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I Międzynarodowy Konkurs 
Poezji dedykowany naszemu 
zmarłemu Papieżowi Janowi 
Pawłowi II i zatytułowany 
„Który jesteś w Niebie”. Na 
konkurs należy nadesłać 
3 wiersze tematyczne i 3 na 
dowolny temat. Dlugość 
każdego z wierszy nie 
powinna przekraczać 2 stron 
maszynopisu. Prace powinny 
być nadesłane na czystym, 
białym papierze formatu A4, 
w jednym egzemplarzu. Pre-
ferowany jest wydruk kom-
puterowy. Każdy wiersz musi 
być na osobnej stronie, na 
której również powinno zna-
leźć się imię, nazwisko i adres 
autora. Zgłoszeniu  powinien 
towarzyszyć list przewodni 
z imieniem, nazwiskiem i 
adresem uczestnika kon-
kursu, a także krótką notą 
biograficzną oraz wpisowe 
w wysokości 20 USD. Można 
je przesyłać w formie czeku, 
Money Order lub gotówki (nie 
dotyczy członków Akademii). 
Prace konkursowe należy 
przesłać drogą pocztową na 
adres: Polish American Poets 
Academy, P.O.Box 3214, Wal-
lington, NJ 07057-3214 (do-
tyczy osob niezrzeszonych 
w Akademii). Członkowie 
Akademii mogą przesyłać 
swoje prace konkursowe za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej. Termin nadsy-
łania prac upływa z dniem 
30 czerwca 2005 r. Główna 
nagroda wynosi $500. Naj-
lepsze prace konkursowe 
złożą się na drugą książkę 
dedykowaną Papieżowi, 
której wydanie planuje się 
na maj 2006 r. (pierwsza pt. 
„Cały Twój Maryjo” pojawiła 
się obecnie w sprzedaży i jej 
cena wynosi $30). 
Polish American Poets Acade-
my PO Box 3214, Wallington, 
New Jersey  07057-3214
Tel/Fax. 201-933-8035
email: alexzb@microdsi.net,  
 www.poetsacademy.com

Chrześcijańskie Centrum 
Krzewienia Kultury, Tradycji 
i Języka Polskiego w Niem-
czech zaprasza dzieci i mło-
dzież ze Stuttgartu i okolic do 
wzięcia udziału w konkursie. 
Tematem konkursu jest 
„Polska w Europie”, a właści-
wie wszystko, co się dzieciom 
i młodzieży z tą tematyką 
kojarzy. 
Do końca maja Chrześcijań-
skie Centrum czeka na prace 
nawiązujące do tej tematy-
ki, takie jak opowiadania, 
wiersze, obrazki, wyklejanki, 
rzeźby z plasteliny...
Można je przynosić lub 
przysyłać do Polskiej Misji 
Katolickiej w Stuttgarcie, 
Bahnhofstr. 14-18, 70372 
Stuttgart (Bad - Cannstatt) 
tel. 0711/564184.
Na uczestników konkursu 
czekają atrakcyjne nagrody, 
które wręczone zostaną pod-
czas uroczystego spotkania. 
Odbędzie się ono 18 czerwca 
o godz. 11 w siedzibie PMK w 
Stuttgarcie. 

W dniach od 29. kwietnia do 
1. maja 2005 w Innsbrucku 
odbył się 6. Zlot Polonii 
Austriackiej – Tyrol 2005. 
Pomysłodawcą i głównym 
patronem corocznych 
zlotów austriackiej Polonii 
jest Wspólnota Polskich 
Organizacji w Austrii “Forum 
Polonii” z siedzibą w Wied-
niu. W tym roku zaszczyt 
organizacji zlotu przypadł 
Związkowi Polaków w Tyrolu 
“Strzecha”. Zlot Polonii to 
możliwość do bliższego, 
wzajemnego poznania się 
Polonusów mieszkających 
w różnych częściach Austrii, 
jak również możliwość 
przedstawienia innym orga-
nizacjom własnego polo-
nijnego dorobku i przede 
wszystkim  możliwość 
zaprezentowania naszej, 
jakże bogatej polskiej 
kultury miejscowej, w tym 
wypadku tyrolskiej publicz-
ności. Innsbruck jest mia-
stem partnerskim Krakowa, 

a dotychczasowa współpra-
ca jak podkreślają miejscowi 
politycy jest wzorem dla 
innych tego typu układów 
partnerskich. 
Uroczyste otwarcie zlotu  
nastąpiło w wytwornej Sali 
Mieszczańskiej w Starym 
Ratuszu w Innsbrucku. 
Zebranych przywitali Tade-
usz Oliwiński – kierownik 
Wydziału Konsularnego 
przy Ambasadzie Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Austrii, 
Eugen Sprenger – wicebur-
mistrz miasta Innsbrucku, 
wielki przyjaciel Polski i Po-
laków i Kazimierz Pawełek 
– senator, członek Komisji 
Emigracji i Polaków za Gra-
nicą. Oficjalnego otwarcia 
zlotu dokonał Andrzej Lech 
– nowowybrany prezes 
Wspólnoty Polskich Orga-
nizacji w Austrii “Forum 
Polonii”. 
W części artystycznej otwie-

rającego wieczory mieliśmy 
możliwość zapoznania się 
z najnowszą książką pt. 
“Gebrauchsanweisung für 
Polen” Radka Knappa - 
urodzonego w Warszawie 
austriackiego pisarza, który 
jak sam o sobie twierdzi 
nie wyjechał dobrowolnie 
z Polski, bo jako małego 
chłopca wzięła go ze sobą 
w świat mama. O muzyczną 
oprawę wieczoru składają 
się ze starych, dobrych 
ballad z repertuaru Maryli 
Rodowicz, Perfectu, Pod 
Budą i innych wykonawców, 
zadbali Radek Radziwon 
i Sebastian Chmiela, dwaj 
misjonarze Kombonianie 
studiujący akurat na uniwer-
sytecie w Innsbrucku.
Następnie z Sali Mieszczań-
skiej przemieściliśmy się do 
pobliskiej Sali Katedralnej, 
gdzie ma miejsce wystawa 
Joanny Sabiny Pisańskiej, 
polskiej malarki zamiesz-
kałej od lat w Tyrolu, która 

w swoim dorobku ma 
między innymi współpracę 
z Friedensreichem Hun-
dertwasserem, światowej 
sławy austriackim artystą. 
Wspólnie z Joanną Sabinską, 
fotografie o tematyce alpi-
nistyczej zaprezentowało 
małżeństwo Joanny i Mirka 
Opoków, dwoje zakocha-
nych w Alpach młodych 
ludzi. Nie zabrakło również 
zdjęć obrazujących 30 
– letnią działalność naszej 
polonijnej organizacji w Ty-
rolu.
Drugi dzień zlotu rozpoczę-
liśmy na piłkarskim boisku 
kompleksu sportowego 
“Tivoli” w Innsbrucku, gdzie 
rozegraliśmy mecz poka-
zowy między zespołami 
FC Polonia Tyrol i “Tiroler 
Dream Team”. Wynik meczu 
13:6 dla FC Polonia Tyrol, 
mówi sam za siebie.
Wieczór 2. dnia zlotu rozpo-

częliśmy koncertem muzyki 
klasycznej w Sali Konser-
watorium w Innsbrucku. 
W pierwszej części koncertu 
Wanda i Krystian Holewi-
kowie, Jolanta Szunejko 
i Tomasz Wolski, na codzień 
artyści Teatru Narodowego 
w stolicy Tyrolu, zaprezen-
towali nam arie operowe 
i  pieśni polskich kompozy-
torów. W drugiej części kon-
certu pianista Marek Mizera 
– profesor Instytutu Edu-
kacji Muzycznej Akademii 
Świętokrzyskiej w Kielcach 
przeniósł nas w romantycz-
ny świat muzyki Fryderyka 
Chopina.
W niedzielę w kościele 
Kapucynów w Innsbrucku 
zlot zakończyła uroczysta 
Msza Św. celebrowana 
przez SJ Mariusza Sacinskie-
go, naszego polonijnego 
duchowego pasterza.
Dotychczasowy Zarząd 
Wspólnoty Organizacji Polo-
nijnych w Austrii “Forum 

Polonii” chcąc sprawdzić 
nasz organizacyjny talent 
powierzył nam przeprowa-
dzenie zebrania sprawoz-
dowczo-wyborczego naszej 
“dachowej” organizacji, 
które odbyło się w piątek, 
bezpośrednio przed roz-
poczęciem zlotu, w sali 
“Centrum Spotkań” przy 
klasztorze Jezuitów w Inns-
brucku. 
Nowym prezesem “Forum 
Polonii” został ponownie 
Andrzej Lech, w innej 
społecznej roli - wieloletni 
prezes Stowarzyszenia Pol-
skich Sportowców w Austrii.
Wszystkich tych, którzy 
pragn więcej dowiedzieć się 
o Związku Polaków w Tyrolu 
„Strzecha“ zapraszamy do 
odwiedzenia naszej związ-
kowej witryny www.polo-
niatirol.com, w której na 
bieżąco informujemy o wy-
darzeniach związanych z 
życiem polonijnym w Tyrolu. 
BOGDAN WASILEWSKI 
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Otwarcie zlotu w Sali Mieszczańskiej Starego Ratusza w Innsbrucku. Od lewej stoją: 
Eugen Sprenger - wiceburmistrz miasta Innsbrucka, Bogdan Wasilewski - prezes 
Związku Polaków w Tyrolu „Strzecha”, Andrzej Lech - prezes Wspólnoty Polskich 
Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, Tadeusz Oliwiński - kierownik Wydziału Konsu-
larnego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

Spotkanie w sali katedralnej. Od lewej siedzą: Mariusz Michalski - dziennikarz polo-
nijnego miesięcznika Polonika z Wiednia, Kazimierz Pawełek - senator RP, członek 
Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, Tadeusz Oliwiński - kierownik Wydziału Kon-
sularnego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

Drużyna FC Polonia Tyrol.
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