II Dzień dla Polski w Wiedniu
6 listopada 2016 (niedziela)
Instytut Polski w Wiedniu, Am Gestade 7 w 1. dzielnicy Wiednia.
Cykl spotkań, rozmów, wykład oraz koncert skierowany do Polaków żyjących Zagranicą
************
Reprezentant Polonii w Austrii Agnieszka Heckhausen zaprasza na II DZIEŃ DLA POLSKI, czyli cykl
spotkań, rozmów, wykład oraz koncert dedykowany Polakom żyjącym Zagranicą.
DZIEŃ DLA POLSKI zaszczyci swoją obecnością dr Aleksander Korybut-Woroniecki
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii.

Program DNIA DLA POLSKI 6.11.2016
15:30

Spotkanie Polonijne PRO PUBLICO BONO z Konsulem Generalnym RP w Austrii dr
Aleksandrem Korybutem-Woronieckim, który przedstawi obecne założenia polityki
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Główne tematy spotkania:
1.
Źródła i zasady finansowania projektów polonijnych według potrzeb i priorytetów
Państwa Polskiego oraz Polonii.
2.
Przejrzystość finansowania projektów, kwestie zlecania organizacji projektów
stowarzyszeniom polonijnym z pominięciem konkursu.
3.
Sprawa Historycznych Tablic Pamiątkowych upamiętniających wielką rolę Polonii,
wkład jaki wniosła w odzyskanie niepodległości Polski oraz fakt zakupu Domu Polskiego ogromnej kamienicy i budynku w podwórcu w 3. dzielnicy Wiednia przy Boerhaavegasse 25,
przejętych w latach osiemdziesiątych przez Polską Akademię Nauk. Fakt niewypełnienia
Woli Darczyńców Fundacji Domu Polskiego i związana z tym obecna sytuacja prawna.
4.

Nauka języka polskiego w Austrii. Analiza w oparciu o dane statystyczne.

Osoby zainteresowane pracą PRO PUBLICO BONO oraz spotkaniem z konsulem RP prosimy
o zgłoszenia mailowe na adres a.heckhausen@sejmikpolonii.at lub fan@ilovePolen.com
bądź telefonicznie pod numerami tel.: +43 (0) 681 10517013, +43 (1) 264 75 76.

II Dzień dla Polski w Wiedniu 6.11.2016 (niedziela)
17:30

Koncert wieszcza polskiego rapu niepokornego Tadka
Polkowskiego znanego w środowisku jako Tadek Firma Solo.
Krakowski raper podbił internet. Jest przykładem
współczesnej działalności patriotycznej. Jego celem jest
dbanie o pamięć historyczną Polaków i tożsamość narodową.
Poprzez muzykę z gatunku hip-hop trafił ze swoim przekazem
do części młodego pokolenia. Jego twórczość przyczynia się
do renesansu pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Artysta
zaśpiewa w Wiedniu utwory poświęcone przede wszystkim ich
pamięci.
„… śpiewa językiem trafiającym do wszystkich zawodów i poziomów inteligencji, dobrych i złych
ludzi, rusza sumienia! Wyraża się jasno, zwięźle i dokładnie …“
Mile widziana rezerwacja miejsc mailowo na a.heckhausen@sejmikpolonii.at lub
fan@ilovePolen.com bądź telefonicznie pod numerami tel.: +43 (0) 681
10517013, +43 (1) 2647576. Wstęp wolny z opcją wolne datki dla
wsparcia rozwoju działalności młodego muzyka.

18:00

Wykład dr Józefa Wieczorka
„Kariery naukowe w PRL i dziś z Żołnierzami Wyklętymi w tle.
Rola Polonii akademickiej w naprawie systemu w Polsce.”
Między innymi o karierze prokuratora J. Haraschina odpowiedzialnego
za wydawanie wyroków śmierci na żołnierzy podziemia a później
pracownika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Skazany na więzienie za łapówki w latach 60., po
wyjściu z więzienia został płatnym donosicielem zajmującym się m.in.
rozpracowywaniem kurii krakowskiej, w tym kardynała Franciszka
Macharskiego.
„Nie nadaję się do korporacji oszukujących i oszukiwanych”
dr Józef Wieczorek - b. wykładowca geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, założyciel i redaktor
Niezależnego Forum Akademickiego www.nfa.pl, Od lat na froncie walki o naprawę systemu
akademickiego w Polsce, niezależny publicysta wielu portali internetowych, współpracuje m.in. z
niepoprawneradio.pl.
Laureat głównej Nagrody Kongresu Mediów Niezależnych "za obronę prawdy w mediach" w 2013.
19:00

Otwarta dyskusja
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.
Organizatorzy dziękują kierownictwu Instytutu Polskiego w Wiedniu za nieodpłatne
udostępnienie Sali oraz wszystkim sympatykom i darczyńcom wspierającym tę inicjatywę w
szczególności naszym gościom z Krakowa.

Patronat i partner medialny – Redakcji Portalu Internetowego I love Polen

