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Klub w roku 2017 odznaczony został typarem najstarszej pieczęci miasta Wiednia.
Der Verein wurde 2017 mit dem ältesten Siegels der Stadt Wien ausgezeichnet.

Witamy

Willkommen

Polonijny Klub Aktywności Sportowych
Strzelectwo Sportowe,
w skrócie „PAKA-s”,
to zarejestrowany w roku 2015 polonijny klub
sportowy i jedyny polonijny klub sportowy w Austrii,
w którym uprawiana jest dyscyplina
∙ Strzelectwo Sportowe ∙

Polonia-Klub Sportlicher Aktivitäten –
Sportschießen,
kurz „PAKA-s“,
ist ein im Jahr 2015 registrierter Sportklub.
Er ist der einzige Polonia-Sportverein in Österreich,
in dem auch die Disziplin
∙ Sportschießen ∙
ausgeübt wird.

Celem klubu jest:

Ziele des Vereins:

- zrzeszenie osób zainteresowanych strzelectwem sportowym
wszelkiego rodzaju na terenie Wiednia i Austrii, powołanie
drużyny zdolnej do występowania w zawodach sportów
strzeleckich na terenie Austrii i całego świata

- Sportbegeisterten, die an jeglicher Art des Sports und an
jeder Art des Sportschießens interessiert sind, gemeinsame
sportliche Aktivitäten in einem Verein zu ermöglichen.
- Bildung eines Teams, das an Wettkämpfen in Österreich
und auf der ganzen Welt teilnehmen kann.
- gemeinsames Training und gemeinsame Vorbereitung zur
Teilnahme an Wettkämpfen jeglicher Disziplinen – in und
außerhalb Österreichs, sowie die Unterstützung der
Mitglieder während
der Wettkämpfe.

- wspólne treningi i przygotowania do udziałów w zawodach
wszelkich dyscyplin sportowych na terenie Austrii i poza jej
granicami, wzajemne wspieranie zrzeszonych sportowców w
czasie zawodów
- organizowanie i przeprowadzanie różnego rodzaju aktywności
sportowych i rekreacyjnych przy współpracy
z innymi
klubami sportowymi i organizacjami polonijnymi w Austrii i poza
jej granicami
- godne reprezentowanie i dbanie o dobry wizerunek Polonii
Austriackiej w każdym miejscu i wobec innych związków
Polonijnych na całym świecie.
Do klubu mogą należeć wszyscy zainteresowani sportem
i uprawiający dowolną dyscyplinę sportową zarówno
profesjonalnie jak też rekreacyjnie.
Klub utrzymuje sie z własnych środków finansowych
pochodzących z wpisowego, składek, dochodów z organizowanych
przez klub imprez, wolnych datków, subwencji, sponsoringu itp.
Działanie klubu określone jest w statucie, który dostępny jest
każdemu zrzeszonemu w klubie.

Zapraszamy.

- Organisation und Durchführung von verschiedenen SportEvents in Zusammenarbeit mit anderen Sportvereinen und
Polonia-Organisationen, in und außerhalb von Österreich.
- angemessene Repräsentation und Pflege eines guten Image
der Polonia Austria.
Jeder Sportinteressierte, der eine Sportart betreibt, kann dem
Klub beitreten – sowohl professionelle als auch HobbySportler.
Die Erhaltung des Vereins erfolgt durch eigene Geldmittel
aus der Einschreibgebühr, Klubbeiträgen, Einnahmen aus
jeglichen organisierten Events, freien Spenden, Sponsoren,
u.ä.
Die Tätigkeit des Vereins ist in den Statuten festgeschrieben
und jedem Mitglied zugänglich.

Wir laden alle herzlich ein!

Aktywności sportowe 2019klubu PAKA-s Wiedeń
6 stycznia 2019 w Wiedniu odbyło sie pierwsze w
tym roku morsowanie polonusów w Dunaju.

14 lutego 2019 r., zarząd klubu PAKA-s Wiedeń, tu
trzeba podkreślić pomysłowość, jeśli chodzi o datę,

Wyzwanie rzuciła Izabella . Po raz pierwszy w tej
extremalnej przygodzie wiął udział klub PAKA-s
Wiedeń. Sceneria niestety nie dopisała.
Śnieg stopniał w ciągu ostatniej nocy.

zwołał sprawozdawcze zebranie klubowe. Spotkanie
to odbyło się w kawiarni "Cafe Gloria", w 10
dzielnicy Wiednia, przy sympatycznym wsparciu
właścicielki tego lokalu. Na początku powitano
nowych zrzeszonych w klubie. A są to Anna i Shara
- piłka siatkowa, Bogdan, Michał, Przemek i
Krzysztof - strzelcy sportowi, oraz Arkadiusz, który
przybył do nas aż ze Steiermarku, a jego specjalność
sportowa to biegi i łucznictwo. Następnie zapoznano
obecnych z protokołem statutowych kontroli z działalności zarządu klubu. Zebrani otrzymali w postaci
pisemnej sprawozdanie z działalności sportowo-

No cóż.Termin można sobie wybrać, pogodę nie
zawsze. Ale i tak jest to za każdym razem niezwykłe przeżycie. Polecamy serdecznie!

kulturalno-patriotycznej klubu za rok 2018. Prezes
klubu Emil Dyrcz z dumą mógł zaprezentować listę
37 różnych aktywności, które w 2018 roku odbyły
sie na terenie Austrii i sześciu innych krajów
Europy. Omówione zostały plany działalności na
bieżący rok 2019, z podkreśleniem przygotowań do
Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych, które
odbędą się w Gdyni.
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7 lutego 2019 roku w Wiedniu odbyło sie pierwsze
zebranie wyborcze nowopowstałej Unii Polonijnych
Klubów Sportowych w Austrii - UPSA. Prezesem
UPSA wybrany został jednogłośnie Emil Dyrcz.
Wyznaczony został termin pięciu tygodni na
skompletowanie zarządu unii. Powstał też zarys
wyznaczający zadania unii na bierzący rok.

I MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH
KRYNICA-ZDRÓJ 20-24 LUTEGO 2019.
Ponad 200 uczestników - Młodzieży Polskiej i Polonijnej z 12 krajów przybyło do Krynicy Zdroju, aby
wziąć udział w historycznych - pierwszych Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostwach Sportów
Zimowych. Mistrzostwa odbywały sie w konkurencjach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe,
shorttrack, snowboard. Organizatorem mistrzostw bylo Stowarzy-szenie „Wspólnota Polska”, a
przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Patronem honorowym mistrzostw był marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław
Karczewski.
Uroczystego otwarcia Mistrzostw I Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostw Sportów Zimowych dokonał
Prezes Stowarzyszenia ‘Wspólnota Polska’ Dariusz Piotr Bonisławski, który pełnił też Honory gospodarza
tej imprezy. Zapewnił on, że to dopiero początek przyszłych corocznych wydarzeń sportowych
dedykowanych młodzieży polskiej i polonijnej mieszkającej poza granicami kraju.

Pierwszy dzień rywalizacji sportowej przebiegał na stoku Jaworzyny Krynickiej w konkurencjach
alpejskich - slalom i slalom gigant.W tych zawodach sensacyjny występ zaprezentowały dwie debiutantki
narciarstwa alpejskiego z klubu PAKA-s Wiedeń Judyta i Magdalena, które reprezentując jednocześnie
Unię Sportów Polonijnych w Austrii „UPSA” zdobyły swoje pierwsze medale.
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Jak ciężkie były to zawody i trasa zjazdowa widzimy po dyskwalifikacjach i nie ukończonych biegach.
Magdalena zdobyła w slalomie i slalomie gigancie dwa złote medale, a Judyta dwa brązowe.
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FORUM MŁODZIEŻY POLONIJNEJ - DEBATA PANELOWA
Wieczorne spotkanie uczestników
Mistrzostw z zaproszony-mi Gośćmi
poświęcone było m.in omówieniu
perspektyw rozwoju sportów polonijnych,
pomysłom na nowe wydarzenia integrujące
Polonię wokół idei olimpijskich, omówieniu
dotychczasowych rezultatów odbywających
się mistrzostw. Zwieńczeniem wieczoru
była debata - poprzedzona quizem
internetowym z wiedzy o Polsce przygotowująca ‘Manifest Polskości’ - czym
jest dla młodego pokolenia Pola-ków mieszkających za granica i młodej Polonii polskość?. Jakie budzi
skojarzenia, emocje, uczucia. Na podstawie pracy
w grupach określono kluczowe pojęcia utożsamiające
Polskość.
Tutaj znowu mocno swoją obecność zaznacza Polonia
Austriacka. Judyta, zawodniczka PAKA-s Wiedeń
zajmuje drugie miejsce w konkursie wiedzy o Polsce.
Po zakończeniu debaty panelowej uczestnicy
zaproszeni zostali na wieczór integracyjny „POLONIA
dla Organizatorów”. Na tym wieczorku nie zabrakło też
akcentu Polonii Austriac-kiej. Uczestnicy spotkania
mogli skosztować przygoto-wane przez klub PAKA-s
austriackie „Mozart Kugeln”, ciasteczka z Mannera oraz skosztować smacznego i zdrowego napoju dla
dorosłych „Alpenkräuter”, a Magda, zdobywczyni dwóch złotych medali, zaprezentowała się pięknie w
austriackim stroju ludowym „Dirndl”.
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
Podczas uroczystego zakończenia I Młodzieżowych Polonijnych Mistrzostw Sportów Zimowych
Krynica –Zdrój 2019 wreczone zostały medale zwycięzcom, rywalizującym w 6 konkurencjach.
Dekoracji dokonali marszałek Senat Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, senator Artur
Warzocha oraz ambasador dr Witold Rybczyński reprezentujący Polski Komitet Olimpijski.
Rozdano tez wyróżnienia fair play.
Podczas uroczystej dekorcji w ostatnim dniu
mistrzostw wyróżniony został również trener
prezes klubu PAKA-s i UPSA Emil Dyrcz za
współpracę z klubem sportowym z Czech w
strzelectwie sportowym. Wyróżnienia dokonał
działający w śro-owisku Sportów Polonijnych
już od trzydziestu lat działacz polonijny Henryk Cieślar, prezes Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Sporto-wego „Beskid Śląski” w
Republice Czeskiej. Był to symboliczny gest
otwartości na współpracę między klubami i
organizacjami polonijnymi na całym świecie,
a zwłaszcza tych, działających w sąsiednich
krajach obok siebie, co przyjęte zostało przez
wszystkich obecnych z wielkim uznaniem.
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7 marca 2019 Rozpoczęliśmy współpracę z austriackim klubem
BBSV i rozpoczęliśmy treningi na strzelnicy pneumatycznej tego
klubu w dyscyplinach pistolet pneumatyczny jednostrzałowy LP1,
pistolet pneumatyczny pięciostrzałwoy LP5 oraz karabinki
pneumatyczne.

Regionalne mistrzostwa w strzelectwie sportowym ASKÖ
Wien 2019 - pistolet pneumatyczny
12 kwietnia w piątek, dwóch strzelców sportowych klubu
PAKA-s Emil Dyrcz i Michał Wagner stanęli do walki w
konkurencji pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy LP5.
Niestety, już po pierwszym strzale konkurencyjnym nastąpiła
awaria broni. Emil musiał powtórzyć konkurencję poza
kolejnością i uzyskując wynik 327, zajął szóste miejsce. Miki
strzelając z tej samej broni uzyskuje wynik 298 i zajmuje
dziewiąte miejsce. W klasyfikacji drużynowej PAKA-s Wiedeń
mimo problemów technicznych plasuje się na dobrym, siódmym
miejscu, wyprzedzając jeszcze trzy drużyny.
13 kwietnia w sobotę przeprowadzone zostały zawody w
konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy. Do tej
konkurencji przystąpiło czterech strzelców klubu PAKA-s
alfabetycznie: Emil Dyrcz, Michał Wagner, Paweł Starmach
i Przemysław Mądrzak. W tej konkurencji broń nie zawiodła.
Emil zdobywa srebrny medal ustępując tylko o jeden punkt
miejsca pierwszego. Miki z doskonałym wynikiem 531 zajął
szóste miejsce, a Przemek i Paweł, jako debiutanci zajęli
odpowiednio ósme i jedenaste miejsce.
Drużynę tworzyli Emil, Miki
i Przemek. Z wynikiem 1060
zajęli szóste miejsce pokonując
cztery inne drużyny.
Polonijny Klub Akty-wności
Sportowych-Strzelectwo
Sportowe PAKA-s Wiedeń
zebrał wiele gratulacji i wyrazy
uznania za te wyniki. Biorąc
pod uwagę krótki staż sportów
strzeleckich zawodników,
można powiedzieć o wielkim
sukcesie naszych Polonijnych Strzelców, z czego jesteśmy bardzo dumni.
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Regionalne mistrzostwa w strzelectwie sportowym ASKÖ Wien 2019 karabinek pneumatyczny
Od 12 -14 kwietnia odbywały się mistrzostwa ASKÖ 2019 regionu Wiedeń w strzelectwie sportowym . W
ostatnim dniu zawodów, w konkurencji karabinek pneumatyczny na stanowiskach stanęli strzelcy PAKA-s
Bogdan Ślęczka i Stanisław Popek. Bogdana z wynikiem 386,2 zajął dziewiąte miejsce.
Doskonały dzień miał Stanisław. Trafił 31 razy w sam środek i dziewięć razy trafiając w dziewiątkę z
wynikiem 406,7 ustanowił swój rekord życiowy plasując się na czwartym miejscu. Jest to doskonałe
osiągnięcie dla strzelców klubu PAKA-s. Gratulujemy!!!

W dniu 3 maja 2019, z okazji stulecia powstania organizacji sporto-wej
WAT, w Wiedniu odbyła się konferencja poświęcona przyszłości
organizacji sportowych w środowiskach społecznych pod nazwą:
Zukunftskonferenz - Sportvereine in
der Gesellschaft 4.0
Zaproszenie na konferencję otrzymał
także Emil Dyrcz, prezes Polonijnego
Klubu Aktywności SportowychStrzelectwo Sportowe PAKA-s
Wiedeń. Klub PAKA-s jest członkiem
największej sporto-wej organizacji
dachowej w Austri ASKÖ
(Arbeitsgemeinschaft für Sport und
Körperkultur in Österreich - Stowarzyszenie Sportu i Kultury Fizycznej w Austrii), do której należy również
WAT.
Na konferencji poruszone zostały bardzo ciekawe i aktualne tematy dotyczące działalności organizacji
sportowych w przyszłości, w świecie digitalizacji środowisk, zwłaszcza młodzieżowych, w którym punktem
ciężkości staje się dotarcie do tych środowisk z propozycją uprawiania sportu.
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BIEG NA SZPILKACH
„ Cracovia Maraton 2019. Było trochę śmiechu, ale uczestnicy
3. Biegu w Szpilkach na poważnie potraktowali nietypowe
zadanie, jakim było przebiegnięcie dystansu 150 metrów na
Rynku Głównym. Szpilki musiały mieć co najmniej 8centymetrowy obcas. Zobacz, jak odważni biegacze radzili sobie
na mokrej trasie biegu.” – Źródło Gazeta Krakowska, Telewizja
Kraków.
W tym biegu wzięła po raz kolejny udział Małgorzata Kalvoda,
strzelec sportowy klubu PAKA-s. Małgorzata dobiegła na start
niestety w ostatniej sekundzie, co nie pozwoliło jej na wybranie optymalnej pozycji do startu. Ale czwarte
miejsce to świetny wynik. Gratulujemy!

Międzynarodowe zawody 50th Grand Prix
of Liberation Plzeń 2019
W dniach od 2 do 5 maja 2019r w Czechach, w mieście Pilzno, odbył się jubileuszowy, pięćdziesiąty,
międzynarodowy turniej strzelecki 50th Grand prix Liberation Plzen 2019”.
W ostatnim dniu turnieju,
piątego maja do zawodów
przystąpiło dwóch strzelców
Polonijnego Klubu Aktywności SportowychStrzelectwo Sportowe
PAKA-s Wiedeń.
Michał Wagner i Emil
Dyrcz wystartowali w konkurencji pistolet sportowy
centralnego zapłonu 25 metrów. W turnieju przystąpili
najlepsi zawodnicy kadr
narodowych z całego świata,
między innymi również
strzelcy kadry narodowej
Polski.
Do konkurencji pistolet
sportowy centralnego zapłonu przystąpiło 60 zawodników. Emil
Dyrcz zajął 40 miejsce, a Michał Wagner 51. Należy zaznaczyć, że w tych konkurencjach, w zawodach
najwyższej rangi międzynarodowej dla obu zawodników klubu PAKA-s był do debiutancki występ. Emil
Dyrcz wystartował także w drugiej konkurencji pistolet dowolny 50 metrów, w której zajał 41 miejsce.
Tutaj do konkurencji przystąpiło 50 zawodników.
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W dniach 23 – 25 maja 2019r., w Linz odbyły się XII Mistrzostwa Klubów Policyjnych w Austrii
w strzelectwie sportowym z broni palnej małego kalibru. W drugim dniu zawodów, 24 maja 2019r.,
w konkurencji pistolet sportowy i pistolet dowolny, w kadrze Policyjnego Klubu Sportowego z Wiednia
PSV Wien, wystąpił strzelec Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s

Wiedeń Emil Dyrcz , który jest strzelcem sportowym klubu PSV Wien od dziesięciu lat.W obu
konkurencjach Emil Dyrcz pokonał swoich przeciwników zdobywając w każdej złoty medal, jednocześnie
umacniając drużyne kadry wiedeńskiej na pierwszym miejscu –złoty medal w konkurencji pistolet
sportowy, oraz srebrny medal dla drużyny B w konkurencji pistolet dowolny.
W dniu 3 czerwca 2019r. Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo
Sportowe PAKA-s Wiedeń przyjęty został do Krajowego Związku Strzelectwa
Sportowego Wiedeń "Sportschützen Landesver-band Wien SSLVW". Uprawnia to
strzelców zrzeszonych w klubie do brania udziału we wszystkich zawodach
strzeleckich na terenie Kraju Wiedeń i całej Austrii, jak również poza jej
granicami. PAKA-s Wiedeń jest jedynym na skalę światową samodzielnym
Polskim Klubem Strzeleckim, działającym oficjalnie poza granicami Polski.
Pozwólcie że przedstawię jedyny taki klub polonijny na świecie! I kadra strzelców sportowych
Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń: Kalvoda Małgorzata
- broń krótka, Kotowski Andrzej - broń krótka, Mądrzak Przemysław - broń krótka, Micał Krzysztof broń krótka, Popek Stanisław - broń długa, Starmach Paweł - broń krótka, Ślęczka Bogdan - broń długa,
Wagner Michał - broń krótka, Arkadiusz Pałuczak – broń i łucznictwo sportowe, Winter Sebastian – broń
krótka, Dyrcz Emil - wszystkie rodzaje broni.
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10 czerwca 2019r. w Wiedniu odbył sięturniej charytatywny piłki
nożnej, którego dochód przeznaczony został dla Uni-wersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Organizato-rem i pomysłodawcą jest
Martin Moarco Koch, jak sam o so-bie mówi, Austriak, który pokochał
Lublin. W turnieju wzięła tez udział reprezentacja Polnische Kikers
PAKA-s Wien.

Dzielnicowy dzień sportu, Wiedeń, Favoriten,
15 czerwca 2019r. władze dziesiątej dzielnicy Wiednia Favoriten, w parku Helmut-Zilk-Park
zorganizowały Dzień Sportu. Do udziału zaproszone zostały wszystkie kluby sportowe zarejestrowane w tej
dzielnicy. Takim klubem jest też Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s
Wiedeń.
Na zbudowanych przez siebie stanowiskach
poszczególne kluby, a było nas wszystkich razem 25,
prezentowały różny rodzaj uprawiania sportu. Strzelcy
PAKA-s Wieden zaprezentowali strzelectwo sportowe,
umożliwiając jednocześnie zainteresowanym zapoznanie
się z pneuma-tyczną bronia sportową. Zainteresowanie
było duże, zarówno wśród młodzieży jak też wśród
dorosłych.
Dodatkowo zbudowaliśmy boisko do grania w
siatkówkę, nad którym dumnie powiewała Polska
Flaga Narodowa, a Martyna i Magdalena udzielały
zainteresowanym wskazówek technicznych jak grać

w siatkówkę. W czasie pobytu na scenie mogliśmy
opowiedzieć o naszej działalności sportowej, ale
także wpomnieliśmy również o startach Polonii
Austriackiej w Igrzyskach Polonijnych, na których
oprócz siebie reprezentujemy również kraj, w którym zamieszkujemy, czyli w tym przypadku Austrię.
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Ogromny podziw wśród obecnych wzbudziła ilość i różnorodność dyscyplin, jakie uprawiamy w klubie
PAKA-s Wiedeń. Strzelectwo, piłka siatkowa, piłka nożna, międzynarodowe biegi długodystansowe, to nie
codzie-nny zestaw uprawianych sportów w klubie, który działa aktywnie i samodzielnie zaledwie od
czterech lat.

Nawiązane zostały rozmowy o współpracy z różnymi klubami austria-ckimi z dziesiątej dzielnicy. Władze
dziesiątej dzielnicy Wiednia podzięko-wały wszystkim za wspaniałą prezen-tacje i zapowiedziana została
cykli-czność tych imprez. Jesteśmy dumni, że mogliśmy zaprezentować nasz Polonijny Klub Spor-towy i
Strzelectwo Sportowe.

Pierwszy Letni Biathlon dla Młodzieży w Austrii.
16 czerwca 2019 roku, podczas Festynu Kulturalno-Sportowego,
który zorganizowany został w ramach trwania XXVIII Dni Kultury
Polskiej w Austrii, odbył się pierwszy w Austrii Letni Biathlon dla
młodzieży.
Organizatorem biathlonu był Polonijny Klub Aktywności
Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń wraz ze
sponsorami.
W biathlonie udział wzięli dziewczęta i chłopcy w przedziale
wiekowym 9-14 lat.
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Zawody biathlonowe podzielone zostały na kategorie wiekowe wśród dziewcząt i chłopców.

Zawodnicy mieli do pokonania trzy okrążenia, a między tymi okrążeniami strzelali dwukrotnie z
karabinków laserowych do tarcz elektronicznych.
Do zawodów przystąpiło 21 uczestników. Wszyscy ukończyli zawody.
Każdy z uczestników biathlonu otrzymał medal pamiątkowy, a zwycięzcy otrzymali medale i puchary, które
wręczali osobiście sponsorzy wspierający to wydarzenie.
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„FLOTA INTERNATIONAL TRIATHLON GDYNIA 29.06.2019”
29 czerwca 2019 roku sportowcy klubu PAKA-s
Wiedeń, na osobiste zaproszenie Dyrektora
Akademickiego Centrum Sportowego Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni, Pana magistra
inżyniera Dariusza Sapiejke, komandora rezerwy
Marynarki Wojennej, udali sie do Gdyni, aby
wziąć tam udział w organizowanych po raz
pierwszy międzynarodowych zawodach
triathlonowych.
Tuż po przyjeździe udaliśmy sie na robocze
spotkanie z komandorem Arkadiuszem
Sobierajem, wiceprezesem zarządu Klubu
Sportowego AMW „ISKRA” , gdzie w serdecznej
atmosferze, przy kawie mogliśmy omówić istotne dla nas zagadnienia.
Organizatorami imprezy byli: Wojskowy
Klub Sportowy „Flota” Gdynia, Akademia
Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdyńskie
Centrum Sportu, Sportevo Triathlon Team,
Steam Krzysztof Staniszewski, Fundacja
Silni Ciałem Niezłomni Duchem. Patronat
nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdynia –
dr Wojciech Szurek oraz Rektor-Komendant
Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.
Honorowy Patronat nad imprezą objął Jego
Wysokość Sabah al-Ahmad al-Dżabir asSabah - Emir Kuwejtu, który równocześnie był głównym sponsorem zawodów.
Tak jak w każdym triathlonie konkurencje
obejmowały trzy dyscypliny sportowe: pływanie,
jazdę na rowerze i bieganie. Tym razem dystans
był równo 8-krotnie mniejszy od słynnych
zawodów „Ironman”, co uczyniło je „triathlonowym sprintem”, a były to: 475 m pływania ze
startem na miejskiej plaży w Babich Dołach, 22,5
km jazdy na rowerze z Babich Dołów pod Sea
Towers w centrum Gdyni oraz 5 km biegu
Bulwarem Nadmorskim z metą przy ORP
„Błyskawica”, na którym odbyła sie też dekoracja
zwycięzców.

Do zawodów zgłosiło się blisko dwustu sportowców, w tym osiem sztafet.
Z Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, który wystawił
swoich zawodników jako jedyny klub polonijny, do konkurencji przystąpiło czterech zawodników. Trzech z
nich utworzyło sztafetę, a byli to: Mateusz Nowak-pływanie, Emil Dyrcz-jazda na rowerze i Arkadiusz
Pałuczak-bieg. Czwarty zawodnik Mateusz Tylek wystartował w pełnym programie trathlonu czyli:
pływanie, jazda na rowerze i bieg.
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Debiut sztafety triathlonowej klubu
PAKA-s Wiedeń zakończył się
wielkim sukcesem. W walce z
doskonale wytrenowanymi
zawodnikamu z wojskowych klubów
sportowych zajeliśmy
6 miejsce, pokonując sztafetę z
Kuwejtu!
Mateusz Tylek zajał 10 miejsce w
kategorii open, i szóste w kategorii
wiekowej.
Organizatorzy przewidzieli
dodatkowo wyróżnienia
dla najlepszych zawodników wśród: studentów, żołnierzy zawodowych (nie-studentów), obcokrajowców i
polonii zagranicznej.
Nagrodę dla najlepszego zawodnika polonijnego, otrzymał zasłużenie,
przynosząc nam wielką radośc i dumę.
Mateusz Tylek. Jak sam Mateusz powiedział: „ ... Chyba jeszcze nigdy w
trakcie mojej 30 letniej kariery sportowej nie zdobyłem trzech medali na
jednej imprezie podczas jednego wyścigu. Urocza atmosfera i jedyna w
swoim rodzaju dekoracja na ORP Błyskawica. „
To była piękna, doskonale zorganizowana, niezapomniana, historyczna,
pierwsza impreza międzynarodowa tego typu. Jesteśmy niezmiernie
dumni z tego, że mogliśmy w niej wziąć udział!
W czasie naszego dalszego pobytu mieliśmy okazję do kontynuacji
wcześniej już rozpoczętych rozmów z kierownictwem Wojskowego
Klubu Sportowego FLOTA oraz Klubu Sportowego „ISKRA” przy
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dotyczących zawarcia
porozumienia o współpracy
sportowej między tymi
klubami i Polonijnym Klubem
Aktywności Sportowych –
Strzelectwo Sportowe PAKA-s
Wiedeń.
Akademia Marynarki
Wojennej w Gdyni pod
komendanturą kontradmirała
prof. dr hab. Tomasza
Szubrychta już aktywnie
włączyła się we współ-pracę z
Polonią, przyjmując na siebie
organizację XIX Światowych
Letnich Igrzysk Polonijnych
Gdynia 2019.
Tym bardziej cieszymy się juz teraz na naszą współpracę.
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XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne
Gdynia 27.07.-03.08.2019 dobiegły końca.
Ale nie jak każde,
bo każde Igrzyska
są inne. Nie da się
ocenić Igrzysk miarą „były lepsze”,
„były gorsze”, bo
nie to jest miarą
oceny Igrzysk.
Miarą ceny Igrzysk
Polonijnych jest
innowacyjność.
Tak, innowacyjność. Bo każde
Igrzyska są inne,
o innym czasie,
w innym miejscu,.
Każde z tych
miejsc ma swoją
specyfikę, położenie, swoją, inną
od innych miejsc
infrastrukturę itd. I to właśnie dzięki innowacyjności, zdolności organizacyjnych, przewidywalności i
zaangażowaniu wielu osób, często anonimowych, próbuje się z tych miejsc wyciągnąć jak najwięcej, aby
zadowolić ponad tysiąc osób, przybyłych z różnych zakątków świata, nie żadko przesiąkniętych juz inną
kulturą i obyczajami, mimo tych
„kropli Polskiej krwi”, płynących
jeszcze w ich żyłach.
A innowacyjności w czasie trwania
XIX Światowyxh Letnich Igrzysk
Polonijnych Gdynia 2019 mieliśmy
co nie miara. Już samo rozpoczęcie
Igrzysk na Placu Apelowym
Akademii Marynarki Wojennej
imieniem Bohaterów Westerplatte w
Gdyni, gdzie przybyłych z całego
świata Polonusów i gości powitał
Rektor-Komendant Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni
kontradmirał prof. Dr hab. Tomasz
Szubrycht, budzi respekt i szacunek
do naszej historii i tradycji.
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Wiele drobnych zmian w regulaminie zawodów,
wprowadzonych przez sędziów z Akademickiego
Centrum Sportowego, którzy wyszli naprzeciw
potrzebom uczestników, świadczą o życzliwości
i wielkiej otwartości organizatorów do uczestników.
Wspomnę tu tylko o podziale wiekowym w dyscyplinie
Strzelectwo Sportowe, wprowadzenie po raz pierwszy
klasyfikacji drużynowej w tej dyscyplinie, rozłożenie
zawodów na dwa dni, dla tych, którym jedne zawody
koligowały z innymi i wiele, wiele innych udogodnień.
Dekorowanie zwycięzców poszczególnych dyscyplin
medalami na okręcie ORP Błyskawica uważam
osobiście za wielki honor, i odbieram jako wyrazy
uznania i szacunku dla uczestników od organizatorów, za co pozwolę sobie niniejszym w imieniu mojej
grupy serdecznie podziękować. A jest to grupa zawodników zrzreszona w Polonijnym Klubie Aktywności
Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, kluby sportowe z Wiednia, zrzeszone w Unii
Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA, oraz
sympatycy tych stowarzyszeń. Grupa ta składała się z 14
osób, w tym młodzież i dzieci.
Zawodnicy z grupy PAKA-s Wiedeń/UPSA wzięli udział w
zawodach lekkiej atletyki, pływaniu, biegach, strzelectwie
sportowym, tenisie stołowym, nordick walking, siatkówce
plażowej dwie drużyny, siatkówce halowej jedna drużyna,
turnieju rodzinnym dwie rodziny.

Możemy też poszczycić się zdobyciem
wielu medali.
Małgorzata Kalvoda – brązowy medal w
konkurencji bieg na 100 metrów, oraz rzut
ciężarkiem, srebrny medal w
konkurencji nordick walking.
– srebrny medal w strzelectwie – pistolet pneumatyczny Magdalena Detyna
Krzysztof Micał – brązowy medal rzut
ciężarkiem, srebrny medal w strzelectwie –
pistolet pneumatyczny.
Kamil Ludwiczak – brązowy medal w
strzelectwie – pistolet pneumatyczny
Arkadiusz Pałuczak – brązowy medal w
strzelectwie – karabinek pneumatyczny
Popek Stanisław – złoty medal w strzelectwie
pistolet pneumatyczny

–
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Emil Dyrcz – złoty medal w strzelectwie – pistolet
pneumatyczny, złoty medal w strzelectwie – karabinek
pneumatyczny, wyróżnienie dla najlepszego strzelca XIX
ŚLIP Gdynia 2019, oraz odznaka generała Stanisława Śliwy,
Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP z
okazji 100-lecia odzyskania Niepodległosci przez Polskę, za
propagowanie Oręża Polskiego-Strzelectwa Sportowego poza
granicami Kraju. Drużynowo w Strzelectwie Sportowym
pistolet pneumatyczny w składzie: Magdalena Detyna, Emil
Dyrcz i Krzysztof Micał zajęliśmy trzecie miejsce. W czasie
trwania Igrzysk mieliśmy okazję spotkac wiele ciekawych
osób, które przybyła do nas na zaproszenie organizatorów.
Słynny kolarz Tadeusz Mytnik otrzymał od nas kamizelkę
ostrzegawczą na rower z IV Biegu Pocztyliona. Słynny na
całym świecie kajakarz Aleksander Doba otrzymał od
nas koszulkę i medal z IV Biegu Pocztyliona.
Odwiedziliśmy też pomnik na Westerplatte i weszliśmy na latarnię morską na Helu.
Gratulujemy zdobytych medali innym zawodniczkom i zawodnikom z Polonii Austriackiej, nie zrzeszonych w PAKA-s Wiedeń/UPSA.
W klasyfikacji medalowej Polonia z Austrii
uplasowała sie na 9 miejscu z dorobkiem 10 medali
złotych, 22 medali srebrnych i 24 medale brązowe.
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I MIĘDZYNARODOWY Turniej Strzelectwa Sportowego klubu PAKA-s Wiedeń.
26 września 2019 roku w Wiedniu, Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe
PAKA-s Wiedeń zorganizował I Międzynarodowy Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej.

Przeciwnikami strzelców klubu PAKA-s byli oficerowie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni.
Były to pierwsze zawody objęte programem Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA o współpracy z klubami i organizacjami sportowymi
w Polsce. Zawody rozegrane zostały gościnnie na strzelnicy klubu strzeleckiego
Bundesbahnersportverein Wien, (Klub
Sportowy Kolei Federalnych Austrii sekcja
strzelectwo sportowe Wiedeń), a funkcję
sędziego
głównego
turnieju
objął również gościnnie Gerald Hörmann, wiceprezydent Klubu
Sportowego Kolei Federalnych Austrii, któremu towarzyszył strzelec sportowy tego samego klubu August Kauba. Gerald przekazał uczestnikom
AMW proporczyk Bundesbahnersportverein Wien. Kierownictwo
zawodów objął strzelec sportowy klubu PAKA-s Arkadiusz Pałuczak. Nad
całością czu-wał prezes klubu PAKA-s i prezes Unii Polonijnych Klubów
Sportowych w Austrii UPSA w jednej osobie Emil Dyrcz. Gościem
Honorowym Tur-nieju był Attache Wojskowy, Obrony i Lotniczy przy
Ambasadzie RP w Wiedniu pułkownik Adam Stępień. Do zawodów
przystąpiło równo po sześciu strzelców z rywalizujących jednostek, a
poziom umiejętności strzeleckich zawodników z AMW zmusił strzelców
PAKA-s do absolutnej koncentracji.
Jednak regularne treningi i okoliczność że „gramy u siebie”, były mocnym
atutem gospodarzy. Strzelcy z AMW już zapowiedzieli rewanż. Po zawodach wszyscy udali się do kawiarni
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"Cafe Gloria" w dziesiątej dzielnicy Wiednia, gdzie
zaprzyjaźniona
z nami właścicielka lokalu Grażyna z Polski
przygotowała dla nas wyśmienity polski posiłek.
Tam też dokonana została dekoracja zwycięzców i ucze-stników
turnieju. Zwycięzcy
otrzymali medale i
puchary oraz
Rewerencje za zajęte
miejsca na po-dium.
Dla wszystkich
uczestników turnieju
przewidziane zostały
medale pamiątkowe i
Rewerencje za udział.
Kmdr Tomasz
Praczyk przekazał wszystkim podziekowanie i pozdrowienia
od rektora komendanta Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kontradmirała prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, oraz
przekazał pamiątki dla wszystkich, w tym specjalne pamiątki
dla pułkownika Adama Stępnia i dla prezesa klubu PAKA-s
Emila Dyrcza.Prezes PAKA-s uhonorował gości medalami IV
Biegu Pocztyliona. Jest to wyraz uznania dla oficerów
Akademii Marynarki Wojennej za reprezentowanie naszej
Ojczyzny poza granicami kraju, podobnie jak czynią to
biegacze uczestniczący w międzynarodowym Biegu
Pocztyliona.
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Za szczególne zasługi w organizacji przyjazdu gości z Gdyni i współpracę z klubem PAKA-s, prezes klubu
udekorował pułkownika Adama Stępnia złoconym medalem IV Biegu Pocztyliona.

59 Jesienne Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej
5 pażdziernika 2019r. strzelcy sportowi
klubu PAKA-s Wiedeń udali się do
Kalisza, aby walczyć w Jesiennych
Zawodach Ziemi Kaliskiej.
Trzyosobowa grupa strzelców Polonijnego
Klubu Aktywności SportowychStrzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń
w składzie Jerzy Wagner, Stanisław Popek
i Michał Wagner w pierwszym dniu
zawodów, w klasyfikacji drużynowej
grupy powszechnej zajęla PIERWSZE miejsce zdobywając puchar Starosty Kaliskiego.
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SPORTOWCY Roku 2019 Polonii Austriackiej.
12 października 2019 roku w Wiedniu, na zakończenie
letniego sezonu sportowego 2019, zorganizowane zostało
spotkanie Sportowców Polonijnych z Austrii.
Organizatorami imprezy byli Unia Polonijnych Klubów
Sportowych w Austrii UPSA, wraz z Polskim Towarzystwem
Sportowym PTS, oraz klubem Badminton Club Bisons
Vienna, a wszystko to odbyło się w hali produkcyjnej
firmy POPEK Stahlbau GmbH & Co.KG, udostępnionej
nieodpłatnie przez właściciela.
Dzień wcześniej, na spotkaniu prezesów UPSA przedstawieni
zostali kandydaci do tytułu Polonijnego Sportowca Roku
2019. Kryteria wyboru oparte zostały tym razem nie tylko pod
kątem wyników z Igrzysk Polonijnych, które w tym roku
odbyły się w Gdyni, ale wzięte zostały pod uwage wszystkie
osiągnięcia Sportowców Polonijnych w całym roku 2019.
Dodatkowo przyjęto trzy kategorie przydzielania tytułów,
mianowicie kategorię kobiet, kategorię mężczyzn oraz
kategorię drużyny.
Wybór nie był łatwy, gdyż Sportowcy Polonijni w Austrii sa
bardzo aktywni nie tylko w kraju zamieszkania, ale i poza
jego granicami. W Austrii tworzą oni wiele bardzo aktyw-nych
sekcji sportowych jak chociażby siatkówka, piłka nożna,
strzelectwo, badminton, tenis ziemny i tenis stołowy, sztuki
walk wschodnich, sporty zimowe, jazda konna oraz wiele,
wiele innych.
Po analizie wyników i osiągnięć jurorzy postanowili przyznać
tytuły Polonijnego Sportowca Roku 2019 w Austrii
następującym osobom:
w kategorii kobiety zwyciężyła Irena Maria
Krakowska-Kaczor.
Irena uprawia między innymi tenis ziemny i pływanie, i to w
tych dyscyplinach wzmocniła ekipę Polonii Austriackiej na
Letnich Igrzyskach Polonijnych Gdynia 2019, zdobywając trzy
złote medale. - w kategorii mężczyźni zwycięzcą został
Michał Wagner.
Michał jest strzelcem sportowym w klubie PAKA-s Wiedeń i
kierowcą rajdowym. To właśnie wyniki z zawodów
wyścigowych na 1 / 4 ., i 1/8 mili zdecydowały o przyznaniu
jemu tego tytułu. Michał, który założył swój własny klub
Bractwo Maszyn Wyścigowych B-M-W Wiedeń, zdobył w międzynarodowych wyścigach dwukrotnie
drugie miejsce w Austrii i w Polsce, trzecie miejsce w Słowacji i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej
zawodów na Węgrzech. W Pierwszych Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich klubu PAKA-s w
Wiedniu zajął drugie miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny, a w Jesiennych Zawodach Strzeleckich
Kalisz 2019 w Polsce, zajął wraz z drużyną PAKA-s Wiedeń pierwsze miejsce.
- w kategorii „drużyna” zadecydowały znowu wyniki z Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019.
Zwycięzcami zostali Marek Ziółkowski i Andrzej Michalski, którzy w deblu męskim badminton zdobyli
srebrny medal.
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Medale, certyfikaty, puchary i odznaki PKOL wręczali prezes
UPSA Emil Dyrcz, oraz prezes PTS, olimpijczyk Andrzej
Lech. Przed rozdaniem obaj prezesi, którzy jednocześnie
tworzą zarząd UPSA, przybliżyli uczestnikom historię
powstania Unii, oraz cele, jakie stawia sobie UPSA w sferze
działalności sportowej. Podkreślony został temat współpracy z
PKOL oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce
i klubami sportowymi działającymi na terenie Polski.
Henryk Sojka z klubu Badminton Club Bisons Vienna
podkreśłił wielkie znaczenie, jakie ma aktywność sportowa
Polonii, przytaczając przykład rodziny Ziółkowskich, którzy
w Igrzyskach Polonijnych biorą udział w trzypokoleniowym
przedziale wiekowym, zdobywając dla Polonii Austriackiej
wiele medali.
Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy spotkania w
świetnej atmosferze spędzili czas przy spożywaniu posiłków
z ognia i innych kulinarnych smakołyków, zorganizowanych
i wykonanych we własnym zakresie.

Całość uświetniona została gościnnym występem dwóch, od dawna znanych w Wiedniu gitarzystów
Adama i Mirka, a niemalże plenerowa sceneria zachęciła biesiadników do „pośpiewania” znanych utworów
przy dźwiękach gitar.
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JESIENNE OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA
Dwa puchary burmistrza miasta Sucha Beskidzka z „Jesiennych Otwartych Zawodów Strzeleckich 2019”
w Suchej Beskidzkiej pojechały do Wiednia! Strzelcy Polonijnego Klubu Aktywności SportowychStrzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń wzięli udział w Jesiennych Otwartych Zawodach Strzeleckich o
puchar burmistrza miasta Sucha Beskidzka, które odbyły się 26 pażdziernika 2019 roku.

Organizatorem zawodów był Klub Strzelecki CZART – Liga Obrony Kraju Sucha Beskidzka.
Na stanowiskach do konkurencji strzeleckiej z
karabinka bocznego zapłonu stanęli: Stanisław
Popek, Michał Wagner, Przemek Mądrzak, Paweł
Starmach i Emil Dyrcz. Zawody zakończyły sie
sukcesem dla strzelców klubu PAKA-s Wiedeń.
W kategorii „Senior” pierwsze miejsce
zajął Paweł Starmach-PAKA-s Wiedeń,
Stanisław Popek wystrzelał dla PAKA-s miejsce
trzecie. Na miejscu piątym uplasował się Emil
Dyrcz, tuż za Michałem Wagnerem,
a Przemysław Mądrzak zajął miejsce dwudzieste.
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Prezes klubu PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz podziękował organizatorom, klubi CZART za gościnność i
zorganizowane zawody, oraz przekazał v-ce prezesowi Zarządu Powiatowego LOK w Suchej Beskidzkiej
Grzegorzowi Hudziakowi proporczyk klubowy.

Omówiona została wstępnie opcja współpracy między obydwoma klubami w szerokim zakresie sportowym
i organizacyjnym.
Ku Chwale Oręża Polskiego!

Zawody Ligi Wiedeńskiej o Puchar Przechodni w strzelectwie
sportowym-pistolet pneumatyczny LP1.
23 listopada 2019r. w Wiedniu zakończyły
się zawody Ligi Wiedeńskiej o Puchar
Przechodni w strzelectwie sportowympistolet pneumatyczny LP1.
Strzelcy Polonijnego Klubu Aktywności
Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s
Wiedeń w składzie Przemysław Mądrzak,
Krzysztof Micał, Michał Wagner
i Emil
Dyrcz stanęli do walki finałowej. Inaczej niż
w innych zawodach strzeleckich, w tej walce
nie liczy się ilość trafionych punktów.
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Liczy się tylko to, aby mieć ich więcej niż strzelec z przeciwnej drużyny. Bo to przewaga w trafieniach daje
punkty drużynie.
W półfinale strzelcy PAKA-s pokonali przeciwników wynikiem 30:2 i weszli pewnie do finału.
W walce o pierwsze miejsce lepsza była drużyna przeciwna.

Tutaj PAKA-s został pokonany wynikiem 21:11, co dało drużynie drugie miejsce.
Był to wielki sukces strzelców tak młodego
Polonijnego Klubu Sportowego, jakim jest PAKA-s
Wiedeń, założonym w roku 2015. Zaznaczyć trzeba, że
tego typu zawody rozegrane zostały w Wiedniu po raz
pierwszy, a przeciwnikami PAKA-s były drużyny
austriackich klubów, które działają w Wiedniu od
dziesiątków lat.
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ASKÖ region Wiedeń
Zakończyły się sezonowe
zawody strzeleckie Arbeitsgemeinschaft für Sport
und Körperkultur in Österreich
ASKÖ region Wiedeń - w
konkurencji pistolet
pneumatyczny pięciostrzałowy.
W trzech rundach, z których
dwie najlepsze są oceniane,
wzięło udział czterech strzelców
sportowych Polonijnego Klubu
Aktywności SportowychStrzelectwo Sportowe PAKA-s
Wiedeń, tworząc jednocześnie
dwie dwuosobowe drużyny.
W ostatniej rundzie na
stanowiskach strzeleckich po raz
trzeci stanęli Paweł Starmach
i Emil Dyrcz.
Michał Wagner i Krzysztof
Micał wzięli udział w dwóch
poprzednich rundach.
W klasyfikacji końcowej Emil
Dyrcz zajął miejsce drugie, a
Paweł Starmach trzecie.
Michał i Krzysztof zajęli
odpowiednio szóste i siódme
miejsce. Drużynowo skład
PAKA-s 1 uplasował się
ostatecznie na czwartym
miejscu, a skład PAKA-s 2 na
miejscu dziesiątym.
To były ostatnie zawody
strzeleckie w roku 2019. W roku
2020 czeka nas wiele emocji i
walk w wielu różnych zawodach
strzeleckich włącznie z
mistrzostwami Austrii, a także na
arenie międzynarodowej.
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I Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
„Maków Cup”.
28 grudnia 2019r. roku w
miejscowości Żarnówka, w gminie
Maków Podhalański w Małopolsce
odbył się pierwszy tego typu
Międzynarodowy Turniej
Piłki Siatkowej „Maków Cup”.
Organizatorem tej imprezy był
klub siatkarski „SKS Kompany” ze
Skawicy pod kierownictwem
Zbyszka Makosia.
W turnieju tym wzięli
udział zawodnicy z sekcji
siatkarskiej Polonijnego Klubu
Aktywności SportowychStrzelectwo Sportowe PAKA-s
Wiedeń z Austrii, z którymi zagrali
gościnnie Kuba i Maks, synowie
naszego zawodnika Rafała Drausa.
Trzecia drużyna, która wzięła udział w tym historycznym wydarzeniu, w programie międzynarodowych
turniejów amatorskiej piłki siatkowej to klub „PAPA Gelato”.

W pięknej scenerii zimowej aury, widocznej za oknami hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Żarnówce i niespodziewanie dużej frekwencji kibiców, rozegranych zostało dziewięć meczy według
systemy każdy z każdym.
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Ostatecznie zwycięstwo przypadło drużynie „PAPA Gelato” , drugie miejsce zajęła drużyna „PAKA-s
Wiedeń”, a na trzecim miejscu stanęli gospodarze turnieju, drużyna „SKS Kompany”. Po turnieju
organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na obiad w położonym w pieknej okolicy hotelu
>>Klaudia<< na Juszczyńskich Polanach.

Wszyscy uczestnicy wyrazili wielkie uznanie dla organizatorów i pomysłodawców tego przedsięwzięcia, z
nadziej na jego cykliczność w większym rozmiarze.

28 grudnia, na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnówce usłyszeliśmy ostatni
gwizdek sędziego w rozgrywkach piłki siatkowej w roku 2019.
Zdjecia: Anna Hebda, Zbyszek Makoś, Emil Dyrcz
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Aktywności Kulturalno – Patriotyczne
klubu PAKA-s Wiedeń w roku 2019
343 ROCZNICA KORONACJI KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
10 lutego 2019r. w Krakowie odbyły sie uroczystości
związane z 343 rocznicą koronacji króla Jana III Sobieskiego.Organizatorem wydarzenia był po raz kolejny
Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Obchodów
Uczczenia 336 Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, oraz
Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego
w Wiedniu na Kahlenbergu. W uroczystościach udział
wzięła delegacja Polonijnego Klubu Aktywności
Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń
w składzie Emil Dyrcz, Maria Dyrcz, Bożena Święcka.
PAKA-s jest członkiem Ogólnopolskiego Komitetu
Organizacyjnego Obchodów Uczczenia 336 Rocznicy
Wiktorii Wiedeńskiej, oraz Komitetu Budowy Pomnika
Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na Kahlenbergu.Uroczyste przemówienia rozpoczęły się na Rynku
w Krakowie przy kościele Mariackim, a następnie orszak z królem i królową przemaszerował na Wawel do
auli Bernardynów. W auli zaprezentowana została inscenizacja Koronacji Króla Jana III Sobieskiego
w wykonaniu uczniów II LO im. Króla Jana III Sobieskiego oraz aktorów Teatru Starego w Krakowie. Po
części historycznej nastąpiły krótkie przemówienia przybyłych gości. Głos zabrał między innymi rzecznik platformy „Gedenken 1683” z Austrii Philipp Huemer.
Prezes PAKA-s Emil Dyrcz odczytał treść listu otwartego do burmistrza miasta Wiedeń, w którym Polonia
z całego świata domaga się przywrócenia zgody na
posta-wienie i odsłonięcie gotowego już pomnika króla
Jana III Sobieskiego na Kahlenberg. Przedstawił też
aktualny etap opracowania złożonej przez niego petycji
do miasta Wiedeń w tej samej sprawie, pod którą
podpisy zbierane były w Wiedniu.Po zakończeniu tych
uroczystości w budynku JUBILAT odbyło sie posiedzenie
Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów
Uczczenia 336 Rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej, oraz Komitetu
Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu na
Kahlenbergu, który zmienił nazwę na komitet
międzynarodowy. W skład komitetu wchodzą liczne
organizacje z Polski, trzy organizacje z Austrii i dwie z Węgier.
Przedstawiony został program i daty obchodów związanych
z 336 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej.
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18 lutego 2019r. Księga
kondolencyjna w ambasadzie Rzeczypospolitej
Polskiej w Wiedniu.
Ostatni Hołd oddany Janowi
Olsze-wskiemu, premierowi
pierwszego rządu RP z wolnych wyborów,
Człowiekowi, oddanemu do
końca Ojczyźnie.
Przepraszam, że w ubraniu
prosto z budowy, ale inaczej
bym nie zdążył.

ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM.
1 marca 2019r., obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”. Cztery lata temu, 1 marca 2015
roku, w Wiedniu odbył się „Bieg dla Żołnieży Wyklętych” z mottem „Upominamy sie o Was” i „Jeden biegacz dla jednego Żołnierza Wyklętego”. Był to pierwszy w Wiedniu, i wogóle pierwszy poza granicami
Polski taki bieg z tej okazji, chociaż w Polsce takie biegi
odbywały się już od 2013. Był to wprawdzie bieg jednoosobowy, gdyż wtedy nikomu jeszcze, nawet Fundacji
Wolność i Demokracja nie śniło się, aby wyprowadzić
ten bieg poza granice Polski, a organizatorem i uczestnikiem tego pierwszego biegu poza granicami Polski był
Emil Dyrcz.W tym roku bieg ten został powtórzony,
i dzisiaj Emil nie musiał biegnąć sam.
Towarzyszyła mu piętnastoosobowa grupa
osób, dorosłych i dzieci. Osób, które przybyły
z potrzeby oddania hołdu i pamięci Żołnierzom Wyklętym. Prawdziwi patrioci.
W pięknej scenerii wiedeńskiego Dunaju, przy
pięknej pogodzie i z budynkami Organizacji
Narodów Zjednoczonych w tle, pokonując
odcinek 1963 metrów, uczciliśmy naszych
Bohaterów, Niezłomnych Żołnierzy, którzy
mieli zostać zakopani, zapomniani, wyklęci.
Ich oprawcy nie wiedzieli jednak, że oni byli
ziarnem. Dzisiaj, aby świat nigdy nie zapomniał o ich oprawcach, nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi. Chwila refleksji, kiedy
podczas biegu ukazała nam sie tęcza, a właściwie dwie tęcze równolegle. Czy to Żołnierze Wyklęci dołączyli do naszego marszu? Bieg ten nie miał nic wspólnego z biegiem o nazwie
„Wilczym Tropem” i nie był organizowany przy współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja. Dlatego nie
było żadnych pakietów startowych ani wpisowego.
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Dzieciom z Kenii.
„W imieniu dzieci z Kenii , chcieliśmy
serdecznie podziękować klubowi
PAKA-s za przekazane koszulki i inne
drobiazgi. Ponadto wraz ze znajomymi
obdarowaliśmy dzieciaki ubraniami,
przyborami higienicznymi oraz drobnymi słodyczami. A w jednej ze szkół
przekazaliśmy przybory szkolne oraz
pieniążki na obiady dla dzieci. Niewielki gest, a uczynił uśmiech na twarzy
tych ludzi . Nawet dla jednego z tych
uśmiechów ... warto było. Dziękujemy
(asante sana) Monika i Artur”.
Taką oto wiadomość otrzymaliśmy 11
marca 2019r. od Artura Nowaka i jego
żony Moniki, którzy właśnie wrócili
z Afryki. Artur Nowak jest zrzeszony w klubie PAKA-s.
Dzięki niemu wieść o klubie PAKA-s oraz naszych
aktywnościach sportowych i sława o „Biegu Pocztyliona”
dotarła na ląd afrykański. Jest nam niezmiernie miło, że
przy pomocy tych paru drobiazgów mogliśmy wywołać
uśmiech na twarzach dzieci w Kenii.
Dziękujemy Artur i Monika!

7 kwietnia 2019 roku, na cmentarzu w miejscowości Stein
nad Dunajem w Austrii odbyły sie uroczystości z okazji 74
rocznicy masakry więźniów przebywających w tamtejszym
więzieniu. Prawie przed samym końcem II wojny światowej,
tej masakrze zginęli także Polacy, działacze konspiracyjni
wywiadu wojskowego AK działający na terenia Austrii,
Niemiec i Czechosłowacji, skupieni w organizacji pod nazwą
STRAGAN. Uroczystości rozpoczęły się od przemówień
miejscowych władz miasta i gminy Krems, historyków
i przedstawicieli austriackich organizacji antyfaszystowskich.
Przemówienie wygłosił również konsul generalny RP w Austrii Bartłomiej Rosik. W uroczystościach uczestniczył także
płk Adam Stępień, Attaché Obrony, Wojskowy i Lotniczy
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, który od kilku lat organizuje rocznicowe, grupowe wyjazdy
do tego miejsca. Po uroczystościach na cmentarzu i złożeniu wieńców i kwiatów przy pomniku poświeconym Pamięci Polskich Bohaterów z Wydziału Wywiadu Ofensywnego kryptonim „STRAGAN” , uczestnicy
przemaszerowali pod pomnik poświęcony pamięci pomordowanych więźniów Greckich, przy którym głos
zabrał przedstawiciel ambasady Greckiej w Austrii.
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Monte Cassino, 17 maja2019.
ACQUAFONDATA - 17 maja 2019 roku, w przeddzień uroczystych obchodów 75 rocznicy zdobycia
Monte Cassino przez Polskich Żołnierzy generała
Andersa, w małych miejscowościach Acquafondata,
Viticuso i Piedimonte, leżących u stóp wzgórza
Monte Casino odbyły się uroczystości dla uczczenia
pamięci poległych Żołnierzy Polskich w czasie walk
o Monte Cassino. Organizatorem tych corocznych
uroczystości jest najstarsza polonijna organizacja
we Włoszech „Ognisko Polskie w Turynie”.
W Turynie bowiem, po II Wojnie Światowej
osiedliło sie wielu żołnierzy polskich, walczących
na froncie afrykańskim. W uroczystościach wzięła
też udział Konsul Generalny Rzeczpospolitej w
Turynie Pani Adrianna Siennicka.
Doch uroczystości przyłączyło się wiele organizacji
polonijnych, działających na terenie Włoch, a także
Polonia z Belgii i Austrii. Z Wiednia udział wzięli przedstawiciele Wspólnoty Polskich Organizacji w
Austrii “Forum Polonii” z Panią prezes Teresą Opalińska-Kopeć na czele, oraz delegacja Polonijnego
Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń w składzie prezes Emil Dyrcz,
sekretarz Maria Dyrcz oraz zrzeszona w klubie i aktywnie działająca w aktywnościach kulturalnopatriotycznych Bożena Święcka.
Burmistrz Aquafondata podziękował pani konsul i wszystkim Polakom za przybycie.
Przyjaźń, pamięć, szacunek, jaki żywią mieszkańcy tych okolicznych małych miejscowości do historii,
do Polskich do Żołnierzy armii Andersa wzbudza wiele refleksji i daje do myślenia.
18 maja 2019r. delegacja PAKA-s
udała się na Polski Cmentarz Wojenny
Polskich Żołnierzy poległych w bitwie
o Monte Cassino w okresie od 11 do 19
maja 1944 roku, aby wziąc udział w
centralnych uroczystosciach obchodów
75 rocznicy tej bitwy. Organizatorem
tych uroczystości był Urząd do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystosciach udział wziął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz
z małżonką, oraz Prezydent Republiki
Włoskiej Sergio Mattarella wraz z córką,
ministrowie rządu Rzeczypospolitej
Polskiej, córka generała Andersa senator
Anna Maria Anders, kombatanci bitwy
o Monte Cassino, oraz wiele innych
osobistości. Blisko dwa tysiące harcerzy z Polski, członkowie organizacji paramilitarnych oraz Kompania
Reprezentacyjna Wojska Polskiego wraz z orkiestrą wojskową. Cześć i Chwała i Pamięć Bohaterom!
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WIEDEŃ, 1 WRZEŚNIA 2019r.
80 lat temu, 1 września 1939 roku Polska
stawiła zbrojny opór najazdowi wojsk
niemieckich i 17 września wojsk Związku
Radzieckiego. Polska jako jedyny kraj w
Europie podjęła samotnie tę walkę.
Skutki II Wojny Światowej są w Polsce
widoczne do dnia dzisiejszego. Aby upamiętnić te wydarzenia, w Wiedniu odbyło
się w tym dniu kilka uroczystości, w których wzięli też udział przedstawiciele
Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s
Wiedeń. W samo południe, o godzinie
12:00, na Cmentarzu Centralnym przy kwaterze 88, gdzie znajdują się groby polskich żołnierzy poległych
w czasie II WŚ, zebrali się Polacy, mieszkający w Wiedniu i w Austrii. Przybyli harcerze, członkowie
organizacji polonijnych i osoby prywatne. Kwiaty pod tablicą, a także przy wszystkich krzyżach, na których
naniesione są imiona i nazwiska poległych, złożyła delegacja PAKA-s. O godzinie 17:00 rozpoczęło się
kolejne wydarzenie o niebagatelnym znaczeniu w swoim miejscu. Instytut Polski i Ambasada RP w Wiedniu wraz z Muzeum Historii Wojskowości w Wiedniu i Muzeum II Wojny Światowej zaprezentowały wystawę „Poland First to Fight” Jest to projekt realizowany przez Muzeum II Wojny Światowej wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP.
Wystawa jest opowieścią o polskich doświadczeniach wojennych, o tragedii tamtych dni,
o rozpaczliwej walce osamotnionych Polskich
Żołnierzy w obronie Ojczyzny.

XV ZADUSZKI NARODOWE – usypywanie kurhanu Pamięci Narodowej
5 października 2019r. w miejscowości Radziechowy koło Żywca w południowej Polsce, na górze
Matyska (609 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim, na
której znajduje się Krzyż Milenijny, po raz
piętnasty zorga-nizowane zostały plene-rowe
uroczystości zwane Zaduszki Narodowe –
usypywanie kurhanu Pamięci Narodowej. Delegacja Kulbu PAKA-s Wiedeń przywiozła ze sobą
garść ziemi, którą zebrali z polowego cmentarza z
czasów II WŚ. Cmentarz ten w latach 1944-1945
znajdował się w miejscowości Acqua-fondata na
południu Włoch. Pochowani na nim zostali żołnierze armii Andersa, którzy polegli w walce na
przedpolach góry Monte Cassino.
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ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W WIEDNIU
W dniu 12 września 2019 roku
w Ambasadzie RP w Wiedniu
odbyły się uroczyste obchody
Święta Wojska Polskiego. Na
zaproszenie pułkownika Adama
Stępnia, Attache Obrony, Wojskowy i Lotniczy przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej
w Wiedniu, na uroczystości udała się również delegacja Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe
PAKA-s Wiedeń w składzie
kmdr por. rezerwy Marynarki
Wojennej RP Arkadiusz Pałuczak z sekcji strzeleckiej klubu PAKA-s, oraz Martyna i Magdalena z sekcji siatkarskiej klubu. Wśród
zaproszonych gości największą grupę stanowili przedstawiciele różnych rodzajów sił zbrojnych Republiki
Austrii. Liczne grono stanowili także przedstawiciele attachatów wojskowych różnych krajów, reprezentacje
korpusów dyplomatycznych oraz licznie przybyłe osoby reprezentujące środowiska polonijne w Austrii.

VIVAT król JAN III SOBIESKI !!!
... po raz kolejny na ulicach Wiednia usłyszeliśmy ten okrzyk, znany w tym mieście od 336 lat!
12 września 2019r. w Wiedniu, na górze
Kahlenberg odbyły się uroczystości rocznicowe z okazji 336 roku Pamięci
i Chwały Odsieczy Wiedeńskiej.
Organizatorami upamiętnienia zwycięskie
j bitwy pod Wiedniem w roku 1683 w jej
336 rocznicę, byli członkowie
międzynarodowego Komitetu Obchodów
336 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej,
Komitet Budowy Pomnika Króla Jana III
Sobieskiego na Kahlenberg, Zarząd
Forum Polonii i Klub Sportowy PAKA-s
Wiedeń. Przed cokołem, przygotowanym
dla pomnika króla Jana III Sobieskiego zebrały się delegacje z Polski, Ukrainy, delegacje Polonii Węgierskiej z Budapesztu i Esztergom, oraz Polonii Austriackiej. Pomnik króla, tak ja rok temu, kiedy miasto
Wiedeń wstrzymało pozwolenie na montaż, zastąpił ogromny baner z jego wizerunkiem, trzymany przez
rycerzy rekonstruktorów z Małopolskiej Chorągwi Husarskiej i Podolskiego Regimentu Odprzodowego
z Krakowa. Podczas przemóień przypomniano sprawę listu otwartego do burmistrza miasta Wiedeń,
zbieranie podpisów pod petycją o przywrócenie zgody na montaż i odsłonięcie gotowego już pomnika.
Odczytano list otwarty od Polonii z całego świata, adresowany do włodarzy miasta Wiedeń.
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O godzinie 16:30 tego samego
dnia, w centrum Wiednia przy
kościele Augustianów wyznaczony został następny punkt
spotkania, aby zakończyć uroczystości 336 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Ostre, mocne
i równe dźwięki orkiestry dętej
z kopalni „Janina”, która towarzyszyła uroczystościom od początku, wyrwały miasto z nostalgii popołudniowego spożywania kawy, która nota bene
stała się napojem wiedeńczyków dzięki polskiemu szlachcicowi Kolszyckiemu. To on, po
bitwie pod Wiedniem, której
dowodził Sobieski, nauczył
wiedeńczyków spożywać ten
napój, otrzymany w formie
ziaren ze zdobyczy wojennej.
Pod tablicą zamieszczoną na ścianie kościoła Augustynów, w którym Sobieski uczestniczył we mszy Św. po
bitwie, złożone zostały wieńce i kwiaty od przybyłych dele-gacji, po czym uformowany został orszak paradny, który ruszył w kierunku katedry Stephansdom.Tysiące ludzi z aparatami
fotograficznymi ustawiło się po obu stronach trasy przemarszu orszaku, na
którego czele szła orkiestra dęta, następnie poczet sztandarowy Husarii, po
czym rekonstruktorzy pary królewskiej króla Jana III Sobies-kiego i Marysieńki, poruszający się karetą, a po nich pozostała część pocztów sztandarowych i delegacji. Wspaniała parada sztandarów, ubiorów z epoki dam
dworu i ryczerzy, oraz ich uzbrojenie wzbudziły ogromne zainteresowanie,
respekt i podziw, a orkiestra dęta raz po raz zbierała oklaski od publiczności.
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AUTOKORSO w Wiedniu
101 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę - 101 rocznica powstania
Republiki Austrii.
9 listopada 2019r. w Wiedniu odbył
się zorganizowany po raz pierwszy
marsz połączony z Autokorso,
upamiętniający 101
rocznicę
odzyskania Niepodległości przez
Polskę,
a
także
101
rocznicę powstania Republiki Austrii.
Trasa marszu w połączeniu z
Autokorso (przejazd oflagowanymi
samochodami)
połączyła
trzy
historyczne miejsca: pierwsze, pomnik Republiki, upamiętniający proklamację Republiki
Austria dnia 12 listopada 1918 r. znajdujący się na placu Schmerlingplatz, drugie, Plac
Bohaterów "Heldenplatz" - nazwany tak ku pamięci ofiar w walce o wolność Austrii ”, i miejsce trzecie - tablica Józefa Piłsudskiego (1867–1935), głowy państwa
niepodległej Polski w latach 1918–
1922, pierwszego marszałka II RP na
górze Kahlenberg w Wiedniu, na ścianie kościoła świętego Józefa.W wydarzeniu wzięła udział Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii Pani
Jolanta Róża Kozłowska. Pomysłodawcą i organizatorem imprezy
rocznicowej był Polonijny Klub
Aktywności Sportowych-Strzelectwo
Sportowe PAKA-s Wiedeń, a współorganizowali Atasze Wojskowy,
Obrony i Lotniczy w Wiedniu
pułkownik Adam Stępień, Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii", oraz
Klub Bractwo Maszyn Wyścigowych B-M-W
Team Wiedeń. Pułkownik Adam Stępień odczytał
list ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, kierowany do żołnierzy i obywateli
polskich z okazji 101 rocznicy odzyskania przez
Polske Niepodległości. Atasze w kilku słowach
przybliżył też historyczny wątek utworzenia Legionów Polskich jako pierwszej Polskiej Formacji
Wojskowej w XX wieku. Pani Ambasador RP
Polskiej w Wiedniu w swoim przemówieniu
podkreśłiła rolę wielkich patriotów, jaką odegrali
oni w odzyskanie Niepodległości, oraz tych
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austriackich, ojców Republiki Austrii, którzy
przyczynili się do jej utworzenia. Po złożeniu
wieńca uczestnicy udali się znowu na Heldenplatz,
skąd w asyście wozów policyjnych Autokorso w
formie kolumny oflagowanych samochodów
wyruszyło na Kahlenberg. Tam pod tablicą Józefa
Piłsudskiego, głowy państwa niepodległej Polski w
latach 1918–1922, pierwszego marszałka II RP,
złożony został wieniec pamięci
Józefowi
Piłsudskiemu.

Tekst przemówienia prezesa klubu PAKA-s Emila Dyrcza:
Szanowna Pani Ambasador , Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy!
Serdecznie witam i dziękuję za przybycie na tę uroczystość, zorganizowaną dla uczczenia 101
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także 101 rocznicy powstania Republiki
Austrii. W roku 1918, pod koniec I Wojny Światowej zmieniła się sytuacja geopolityczna w
Europie, powodując całkowitą zmianę jej kształtu. Rozpad trzech największych państw Europy
Środkowo - Wschodniej doprowadził do powstania dziesięciu nowych państw, w tym państwo
Polskie, które okupowane było przez rozpadającą się Rosję, Niemcy i Austro-Węgry, a także
Republiki Austrii, która powstała z rozpadu Austro –Węgier. Państwo Polskie, w roku
1918, po 123 latach odzyskało swoją Niepodległość.
Przez okres sześciu pokoleń, nie było państwa Polskiego na mapach świata. Tutaj, od strony
administracyjnej można powiedzieć, że w roku 1918, nie było na świecie ani jednego Polaka,
ani jednej Polki, którzy urodziliby się w Polsce. A jednak Polska, po 123 latach znowu pojawiła
się na mapach świata, a było to efektem krwawych walk na wszystkich frontach I Wojny Światowej. Ze wszystkich stron Europy i świata podążali Polacy walczyć o swój kraj, a na ich czele
stanął marszałek Józef Piłsudski. W wyniku nowego kształku geopolitycznego Europy, w roku
1918 powstała także Republika Austrii. Tutaj Polskę i Austrię łączy nie tylko wspólna data
powstania Republiki Austrii i odzyskania przez Polske Niepodległosci, ale również wspólna
historia. To między innymi również na tej ziemi, dzięki działaniu wielu Polaków, pojawiła się
realna szansa na to, że Polska ponownie pojawi się na mapach świata, jako wolne, Niepodległe Państwo. I te starania, ta walka sprawiły, że marzenia o wolnej Polsce spełniły się. Na przełomie ostatnich stu lat, a nie był to okres łatwy w historii Europy, Austria była miejscem, gdzie
wielu Polaków z różnych przyczyn szukać musiało schronienia. Wielu z nas, uznaje Austrię jako
swoją drugą Ojczyznę. Wielu zdecydowało się zostać jej obywatelami, uznając Austrię za swoją
nową Ojczyznę. Dzisiaj, jedni i drudzy, przychodzimy tutaj pod pomnik upamiętniający powstanie Republiki Austrii, aby uczcić tamte wydarzenia. Wydarzenia niejednokrotnie dramatyczne,
pełne smutku, ale też pełne radości z odzyskanej wolności i pełne nadziei i wiary na lepszą
przyszłość.
Dziękuję.
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WYCHOWANIE PRZEZ SPORT
SPORT, jako środek kształcenia charakteru, doskonalenia moralnego, fizycznego i integracji.
7 grudnia 2019 roku w Wiedniu odbyła się po
raz czwarty Konferencja Forum Młodej Polonii, której motto brzmiało –„Jesteśmy przyszłością”. Organizatorem konferencji był
Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, pod przewodnictwem
prezes Forum Pani Teresy Opalińskiej-Kopeć.
Partnerami byli: Wydział Zamiejscowy w Wiedniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej
w Katowicach, Polonijna Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walk, Platforma Chrześcijańsko-Demokratyczna, Unia Polonijnych
Klubów Sportowych w Austrii UPSA.
Konferencja odbyła się w pięknych pomieszczeniach Hofburgu, udostępnionych przez
Altkalksburger Vereinigung przy Ballhausplatz
1, w pierwszej dzielnicy Wiednia. Projekt „Konferencja Forum Młodej Polonii” adresowany jest do młodych Polaków w Austrii. Tegoroczna IV edycja oparta była przede wszystkim na dyskusji uczestników.
Młodzi uczestnicy dyskutowali w trzech panelach o edukacji, kulturze i sporcie wśród Polonii w Austrii.
Teresa Opalińska-Kopeć – Prezes Forum Polonii w Austrii. Przedstawiony został dorobek organizacji polonijnych, które z sukcesem prowadzą młodzi Polacy w Austrii. Przygotowane zostały krótkie występy artystyczne trojga uzdolnionych młodych Polaków studiujących na Uniwersytetach Muzycznych w Wiedniu.
Młody tancerz z Linzu, uczestnik wielu europejskich konkursów, zaprezentował na wysokim poziomie krótki pokaz breakdance. Trzeci panel, o tematyce „Sport jako środek kształcenia charakteru,
doskonalenia moralnego, fizycznego i integracji”
poprowadzony został przez przedstawicieli Unii
Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA.
Dyskusja poprzedzona została pokazem umiejętności, jakie zaprezentowali uczniowie Polonijnej
Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walk. Prowadzenie dyskusji przejął prezes UPSA Emil Dyrcz,
przedstawiając na początku możliwości i rodzaje
uprawiania czynnego sportu polonijnego na terenie
Wiednia i Austrii. Prezes UPSA, który jednocześnie jest prezesem Polonijnego Klubu Aktywności
Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, przedstawił przy okazji dyscypliny sportowe, jakie
uprawiane są w klubie PAKA-s Wiedeń. A jest ich sporo jak na jeden klub. Uprawiane jest strzelectwo
sportowe, w którym zawodnicy walczą na poziomie krajowym i międzynarodowym, piłka siatkowa, biegi
długodystansowe (międzynarodowe Biegi Pocztyliona), wiele sportów uprawianych rekreacyjnie letnich i
zimowych. Sport towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów i stał się istotną częścią życia każdego
człowieka. Również wśród uczestników IV Konferencji nie znalazł się nikt, kto by nie uprawiał w mniejszym lub większym stopniu jakiegoś rodzaju sportu. Dlatego też dyskusja rozwinęła się bardzo szeroko i
interesująco. Omówiona została rola uprawiania sportu przede wszystkim w kształtowaniu własnego charakteru, samodyscypliny oraz, jako temat ważny dla Polaków mieszkających za granicą, uprawianie sportu
jako środek integracji. Tutaj uczestnicy byli zgodni co do tego, że sport uzupełnia proces integracyjny praktycznie automatycznie. Jest on mianowicie najłatwiejszym środkiem komunikacji między narodami. Mimo
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rywalizacji, jeśli mamy na myśli sport uprawiany już nie tylko rekreacyjnie, możemy z doświadczenia
powiedzieć, że jest jakaś więź między sportowcami. Można wprost śmiało powiedzieć, że jest to więź o
charakterze rodzinnym. Poruszony też został temat mniej radosny, związany ze sportem, taki jak
problematyka tzw. „pseudo kibiców”. Zadane zostało pytanie, czy to sam sport może przyciągać elementy
negatywne, jakie zdarzają się przy dużych imprezach sportowych, jak chociażby mecze piłki nożnej. Po
długiej dyskusji i wielu wypowiedziach nasunął się wniosek, że to nie sam sport jest tym czynnikiem, który
przyciąga te elementy. Podsumowując dyskusję, uznano, że sport można podzielić na trzy kategorie.
Sportowców, czyli tych, którzy uprawiają czynnie jedną lub wiele z dyscyplin, fanów i kibiców, którzy
praktycznie również są sportowcami, ale nie uprawiają tego sportu aktywnie. Mają za to swoich ulubieńców
i przeżywają ten sport tak samo jak zawodnicy. Oraz właśnie pseudo kibiców, którzy być może interesują
się jakąś dyscypliną, ale przede wszystkim wykorzystują te zgromadzenia ludzi do swoich aktywności.
Ogromnym zainteresowaniem uczestników panelu trzeciego cieszyła się prezentacja dyscypliny sportowej
Strzelectwo Sportowe. Tę dyscyplinę przybliżyli obecnym strzelcy sportowi klubu PAKA-s Bogdan Ślęczka
i Emil Dyrcz. Bogdan w skrócie przybliżył historię tej dyscypliny, oraz opowiedział o podstawowych
technikach i tajnikach strzelectwa sportowego. Wszystko to uczestnicy mogli zobaczyć na filmikach i
zdjęciach prezentowanych podczas dyskusji na telebimie.
Przy pomocy telebimu uczestnicy mogli w czasie dyskusji obejrzeć sobie wszystkie dyscypliny sportowe,
jakie uprawiane są w klubie PAKA-s i w klubach zrzeszonych w UPSA.

Po podsumowaniu i zamknięciu dyskusji, prezes UPSA Emil Dyrcz poprosił uczestników o uczczenie
minutą ciszy zmarłego tragicznie trenera sportów narciarskich Wojciecha Kaima, który zginął w tragicznych okolicznościach wraz z całą swoją rodziną w dniu 5 grudnia 2019 roku w Szczyrku.
Na zakończenie, ponieważ to czas świętego Mikołaja, organizator konferencji mile zaskoczył wszystkich
obecnych, obdarowując ich prezentami.
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IV Bieg Pocztyliona – Poczta Królewska
Wiedeń-Lwów-Wilno-Lublin 2019
„Unia Lubelska”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
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14 lipca 2019r. pod bramami klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie zakończył się IV Bieg Pocztyliona
– Poczta Królewska Wiedeń-Lwów-Wilno-Lublin
2019 „Unia Lubelska” .Celem biegu było przybliżenie informacji historycznych w 450 rocznicę Unii Lubelskiej o Polsce i Polakach, zamieszkujących tereny za
obecną wschodnia granicą Polski, popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych
oraz połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy
historycznej o kraju ojczystym, podtrzymywanie więzi
kulturowej migrantów z Polską i Polakami za wschodnia granicą Polski oraz aktywizacja tych środowisk
Polskich w szerokim zakresie łączności z Polską, Europą i światem. Był to czwarty już z kolei organizowany
corocznie przez Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń międzynarodowy bieg sztafetowy non stop o charakterze sportowo-edukacyjno-patriotycznym z tematyką historii
Polski.Po raz pierwszy meta Biegu Pocztyliona wyznaczona została w Polsce.
IV Bieg Pocztyliona podzielony został na dwie grupy. Pierwsza grupa, Grupa Wiedeńska, mając do
pokonania trasę o długości blisko 1200
kilometrów, wystartowała w dniu 7
lipca 2019r. w Austrii, w Wiedniu na
górze Kahlenberg, i przez Słowację,
Ukrainę (Lwów) dobiegła do
Lublina dnia 14 lipca 2019r. Druga
grupa, Grupa Wileńska, która miała
do pokonania blisko 600 kilometrów,
wystartowała na Litwie w Wilnie, 12
lipca 2019r. i ukończyła bieg wspólnie
z pierwszą grupą w Lublinie.
7 lipca 2019 , niedziela. Biegacze
zebrali się na górze Kahlenbeg w
Wiedniu, aby wziąć udział we Mszy
św. w kościele Św. Józefa, gdzie
kończyły się do tej pory wszystkie trzy
poprzednie Biegi Pocztyliona.
Złożyliśmy w kościele medal IV Biegu i
świecę, z prośbą o modlitwę za nas.
Odczytana została także dedykacja
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy dla Klubu PAKA-s
Wiedeń, którą otrzymaliśmy wraz z
darem Flagi Narodowej. Ksiądz rektor
Roman Krekora CR pożegnał nas przezd
startem, życząc powodzenia i ruszyliśmy. Pierwsze trzy kilometry to marszobieg po zboczu góry Kahlenberg, a następnie bieg po wyspie Donauinsel w
kierunku południowym.
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Dziesięć zawodniczek i zawodników, jako
pierwsza sztafeta tego biegu rozpoczęło bieg
startem grupowym, który zakończył się na
końcu wyspy Donauinsel. Następnie w trasę
ruszyła druga sztafeta, która planowo o godz.
20:00 opuściła terytorium Austrii i udała się w
kierunku Śturovo/Parkany.
8 lipca 2019r. Od miejscowości Nova Straź na
terenie Słowacji do asysty włącza się słowacka
policja, która towarzyszy nam aż do Śturova.
Tutaj jeszcze raz podziekowanie dla Konsulatu
RP w Bratysławie za koordynację. Na trasie
czekają na nas przedstawiciele Samorządu
Mniejszości Polskiej w Esztergom na Węgrzech,
na czele z szefową tego związku Zenoną
Kassai. Do 7 sztafety Radvan – Śturowo –Esztergom dołącza biegacz amator z Węgier Harvay
Peter, dziennikarz z zawodu. Jest to pierwszy w
historii Biegu Pocztyliona zawodnik innego kraju, który aktywnie staje na trasie biegu. Peter,
który wszedł w 7 sztafetę na 6 kilometrze, postawił sobie za punkt honoru przebiec całą trase
bez zmiany. Wyzwanie na 26 kilometrów. On to
naprawdę zrobił, ustanawiając swój rekord życiowy, za co zdobył nasz wielki szacunek i przede wszystkim szacunek burmistrzów sąsiadujących ze soba miast Śturovo i Esztergom. W
Śturowie zatrzymaliśmy się przy pomniku króla Jana III Sobieskiego, gdzie czekała na nas delegacja miasta
z panem Burmistrzem Eugenem Szabö na czele. Biegacze i delegacja Polaków z Węgier, której
przewodniczyła Zenoną Kassai złożyli wieńce pod pomni-kiem, a Burmistrz Śturova Eugen Szabö
przekazał do rąk biegaczy IV Biegu Pocztyliona-Poczta Królewka list do Prezydenta Lublina. Po tym
pięknym przywitaniu udajemy sie na drugą strone Dunaju do miasta Esztergom. Tam wita nas z całą świtą i
mediami Burmistrz miasta Pani Etelka Romanek. Wspólnie skła-damy wieńce pod pomnikiem pamięci
króla Sobieskiego. Otrzymujemy pamiątki dla nas i dla tych, którzy dołączą do nas planowo na trasie. Pani
Burmistrz zadaje mnóstwo pytań o Bieg
Pocztyliona. Jest żywo zainteres-owana
tym przedsięwzięciem. Przekazała również
nam list do Prezydenta miasta Lublin.
Udajemy się na wzgórze, skąd spożywając
wspólny obiad możemy podziwiać piękno
miasta Esztergom. Składamy wielkie podziękowanie dla Zenony Kassai za współpracę i koleżeńskie, bezinteresowne
wsparcie dla Biegu Pocztyliona. Przekazujemy wszystkim odznaki pa-miątkowe
IV Biegu, oraz medale honorowe i niestety,
mimo tak wspaniałej atmosfery musimy
ruszać dalej. 9 sztafetę do miejsca zmiany
w Dudince obejmuje przybyła z Wiednia
kolejna zmiana biegaczy.
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9 lipca 2019r. Pokonujemy kolejne odcinki.
Pogoda dopisuje. Wyznaczona trasa to spokojne odcinki dróg, ze zmniejszonym ruchem samochodowym. Policja słowacka utrzymuje z
nami kontakt telefoniczny, aby w razie potrzeby udzielić nam asysty w newralgicznych punktach. Takim miejscem jest miejscowość
Roźnawa na trasie 16 sztafety. W godzinach
wieczornych radiowóz policyjny przejmuje nas
na rogatkach i przeprowadza za miasto w strefę bezpiecznego ruchu.
10 lipca 2019r. Godzina druga w nocy. 18
sztafeta Grupy Wiedeńskiej dociera do miasta
Koszyce. Ruch prawie żaden, miasto świetnie
oświetlone. Przejeżdżamy przez miasto na
nartorolkach w asyście roweru i samochodu
pilotującego bez przeszkód. Pozostałe odcinki
trasy na terenie Słowacji, w trudnym terenie
górzystym pokonujemy również bez przeszkód.Wieczorem przekraczmy granicę Polski.
Pogoda pogarsza się. Jest zimno i pada deszcz.
Robimy pauzę. Potrzebujemy odpoczynku.
11 lipca 2019r. Ciągle pada deszcz.
Dobiegamy do Ustrzyk Dolnych. Jest
dokładnie północ. Na rynku czekają na nas
biegacze ze Stowarzyszenia Nowoczesne
Bieszczady i Ustrzyckiego Klub Biegacza
oraz gościnnie Żary Triathlon Team. Szef
grupy Arkadiusz Kuc, prezes Ustrzyckiego
Klubu Biegacza przekazuje nam w imieniu
Starosty Bieszczadzkiego list do Prezydenta
Lublina. Trzynaście biegaczek i biegaczy, w
tym córka jednych z uczestników,
dziesięcioletnia Aleksandra dołączają do
sztafety i biegną z nami aż do przejścia
granicznego w Krościenku. Tutaj też dołącza
do sztafety Taras, Ukrainiec, który
towarzyszyć nam będzie aż do Lublina. Jest do
drugi w tym biegu i w historii biegów wogóle
uczestnik innego kraju, który aktywnie bierze
udział w biegu. Około godziny drugiej w nocy,
po przebiegnięciu 11 kilometrów docieramy
do granicy polsko-ukraińskiej. Jeszcze parę
fotek, dekoracja uczestników medalami
honorowymi i przekraczamy granicę
Ukrainy. Udajemy sie w kierunku miasta
Sambor. No tak, weszliśmy w inną strefę czasową. W Ukrainie jest juz trzecia nad ranem. Sambor,
królewskie miasto. Planowo o 9:30 wbiegamy na nartorolkach do miasta. Dosyć spory ruch, ale spokojnie
przejeżdżamy przez centrum, aby dobiec do Domu Polskiego, gdzie czekają już na nas przedstawiciele
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Towarzstwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
oddział w Samborze z Marią Ziembowicz na czele.
Przed budynkiem Domu Polskiego wita nas około
pięćdziesięcioosobowa grupa osób, głównie dzieci.
Dużo radości, wspólne fotki. Rozdajemy drobiazgi,
przywiezione z Polski. Udajemy się na pogaduszki
przy śniadaniu, przygotowanym przez gospodarzy.
Jest wspaniała atmosfera. Polacy z Sambora przygotowali dla nas kilka niespodzianek. Najpierw
zwiedzanie miasta. Czeka już przewodnik, więc
musimy sie spieszyć, bo wieczorem musimy dobiec
do Lwowa. Zwiedzamy kościół rzymsko-katolicki
pod wezwaniem Ścięcia św. Jana Chrzciciela w
Samborze. Oprowadza nas przewodnik, ale również
miejscowy proboszcz opowiada nam historię tego
kościoła. A trzeba tu zaznaczyć, że kościół ten,
nawet w czasach komunizmu, jako jeden z
zaledwie sześciu w obwodzie lwowskim był
otwarty bez przerwy. Zostawiamy na pamiątke
medal IV Biegu Pocztyliona z podziękowaniem
na ręce księdza proboszcza Andrzeja Kurka CR.
Zwiedzamy też inny, bardzo znany zabytek
Sambora, którym jest Kościół Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. W świątyni tej znajdują
się relikwie patrona wszystkich zakochanych –
Świętego Walentego. Po stromych uginających się
od ciężaru czasu drewnianych schodach wspinamy
sie na taras ratusza. Podziwiamy miasto z góry.
Trudno w kilku zdaniach opisać historię i piękno
tego iście królewskiego miasta. Wspomnieć może
by wypadało o Marynie „Samborzance” Mniszchównie, córce wojewody sandomierskiego,
carowej Rosji. Od Polaków z Sambora, Zrzeszonych w Towarzystwie Kultury
Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział
w Samborze otrzymujemy list gratulacujny do pre-zydenta miasta
Lublin. To juz czwarty list otrzymany po drodze.W drodze do
Lwowa zatrzymujemy sie jeszcze
w miasteczku Rudki.Tutaj znajduje
się kościół Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, gdzie w
1876 w pochowany został
Aleksander Fredro. Dzięki
uprzejmości miejscowego księdza
Polaka możemy zwiedzić krypty z
tru-mnami Fredry i jego rodziny.
Zostawiamy na pamiatke medal IV
Biegu Pocztyliona i ruszamy dalej.
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Do Lwowa wjeżdżamy na rowerach w asyście samochodu asekuracyjnego.
Jest duży ruch samochodowy. Trochę po ulicy, troche po drogach rowerowych docieramy do celu. Kopiec Unii Lubelskiej na wygórzu Wysoki
Zamek.Deszcz przestał padać jeszcze zanim dotarliśmy do Lwowa.

Mamy więc piękny widok na
miasto. Pokonaliśmy najtrudniejszy odcinek IV Biegu
Pocztyliona. Z Polski dojechali
do nas Husarze z Małopolskiej
Chorągwi Husarskiej, którzy w
strojach rycerskich z epoki
będa nam gościnnie towarzyszyć w następnym dniu.
Teraz korzystać będziemy z planowanej przerwy czasowej. Udajemy się na miejsce odpoczynku.
12 lipca 2019r. Piątek. Po śniadaniu spotykamy
się z przewodniczką i ruszamy odwiedzić zaplanowane miejsca. Ubieramy sie w oficjalny strój
reprezentacyjny klubu PAKA-s, strój góralki
zakłada Małgorzata, a Husarze towarzyszą nam
w zbrojach uzbrojeni w szable. Odwiedzamy
najpierw naszą placówke dyplomatyczną,
Konsulat Rzeczypospolitej we Lwowie, którego
Konsul Generalny objął IV Bieg Pocztyliona
Patronatem Honorowym. Przed budynkiem
konsulatu wspólne zdjęcie, przekazujemy medal
honorowy i odznaki pamiatkowe. Udajemmy się
na Cmentarz Łyczakowski. Przewodniczka opowiada w skrócie ważne informacje i historię tego
cmentarza oraz pochowanych tutaj zmarłych.
Wiele wspaniałych dzieł sztuki w postaci
grobowców. Wiele ludzi związanych z historią
Polski. Dołączają do nas wycieczki z Polski.
Husarze wzbudzają zainteresowanie. Każdy chce
zrobić sobie fotkę z nami. Przewodniczka mówi
nam, że jeszcze nigdy nie było tutaj Husarzy w
zbrojach i szablami. Jesteśmy więc pierwsi.
Duma. Oddajemy Hołd poległym w obronie
Lwowa. Zdjęcie przed zasłoniętymi Lwami.
Dotykamy historii.
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Zaduma i Duma nam
towarzyszą. Jeszcze raz,
teraz już w towarzystwie
Husarii wspinamy sie na
górę Wysoki Zamek i
wchodzimy na Kopiec
Unii Lubelskiej.
Przewodniczka opowiada
nam historie tych
objektów. Jest piękna
pogoda. Podziwiamy
jeszcze raz miasto Lwów
ze wzgórza.Pamiątkowe
fotki i ruszamy dalej.
Udajemy się do miasta.
Pomnik Adama
Mickiewicza. Spacer
przy Lwowskiej Operze.
Ogromne zainteresowanie ludzi naszą
obecnością. Husaria jak
zawsze wzbudza respekt
i szacunek.

Otrzymujemy informację od Grupy Wileńskiej IV Biegu Pocztyliona.
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Trzynastoosobowa grupa biegaczy wystartowała planowo o godzinie 10:00 czasu miejscowego z dziedzińca
placówki Ambasady Polskiej w Wilnie. Pani Ambasador Urszula Doroszewska, która objęła IV Bieg
Patronatem Honorowym, w obecności miejscowych mediów osobiście dała sygnał do startu. Tutaj warto
zacytować za portalem Wilnoteka.lt słowa pani Ambasador, jakie powiedziała do biegaczy: „W Wilnie
biegaczy żegnała ambasador Polski Urszula Doroszewska. Zwróciła ona uwagę na fakt, że bieg startuje
z Wilna w tym samym czasie, kiedy odbywa się zaprzysiężenie nowego prezydenta Litwy. To jest bardzo
symboliczne. Nowy prezydent Litwy za parę dni udaje się do Polski. To będzie jego pierwsza wizyta
zagraniczna. Więc ta atmosfera wspólnoty towarzyszyć
będzie szczególnie w tych dniach – powiedziała
ambasador.” To bardzo miłe ze strony Pani Ambasador,
podnieść znaczenie IV Biegu Pocztyliona do rangi
pierwszej, zagranicznej wizyty nowego prezydenta Litwy
w Polsce. Zbliża sie wieczór. Zabrakło dnia. Udajemy się
na planowy odpoczynek.
13 lipca 2019r. Lwów. Sobota. Bazylika archikatedralna
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. To
z tego miejsca, w roku 2017 wystartował II Bieg
Pocztyliona Lwów-Kraków-Wiedeń. Również z tego
miejsca, w dniu 13 lipca 2019 roku wystartowała 30
sztafeta IV Biegu Pocztyliona. Przekazalismy dla bazyliki
dwa medale i ruszyliśmy w drogę. Wcześniej jeszcze
spotkaliśmy sie z Marią Pyż z Radio Lwów, które to radio
jest patronem medialnym IV Biegu i jednocześnie
partnerem organizacyjnym na terenie Ukrainy. W
podziękowaniu i uznaniu za wspaniałą współpracę,
udekorowaliśmy Marię i jej męża medalem honorowym
IV Biegu Pocztyliona. DZIĘKUJEMY!!!! Zgłasza się
policja. Potrzebna asysta?
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Nie, dziękujemy, opuścimy Lwów na rowerach. Będzie
bezpieczniej i szybciej. Zwłaszcza że zaczyna padać
deszcz. Policja monitoruje nasz bieg ze stałych miejsc
obserwacyjnych. Są wiadomości od Grupy Wileńskiej.
Biegną planowo, żadnych niespodzianek. Do biegaczy
Grupy Wileńskiej dołączaja wciąż inni biegacze, między
innymi z Łosic. Dołączają też dwaj Białorusini na
rowerach. To kolejni uczestnicy z innego kraju, którzy
aktywnie biorą udział w Biegu Pocztyliona. Deszcz będzie
towarzyszył nam aż do granicy z Polską. Miejscami wręcz
huraganowy deszcz zmusza nas do przerwy. Granicę
ukraińsko-polską przekraczamy planowo.
14 lipca 2019r. Niedziela. Deszcz już nie pada, ale jest
pochmurno.Szosa sucha, w trasę ruszamy więc biegnąc.
Biegniemy bocznymi drogami o małym nasileniu ruchu.
Piękne widoki pól dookoła. Zostało jeszcze kilka godzin.
Przebiegamy przez Krasnystaw. Zmiana. Na trase wyruszaja nartorolki i rower. Jest sucho i płasko. Jeszcze tylko
56 kilometrów. 36 sztafeta Łysołaje – Lublin. Tutaj dołącza
do nas Zbyszek, biegacz ze Świdnika. Prowadzi nas przez
15 kilometrów biegnąc prawie pod granice Lublina.

Na terenie Polski mamy lepszą łącznośc internetową. Jest stały kontakt z Grupą Wileńską. Mamy fotki i
filmiki. Umieszczamy na stronach facebook. Wszystko wskazuje na to, że spotkanie na rogatkach Lublina
nastąpi dokładnie według planu. Do Lublina zostało 16 kilometrów. Teraz znowu tylko nartorolki i rower
oraz samochód asekuracyjny na trasie. Piękna pogoda. Jest tabliczka z napisem Lublin. Fotka i ruszamy.
Mały ruch samochodowy. Świeci mocno słońce. Grupa Wileńska, gdzie jesteście? – Będziemy planowo w
wyznaczonym miejscu! My też, a nawet parę minut wcześniej. Jazda na nartorolkach z górki daje wyniki.
Nagle zmienia sie pogoda. Ogromna czarna chmura i szybko szukamy schronienia pod drzewami.
Zakładamy peleryny. Nie damy się zatrzymać! Ruszamy, jeszcze dwa kilometry. Jest! Zentrum Handlowe
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Tatary. To tutaj wyznaczony został punkt
spotkania obu grup IV Biegu Pocztyliona,
Grupy Wiedeńskiej i Grupy Wileńskiej.
Jesteśmy pierwsi, ale jest też już samochód
tech-niczny drugiej grupy. Czekamy parę
minut i są, biegną znowu w grupie, tak, jak
na starcie w Wilnie. Radośc ze spotkania.
Przybywają też miejscowi biegacze, którzy
będą nam towarzyszyć we wmarszu do
miasta. Punktualnie na czas przybywa
radiowóz policyjny. Ruszamy pieszo i na
rowerach do starego miasta. Mnóstwo
zaciekawionych ludzi dookoła.
Podchodzimy pod bramy Bazyliki pw.
świętego Stanisława i klasztoru Ojców
Dominikanów. Tutaj wita nas Janusz
Kopaczek, prezes Unii Szlaków „Zachód-Wschód”, organizator uroczystości związanych z 450-leciem
zawarcia Unii Lubelskiej, oraz sam przeor klasztoru o. Krzysztof Modras. Wykonujemy ostatnie oficjalne
fotki IV Biegu Pocztyliona-Poczta Królewska Wiedeń-Lwów-Wilno-Lublin 2019 „Unia Lubelska”. Bieg
został ukończony! Udajemy się wraz z innymi zebranymi gośćmi na biesiadę, „Ucztę Sejmu Unii
Lubelskiej”. Jest to historyczna część obchodów rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Przybywają
przedstawiciele władz miasta, wiceprezydent, goście z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy.
Przeor klasztoru, o. Modras chętnie obejmuje role deko-ratora i zawiesza biegaczom medale IV Biegu.
Piękna de-koracja
uczestników w pięknej
scenerii tak bogatego w
historię budynku. Po uroczystym i oficjalnym zakończeniu IV Biegu Pocztyliona
uczestnicy biegu udaja się do
samochodów. Wszyscy muszą już następnego dnia
stawić sie na swoich
miejscach pracy.
Organizatorowi IV Biegu,
prezesowi klubu PAKA-s
Wiedeń pozostało jeszcze
jedno zadanie. Przekazanie
listów do Prezydenta
Lublina. Udajemy sie więc
przed budynek prezydencki.
Prezes klubu PAKA-s Emil
Dyrcz odczytuje fragmenty
listów i przekazuje je na ręce wiceprezydenta, pana Mariusza Banacha.
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Jest 14 lipca RP 2019, godzina 20:00. Poczta
Królewska IV Biegu Pocztyliona 2019 „Unia
Lubelska” zakończyła swoja misję.Pod Bamą
Krakowską rozpoczęła się „Noc Unii Lubelskiej”.
Ostatnim zadaniem Pocztyliona było przekazanie
przesyłki nadanej w Samborze w Ukrainie przez
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej
oddział w Samborze, a odbiorcą był ksiądz Augustyn
Bazan CR, rezydujący obecnie w Wiedniu z misją
katolicką w kościele Polskim na Rennweg. Zadanie
to wykonane zostało 25 sierpnia 2019 r.

Przekroczyła wszystkie granice!!!
Małgorzata Kalvoda, na codzień strzelec sportowy
klubu PAKA-s Wiedeń, w IV Biegu Pocztyliona,
który trwał siedem dni, przekroczyła w sztafecie
pięciokrotnie granice różnych państw. W takich
ekstremalnych imprezach jest jeszcze jedna, niewidzialna granica. Granica ludzkiej wytrzymałości.
To najtrudniejsza granica. Małgorzata pokonała je
wszystkie. Po raz pierwszy w historii tych biegów
odznaczona została za to złotym medalem IV Biegu
Pocztyliona. Gratulujemy!
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KRONIKA IV Biegu Pocztyliona-Poczta Królewska 2019 „Unia Lubelska”
Był to czwarty już z kolei organizowany corocznie przez Polonijny Klub Aktywności SportowychStrzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń międzynarodowy bieg sztafetowy non stop o charakterze sportowoedukacyjno-patriotycznym z tematyką historii Polski.
Patronatem Honorowym IV Bieg Pocztyliona-Poczta Królewska 2019 "Unia Lubelska" objęli:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie,
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we
Lwowie, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej z dedykacja od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy, Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski, biskup Wiesław Lechowicz – delegat KEP
d.s. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk, Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek.
Partnerzy i sponsorzy: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Radio
Lwów, Podkarpacka Grupa Wojewódzka IPA, Rozlewnia Wody JOANNA, ANDY - Produkcja Isolacji
Tekstylnych, ELMEDYR Elektrotechnik Wiedeń, Makusek Bausanierung GmbH Wiedeń, Zakład Fryzjerski
IMAGE Wiedeń, TEAM Biegowy BRYGADA P&R.
Biegacze klubu PAKA-s Wiedeń i Teamu Biegowego BRYGADA R&R w kolejności przypadkowej:
Beata Wierzbicka, Bożena Święcka, Emil Dawid Dyrcz, Judyta Dyrcz, Karina Kubara, Krzysztof Micał,
Małgorzata Kalvoda, Maria Dyrcz, Mariusz Piatek, Martyna Skup, Monika Nawrat, Patryk Bałaza, Paulina
Baran, Peter Harvay HU, Piotr Krupa, Piotr Popławski, Pius Wiesmüller, Rafał Putaj, Roman Romano
Piątek, Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady, Taras Burda UA, Teresa Piątek, Ustrzycki Klub Biegacza,
Waldemar Wierzbicki, Żary Triathlon Team, Emil Dyrcz.
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Klub odznaczony w roku 2017 typarem najstarszej pieczęci miasta Wiedeń

Wiedeń, 7 lipca 2019r.

List otwarty do wszystkich sportowców na świecie.
Na boiskach sportowych na całym świecie trawa jest zielona!
Z wielkim przerażeniem i niedowierzaniem przyjmujemy to,
co stało się na boisku klubu FC Mariahilf w Wiedniu dnia 22 czerwca 2019 roku.
Jak podają media, kobieca drużyna piłki nożnej FC Mariahilf, która obecnie bierze udział w rozgrywkach w
wiedeńskiej trzeciej lidze w krajowej piłce nożnej kobiet, z okazji 20-lecia powstania swojego klubu,
zaprosiła kobiecą drużynę piłkarską z Watykanu na mecz towarzyski.
Nowo założona Watykańska Żeńska Drużyna Piłkarska miała zagrać swój pierwszy , poza granicami
swojego kraju międzynarodowy mecz towarzyski z drużyną kobiet FC Mariahilf (FCM).
„Pomimo ambiwalentnych postaw w klubie odnośnie drużyny Watykańskiej, wypowiedzieliśmy się za
rozegraniem tego meczu, ponieważ piłka nożna nie zna żadnych granic. Z jednej strony chodziło o wyzwanie sportowe, z drugiej strony o bliską, przyjazną i wzmacniającą współpracę wewnątrz stowarzyszenia,
podczas przygotowań do tak dużego wydarzenia. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do nowo powstałego
zespołu kobiet w Waty-kanie, ale to tylko mały znak równości ”, powiedziała rzeczniczka FCM Luise H.
Luise H. stwierdza dalej: „Jako stowarzyszeniu, tolerancja, różnorodność form życia i pokojowe
współistnienie są dla nas ważne, na co rónież zwróciliśmy uwage poprzez symbolikę barw tęczy”.
Tak, zignorowano jednak to, że tolerancja musi iść we wszystkich kierunkach. Zapomniano przy tym o roli
sportu w społeczeństwie. Przed meczem w klubie toczą się dyskusje, które nie mają nic wspólnego ze sportem. Można to wywnioskować z oświadczenia rzeczniczki FCM Luise H., która mówi o „ambiwalentnych
postawach w stowarzyszeniu” do zespołu watykańskiego.
Sam fakt, że do dekoracji boiska piłkarskiego, na którym miał odbyć się mecz, użyte zostały kolory dla
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT), był w tym przypadku wystarczająco nieodpowiedzialny, lekkomyślny, prowokacyjny i jednostronny. Niemniej jednak piłkarki drużyny Watykanu tę
sytuacje zaakceptowały i wyszły na boisko.
Rzeczywista profanacja i złamanie wszystkich zasad uczciwej gry i gościnności w sporcie nastąpiły jednak
podczas grania hymnu watykańskiego.
„Podczas hymnu watykańskiego niektóre austriackie zawodniczki podniosły koszulki i pokazały namalowane na brzuchach jajniki i wypisane hasła wspierające legalizacjię aborcji. [...] W tym samym czasie na
trybunach rozwinięte zostały banery z napisami „Przeciw homofobii”.
Hymn, który grany jest podczas sportowych zawodów międzynarodowych, który jest święty dla wszystkich sportowców na świecie, został zlekceważony i sprofanowany.
Obecne na stadionie obywatelki jednego z państw są obrażane, i to nawet nie przez fanów, ale przez graczy
samego gospodarza, i to wszystko, chociaż głośno one krzyczą i powtarzają: „Jesteśmy tolerancyjni”.
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Jaka szkoda, że 20 rocznica założenia stowarzyszenia FC Mariahilf musiała być świętowana takimi
wydarzeniami. Szkoda, że gracze zapomnieli, jaka jest ich rola. Że zapomnieli, że trawę na boisku nie
obchodzi, kto akurat po niej biegnie i uprawia sport.
Zamiast tego prezentowana jest ignorancja, brak szacunku dla zaproszonych gości oraz ich symboli
narodowych (hymn).
W czyim interesie wystąpiły tutaj zawodniczki klubu FC Mariahilf?
Bo że było to wcześniej dobrze zaplanowane, nie ma nikt wątpliwości.
Nie zostało nawet dostrzeżone, co tak naprawdę się stało. Na podstawie tego, co powiedziała rzeczniczka
„Szczerze przepraszamy graczy z Watykanu i gości z bliska iz daleka za to, że gra się nie odbyła ”. *)
widzimy, że chodzi tylko o to, że „gra się nie odbyła”
I to wszystko? Nic więcej? I nie ma żadnych konsekwencji?
Oto kilka wypowiedzi świadków na Facebooku:
Hannes L. „Długo planowane, a teraz wpycha się fałszywe przeprosiny. Dlaczego zapraszasz „przyjaciół”
do gry, jeśli chcesz ich następnie obrażać? Typowe dla Austrii, kraju, za który można sie już tylko wstydzić.
Tak, jakby piłkarki z Watykanu były właściwym adresem do tych akcji. Ale cóż, tacy właśnie jesteśmy w
Austrii. Wyprzedza nas negatywna reputacja na świecie, niestety słusznie.
John Paul Ch. „Nie chodzi o politykę, religię czy inne poglądy, ale tylko o uprzejmość i sza-cunek: jasne jest,
że nie jest dobrze, jeśli zaprosisz drużynę na mecz towarzyski (!) aby potem gości świadomie prowokować!
Z żadnym zespołem na świecie nie pozwolono by sobie na to, - tylko z klubem watykańskim. I to ma być
fajnie? Nie, to jest niesportowe, niegrzeczne i lekce-ważące. ”
Dlatego apelujemy do wszystkich sportowców na świecie! Nie angażujcie się w politykę i inne działania,
które nie mają nic do szukania w sporcie! To nie jest dla nas! To nie jest nasz świat! Możemy sobie nawzajem stwarzać niezapomniane rozgrywki i walki na różnego rodzaju arenach sportowych, ale z wzajemnym
szacunkiem, szacunkiem i uczciwą grą.
Polityka nie ma w sporcie nic do szukania. Ci, którzy nie mogą lub nie chcą tego zrozumieć, nie mają nic do
szukania wśród sportowców!
Na całym świecie trawa na boiskach sportowych jest zielona!
Nie ma trawy w innych kolorach i tak powinno pozostać.
Sport nie może być nadużywany do celów politycznych.
Taki dzień jak 5 września 1972 r w Monachium, nie może już nigdy więcej się powtórzyć.

Ze sportowym pozdrowieniem
Emil Dyrcz
Prezes PAKA-s Wiedeń
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Wien, 7 Juli 2019.

Offener Brief an alle Sportlerinnen und Sportler auf der Welt.
Das Gras auf den Spielfeldern auf der ganzen Welt ist grün!
Mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit nehmen wir das zu Kenntnis, was auf dem
Spielfeld des Vereines FC Mariahilf in Wien am 22. Juni 2019 vorgefallen ist.
Wie die Medien berichten, hat das Frauen Fußballteam, das derzeit in der Wiener Landesliga kickt und die
dritthöchsten Spielklasse im heimischen Frauenfußball präsentiert, eine Frauen-Fußballmannschaft aus dem
Vatikan anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums des FC Mariahilf zu einem Freundschaftsspiel eingeladen.
Die vatikanische Mannschaft sollte in einem Freundschaftsspiel gegen die Frauen-Elf des FC Mariahilf
(FCM) antreten. Das neu gegründete vatikanische Frauen-Fußballteam hätte in Wien sein internationales
Debüt feiern sollen.
„Trotz ambivalenter Haltungen innerhalb des Vereins zum Vatikan, haben wir uns für das Match
ausgesprochen, weil Fußball keine Grenzen kennt. Es ging einerseits um die sportliche Herausforderung,
andererseits um die enge freundschaftliche und bestärkende Zusammenarbeit innerhalb des Vereins während
der Vorbereitungen eines so großen Ereignisses. Der Gründung eines Frauenteams im Vatikan stehen wir
positiv gegenüber, sogleich dies erst ein kleines Zeichen zur Gleichstellung ist“, so die Sprecherin FCM
Luise H.
Weiter heißt es seitens Luise H: „Als Verein sind uns Toleranz, Vielfalt der Lebensformen und ein
friedliches Miteinander wichtig, worauf wir auch mit Regenbogensymboliken hingewiesen haben.“
Ja, man hat jedoch außer Acht gelassen, dass Toleranz in alle Richtungen gehen muss. Man hat vergessen,
welche Rolle Sport in der Gesellschaft hat. Vor dem Spiel werden innerhalb des Vereins Diskussionen
geführt, die nichts mit Sport zu tun haben. Dies lässt sich aus der Aussage von der Sprecherin des FCMs
Luise H. ableiten, die von „ambivalenten Haltungen innerhalb des Vereins“ zum Vatikan-Team spricht.
Allein die Tatsache, dass man für die Dekoration des Fußballplatzes die Farben für lesbisch, schwul,
bisexuell und transgender (LGBT) verwendet hat, war schon verantwortungslos genug, leichtsinnig,
provokativ und einseitig. Dennoch, die Fußballerinnen der Mannschaft Vatikan haben es akzeptiert.
Zu der eigentlichen Profanation und zum Brechen aller Regeln des Fair Plays und der Gastfreundschaft im
Sport ist es aber während des Abspielens der vatikanischen Hymne gekommen.
„Einige österreichische Sportlerinnen hatten während der vatikanischen Hymne ihre Leibchen hochgezogen
und auf ihre Bäuche gemalte Eierstöcke sowie Botschaften für die Legalisierung der Abtreibung zur Schau
gestellt. [...] Zeitgleich wurden auf den Zuschauerrängen Transparente mit dem Wortlaut „Against
Homophobia“ entrollt.“
Eine Hymne, die bei den Wettkämpfen abgespielt wird und für alle Sportler der Welt heilig ist, wird
missachtet und profaniert. Eine Nation wird beleidigt und das alles nicht mal durch die Fans, sondern durch
die Spielerinnen des Gastgebers selbst. Und das alles, obwohl es immer heißt: „Wir sind tolerant“.
Es wird also eine Mannschaft zu einem Freundschaftsspiel eingeladen, und dann werden die Gäste
„bespuckt“ und beleidigt.
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Wie schade, dass der 20. Jahrestag der Gründung des Vereins mit solchen Ereignissen gefeiert werden
musste. Schade, dass die Spielerinnen vergessen haben, was ihre Rolle ist. Dass sie vergessen haben, dass
dem Gras auf dem Spielfeld absolut egal ist, wer gerade über es läuft und Sport betreibt. Dafür wird
Ignoranz, Missachtung und Respektlosigkeit gegenüber den geladenen Gästen und dessen nationalen
Merkmalen (der Hymne) präsentiert. In wessen Interesse haben die Spielerinnen gehandelt? Denn dass es
gut geplant war, bezweifelt keiner.
Es wird auch nicht einmal wahrgenommen, was eigentlich geschehen ist. Das sehen wir daran, was die
Sprecherin sagte: „Wir möchten uns aufrichtig bei den Spieler*innen des Vatikan Teams und den Gästen
von nah und fern dafür entschuldigen, dass das Spiel nicht stattgefunden hat.“*)
Es geht also nur darum „dass das Spiel nicht stattgefunden hat“ ?!
Sonst nichts, und es gibt keine Konsequenzen?
Hier einige Aussagen von Augenzeugen auf Facebook:
Hannes L. „Von langer Hand geplant, und jetzt schiebt man eine fingierte Entschuldigung nach. Wozu lädt
man sich "Freunde" zum Spiel ein, wenn man sie dann bloßstellen will? Typisch für Österreich, ein Land für
das man sich nur mehr genieren kann. Als ob die Fußballspielerin des Vatikans da die richtige Adresse
wären. Aber gut, so sind wir Österreich. Der negative Ruf eilt uns voraus in der Welt, leider zu Recht.“
Johannes Paul Ch. „ Es geht weder um Politik, Religion oder unterschiedliche Ansichten, sondern einfach
um Höflichkeit und Respekt: es ist klar, dass es nicht gut ankommt, wenn man ein Team zu einem
Freundchaftsspiel (!) einlädt um die Sportlerinnen dann bewusst zu provozieren! Bei keinem Team der Welt
würde man sich das erlauben - nur beim dem FC Vatikan, das soll das cool sein? Nein, das ist unsportlich,
unhöflich und respektlos.“
Wir appellieren daher an alle Sportlerinnen und Sportler der Welt! Lasst euch nicht in die Politik und
sonstige derartige Aktivitäten hineinziehen, die nichts im Sport verloren haben! Das ist nichts für uns! Das
ist nicht unsere Welt! Liefern wir uns gegenseitig unvergessliche Kämpfe auf Spielfeldern jeder Art, aber
belassen wir es bei sportlichen (!) Kämpfen, mit gegenseitigem Respekt, Achtung und Fair Play.
Politik hat im Sport nichts verloren. Die, die das nicht verstehen wollen, haben unter Sportlern nichts zu
suchen!
Das Gras auf den Spielfeldern auf der ganzen Welt ist grün!
Es hat keine anderen Farben und so soll es bleiben.
Sport darf nicht zu politischen Zwecken missbraucht werden.
Das Münchner Olympia-Attentat vom 5. September 1972 darf sich nie wieder wiederholen.
*)Quelle der Zitate: ORF.at und FC Mariahilf , https://religion.orf.at/stories/2987314/
Mit sportlichen Grüßen
Emil Dyrcz
Präsident PAKA-s Wien
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Vienna, 07 July 2019

Open letter to all athletes in the world.
The grass on the fields all over the world is green.
We are very dismayed and shocked about what happened on the pitch of FC Mariahilf in Vienna on 22 June
2019.
It was ignored that tolerance must go in all directions. The role of sport in society was forgotten. This can be
seen in the statement of FCM spokeswoman Luise H., who speaks of "ambivalent attitudes within the sports
club" towards the Vatican team.
But the actual profanation, and the breaking of all rules of fair play and hospitality in sport, took place
during the playing of the Vatican anthem.
During the Vatican hymn some Austrian sportswomen pulled up their T-shirts and showed their bellies with
paintings of ovaries and messages about for the legalization of abortion.
At the same time, banners with the words "Against Homophobia" were unrolled on the spectator stands.
This finally led to the cancellation of the game.
So a team is invited to a friendly match, and then the guests are “spat on” and insulted.
A hymn that is played at competitions and is sacred to all athletes in the world is disregarded and profaned.
A nation is insulted, not even by its fans, but by the host's own players. And all that, although it is always
said: "We are tolerant".
We therefore appeal to all athletes in the world! Do not get involved in politics and other activities that have
nothing to do with sport! This is not for us! This is not our world. Let us compete with each other in
unforgettable matches. But let us leave it at sporty (!) competitions with mutual respect and fair play.
Sport must not be misused for political purposes.
The Munich Olympic attack of 5 September 1972 must never be repeated.

With sporty greetings
Emil Dyrcz
President PAKA-s Vienna
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V Bieg Pocztyliona Poczta Królewska – Od Sobieskiego do Piłsudskiego

„Bitwa Warszawska”
Bieg w 100-lecie Bitwy Warszawskiej w ramach obchodów związanych z rocznicą odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Decydująca batalia wojny polsko- bolszewickiej rozegrała się na przedpolach
Warszawy 13-15 sierpnia 1920 r. Określana ona jest też „Cudem nad Wisłą” i uznawana za 18. przełomową
bitwę w historii świata. Zwycięska bitwa, pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego zadecydowała o
niepodległości Polski, oraz uratowała Europę przed bolszewizmem.
Podobna taka bitwa, rozegrała się 237 lat wcześniej. Była to bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku,
gdzie wojska Polskie i sprzymierzone, pod dowództwem króla Polski Jana III Sobieskiego pokonując armię
Imperium Osmańskiego, uchroniły chrześcijańską Europę przed islamizacją.
Celem biegu jest przypomnienie informacji historycznych związanych z odzyskaniem przez Polske
Niepodległości, historii „Bitwy Warszawskiej” ze wskazaniem na sojuszników Polski w tym czasie,
łączność Polaków mieszkających w kraju z Polakami zamieszkałymi poza granicami Polski, zapoznanie się
z historią formowania wojska polskiego z żołnierzy służących w wojskach różnych krajów, na czele których
stanął Józef Piłsudzki, popularyzacja kultury fizycznej, zwłaszcza biegów długodystansowych oraz
połączenia kultury fizycznej z edukacją wiedzy historycznej o kraju ojczystym.
Bieg podzielony będzie na conajmniej dwie grupy. Pierwsza grupa wystartuje w Wiedniu i przez Parkany
(Węgry) i Słowację pobiegnie do Krakowa i Warszawy. Ta trasa ma za zadanie przypomnienie podobnej,
historycznej bitwy, jaką była Odsiecz Wiedeńska, która wtedy uratowała Europę przed najazdem
Muzułmanów, oraz wspomnienie o sojuszu, jaki otrzymaliśy od państwa Węgierskiego w 1920 roku.
Druga grupa wystartuje na pomorzu i przyjmując nazwę „Sztafeta Hallera” będzie mniała za zadanie
uczczenie postaci generała Hallera i jego zasług w walce o Niepodległą Polskę.
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