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Austria c.d.
Dzisiaj pragniemy naszym 
czytelnikom przedstawić 
inny „dachowy związek” 
Kongres Polonii w Austrii. 
Federacja ta zrzesza 9 
organizacji, klubów i sto-
warzyszeń pod przewod-

nictwem Jadwigi M. Hafner. 
Federacja wydaje pismo 
polonijne o charakterze 
społeczno-literackim „Jupi-
ter” (wydano już 181 nume-
row tego pisma).
Jedna z ogniw Federacji jest 

Klub Inteligencji Polskiej 
w  Austrii zrzeszający ponad 
80 członków w szczególno-
ści lekarzy, tłumaczy, arty-
stów i studentów. 
Stowarzyszenie DOM 
POLSKI prowadzi Krysty-

na Landa.  Impuls skupia 
studentów polskich studiu-
jących w Wiedniu i jest plat-
formą informującą to ważne 
środowisko o problemach 
związanych ze studiowa-
niem nad Dunajem! Kontakt 
bezpośredni do pani prezes 
mgr Joanny Pacula-Nowak 
– impuls.rn@wp.pl.
Wiener – Krakauer Kultur 
– Gesellschaft prowadzi 
Pani Zofia Beklen – E-mail: 
info@wiener-krakauer.at.   
Ciekawym eksperymentem 
jest powołanie Unii Słowian, 
do której należą organizacje 
polskie, ukraińskie, buł-
garska, rosyjska, słowacka. 
Zarejestrowana przed 5 laty 
ma już dorobek integracyjny 
szczególnie wśród młodzie-
ży. Przewodniczy Pani Anna 
Chorostecka-Studecker, E-
mail: jupiter.red@chello.at.
Zrzeszenie Dziennikarzy 
Polskojęzycznych to chyba 

najmłodsza organizacja 
zarejestrowana dopiero 
przed dwoma laty pod 
przewodnictwem: Andrew 
Beniger E-mal: psycho.phi-
losophyklm@chello.at .
Kulturverein „Wroclaw” czy 
„Wiener Krakauer Kultur-
Gesellschaft” to przykład 
promocji polskich miast na 
terenie Austrii, a w szcze-
gólności Wiednia. To coś na 
kształt miast bliźniaczych 
w wymiarze działalności 
organizacji Polonijnych.
Kongres Polonii w Austrii 
odgrywa obok innych zbio-
rowisk organizacji polonij-
nych również bardzo ważną 
rolę w promocji Polski 
i  Polonii, a w szczególności 
w integracji młodzieży.
To ważna dziedzina informa-
cyjno – twórcza w procesie 
integracji Europejskiej!
Na stronie Polonii Świata pod 
adresem : www.polonia.org/

austria.htm pragniemy 
pokazać drogę do wszyst-
kich poloników w Austrii 
i Wiedniu. Próbujemy jed-
noczyć wszelką działalność 
polonijną i polską pod 
jednym dużym „paraso-
lem” bo dachów już mamy 
wystarczająco dużo.
Wzajemna współpraca musi 
być podstawowym celem 
wszystkich związków pol-
skojęzycznych a działalność 
na rzecz promocji Polski 
podstawowym obowiąz-
kiem.
Zwracamy się z prośbą do 
wszystkich organizacji w Au-
strii i Wiedniu o wzajemne 
poznawanie się, współpracę 
i pełny szacunek! Nieważne 
jak – ważne, aby wspólnie 
i dla dobra Polski i Polonii!

ZA BIURO RADY POLONII SWIATA

ZBYSZEK KOSTECKI

21 maja w 18 (24) numerze Faktów Polonijnych przedstawiliśmy 
naszym czytelnikom część Polonii Austriackiej po VI Zlocie, który 
odbył się w Insbrucku. Związek Polaków w Tyrolu „Strzecha” 
gościł Wspólnotę Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii” 
z Wiednia przeprowadzając zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

ESPOL - Europejskie Stowarzyszenie
Dziennikarzy Polskojęzycznych

Skupia dziennikarzy prasy polonijnej, przede wszystkim 
z terenu Europy, ale chęć uczestniczenia zgłosił także 
dziennikarz z Australii i dwoje z Kanady. Celem organizacji 
jest ochrona prawa do wolności wypowiedzi, do zachowa-
nia tajemnicy dziennikarstwa śledczego i ogólna ochrona 
prawna dziennikarzy przed naciskami, cenzurą itp. Mamy 
już za sobą dwie interwencje zakończone ugodą zwaśnio-
nych! 
Zarejestrowano 10.07.2003 r.
Prezes: Andrew Beniger
Adres: A-1170 Wien, Jörgerstr. 24/24,  Tel.:(0431) 957 69 59
e-mail: psycho.philosophyklm@chello.at

IMPULS - Verein der Polnischen Studenten in Österre-
ich
Skupia studentów polskich uczących się w Wiedniu. Orga-
nizuje wieczory przy gitarach, spotkania dyskusyjno-infor-
macyjne, wernisaże (współpraca 
z galerią POL-ART), informacja 
o nowościach dotyczących statusu 
studentów, ich praw i in.

Zarejestrowano w maju 2002 r.
Prezes: mgr Joanna Pacula-Nowak
v-ce prezes: Kamila Płoszajska
Adres internetowy: 
impuls.rn@wp.pl  

Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft
Promocja miasta i kultury Krakowa. Wymiana artystyczna 
między Krakowem i Austrią. Bogata paleta działalności: 
koncerty, wernisaże, spotkania literackie, projekty między-
narodowe, udział w festiwalach muzycznych i międzynaro-
dowych wystawach plastycznych.

Prezes: Zofia Beklen
Tel./Fax: (0431) 710 11 69
e-mail: 
info@wiener-krakauer.at

mailto:impuls.rn@wp.pl
mailto:info@wiener-krakauer.at
mailto:jupiter.red@chello.at
mailto:psycho.philosophyklm@chello.at
mailto:psycho.philosophyklm@chello.at
http://www.polonia.org/austria.htm
http://www.polonia.org/austria.htm
mailto:psycho.philosophyklm@chello.at
mailto:impuls.rn@wp.pl
mailto:info@wiener-krakauer.at

