Jaki był obraz Polonii austriackiej?
Jeszcze kilka lat temu Polonia austriacka była wzorem pod względem integracji. Na ok. 40
działających na terenie Austrii organizacji, oprócz dwóch, wszystkie należały do dachowej
struktury polonijnej, którą powołaliśmy na początku lat 90-tych. W latach 90-tych i jeszcze
kilka tal później z Polonii austriackiej wychodziły inicjatywy o zasiągu krajowym,
europejskim oraz światowym. Wspomnę tu o takich inicjatywach jak, umowa o zabezpieczeniu
socjalnym pomiędzy Austrią i Polską, integracyjne spotkania europejskich grup polonijnych
czy działania zmierzające do powstania odrębnego okręgu wyborczego dla Polaków
zamieszkałych poza granicami kraju.
Jak wygląda teraz ten obraz?
Aktualnie obraz Diaspory polskiej w Austrii jest dosyć smutny. Polonia została dosyć
skutecznie rozbita i ten proces postępuje dalej.
Jakie są tego przyczyny?
Do najważniejszej należy moim zdanie działalność agenturalna prowadzona w ostatnich latach
dosyć intensywnie. Pewną dosyć znaczącą rolę odrywają także: naiwność czy wybujałe ambicje
niektórych działaczy a także przedkładanie osobistych sympatii nad dobrem ogólnym.
Jakie, w tej sytuacji są warunki działania polonijnych organizacji o wyraźnym profilu
ideowym i patriotycznym?
Od kilku lat pod pewnymi żywotnymi dla organizacji wzlędami jest tak źle jak nie było nawet
za czasów PRL. Dzieją się takie rzeczy i idą z takich kierunków jakie przed tem były nie do
pomyślenia. Przytoczę tu tylko dwa przykłady z ostatnich tygodni:
Przed samymi wakacjami grupa działaczy zwołała Zjazd Polonii Austriackiej. Głównymi
tematami tego spotkania miało być zastanowienie się na sytuacją w Polonii austriackiej i
podjęcie prób ratowania tego cojest do uratowania. Jeszcze się ten Zjazd nie odbył a już, jak się
potem dowiedzieliśmy, został złożony na policji meldunek, w którym donoszono, że
nieformalna grupa osób zwołuje spotkanie, na którym min będzie polityka i będzie spożywany
w nadmiernych ilościach alkohol. Spotkanie odbyło się i podjęte zostały pewne postanowienia,
które napawają optymizmem tylko po spotkaniu osoba, która najczęściej podpisywała się pod
komunikatami została wezwana na policję i musiała składać obszerne zeznania.
Drugi podoby kwiatek jest sprzed kilku zaledwie dni: W ubiegłym roku zawiązała się w
Wiedniu polonijna organizacja składająca się w większości z młodych studentów uczelni
wiedeńskich. Grupa ta przybrała nazwę Wiedeńska Inicjatywa Narodowa i jest to grupa o
wyraźnym profilu ideowo – patriotycznym. WIN zorganizował w ubiegłym tygodniu Kongres,
na który zaprosił kilka osób z Polski. Spotkanie miało się odbyć w sali parafialnej w jednej z
parafii, w której proboszczem jest polski księdz. Ksiądz ten dawał do dyspozycji tej organizacji
także pomieszczenie na zebrania.

Trzy dni przed Kongresem proboszcz zadzwonił do szefa WIN-u z informacją, że miał
nieprzyjemny telefon z Episkopatu, podczas rozmowy zapytano go dlaczego użycza
pomieszczeń parafialnych skrajnej prawicy, homofobom, neofaszytom i temu podobnym.
Zażądano też od niego wymówienia ustaleń. W tej sutuacji przykro mu ale spotkanie nie może
się odbyć u niego. Organizatorom pomimo tego, że były to ostatnie chwile przed Kongresem,
udało się znaleść lokal zastępczy u Austriaków. Ale na tym nie był koniec tej sprawy gdyż i do
tego austriaka dzwoniono z prasy austriackiej i próbowano naciskać stosując takie same
argumenty. Spotkanie odbyło się i było pełnym sukcesem. Na drugi dzień po spotkaniu
ukazały się w wiedeń prasie sprawozdania piętnujące kongres i WIN. Jak będzie w tej i
poprzedniej sprawie pokaże najbliższa przyszłość.
Podałem Państwu tylko dwa najnowsze przypadki trudności, z jakimi przychodzi
borykać się patriotycznym organizacjom polonijnym w swej działalności.
Powstaje pytanie, co robić jak zachowywać się w takich antypolskich sytuacjach?
Uważam, że przede wszystkim nia należy poddawać się! Należy dalej robić swoje a o ile to
możliwe nawet jeszcze więcej. Uważam też, że należy odrzucić pewne względy i ze
wzmożonym wysiłkiem podejmować próby zjednoczenia patriotycznych środowisk. Dopóki
takie środowiska istnieją konsolidacja jest możliwa. Jeżeli ktoś myśli, że w osamotnieniu
można coś więcej zdziałać jest najdelikatniej mówiąc naiwny.
I tym apelem chciaąbym zakończyć dziękuję Państwu za uwagę

