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W styczniu i w lutym 2020 r. odbyły się dwie konferencje z udziałem Prezesa ZG 

TP-N, na temat funduszy EOG przyznanych Polsce w Programie Kultura 

 

 
 

14.09.2020 r. Dariusz Geller był gościem władz Miasta Piastowa, w czasie 

prezentacji projektu „New City”, w części finansowanego z Funduszy Norweskich 



ORGANIZACJA PRACY TP-N W ROKU SPRAWOZDAWCZYM 

 Epidemia Covid-19 i obowiązujące nowe przepisy sanitarne miały 

decydujący wpływ na działalność Towarzystwa Polsko-Norweskiego w 

2020 roku. Z powodu wprowadzenia zakazu zgromadzeń nie odbyła się 

tradycyjna majowa impreza z okazji Święta Narodowego Norwegii i 

grudniowy wieczór przedświąteczny „julebord”. Nie organizowano również 

spotkań informacyjno-dyskusyjnych w lokalu Towarzystwa. Zarząd Główny 

wyraża nadzieję, że w 2021 r. będzie mógł zapraszać swoich członków i 

sympatyków na imprezy masowe, popularyzujące Norwegię w Polsce i 

dokumentujące wieloletnią wsp0ółpracę polsko-norweską.  

 

NAUCZANIE JĘZYKA NORWESKIEGO Z ELEMENTAMI 

WIEDZY O NORWEGII 

 W okresie styczeń - czerwiec 2020 r., przy zachowaniu obostrzeń 

sanitarnych, kontynuowane były w TP-N kursy, które rozpoczęły w 

październiku 2019 r. (w ramach roku szkolnego 2019/20).  Kursy odbywały 

się na dwóch poziomach: A1, B1, w cyklu półrocznym 60 godzin 

lekcyjnych, Słuchacze, którzy ukończyli kursy i zdali końcowe egzaminy, 

otrzymali świadectwa w dwóch wersjach językowych – polskiej i 

norweskiej.  

 We wrześniu rozpoczęta została rekrutacja słuchaczy na rok szkolny 

2020/2021. Inauguracja roku nastąpiła w październiku 2020 r.. Zajęcia 

odbywały się w grupie: na poziomie A1, dwa razy w tygodniu i na poziomie 

B1, jeden raz w tygodniu, w wymiarze 60 godzin lekcyjnych dla każdej z 

grup.  

    

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI 

W 2020 roku, podobnie jak w ubiegłych latach, TP-N udostępniał 

zainteresowanym czytelnikom swoje zbiory biblioteczne. Materiały 

dydaktyczne, takie jak: podręczniki, słowniki, nagrania oryginalnych 

tekstów i filmów wykorzystywane były przez lektorów i słuchaczy kursów. 

Członkowie i sympatycy Towarzystwa, pojedynczo (ze względu na 

istniejące ograniczenia liczby osób), zapoznawali się z literaturą norweską w 

oryginalnej wersji językowej i tłumaczoną na język polski. 

 

INNE WYDARZENIA Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI 

ZARZĄDU GŁÓWNEGO TP-N 

W styczniu i w lutym, przed wprowadzeniem ograniczeń 

spowodowanych pandemią Covid-19, odbyły się dwa seminaria poświecone 

funduszom pochodzącym z państw EOG i Funduszom Norweskim, 

przeznaczonym na finansowanie działań w dziedzinie kultury. 14 stycznia – 

„Match-making Seminar”, z udziałem gości z Norwegii, Islandii i 

Lichtensteinu i 7 lutego – „Szkolenie dla wnioskodawców Programu 



Kultura”, prowadzone przez specjalistów polskich. W obu seminariach 

zorganizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

RP uczestniczył Dariusz Geller. 

Tej samej tematyce poświęcona była wystawa zorganizowana przez 

Ambasadę Norwegii w Łazienkach Królewskich. Na jej otwarcie, 8 marca, 

zostali zaproszeni członkowie ZG TP-N.  

14 września D. Geller wziął udział w prezentacji założeń 

przedsięwzięcia „New City – Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa”, 

którego planowana realizacja ma być dofinansowana z Funduszy 

Norweskich. W Piastowie znajduje się Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena, z 

którym Towarzystwo Polsko-Norweskie utrzymuje bliskie kontakty od wielu 

lat. 

W czasie panującej epidemii część imprez odbywała się jedynie w 

wersji elektronicznej. I tak członkowie TP-N zostali zaproszeni na dwa 

wydarzenia muzyczne: 13 kwietnia, Aleksandra Soboń-Wakarency 

zaprezentowała płytę pt. „Nordic Light”, z własnym wykonaniem utworów 

skomponowanych przez norweskich twórców, żyjących w XIX i XX wieku, 

a 1 maja norweski muzyk Rolf-Erik Nystroem zaprosił na koncert dla 

uczczenia  Międzynarodowego Święta Pracy,  

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI  

 W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach wcześniejszych 

Towarzystwo Polsko-Norweskie było reprezentowane w Dzielnicowej 

Komisji Dialogu Społecznego (DKDS), skupiającej organizacje 

pozarządowe, działające w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.  

Większość spotkań Komisji, w czasie których planowano i omawiano 

funkcjonowanie organizacji społecznych w ramach programów tworzonych 

przez samorząd, odbyła się w formie zdalnej. Prezes ZG TP-N uczestniczył, 

(podobnie jak w 2019 r.) w pracach zespołu doradczego, opiniującego 

wnioski o przyznanie małych dotacji na realizacje imprez w dziedzinie 

kultury w Dzielnicy Śródmieście. 

 W okresie sprawozdawczym Dariusz Geller uczestniczył również w 

pracach Rady Seniorów (RS)  Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Rada 

jest organem doradczym dla władz dzielnicy w działaniach w zakresie 

poprawy jakości życia osób starszych i ich integracji z innymi grupami 

wiekowymi Śródmieścia. Kończąca się w 2021 r. I kadencja Rady, z powodu 

trudności w funkcjonowaniu w czasie epidemii, została wydłużona o 12 

miesięcy  

 Sprawozdanie z działalności Rady Seniorów w 2020 r., dostępne jest 

na stronie internetowej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. 

 

 

 



PRACA ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

W 2020 roku odbyły się dwa zebrania Zarządu Głównego, W czasie 

pierwszego, 18 czerwca, po zakończeniu kursów języka norweskiego w 

roku szkolnym 2019/20, dokonano podsumowania funkcjonowania TP-N, w 

kończącej się pierwszej połowie 2020 r., Panująca epidemia spowodowała 

znaczne ograniczenie działalności Towarzystwa, w każdej z dziedzin:  

upowszechniania informacji o Norwegii i związkach polsko-norweskich oraz 

nauczania języka norweskiego. Drugie zebranie Z G odbyło się 29 grudnia, 

w czasie którego omówiono głównie wpływ zmniejszenia aktywności TP-N 

na pogorszenie się jego sytuacji finansowej. Jednocześnie pozytywnie 

oceniono fakt prowadzenia działalności, już kolejny rok, w nowym, 

mniejszym lokalu, przy ul. Pięknej 1B Mniejszy lokal - to ograniczenie 

wydatków Towarzystwa związanych z jego wynajmowaniem (w sytuacji 

malejących wpływów z kursów jęz. norweskiego), a jednocześnie, ze 

względu na jego dogodne usytuowaniu na parterze - ułatwienie dla osób 

odwiedzających siedzibę TP-N.  

Jednak mimo znacznego ograniczenia wydatków w zakresie opłat 

czynszowych i honorariów lektorów, stan finansów TP-N budzi obawy 

Zarządu Głównego.   

 

    Sekretariat TP-N w Warszawie przy ul. Pięknej 1 B, w lokalu 3, na 

parterze, wejście z ulicy, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

1700 – 2000. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej 

www.zgtpn.org.pl oraz kontaktowania się z nami przy pomocy poczty 

elektronicznej: tpn@zgtpn.org.pl lub telefonicznie: (22) 621-29-92.  

Składki członkowskie prosimy wpłacać na rachunek bankowy 

Towarzystwa Polsko-Norweskiego nr 94124059631111000047992401, 

prowadzony w Banku Pekao SA, Oddział w Warszawie.  
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