 
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organizowanych przez stowarzyszenie cyklicznych spotkań i wydarzeń 
jest wspólne kultywowanie polskich tradycji oraz dotarcie do wszystkich 
osób zainteresowanych szerzeniem polskiej kultury i  wiedzy o  Polsce 
wśród lokalnej społeczności. Organizacja prowadzi szkołę języka pol-
skiego oraz bibliotekę.

Adres: Rúa das Estrelas n 80, 15890 Santiago de Compostela 
Telefon: +34 981 59 72 22
E-mail: info@poloniaengalicia.com; poloniaengalicia@gmail.com
Strona internetowa: https://poloniaengalicia.com; www.galicja.boost.pl/
Media społecznościowe: 
Instagram: https://www.instagram.com/poloniaengalicia/

3. Stowarzyszenie Polskie w Granadzie „Sami Swoi” 

Opis działalności: Stowarzyszenie Polskie w Granadzie „Sami Swoi” ist-
nieje od stycznia 2014 roku. Celami organizacji są, oprócz promocji pol-
skiej kultury, działania wspierające integrację Polaków przybywających 
do Hiszpanii, a  także pomoc Hiszpanom planującym wyjazd do Polski 
w załatwianiu formalności związanych z pobytem. Zrzeszenie prowadzi 
sobotnią Szkółkę Polską „Sami Swoi”, a także bibliotekę „Swojska Biblio-
teka”, która charakteryzuje się tym, że jedynie część zbiorów jest własno-
ścią stowarzyszenia, reszta natomiast należy do jego członków. Oprócz 
tego „Sami Swoi” oferuje kursy języka polskiego dla osób rozpoczynają-
cych i kontynuujących naukę.

Adres: C. Ribera del Beiro, 45, 5C, 18013 Granada. 
Telefon: +34 666 693 507 
E-mail: asociacion.sami.swoi@gmail.com
Strona internetowa: http://www.samiswoi.org.es
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/poloniagranada
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4.  Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Orzeł Biały” 
(Aguila Blanca)

Opis działalności: Stowarzyszenie powstało w 1993 roku z  inicjatywy 
grupy Polaków przybyłych do Hiszpanii w latach 80. i 90. XX wieku, bę-
dąc najstarszą polonijną organizacją w  tym państwie. Jego celem jest 
promocja wizerunku Polski poprzez organizację imprez kulturalnych 
i społecznych. Aguila Blanca prowadzi polską szkołę sobotnią zarówno 
w Alcalà de Henares, jak i w Torrejon de Ardoz. 

Adres: C. Luis de Alcala 12 – 2D, 28803 Alcalà de Henares
E-mail: aguilablancaasociacion@gmail.com
Strona internetowa: http://aguilablancaweb.org

5. Stowarzyszenie Polsko-Kanaryjskie „Arka”

Opis działalności: Stowarzyszenie Polsko Kanaryjskie ARKA powstało 
w roku 2008. Koncentruje się na społecznej, kulturalnej oraz edukacyj-
nej integracji Polonii na Wyspach Kanaryjskich. Ponadto promuje upo-
wszechnianie kultury polskiej wśród Polaków zamieszkujących Teneryfę 
i mieszkańców wyspy (m.in. koncerty w Auditorio de Tenerife, przeglądy 
kina polskiego oraz wystawy w TEA Tenerife Espacio de las Artes). Orga-
nizacja prowadzi także szkółkę języka polskiego dla dzieci, ma też swój 
własny księgozbiór (zgromadzony w bibliotece miejskiej w Adeje).

Adres: Avda. Europa 68, 38660 Adeje, S/C de Tenerife
Telefon: +34 689 084 477
E-mail: info@arkacanarias.org
Strona internetowa: https://www.arkacanarias.org/pl
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/StowarzyszenieArka/
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6. Krąg Miłośników Sztuki – Circulo Amigos del Arte

Opis działalności: Krąg Milośników Sztuki  – Circulo Amigos del Arte 
z siedzibą w Alcala de Henares to stowarzyszenie funkcjonujące w ob-
rębie wspólnoty Autonomicznej Madrytu. Jego celem jest działalność 
kulturalna, rozwój zainteresowań i poszerzanie wiedzy w odniesieniu do 
głównych obszarów aktywności: muzyki, teatru, tańca, filmu, malarstwa.

Adres: C. Jose Ruiz Azorin 57, 2º D, 28800 Alcala de Henares
E-mail: artecirculoamigos16@hotmail.com
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=c%C3%ADrcu-

lo%20amigos%20del%20arte

7.  Hiszpańsko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne 
„FORUM” Asociación Cultural Hispano-Polaca „Forum”

Opis działalności: „Forum” powstało w  Madrycie w  roku 1994. Pod-
stawowym celem organizacji była promocja kultury polskiej poprzez 
organizowanie koncertów artystów polskich i  hiszpańskich, wieczory 
literackie i muzyczne czy kursy języka polskiego dla zainteresowanych 
Hiszpanów. Organizacja prowadzi dwie szkoły polskie  – w  Madrycie 
(im. Marii Skłodowskiej-Curie) i oraz w Móstoles (im. Marii Konopnickiej).

Adres: C. Micenas, 121, 28232 Las Rozas
Telefon: + 34 913507692; kom. +34 659498330
E-mail: info@asociacionforum.org
Strona internetowa: www.asociacionforum.org
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/Forum-Madryt-216584681831703
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1. Biblioteka Polska w Amsterdamie

Opis działalności: Prócz działalności stricte bibliotecznej, placówka 
organizuje liczne spotkania, wystawy, wernisaże, słowem jest dla Polo-
nii swoistym centrum kultury. Przy bibliotece działa punkt bezpłatnych 
porad prawnych Advies voor Polen. Prowadzone są tu też kursy języka 
polskiego i niderlandzkiego. Biblioteka czynna jest w niektóre piątki od 
18 do 20.

Adres: Keizersgracht 174, 1016 DW Amsterdam
E-mail: info@bibliotekapolska.nl
Strona internetowa: www.bibliotekapolska.nl
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/bibliotekapolska.amsterdam/

2. Forum Szkół Polskich w Holandii

Opis działalności: Istnieje od 1995. Zrzesza i integruje 20 szkół polskich 
w Holandii, wspierając je dydaktycznie i organizacyjnie. Prowadzi szkole-
nia dla nauczycieli. Starając się pielęgnować tradycje polskie organizuje 
liczne wydarzenia kulturalne dla dzieci i młodzieży. Dba również o zacie-
śnianie współpracy polsko-holenderskiej.

Adres, telefon: Van de Spiegelhof 11, 5121 HH Rijen
Telefon: +31 6 455 68100
E-mail: info@fpsn.nl
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Strona internetowa: https://www.fpsn.nl/pl
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/fpsn.nl/

3.  Fundacja im. Zygmunta Lubicz-Zaleskiego 
(Stichting Zygmunt Zaleski)

Opis działalności: Fundacja im. Zygmunta Lubicz Zaleskiego (1882-
1967) została założona przez jego syna Romana w 1990 r. Cele fundacji 
to promocja oraz wsparcie instytucji artystycznych, naukowych, kultury, 
a  także projektów na rzecz ogólnego interesu publicznego. Głównym 
jednak celem od początku jest wspieranie rozwoju kultury polskiej za-
równo w Polsce jak również we Francji. 

Adres: LunaArena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam
E-mail: zygmuntzaleski@gmail.com
Strona internetowa: https://zygmuntzaleskistichting.pl
Media społecznościowe:
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/ZygmuntZaleskiStichting1990/

4.  Fundacja „Serce Polski” w Bredzie  
(Stichting Serce Polski)

Opis działalności: Fundacja „Serce Polski” z Bredy ma na celu przedsta-
wienie Holendrom i Polakom ich wzajemnych kultur, historii i  zwycza-
jów, aby w ten sposób lepiej się poznać. Oprócz organizacji koncertów, 
festynów itp. szczególną troską otacza pamięć o  generale Stanisławie 
Maczku, jego żołnierzach i ich udziale w wyzwoleniu Bredy pod koniec 
października 1944 r.

Adres: Sprundelsebaan 264, 4876 NE Etten-Leur
Telefon: +31 6 537 40160
E-mail: info@serce-polski.nl
Strona internetowa: https://www.serce-polski.nl 
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Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/Stichting-Serce-Polski-34858902 

1981130/

5. Niedziela.nl

Opis działalności: Sprawnie i na bieżąco redagowany portal informa-
cyjny przeznaczony dla Polaków w Holandii. Porusza, oprócz spraw bie-
żących, wiele innych tematów, takich jak np. prawo holenderskie.

Adres: Laan Van Wateringse Veld 595, 2548 Bn Den Haag. 
Telefon: +31 70 309 9540; +31 6 5731 1042; +31 6 5731 1042
E-mail: redakcja@niedziela.nl
Strona internetowa: www.niedziela.nl 
Media społecznościowe:
Facebook: www.facebook.com/Niedziela.NL

6.  Pierwszy Polski Szczep im. Polskiej 1 Dywizji 
Pancernej w Bredzie

Opis działalności: Utworzony w 2012 r. przy Polskiej Parafii Rzymskoka-
tolickiej w Bredzie. Działa w oparciu o metodykę ZHP i zgodnie z zasada-
mi Scouting Nederland, do którego należy. Kultywuje tradycje 1. Dywizji 
Pancernej gen. Maczka. 

Adres: Tiggeltsebergstraat idbv 1, 4891 TC Rijsbergen
Telefon: +31 6 16863041 
E-mail: harcerze.breda@gmail.com
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/harcerze.breda
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7. Polish Professional Women in The Netherlands

Opis działalności: Polish Professional Women in the Netherlands to sto-
warzyszenie zrzeszające Polki mieszkające w  Holandii, reprezentujące 
w pracy zawodowej wiele branż i specjalności. Szczególnie oferta stowa-
rzyszenia adresowana jest np. do pracowniczek korporacji, kobiet pro-
wadzących działalność gospodarczą. PPW organizuje różnorodne kursy, 
szkolenia i spotkania networkingowe.

E-mail:  https://polishprofessionalwomen.com/kontakt/ (formularz kon-
taktowy)

Strona internetowa: https://polishprofessionalwomen.com/
Media społecznościowe:
Facebook: https://facebook.com/polishprofessionalwomen

8. Polonia.nl

Opis działalności: Najstarszy polski portal informacyjny w  Holandii 
(zał.  1997). Prowadzony przez profesjonalnych dziennikarzy. Porusza 
bardzo wiele tematów i  problemów dotyczących holenderskich Pola-
ków, ale jest też znakomitym źródłem informacji o bieżących wydarze-
niach w Holandii. 

Adres: Lentegroen 3, 2718GJ Zoetermeer
E-mail: info@polonia.nl
Strona internetowa: www.polonia.nl 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/portalPoloniaNL/
Twitter: https://twitter.com/PoloniaNL_News
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkYKx7lnDntHHI6LCo-
ZiIvw
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9. Polska Misja Katolicka Amsterdam

Opis działalności: Polskie duszpasterstwo w północno-zachodniej Ho-
landii. Oprócz posługi duchowej prowadzi szkółkę języka polskiego.

Adres: Scarlattilaantje 13, 1431 XV Aalsmeer (kontakt do duszpasterza)
Telefon: +31 2 97331678
E-mail: info@pmkamsterdam.nl
Strona internetowa: http://pmkamsterdam.nl/html_pl

10. Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne

Opis działalności: Stowarzyszenie, które obchodziło w  2020  r. czter-
dziestą rocznicę działalności, promuje polską kulturę i stara się integro-
wać Polaków i Holendrów. W tym celu organizuje rozmaite wydarzenia 
kulturalne – koncerty, warsztaty, imprezy okolicznościowe. Stowarzysze-
nie wydaje kilka razy w roku własny biuletyn.

Adres: KvK 40145250; Rolderbrink 24; 7812 PH Emmen
Telefon: +31 2 97331678
E-mail: bestuur@pnkv.nl
Strona internetowa: http://pnkv.nl/wat-we-doen/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/Pools-Nederlands-Caf%C3%A 

9-142668702440881/
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1. In Spire Galerie Dublin

Opis działalności: „In-spire Galerie” to galeria sztuki – niezależna prze-
strzeń artystyczna znajdująca się w samym sercu Dublina. Została zało-
żona przez polską artystkę Sofię Swatek w 2007 roku. Galeria podzielona 
jest na dwa pomieszczenia, a  dzięki wysokim sufitom i  wiktoriańskim 
oknom oferuje doskonałe środowisko twórcze. Jeden pokój jest domem 
dla kolekcji rezydentów, a drugi służy jako przestrzeń wystawiennicza. 
Galeria stanowi nie tylko centrum sztuki współczesnej, ale organizuje 
różne wydarzenia kulturalne, spotkania, czy kursy.

Adres: 56 Lower Gardner Street, Dublin 
Telefon: +353 1 555 3228
E-mail: dinorobertonotaro@gmail.com
Strona internetowa: https://www.dublintown.ie/business/inspire-

gallery 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/Inspiregalerie/

2. Polish Community Centre „Biblary” w Dublinie

Opis działalności: Stowarzyszenie „Biblary” zostało założone w Dublinie 
w 2007 roku. Głównym celem działalności towarzystwa jest prowadze-
nie polskiej biblioteki, organizacja zajęć edukacyjnych i warsztatów oraz 
promocja polskiej kultury. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 6000 pozy-
cji. Centrum jest czynne od piątku do niedzieli.
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Adres: Library Square, Inchicore, Dublin 8. 
Telefon: +353 8 51149973
E-mail: biblary@gmail.com
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/biblioteka.polskadublin/

3. Polish Folk Dance Group Koniczyna

Opis działalności:  Zespół folklorystyczny Koniczyna jest organizacją 
non-profit zarejestrowaną w  Irlandii, powstałą w  październiku 2009 
roku przy wsparciu dominikańskiego Duszpasterstwa Polskiego w Du-
blinie.   Grupa składa się z około 35 członków w różnym wieku i na róż-
nym poziomie umiejętności tanecznych (od profesjonalnych tancerzy 
po początkujących). W programie zespołu znajdują się tańce narodowe, 
regionalne oraz wybrane regionalne pieśni ludowe. Aktywnie udziela 
się na różnych irlandzkich, polskich czy międzynarodowych festiwalach 
prezentując publiczności polską tradycję folklorystyczną.

Adres: Upper Dorset Street, Dublin 
Telefon: +353 8 51340909
E-mail: polishfolkgroup@gmail.com
Strona internetowa: http://www.polishfolkgroup.ie 
Media społecznościowe: 
https://www.facebook.com/PolishFolkGroup

4. Polska Macierz Szkolna w Irlandii

Opis działalności: Polska Macierz Szkolna w  Irlandii jest podmiotem 
zrzeszającym polskie szkoły działające na terenie Republiki Irlandii. Jest 
organizacją non-profit a jej głównym celem jest działalność oświatowa 
na rzecz Polaków zamieszkałych w  Irlandii. Istotną częścią działalności 
Polskiej Macierzy Szkolnej jest lobbing na rzecz zrównania praw uczniów 
pochodzenia polskiego w dostępie do polskojęzycznej edukacji tak, by 
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każde dziecko mogło liczyć na jednakowe wsparcie ze strony państwa 
polskiego w tym zakresie. W chwili obecnej zrzesza ponad 20 szkół pol-
skich na terenie Irlandii.

Adres: Maplewood Road, Springfield, Dublin 24
Telefon: +353 872 55 99 18; +353 860 46 32 80
E-mail: polmacierz1@gmail.com
Strona internetowa: http://www.polskamacierz.com
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/Polska-Macierz-Szkolna-w-Irlan-

dii-Polish-Educational-Society-in-Ireland-217172035052061/

5.  Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Dublinie  
(Dom Polski)

Opis działalności: Ośrodek jest organizacją polonijną skupiającą Pola-
ków mieszkających w  Republice Irlandii. Celem działalności jest pielę-
gnowanie więzi między Polakami przebywającymi na wyspie, promocja 
polskiej kultury i folkloru oraz kultywowanie i rozwój tożsamości naro-
dowej. Ośrodek otwiera swoje progi dla pisarzy, artystów, ludzi polityki 
czy nauki aranżując z nimi spotkania. Co roku przygotowuje Internatio-
nal Short Film Festival Oddalenia (festiwal filmów krótkometrażowych). 
Przy centrum funkcjonuje biblioteka oraz szkoła języka polskiego. Na 
czele POSK-u stoi Zarząd złożony z 9 osób.

Adres: 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 
Telefon: +353 1 6762515
E-mail: posk@poskdublin.org
Strona internetowa: https://www.poskdublin.org
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/poskdublin/ 
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6. Towarzystwo Irlandzko-Polskie (Irish Polish Society)

Opis działalności: Towarzystwo Irlandzko-Polskie (Irish Polish Society) 
powstało w 1979 roku w związku z historyczną wizytą papieża Jana Paw-
ła II w Irlandii. Jest organizacją apolityczną i non-profit, której celem jest 
promowanie przyjaźni, wzajemnego zrozumienia i integracji pomiędzy 
społecznościami polskimi i irlandzkimi poprzez działania społeczne i kul-
turalne. Po „narodzinach” Solidarności Towarzystwo zaczęło aktywnie 
lobbować na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. W czasie stanu 
wojennego zorganizowało dla Polaków w kraju znaczną pomoc. Z Du-
blina do Polski wysłano około dwudziestu kontenerów z artykułami me-
dycznymi, żywnością, odzieżą.

Przez pierwsze lata spotkania i zjazdy Polaków oraz ich rodzin i przy-
jaciół odbywały się w Miltown College, a od 1986 roku w budynku przy 
20 Fitzwilliam Place. Stał się on siedzibą Towarzystwa Irlandzko-Polskie-
go. Aktualnie jest to jedyna organizacja polonijna w Irlandii posiadająca 
pełne członkostwo Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Wieczory li-
terackie, projekcje filmów, wykłady, czy koncerty to tylko niektóre z form 
aktywności towarzystwa, które poprzez takie wydarzenia stara się pro-
mować kulturę polską w Irlandii oraz wzmacniać więzy przyjaźni między 
narodami Polski i Irlandii. Wydaje rocznik „The Irish Polish Society Yearbo-
ok” (do tej pory 5 tomów).

Adres: 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 
Telefon: +353 16762515
E-mail: ips.dublin@gmail.com
Strona internetowa: http://irishpolishsociety.ie/pl 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/irishpolishsociety/

7. Ognisko Polskie Ltd.

Opis działalności: Ognisko Polskie powstało w 1986 roku stając się wła-
ścicielem i  zarządcą dublińskiego budynku przy 20 Fitzwilliam Place, 
ofiarowanego irlandzkim środowiskom emigracyjnym dzięki zapisowi 
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testamentowemu Wandy Petronelli Brown z domu Mamach (1888-1979). 
W budynku powstał wówczas Dom Polski, który jest jedynym tego typu 
obiektem w Irlandii należącym do Polonii. Po różnych zmianach struk-
turalnych i  instytucjonalnych Ognisko Polskie funkcjonuje obecnie, 
jako spółka zarządzająca budynkiem przy 20 Fitzwilliam Place. Organi-
zacja, współpracując blisko z Towarzystwem Irlandzko-Polskim i POSK-
-iem, współfinansuje wiele wydarzeń oraz zapewnia bezpieczne lokum 
i  zaplecze techniczne dla wielu inicjatyw polonijnych. Obecnie każda 
z trzech funkcjonujących pod dachem Domu Polskiego organizacji pro-
wadzi odrębną działalność.

Adres: 20 Fitzwilliam Place, Dublin 2 
Telefon: +353 1 676 2515



LUKSEMBURG

1. Luksembursko-Polska Izba Handlowa (LPCC)

Opis działalności: Luksembursko-Polska Izba Handlowa, założona 
w 2012 roku, jest organizacją non-profit wspierającą dynamiczne relacje 
biznesowe pomiędzy Polską a Luksemburgiem. Głównym celem Izby jest 
stworzenie możliwości dla polskich i luksemburskich członków biznesu 
w obu krajach, poszerzenie sieci kontaktów, rozwijanie umiejętności biz-
nesowych oraz zapewnienie im dostępu do przydatnych informacji i po-
rad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w obu krajach.

Adres: 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Telefon: +352 621 23 85 51
Strona internetowa: https://www.lpcc.lu/
E-mail: info@lpcc.lu 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/lpbc.lu 

2. Polacy.lu 

Opis działalności: Polacy.lu/Polonais.lu, a więc kompendium życia polo-
nijnego w Wielkim Księstwie Luksemburga to wspólny projekt Ambasa-
dy RP w Luksemburgu i stowarzyszenia polska.lu a.s.b.l. Celem projektu 
jest wspieranie oraz dokumentowanie wszelkich działań Polaków miesz-
kających w Luksemburgu. Projekt obejmuje przede wszystkim promocję 
wydarzeń kulturalnych, społecznych, biznesowych i edukacyjnych orga-
nizacji polonijnych w Luksemburgu.



Luksemburg  47

Strona internetowa: https://polacy.lu/ 
E-mail: info@polacy.lu 

3. Stowarzyszenie polska.lu a.s.b.l.

Opis działalności: Organizacja działająca w  Luksemburgu od 2007 r., 
prowadząca działalność informacyjną i  kulturalną skierowaną do luk-
semburskiej Polonii. Stowarzyszenie promuje polską kulturę wśród 
rodowitych mieszkańców Wielkiego Księstwa Luksemburga. Jest orga-
nizatorem takich wydarzeń jak: Festiwal Filmu Środkowoeuropejskiego 
(przekształconego później na Festiwal Filmu Europy Środkowej i Wschod-
niej „CinEast”), Festiwal Kultury Polskiej, Dzień Teatru Polskiego w Luksem-
burgu. Prowadzi portal https://polska.lu. 

Strona internetowa: https://polska.lu 
E-mail: kontakt@polska.lu 

4. Stowarzyszenie Polek w Luksemburgu Polki.lu

Opis działalności: Stowarzyszenie, choć powstało z  inicjatywy Polek 
mieszkających w  Luksemburgu jest otwarte jest dla wszystkich osób 
pełnoletnich różnych płci i narodowości. Jako swoje cele Towarzystwo 
wskazuje: jednoczenie społeczności polskiej w Luksemburgu, promowa-
nie kultury polskiej, wspieranie współpracy polsko-luksemburskiej w za-
kresie biznesu i  kultury, organizowanie akcji charytatywnych na rzecz 
polskich i luksemburskich organizacji charytatywnych i pozarządowych. 
Stowarzyszenie realizuje te cele m.in. poprzez organizację spotkań, 
warsztatów i  kursów dla kobiet, aktywizację zawodową kobiet, wysta-
wy dzieł artystów polonijnych, czy pokazy i  promocje polskich marek 
w Luksemburgu

Strona internetowa: http://polki.lu/ 
E-mail: contact@polki.lu; polki.lu.asbl@gmail.com 
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Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/Polki.lu/ 
Instagram: https://www.instagram.com/polki.lu/ 
Inne: https://vimeo.com/search?q=polki.lu

5.  Towarzystwo Przyjaciół Kultury Polskiej  
im. Mikołaja Reja 

Opis działalności: To niewielkie, lecz prężnie działające stowarzysze-
nie promujące kulturę polską w  Luksemburgu, było już gospodarzem 
licznych spotkań z literatami, wystaw, koncertów, czy innych wydarzeń 
okolicznościowych. Od kilkunastu lat organizuje Salon Książki w ramach 
Festiwalu Migracyjnego.

Strona internetowa: https://rejclub.lu/pl 
E-mail: info@rejclub.lu 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/Rej-Club-225559697454700/ 
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1. Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech 

Opis działalności: Związane z  Polską Misją Katolicką od momentu li-
kwidacji obozów dla DP-sów. Archiwum jest nadzorowane przez Rekto-
ra PMK w Niemczech. Znajdują się tam dokumenty kościelne, takie jak 
księgi chrztów, ślubów, pogrzebów itp. 

Adres: Gellertstrasse 42, 30175 Hannover. 
Telefon: +49 511 235 39 95
E-mail: sekretariat@pmk-niemcy.eu
Strona internetowa: https://www.pmk-niemcy.eu/archiwum 

2. Biuro Łączności Organizacji Polonijnych w Hanowerze 

Opis działalności: Stowarzyszenie to działa od 1993 r., zrzesza 15 orga-
nizacji polonijnych o różnym profilu. Są to między innymi towarzystwa 
kulturalne, kluby sportowe, grupy folklorystyczne i związki kombatan-
tów. Przez biuro organizowany jest coroczny Polski Festiwal Kultury, na 
którym występują polscy artyści. Przyznaje również nagrody „Pro Vita 
Polonia”, za zasługi dla społeczności polonijnej.

Adres: Postfach 72 11 45, 30531 Hannover    
Telefon: kom.: +49 171 54 10 303; fax: +49 511 64 90 824
E-mail: aldona.polonia@t-online.de 
Strona internetowa:  https://www.polnische-kulturtage-hannover.de/

kontakt.html 



50 Niemcy

3.  Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków 
w Niemczech (Porta Polonica)

Opis działalności: Centrum zajmuje się badaniem, dokumentowaniem 
oraz udostępnianiem (w językach polskim, niemieckim i  angielskim) 
historii, działalności i  dziedzictwa kulturowego społeczności Polaków 
w  Niemczech. Głównym modułem portalu jest „Atlas Miejsc Pamięci 
Polaków w Niemczech”. Członek Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów 
i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Adres:  Am Rübenkamp 4D, 44793 Bochum
Telefon: +49 234 2395 3731       
E-mail: info@porta-polonica.de 
Strona internetowa:    https://www.porta-polonica.de/pl; 
https://www.mabpz.org/instytucje/kraj-instytucje-mabpz/niemcy-in-

stytucje-mabpz/porta-polonica-centrum-dokumentacji-kultury-i-hi-
storii-polakow-w-niemczech 

Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/portapolonica 

4. Dom Krakowski w Norymberdze 

Opis działalności: Istnieje od 1996 roku. Dom finansowany jest przez 
Urząd Miasta Krakowa. Organizuje spotkania z  krakowskimi intelektu-
alistami oraz twórcami. W  ramach Domu działają dwa stowarzyszenia, 
angażujące się w misję zbliżenia między Polakami a Niemcami – Stowa-
rzyszenie Wieża Krakowska (Krakauer Turm Verein) oraz Towarzystwo Nie-
miecko-Polskie we Frankonii (Deutsch-Polnische Gesellschaft in Franken).

Adres:  Hintere Insel Schütt 34, 90403 Nürnberg
Telefon: +49 911 22 41 20
E-mail: kontakt@krakauer-haus.de
Strona internetowa: http://www.krakauer-haus.de/   
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/DomKrakowski
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5. FC Polonia Berlin

Opis działalności: Klub powstał w 2012 roku z inicjatywy dwóch sympa-
tyków piłki nożnej: Adriana Tomaszewskiego i Marcina Klimka. W skład 
klubu w  momencie założenia wchodziło 14 członków. Celem Drużyny 
jest przede wszystkim rywalizacja sportowa, ale także reprezentowanie 
Polski na boiskach oraz integracja Polaków w  Berlinie. Aktualnie Klub 
działa w czterech dyscyplinach sportowych, piłce nożnej, piłce ręcznej, 
siatkówce oraz zumbie.

Adres: Emmentaler Str. 92, 13409 Berlin
Telefon: +49 176 30324434
E-mail: vorstand@fc-polonia.com
Strona internetowa: https://www.fc-polonia.com/
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/FC.Polonia.Berlin

6. Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich

Opis działalności: Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich 
to ważne stowarzyszenie dotyczące współpracy polsko-niemieckiej, któ-
re zostało utworzone w 1986 roku, ale pod inną nazwą. Patronuje ponad 
50 towarzystwom polsko-niemieckim, skupia około 3700 członków. Or-
ganizuje konferencje, wystawy we współpracy z innymi towarzystwami 
niemiecko-polskimi. Wydaje w  wersji polsko i  niemieckojęzycznej ma-
gazyn DIALOG oraz publikacje książkowe. Co roku przyznaję Nagrodę 
Dialogu, która honoruje instytucje i inicjatywy za zaangażowanie w po-
głębianie relacji polsko-niemieckich.

Adres:  Schillerstraße 59, 10627 Berlin     
Telefon: +49 30 26 551 630       
E-mail: geschaeftsstelle@dpg-bv.de
Strona internetowa: https://www.dpg-bundesverband.de
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7. Kongres Polonii Niemieckiej

Opis działalności: Kongres swoją działalność rozpoczął w 1992 roku. Do 
jego zadań należy koordynacja współpracy między środowiskami pol-
skimi, ochrona praw Polaków w Niemczech, a także popularyzacja wie-
dzy o polskiej kulturze i historii wśród narodu niemieckiego. Podstawą 
działania Kongresu jest Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Repu-
bliką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 
podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 r.

Adres:  Käthe-Kollwitz-Str. 12, 66787 Wadgassen 
Telefon: +49 6898 1690101; kom.: +49 171 26 23 234 
E-mail: kongrespol@gmail.com
Strona internetowa: https://kongrespol.com/ 

8. Muzeum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie 

Opis działalności: Muzeum istnieje od roku 1960 i jest oddziałem Miej-
skiego Muzeum w Dreźnie. Kraszewski Museum to w tej chwili jedyna 
polska placówka muzealna na terenie Niemiec. Posiada stałą ekspozycję, 
poświęconą twórczości i życiorysowi wybitnego pisarza Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. W Muzeum prezentowane są również wystawy czasowe 
związane z kulturą i historią Polski i Niemiec.

Adres:  Nordstraße 28, 01099 Dresden
Telefon: +49 351 8 04 44 50  
E-mail: joanna.magacz@museen-dresden.de
Strona internetowa:  https://www.stmd.de/kraszewski-museum#Ve-

ranstaltungen 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/MuseenDresden (Miejskie Mu-

zeum w Dreźnie – pojawiają się tam jednak informacje o Kraszewski 
Museum)
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9. Polska Izba Gospodarcza w Niemczech 

Opis działalności: Polska Izba Gospodarcza w  Niemczech powstała 
w  2007 roku jako inicjatywa przedstawicieli renomowanych polskich 
przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Republiki Fede-
ralnej Niemiec. Jej celem jest – jak sama wskazuje – rozwój oraz wsparcie 
polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, a także podmiotów pro-
wadzących działalność gospodarczą, albo dopiero planujących udział 
w polsko-niemieckim obrocie gospodarczym. 
Adres:  Hohe Str. 33, 40213 Düsseldorf     
  
Telefon: +49 211 497 69 98 10
E-mail: office@pwdorg.org
Strona internetowa: https://www.pwdorg.org/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/Polnische-Wirtschaftskammer-91 

6666548381983

10. Polska Macierz Szkolna w Niemczech

Opis działalności: Zrzesza 10 szkół w Niemczech, liczących łącznie oko-
ło 250 dzieci, którym zapewniana jest nauka języka polskiego. Prócz 
tego PMSz prowadzi różnorodną działalność m.in. szkoleniową, kultu-
ralną i wydawniczą.

E-mail: macierz@mail.de
Strona internetowa: http://polskamsz.de

11. Polska Misja Katolicka w Niemczech

Opis działalności: Polska Misja Katolicka jest polskim duszpasterstwem 
katolickim z siedzibą w Hanowerze, które działa od 1945 roku. Zrzesza 65 
parafii katolickich w pięciu dekanatach. Do głównych działań organizacji 
należy odprawianie mszy św. w języku polskim w około 300 kościołach, 
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a także współpraca z polskimi szkołami na terenie Niemiec. PMK wydaje 
czasopismo „Nasze Słowo” o tematyce rodzinnej i wychowawczej. Ważną 
kwestią jest także Haus Concordia, który wchodzi w kompetencje PMK. 
Zajmuje się on krzewieniem kultury, tradycji i języka polskiego w Niem-
czech. 

Adres: Gellertstr. 42, 30175 Hannover (rektorat PMK)
Telefon: +49 511 23 53 995
E-mail: sekretariat@pmk-niemcy.eu 
Strona internetowa: https://www.pmk-niemcy.eu/
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/Polska-Misja-Katolicka-w-Hanno- 

verze-105355117535753

12. Polska Rada Społeczna w Niemczech

Opis działalności: Jest to najstarsza polska organizacja imigrancka 
zajmująca się sprawami społecznymi oraz doradztwem socjalnym dla 
tymczasowych i stałych polskich migrantów w Niemczech. PRS wspiera 
osoby przybyłe do Niemiec poprzez poradnictwo, szkolenia, oferowanie 
wolontariatu i mentoring. W Polskiej Radzie Społecznej znajdują się do-
radcy (z wieloletnim doświadczeniem), który pomagają w  załatwieniu 
formalności związanych z pracą i życiem w Niemczech. 

Adres: Oranienstraße 34,10999 Berlin
Telefon: +49 306151717
E-mail: polskarada@polskarada.de
Strona internetowa: https://polskarada.de/  
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/polnischersozialrat/
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13. Polskie stowarzyszenie „Polonika” w Getyndze

Opis działalności: Stowarzyszenie zostało utworzone w  1995 roku 
w Getyndze. Kultywuje kulturę i tradycje polską poprzez organizowanie 
różnorakich wydarzeń, przede wszystkim na płaszczyźnie kulturalnej 
(imprezy, koncerty, wystawy, pokazy filmów), ale także wycieczek (w tym 
do Polski), imprez sportowych, czy spotkań klubowych. Polonika współ-
pracuje z Towarzystwem Niemiecko-Polskim DPG w Getyndze, a  także 
z innymi organizacjami mającymi na celu pojednanie narodów polskie-
go i niemieckiego. 

Adres: Ulmenstrasse 45a, Rosdorf
Telefon: +49 551 781806
E-mail: bolucia@googlemail.com 
Strona internetowa: https://polonika-getynga.de/

14. Polskie Towarzystwo w Regionie Osnabrück „PATRIA”

Opis działalności: Stowarzyszenie polskie „Patria” zostało założone 
w 1997 roku i działa na podstawie traktatu niemieckiego z 17 czerwca 
1991 roku. Celem organizacji jest kultywowanie, popieranie i propago-
wanie polskiej tradycji, kultury, zwyczajów i języka polskiego. Poza głów-
nymi celami, stowarzyszenie popiera przyjaźń, zrozumienie i wymianę 
kulturalną między narodami polskim i niemieckim. 

Adres: Saßnitzer Straße 31, 49090 Osnabrück
Telefon: +49 541 40728514
E-mail: Kolpuc@gmx.de
Strona internetowa: https://pl-patria.de/
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15. Polonijny Klub Sportowy „POLONIA”

Opis działalności: Klub powstał w  2000 roku w  Hanowerze. „Polonia” 
jest największym polonijnym klubem sportowym w  Niemczech, zrze-
szającym sportowców z  różnych dziedzin. Głównym celem klubu było 
przeprowadzanie meczów piłki nożnej. Obecnie w skład dyscyplin spor-
towych klubu wchodzą m.in.: piłka nożna, lekkoatletyka, kolarstwo, te-
nis, tenis stołowy.

Adres: Am Großen Garten 5, 30419 Hannover
Telefon: +49 5131 44 13 454; kom. +49 176 55 95 18 04
E-mail: edward-dewucki@t-online.de
Strona internetowa: http://www.s-c-polonia-hannover.de/index.html

16. Polonijny Zespół Folklorystyczny „POLONIA”

Opis działalności: Zespół tańca i śpiewu funkcjonuje w Hanowerze od 
ponad 30 lat. Jego głównym celem jest promowanie bogactwa kultu-
rowo-regionalnego Polski poprzez prezentowanie go na scenie. Zespół 
pomaga zyskać doświadczenie osobom na różnym poziomie, bez wzglę-
du na narodowość. 

Adres: Postfach 72 11 45, 30531 Hannover
Telefon : +49 171 541 03 03
E-mail: aldona.polonia@t-online.de
Strona internetowa: https://www.polonia-ev.de/HOME
Media społecznościowe: 
Facebook : https://www.facebook.com/hannoverpolonia

17.  Polskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
w Badenii – Wirtembergii

Opis działalności: Organizacja działa w  Stuttgarcie od 1980 roku. Jej 
celem jest pielęgnacja i rozwój życia społecznego i kulturalnego wśród 
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Polaków w Niemczech, tworzenie i popieranie polsko-niemieckiego dia-
logu kulturalnego i  społecznego oraz udział w  życiu interkulturalnym 
w Niemczech. 

Adres: Postfach: 15 04 36, 70076 Stuttgart
E-mail: pssk.stuttgart@t-online.de
Strona internetowa: https://www.pssk.de/

18. Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy POLDEH

Opis działalności: Stowarzyszenie służy integracji obywateli polskich ze 
społeczeństwem niemieckim w Brunszwiku i jego okolicach. Zajmuje się 
kwestiami kulturalnymi, społecznymi, prawnymi i psychologiczno-edu-
kacyjnymi Polonii. Dodatkowym celem organizacji jest pielęgnowanie 
kultury i tradycji polskiej. Organizacja współpracuje z Konsulem Hono-
rowym RP w Dolnej Saksonii.

Adres: Westbahnhof 13, 38118 Brunszwik
Telefon: +49 531 22434805; +49 173 9122366
E-mail: poldeh.hilfsverein@web.de
Strona internetowa: https://www.poldeh.de/
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/poldeh.hilfsverein

19. Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Niemczech

Opis działalności: Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w  Niemczech 
jest organizacją pozarządową, której celem jest budowanie i rozwijanie 
tolerancji na wszystkich płaszczyznach kulturowych w myśl porozumień 
międzynarodowych oraz prezentacja polskiej kultury, tradycji i myśli na-
ukowo-technicznej na terenie Niemiec. Z założenia stowarzyszenie ma 
łączyć i  wspierać techników i  przedsiębiorców polskiego pochodzenia 
na terenie Niemiec. 
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Adres: Am Mergelsberg 39, 40629 Düsseldorf
Telefon: +49 211 28 63 02
E-mail: info@vpi-sip.de
Strona internetowa: https://vpi-sip.org/

20. Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość” w Dortmundzie

Opis działalności: Stowarzyszenie powstało w Dortmundzie przy Pol-
skiej Misji Katolickiej na bazie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Jego celem 
jest krzewienie polskiej kultury chrześcijańskiej wśród Polaków i Niem-
ców posługujących się językiem polskim. Cel ten jest realizowany po-
przez organizowanie odczytów, pielgrzymek, koncertów, udzielanie 
pomocy charytatywnej, rozprowadzanie polskich książek, czasopism, 
płyt CD i DVD. 
Adres: Rheinische Str. 174, 44147 Dortmund 
Telefon: +49 231 722 37 34
Strona internetowa:  https://kprmdortmund.wordpress.com/nasza-

-przyszlosc-e-v/

21. Stowarzyszenie „Polonia-Dresden”

Opis działalności: Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, zrzesza Pola-
ków, przyjaciół i sympatyków Polski. Statutowym celem organizacji jest 
„kultywowanie i rozpowszechnianie polskiej kultury, języka oraz tradycji 
polskich na terenie Drezna i jego okolic”. Realizując te cele centrum orga-
nizuje m.in. spotkania literackie, koncerty i wystawy polskich twórców, 
a także angażuje się w imprezy prezentujące wielokulturowość Drezna.

Adres: Kraszewski Museum, Nordstrasse 28, 01099 Dresden
E-mail: info@polonia-dresden.de
Strona internetowa: http://polonia-dresden.de/stowarzyszenie/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/PoloniaDresden.e.V/  
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22.  Stowarzyszenie Polskich Handlowców 
i Przemysłowców „BERPOL” w Berlinie

Opis działalności: Stowarzyszenie BERPOL powstało w 1977 roku, lecz 
pod inną nazwą, Polonijne Zrzeszenie Współpracy Gospodarczej z PRL. 
Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie współpracy gospodar-
czej między Polską a  Niemcami oraz promowanie kontaktów między 
podmiotami gospodarczymi obydwu krajów. Przez czas swojej działal-
ności organizacja stała się uznanym partnerem zarówno dla środowisk 
gospodarczych, jak i politycznych w Niemczech, Polsce oraz krajach Unii 
Europejskiej. 

Adres: Wilmersdorfer Str. 20 D, 10585 Berlin
Telefon: + 49 30 844 215 03; kom. +49 179 6160290
E-mail: info@berpol.de
Strona internetowa:  http://www.berpol.de/pl/ 

23.  Stowarzyszenie Polskojęzycznych Przedsiębiorców – 
IPU 

Opis działalności: Celem organizacji jest promowanie interesów gospo-
darczych i zawodowych polskojęzycznych przedsiębiorców w RFN oraz 
reprezentowanie ich wobec osób trzecich. Stowarzyszenie angażuje się 
także w integrację przedsiębiorców polonijnych. Działa ono poprzez or-
ganizowanie wydarzeń, kursów i sesji informacyjnych, mających na celu 
stworzenie współpracy i wzajemnego wsparcia. 

Adres: Bernwardstrasse 21D, 30519 Hannover
Telefon: +49 511 12 27 40 09
E-mail: info@ipugermany.de
Strona internetowa: http://www.ipu-germany.de/  
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24. Towarzystwo Krzewienia Kultury Polskiej „Polonez”

Opis działalności: Stowarzyszenie od roku 2013 działa w celu promo-
wania kultury oraz tradycji polskiej, a  także sprzyja edukacji między-
kulturowej. Towarzystwo swoją organizację opiera na pracy społecznej. 
Daje ono również możliwość spotkań i pielęgnowania tradycji z różnych 
regionów Polski. 

Adres: Goerdelerstraße 1, 48151 Münster
E-mail: info@polonia-muensterland.de
Strona internetowa: https://polonia-muensterland.de/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009538612125

25. Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech

Opis działalności: Zrzeszenie powstało w  1996 roku. Głównym jego 
celem jest pielęgnacja i  rozwój przyjaznych stosunków między naro-
dami polskim i niemieckim, które mają być oparte na zasadach równo-
uprawnienia, tolerancji i  wzajemnego szacunku. Organizacja służy też 
pojednaniu polsko-niemieckiemu, jak również promocji języka i kultury 
polskiej w Niemczech. W skład zrzeszenia wchodzą organizacje takie jak 
Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników, Związek Dzienni-
karzy Polskich, Stowarzyszenie Polskich Handlowców i Przemysłowców 
BERPOL. Zrzeszenie, jako jedyna z naczelnych organizacji skupiających 
Polonię niemiecką ma struktury dopasowane do struktur związkowych 
RFN. Posiada przedstawicielstwa we wszystkich republikach związko-
wych Niemiec gdzie występują skupiska Polonii.

Adres: Triftstr. 55, 13353 Berlin
Telefon: +49 30 499133 24
E-mail: polonia@zajac-online.de
Strona internetowa: https://www.prwn.org/   
 



NORWEGIA

1. MojaNorwegia.pl. Portal Polaków w Norwegii

Opis działalności: Portal MojaNorwegia.pl został udostępniony w listo-
padzie 2008 roku. Od tego czasu zarejestrowało się w  serwisie ponad 
100 tysięcy użytkowników. Jest na bieżąco aktualizowany. Portal prowa-
dzi bardzo wiele działów dotyczących rozmaitych aspektów życia w Nor-
wegii np. prawnych, edukacyjnych, pracowniczych.

E-mail: mojanorwegia@mojanorwegia.pl
Strona internetowa: https://www.mojanorwegia.pl/   
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/mojanorwegiapl
Instagram: https://www.instagram.com/mojanorwegia.pl/?hl=pl
YouTube: https://www.youtube.com/user/mojanorwegia

2.  Norwesko-Polska Izba Handlowa  
(Norwegian-Polish Chamber of Commerce)

Opis działalności: Niezwykle aktywna, powstała w 2011 r. izba handlo-
wa, liczy w tej chwili ponad 20 organizacji.

Adres: Hovfaret 8, 0275 Oslo 
Telefon: +47 908 52 909
E-mail: ewa.burdon@npcc.no 
Strona internetowa: https://npcc.no/    
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3. Nportal.no

Opis działalności: Portal informacyjny z  wiadomościami z  Norwegii 
w języku polskim. Na bieżąco aktualizowany.

Adres:  Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo, Postboks 358, 0213 Oslo (oddział 
w Norwegii)

Telefon: +47 23 89 88 63
E-mail: reporter@nportal.no
Strona internetowa: https://nportal.no/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/NPORTAL.NO/
Twitter: https://twitter.com/nPortal_no

4. Polskie Harcerstwo w Norwegii PHN

Opis działalności: Grupa polskich zuchów i harcerzy działających przy 
norweskiej organizacji skautowej KFUK-KFUM. Działa przy nim Rada 
Przyjaciół Harcerstwa.

Telefon: +47 402 97 073 
E-mail: marta.radwanska@zhp.net.pl
Strona internetowa: https://www.polsk-speiding.no   
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/polskieharcerstwownorwegii/

5. Solidaritet Ekte Fagforening

Opis działalności: Jest to związek zawodowy założony przez Polaków 
dla Polaków pracujących w Norwegii. Odnosi wiele sukcesów jeśli cho-
dzi o reprezentację pracowników z Polski u norweskich pracodawców. 
Liczy ponad 1200 członków.

Adres: Postboks 359, 1401 Ski
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Telefon: +47 48 444 114
E-mail: office@solidaritetnorge.no
Strona internetowa: https://solidaritetnorge.no/  
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/solidaritet.no/

6. Towarzystwo Polsko-Norweskie w Stavanger

Opis działalności: Towarzystwo Polsko Norweskie jest insytucją cha-
rytatywną, która od wielu lat zajmuje się wzmacnianem więzi między 
Polakami mieszkającymi w  Norwegii a  resztą norweskiego społeczeń-
stwa. Towarzystwo od wielu lat współpracuje z Ambasadą Polską w Oslo 
a także z miastem Elbląg. Od początku istnienia Towarzystwa głównym 
jego celem jest pomoc Polakom oraz promowanie polskiej kultury 
w Norwegii. Organizuje liczne imprezy okolicznościowe, zajęcia, kursy.

Adres: Heiamyrå 16a, Stavanger 
Telefon: +47 939 35 643
E-mail: polsknorsk@gmail.com
Strona internetowa: https://www.plno.no/pl/
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/towarzystwopolskonorweskiew-
stavanger/

7. Young Polish Norwegian Professionals Association

Opis działalności: Organizacja zrzeszająca młodych specjalistów po-
chodzących z  Polski, reprezentujących różne branże w  swojej pracy 
zawodowej. Wraz ze stowarzyszeniem „Teraz Polska’’ wręcza nagrody 
Wybitny Polak w Norwegii.

Adres: Karenslyst alle 4, Oslo 
E-mail: uci.org@gmail.com
Strona internetowa: www.ypnpa.com
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Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/YPNPA/

8. Związek Polaków w Norwegii

Opis działalności: Najstarsza organizacja Polaków w Norwegii, o kilku-
dziesięcioletniej tradycji. W tej chwili jednak wydaje się, że jej działalność 
uległa wyraźnemu osłabieniu. 

Adres: Blunkeslettveien 5 B, 1809 Askim
Telefon: +47 69 88 48 97
E-mail: jerzy@c2i.net
Strona internetowa: http://zwiazek-polakow.no/ (nieaktywna)

9. Związek Polaków we Fredrikstad

Opis działalności: Stowarzyszenie Polaków z Fredrikstad i okolic. Pro-
wadzi Polską Szkołę Sobotnią.

Adres: Cicignongt. 5, 1606 Fredrikstad
E-mail: biuro@fredrikstad.com.pl
Strona internetowa: http://www.fredrikstad.com.pl/; 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/Zwi%C4%85zek-Polak%C3%B3 

w-we-Fredrikstad-302631557249719/



PORTUGALIA

1. Associação Sòcio Cultural „Polonia”

Opis działalności: Najważniejsze stowarzyszenie portugalskiej Polonii, 
bardzo nielicznej – zarejestrowanych jest tam bowiem zaledwie niewiele 
ponad 2200 Polaków. Associação Sòcio Cultural „Polonia” zależy na kul-
tywowaniu i promocji języka i kultury polskiej oraz na budowie relacji 
polsko-portugalskich. ASCP organizuje różne wydarzenia mogące ze-
spalać Polonię. Stowarzyszenie prowadzi także Szkołę Języka Polskiego 
„Biedroneczki”.

Adres: Av. Dr. Morais Sarmento 177/1D, 2755-285 Alcabideche
Telefon: +351 965544206 (Prezes Maria Milewska)
E-mail: info@ascpolonia.org 
Strona internetowa: http://ascpolonia.org/ASC_POLONIA/O_nas.html
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/Associa%C3%A7%C3%A3o-S% 

C3%B3cio-Cultural-Pol%C3%B3nia-187286861464578/
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1.  Polska Misja Katolicka w Szwajcarii  
(i Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii)

Opis działalności: Polska Misja Katolicka powstała we Fryburgu 
w 1950 r. Początki jej działania związane są z osobą dominikanina Józefa 
Marii Bocheńskiego OP. Misję podzielono na dwie placówki – francusko-
języczną w Marly i niemieckojęzyczną w Zurychu. Wydawała co miesiąc 
biuletyn „Wiadomości” (w tej chwili wydawanie zawieszono). Przy PMK 
istnieją dwie polskie szkoły – w Zurychu oraz w Lozannie-Marly. Ponad-
to przy tym środowisku istnieje Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji 
Katolickiej w Marly. W zasobie archiwum PMK w Szwajcarii znajduje się 
dokumentacja związana z historią misji, a ponadto spuścizny poszcze-
gólnych instytucji (takich jak np. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
w  Szwajcarii). Zbiory są sukcesywnie porządkowane, dzięki wsparciu 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Adres:  Kaplica PMK pw. św. Jana Kantego w Marly, Chemin des Falaises 
12, 1723 Marly (FR)

Telefon: +41 26 436 44 59
Adres:  PMK przy kościele Herz Jesu w Zurychu (Wiedikon), Aemtlers-

trasse 43 a, 8003 Zürich
Telefon: +41 44 461 47 10
E-mail: pmk1950@gmail.com; misja.zurich.sekretariat@gmail.com
Strona internetowa:  http://www.polskamisja.ch; https://www.zhkath.

ch/polenmission/pl
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2. Fundacja Archiwum Helveto-Polonicum we Fryburgu

Opis działalności: Celem Fundacji Archiwum Helveto-Polonicum jest 
zbieranie, konserwacja, katalogowanie i  upowszechnianie świadectw 
obecności Polaków w  Szwajcarii. Fundacja została ustanowiona przez 
Państwa Sygnarskich w czerwcu 1997 r. Jacek Sygnarski zgromadził bo-
gatą kolekcję muzealiów i archiwaliów. Zbiory Fundacji to około 60 000 
książek i broszur, ok. 5 000 tytułów czasopism, około 200 000 listów i do-
kumentów, 15 000 zdjęć, 1 500 kaset magnetofonowych i video, tysiące 
wycinków prasowych i setki przedmiotów obrazujących życie i pracę Po-
laków w Szwajcarii w XIX i XX wieku.

Adres: Grand-Places 16, Fribourg
Telefon: +41 26 322 33 54; +41 79 821 20 40
E-mail: fondationahp@gmail.com
Strona internetowa: http://www.fondationahp.ch/mainp.htm

3.  Muzeum i Towarzystwo Przyjaciół Fundacji 
im. Ignacego Jana Paderewskiego

Opis działalności: Towarzystwo powstało w 1977 r., a muzeum w 1991. 
Zbiory pochodzą m.in. od darczyńców prywatnych, osób, które znały 
Paderewskiego osobiście. Większość materiałów dotyczy życia i  dzia-
łalności kompozytora (głównie artystycznej). Wystawa stanowi część 
ekspozycji zamku w Morges. W 2012 r. Towarzystwo Paderewskiego Prze-
kazało swoje mienie Fundacji im. Paderewskiego, która była odpowie-
dzialna za urządzenie Muzeum w nowej siedzibie, w pomieszczeniach 
zamku w Morges. Fundacja z kolei przekształciła się w Towarzystwo Przy-
jaciół Fundacji im. Paderewskiego. W 2016 r. Muzeum zainaugurowało 
działalność w nowej formule i nowym miejscu.

Adres:    Le Château, Rue du Château 1, CH-1110 Morges (fundacja) 
Madame Vera Michalski-Hoffmann, Avenue de la Gare 18,  
Ch-1003 Lausanne (adres do korespondencji). 
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Telefon:  + 41 21 311 81 01 (sekretariat prezesa); +41 21 800 39 72  
(sekretariat fundacji)

E-mail: info@paderewski-morges.ch
Strona internetowa:  https://www.paderewski-morges.ch/page.

php?id=pl48

4. Muzeum Kościuszki w Solurze

Opis działalności: Muzeum znajduje się od 1936 r. pod zarządem szwaj-
carsko-polskiego Towarzystwa Kościuszki. Zbiory muzealne, zgromadzo-
ne i eksponowane w trzech pokojach dawnego mieszkania Kościuszki, to 
osobiste pamiątki po generale i jego portrety pędzla wybitnych polskich 
malarzy, w tym Michała Kuleszy, Walerego Radzikowskiego czy Wojcie-
cha Kossaka. Zgromadzone muzealia to również podobizny krewnych, 
przyjaciół, towarzyszy broni, dokumenty z  jego życia, a  także osobiste 
przedmioty należące niegdyś do Kościuszki. Instytucja prowadzi także 
działalność kulturalną i edukacyjną odnoszącą się do życia oraz działal-
ności swojego patrona. Członek Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów 
i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Adres: Gurzelngasse 12, Postfach 503, 4502 Solothurn
Telefon: +41 32 622 80 56
E-mail: kontakt@kosciuszkomuseum.ch; teresa.ackermann@gmx.ch
Strona internetowa:  https://www.kosciuszkomuseum.ch/museum/

polska-strona.html

5. Muzeum Polskie w Rapperswilu

Opis działalności: Tradycja muzeum sięga 1870 roku, kiedy to hrabia 
Władysław Broël-Platera powołał do życia Muzeum Narodowe Polskie 
w Rapperswilu. W obecnym kształcie placówka działa natomiast od 1975 
roku. W 1981 roku wznowiła działalność biblioteka mieszcząca się w ka-
mienicy przy zamku w Rapperswilu. Ważną część zbiorów tworzą kolek-
cje Polaków żyjących i działających w Szwajcarii. W zbiorach archiwum 
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znajdują się również dokumenty stowarzyszeń i  organizacji politycz-
nych, fotografie i grafiki. Z cenniejszych kolekcji wymienić należy zbiory 
Jana i  Jadwigi Nowak-Jeziorańskich, czy Józefa Mackiewicza i  Barbary 
Toporskiej. Przy muzeum działa Biblioteka, w której znajdują się pozycje 
z literatury i historii polskiej oraz ich tłumaczenia na języki zachodnie. Do 
zasobu należą również starodruki i stare mapy dotyczące Polski. Członek 
Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Adres: Schloss Rapperswil, Postfach 1251, CH-8640 Rapperswil
Telefon: +41 55 210 18 62
E-mail:  info@polenmuseum.ch; archiv@polenmuseum.ch; bibliothek@

polenmuseum.ch
Strona internetowa: https://polenmuseum.ch/pl;
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Polenmuseum

6. Stowarzyszenie Polskie w Genewie

Opis działalności: Stowarzyszenie stawia sobie za cel propagowanie 
wiedzy o  polskiej kulturze, tradycjach, życiu politycznym i  gospodar-
czym. Chce także integrować genewską społeczność Polaków i  praco-
wać nad pogłębianiem zrozumienia interesów Polski przez Szwajcarów. 
Organizuje spotkania z ludźmi kultury, nauki i imprezy okolicznościowe. 

Adres: Case Postale 1126, CH-1211, Geneve 1
Strona internetowa: https://polonia-genewa.ch 
E-mail: info@polonia-genewa.ch
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/AssociationPolonaiseGeneve
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1. Agencja Pol-Art

Opis działalności: Agencja działa od 1991 r., a  jej główną misją jest 
pokazanie szwedzkiej Polonii żywego polskiego teatru. W tym celu do 
Sztokholmu zapraszani są polscy artyści i  teatry, głównie ze scen war-
szawskich. Gośćmi bywają także artyści i grupy kabaretowe. Na stronie 
internetowej Agencji Pol-Art dostępny jest aktualny repertuar. Partne-
rem inicjatywy jest Ambasada RP oraz Instytut Polski w  Sztokholmie. 
Pol-Art. Pozyskał także znaczące grono sponsorów. Organizacją kierują: 
Elżbieta Jakubicka oraz Joanna Janasz.

Adres: Adler Salvius väg 23, 146 54 Tullinge
Telefon: +46 707 55 21 77; kom. +46 704 25 79 48
E-mail: info@polart.se
Strona internetowa:  www.polart.se 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/polartszwecja/ 

2.  Archiwum Emigracji Polskiej przy Kongresie Polaków 
w Szwecji

Opis działalności: Archiwum powstało w 1992 roku z inicjatywy Polskie-
go Związku Byłych Więźniów Politycznych w  Szwecji. Głównym celem 
instytucji jest gromadzenie, przechowywanie i katalogowanie wszelkich 
dokumentów związanych z historią polskiego wychodźstwa i działalno-
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ścią polskich organizacji w Szwecji. Archiwum od początku prowadzi Lu-
domir Garczyński-Gąssowski a pieczę nad Archiwum sprawuje Kongres 
Polaków w  Szwecji. Archiwum prowadziło także działalność wydawni-
czą, na początku lat 90. ukazało się kilka publikacji w ramach tzw. „Biblio-
teki AEP”. 

Adres:  Östermalmsgatan 75, Sztokholm, adres korespondencyjny: Box 
4193, 102 64 Stockholm

E-mail: ludomir.garczynski.gassowski@gmail.com

3. Biblioteka Polska w Sztokholmie

Opis działalności: Historia biblioteki sięga czasów pierwszej wojny 
światowej i działalności Polskiego Komitetu Pomocy. Prowadzi ją Towa-
rzystwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w  Sztokholmie. Księgozbiór liczy 
10 tys. pozycji. Otwarta we wtorki od 14 do 17, a po umówieniu się z wo-
lontariuszami również w inne dni. Przy bibliotece działa także Towarzy-
stwo Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Sztokholmie. 

Adres:  Östermalmsgatan 75, 114 50 Stockholm (lokal Ośrodka Polskich 
Organizacji Niepodległościowych)

Telefon: +46 8 661 63 59
E-mail: info@bibliotekapolska.se
Strona internetowa: http://www.bibliotekapolska.se/ 
E-mail: info@bibliotekapolska.se

4. Centrum Polonijne Göteborg (siedziba ZPK)

Opis działalności: Centrum Polonijne w Göteborgu jest siedzibą Związ-
ku Polskich Katolików, powstałego w  1985 roku z  inicjatywy ks. Stani-
sława Matuły. Głównym zadaniem ZPK jest praca ewangelizacyjna 
wśród Polonii. Oprócz działalności duszpasterskiej w  Centrum Polonij-
nym odbywają się liczne spotkania patriotyczne i towarzyskie, koncerty 
a nawet kurs języka szwedzkiego. Organizacja otwarta jest na wsparcie 
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działalności innych grup polonijnych, których zasady zgodne są ze sta-
tutem Centrum. 

Adres: Säveåns Strandgata 4, 415 05 Göteborg. 
Telefon: +46 73 766 91 12
E-mail: polonia.gbg@gmail.com 
Strona internetowa: www.poloniacenter.se 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/Centrum-Polonijne-G%C3%B6t 

eborg-siedziba- ZPK-106422137646384/?ref=page_internal

5. Europejska Unia Wspólnot Polonijnych

Opis działalności: Organizacja powstała w 1993 r. jako Europejska Rada 
Wspólnot Polonijnych. Charakter związku organizacji i  nową nazwę 
przyjęła w 2000 roku. Zrzesza ponad 40 stowarzyszeń polonijnych z róż-
nych krajów Europy, jej siedziba znajduje się jednak w Szwecji. Prezyden-
tem Unii jest Zbigniew Piłat. Deklarowanym celem EUWP jest integracja 
i wzmocnienie europejskiego ruchu polonijnego, reprezentowanie inte-
resów Polonii oraz ochrona polskich tradycji i dziedzictwa kulturowego. 
EUWP organizuje i  współorganizuje konferencje i  imprezy cykliczne, 
m.in. Światowe Forum Mediów Polonijnych. Do Unii należy m.in. Zrze-
szenie Organizacji Polonijnych w Szwecji. 

Adres: Ängahusvägen 22, 261 76 Asmundtorp
E-mail: sekretariat@euwp.eu
Strona internetowa: http://euwp.eu/index.php
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/EUWP.EU 

6. Kongres Polaków w Szwecji

Opis działalności: Kongres Polaków w Szwecji powstał w wyniku zjed-
noczenia Rady Uchodźstwa Polskiego i  Federacji Uchodźstwa Polskie-
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go w 1982 roku. Historia tej pierwszej organizacji sięga 1947 roku i fali 
uchodźstwa po II wojnie światowej. Od początku środowisko to reprezen-
towało silnie niepodległościowy odłam emigracji, blisko współpracując 
ze strukturami rządu RP na uchodźstwie. Obecnie do Kongresu należy 
ponad 20 organizacji (głównie o charakterze kombatanckim i kultural-
nym). Kongres wspiera poszczególne organizacje w ich działaniach oraz 
patronuje najważniejszym z nich. Ostatnią z inicjatyw o dużym zasięgu 
jest Bieg Niepodległości, odbywający się z okazji polskiego Narodowe-
go Święta Niepodległości w pięciu szwedzkich miastach jednocześnie. 
Siedziba Kongresu mieści się w Ośrodku Polskich Organizacji Niepodle-
głościowych w Sztokholmie. Prezesem organizacji jest Janusz Górczyń-
ski. Obecnie Kongres pozostaje w konflikcie z Europejską Unią Wspólnot 
Polonijnych i Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych, gdyż nie akceptuje 
obecnego prezesa EUWP w związku z zarzutami o jego niejasne kontak-
ty z władzami PRL. Niewymienionymi w niniejszym opracowaniu organi-
zacjami, które także wchodzą w skład kongresu są m.in: Stowarzyszenie 
Polek w Szwecji, Związek Harcerstwa Polskiego p.g.k – Hufiec „Tatry”, Sto-
warzyszenie Polskich Kombatantów, Związek byłych Żołnierzy AK, Zwią-
zek byłych Więźniów Politycznych, Komitet Wschodni. Organizacje te nie 
zostały szerzej opisane z racji na niewielką ilość informacji o ich bieżącej 
działalności – są to z reguły nieaktywne już organizacje kombatanckie.

Adres:  Östermalmsgatan 75, Sztokholm; Adres korespondencyjny: box 
5025, SE 102 41 Stockholm

Telefon: +46 8 661 10 06
E-mail: prezes@polskakongressen.org
Strona internetowa: www.polskakongressen.se 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/kongres.polakow.szwecja/ 

7.  Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego LS Kaszuby 
w Szwecji

Opis działalności: Hufiec istnieje od 1991 r. i działa wśród polskich dzie-
ci i młodzieży. Kontynuuje on tradycje powołanego 21 maja 1986 roku 
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Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju  – Okręg Szwecja. 
Związek podlegał Kwaterze Głównej ZHP na uchodźstwie w  Londy-
nie. Obecnie celem organizacji jest wychowanie młodzieży polonijnej 
poprzez aktywność harcerską w  duchu tolerancji, odpowiedzialności 
i  chrześcijańskiej moralności. Hufiec współpracuje z  harcerstwem za-
równo w Polsce, jak i innych krajach. Organizuje biwaki, obozy, imprezy 
patriotyczne. Uczestniczy w  uroczystościach związanych ze świętami 
narodowymi i  religijnymi. Komendantem hufca jest obecnie Phm Ma-
rzenna Seelisch.

Adres:  Hufiec posiada dwie stanice położone w parku krajobrazowym 
Järvafältet w pobliżu Sztokholmu. Adres korespondencyjny: Ma-
rzenna Seelisch, Gräsandsvägen 24, 123 53 Farsta

Telefon: +46 76 322 71 24
E-mail: info@nhhp.se
Strona internetowa: https://www.nhhp.se/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/nhhplskaszuby/ 

8. Nowa Gazeta Polska

Opis działalności: Niezależny, prywatny dwutygodnik o charakterze in-
formacyjnym. Rozprowadzany głównie w Sztokholmie, Goteborgu, Mal-
mo. Podstawę utrzymania stanowią reklamy i ogłoszenia. Deklarowany 
nakład to 3 tysiące egzemplarzy, pismo rozprowadzane jest bezpłatnie 
w środowiskach polskich w Szwecji. Wydawcą gazety jest Wydawnictwo 
Polonica. Redaktorem odpowiedzialnym jest Tadeusz Nowakowski.

Adres: Gillbergavägen 18, 763 91 Hallstavik
Telefon: +46 73 98 53 615
E-mail: polonica@polonica.se
Strona internetowa: https://polonica.se/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/nowa.gazetapolska/ 
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9.  Ośrodek Polskich Organizacji Niepodległościowych, 
RUP

Opis działalności: Jedyny ośrodek polski w Szwecji stanowiący własność 
Polonii. Administracja i kierowanie nim jest zadaniem Rady Uchodźstwa 
Polskiego (organizacji zachowanej w  ograniczonej formie po powoła-
niu Kongresu Polaków). W lokalu, którego powierzchnia wynosi ponad 
120 m² funkcjonuje: Biblioteka Polska OPON z  księgozbiorem 10 000 
tytułów, Biuro Kongresu Polaków w  Szwecji, Archiwum Emigracji Pol-
skiej w Szwecji. Siedzibę ma tutaj kilka lokalnych organizacji. W gmachu 
OPON odbywają się także zajęcia stałe, takie jak lekcje języka szwedzkie-
go, angielskiego, klub brydżowy czy zajęcia dla małych dzieci. 

Adres: Östermalmsgatan 75, Stockholm
Telefon: +46 08 661 63 59
Strona internetowa: http://www.polskakongressen.org/opon/ 

10. Polka International

Opis działalności: Międzynarodowa Asocjacja Polskich Kobiet powsta-
ła w 2000 roku z  inicjatywy Elizabeth Blani-Kacprzyk (obecnej prezes). 
Organizacja zarejestrowana jest jako instytucja charytatywna w  Szwe-
cji, posiada jednak oddziały w kilku innych krajach. Do jej celów należy 
niesienie pomocy w  krytycznych życiowych sytuacjach, promowanie 
przedsiębiorczości wśród polskich i  polskojęzycznych kobiet, pomoc 
związana z przystosowaniem się do życia w nowym kraju lub po powro-
cie do Polski a także ochrona polskiej tradycji i kultury. Stowarzyszenie 
organizuje coroczne kongresy, imprezy cykliczne a  także bierze udział 
w inicjatywach polonijnych w Szwecji. Polka International jest organiza-
cją członkowską Kongresu Polaków w Szwecji. 

Adres: Stora Tvärgatan 3, 232 34 Arlöv 
Telefon: +46 40 611 58 48
E-mail: ebk@polkainternational.com
Strona internetowa: http://www.polkainternational.com/new/
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Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/Polka-Polish-Womens-Associa-

tion-International-788625867871246/ 

11. Polka ideell kulturförening

Opis działalności: Stowarzyszenie charytatywne działające w południo-
wej Szwecji. Organizuje imprezy charytatywne (pieniądze ze zbiórek 
przeznaczane są na domy dziecka w Polsce) oraz promuje polską kulturę 
poprzez organizację wystaw, koncertów, spotkań. Gościli wielu znanych 
artystów (Andrzej Piaseczny), zespołów (np. Lady Pank), liczne kabarety 
(np. Ani Mru Mru, Młodych Panów). Stowarzyszenie jest członkiem Zrze-
szenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. 

Adres: Trekantsgatan 4, 218 71 Tygelsjö
E-mail: polkaikf@gmail.com
Strona internetowa: http://polka.nu/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/polkaikf1 

12. Polska Misja Katolicka w Göteborgu

Opis działalności: Polska Misja Katolicka w  Göteborgu powołana zo-
stała w  1983 roku. Obecnie prowadzona jest przez ojców kapucynów. 
Obsługuje kilka kościołów w Göteborgu i okolicy. Misja zapewnia msze 
święte w języku polskim w kościołach w Göteborgu, Hisingen, Angered, 
Varberg i Trollhättan. Przy misji działa Polska Młodzież Katolicka w Göte-
borgu „Shalom” ora Krąg Biblijny. O podejmowanych inicjatywach dusz-
pasterskich misja informuje głównie poprzez profil w serwisie Facebook. 
Rektorem misji jest obecnie o. Adam Piasecki OFMCap.

Adres: Titteridammstigen 4, 424 68 Angered
Telefon: +46 31 711 31 55
E-mail: pmk.goteborg@gmail.com
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Strona internetowa: http://pmk-goteborg.se/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/pmk.goteborg/ 

13. Polska Misja Katolicka w Malmö

Opis działalności: Polska Misji Katolicka na obszar Szwecji, z  siedzi-
bą w Malmö została utworzona w 1952 roku dzięki staraniom biskupa 
Józefa Gawliny. Pierwszym rektorem mianowano ks. Czesława Chmie-
lewskiego. W 1991 r. utworzono trzy niezależne od siebie ośrodki dusz-
pasterskie w  Sztokholmie, Göteborgu i  Malmö. Polska Misja Katolicka 
w Malmö prowadzona jest obecnie przez Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej. Obecnie misja działa bardzo dynamicznie. Polskie msze od-
prawiane są (poza kościołem parafialnym) także w Malmö-Vår Frälsare, 
Bromölli, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona i Ystad. Przy misji działają 
także liczne wspólnoty, jak Grupa Żywego Różańca, Grupa Przyjaciół Mi-
sji Oblackich, Grupa Charytatywna Caritas, Mężczyźni Świętego Józefa, 
Odnowa w Duchu Świętym, Passion and Mercy i Służba Liturgiczna. Rek-
torem misji jest o. Karol Dudek OMI. 

Adres: Ramels väg 149, Malmö
Telefon: +46 72 833 97 09
E-mail: pkm.malmo@katolskakyrkan.se
Strona internetowa: https://maria-rosengard.se/pl/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/polskamisjamalmo/ 

14. Polska Misja Katolicka w Sztokholmie

Opis działalności: Początki duszpasterstwa polskiego w stolicy Szwecji 
datuje się na 1914 rok. Po powstaniu Polskiej Misji Katolickiej w Szwecji 
z  siedzibą w  Malmö pracę wśród sztokholmskiej Polonii kontynuowa-
li salezjanie. Od 1978 Polska Misja Katolicka w Sztokholmie wynajmuje 
od wspólnoty ewangelików kościół św. Jana, gdzie odprawiane są msze 
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święte w języku polskim. W misji pracuje 6 księży salezjanów, rektorem 
PMK i dyrektorem wspólnoty zakonnej jest ks. Paweł Drążyk SDB. Msze 
święte w języku polskim odprawiane są w Sztokholmie również w Kate-
drze Medborgarplatsen i Kaplicy Skanstull. Księża obsługują także inne 
miejscowości, w których znajduje się szwedzka Polonia. Przy misji dzia-
łają liczne wspólnoty, m.in. Krąg Kościoła Domowego, Koło Różańcowe, 
prowadzone są katechezy dla młodzieży.

Adres: Södermannagatan 52, Stockholm
Telefon: +46 8 640 05 85
E-mail: kancelaria@pmk-stockholm.com
Strona internetowa: https://pmk-stockholm.com/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/PMK.Sztokhholm/ 

15. Polski Klub Motocyklowy Polish Riders

Opis działalności: Jedyny polski klub motocyklowy w  Szwecji. Polish 
Riders, zgodnie ze swoją ideą, zrzesza jedynie Polaków zamieszkałych 
na terenie Skandynawii. Organizuje akcje charytatywne, szczególnie dla 
osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wspiera również 
wydarzenia patriotyczne i ważne dla społeczności polonijnej w Szwecji. 
Klub należy do Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.

E-mail: prezydent@polishridersmc.com
Strona internetowa: https://www.polishridersmc.com/index.html

16.  Polski Zespół Folklorystyczny „Piastowie” 
w Sztokholmie

Opis działalności: Głównym celem działalności zespołu jest popula-
ryzacja polskiej kultury ludowej w  Szwecji oraz zachowanie polskości 
wśród dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego. W ciągu kilkudziesięciu 
lat działalności zespół występował na scenach w Szwecji, Polsce i wielu 
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krajach Europy, zdobywając liczne nagrody. Grupa uczestniczy w wielu 
inicjatywach kulturalnych odbywających się z okazji polskich i szwedz-
kich świąt narodowych oraz religijnych. Od 1974 roku choreografem 
i kierownikiem artystycznym zespołu jest Grażyna Piątek. Zespół należy 
do Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.

Adres: Sysslomansgatan 8, 112 41 Stockholm, 
Telefon: +46 8 653 20 52
E-mail: piastowie@hotmail.com
Strona internetowa: http://www.piastowie.se/ 

17.  Polski Związek Młodzieży Katolickiej „Polonica” 
w Malmö

Opis działalności: Polski Związek Młodzieży Katolickiej „Polonica” w Mal-
mö został założony w 1988 roku. Organizacja ma za zadanie zrzeszanie 
polskiej młodzieży katolickiej w Szwecji, realizując działalność w duchu 
nauczania Kościoła Katolickiego we współpracy z Krajowym Związkiem 
Młodych Szwedzkich Katolików. Młodzież organizuje cotygodniowe 
spotkania formacyjne oraz wspólne wyjścia i wycieczki. 

Adres: Ramels väg 149, 213 69 Malmö
E-mail: polonica.malmo.se@gmail.com
Strona internetowa: http://www.polonica.nu/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/groups/polonica/?ref= 

bookmarks 

18. Polskie Towarzystwo Teatralne w Szwecji

Opis działalności: Polskie Towarzystwo Teatralne w Szwecji (PTTS) zostało 
założone w 1993 roku. Jego celem jest popularyzacja teatru, prowadze-
nie własnych grup teatralnych oraz organizowanie imprez kulturalnych 
i  rozrywkowych. Od początku istnienia zrealizowano 17 przedstawień 
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teatralnych. PTTS kieruje swoją ofertę przede wszystkim do Polaków ze 
Sztokholmu, zwłaszcza młodszego pokolenia. Organizacja dąży także 
do popularyzowania kultury polskiej w Szwecji. Towarzystwo należy do 
Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.

Adres:  Polska Teatersällskapet i Sverige, Ewa Nordin, Ringvägen 110, 1 tr, 
116 61 Stockholm

Telefon: +46 70 761 46 36
E-mail: ejwnordin@gmail.com
Strona internetowa: http://www.ptts.org/  
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/ptts.org 

19. Szwecja.Net

Opis działalności: Witryna dla Polaków w  Szwecji, zawierająca infor-
macje dotyczące sytuacji politycznej i społecznej w Szwecji i Polsce. Na 
łamach portalu publikowane są artykuły publicystyczne oraz dotyczące 
turystyki, języka i kultury szwedzkiej. Są to treści ciekawe i dobrze zreda-
gowane, niemniej strona posiada mało atrakcyjną szatę graficzną. Pro-
ducentem Szwecja.net jest Ryszard Nowak.

Adres: C/O Nowak, Toppstigen 3, 149 51 Nynäshamn 
Telefon: +46 8 511 066 86
E-mail: info@szwecja.net
Strona internetowa: www.szwecja.net

20.  Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki 
w Szwecji

Opis działalności: Towarzystwo, zarejestrowane w  2008, należy do 
Kongresu Polaków w Szwecji. Od stycznia 2013 prezesem jest Elżbieta 
Szwejkowska-Olsson. Większość koncertów odbywa się z  okazji świąt 
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patriotycznych. Informacje o  tych wydarzeniach zamieszczane są na 
stronie Kongresu Polaków w Szwecji. 

Adres: Elzbieta Szwejkowska-Olsson, Barks väg 8, 170 73 Solna
Telefon: +46 8 624 08 12
E-mail: elzbieta501@hotmail.com

21. Towarzystwo Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie

Opis działalności: Towarzystwo Polaków „Ogniwo” powstało w  1971 
roku. Jego cele to zachowanie polskiego języka i tradycji polskich oraz 
popularyzacja kultury polskiej wśród Polonii szwedzkiej i szwedzkiego 
społeczeństwa, a  także integracja Polonii szwedzkiej. Działalność To-
warzystwa obejmuje organizację różnorakich wydarzeń artystycznych, 
a  także obchodów uroczystości państwowych. Organizacja prowadzi 
również kursy tańca dla dzieci i  młodzieży, kursy języka szwedzkiego 
i  inne zajęcia. Jedną z  inicjatyw „Ogniwa” jest Bieg dla Niepodległej, 
organizowany w  ramach Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w  Szwe-
cji. Towarzystwo posiada własną bibliotekę i  wideotekę oraz czytelnię 
prasy polskiej. Przy Ogniwie działają m.in. Polski Zespół Folklorystyczny 
Piastowie, Zespół Tańców XVII wieku Colombina, Klub Kobiet Sukcesu 
czy też Klub Muzyków Polskich „ToTu”. Należy do Zrzeszenia Organizacji 
Polonijnych w Szwecji.

Adres: Sysslomansgatan 8, 100 61 Sztokholm
Telefon: +46 8 653 20 52
E-mail: info@ogniwo.se
Strona internetowa: http://www.ogniwo.se/polski.html
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/stockholm.ogniwo/ 
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22.  Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II 
w Sztokholmie

Opis działalności: Towarzystwo udzielając duchowego i materialnego 
wsparcia, ma za zadanie wspierać działalność papieskiej fundacji Jana 
Pawła II ustanowionej w  1981 roku. Towarzystwo Przyjaciół Fundacji 
Jana Pawła II w Sztokholmie jest członkiem Kongresu Polaków w Szwe-
cji. W 2017 r. obchodziło 25-lecie istnienia. Towarzystwa Przyjaciół Fun-
dacji Jana Pawła II istnieją także w Lund i Malmö. Koło Przyjaciół Fundacji 
Jana Pawła II działa również w Göteborgu. Organizacje te także należą do 
Kongresu Polaków w Szwecji. 

Adres: c/o B. Zaniewicz-Dybeck, Skånegatan 95/II, 116 35 Sztokholm
Telefon: +46 8 642 24 56
E-mail: jp2f-szt@tele2.se 

23. Zjednoczenie Polskie w Jönköping

Opis działalności: Zjednoczenie Polskie w Jönköping jest stowarzysze-
niem zrzeszającym ponad 160 Polaków, którzy mieszkają w Jönköping 
i jego okolicach. Celem organizacji jest kultywowanie polskich tradycji, 
kultury i  podtrzymywanie więzi między Polakami. Zjednoczenie orga-
nizuje konkursy dla młodzieży, jest współorganizatorem „Polonia Run 
1918”. Jest członkiem Kongresu Polaków w Szwecji.

Adres:  Kościół pw. św. Franciszka w Jönköping, Klostergatan 70B (miej-
sce spotkań),

Telefon: +46 736 179898
E-mail: info@pzj.se
Strona internetowa: https://pzj.se/ 
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24. Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji

Opis działalności: Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w  Szwecji wy-
wodzi się z powołanego w 1977 roku Centralnego Związku Organizacji 
Polonijnych w Szwecji. Organizacja ta powstała z  inicjatywy władz ko-
munistycznych na bazie emigracji zarobkowej, korzystającej z  różnych 
ulg i przywilejów zarezerwowanych dla tej części Polonii, która reprezen-
towała PRL za granicą. Po zmianach ustrojowych organizacja zmieniła 
nazwę na obecną i zadeklarowała odcięcie się od komunistycznej prze-
szłości. Obecnie kierownikiem jest prezes Teresa Sygnarek. Zrzeszenie 
zgromadziło pod swoim szyldem 30 polskich organizacji ze Szwecji, któ-
re wspólnie podejmują szereg inicjatyw mających na celu utrzymanie 
i promowanie polskiej kultury i tożsamości. Niektóre z nich z racji na zbyt 
małą ilość informacji na ich temat nie zostały wymienione w niniejszym 
opracowaniu. Organizuje imprezy sportowe, konferencje i uroczystości 
patriotyczne. Blisko współpracuje ze stowarzyszeniem „Wspólnota Pol-
ska”. Niestety w chwili obecnej (listopad 2021) strona internetowa Zrze-
szenia nie działa. Wydaje kwartalnik „Polonia Nowa”.

Adres:  Polska Riksförbundet i Sverige c/o Teresa Sygnarek, Mölledalsga-
tan 190, 212 40 Malmö

E-mail: kontakt@polonia-zop.eu
Strona internetowa: http://www.polonia-zop.eu/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Nonprofit-

-Organization/Zrzeszenie-Organizacji-Polonijnych-w-Szwecji-
-ZOP-156215511485150/ 

25. Związek Polaków w Sztokholmie

Opis działalności: Związek Polaków w  Sztokholmie został założony 
w  2004 roku. Ma na celu działanie na rzecz Polaków oraz zachowanie 
polskiej kultury i tradycji wśród Polonii w Szwecji. Organizuje spotkania 
literackie, projekcje filmów czy kursy języka szwedzkiego. Związek nale-
ży do Kongresu Polaków w Szwecji. 
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Adres: Östermalmsgatan 75, 114 51 Stockholm
Telefon: +46 76 217 86 68
E-mail: iga.boral@gmail.com 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/polskaforeningenistockholm/ 

26. Związek Szerzenia Kultury Dom Polski w Malmö

Opis działalności: Związek Szerzenia Kultury „Dom Polski” działa od 
1993 r. Organizacja prowadzi różne formy kształcenia i aktywności dla 
lokalnej Polonii. Celem działania Związku jest szerzenie wiedzy, pro-
pagowanie polskich tradycji i  zwyczajów oraz jednoczenie polskich 
emigrantów w  Szwecji. Należy do Zrzeszenia Organizacji Polonijnych 
w Szwecji. 

Adres: Ystadsgatan 53, 214 44 Malmö 
Telefon: +46 73 895 77 15
E-mail: wieslawa63@hotmail.com
Strona internetowa: http://www.dompolskimalmo.se 
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1. Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Opis działalności: Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w  Anglii i Walii 
(APMKwAW) zgromadziło ponad 250 metrów bieżących akt. Są to mate-
riały pochodzące z kancelarii Misji, a także z 92 lokalnych Polskich Misji 
Katolickich z terenu Anglii i Walii. Oprócz tego, w archiwum znajdują się 
zbiory dotyczące polskiej kolonii sprzed 1939 roku oraz Ordynariatu Po-
lowego Wojska Polskiego abp. Józefa Gawliny z lat 1939–1968. W sensie 
formalnym, archiwum powołano do życia w 2013 roku, od tego czasu 
trwa opracowanie zasobu. Członek Stałej Konferencji Muzeów, Archi-
wów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Adres:  Polish Catholic Mission, 2-4 Devonia Road, Islington, London 
N18JJ

Telefon: +44 20 7226 3439
E-mail: biuro@pcmew.org 
Strona internetowa: https://www.pcmew.org

2.  Biblioteka Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego 
w Londynie

Opis działalności: Powstała w 1942 r., ma siedzibę w budynku Polskiego 
Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Jest drugą pod względem 
wielkości zbiorów biblioteką polonijną w Europie Zachodniej, po Biblio-
tece Polskiej w Paryżu. Ma profil humanistyczny. Posiada nie tylko bardzo 
bogatą kolekcję druków zwartych, ale także tytułów prasy, szczególnie 
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emigracyjnej, kolekcje obrazów, plakatów i liczne zbiory audio. Bibliote-
ka posiada też duży zasób archiwaliów (ok. 170 m.b.), który jest niezwykle 
bogaty w spuścizny osób prywatnych, najczęściej ważnych postaci życia 
emigracyjnego np. Stanisława Balińskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, 
czy też instytucji emigracyjnych. Zbiory są w  większości opracowane. 
Miejsce bardzo wielu wydarzeń naukowych i kulturalnych. Członek Sta-
łej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Adres: 238-246 King Street, London W6 0RF
Telefon: +44 20 8741 0474
E-mail: polish.library@posk.org
Strona internetowa: http://polishlibrarylondon.co.uk/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/BibliotekaPolskaPOSKLondyn/ 
Twitter: @BP_POSK
Instagram: bibliotekapolskaposk1942

3. Cooltura Polish Community Centre

Opis działalności: Cooltura – Polish Community Centre działa od 2008 
roku i promuje polską historię i kulturę w Irlandii Północnej. W tym celu 
organizuje imprezy tematyczne i  okolicznościowe, wystawy. Posiada 
różnorodną ofertę dla osób w różnym wieku, prowadzi projekty dla dzie-
ci, klub młodzieżowy, chór, czy zrzeszenie kobiet lub stowarzyszenie Po-
lish Society Belfast. Wolontariat centrum Coolturalni otrzymał w 2019 r. 
nagrodę „The Queens Award for Voluntary Service”. Przy centrum funk-
cjonuje niewielka biblioteka „Skarbnica wiedzy”.

Adres: 1 Stranmillis Embankment, Belfast BT7 1GB
Telefon: +44 7938 987850 
E-mail: info@coolturani.co.uk 
Strona internetowa: https://coolturani.co.uk/ 
Media społecznościowe 
Facebook: https://www.facebook.com/CoolturaBelfast/ 
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4. Edukacyjne Centrum Polonijne w Edynburgu

Opis działalności: To prężnie działające centrum stawia sobie za cel   
„kultywowanie i podtrzymywanie pamięci oraz polskich tradycji, a tak-
że wspieranie integracji Polonii mieszkającej w  Edynburgu i  okolicach 
oraz integracją Polonii z  lokalną społecznością”. ECP ma trzy oddziały: 
w Edynburgu, Musselburgh i Dalkeith. Centrum prowadzi szkolenia dla 
nauczycieli. Przede wszystkim jednak naucza dzieci języka polskiego 
i oferuje im różnego rodzaju zajęcia warsztatowe. ECP aktywnie bierze 
udział w wielu projektach finansowanych m.in. z budżetu Senatu RP.

Adres:  Broughton High School, 29 East Fettes Avenue, Edinburgh, EH4 
1EG

Telefon: +44 7542134315 

We wrześniu rozpoczęły swoją działalność dwie nowe placówki Aka-
demii: 
–  w Dalkeith (Newbattle High School 64 Easthouses Road EH22 

4EW) 
–   w Edynburgu (Craigroyston Community High School, 67 Penny-

well Road, Edinburgh, EH4 4NL).
E-mail: kontakt@ecp-scotland.co.uk 
Strona internetowa: https://ecp-scotland.co.uk/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/ECP-Edukacyjne-Centrum- Polo-

nijne-1494924237464819/?ref=page_internal 

5. Fundacja Veritas

Opis działalności: Fundacja, wraz z  Katolickim Ośrodkiem Wydaw-
niczym Veritas została powołana w  1947  r. Dzięki długiemu okresowi 
działalności może poszczycić się ogromnym dorobkiem wydawniczym. 
Jest nadal aktywna w życiu Polonii i emigracji polskiej na Wyspach Bry-
tyjskich, uczestnicząc w wielu wydarzeniach społeczności polskiej. Cele 
Fundacji to: krzewienie wiary i kultury chrześcijańskiej przez dostarcza-
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nie społeczności polskiej, żyjącej na terenie Wielkiej Brytanii wydaw-
nictw religijnych, prezentowanie na Zachodzie polskiej myśli religijnej 
oraz inicjowanie i wspieranie akcji charytatywnych. 

Adres: 63 Jeddo Road, London W12 9EE
Telefon: +44 20 8749 4957
E-mail: mail@veritasfoundation.org.uk 
Strona internetowa: https://www.veritasfoundation.co.uk 

6. Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Opis działalności: Instytut powstały w 1947 r. jest kontynuatorem tra-
dycji warszawskiego Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski, dzia-
łającego w  okresie międzywojennym. Funkcjonują w  nim: archiwum 
(Archiwum Akt obejmujące ponad 200 kolekcji, w  większości prywat-
nych, spuścizny polityków okresu międzywojennego i działaczy emigra-
cyjnych, Archiwum Fotografii oraz Archiwum Map), biblioteka (ok. 6000 
woluminów) i  muzeum (eksponaty pochodzą w  większości od ofiaro-
dawców z zagranicy). Członek Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bi-
bliotek Polskich na Zachodzie.

Adres: 238-246 King Street, London W6 0RF
Telefon: +44 20 8748 6197
E-mail: instytut@pilsudski.org.uk 
Strona internetowa: https://www.pilsudski.org.uk/pl/index.php 

7.  Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego 
w Londynie

Opis działalności: Placówka o ogromnym znaczeniu dla badań nad naj-
nowszą historią Polski, będąca jednocześnie największą polską instytu-
cją archiwalno-muzealną na emigracji. IPMS zajmuje się gromadzeniem, 
zabezpieczaniem oraz udostępnianiem zasobów archiwalnych (liczą-
cych 2000 metrów bieżących akt) dotyczących w szczególności dziejów 
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polskiej emigracji politycznej po 1939 r. m.in. polskich naczelnych władz 
państwowych na uchodźstwie, a  także licznych kolekcji osób prywat-
nych. Instytut prowadzi również działalność wydawniczą, kulturalną 
i edukacyjną. Muzeum posiada w zasobach takie eksponaty jak sztan-
dary m.in. Polskich Sił Zbrojnych na  Zachodzie, odznaczenia i  drobne 
pamiątki osobiste, mundury, broń oraz dzieła sztuki. 

Adres: 20 Prince’s Gate, London SW7 1PT
Telefon: + 44 207 589 9249
E-mail: info@pism.org.uk 
Strona internetowa: https://pism.org.uk/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/sikorskimuseum 

8. Lewisham Polish Centre

Opis działalności: Organizacja z niemal 50-letnią tradycją zajmuje się – 
jak sama wskazuje – pomocą i opieką nad osobami starszymi, chorymi 
i  niepełnosprawnymi; pomocą zarówno beneficjentom powiernictwa, 
jak i ich dzieciom w zdobywaniu lepszego wykształcenia (tak w brytyj-
skim jak i polskim systemie edukacyjnym), wspomaganiem nauki języka 
polskiego, polskiej kultury i tradycji; wspomaganiem ubogich członków; 
propagowaniem i utwierdzaniem religii rzymskokatolickiej i katolickich 
instytucji charytatywnych. Posiada siedzibę przy Waldram Park Road, 
w której odbywają się wydarzenia i uroczystości związane z działalno-
ścią LPC, jak i po prostu Polaków w Londynie.       

Adres: 8 Waldram Park Road, London (dom Ośrodka)
E-Mail: admin@osrodeklpc.com
Strona internetowa: http://www.osrodeklpc.com/ 
Media społecznościowe 
Facebook: https://www.facebook.com/lewishampolishcentre/?ref=pag 

e_internal 
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9. Mazury Dance Company of the Polish YMCA

Opis działalności: Mazury Dance Company to zespół taneczny z Lon-
dynu, prezentujący polskie tańce narodowe i tradycyjne tańce ludowe. 
Zespół został założony w  1949 roku i  obecnie składa się z  ponad 120 
tancerzy, śpiewaków i muzyków w trzech grupach wiekowych od 8 lat 
wzwyż. W swojej ponad 60-letniej historii zespół występował zarówno 
na imprezach charytatywnych i  towarzyskich, jak i w prestiżowych sa-
lach koncertowych w  Wielkiej Brytanii i  Europie, gromadząc wieloty-
sięczną publiczność. Zespół Tańca Towarzyskiego Mazury jest częścią 
Stowarzyszenia Polska YMCA w Londynie

Adres: 20 Gunnersbury Avenue, London W5 3QL
Telefon: +44 7515 362170
E-mail: mazurycommittee@gmail.com 
Strona internetowa: https://www.mazury.org.uk/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/mazurydancecompany/ 

10. Ognisko Polskie – The Polish Heart w Londynie

Opis działalności: Polski klub otwarty w  lipcu 1940  r. przez naczelne 
polskie władze na uchodźstwie oraz ministra spraw zagranicznych 
Wielkiej Brytanii Lorda Halifax i Księcia Kentu. Przez dziesięciolecia był 
ważnym ośrodkiem życia społecznego i kulturalnego emigracji polskiej 
w Londynie. Gośćmi bywali tu polscy generałowie, politycy, publicyści, 
ludzie kultury. Ognisko Polskie chce pozostać centrum życia polskiego 
w Londynie dlatego organizuje liczne wydarzenia kulturalne, prelekcje, 
seminaria. W klubie działa restauracja.

Adres: 55 Princes Gate, South Kensington, London, SW7 2PN
Telefon: +44 20 7589 4670 
E-mail: office@ogniskopolskie.org.uk 
Strona internetowa: http://www.ogniskopolskie.org.uk/ 
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Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/OgniskoPolskieUK/ 
Twitter: https://twitter.com/ognisko_polskie?lang=en 

11. Orlęta Polish Folk Song and Dance Group

Opis działalności: Zespół „Orlęta” występuje z  koncertami zarówno 
w Wielkiej Brytanii, jak i poza jej granicami. Istnieje od 1974 r. i wielo-
krotnie uczestniczył w  wielu uroczystościach reprezentując londyńską 
Polonię. Zespół ma siedzibę w Klubie Orła Białego w Londynie.

Adres: 211 Balham High Road, London, SW17 7BQ
Telefon: +44 7793 046292 
E-mail: info@orleta.co.uk
Strona internetowa: http://www.orleta.co.uk/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/orletalondyn/ 
Twitter: https://twitter.com/orleta 
YouTube: https://www.youtube.com/user/orletalondon 

12. Oxford University Polish Society 

Opis działalności: Oxford University Polish Society ma już ponad sześć-
dziesięcioletnią historię (założone zostało w  roku akademickim 1955-
1956). Jest najstarszym polskim stowarzyszeniem studenckim w Wielkiej 
Brytanii. Cele Towarzystwa to przede wszystkim: integracja społeczności 
polskiej na uniwersytecie (a także studentów Uniwersytetu Oksfordzkie-
go reprezentujących inne narodowości, zainteresowanych Polską), pro-
mowanie lepszego zrozumienia polskiej historii, współczesnej kultury 
oraz życia społecznego i  politycznego na Uniwersytecie Oksfordzkim, 
wspieranie szerszych interesów polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. 
Towarzystwo zapewnia bogatą ofertę wydarzeń społecznych i kultural-
nych. Liczy około 200 członków. 
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Adres:  University of Oxford, University Offices, Wellington Square, 3Ox-
ford, Oxfordshire OX1 2JD

E-mail: oxfordpolsoc@gmail.com 
Strona internetowa: http://www.oxpolsoc.pl/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/OxfordUniversityPolishSociety/ 
Twitter: https://twitter.com/oxpolsoc 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/oxford-university-polish-

society 

13.  Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej 
i Św. Kazimierza w Londynie

Opis działalności: Najstarsza polska parafia w  Londynie. Kościół przy 
Devonia Road został oddany do użytku Polskiej Misji Katolickiej w 1930 r. 
Ważną rolę odegrał w czasie II wojny światowej, oprócz funkcji duszpa-
sterskich budynki przykościelne były siedzibą niektórych komórek rządu 
RP. Po zakończeniu wojny był kościołem parafialnym Polaków mieszkają-
cych w północnym Londynie. Tę misję kontynuuje do dzisiaj (Parafia pw. 
Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza).

Adres: 2 Devonia Road, N1 8JJ Londyn
Telefon: +44 844 487 4288
E-mail: devoniaparafia@gmail.com
Strona internetowa: http://www.devonia.org/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/ParafiaDevonia/ 

14. Polish Art Europe

Opis działalności: Głównymi celami działalności stowarzyszenia jest 
promocja polskiej kultury, sztuki oraz polskich artystów mieszkających 
w Europie. Dotyczy to również Polaków tworzących w kraju, z którymi 
PAE nawiązuje kontakty by otworzyć im drogę na brytyjski rynek. Re-
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alizacji powyższych celów sprzyjają stałe kontakty stowarzyszenia z pra-
są w Wielkiej Brytanii, Irlandii i w Polsce, która relacjonuje zainicjowane 
przez PAE liczne wydarzenia kulturalne. Nawiązano współpracę m.in. 
z Gazetą Wyborczą, Skinny’s Festmag, emito.pl, szkocja.net oraz polską 
prasą wydawaną w Szkocji. Od 2010 roku głównym celem Polish Art Eu-
rope jest organizacja Play Poland Film Festival. Festiwal jest największym 
mobilnym wydarzeniem filmowym na Wyspach promującym współczes-
ne kino polskie. Swoim zasięgiem objął Wielką Brytanię, a także Kanadę, 
Stany Zjednoczone, Norwegię i Chiny. 

Adres: 9 Murrayfield Place, EH12 6AA Edinburgh
E-mail: info@polisharteurope.org 
Strona internetowa: http://polisharteurope.org/?lang=pl 

15.  Polish Business Society na London School 
of Economics

Opis działalności: Jedno z najstarszych polskich towarzystw studenc-
kich na świecie. Za cele stawia sobie zrzeszanie polskich studentów 
London School of Economics, a  także tworzenie partnerstwa z  innymi 
organizacjami, w szczególności z polskimi firmami. Fundamentem tego 
jest przekonanie, że należy zachęcać studentów z Polski do powrotu do 
kraju i pracy dla ojczyzny. Co roku organizuje Polskie Forum Ekonomicz-
ne, czyli największą poza Polską konferencję na temat polskiej gospo-
darki, w której bierze udział wielu znakomitych gości.

Adres: 1 Sheffield Street, London WC2A 2AP
E-mail: info@polish-business.org
Strona internetowa: https://polisheconomicforum.org/ 
Media społecznościowe 
Facebook: https://www.facebook.com/LSEPBS/ 
Twitter: https://twitter.com/lsepbs 
Instagram: https://www.instagram.com/lsepbs/ 
LinkedIn: https://pl.linkedin.com/company/lsesu-polish-business-

society 
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16. Polish City Club

Opis działalności: Polish City Club zrzesza polskich wysoko wykwali-
fikowanych specjalistów  – głównie pracowników sektora bankowego 
i prawników. Istnieje od 2004 r. Chce integrować swoich członków w kil-
ku celach: 
1) promocji wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii; 
2) integracji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami PCC i po-

litykami oraz społecznościami międzynarodowymi; 
3) budowy zorganizowanej i  odnoszącej sukcesy diaspory polskiej na 

Wyspach; 
4) zainteresowania międzynarodowej finansjery zagadnieniami Polskimi; 
5) współpracy z rządem i think-tankami i tym samym reprezentacji pol-

skich interesów w  UK. Realizuje wiele wydarzeń, prelekcji, spotkań 
(jak chociażby z  prezesem zarządu PKO BP Zbigniewem Jagiełło). 
Uczestniczy także w Polish Economic Forum. 

Adres: 1 Dysart Street, London, England EC2A 2
E-mail: polishcityclub.org@gmail.com 
Strona internetowa: https://polishcityclub.org/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/PolishCityClub/ 
Twitter: https://twitter.com/PolishCityClub 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/polish-city-club 

17. Polish Cultural Festival Association

Opis działalności: Polish Cultural Festival Association jest organizacją 
społeczną typu non-for-profit, założoną w 2008 roku w celu wspierania 
integracji polsko-szkockiej oraz promowania polskiej kultury i dziedzic-
twa. Organizacja korzysta z  wywiadów i  konsultacji społecznych, aby 
zdobyć inspirację i rozwijać wydarzenia potrzebne społeczności Szkocji. 
Realizuje swoje cele poprzez zbieranie funduszy, opracowywanie i reali-
zowanie unikalnego programu wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. 
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Adres:  Polish Cultural Festival Association, 6/5 Hawkhill Avenue, Edin-
burgh

Telefon: +44 7963434441; +44 7704077738
E-mail: formularz na stronie internetowej 
Strona internetowa: https://www.pcfa.org.uk/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/PolishCulturalFestivalAssociation/ 
Twitter: https://twitter.com/polscotheritage 
YouTube: https://www.youtube.com/user/jojozawadzka 

18. Polish Heritage Society

Opis działalności: Polish Heritage Society, zarejestrowana jako organi-
zacja charytatywna, dąży do promocji polskiego wkładu w historię Wiel-
kiej Brytanii. Za cel stawia sobie również opiekę nad polskimi zabytkami 
i budynkami na terenie Wielkiej Brytanii. Organizacja stworzyła The Ge-
neral Anders Institute of the Polish Military History (Instytutu Historii 
Wojskowości im. Gen. Andersa), placówkę mającą przybliżać wiedzę 
o polskiej historii z ukierunkowaniem na aspekty militarne. 

E-mail: info@polishheritage.co.uk; polishheritagesociety@hotmail.com
Strona internetowa: http://www.polishheritage.co.uk/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/polishheritagesocietyuk 
Twitter: https://twitter.com/ltd_polish 

19. Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii

Opis działalności: Polska Macierz Szkolna to organizacja charytatywna 
wspierająca polskie szkolnictwo na terenie Wielkiej Brytanii (w  szcze-
gólności liczne Polskie Szkoły Sobotnie). Ponadto PMSz pomaga uzu-
pełniającym szkołom przedmiotów ojczystych (zarówno jeśli chodzi 
o zakładanie, jak i funkcjonowanie takich placówek oraz prowadzi dzia-
łania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (m.in. poprzez 
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organizację szkoleń, warsztatów). Ponadto instytucja prowadzi Centrum 
Egzaminacyjne, oferujące możliwości zdawania egzaminów z  języka 
polskiego.

Adres: 238 King Street, Londyn W6 0RF
Telefon: +44 20 8741 1993 
E-mail: pms@polskamacierz.org 
Strona internetowa: https://polskamacierz.org/pl/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/PMSLondyn/ 
Twitter https://twitter.com/PolskaMacierz 

20. Polish Millennium House w Birmingham

Opis działalności: Katolicki dom kultury, stanowiący lokalne centrum 
Polonii od 1962 r. Jest najstarszym w Wielkiej Brytanii domem polskim 
zbudowanym od podstaw. Stanowi bazę dla działalności wielu organiza-
cji np. harcerstwa, zespołów folklorystycznych, klubów dziecięcych, klu-
bów seniorów, poradni rodzinnej, grup wsparcia. Centrum wynajmuje 
sale na imprezy okolicznościowe, czy lokale dla działalności usługowej.

Adres: 5 Bordesley Street, Birmingham B5 5PH
Telefon: +44 7484 074786
E-mail: polishmillenniumhouse@gmail.com
Strona internetowa: http://www.polishmillenniumhouse.org.uk/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/PolskieCentrumPMH/ 

21. Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii

Opis działalności: Misja powstała w  1894  r. i  koordynuje duszpaster-
stwo polonijne na terenie Anglii i Walii. Obecnie obejmuje prawie 70 pa-
rafii i  200 miejscowości gdzie regularnie odprawiane są msze święte 
w języku polskim
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Adres: 2-4 Devonia Road, Islington, London N1 8JJ
Telefon: +44 20 7226 3439
E-mail: chancellor@pcmew.org 
Strona internetowa: https://www.pcmew.org/ 

22. Polish Proffesionals in London

Opis działalności: Zrzeszenie pracujących w Londynie polskich specjali-
stów z różnych branż. Stowarzyszenie zabiera głos w sprawach dotyczą-
cych Polaków za granicą m.in. organizując szereg spotkań, warsztatów. 
Organizacja stworzyła program mentoringowy dla studentów noszący 
nazwę PoProstu. PPL ma siedzibę w Ognisku Polskim.

Adres: 114 Kings Court, London W6 0RW
E-mail: Kontakt przez media społecznościowe
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/PolishProfessionalsLondon; 
Grupa na Facebook: https://pl-pl.facebook.com/groups/4745147762/
Twitter: https://twitter.com/plprofessionals 
LinkedIn: https://uk.linkedin.com/in/polish-professionals-in-lon-

don-232a2620 

23. Polish Society Belfast

Opis działalności: Stowarzyszenie jest jednym z projektów prowadzo-
nych przez Centrum Coolturalni w Belfaście. Polish Society Belfast stara 
się promować polską historię, szczególnie okresu II wojny światowej. 
W tym celu PSB organizuje i współorganizuje imprezy rocznicowe, oko-
licznościowe, zajęcia dla młodzieży, a także np. anglojęzyczne wystawy 
poświęcone polskiemu udziałowi w II wojnie światowej. Przez wiele lat 
PSB współpracowało z  miejscowym Muzeum War Years Remembered 
pomagając w organizacji polskiej stałej ekspozycji. Kolejnym celem sto-
warzyszenia jest promowanie aktywności politycznej Polaków w Irlandii 
Północnej. 
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Adres: 1 Stranmills Embarkment, Belfast BT7 1QW
Telefon: +44 793 898 7850
E-mail: polishsocietybelfast@outlook.com 
Strona internetowa: https://cooltura.org.uk/polish-society-belfast/
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/PolishSocietyBelfast/ 

24. Polska YMCA w Londynie

Opis działalności: Chrześcijańska organizacja charytatywna prowadzą-
ca wiele inicjatyw pomocowych. Wolontariusze wspierają m.in. domy 
opieki, bezdomnych, osoby samotne, chore. YMCA organizuje obozy dla 
młodzieży polonijnej, które co roku odbywają się na terenie Polski. Pro-
wadzi również zespół Mazury Dance Company.

Adres: 20 Gunnersbury Avenue, Ealing Common, London W5 3QL
Telefon: +44 7990 826406
E-mail: polskaymcalondon@gmail.com 
Strona internetowa: https://www.polskaymcalondon.com/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/polskaymcagb/ 
Instagram: https://www.instagram.com/polskaymcagb/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7QckAjJDzykXpicSYb-

f7GA 

25. Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie

Opis działalności: POSK założony został w  1964  r. z  inicjatywy prof. 
Romana Ludwika Wajdy – pierwszego przewodniczącego organizacji. 
W 1974 r. POSK zyskał nową siedzibę przy King Street w Londynie, gdzie 
znajduje się do dnia dzisiejszego. Ośrodek odgrywa ogromną rolę dla Po-
laków na Wyspach Brytyjskich, a szczególnie w samym Londynie. Mno-
gość działań i form aktywności sugeruje przypisanie mu miana centrum 
społeczności polskiej w Londynie. POSK prowadzi działalność społeczną 
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oraz kulturalną. Budynek przy King Street stanowi jednocześnie siedzibę 
dla wielu polskich organizacji: Biblioteki Polskiej, Teatru, Polskiego Uni-
wersytetu na Obczyźnie. POSK gości wiele osobistości nauki, kultury, jest 
miejscem niezliczonych spotkań, konferencji, wystaw i  imprez groma-
dzących i integrujących nowe pokolenia Polaków.

Adres: 238-246 King Street, Londyn W6 0RF
Telefon: +44 20 8741 1940
E-mail: admin@posk.org 
Strona internetowa: http://posk.org/pl/glowna-strona/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/posklondyn
Twitter: https://twitter.com/posklondon 

26. Polski Uniwersytet na Obczyźnie 

Opis działalności: Założony w Paryżu w 1939 r. jako Uniwersytet Polski 
za Granicą. W okresie II wojny światowej i komunizmu w Polsce, umoż-
liwiał naukę Polakom przebywającym na emigracji. Skupiał wybitnych 
naukowców, będących poza krajem, np. historyków Oskara Haleckiego, 
Mariana Kukiela, Henryka Paszkiewicza. Nadał ponad 100 osobom tytuł 
magistra i ponad 120 stopień doktora. Obecnie kontynuuje działalność 
naukową, prowadząc seminaria, studia podyplomowe, czy kurs kultury 
polskiej. Posiada własne wydawnictwo „PUNO Press”. 

Adres: 238-246 King Street, London W6 0RF
Telefon: +44 20 8846 9305
E-mail: info@puno.ac.uk 
Strona internetowa: https://puno.edu.pl/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/LondynPuno/ 
Twitter: https://twitter.com/puno_ac_uk 
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27. Polskie Radio Londyn 

Opis działalności: Powstałe w 2006 r. radio jest jedyną rozgłośnią pol-
skojęzyczną w Wielkiej Brytanii. Z  informacji na stronie wynika, iż po-
tencjalnie radia słucha około 350 tys. osób dziennie. Właścicielem stacji 
jest spółka Sara-Int., jedno z największych przedsiębiorstw polonijnych 
w Wielkiej Brytanii. Polskie Radio Londyn współpracuje z największymi 
wytwórniami muzycznymi w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Radio od po-
czątku swojego istnienia realizuje misję kulturalną wśród brytyjskiej Po-
lonii. Co roku zaprasza polskich artystów, którzy występują na imprezach 
organizowanych przez radio w Londynie, a także innych miastach Anglii.

Adres: Unit 8 Odeon Parade, 480 London Road TW7 4RL
Telefon: +44 20 8560 2626 
E-mail: redakcja@prl24.co.uk 
Strona internetowa: https://prl24.co.uk/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/PRL24.co.uk/

28. Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie

Opis działalności: Założone w 1950 r. przez Polską Radę Naukową w ce-
lach: szerzenia i popierania nauki polskiej na obczyźnie, koordynowania 
i rozwijania polskiej działalności naukowej, czuwania nad jej rozwojem 
i potrzebami oraz prowadzenia spisu zarówno towarzystw naukowych, 
jak i  badaczy przebywających poza Polską. PTNO organizuje odczyty, 
spotkania oraz prowadzi działalność wydawniczą.

Adres: 238-246 King Street, London W6 0RF
Telefon: +44 20 8563 7674
E-mail: biuro@ptno.org 
Strona internetowa: http://www.ptno.org/ 
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29. Scottish Polish Cultural Association Edinburgh

Opis działalności: Celem SPCA jest przybliżenie Szkotom Polski oraz 
polskiej kultury i uczynienie Szkocji bardziej dostępną dla polskich gości 
i emigrantów. SPCA organizuje wystawy, przedstawienia, wycieczki i im-
prezy takie jak wykłady, spotkania, uroczystości narodowe.

E-mail: formularz na stronie internetowej
Strona internetowa: https://www.scotpoles.co.uk/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/scotpoles/

30. SOS Polonia Southampton

Opis działalności: Celem stowarzyszenia jest integracja imigrantów 
z  krajów Europy Środkowo-Wschodniej przebywających na terenie 
Wielkiej Brytanii. SOS Polonia bezpłatnie udziela porad dotyczących np. 
zatrudnienia, spraw mieszkaniowych, podatkowych, ochrony zdrowia 
i innych. W zakresie zadań stowarzyszenia w kontekście obsługi intere-
santów pozostaje także kontakt z urzędami lub placówkami. W tym celu 
oferuje usługi rzecznika społecznego, wspierającego imigrantów pod-
czas wizyt właśnie w urzędach, bądź u lekarza. SOS Polonia zajmuje się 
rocznie ponad 6 tysiącami spraw. Współpracuje z Ambasadą i Konsula-
tem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. SOS Polonia pro-
wadzi też lekcje języka angielskiego.

Adres: 32 Queen’s Terrace, Southampton SO14 3BQ
E-mail: info@sospolonia.net 
Strona internetowa: https://sospolonia.net/en/sos-polonia/ 
Media społecznościowe 
Facebook: https://www.facebook.com/POLACYwSouthampton/ 
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31.  Stowarzyszenie im. Gen. Sikorskiego w Glasgow  
oraz Dom Polski im. Gen. Sikorskiego w Glasgow 
(Sikorski Polish Club) 

Opis działalności: Lokalne centrum Polonii w  Glasgow. Dom powstał 
w roku 1954 i otrzymał imię na cześć gen. Władysława Sikorskiego, któ-
rego upamiętniono też w  Domu Polskim rzeźbami i  obrazami z  jego 
podobizną. Stowarzyszenie prowadzi Dom Polski, w którym odbywa się 
wiele imprez kulturalnych, okolicznościowych, prelekcji ludzi środowisk 
naukowych, twórczych, a także projekcji filmowych i występów muzycz-
nych. Zrzeszenie im. Gen Sikorskiego proponuje także ofertę kursów 
językowych (języka polskiego i angielskiego) na różnych poziomach za-
awansowania. W Domu Polskim znajduje się biblioteka.

Adres: 5 Parkgrove Terrace, Glasgow G3 7SD
Telefon: +44 141 339 1368 
E-mail: secretary@sikorskipolishclub.org.uk 
Strona internetowa: https://www.sikorskipolishclub.org.uk/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/SikorskiPolishClub/ 

32.  Stowarzyszenie Młodzieży Patriotycznej w Wielkiej 
Brytanii „Patriae Fidelis” 

Opis działalności: Stowarzyszenie powstało w 2011 r. Posiada kilka od-
działów na terenie Anglii. Organizuje imprezy patriotyczne – szczególnie 
w święta narodowe, akcje charytatywne, troszczy się o groby polskich 
żołnierzy. Głównym celem stowarzyszenia jest obrona dobrego imie-
nia Polski i Polaków. Patriae Fidelis posiada bardzo dobrze prowadzony 
profil na Facebooku, na którym jest zamieszczana duża liczba postów 
o tematyce historycznej. Profil cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
(prawie 150 tys. polubień).

E-mail: info@patriaefidelis.pl 
Strona internetowa: http://patriaefidelis.pl/inne/napisali-o-nas/ 
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Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/PatriaeFidelis 
YouTube: https://www.youtube.com/user/PatriaeFidelis 

33. Studium Polski Podziemnej 

Opis działalności: Instytucja o ogromnym znaczeniu dla badań nad hi-
storią Polski XX wieku, szczególnie okresu II wojny światowej. Studium 
Polski Podziemnej zostało utworzone w  roku 1947 przez środowisko 
byłego wyższego dowództwa Armii Krajowej w celu gromadzenia ma-
teriałów związanych z  Polskim Państwem Podziemnym. Udostępnia 
badaczom i  osobom zainteresowanym swój niezwykle bogaty zbiór 
archiwaliów (Archiwum SPP dysponuje około 90 zespołami o  łącznej 
objętości 250 m.b. akt). Posiada bardzo dużo materiałów związanych ze 
strukturami i działalnością Armii Krajowej. SPP prowadzi również dzia-
łalność wydawniczą oraz popularyzuje wiedzę o historii Polski lat 1939-
1956. Biblioteka ma ponad 10 tys. woluminów, w szczególności sporo 
pozycji podejmujących zagadnienia związane z AK i stosunkami polsko-
-żydowskimi. Studium zgromadziło skromny zbiór muzealiów, ofiaro-
wanych najczęściej jako darowizny lub depozyty, m.in. są to pieczęcie, 
odznaczenia, odznaki, czy części umundurowania. Członek Stałej Konfe-
rencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie. 

Adres: 11 Leopold Road, London W5 3PB
Telefon: +44 20 8992 6057
E-mail: info@studium.org.uk 
Strona internetowa: https://www.studium.org.uk/index.php/pl/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/StudiumPolskiPodziemnej/ 

34. The Frederic Chopin Polish Centre of Edinburgh

Opis działalności: The Frederic Chopin Polish Centre of Edinburgh 
to centrum kultury i  edukacji z  ofertą skierowaną do edynburskiej 
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i  szkockiej Polonii. Prowadzi przedszkole oraz szkołę polską dla dzieci 
i młodzieży, której misją jest wychowanie w duchu patriotyzmu i dumy 
z przynależności do narodu polskiego oraz przekazywanie polskich tra-
dycji młodemu pokoleniu.

Adres: 11 Johns Place, Edinburgh EH6 7EL
Telefon: +44 7725 471259
E-mail: info@pce-chopin.org
Strona internetowa: https://www.pce-chopin.org/ 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/pcechopin/ 

35.  The Relief Society for Poles  
(Towarzystwo Pomocy Polakom)

Opis działalności: Towarzystwo Pomocy Polakom to organizacja cha-
rytatywna, która wyłoniła się w połowie lat 40. z Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Londynie. Pierwszym prezesem organizacji pod nową nazwą 
była Helena Sikorska, żona gen. Władysława Sikorskiego. Towarzystwo 
podejmuje działania na rzecz Polaków w Zjednoczonym Królestwie tak 
określając swoje zadania: niesienie ulgi w ubóstwie, cierpieniu i chorobie 
fizycznej oraz mentalnej, promocja edukacji i szerzenie chrześcijańskie-
go dziedzictwa. Na swojej stronie Towarzystwo zamieściło listę organiza-
cji, do których Polacy mogą się zwrócić z różnego rodzaju problemami. 
Członek Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii.

Adres: 55 Princes Gardens, Knightsbridge, London SW7 2PG
E-mail: office@tpp.london 
Strona internetowa:  https://www.tpp.london/pl/strona-glowna-towa-

rzystwo-pomocy-polakom-relief-society-for-po-
les-tpp-london/ 
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36. Tydzień Polski

Opis działalności: Kontynuator tradycji „Dziennika Polskiego i Dzienni-
ka Żołnierza”, największego pisma polskiej emigracji politycznej po 1939 
roku. „Tydzień Polski” powstał w 1959 roku jako dodatek społeczno-kul-
turalny do DPiDZ. W obecnej formule funkcjonuje od 2005 roku, kiedy 
to zamknięto DPiDZ. Obecnie TP jest pismem popularnym wśród Polonii 
brytyjskiej, publikuje artykuły z bardzo różnych dziedzin, będąc gazetą 
informacyjną, która zachowuje pamięć o  dziedzictwie emigracji poli-
tycznej po 1939 roku. Angażuje się w wiele inicjatyw i patronuje wielu 
wydarzeniom z życia Polaków na Wyspach Brytyjskich.

Adres: 238-246 King Street, London W6 0RF
Telefon: +44 20 8222 8777 
E-mail: tydzien@tydzien.co.uk 
Strona internetowa: http://www.tydzien.co.uk/
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/DziennikPolskiUK/

37. White Eagle Club Londyn (Klub Orła Białego)

Opis działalności: Klub Orła Białego jest nie tylko znaną od dziesięciole-
ci polską restauracją, lecz również miejscem wykładów, prelekcji, imprez 
polonijnych, okolicznościowych, słowem: ważnym miejscem spotkań na 
mapie „polskiego Londynu”. Wielokrotnie gościł zarówno ludzi kultury, 
sztuki, pisarzy, jak i  wybitne osobistości polskiego życia publicznego

Adres: 211 Balham High Road, London SW17 7BQ
Telefon: +44 20 8672 1723
E-mail: info@whiteeagleclub.co.uk 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/kluborlabialego/?locale=pl_PL 



106 Wielka Brytania

38. Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

Opis działalności: Największa federacja organizacji polonijnych na 
świecie. Początki Zjednoczenia datuje się na rok 1946. W tej chwili należy 
do niego ponad 60 organizacji, w tym właściwie wszystkie najważniejsze 
dla emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii zrzeszenia. ZPWB ma swoją sie-
dzibę w londyńskim POSK.

Adres: 238-246 King Street, Hammersmith, London W6 0RF 
Telefon: +44 208 741 16 06
E-mail: office@zpwb.org.uk
Strona internetowa: http://www.zpwb.org.uk/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/zjednoczenie.polskie/ 

39. Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Opis działalności: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie powstał tuż 
po zakończeniu II wojny światowej. Od tamtego czasu zrzesza nie tyl-
ko ludzi pióra mieszkających poza granicami Polski, ale również tych 
w kraju, którzy zajmują się problematyką emigracyjną. Celem Związku 
jest reprezentowanie polskiej społeczności pisarskiej na terenie Wielkiej 
Brytanii, obrona interesów i praw autorskich swoich członków, pomaga-
nie w nawiązywaniu kontaktów zawodowych z pisarzami innych krajów, 
propagowanie literatury polskiej, przede wszystkim powstającej poza 
Polską, na świecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej. ZPPnO 
organizuje spotkania literackie, wykłady, wieczory poezji. Wydaje pismo 
„Pamiętnik Literacki”. 

Adres: POSK, 238-246 King Street, London W6 0RF
E-mail: bzowska.budd@gmail.com
Strona internetowa: http://www.zppno.org/ 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/ZPPnO/ 
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1.  Fundacja Rzymska im. Margrabiny 
J. S. Umiastowskiej

Opis działalności: Założona w 1944 r. przez margrabinę Janinę Umia-
stowską fundacja dokumentuje i upamiętnia obecność Polaków we Wło-
szech. Współpracuje z  instytucjami nauki i  kultury w  Polsce. Prowadzi 
działalność wydawniczą w ramach serii „Polonica włoskie – Polonica in 
Italia”. Archiwum fundacji gromadzi różnorodne dokumenty, tak kolek-
cje prywatne (chociażby spuścizna założycielki fundacji), jak i instytucji 
(np. archiwum Fundacji Umiastowskich). Fundacja posiada bibliotekę 
bogatą w  wydawnictwa 2 Korpusu i  poloniki włoskie (stan wg. strony 
archiwa.org to ok. 15 tys. pozycji). Członek Stałej Konferencji Muzeów 
Archiwów i Bibliotek na Zachodzie.

Adres: Via Piemonte 117, 00187 Roma
Telefon: +39 06 481 42 63
E-mail: fumiast@gmail.com; fumiast@tiscali.it
Strona internetowa:  https://www.mabpz.org/instytucje/w-grupie/

instyucje-mabpz-filtruj/fundacja-rzymska-hrabi-
ny-umiastowskiej

2. Instytut dla Polonii w Neapolu

Opis działalności: Zajmuje się promocją Polski i  jej kultury oraz stara 
się kreować pozytywny wizerunek Polaków w Kampanii. Wspiera także 
dialog międzykulturowy i między organizacjami polonijnymi. Aktywnie 
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współpracuje z  organizacjami polonijnymi z Włoch i  całej Europy oraz 
z lokalnymi władzami. Instytut organizuje spotkania Polonii, imprezy in-
tegracyjne, festyny. Zwraca dużą uwagę na edukację dzieci, prowadząc 
w tym celu szkołę sobotnią, gdzie uczą się języka i kultury polskiej.

Telefon: +39 79 731 608
E-mail: info@istitutopolonia.it
Strona internetowa: http://www.istitutopolonia.it 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/instytut.polonii

3.  Muzeum Pamięci 2 Koprusu Polskiego  
na Monte Cassino i Fundacja Muzeum Pamięci  
2 Korpusu Polskiego

Opis działalności: Muzeum, prowadzone przez Fundację 2 Korpusu 
Polskiego zostało otwarte (po trzyletniej budowie) w 70. rocznicę bitwy 
o Monte Cassino. Muzeum upamiętnia żołnierzy 2 Korpusu Polskiego im. 
gen. Andersa i  ukazuje ich historię począwszy od wywózki na Syberię 
w 1940 i 1941 r., proces formowania Armii Polskiej w ZSRR, ewakuację 
na Bliski Wschód a następnie udział w walkach frontowych we Włoszech. 
Porusza także temat emigracji powojennej żołnierzy, albowiem tylko 
część z nich wróciła do Polski. Fundacja natomiast powstała w grudniu 
2014 r., założona przez Związek Polaków we Włoszech. Jej podstawo-
wym zadaniem jest prowadzenie Muzeum, czyli bieżąca administracja 
budynkiem oraz dbanie o ekspozycję. Fundacja prowadzi także projekt 
opracowywania notek biograficznych żołnierzy polskich, którzy polegli 
we Włoszech i pochowani są na polskich cmentarzach wojennych.

Adres:  Muzeum: Via Montecassino, 03043 Cassino FR; Fundacja: Via Pie-
monte 117, 00187 Roma.

Telefon: +39 06 481 4263
E-mail: info@fondazionemm2c.org
Strona internetowa: www.fondazionemm2c.org/pl
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Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/Muzeum-Monte-Cassino-12410 

6664925280/

4. Ognisko Polskie w Turynie

Opis działalności: Najstarsza organizacja Polonii włoskiej w 2019 r. ob-
chodziła 70-lecie istnienia. Powołano ją w 1949 r., a utworzona została 
przez byłych żołnierzy polskiego 2 Korpusu. Do 1993 r. nie była formalnie 
zarejestrowana. W tej chwili do stowarzyszenia należy około 200 osób, 
w większości dzieci i wnuków weteranów 2 Korpusu. Posiada dobrze za-
chowane archiwum obejmujące dokumenty z działalności Ogniska.

Adres: Via Giannone,4 1012 Torino 
Telefon: +39 37 079 603
E-mail: polonia.turyn@libero.it

5.  Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu  
Jana Pawła II 

Opis działalności: Ośrodek jest instytucją należącą do Fundacji Jana 
Pawła II. Jego celami są dokumentacja i studia nad pontyfikatem Jana 
Pawła II. Aby realizować te cele ośrodek: 
1) prowadzi bibliotekę o  wielkości ponad 30 tys. woluminów, mającą 

w wyposażeniu książki dedykowane papieżowi oraz dotyczące jego 
nauczania, 

2) prowadzi archiwum przechowujące dokumenty dotyczące okresu 
krakowskiego Karola Wojtyły, akta IPN, kazania, memoriały do ów-
czesnych władz, 

3) prowadzi muzeum, które posiada eksponaty ofiarowane papieżowi 
przy okazji wizyt apostolskich czy audiencji, 

4) organizuje lub współorganizuje międzynarodowe sympozja i spotka-
nia dotyczące osoby i nauczania Jana Pawła II. Ośrodek ma siedzibę 
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w Domu Jana Pawła II w Rzymie. Członek Stałej Konferencji Muzeów, 
Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Adres: Via Cassia 1200, 00189 Roma 
Telefon: +39 06 303 65 181
E-mail: info@jp2doc.org
Strona internetowa: http://jp2doc.pl 
Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/OsrodekPontyfikatuJP2 

6. Papieski Instytut Studiów Kościelnych 

Opis działalności: Instytucja powstała w 1958 r. w Rzymie, z inicjatywy 
kard. Wyszyńskiego. Początkowo (do 1970 r.) funkcjonowała pod nazwą 
Instytut Studiów Kościelnych. PISK, prowadzony przez Zakon Jezuitów, 
zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem i udo-
stępnianiem materiałów z  zakresu działalności Kościoła w  Polsce oraz 
na terenach jego oddziaływania w  ciągu wieków. Interesuje się także 
materiałami dotyczącymi ogólnie historii Polski. Gromadzi także zarów-
no spuścizny instytucji, jak i osób prywatnych. Ogółem zasób archiwum 
liczy 115 m.b., a księgozbiór biblioteki 50 tys. tomów. Członek Stałej Kon-
ferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

Adres: Piazza B. Cairoli 117, 00186 Roma 
Telefon: +39 688 037 50 
E-mail: romapise@gmail.com 
Strona internetowa: https://pisk.jezuici.pl 

7. Związek Polaków w Mediolanie

Opis działalności: Powstał w  1996  r. Stawia sobie kilka celów: utrzy-
manie silnego ducha patriotycznego oraz ścisłych i trwałych kontaktów 
z Polską; podtrzymywanie i rozwijanie idei solidarności i braterstwa mię-
dzy członkami Związku; rozwijanie, promowanie, wspomaganie i  pro-
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wadzenie studiów i badań w dziedzinie historii, nauki i kultury polskiej; 
pogłębianie i  umacnianie więzi, które od wieków łączą narody Polski 
i  Włoski, poprzez rozpowszechnianie w  społeczeństwie włoskim zna-
jomości dorobku historyczno-kulturalnego Polski oraz propagowanie 
coraz aktywniejszego udziału Polaków w  życiu społeczno-kulturalnym 
Włoch. Chcąc realizować te zadania związek organizuje uroczystości 
upamiętniające ważne wydarzenia historyczne oraz wybitne osobisto-
ści, które na trwałe zapisały się w kulturze polskiej, organizuje sympozja, 
koncerty, kursy języka i  literatury polskiej, a  także podejmuje inicjaty-
wy mające na celu integrację Polaków z Włochami. Członek Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych.

Adres: Via Raffaello Sanzio 22, Mediolan 
Telefon: +39 366 41 30 409
E-mail: info@polonia-milano.org 
Strona internetowa:  http://www.polonia-milano.org/index.php?page=1 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://www.facebook.com/associazionedeipolacchiamilano/ 

8. Związek Polaków we Włoszech 

Opis działalności: Federacja skupiająca stowarzyszenia i  instytucje 
polsko-włoskie we Włoszech (w tej chwili należą do niej 23 organiza-
cje). Członek Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Wydaje półrocz-
nik Biuletyn Informacyjny „Polonia Włoska”. Przedstawiciele uczestniczą 
w wydarzeniach z życia Polonii włoskiej. ZPwW ma siedzibę w budynku 
Fundacji im. Hrabiny Umiastowskiej.

Adres: Via Piemonte 117, 00187 Roma 
Telefon: +39 6 481 42 63
E-mail: https://polonia-wloska.org/pl/kontakt/ 
Strona internetowa: https://polonia-wloska.org/pl; 
Media społecznościowe: 
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/polacchiitalia 
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