
Stowarzyszenie «Kulturalna Europa» powstało w Paryżu aby 
kultywować to, co w każdym narodzie najcenniejsze – jego 
kulturę i sztukę. Są wśród nas artyści ale też ludzie, dla któ-

rych obcowanie z pięknem jest sprawą ważną i pasjonującą.  
 Naszym celem jest promowanie wydarzeń, które dostarczają 
niezapomnianych doznań estetycznych i związanych w nimi twór – 
ców, ludzi często skromnych, bez których życie byłoby bardzo pro- 
zaiczne. W powodzi informacji dostarczanych nam przez mass-media, 
w obliczu coraz większej komercjalizacji sztuki, stanowimy nieza-
leżną grupę twórczą, biorąc w obronę najbardziej wrażliwe jednostki.
 Naszemu celowi służy Gazeta Paryska – nowe pismo kultural-
no - społeczne, przeznaczone nie tylko dla polskiej emigracji na 
świecie ale również dla tych, dla których Polska nie jest wyłącznie 
punktem na mapie.

L’Association Kulturalna Europa a été créé à Paris afin de cultiver 
ce que chaque nation a de plus precieux – sa culture et son art. 
Il y a entre nous des artistes, mais aussi des personnes pour qui 

le contact avec la beauté est une chose importante et passionante.  
 Notre but c’est de promouvoir des évenements qui nous enrichissent 
d’experiences estétiques innoubliables et nous rapprochent des persona- 
ges liés à ses évenements. Ce sont très souvent des gens modestes, sans 
lesquels la vie serrait beaucoup moins poétique. Dans le deluge des infor- 
mations transmises par les media et une tendance de plus en plus forte 
à comercialiser l’art, nous constituons un groupe de création indepen-
dant, protegeant les personalités les plus sensibles. 
 Au service de cet ambition se trouve Gazeta Paryska – nouvelle revue 
socio-culturelle, dédié non seulement à l’emigration polonaise dans  
le monde, mais aussi à tous ceux, pour qui la Pologne n’est pas 
seulement un point sur une carte.
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