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Z sentymentem wspominamy nasze pierwsze, jeszcze nie-
regularne spotkania w kawiarni „Olimpia“, bądź w hotelu 
„Penz“ w Innsbrucku. Kolejni nasi prezesi - Wiktor Pałucki 
i Anna Schneider - wydatnie przyczynili się do rozkwitu 
naszej małej polskiej społeczności w Tyrolu. Od roku 2000 
organizacji prezesuje niżej podpisany. Zawsze w naszej pracy 
pomagali nam polscy księża, studenci wydziału teologiczne-
go tutejszego uniwersytetu. To dzięki ich zaangażowaniu od 
końca lat 80 - tych najpierw w kościołach „Allerheiligen“ i „Je-
zuitów“, a od paru lat w kościele „Kapucynów“ w Innsbrucku 
w drugą niedzielę miesiąca odbywają się msze św. w języku 
polskim. Pragniemy podkreślić również pomocną dłoń władz 
tyrolskich, a zwłaszcza wiceburmistrza miasta Innsbrucka 
Ing. Eugena Sprengera ze wspaniałą małżonką Marylą, jak 
również burmistrza gminy Kematen Horsta Unterpertingera, 
bez których pomocy wiele naszych przedsięwzięć nie odby-

ło by się z należytą im okazałością. Lata 90 - te to początek 
wzmożonej aktywności kulturalnej naszego związku. Gośćmi 
naszymi byli między innymi takie sławy jak Jan Pietrzak czy 
Krzysztof Kolberger. Wtedy też zainaugurowaliśmy organi-
zację „Balu Polonii“ w Tyrolu, który stał się stałym punktem 
naszej działalności i cieszy się coraz większym powodzeniem 
nie tylko wśród miejscowej Polonii. Zoorganizowaliśmy też 
koncerty z udziałem nie tylko artystów z Polski, ale również 
naszych, tutejszych, na codzień pracujących na scenie „Teatru 
Narodowego“ w Innsbrucku. 
W bieżącym, jubileuszowym roku pod nową nazwą „Stowa-
rzyszenie Polonii w Tyrolu“ przekształciliśmy się w samo-
dzielną organizacje. Od paru lat, wyznając zasadę, że „siła 
w kupie“ jesteśmy członkiem Wspólnoty Polskich Orga-
nizacji w Austrii „Forum Polonii“. Polonia w Tyrolu jest 
jedną z najmniejszych w krajach związkowych w Austrii, 
szacowana na ok. 300 osób reprezentuje różne środowiska 
zawodowe. Są wśród nas śpiewacy operowi, lekarze, denty-
ści, pielęgniarki, kupcy, nauczyciele, inżynierowie, trenerzy 

i czynni sportowcy, studenci, 
robotnicy itd... Nie możemy za-
pomnieć oczywiście o najliczniej-

szej grupie zawodowej - polskich księżach, rozsianych po 
parafi ach całego Tyrolu. Możemy pochwalić się również mi-
niklubem olimpijczyka, do Jurka Brzęczka (pilłka nożna), 
Didi Oberdannera – polska małżonka (podnoszenie cięża-
rów) dołączyła ostatnio 19 - to letnia Ania Rokita startująca 
w barwach Austrii w łyżwiarstwie szybkim.

Nasze stowarzyszenie na dzień dzisiejszy liczy 50-ciu człon-
ków, drugie tyle tzw. sympatyków. Do stałych punktów 
naszej działalności oprócz wspomnianych mszy św., co-
miesięcznych spotkań i bali Polonii należą między innymi: 
spotkania wigilijne, wielkanocne, mikołaj dla dzieci, grill 
w alpejskim plenerze, koncerty i imprezy kulturalne, a od 
paru lat wspólne wycieczki – byliśmy już w Lourdes, w Pary-
żu a w tym roku z końcem sierpnia wybieramy się do Rzymu 
(dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami). W ubiegłym 

roku podjęliśmy się organizacji trzydniowego Zlotu Polonii 
Austriackiej. Nasz nowy projekt to niedzielna szkółka języka 
polskiego dla dzieci i młodzieży. Od paru lat pod adresem 
www.poloniatirol.com jesteśmy również obecni w interne-
cie, za pomocą którego na bieżąco informujemy o naszym 
polonijnym życiu w Tyrolu.

Bogdan Wasilewski / Innsbruck / 26.02.2006 

Kolonia. W ostatnią niedzielę, 2 kwietnia, odbyła się w znanej Katedrze Koloń-
skiej uroczysta msza święta w intencji zmarłego Ojca Św. Jana Pawła II w pierw-
szą rocznicę jego śmierci oraz w intencji pierwszej koronowanej królowej Polski 
– Rychezy. Msza odbyła się pod patronatem Konsula Generalnego RP w Kolonii, 
tamtejszej Polskiej misji Katolickiej oraz Klubu Polskiego “Korona”. Celebrował ją 
specjalnie przybyły z tej okazji z Gniezna ksiądz biskup Wojciech Polak w asyście 
księży polskich i niemieckich. O uroczystą oprawę wokalną zadbali polscy wyko-
nawcy, m. in. Magdalena Durant i Danuta Bernolak (sopran), Piotr Wnukowski 
(tenor), Dagmara Daniel-Jandulska (skrzypce) oraz misyjny chór im. Św. Cecylii 
i organista Jerzy Kukuła. W godzinach popołudniowych, z inicjatywy Konsula 
Andrzeja Kaczorowskiego, odbyło się w Konsulacie Generalnym spotkanie obec-
nych na mszy gości i działaczy polonijnych przy symbolicznej lampce wina.
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W pierwszą rocznicę 
śmierci papieża
Msza święta w Kolonii

Polonia w TyroluPolonia w Tyrolu
Początki naszej polonijnej działalności w Tyrolu przypadają na rok 1975, kiedy to z inicjatywy 
Polaków osiadłych w Innsbrucku zawiązała się regionalna grupa Związku Polaków w Austrii 
„Strzecha“. W roku 1986 nasza organizacja zostala ofi cjalnie wpisana jako fi lia wiedeńskiej 
„Strzechy“ w rejestr stowarzyszeń w Austrii. Jej pierwszym prezesem był śp. Zbigniew Kluska. 
Wspierali go wówczas Krystyna Kramer, Władysława Nowak, Czesława Schubert, śp. Karol 
Nowak i wielu innych. 
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