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Do Zarządu „Forum Polonii”
Boerhaavegasse 25/5
1030 Wien
Wien, 23 marca 2009 r.
Niniejszym oświadczamy, Ŝe występujemy z „Forum Polonii”.
Trwająca od pięciu lat zła sytuacja w „Forum”, polegająca min. na
bezpardonowym zwalczaniu niewygodnych osób i naruszaniu prawa, w róŜnych
jego obszarach, spowodowała, Ŝe kilka znaczących czynnych organizacji, na
znak protestu zrezygnowało z delegowania swoich przedstawicieli do jego
kierowniczych organów. W wielokrotnie wysyłanych do zarządu pismach
zwracana była uwaga na niedopuszczalny i wysoce szkodliwy dla „Forum” styl
pracy prezesa Andrzeja Lecha i kilku działaczy róŜnych organów „Forum
Polonii”, których skupił on wokół siebie.
Ten alarmujący stan rzeczy absolutnie nie zmobilizował zarządu do działań
zapobiegających dalszemu pogłębianiu się kryzysu a protesty, były właściwie
całkowicie ignorowane. Szczególnie celował w tym sam prezes Andrzej Lech,
który np. na uwagi, aŜeby wyjaśnił sprawę istnienie takiego samego, jak jego,
nazwiska i imienia na tzw. „liście Wildsteina” odpowiadał wymijająco i
przewaŜnie arogancko czym łamał nie tylko dobre obyczaje ale i uchwały
zjazdowe podjęte 2 lata temu.
Jakby mało było tego kilka miesięcy temu została przeprowadzona zmiana
dotychczasowego Statutu „Forum“, przy czym projekt zmian opracowano w
niezgodny z ogólnie stosowanym w przypadkach wspólnot, sposób. Nie wnikając
bardziej w szczegóły stwierdzamy, Ŝe Statut ten w wielu swoich zapisach ma
dezintegrujący i antagonizujący Polonię austriacką, charakter poprzez np.
nadawanie niektórym grupom uprzywilejowanego statusu, głoszenie neutralności
światopoglądowej czy odebranie pewnym środowiskom, prawa do pełnego
udziału w pracach „Forum”. Naszym zdaniem większość wprowadzonych zmian
spowodowała, Ŝe jest to Statut mogący zapewne mieć zastosowanie w
pojedynczej organizacji ale z pewnością nie we wspólnocie organizacji.
Wspólnota organizacji ma, w Ŝyciu społecznym, szczególny status juŜ choćby
dlatego, Ŝe jej członkami są pewne środowiska i grupy a nie pojedyncze osoby.

„ Forum Polonii” powstawało przy czynnym udziale Klubu „Sierpień ‘80”, który
całkowicie poparł przyświecającą wówczas ideę moŜliwie jak najszerszej
integracji Polonii austriackiej dla dobra jej samej jak i naszej ojczyzny.
Klub „Sierpień ‘80” był przez kilkanaście lat jednym z najaktywniejszych
członków „Forum”. Poprzez klubowe inicjatywy „Forum Polonii” stało się znane
i uznawane w całym polonijnym świecie.
Niestety sytuacja jaka panuje w „Forum” i prowadzona, przez niektórych
czołowych członków kierowniczych gremiów działalność i ich postawa,
powoduje, Ŝe nie widzimy w nim aktualnie miejsca dla naszej organizacji.
Absolutnie teŜ nie chcemy, aŜeby nasze, choćby nawet tylko symboliczne,
uczestnictwo w „Forum” legitymizowało poczynania i postawę niektórych
działaczy związanych z jego kierowniczymi organami.
Decyzja o wystąpieniu z „Forum Polonii” i sposobie jej przekazania
została podjęta na zebraniu zarządu Polsko-Austriackiego Klubu Informacji i
Kultury „Sierpień ‘80” w dniu 15 stycznia 2009 roku.
Na zakończenie chcielibyśmy wyrazić nadzieję, Ŝe obecny głęboki kryzys w
„Forum” ma charakter przejściowy. Wierzymy w rozsądek wielu działaczy,
którzy, jeŜeli tylko zechcą to spowodują, Ŝe „Forum Polonii” zacznie ponownie
działać dla dobra polonijnej społeczności w Austrii i naszej ojczyzny jako
autentyczna Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – „Forum Polonii”.
Rzetelna analiza ostatnich lat, wewnątrz „Forum”, oraz zmiana jego
dotychczasowego, antypolonijnego, kursu mogłyby stanowić przyczynek do
rozwaŜenia przez nas moŜliwości o ponownym przystąpieniu Klubu „Sierpień
‘80” do Wspólnoty.

Z polonijnym pozdrowieniem.
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