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Wielce Szanowni Uczestnicy Walnego Zjazdu, Drodzy Rodacy, 

             NiŜej wymienione organizacje pragną poinformować Państwa o rezygnacji z 
członkostwa w „Forum Polonii”.  

             PoniewaŜ wycofanie się na raz tak wielu, liczebnych, aktywnych, o bogatych 
tradycjach organizacyjnych, grup z przynaleŜności  do „Forum Polonii” jest wydarzeniem bez 
precedensu w historii i faktem brzemiennym w skutki  dla całego środowiska polonijnego w 
Austrii, wyraŜamy nadzieję, Ŝe oprócz tej rezolucji zostaną takŜe przedstawione delegatom i 
zaproszonym gościom, na początku obrad, w pełnym brzmieniu oświadczenia organizacji 
rezygnujących z członkostwa w „Forum Polonii”. Oświadczenia zostały dostarczone w róŜnej 
formie zarządowi w tym tygodniu. 

            Szanowni Państwo, oficjalnie od Walnego Zjazdu „Forum Polonii” w dniu 03.03.2007 
a nieoficjalnie duŜo wcześniej, obserwowaliśmy i doświadczaliśmy skutki powstawania w 
ramach „Forum”, specyficznego układu ideowo-towarzyskiego pod kierownictwem prezesa 
Andrzeja Lecha, którego osobista postawa,  miała, naszym zdaniem, szczególnie negatywny 
wpływ na sposób kierowania tą organizacją. Wielokrotnie podczas zgromadzeń 
przedstawicieli oraz posiedzeń Zarządu „Forum”, tak długo jak mogliśmy tam przemawiać 
suwerennym głosem,  informowaliśmy otwarcie o – zarówno Andrzeja Lecha jak i niektórych 
innych członków władz F.P.  min. Barbary Kling – równocześnie przewodniczącej Komisji  
Statutowej jak i Sadu Polubownego, obecnie sekretarza w zarządzie, Mariusza Michalskiego 
– członka Zarządu, obecnie skarbnika,  Jerzego Konarzewskiego – równocześnie członka 
Sądu Polubownego i Komisji Rewizyjnej,  Alinę Majewski – w róŜnych okresach  sekretarza 
Zarządu, Andrzeja Kempe, od kwietnia 2008 członka Zarządu,  niezgodnych  ze Statutem 
F.P., czyli niezgodnych z prawem austriackim, działalnościach tych osób i zarazem całej 
organizacji, o niejawnym i sprzecznym z interesami niektórych organizacji polonijnych 
gospodarowaniu funduszami „Forum”, a w niektórych przypadkach takŜe niezgodnych z 
prawem i karalnym, o naruszaniu dobrego imienia wielu organizacji polonijnych i ich 
działaczy, o zachowaniach członków władz F.P. niegodnych działaczy społecznych, którzy 
powinni, pełniąc funkcje publiczne w ramach Wspólnoty, pochodzące przecieŜ z  wyborów, 
czyli oparte takŜe na indywidualnym zaufaniu, wznieść się ponad ich własne interesy czy  
reprezentowanych przez nich  organizacji. Nie zgadzając się na takie postępowanie prezesa 
Andrzeja Lecha i uległych mu osób w październiku 2007 r. cztery osoby na znak protestu 
ustąpiły z Zarządu „Forum Polonii”.  

             W w/w okresie miały miejsce we Wspólnocie skandaliczne zdarzenia eliminowania, 
jakoby zgodnie z prawem, z Ŝycia społecznego niewygodnych dla układu osób poprzez np. 
„zakaz reprezentowania „Forum” i pozbawienie  moŜliwości kandydowania przez następne  
kilka kadencji do jego władz oraz wykluczenie z Zarządu”,  panów Piotra Radowskiego i 
Piotra Leśniaka, osób bardzo zasłuŜonych dla „Forum Polonii”, pełniących w historii tej 
organizacji funkcje prezesa lub członków jego najwyŜszych władz., zdarzenia krzywdzące 
tych i innych polonijnych działaczy społecznych i w efekcie takŜe ich rodzime organizacje.  

               Nie z naszej winy nie udało się w ciągu ostatnich 2 lat doprowadzić do rzetelnej i 
odpowiedzialnej mediacji miedzy prezesem Andrzejem Lechem wraz z osobami 
wspierającymi go w Zarządzie „Forum” bądź w  innych jego organach, w których miał 



przewagę zwolenników a niezadowolonymi organizacjami. Prezes Andrzej Lech postępował 
nadal autokratycznie, a jeśli nie miał tej przewagi w Komisji Statutowej, to wraz z Barbarą 
Kling i Jerzym Konarzewskim nie licząc się juŜ zupełnie z prawem, interesem społecznym i 
honorem, w ukryciu „spreparowali“ zmiany w Statucie, które min. umocniły władze i jego 
samego i układu ideowo-towarzyskiego, który wokół siebie stworzył.  

             W ciągu  lat przewodzenia zarządowi  „Forum Polonii” Andrzeja Lecha,  Wspólnota 
powoli przestawało być organizacją autentycznie ideowo pluralistyczną, demokratyczną, 
opierającą swoje działanie na chrześcijańskiej i patriotycznej podstawie. Całkowicie 
zatracona teŜ została naczelna idea przyświecająca powstaniu Wspólnoty Polskich 
Organizacji w Austrii – „Forum Polonii” – moŜliwie jak najszerszej integracji środowisk 
polonijnych w Austrii. 

             Jeśli n/w organizacje zdecydowały się wystąpić z „Forum” to znaczy, Ŝe całkowicie 
cofnęły  one kierownictwu a przede wszystkim jego zarządowi, wotum zaufania. Oznacza to, 
Ŝe utraciły one wiarę w to, iŜ „Forum Polonii” moŜe stać się znowu wiodącą, reprezentacyjną 
Wspólnotą Organizacji, skutecznie pracująca dla dobra Polonii i społeczności austriackiej, Ŝe 
nie widzą one moŜliwości wspólnego wyjścia z kryzysowej  sytuacji. Zresztą sam prezes i 
jego zwolennicy nie kryją, Ŝe są zadowoleni z podziału w Polonii austriackiej. W Ŝadnym 
okresie kryzysu nie spotkaliśmy się z cieniem autentycznego zaniepokojenia z ich strony a 
nasze protesty były całkowicie ignorowane. Pomimo kryzysowej sytuacji, krytykowani przez 
n/w organizacje działacze polonijni, pełniący w „Forum” nadal funkcje kierownicze: Andrzej 
Lech, Barbara Kling, Mariusz Michalski, Andrzej Kempa  zapewne nie zamierzali 
dobrowolnie ustąpić z pełnionych funkcji tak jak to miało miejsce w październiku 2007 r. w 
przypadku Barbary Niemirowicz, Lecha Krawczyka (wówczas sekretarza w Zarządzie 
"Forum"), Andrzeja Michalskiego i Wiesława Lipińskiego, by załagodzić atmosferę i 
umoŜliwi ć objecie funkcji we władzach F.P. osobom, które naszym zdaniem potrafią 
 moralnie, zgodnie z prawem i skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego Polonii w Austrii 
i naszej ojczyzny.   

            Organizacje, które wystąpiły z „Forum Polonii” reprezentują liczebne, aktywne, 
znaczące społecznie organizacje polonijne, nierzadko o historycznych, chlubnych dla 
Polaków i Polski tradycjach. Organizacje te nie chcą i nie mogą  sobie pozwolić na dalsze 
pozostawanie w strukturze organizacyjnej, która uległa pod prezesurą Andrzeja Lecha daleko 
idącej transformacji prawnej (zmiany w Statucie F.P.) i ideowej. NiŜej wymienione 
organizacje powinny i będą szukać innych moŜliwości skutecznego działania i rozwoju. Mają 
one nadzieję, Ŝe z czasem do swoich racji postępowania przekonają teŜ inne organizacje 
polonijne i ich działaczy.  

  

Z powaŜaniem  

Chór Polonii Wiedeńskiej "Gaudete" 
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół Polski" w Austrii 
Stowarzyszenie Polskich Rodzin Katolickich w Austrii 
Polska MłodzieŜ Katolicka 
Szczep "Polanie" ZHPpGK 
Polsko-Austriacki Klub Informacji i Kultury "Sierpień '80" 
 


