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W dniach 3-7 listopada br. Francja była organizatorem Kongresu FISAIC ( Federacji 

Stowarzyszeń Kulturalnych i Intelektualnych Kolejarzy) . 

Wydarzenie to miało miejsce w Strasbourgu, mieście, w którym 70 lat temu powstała ta 

organizacja. W związku z powyższym impreza  była połączona z obchodami rocznicowymi  

siedemdziesięciolecia FISAIC-u. 

 

Do Strasbourga przyjechali przedstawiciele 14 krajów tej organizacji (Austrii, Belgii, Danii, 

Niemiec, Szwajcarii, Grecji, Rumunii, Czech, Bułgarii, Węgier, Polski, Norwegii, Francji, 

Luksemburga ). W sumie 34 osoby. Polskę reprezentowała przewodnicząca Komisji Kultury 

Maria Ogonowska. 

 

Obrady otworzył dotychczasowy V-ce Prezydent FISAIC Kurt Neurwith, który po powitaniu 

delegatów omówił ostatnie lata działania tej organizacji w dobie pandemii Covid-19. 

Następnie sekretarz Barbara Sciesinski  wraz z Ewangelią z Grecji zaprezentowały film o 

wydarzeniach i imprezach FISAIC. Kolejną sprawą poruszoną na Kongresie był budżet 

organizacji, prezentowany przez Pedro Neuenschwandera , który zajmuje się księgowością. 

Potem każdy z ucestników opowiedział o sytuacji kultury kolejowej we własnym kraju. 

Ze sprawozdania Romana Sterby koordynatora Komisji Technicznych wynika, że w ostatnim 

roku odbyły się 4 międzynarodowe imprezy, a mianowicie: 

− kongres Esperanto w Czechach 

− turniej brydża w Niemczech 

− konkurs malarstwa w Niemczech 

− przegląd filmów w Niemczech  

przy 3 odwołanych ze względu na brak uczestników (przegląd chórów, festiwal folkloru, zlot 

radio amatorów).  

Ze względu na stały ubytek kolejowych zespołów i grup artystycznych padła propozycja, aby 

połączyć komisje orkiestr i chórów, a może nawet i folkloru. 

 

Zostały wybrane nowe władze FISAIC, a mianowicie: 

− Prezydentem został Kurt Neurwith z Austrii 

− V-ce Prezydentem – Guy Greiveldinge z Luksemburga 

− Sekretarzem Evangelia z Grecji 

− księgowością nadal zajmuje się Pedro Neuenschwander ze Szwajcarii 

 

Statuetką Venus of Arles zostały nagrodzone Niemcy. 

Honorowe członkostwo FISAIC otrzymali: 

− wieloletni przewodniczący Komisji Malarstwa- Charles Chiers z Belgii. 

− wieloletni przewodniczący Komisji Chórów- Dieter Jahnke z Niemiec 

Natomiast wśród nagrodzonych medalami honorowymi FISAIC znalazł się Wiesław Libner 

z Polski- wieloletni działacz kolejowego Esperanto ( zarówno na forum krajowym , jak i 

międzynarodowym). 



 

Następny Kongres FISAIC jest planowany w Danii w terminie 21-24 września 2023 r. 

W 2023 r  planowane są: 

− wystawa fotografii w Baden w Austrii w 24-7 sierpnia 

− kongres Esperanto w Antwerpii w dniach 6-12 maj 

− wystawa modelarstwa w Opawie w Czechach 

 

Pobyt we Francji był wzbogacony o następujące wydarzenia kulturalne: 

− koncert młodych muzyków z Niemiec 

− koncert chóru z Luksemburga 

− występy zespołu folklorystycznego z Niemiec 

− wystawę malarstwa, fotografii i numizmatów z różnych państw FISAIC 

(w tym z Polski) 

− wystawę prac kolejarzy Alzacji 

a także o wycieczki: 

− do Parlamentu Europejskiego 

− zwiedzanie Strasburga, płynąc łodzią po sieci kanałów 

− wycieczkę po Alzacji 

 

 Maria Ogonowska 


