
Wspólnota Polskich Organizacji 

w Austrii – „Forum Polonii”        

Stowarzyszenie  „Wspólnota Polska”   

„Jesteśmy przyszłością”



Sesja inauguracyjna

17.00 – 18.00 rejestracja uczestników

18.00 – 18.30 inauguracja, powitanie uczestników i gości, wprowadzenie do konferencji:

 Teresa Kopeć - Prezes „Forum Polonii”, 

 Longin Komołowski -  Prezes Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

18.30 – 18.45 wystąpienie przedstawiciela Ambasady RP w Wiedniu

18.45 – 19.15 prezentacja uczestników konferencji, powołanie komisji wnioskowej

19.15 – 19.30 wystąpienie dyr. Stacji Naukowej PAN w Wiedniu prof. Bogusława Dybasia 

 – referat wprowadzający: „ Historia Polaków i Polonii w Austrii”

19.30 – 19.45 wystąpienie poseł Joanny Fabisiak (SejmRP) referat wprowadzający 

 „Moje miejsce na ziemi - Polak między określeniem tożsamości narodowej 

 a synkretyzmem kultur”

19.45 – 20.00 wystąpienie dr hab. Rafała Lange ( Uniwerstet Warszawski), 

 referat wprowadzający „Nowa emigracja i migracje powrotne Polaków”

20.00 – 20.15 dyskusja 

20.15 – 21.00 wspólna kolacja (bufet)

21.00 – 21.30 koncert Viktorii Benesch (muzyka pop)

21.30 – 22.00 rozmowy kuluarowe

21.30 – 22.00 zakończenie sesji inauguracyjnej

Program konferencji

Piątek, 26 czerwca



I panel dyskusyjny   

(moderator: Prezes T. Kopeć)

Temat 1:  „Co znaczy dla mnie tożsamość narodowa i jak o nią dbamy”

9.00 – 9.15 wprowadzenie do dyskusji, Teresa Kopeć

9.15 -  9.30 wystąpienie dr. Liliany Madelskiej „Między kulturami: skrzydła czy korzenie”

9.30 – 10.30 dyskusja panelowa

10.30- 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 11.45 dyskusja panelowa

 

II panel dyskusyjny  

(moderator: Prezes L. Komołowski)

Temat 2: „Dlaczego jest ważna obecność Polaków w austriackich instytucjach 
państwowych i organizacjach pozarządowych”

11.45 -  12.00 wprowadzenie do dyskusji, Prezes Longin Komołowski

12.00 – 12.15 wprowadzenie do dyskusji, Artur Nowotarski – kandydat do Rady Miasta Wiednia

12.15 – 13.00 dyskusja panelowa

13.00 – 14.00 lunch bufetowy, kawa

14.00 – 15.00 dyskusja panelowa

I panel dyskusyjny  

(moderator: Magdalena Marszałkowska - Stowarzyszenie Wspierania Kulturowej 

i Językowej Różnorodności w Austrii XYZ)

Temat 3: „ W jaki sposób widzimy swoje miejsce w społecznej pracy polonijnej 
na rzecz promocji austriackiej Polonii i Polski”

15.00 – 15.15 wprowadzenie do dyskusji, Magdalena Marszałkowska

15.15 – 16.15 dyskusja panelowa

16.15 – 16.30 przerwa kawowa

16.30 -  17.30 dyskusja panelowa  

 Sesja zakończeniowa

17.30 – 18.00 • prezentacja treści dokumentu końcowego konferencji

 • przyjęcie dokumentu końcowego konferencji

 • podsumowanie konferencji, końcowe wystąpienia gości i uczestników

 • zakończenie obrad konferencji

Sobota, 27 czerwca


