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 OD IMIGRACJI DO INTEGRACJI PO STATUS MNIEJSZOŚCI
NARODOWEJ. PRZYKŁAD POLAKÓW W AUSTRII

STRESZCZENIE. Artykuł omawia specyfi kę imigracji Polaków do Austrii. Przedstawiono 
w nim rys historyczny tej emigracji do Austrii, następnie szczegółowe informacje statystyczne do-
tyczące liczby obcokrajowców (a wśród nich Polaków) w drugiej połowie XX wieku. W artykule 
znajdują się również wnioski z badań przeprowadzanych wśród Polaków przebywających w Austrii 
dotyczące strategii przyjmowanych w związku z wyjazdem i czasem pozostania w Austrii, a także 
przyjmowanej postawy integracji ze środowiskiem. Okazuje się, że jest różnica w podejściu do ży-
cia na emigracji w zależności od czasu wyjazdu z Polski. Osoby, które wyjechały w latach 70. XX 
wieku, planowały głównie wyjazd czasowy, jednak ze względu na korzystne relacje walutowe ciągłe 
przedłużały pobyt. Widząc korzyści z mieszkania w Austrii z reguły szybko integrowały się z no-
wym środowiskiem. Migranci, którzy wyjechali w latach 80. zeszłego wieku, zwykle nie planowali 
powrotu do kraju. Prześladowani w Polsce lub pozostający za granicą nielegalnie, zamykali sobie 
drogę powrotu. Wobec tego, jeżeli nie planowali dalszej emigracji, również szybko integrowali się 
w nowym środowisku. Osoby, które wyjechały w latach 90-tych XX najczęściej charakteryzowały 
się życiem w „dwóch światach” – pracą w Austrii oraz wydawaniem i inwestowaniem w Polsce. 
Natomiast ci, którzy wyjeżdżają do Austrii w ostatnich latach, kierują się głównie motywami poza 
ekonomicznymi, np. wyjeżdżają na studia. Nie przywiązują się do miejsca, lecz wybierają miejsce 
zamieszkania tam, gdzie są dla nich lepsze możliwości rozwoju zawodowego. Na koniec przedsta-
wiono uwagi dotyczące starań o uznanie Polaków za mniejszość narodową w Austrii.
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FROM IMMIGRATION THROUGH INTEGRATION
TO NATIONAL MINORITY STATUS.
THE EXAMPLE OF THE POLES IN AUSTRIA.

ABSTRACT. The article shows the characteristic features of the Polish immigration to Austria. 
A description of the emigration to Austria as well as detailed statistical information concerning the 
number of foreigners, among them Poles, in the second half of the twentieth century are presented 
in the article. Moreover, it focuses on the results of the research which was conducted amongst the 
Poles staying in Austria. The research concerned the strategy which was adapted with reference to the 
departure and the time of stay of the Poles in Austria and the attitude taken towards the integration 
with the environment. There is a difference in the approach towards emigration life depending on the 
time of departure. People who left their countries in the 1970s were planning mainly a temporary stay, 
however, because of favorable currency rates they prolonged their stay. Seeing the advantages of li-
ving in Austria, they usually did not plan to return to their homelands. Those who had been persecuted 

DOROTA CZAKON*

Instytut Filozofi i i Socjologii
Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie

* dr Dorota Czakon, Instytut Filozofi i i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
adiunkt, adres korespondencyjny: dorota.czakon@gmail.com



168 Dorota Czakon

in Poland or stayed abroad illegally, closed their way of return. Thus if they had not been planning 
to emigrate to more distant countries, they integrated quickly in the new environment. People who 
left their homelands in the 1990s live in two worlds, working in Austria while spending and investing 
back in Poland. People who have recently left their countries of origin, have been driven mainly by 
non-economic reasons, for instance they went to study. They are not attached to certain places but 
they choose the place of living so as to fi nd better professional opportunities. Finally, some remarks 
are included concerning the efforts to acknowledge the Poles as the national minority in Austria.

Keywords: Polonia (Polish community abroad), Austria, integration, national minority

Celem artykułu jest pokazanie specyfi ki imigracji Polaków do Austrii. W prze-
ciwieństwie do popularnych wśród Polaków w ostatnich latach, takich krajów 
emigracyjnych jak Wielka Brytania czy Irlandia, Polacy do Austrii wyjeżdżali już 
w czasach zaborów. 

O specyfi ce możemy mówić również w przypadku wykształcenia Polaków 
przybywających do Austrii, kiedyś była to wykształcona arystokracja i urzędnicy, 
obecnie osoby z wyższym lub średnim wykształceniem, które przeciętnie w tej 
grupie jest częstsze niż wśród Austriaków.

Inną wyróżniającą cechą jest to, iż w Austrii nigdy nie wytworzyły się „pol-
skie getta” charakterystyczne dla innych państw imigracyjnych. Polacy żyli za-
wsze wśród Austriaków w rozproszeniu, zdecydowani na pozostanie, szybko asy-
milowali się stając się nowymi wiedeńczykami. Z tego wynika również problem, 
że organizacje starające się o uznanie Polaków za mniejszość narodową w Au-
strii, mają trudność z wykazaniem ciągłości historycznej grupy. Polacy są bowiem 
w Austrii od dawna, ale wielu z nich przypadkowo dowiaduje się o swoich korze-
niach, żyjąc w przekonaniu, że są Austriakami.

W artykule po uwagach wstępnych dotyczących integracji, przedstawiony zo-
stanie rys historyczny emigracji do Austrii, następnie informacje statystyczne do-
tyczące ilości obcokrajowców, a wśród nich Polaków. Dalej znajdują się wnioski 
z badań przeprowadzanych wśród Polaków przebywających w Austrii i na koniec 
kilka uwag dotyczących starań o uznanie Polaków za mniejszość narodową.

RÓŻNE WYMIARY INTEGRACJI 

Integracja jest obecnie podstawowym pojęciem używanym w kontekście 
migracyjnym. W mniejszym stopniu od asymilacji obciążona jest negatywnymi 
skojarzeniami. Bywa różnie defi niowana i ujmowana jest w różnych wymiarach: 
prawno-instytucjonalnym, ekonomicznym,  społecznym, tożsamościowym, kul-
turowym, a nawet przestrzennym1. 

1 Zob. szersze omówienie: M. Biernath, Różnorodność integracji – jej wymiary i mechanizmy, 
[w:] Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, redaktorzy A. Grzymała-Ka-
złowska, S. Łodziński, Warszawa, 2008, 180-206.



169Od imigracji do integracji po status mniejszości narodowej

Wymienione osobno powyższe wymiary w rzeczywistości są ważne łącznie, 
przenikają się nawzajem i wpływają jeden na drugi. Przyjmuje się jednak, że pod-
stawę stanowi status prawny imigranta, bo od niego zależą w dużej mierze inne 
wymiary i przebieg procesów integracyjnych. Do wymienionych wyżej za lite-
raturą przedmiotu wymiarów można jeszcze dołączyć wymiar czasowy, istotny 
w przypadku imigracji do Austrii. Wyjeżdżając za granicę najczęściej bardziej 
lub mniej dokładnie planujemy długość pobytu. Czasami więc jest to dokładnie 
określony czas, na przykład roczny kontrakt lub coroczny trzymiesięczny urlop 
bezpłatny, a czasami nieokreślony, ale jednak wyraźny termin (na przykład kie-
dy zgromadzimy pieniądze na mieszkanie) w odróżnieniu od z góry zakładanego 
wyjazdu na stałe. Zaryzykowałabym nawet tezę, że w przypadku wyjazdu do Au-
strii ten wymiar będzie podstawą innych wymiarów. Może się bowiem okazać, 
że nawet wymiar prawny pobytu nie jest istotny dla kogoś, kto od 15 lat żyje 
w cyklu dwutygodniowym, zawieszony między Polską a Austrią, pracując przez 
2 tygodnie w Austrii i następne 2 tygodnie mieszkając z rodziną Polsce. Wymiar 
prawny może być też drugorzędny dla kogoś, kto pracuje od świtu do nocy, od 
poniedziałku do piątku, a wszystkie weekendy, święta i wolne chwile spędza z ro-
dziną w Polsce. 

O integracji etnicznej osób wyjeżdżających za granicę można mówić z per-
spektywy makrospołecznej, rozważając modele przyjęte przez państwa przyjmu-
jące emigrantów, na przykład według A. Giddensa są to: 1. asymilacja, 2. tygiel 
narodów, 3. pluralizm kulturowy.

1. Asymilacja – jako droga integracji: imigranci odchodzą od swoich obycza-
jów i dostosowują swoje zachowanie do wartości i norm nowego społeczeństwa. 
Integracja poprzez asymilację zakłada, że imigranci zmienią język, strój, styl ży-
cia i światopogląd.

2. Tygiel narodów: tradycje, zwyczaje imigrantów nie znikają pod wpływem 
tradycji zastanej w dominującej populacji, lecz mieszają się ze sobą tworząc nowe 
wzory kulturowe. Kultura danego społeczeństwa zostaje wzbogacona o wartości 
i normy wprowadzane do niej z zewnątrz. Różnorodność tworzą same grupy et-
niczne poprzez swoją adaptację do środowiska, w którym się znalazły.

3. Pluralizm kulturowy: równouprawnienie wielu różnych kultur, społeczna 
równość mniejszościowych grup etnicznych, tzn. takie same prawa jak populacja 
większościowa.2 

Austria starała się być państwem homogenicznym, z dominującym modelem 
asymilacji (która jednak nie zawsze się udawała, czego skutkiem są na przykład 
enklawy tureckie), jednak współczesna polityka Unii Europejskiej powoli zmie-
niła to podejście. 

2 A. Giddens, Socjologia, Warszawa, 2006, 279-280.
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O integracji możemy mówić również z perspektywy mikrospołecznej pokazując, 
jaką strategię przyjęły i realizują konkretne jednostki i rodziny żyjące na obczyźnie. 
W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że osoby, które planowały wyjazd na stałe 
lub dłuższy, lecz nieokreślony czas, częściej i szybciej się integrują od takich, które 
wyjeżdżają na określony czas. Również osoby, które związały się z Austriakami 
częściej i szybciej się integrują od takich, które zostawiły rodziny w Polsce. 

Możemy mówić o wymiarze mezostrukturalnym – uwzględniając usytuowa-
nie emigranta w społeczności lokalnej. W przypadku Polaków w Austrii zauwa-
żalne jest rozproszenie we wszystkich landach. I chociaż Polacy mieszkają głów-
nie w Wiedniu i okolicach, to nie tworzą narodowych enklaw.

RYS HISTORYCZNY EMIGRACJI DO AUSTRII

Polskę i Austrię od wieków łączyły więzi kulturalne czy polityczne w związ-
ku z kilkanastoma małżeństwami rodów panujących3. Jednak na większą skalę 
emigracja Polaków do Austrii rozpoczęła się w okresie zaborów, głównie w dru-
giej połowie XIX wieku. Emigracja w tym okresie miała szczególny charakter, 
dla mieszkańców Galicji i Śląska Cieszyńskiego odbywała się w ramach jednego 
państwa. Okupacja przez Prusy i Rosję pozostałych ziem polskich spowodowała 
wyjazd do Wiednia części arystokracji, naukowców, artystów, bogatych obywateli 
i urzędników. Niektórzy z nich przybyli do Austrii z zamiarem zrobienia kariery 
na dworze habsburskim. 

W tym czasie Polacy posiadali znaczącą pozycję w stolicy cesarstwa, można 
wymienić chociażby hrabiego Alfreda Potockiego czy hrabiego Kazimierza Ba-
deniego, którzy pełnili Urząd kanclerza, przewodniczącym Izby Poselskiej Par-
lamentu był Franciszek Smolka. Julian Antoni Dunajewski był ministrem skarbu 
Austrii, Leon Biliński również był ministrem skarbu i pełnił szereg innych waż-
nych funkcji w administracji państwowej. W Austrii przebywał Chopin, Sienkie-
wicz, Kiepura i wielu innych sławnych polskich artystów. Zaczynają tworzyć się 
polskie organizacje, na przykład organizacja polska „Ognisko” powstaje w 1864 
roku, w 1884 roku szkoła polska, a w 1893 roku Towarzystwo „Sokół”. Od roku 
1897 Polacy mają własny Kościół Polski przy Rennweg, od 1906 roku kościół 
na Kahlenbergu. W 1908 roku Polacy zakupili ze swych składek budynek przy 
Boerhaaveg 25 w 3-ciej dzielnicy Wiednia, który pod nazwą Dom Polski jest do 
dzisiaj siedzibą Polonii. Na początku XX wieku liczba Polaków znacznie wzrosła 
i osiągnęła w 1914 roku w samym Wiedniu około 50 tysięcy. Po roku 1918, po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości, wielu Polaków przebywających w Austrii 
wróciło do ojczyzny. W Austrii nadal jednak funkcjonowały polskie organizacje, 
działała szkoła i biblioteka, rozwinęło się harcerstwo. 

3 H. Krajewska, Polen-Österreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, Warszawa, 1995, s. 26.
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W czasie II wojny światowej na terenie Austrii znalazły się tysiące robotni-
ków przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych. W Mauthausen i jego 
fi liach zamordowanych zostało ponad 60 tysięcy obywateli polskich, prawie poło-
wa wszystkich ofi ar tego obozu. We włączonej do III Rzeszy Austrii zakazana zo-
stała jakakolwiek kulturowa działalność Polaków i używanie języka polskiego. 

Po zakończeniu II wojny światowej w Austrii było około 100 tys. Polaków, 
przede wszystkim w zachodnich strefach okupacyjnych. Do roku 1950 większość 
powróciła jednak do Polski lub wyemigrowała do innych krajów. Pod koniec lat 
60. żyło w Austrii tylko około 6 tysięcy Polaków. Od roku 1968 zaczęła narastać 
ekonomiczna i polityczna emigracja z Polski, a stan wojenny w 1981 roku zastał 
w Austrii ponad 30 tys. osób. Duża liczba emigrantów, wśród których było wielu 
działaczy „Solidarności”, trudna sytuacja polityczna w Polsce, a także przyjazd 
Ojca Świętego w 1983 roku, zaktywizowały Polonię, co stało się impulsem do 
powstania nowych organizacji. 

Obecnie żyje w Austrii co najmniej 40 tys. Polaków. Większość z nich skupio-
na jest w Wiedniu i jego okolicach. Istnieją jednak również duże ośrodki w Linzu, 
Grazu, Wiener Neustadt, Salzburgu, Innsbrucku, Klagenfurcie czy Bregenz. W ca-
łym kraju działa aktualnie ponad 30 organizacji polonijnych, z których większość 
zrzeszona jest w zarejestrowanej w 1993 roku Wspólnocie Polskich Organizacji 
w Austrii – Forum Polonii.4

OBRAZ STATYSTYCZNY EMIGRACJI DO AUSTRII

Jak wspomniałam już wcześniej, Polonia w Austrii według różnych szacun-
ków liczy około 40 tys. osób. Trudno jednak podać dokładne dane, ponieważ 
nie są prowadzone żadne statystyki dotyczące narodowości osób mieszkają-
cych w Austrii. W wywiadach respondenci często zwracali uwagę, że Polaków 
w Austrii jest kilkakrotnie więcej niż pokazują ofi cjalne statystyki (prawie każ-
dy respondent podkreślał w wywiadzie, że osobiście zna takie osoby, które nie 
są w Austrii zameldowane i pracują nielegalnie). Aby określić orientacyjne dane 
dotyczące rozmiarów polskiej emigracji, posłużę się danymi pochodzącymi ze 
spisów powszechnych przeprowadzanych w Austrii co 10 lat. W spisach tych za 
przydatne uznałam 2 kategorie mieszkańców Austrii mianowicie: posiadających 
obywatelstwo polskie lub też urodzonych w Polsce. Tabela 1. pokazuje rozmiesz-
czenie Polaków posiadających obywatelstwo polskie w poszczególnych krajach 
związkowych. Od 1971 roku liczba mieszkańców Austrii z polskim obywatel-

4 por. Peter Stiegnitz: Die Neuen. Ausländer-Assimilation in Österreich, Himberg, 1994, 85-99, 
a także: W.Kucharski, Polonia w Austrii, [w:] Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-
polityczne, cz.II, redaktorzy A. Koprukowniak, W. Kucharski, Lublin, 1986, s. 159 i następne, jak 
również P. Kraszewski: Polacy w Austrii, [w:] Polonia w Europie, redaktor B. Szydłowska-Ceglowa,  
Poznań, 1992, s. 533 i następne.
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stwem stale rosła (najbardziej w latach 70.  i 80.); od 774  w 1971 roku do prawie 
22 tysięcy w 2001 roku. Obywatele polscy zamieszkiwali wszystkie kraje związ-
kowe, najliczniej jednak Wiedeń.

Tabela 1. Mieszkańcy Austrii z polskim obywatelstwem w latach 1971-2001 z podzia-
łem na kraje związkowe 
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1971 8 42 99 90 18 78 18 17 404 774

1981 38 42 1 617 1 302 64 68 58 69 2 653 5 911

1991 336 245 3 118 2 010 348 690 337 181 11 056 18 321

2001 441 283 3 843 1 849 412 703 431 231 13 648 21 841

%

1971 1,0 5,4 12,8 11,6 2,3 10,1 2,3 2,2 52,2 100,0

1981 0,6 0,7 27,4 22,0 1,1 1,2 1,0 1,2 44,9 100,0

1991 1,8 1,3 17,0 11,0 1,9 3,8 1,8 1,0 60,3 100,0

2001 2,0 1,3 17,6 8,5 1,9 3,2 2,0 1,1 62,5 100,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych spisu powszechnego (Bevölkerung 1971 bis 
2001 nach ausgewählter Staatsangehörigkeit und Bundesländern – Polen 5).

Pokaźna część Polaków, z różnych powodów rezygnowała jednak z obywa-
telstwa polskiego (w Austrii nie można mieć podwójnego obywatelstwa, jedynie 
w wyjątkowych sytuacjach, na przykład, gdy nie jest możliwe zrzeczenie się lub 
gdy zrzeczenie się spowodowałoby osobiste lub materialne zagrożenie). Dlatego 
też ważną kategorią uwzględnianą w spisie jest miejsce urodzenia (kraj urodze-
nia). Polskę jako kraj urodzenia podaje prawie 2 razy więcej mieszkańców Au-
strii niż tych posiadających polskie obywatelstwo. I tak w 2001 roku blisko 42 
tysiące mieszkańców Austrii jako miejsce urodzenia wskazało Polskę. Biorąc pod 
uwagę podział na kraje związkowe, to zdecydowanie najwięcej Polaków mieszka 
w Wiedniu, a następnie w Dolnej i Górnej Austrii. Najrzadziej wybieranym przez 
Polaków miejscem do zamieszkania jest najdalej na zachód wysunięty Vorarlberg, 
a także mieszczący się w południowo wschodniej części Burgenland.

5 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/volkszaehlungen_registerzaehlun-
gen/bevoelkerung_nach_demographischen_merkmalen/022887.html, [20.06.2010].
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Tabela 2. Polscy obywatele a inni cudzoziemcy w Austrii w latach 1951-20016 

                       Rok 
Obywatelstwo 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Mieszkańcy Austrii łącznie 6933905 7073807 7491526 7555338 7795786 8032926

Austriacy 6611307 6971648 7279630 7263890 7278096 7322000

Cudzoziemcy (ogółem) 322598 102159 211896 291448 517690 710926

Niemcy 23667 43944 47087 40987 57310 72218

Jugosławia (od 1991 dawna) 14948 4565 93337 125890 197886 322261

Czechosłowacja (od 1993 dawna) 4754 741 2991 2032 11318 15052

Polska 3705 539 774 5911 18321 21841

Rumunia 2798 262 397 1253 18536 17470

Turcja 112 217 16423 59900 118579 127226

Węgry 5985 4956 2691 2526 10556 12729

Azja (ogółem) 294 1630 4254 12304 25677 34978

W procentach

Cudzoziemcy 4,7 1,4 2,8 3,9 6,6 8,9

Niemcy 7,3 43,0 22,2 14,1 11,1 10,2

Jugosławia (od 1991 dawna) 4,6 4,5 44,0 43,2 38,2 45,3

Czechosłowacja (od 1993 dawna) 1,5 0,7 1,4 0,7 2,2 2,1

Polska 1,1 0,5 0,4 2,0 3,5 3,1

Rumunia 0,9 0,3 0,2 0,4 3,6 2,5

Turcja 0,0 0,2 7,8 20,6 22,9 17,9

Węgry 1,9 4,9 1,3 0,9 2,0 1,8

Azja (ogółem) 0,1 1,6 2,0 4,2 5,0 4,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie spisów powszechnych.7

Na przestrzeni pięćdziesięciu lat liczba cudzoziemców mieszkających w Austrii 
zwiększyła się ponad dwukrotnie. W bardzo dużym stopniu uległa zmianom struk-
tura mieszkańców Austrii z obcym obywatelstwem. Na początku lat pięćdziesiątych 
XX-wieku dominowały osoby z niemieckim obywatelstwem, po dziesięciu latach 
stanowiły one już prawie połowę wszystkich osób z obcym obywatelstwem. Na po-
czątku lat siedemdziesiątych sytuacja jednak zmieniła się i prawie połowa wszyst-
kich cudzoziemców posiadała obywatelstwo jugosłowiańskie (od 1991 roku łącznie 
państwa byłej Jugosławii), które od tej pory przez wszystkie analizowane lata będzie 

6 Procenty nie sumują się do 100 ponieważ odnoszą się do wszystkich osób z obcym obywatel-
stwem, natomiast w tabeli uwzględniono tylko niektóre obywatelstwa.

7 http://www.statistik.at/web_de/statistiken/bevoelkerung/volkszaehlungen_registerzaehlun-
gen/bevoelkerung_nach_demographischen_merkmalen/022884.html, 21.06.2010.
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dominującą kategorią, a podczas ostatniego spisu powszechnego osoby z takim oby-
watelstwem stanowiły prawie połowę wszystkich cudzoziemców. Interesującą kate-
gorią są osoby z obywatelstwem tureckim. Na przestrzeni analizowanego okresu ich 
udział wzrósł ponad tysiąckrotnie! Od 112 osób w 1951 roku do prawie 130 tysięcy 
w 2001 roku. Obecnie Turcy są drugą co do liczebności zbiorowością obcokrajow-
ców. Udział Polaków w ogólnej liczbie obcokrajowców również zmieniał się (cho-
ciaż nie tak spektakularnie) i wynosił od prawie pół procenta do trzech i pół procent 
osób z obcym obywatelstwem. W ostatnim spisie powszechnym Polacy byli więc na 
4 miejscu po przedstawicielach dawnej Jugosławii, Turkach i Niemcach.

Wykres 1. Obywatelstwo a wykształcenie. Mieszkańcy Austrii w wieku 15 lat i więcej 
według najwyższego osiągniętego poziomu wykształcenia – (w procentach na podstawie 
spisu powszechnego z 2001 roku)8

8 System szkolnictwa w Austrii jest nieporównywalny z polskim. Na wykresie od najniższego, obo-
wiązkowego po najwyższy. W przybliżeniu można go opisać jako szkoły: podstawowa, obowiązkowa 
– Allgemein bildende Pfl ichtschule; praktyczne wykształcenie, przygotowanie do zawodu – Lehrling-
sausbildung; średnia, zawodowa bez matury – Berufsbildende mittlere Schule; ogólna z maturą – Allge-
mein bildende höhere Schule; zawodowa z maturą – Berufsbildende höhere Schule; Kolleg – 4 semestry, 
bez tytułu; akademie zawodowe i nauczycielskie Berufs- und lehrerbildende Akademie; uniwersytety 
i inne wyższe z tytułem magistra, master, dyplom-inżyniera, Universität, (Fach-) Hochschule
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und Geschlecht, [w:] Volkszählung Bildungsstand der Bevölkerung, Statistik Austria, Wien 2005, s. 74.
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Biorąc pod uwagę wykształcenie wszystkich mieszkańców Austrii, to podczas 
ostatniego spisu powszechnego najwięcej osób legitymowało się wykształceniem 
podstawowym, obowiązkowym. Dodać jednak należy, że badano wykształcenie 
osób w wieku 15 lat i więcej. Część osób wobec tego z racji wieku „nie zdążyła” 
zdobyć innego wykształcenia. Również często spotykaną kategorią jest praktycz-
ne przygotowanie do zawodu. Różne rodzaje średniego wykształcenia posiadało 
ponad 20 procent mieszkańców, wyższe natomiast poniżej 10 procent.

Jeżeli jednak porównamy wykształcenie przedstawicieli różnych grup cudzo-
ziemców mieszkających w Austrii, to różnice są znaczące. Obowiązkowe pod-
stawowe wykształcenie posiada ponad 80 procent obywateli tureckich, ponad 60 
procent obywateli dawnej Jugosławii (bez Słowenii, której przedstawiciele są 
bardziej  wykształceni) i poniżej 30 procent Niemców. Polacy są na tym samym 
poziomie co Austriacy, nieznacznie przekraczając 30 procent. Natomiast wy-
kształcenie wyższe posiada zdecydowanie najwięcej Niemców (łącznie ponad 20 
procent), następnie Słowacy, Węgrzy, Polacy i Czesi (wszystkie te narodowości 
wyprzedzają Austriaków). Najmniej osób z wyższym wykształceniem legitymu-
je się obywatelstwem tureckim i krajów byłej Jugosławii. Ogólnie wśród miesz-
kańców Austrii najlepiej wykształceni są Niemcy, a najgorzej Turcy. Poziom wy-
kształcenia ilustruje wykres 1.

POLACY W AUSTRII WE WSPOMNIENIACH EMIGRANTÓW9

W czasie poprzedzającym stan wojenny w Polsce stosunkowo mało Polaków 
przyjeżdżało do Austrii. Zazwyczaj byli to ludzie młodzi, którzy decydowali się 
na kilkumiesięczny wyjazd w celu poprawy sytuacji fi nansowej. W tym czasie ze 
względu na korzystną relację waluty: polskiego  złotego do szylinga, biorąc pod 

9 Poniższe wnioski stanową niewielki fragment badań realizowanych w latach 009-2010 wśród 
Polaków mieszkających w Austrii. Badania miały charakter ilościowo-jakościowy. Wnioski poniższe 
dotyczą jedynie wywiadów narracyjnych. Badania nie były jeszcze publikowane. (Badani respon-
denci: wywiad 1: mężczyzna, Wiedeń, l.58, w Austrii od 1976; wywiad 2: kobieta, Wiedeń i wieś 
w Niederösterreich, 65 lat, w Austrii od 1973; wywiad 3: kobieta, Wiedeń, 60 lat, w Austrii od 1975; 
wywiad 4: kobieta, Wiedeń, 61 lat, w Austrii od 1972; wywiad 5: mężczyzna, Linz, 59 l. w Austrii od 
2000; wywiad 6: mężczyzna, obecnie USA w Austrii 1984 -1988; wywiad 7: mężczyzna, 39 l. Tyrol 
w Austrii od 1990; wywiad 8: mężczyzna, Wiedeń 58 l. w Austrii od 1981; wywiad 9: mężczyzna 
Wiedeń 45 w Austrii od 1991; wywiad 10: kobieta, Wiedeń 78 l. w Austrii od 1974; wywiad 11: ko-
bieta Wiedeń 70 l. w Austrii od 1976; wywiad 12: mężczyzna Wiedeń 68 l. w Austrii od 1976; wywiad 
13: mężczyzna, 70 l. w Austrii od 1979; wywiad 14: kobieta Wiedeń 65 l. w Austrii od 1974; wywiad 
15: mężczyzna Graz, 35 l. w Austrii od 2000; wywiad 16: Kobieta Wiedeń, 26 l. w Austrii od 2005; 
wywiad 17: kobieta, Wiedeń, 62 lat, w Austrii od 1973; wywiad 18: kobieta, Wiedeń, 61 lat, w Austrii 
od 1972; wywiad 19: kobieta, Wiedeń, 58 lat, w Austrii od 1972; wywiad 20: kobieta, Wiedeń, 65 lat, 
w Austrii od 1973; wywiad 21: kobieta, Wiedeń, 68 lat, w Austrii od 1983; wywiad 22: kobieta, Wie-
deń, 69 lat, w Austrii od 1978; wywiad 23: kobieta, Wiedeń, 40 lat, w Austrii od 1993;)
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uwagę wynagrodzenie na średnim poziomie, dwa dni pracy w Austrii wystarczały 
na całomiesięczne utrzymanie przeciętnej rodziny w Polsce. 

Można wskazać trzy typowe sposoby rozpoczęcia emigracyjnej przygody, po-
jawiające się we wspomnieniach emigrantów: to „maluch” załadowany bagaża-
mi i czterech mężczyzn w środku, wykupiona wycieczka turystyczna do Wiednia 
i oddalenie się od grupy z zamiarem pozostania w Austrii, ewentualnie pociąg 
z Warszawy przez Katowice ze stacją docelową Wien Südbahnhof. 

W przeciwieństwie do przybywających w latach siedemdziesiątych do Au-
strii typowych osób z zagranicy to jest Jugosłowian i Turków, przybysze z Pol-
ski  posiadali w większości co najmniej średnie wykształcenie. Sporą część wśród 
przyjeżdżających wówczas stanowili pracownicy fi zyczni, którzy posiadając kon-
kretne wykształcenie zawodowe (na przykład spawacze) byli wysyłani do pracy 
zarobkowej przez polskie przedsiębiorstwo „Polserwis”. Byli to jednak ludzie, 
którzy przeważnie nie byli zainteresowani integracją z nowym środowiskiem. 
Przyjeżdżali do pracy czasowej, zostawiając rodzinę w Polsce, do której zamie-
rzali wrócić. 

W latach siedemdziesiątych wiedza Austriaków o Polsce była znikoma i za-
zwyczaj ograniczona: widzieli, że takie państwo istnieje, czasami w rozmowie 
zdawać by się mogło, że zapytają wręcz czy w Polsce czasem nie chodzą białe 
niedźwiedzie po ulicach [W 1_mężczyzna_l.58]. Zdecydowany wzrost zaintereso-
wania Polską można odnotować od momentu wyboru Papieża Polaka oraz począt-
ku ruchu „Solidarność”. W tym okresie wizerunek Polaka był pozytywny, niemal 
wszyscy Austriacy darzyli Polaków sympatią. Jednak wzmożony napływ Pola-
ków z różnych warstw społecznych po stanie wojennym i spowodowany przez 
nich wzrost zachowań przestępczych (kradzieże samochodów, w których udział 
Polaków był prawie 100 procentowy oraz kradzieże w placówkach handlowych) 
zdecydowanie zmieniły ten obraz. Nowo powstały stereotyp Polaka – to złodziej 
i kryminalista. Wcześniej kradzieże i kryminalne zachowania przypisywane były 
głównie osobom przybywającym z Bałkanów – Albanii, Czarnogóry.

Przybywający do Austrii polscy przybysze w pierwszej kolejności kierowali 
się do Wiednia, ponieważ było, i jest tam nadal, największe w Austrii skupisko 
Polaków. Najczęściej swe pierwsze kroki w poszukiwaniu mieszkania i pracy kie-
rowali do polskiego kościoła, gdzie w niedzielę można było spotkać większość 
Polaków mieszkających w Wiedniu i okolicach. Bezpośrednio po wprowadzeniu 
stanu wojennego i w czasie jego trwania w niedzielę, wokół kościoła zbierało się 
tak wielu Polaków, że policja musiała ręcznie kierować okolicznym ruchem ulicz-
nym. W tym okresie ze wszystkich stron można było odbierać wyrazy sympatii 
do Polaków. Przybywający do Austrii Polacy w poszukiwaniu pracy znajdowali 
ją przede wszystkim w miejscach takich jak: fi rma reklamowa „Feibra”, warszta-
ty samochodowe, fi rmy pielęgnacji zieleni, małe manufaktury – zakłady drobnej 
wytwórczości, gospody i tym podobne.
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Nadmienić należy że znalezienie pracy dla Polaka przed rokiem 1976 nie 
stanowiło problemu. Przybysz musiał się tylko zameldować, zgłosić w urzędzie 
pracy, w którym tak jak inni obcokrajowcy, otrzymywał na określony okres ze-
zwolenie na zatrudnienie – zieloną kartę. W tym czasie zazwyczaj przyjeżdżają-
cy pociągiem Polacy już na peronie dworca Südbahnhof byli werbowani przez 
pracodawców, którzy niejednokrotnie proponowali jednocześnie miejsce pracy 
i mieszkanie.

Do legalnego podjęcia pracy, podobnie jak inni obcokrajowcy, przybywający 
do Austrii Polak, a raczej jego pracodawca, musiał jedynie wskazać miejsce pracy, 
miejsce zameldowania i zgłosić to w lokalnym urzędzie pracy. Była to procedura 
prosta i szybka. Diametralny zwrot nastąpił w roku 1976, kiedy to rządy Polski 
i Austrii podpisały porozumienie, które w znacznym stopniu utrudniło podjęcie 
pracy w Austrii oraz ograniczyło do 3 miesięcy bezwizową możliwość pobytu.

Od tego momentu pojawiły się problemy administracyjne: zaczęło się błędne 
koło: aby zostać zatrudnionym, trzeba było posiadać pozwolenie na pracę, pozwo-
lenie takie można było dostać po wskazaniu i dostarczeniu pisma od pracodaw-
cy wskazującego konkretne miejsce przyszłego zatrudnienia (procedura trwająca 
około 4-8 tygodni). Pracodawca musiał więc czekać na pracownika i nie zawsze 
taka sytuacja mu odpowiadała. Tak mijały 3 miesiące legalnego pobytu w Austrii 
na dłuższy pobyt należało otrzymać wizę, o wizę trzeba było wystąpić co najmniej 
6-8 tygodni przed upływem 3-miesięcy pobytu w Austrii. Wizę lub jej przedłużenie 
można było dostać mając zaświadczenie o pracy,  pracę  można było dostać mając 
pozwolenie na pracę z urzędu .... i tak dalej. I tak znana ze swej skrupulatności 
przestrzegania prawa administracja państwowa Austrii doprowadziła, że od tego 
momentu zdecydowana większość nowych przybyszów z Polski zaczęła zasilać 
szarą strefę pracy. Bez wizy, bez meldunku nowo przybyli Polacy zaczęli pracować 
na czarno jako tak zwany „uboot”  (statek podwodny) [W 1_mężczyzna_l.58].

Do połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia miejscem „pielgrzymek” 
– zakupów oraz nieofi cjalnym punktem wyjściowym szlaku handlowego – w tym 
także przemytniczego z Europy Wschodniej (zwanej potocznie demoludami) był 
Mexikoplac, zlokalizowany w dzielnicy, która przed II Wojną Światową w więk-
szości zamieszkiwana była przez osoby pochodzenia żydowskiego. Jak twierdzą 
niektórzy, ta prawdziwa mekka dla przybyszów z demoludów powstała w wyniku 
handlu wyrobami z ortalionu  (lata 1960), następny rozkwit to odzież z grępli-
ny (przełom lat 1960-1970), druga połowa lat 1970 do 1982 roku – to zegarki 
elektroniczne, jeans, wełna. Po 1982 roku również sprzedaż i transport paczek 
do Polski. Jak wspomina jeden z polskich migrantów: Na Mexikoplac skupiał się 
główny punkt przemytu żytniej, wyborowej, malboro, złota, srebra itp. oraz róż-
nego rodzaju walut. W okresie 1975-1985 ze względu na duże zróżnicowanie cen 
waluty między zachodem i „ostblokiem” oraz brak międzypaństwowych uregulo-
wań prawno-fi nansowych z krajami „demoludów” stworzył miejsce do potężnych 
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spekulacji. Punkty handlowe - normalne sklepy na Mexikoplac były w większości 
w rękach Żydów pochodzenia polskiego, w mniejszej części Żydów pochodzenia 
rosyjskiego, czeskiego, bałkańskiego itp., znikoma tylko część punktów handlo-
wych była w rękach Austriaków, Jugosłowian. Prawie w każdym sklepie na Mexi-
koplac można było rozmówić się po polsku. Aktualnie w tym miejscu ze względów 
oczywistych handel zamarł zupełnie [W 1_mężczyzna_l.58].  

Dla większości przybyszów z Polski zdecydowanych na dłuższy pobyt w Au-
strii prawdziwą przeszkodę w szybkiej asymilacji i integracji w nowym środowi-
sku stanowiły problemy językowe. Większość osób przybywających z Polski nie 
znała dobrze lub w ogóle nie znała języka niemieckiego dlatego na początku nie 
miała szans uzyskania pracy zgodnej z nabytymi już w Polsce kwalifi kacjami: 
Jednak należy podkreślić, że przybywające osoby nieznające języka, ale wykazu-
jące się bardzo dobrą znajomością wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim prak-
tycznej oraz chęcią asymilacji niejednokrotnie doznawały obustronnego szczęścia, 
to jest szczęścia pracodawcy i  pracobiorcy [W 1_mężczyzna_l.58]. Wówczas 
pracownik podejmował pracę na czarno, a pracodawca czynił wszelkie starania, 
aby legalnie zatrudnić pracownika na terenie Austrii.

Polityczne i ekonomiczne trudności w Polsce na początku lat 80. spowodo-
wały napływ ponad 10.000 polskich obywateli do Austrii.10 Osoby, które chciały 
się starać o azyl polityczny, zwykle udawały się do Traiskirchen (okolice Wied-
nia),  gdzie znajdował się obóz przejściowy dla uchodźców. W roku 1981 obóz w 
Traiskirchen był tak oblężony, że trzeba było czekać wiele godzin, aby strażnik 
w budce wpuścił kogoś z kolejki do środka. Przy wejściu zabierano paszporty, 
spisywano dane, pobierano odciski palców i robiono zdjęcia. Przydzielano miej-
sce w wieloosobowej sali (kilkunasto, a nawet kilkudziesięcioosobowej) lub na 
korytarzu piętrową lub inną metalową pryczę. Niektóre pokoje były  przedzielone 
kocami na część damską i męską. Pod koniec 1981 roku w Traiskirchen mieszkały 
osoby z byłej Czechosłowacji, Bułgarii czy Albanii, jednak zdecydowaną więk-
szość mieszkańców obozu stanowili uchodźcy z Polski. Przerażenie wśród Pola-
ków wzbudzali Albańczycy, o agresji których krążyły budzące grozę opowieści. 
Nowych przybyszy ostrzegano również przed kradzieżami, i aby się przed nimi 
uchronić, niektórzy przywiązywali walizki do nogi albo czuwali w nocy.

W obozie Traiskirchen dokonywano rozdziału przybyłych, osoby samotne 
(mężczyźni) kierowane były zwykle do Götzendorf (okolice Wiednia), natomiast 
rodziny i małżeństwa do pensjonatów w różnych miejscach. W Götzendorf były 
koszary wojskowe częściowo oddane emigrantom. W salach po kilkanaście osób 
spotykały się osoby w różnym wieku, z różnych rejonów Polski, o zróżnicowa-
nym pochodzeniu społecznym. Wszystkich łączyły marzenia o lepszym życiu. 
Rzeczywistość obozowa była jednak trudna i nie każdy mógł się do niej przysto-

10 http://www.polonia.org.nz/historia.php, [11.07.2010].
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sować. Niektórzy wracali, inni zostawali i wspomagając się używkami wegetowa-
li w oczekiwaniu na upragnione lepsze życie. Po wprowadzeniu stanu wojennego 
w Polsce, stosunek okolicznych mieszkańców do Polaków był przychylny, jednak 
po pewnym czasie można było odczuć dystans i dyskretną kontrolę (na przykład 
podczas zakupów w okolicznych sklepach). Wiązało się to ze wzrostem przestęp-
czych zachowań w okolicy obozów. 

Życie obozowe było dość monotonne. Typowy dzień zaczynał się od śniada-
nia, po którym zapoznawano się z listami na interview do ambasady USA, Kana-
dy lub Australii. Udając się na rozmowę należało przygotować i udokumentować 
historię o prześladowaniu w Polsce. Dzień wizyty w ambasadzie traktowany był 
jako świąteczny, starano się zadbać o schludny wygląd, często zaniedbywany na 
co dzień i zakładano najlepsze ubrania. Udającemu się do ambasady towarzyszyły 
uczucia zdenerwowania,  ale też nadziei;  inni natomiast z zazdrością patrzyli na 
tych, którzy zaproszenie dostali wcześniej. 

Po śniadaniu część osób wybierała się do najbliższego miasteczka, a część 
drzemała na pryczach, rozmawiała z innymi lub piła alkohol w oczekiwaniu na 
obiad, po którym czekano do kolacji i znowu rozmowy, alkohol. Niektórzy będąc 
w obozie szukali pracy, latem u bauera, a zimą przy odśnieżaniu. Chętnych było 
z reguły więcej, niż mogli przyjąć do pracy okoliczni rolnicy. 

W 1987 roku władze w Polsce ogłosiły koniec prześladowań politycznych 
i władze Austrii nie miały już podstaw do wydawania Polakom wiz uchodźców 
politycznych. Wiele osób z tego powodu zostało w Austrii, chociaż wcześniej pla-
nowało wyjazd dalej do USA czy Nowej Zelandii.

Po zmianie systemu w Polsce część osób powróciła do kraju, część już takiego 
powrotu sobie nie wyobrażała, po doświadczeniach życia w bardziej stabilnym 
państwie. Po wstąpieniu Polski do UE i strefy Schengen droga z Wiednia do Wro-
cławia czy Krakowa skróciła się. Pozbawiona kilku godzin czekania na odprawy 
graniczne przestała być kilkunastogodzinną wyprawą a stała się kilkugodzinną 
wycieczką. Teraz można żyć w dwóch światach, tydzień w Austrii, weekend w Pol-
sce [W 2_kobieta_l.63]. Ta sama respondentka powiedziała również: Nie trzeba 
jeździć do Budapesztu, aby spotkać się z rodziną z Polski, wystarczy wsiąść w sa-
mochód i za 3 godziny być w Cieszynie, lub wsiąść w pociąg i po 6 godzinach być 
w Katowicach [W 2_kobieta_l.63].  

STRATEGIE INTEGRACJI POLAKÓW ZE SPOŁECZEŃSTWEM
AUSTRIACKIM 

Podczas badań terenowych prowadzonych w Austrii w latach 2009 – 2010 
udało mi się dotrzeć do Polaków, którzy przyjechali w ciągu ostatnich 40 lat. Na 
podstawie przeprowadzonych wywiadów narracyjnych z 23 osobami można się 
pokusić o wyodrębnienie strategii dotyczących wyjazdu, czasu pozostania na emi-
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gracji, jak również  integracji z nowym środowiskiem. Badane osoby podzieliłam 
na grupy w zależności od strategii, jakie przyjmowały w związku z wyjazdem 
i czasem pozostania w Austrii: 
1. Zdecydowani na pozostanie:

 osoby (w latach 80. również „zmuszone do pozostania”), które w momencie 
wyjazdu nie planowały powrotu, nastawione były na szybką integrację i asy-
milację; do tej kategorii zaliczono przede wszystkim tych, których celem bez 
względu na rok wyjazdu było połączenie się z rodziną (z mężami, żonami, 
narzeczonymi), a także osoby, które związały się na stałe z Austriakami i już 
nie chcą wracać.

2. Nastawieni na nieokreślony, ale czasowy pobyt:
 maksymalnie wykorzystujący możliwości zarabiania oraz zdobywania kwa-
lifi kacji i planujący powrót do Polski; powrót do kraju uzależniają przede 
wszystkim od osiągnięcia zaplanowanych celów materialnych, zgromadzenia 
pieniędzy na dom, mieszkanie, operację; ograniczają wydatki, aby maksymal-
nie oszczędzać;  w tej kategorii są również osoby, które w latach 80. trakto-
wały Austrię jako etap przejściowy w emigracji do Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Australii czy Nowej Zelandii.

3.  Wyjeżdżający na określony pobyt czasowy:
 na przykład studia (studia bezpłatne dla wszystkich chętnych, bez egzaminów 
i konkursu świadectw, to przede wszystkim emigracja w latach 2000. – wcze-
śniej rzadko spotykana ze względu na duże różnice w kosztach utrzymania)  
lub kontrakt zawodowy (kategoria spotykana również w latach 70., kiedy to 
zdarzały się sytuacje nielegalnego pozostania dłużej, ubiegania się o azyl) lub 
w czasie urlopu. 

4. Niezdecydowani: 
 uzależniają swoje miejsce pobytu od różnych okoliczności, obecnie na przy-
kład od tego, gdzie dostaną lepszą pracę w Austrii czy w Polsce lub w jeszcze 
innym państwie.
Oczywiście zawsze zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś coś innego planował, a co 

innego w praktyce realizował, z powodu własnej decyzji lub sytuacji, w której się 
znalazł. Na przykład osoby, które nie planowały pozostania na stałe, a które stan 
wojenny zastał w Austrii, zmieniały decyzję. Albo takie, które planowały dalszą 
emigrację, ale zgody nie otrzymały, zostawały w Austrii lub wracały do kraju. Są 
również osoby nie planujące pozostania, które zostały ze względu na dzieci wy-
chowane lub nawet urodzone w Austrii. 

Wyróżniłam następujące postawy integracji ze środowiskiem:
1. Asymilacja

 Tu zaliczyłam przede wszystkim osoby, które związały się z Austriakami, jak 
również te, które pracują w środowisku Austriaków, większość ich znajomych 
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(lub wszyscy) to Austriacy. Dzieci chodzą do austriackich szkół i mają takich 
znajomych. Do Polski przyjeżdżają rzadko. Kiedy mówią „u nas” to zawsze 
dotyczy to Austrii. Wśród nich również tacy, którzy zrazili się do kontaktów 
z Polakami.

2. Dwukulturowość 
 To osoby, które żyją w dwóch światach, najczęściej polski dom – austriacka 
praca, polski kościół – austriackie instytucje, znajomi „pół na pół”, święta 
polskie i austriackie, kuchnia mieszana, czas spędzają w ciągu tygodnia w 
Austrii a weekend w Polsce. Czasami działają w polskich organizacjach, ale 
w austriackich również. 

3. Wielokulturowość 
 To przede wszystkim osoby, które związały się z innymi obcokrajowcami 
w Austrii, pracują w austriackich lub międzynarodowych fi rmach, czas spę-
dzają w towarzystwie innych imigrantów, osób różnych narodowości. Czasa-
mi zmieniają również wyznanie przyjmując religię partnera. Do Polski przy-
jeżdżają na zmianę z odwiedzinami kraju partnera.  

4. Życie „po polsku” 
 To osoby, które obracają się wyłącznie (lub prawie wyłącznie) w polskim śro-
dowisku. (Polski dom, polska grupa pracownicza). Czasami cechuje je zu-
pełny brak znajomości języka, wówczas są najczęściej uzależnione od innej 
osoby pełniącej rolę tłumacza czy pośrednika w pracy. To migranci głównie 
nastawieni na zarabianie w Austrii a wydawanie w Polsce. W tej kategorii są 
również osoby przebywające nielegalnie, pracujące „na czarno”.
Trudno generalizować na podstawie tak niewielu wywiadów, przenosić wnio-

ski na całą kilkudziesięciotysięczną populację Polaków mieszkających w Austrii. 
Jednak w zebranym materiale wiele wątków się powtarza. Na tej podstawie, chcia-
łabym wskazać na pewne prawidłowości, które jeszcze postaram się zweryfi kować 
w badaniach ilościowych, prowadzonych na większą skalę. Jest mianowicie różni-
ca w podejściu do życia na emigracji w zależności od czasu wyjazdu. Osoby, które 
wyjechały w latach 70., z reguły szybko integrowały się z nowym środowiskiem. 
Wyróżniając się od innych imigrantów wiedzą i wykształceniem, szybko zdobywa-
ły sympatię Austriaków. Chociaż na ogół planowały wyjazd czasowy (który cza-
sami trwa do dzisiaj!), to ciągłe przedłużały pobyt. Związane to było z relacjami 
pomiędzy walutami:  jeden dzień pracy w Austrii równał się kilkutygodniowym 
zarobkom w Polsce. Przedłużanie pobytu często powodowało niemożność powrotu 
do kraju, ambasada Polska nie zawsze wydawała stosowne dokumenty, nie przedłu-
żała ważności paszportów. Taka osoba była „skazana” na pozostanie za granicą. 

Osoby, które wyjechały w latach 80., zwykle nie planowały powrotu do kraju. 
Prześladowane w Polsce lub pozostające nielegalnie zamykały sobie drogę po-
wrotu. Również te osoby, które przyjechały wcześniej, w latach 80., ze względu 
na sytuację w kraju, przestały planować powrót. Wobec tego, jeżeli nie planowały 
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wyjazdu na dalszą emigrację, to również integrowały się szybko z nowym śro-
dowiskiem. Sprzyjały temu również utrudnione techniczne możliwości kontaktu 
z rodziną w Polsce. Wyjazdy w latach 90. głównie charakteryzowały się życiem 
w „dwóch światach”, pracą w Austrii a wydawaniem i inwestowaniem w Pol-
sce (na domy, fi rmy). Polska po przemianach wydawała się lepszym miejscem na 
szybki awans fi nansowy. Osoby, które wyjechały w ostatnich latach, w czasach 
swobody przemieszczania, już nie mają obaw związanych z powrotem. Również 
motywacje fi nansowe są inne niż w latach wcześniejszych. Obecnie można zara-
biać porównywalne kwoty w Austrii i Polsce, motywy wyjazdu są więc najczę-
ściej inne, na przykład wyjazd na studia a potem osiedlenie się tam, gdzie możli-
wości rozwoju zawodowego będą lepsze. I nie jest to wybór: Polska czy Austria, 
lecz Europa lub cały świat.

POLSKA (NIE)MNIEJSZOŚĆ NARODOWA

Polacy mieszkający w Austrii nie mają statusu mniejszości narodowej, cho-
ciaż o taki status od wielu lat zabiega słynna polska organizacja „Strzecha”, jak 
również Forum „Polonii”11. W Austrii do tej pory uznanych zostało sześć grup 
mniejszościowych, są to: Chorwaci z Burgenlandu, Węgrzy, Słowacy (w rejonie 
Wiednia), Słoweńcy, Czesi i Romowie. 

Wymogi, jakie muszą zostać spełnione przez daną społeczność, są uregulowa-
ne w ustawie federalnej o pozycji prawnej grup narodowościowych w Austrii z ro-
ku 1976 Volksgruppengesetz, a także uwzględnione muszą być inne akty prawne 
dotyczące przepisów ogólnokrajowych, jak i poszczególnych landów12. Oznacza 
to, że status mniejszości można mieć w jednym rejonie, a w innym już nie. 

Ustawa o mniejszościach narodowych w Austrii przewiduje trzy podstawowe 
kryteria: kryterium grupy (Volksgruppe), zadomowienia (Beheimatung) łącznie 
z cechą ciągłości grupy (Kontinuität). Do nich dochodzi wymóg obywatelstwa au-
striackiego, posługiwanie się językiem innym niż niemiecki, posiadanie własnego 
charakteru narodowego (eigener Volkstum) i kryterium zamieszkania na części 
obszaru federalnego. Zgodnie z defi nicją: „za grupę narodowościową uważa się 
grupy obywateli austriackich, zamieszkałe i osiadłe na częściach obszaru fede-

11 Organizacja skupiająca środowiska polonijne, Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii
12 Uwzględniony musi być również akt prawny liczący prawie 150 lat, a mianowicie art.19 Kon-

stytucji Państwowej Ustawy Zasadniczej z 21 grudnia 1867 roku, który przewiduje ochronę prawną 
mniejszości narodowych. Gwarantuje on równouprawnienie i prawo do posługiwania się językiem 
danej mniejszości w urzędach i szkołach. Dalej na uwagę zasługują ustalenia Traktatu Pokojowego
z St. Germain-en-Laye z 1919 roku, w szczególności art. 66 i 67, na podstawie których Austria zobo-
wiązana jest do równego traktowania wszystkich obywateli. Kolejnym aktem prawnym jest Traktat 
Państwowy z Wiednia z 1955 roku. I tak na przykład artykuł 7 tego Traktatu przewiduje prawa 
mniejszości słoweńskiej oraz chorwackiej do nauki we własnym języku w szkołach elementarnych 
oraz do tworzenia i posiadania odpowiedniej liczby własnych szkół średnich. 
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ralnego, posługujące się innym niż niemiecki językiem ojczystym i posiadające 
własny charakter narodowy”.

Wniosek do Urzędu Kanclerskiego o uznanie Polaków za mniejszość narodo-
wą na terenie Wiednia „Strzecha” złożyła w 1996 roku i na odpowiedź czekała 
5 lat. Odmowę Urząd Kanclerski poparł ekspertyzą naukową, z której wynika, że 
brak jest cechy ciągłości grupy, a ponieważ nie ma cechy ciągłości, nie jest grupą 
osiadłą a rotacyjną. To przesądziło o decyzji nieuznania Polaków za mniejszość 
narodową w Wiedniu. Temu, że polska grupa narodowościowa istnieje, nie da się 
jednak zaprzeczyć. Nie ulega też wątpliwości, że korzeni polskich w Wiedniu 
należy szukać już w czasach rozbiorów.

Również do oceny danych statystycznych należy podchodzić jednak ostroż-
nie i uwzględnić okres, z jakiego pochodzą. Austriacki naukowiec dr Alexander 
Pinwinkler z Wydziału Historii Ekonomii i Nauk Socjalnych Uniwersytetu Wie-
deńskiego, stwierdza, że dane statystyczne z okresu monarchii muszą być bardzo 
krytycznie ocenione, chociażby dlatego, że pod wieloma względami są niewiary-
godne. W tym okresie nie brano pod uwagę narodowości danego obywatela; to 
język, którym się posługiwał, był kryterium przy określaniu narodowości podczas 
zbierania danych statystycznych. I tak na przykład urzędnik pytał daną osobę, ja-
kiego języka używa powszechnie (Umgangssprache – mowa potoczna). Jeżeli je-
den z członków rodziny był Austriakiem, to Polak podawał, że w domu rozmawia 
po niemiecku. Inne pytanie, dotyczyło języka używanego na co dzień, czyli dana 
osoba spędzając większość dnia w pracy zmuszona była podać język niemiecki, 
a nie polski. Tym samym nie była już zaliczona do grupy polskojęzycznej, a nie-
mieckojęzycznej i nie była odnotowywana jako Polak.

Uzyskanie statusu mniejszości narodowej jest dla danej społeczności bardzo 
korzystne ze względu na otrzymywane fi nanse, członkostwo w Radzie Doradczej 
(gremium doradcze dla rządu federalnego w sprawach dotyczących mniejszości 
narodowych, reprezentujące ich interesy gospodarcze, socjalne i kulturalne), ale 
także na pozycję Polski za granicą. Według A. Pinwinklera Austria za wszelką 
cenę stara się być w jak największym stopniu krajem homogenicznym i tym sa-
mym w jej interesie jest jak najmniejsza liczba mniejszości narodowych. Biorąc 
pod uwagę fakt, że obecna sytuacja polityczna sprzyja uznaniu statusu takiej gru-
py, szanse na jego uzyskanie są spore. Istotne jest jednak to, że chodzi tutaj rów-
nież o pieniądze. Kolejna grupa mniejszościowa powoduje, że dla już istniejących 
będzie mniej do podziału z ogólnej puli pieniędzy przyznawanych mniejszościom 
narodowym w Austrii. Wydaje się więc, iż z jednej strony Urząd kanclerski musi 
respektować akta prawne dotyczące mniejszości, a z drugiej nie może zapomnieć 
o interesach już istniejących grup.13 

13 A. Haar, Polska mniejszość narodowa w Austrii, „Polonika” (Miesięcznik Polonii Austriac-
kiej), nr 171.
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Wydaje się, że na starania o uznanie za mniejszość może mieć wpływ również 
sytuacja pomiędzy polskimi stowarzyszeniami, które nie zawsze potrafi ą harmo-
nijnie działać. Świadczą o tym chociażby oświadczenia na stronach internetowych 
różnych stowarzyszeń polskich w Austrii informujące o zawieszeniu współpracy 
z Forum Polonia).14

14 o tym problemie świadczy np. notatka z: Obrad Okrągłego Stołu w Linzu organizacji polonij-
nych w Austrii Volkshaus Kleinmünchen – 29 maja 2010, dostępna na stronie: http://www.polonia-
oberoesterreich.com/wp/?p=5481, [15.08.2010 oraz 9.07.2011].


