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Sprawozdania z  działalności 

Towarzystwa Polsko-Austriackiego w 2016 r. 

 

 

1. Zarząd Główny 

 Zarząd Główny TPA działał pod kierunkiem Prezesa, prof. nadzw. dr Zbigniewa 

Tomkowskiego. Na posiedzeniu Zarządu Głównego 24 października 2016 r. nastąpiła zmiana 

na funkcji Skarbnika Zarządu Głównego. Zarząd Główny przyjął rezygnację z tej funkcji mgr 

Sławomira Wróblewskiego, w związku z jego długotrwałym pobytem zagranicą i powołał na 

jego miejsce mgr Andrzeja Karlińskiego. 

 W 2016 r., zgodnie ze statutem TPA, odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Głównego 

w Warszawie. 

 Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2016 r. omówiono działalność Prezydium w 

okresie od Walnego Zjazdu TPA, przyjęto Plan pracy Prezydium ZG TPA na 2016 r. oraz 

zaakceptowano projekt Regulaminu Koła Młodych TPA. Projekt ten został opracowany na 

podstawie dokumentu opracowanego przez Zarząd Oddziału TPA w Łowiczu. Członkowie 

Prezydium Zarządu Głównego przekazali też szereg informacji organizacyjnych przydatnych 

w działalności oddziałów TPA. 

 Na posiedzeniu w dniu 24 października 2016 r., Zarząd Główny przyjął informację o 

działalności Prezydium Zarządu Głównego za okres od poprzedniego posiedzenia Zarządu 

Głównego oraz przedstawiona została informacja o działalności oddziałów TPA. Uczestnicy 

posiedzenia wzięli udział w uroczystości święta narodowego Republiki Austrii 

zorganizowanej przez ambasadora tego kraju w Warszawie, dr Thomasa M. Buchsbauma.  

 Mając na uwadze względy praktyczne związane z bieżącym kierowaniem 

działalnością TPA, praca Prezydium Zarządu Głównego prowadzona była w Warszawie przez 

Zespół Roboczy Prezydium Zarządu Głównego składający się z członków Prezydium 

zamieszkałych w Warszawie. W miarę rozwiazywania konkretnych spraw związanych z 

działalnością TPA kontaktowano się z członkami Prezydium ZG zamieszkującymi poza 

Warszawą. Zespół roboczy odbył osiem protokołowanych spotkań, na których omawiano 

sprawy związane z działalnością TPA. Do spraw tych należały: uporządkowanie danych w 

Krajowym Rejestrze Sądowym, założenie strony internetowej TPA, opracowanie 

regulaminów Rady Społeczno- Programowej TPA oraz Koła Młodych TPA oraz inicjowanie 

działań związanych z reaktywacją nie działających oddziałów bądź utworzeniem nowych 

oddziałów TPA. Dzięki tym działaniom TPA dysponuje, po raz pierwszy w swojej historii 

profesjonalną stroną internetową. Nie jest ona, niestety, wykorzystywana w pełni do 

prezentacji działalności oddziałów TPA.  

 Realizując ważną wytyczną Walnego Zjazdu TPA dotyczącą przyciągnięcia do 

działalności naszego stowarzyszenia młodzieży, uchwałą Zarządu Oddziału TPA w Łowiczu, 
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w styczniu 2016 r. utworzono pierwsze Koło Młodych TPA. Kolejne koło zostało utworzone 

przez Oddział TPA we Wrocławiu.  

 Mimo podejmowanych starań nie przyniosło dotychczas spodziewanych rezultatów 

pozyskanie Honorowych Członków Wspierających TPA. Uniemożliwiło to powołanie Rady 

Społeczno-Programowej TPA. Deklarację przystąpienia do TPA w charakterze Honorowego 

Członka Wspierającego złożyły 1 marca 2016 r. władze Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Dzięki temu, po raz pierwszy od dłuższego czas mamy zapewnione stałe miejsce na 

spotkania. Zespół Roboczy Prezydium ZG przygotował listę firm i instytucji austriackich i 

polsko-austriackich działających w Polsce, do których chcielibyśmy skierować zaproszenie 

do przystąpienia do TPA w charakterze Honorowego Członka Wspierającego oraz do 

uczestnictwa w Radzie Społeczno-Programowej TPA. Brak wsparcia finansowego ogranicza 

możliwość realizacji zaplanowanych inicjatyw. 

 Członkowie Prezydium ZG podejmowali próby bliższej współpracy z Austriackim 

Forum Kultury. Wiązało się to, między innymi, z inicjatywami uhonorowania 55-lecia 

założenia TPA.  

 Przy udziale Oddziału TPA we Wrocławiu uhonorowano we Wiedniu 70-tą rocznicę 

powołania Towarzystwa Austria-Polska i 90-tą rocznicę urodzin jego wieloletniego prezesa, 

prof. dr T. Kanitzera. 

 Podjęto współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego, co 

zaowocowało podpisanym w 2017 r. porozumieniem o współpracy. Dotyczyć ma ona głównie 

wspólnej organizacji konkursów wiedzy o Austrii dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 W drugiej połowie roku Zespół Roboczy Prezydium ZG podjął dyskusję i prace 

związane z koncepcją zainicjowania organizacji I Forum Samorządowego Polska-Austria. 

Organizacja tej inicjatywy będzie uzależniona od zainteresowania samorządów posiadających 

umowy partnerskie z samorządami austriackimi. 

 Dużo czasu Prezydium ZG zajęła sprawa dokumentacji Oddziału TPA w Bydgoszczy. 

Na potrzebę kontroli tej dokumentacji wskazała Główna Komisja Rewizyjna TPA w swoim 

sprawozdaniu na Walny Zjazd TPA w 2015 r. Przykrą sprawą jest niezgodne ze statutem TPA 

zakończenie działalności tego oddziału w 2016 r., do którego doprowadziła zasłużona 

działaczka TPA, prezes tego oddziału, pani Lubomira Kubiak. 

 Członkowie Prezydium ZG uczestniczyli w różnych imprezach na terenie kraju, 

otrzymując na nie zaproszenie od organizatorów. Dotyczy to, np. sympozjum naukowego 

„Obraz Austrii w Polsce w latach 1945 – 2016” zorganizowanego pod patronatem JE 

Ambasadora Austrii, dra Thomasa M. Buchsbauma, w grudniu 2016 r. w Austriackim Forum 

Kultury z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych. W sympozjum udział wzięli, m. in. 

prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski, reprezentujący ponadto Wyższą Szkołę Menedżerską 

w Warszawie (zabrał głos w dyskusji panelowej), skarbnik ZG TPA, mgr inż. Andrzej 

Karliński oraz członek Zarządu Głównego TPA, red. Jerzy Wojciewski. 

 Wokół Zarządu Głównego skupionych jest w Warszawie 17 członków TPA. Ze 

składek tych członków finansowane było utrzymanie strony internetowej TPA. 
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2. Oddziały Regionalne 

 Uchwała Walnego Zjazdu TPA przywiązywała duże znaczenie do działań mających 

na celu reaktywację niedziałających oddziałów oraz powoływania nowych oddziałów w kraju. 

Dzięki działaniom Prezesa prof. nadzw. dr Zbigniewa Tomkowskiego oraz systematyczne 

działania członków Prezydium ZG zaczęły przynosić rezultaty. Dzięki inicjatywie dr inż. 

Stanisława Błaziaka doszło do powołania oddziału w Zamościu. Działania prezesa Lubomira 

Wędzichy doprowadziły do reaktywacji i powstawania oddziałów na Dolnym Śląsku. Przy 

udziale prezesa, dr Tadeusza Żaczka dochodzi do reaktywacji Oddziału TPA w Łodzi. 

 Działania oddziałów TPA, na których opiera się działalność programowa TPA, 

prowadzone były dzięki wielkiemu zaangażowaniu prezesów i członków zarządów oraz 

szeregu członków Towarzystwa. Dotyczy to też wielkiego wysiłku i umiejętności w 

zdobywaniu środków finansowych na podejmowane inicjatywy, za co należą się wyrazy 

uznania. 

 Oddział TPA w Cieszynie skupia aktualnie grupę ośmiu starszych osób. Kieruje 

nim od 2004 r. pani Maria Gawlas. Przedstawiciele Oddziału uczestniczyli w obchodach 100-

ej rocznicy śmierci cesarza Franciszka Józefa zorganizowanych 19 listopada w Jabłonkowie 

w Czechach przez lokalne koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Ponadto 

Oddział gościł w Cieszynie grupę z Oddziału TPA w Radomiu, w drodze powrotnej z 

wyjazdu do Wiednia. 

 Działania Oddziału TPA w Częstochowie, prowadzone przez Prezes Zarządu, 

dr Bogumiłę Kmieć, przy wsparciu członka Prezydium ZG, dr inż. Henryka Wydmucha, z 

uwagi na utratę dotychczasowego lokalu umożliwiającego organizację spotkań, polegały 

głównie na uczestnictwie w lokalnych imprezach tematycznie związanych z problematyką 

austriacką, jak święto narodowe Republiki Austrii czy 1700-ta rocznica otwarcie Drogi 

Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Kontynuowano kontakty z Biblioteką Austriacką w 

Opolu, Konsulatem Honorowym Republiki Austrii w Katowicach oraz lokalnymi uczelniami.  

 Działania Oddziału TPA w Lublinie, prowadzone pod kierunkiem Prezesa 

Zarządu, dr Elżbietę Muciek, przy wsparciu członka Prezydium ZG oraz wiceprezesa Zarządu 

Oddziału TPA w Lublinie, dr inż. Stanisława Błaziaka, koncentrowały się w 2016 roku na 

dwóch celach. Pierwszy, to wydanie publikacji po konferencji naukowej zorganizowanej 

przez oddział w 2015 r. Wspólnie z Wydziałem Politologii UMCS, w lipcu 2016 r. ukazała 

się książka pt. Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii opublikowana w 

wydawnictwie Episteme. Drugim, poważnym przedsięwzięciem zrealizowanym przez 

lubelski Oddział było zorganizowanie jubileuszu 40-lecia utworzenia Oddziału. Jubileusz ten 

upamiętniono w formie imprezy w dorocznym Dniu Austrii w dniu 27 października 2016 r. 

Imprezie towarzyszyła jubileuszowa wystawa obrazująca historię Oddziału. W imprezie 

uczestniczyło około 100 osób, w tym przedstawiciele władz UMCS i KUL-u oraz władz 

miasta. Obchody objęte zostały patronatem Ambasadora Republiki Austrii w Warszawie, dr 

Thomasa Buchsbauma, J. M. Rektora UMCS, prof. dr Hab. S. Michałowskiego, Prezydenta 

miasta Lublina, dr Krzysztofa Żuka oraz Marszałka Województwa Lubelskiego, mgr 

Sławomira Sosnowskiego. Imprezę uświetniły występy Orkiestry Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia w Lublinie oraz Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Ponadto Oddział nawiązał 
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współpracę ze Stowarzyszeniem „Pokolenia” oraz oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota 

Polska”.  

 Głównym przedsięwzięciem zorganizowanym przez Oddział TPA w Łowiczu, 

prowadzonym przez Prezesa Zarządu, członka Prezydium ZG, dra Tadeusza Żaczka, była 

organizacja, we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w 

Łowiczu, w czerwcu 2016 r. IV Miejsko-Powiatowego Konkursu Wiedzy o Austrii. Jak 

wspomniano wyżej, Oddział był inicjatorem powołania pierwszego w działalności TPA Koła 

Młodzieży, opracowując jego regulamin stanowiący podstawę do opracowania wzoru takiego 

regulaminu dla całego TPA. 

 Oddział TPA w Radomiu prowadził w 2016 r., pod kierunkiem swojego prezesa, 

mgr Ireny Szcześniak, aktywną i różnorodną działalność. 

Jeden blok imprez związany był z obchodami sto siedemdziesiątej rocznicy urodzin i setnej 

rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza. Temu wielkiemu pisarzowi poświęcone były 

wyjazdy członków Oddziału do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku w kwietniu 

2016 r. a następnie we wrześniu do Austrii. 18 maja 2016 r. odbyło się ciekawe spotkanie 

radomskiego społeczeństwa w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”, 

na którym prof. dr hab. Dariusz Trześniowski, Dziekan Wydziału Filologiczno-

Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu wygłosił prelekcję pt. W drodze do Abacji – Henryk Sienkiewicz w podróży po 

Austrii. 

W ramach Dni Austrii Oddział zorganizował w dniach 10-14 września wycieczkę do Austrii 

(Wiedeń, Dolina Wachau, Wzgórze Kahlenberg – obchody 333 rocznicy Odsieczy 

Wiedeńskiej). Kontynuując Dni Austrii, 20 października, Oddział zorganizował, również w 

radomskiej „Łaźni” imprezę, w czasie której, omawiane były tematy: Warto być Polakiem; 

Król Jan III Sobieski – na podstawie listów Marysieńki; Husaria – jaką rolę odegrała w 

Odsieczy Wiedeńskiej (prelekcja pana Pawła Grasia z Fundacji Obrony Ojczyzny). Imprezie 

towarzyszyła wystawa monet i innych odznaczeń z tego okresu Polskiego Towarzystwa 

Numizmatycznego Oddział w Radomiu. Program imprezy wzbogaciła także oprawa 

muzyczna na skrzypce i fortepian stosowna do tematyki spotkania, zawierająca m. in. Marsz 

triumfalny poświęcony królowi Janowi III Sobieskiemu oraz utwór „Husaria – polska duma” 

w wykonaniu radomskiego skrzypka, nauczyciela Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w 

Radomiu, Mateusza Strzeleckiego oraz Włodzimierza Lebieckiego, akompaniatora i 

wykładowcy fortepianu w Grodzieńskiej Pedagogicznej Szkole Zawodowej i Filii 

Białoruskiej Akademii Muzyki w Grodnie. 

24 października zorganizowano Międzygminny Konkurs pt. „Postać króla Jana III 

Sobieskiego na tle 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej” w Zespole Szkół (LO i Gimnazjum) 

w Skaryszewie 

16 listopada odbyło się spotkanie Oddziału, na którym prezes mgr Irena Szcześniak 

przybliżyła uczestnikom sylwetkę ks. prof. Bonifacego Miązka pochodzącego z Kolonii 

Szczerbackiej koło Końskich, wykładowcy historii literatury, slawisty i poety, dwukrotnego 

emigranta do Austrii  oraz omawiano sprawy organizacyjne Oddziału.  
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Ponadto Oddział zorganizował w czerwcu 2016 r. plenerowe spotkanie swoich członków oraz 

„Wielkanoc po austriacku” a z okazji Świąt Bożego Narodzenia spotkanie z udziałem 

przedstawicieli miasta Radomia. 

 Podobnie aktywną działalność w 2016 r. prowadził Oddział TPA we 

Wrocławiu, kierowany przez Wiceprezesa Zarządu Głównego i Prezesa Zarządu Oddziału, 

mgra Lubomira Wędzichę. 2-go grudnia 2016 r. Oddziałowi upłynęło 34 lata od momentu 

jego założenia. Korzysta on z możliwości korzystania z pięknych sal w Klubie Muzyki i 

Literatury we Wrocławiu, gdzie w każdy pierwszy czwartek miesiąca organizowane są 

spotkania członków Oddziału. Dzięki temu, iż Dyrektor Klubu, mgr Ryszard Sławczyński jest 

członkiem Oddziału oraz współpracy z Akademią Muzyczną i szkołami muzycznymi we 

Wrocławiu, członkowie Oddziału mieli możliwość uczestnictwa w wielu recitalach, 

koncertach i spotkaniach autorskich, m. in. 7 stycznia – w koncercie kameralnym Chóru 

„Ostinato” śpiewającego kolędy i pastorałki polskie i zagraniczne; 4 lutego w wieczorze 

autorskim pisarki Łucji Dudzińskiej; 3 marca w wieczorze autorskim pisarki Joanny 

Krupińskiej; 7 kwietnia – Muzyczne spotkania z literaturą austriacką (Koło Młodzieży TPA I 

Roku Filologii Germańskiej, zapoznało uczestników spotkania z poezją R. M. Rilkego) a 1 

grudnia – Muzyczne spotkanie z literaturą austriacką – twórczość liryczna Rosse Auslander 

(Łącznie odbyło się 10 imprez). 

 Ważną aktywnością Oddziału, pozwalającą na pogłębianie wiedzy o problematyce 

austriackiej oraz na integrację jego członków są organizowane wyjazdy zagraniczne do 

Austrii oraz innych krajów. Między innymi, w terminie 25-27 listopada zorganizowano 

wyjazd do Wiednia w ramach którego miały miejsce spotkania z Polonią oraz 

przedstawicielami Ambasady RP we Wiedniu. Łącznie członkowie Oddziału uczestniczyli w 

siedmiu wyjazdach zagranicznych. 

 Oddział organizował też spotkania swoich członków na terenie Województwa 

Dolnośląskiego. 10 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyło 50 osób. 

 

Opracował na podstawie informacji dostarczonych przez Oddziały TPA 

Stanisław Szumski 

Sekretarz ZG TPA 

08.05.2017 r. 

  

 

  


