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POLSKA I AUSTRIA W 1998 ROKU 

Zarówno tradycje i dobry stan współpracy polsko-austriackiej, jak i rozwi-
jający się tok integracji Europy powodują, że rozpoczynający się rok będzie 
obfitował w istotne zdarzenia. 

Austria ma za sobą pełne trzy lata członkostwa w Unii Europejskiej; przez 
wiele lat pracowicie się do tego przygotowywała; bez niej trudno sobie wyobra-
zić harmonijny firmament europejskich gwiazd. W drugiej połowie bieżącego 
roku — zgodnie z demokratycznymi procedurami tego członkostwa - przypadnie 
Austrii przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od dłuższego czasu są znane au-
striackie inicjatywy zmierzające do pogłębienia współpracy regionalnej w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. To przedstawiciel Austrii, dr Franz Fischler, piastuje 
wysokie i niezmiernie trudne stanowisko komisarza Unii Europejskiej do spraw 
rolnictwa. Zdanie Austrii może mieć ważkie znaczenie w złożonym i stopnio-
wym rozszerzaniu Unii Europejskiej na Wschód. 

W stosunkach polsko-austriackich obecnej doby ważnym akcentem stała się 
robocza wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskie-
go, złożona w Wiedniu 19 stycznia 1998 r. W jej trakcie dokonano przeglądu 
stanu współpracy politycznej i gospodarczej, wspólnych starań o umocnienie kon-
strukcji bezpieczeństwa europejskiego i zapobieganie możliwym zagrożeniom; 
zapytywano o doświadczenia Austrii przydatne w staraniach Polski o członko-
stwo w Unii Europejskiej. 

Prezydent RP A. Kwaśniewski przeprowadził rozmowy z prezydentem fe-
deralnym Republiki Austrii dr. Thomasem Klestilem, z kanclerzem federalnym 
dr. Viktorem Klimą, a także spotkał się w parlamencie Austrii z przewodniczą-
cym Izby Narodowej dr. Heinzem Fischerem. Program wizyty uwieńczył odczyt 
prezydenta RP na temat Rozszerzenie Unii Europejskiej drogą do jednolitej Eu-
ropy, wygłoszony w Austriackim Towarzystwie ds. Polityki Zagranicznej Sto-
sunków Międzynarodowych. W trakcie tego odczytu unaoczniono gronu wpły-
wowych austriackich polityków i działaczy gospodarczych, że to jednak Polska 
jest czwartym co do wielkości — po USA, Japonii i Szwajcarii - rynkiem eks-
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portowym dla Unii Europejskiej, z wszystkimi tego dzisiejszymi i przyszłymi 
współzależnościami. Dostrzega to w swej działalności także Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju, lokując w naszym kraju pokaźne środki. Nastał więc okres 
wymiernych i obopólnie korzystnych działań. 

Wprawdzie dane tzw. Eurobarometru ze stycznia 1998 r. wskazywały, że 
zaledwie 29% Austriaków jest skłonnych aprobować przyszłe członkostwo Pol-
ski w Unii Europejskiej, to jednak w najbliższej przyszłości tylko fakty i wyraź-
ne tendencje mogą stopniowo zmniejszać sceptycyzm u naszych partnerów znad 
Dunaju. Co nie oznacza, że nie cenią sobie i raczej skrzętnie wykorzystują swo-
je aktualne szanse i możliwości w Polsce. Chodzi jednak o to, by starali się tak-
że postrzegać obszar i potencjał Polski bardziej perspektywicznie; w europej-
skim makroukładzie integracyjnym między Wiedniem, Helsinkami a Berlinem 
— jako szczególnie podatnej na rozwój części naszej wspólnej Europy. 

W programie wizyty prezydenta RP nie brakło też refleksji o wspólnych 
tradycjach i wątkach historycznych. W czasie pobytu na wzgórzu Kahlenberg -
w czym uczestniczył także prezydent Austrii dr. T. Klestil - proklamowano wspól-
nie wzniesienie tamże pomnika Jana III Sobieskiego, co symbolicznie zadość 
uczyniło wieloletnim staraniom austriackich organizacji i środowisk polonijnych 
0 należyte upamiętnienie wkładu Polski spieszącej na odsiecz Wiednia w 1683 r. 
Prezydent Aleksander Kwaśniewski nie szczędził również słów uznania dla pol-
skich duchownych - zwłaszcza dla ks. Jerzego Smolińskiego i ks. Herberta Soj-
ki - tak wytrwale troszczących się o wymowne ślady polskie i opiekę duszpa-
sterską w Austrii. Wznoszenie monumentu na wzgórzu Kahlenberg - w pobliżu 
znanej świątyni historycznej - będzie przebiegać pod patronatem prezydentów 
obu państw. 

Zwyczajowe już spotkanie w Wiedniu z licznym gronem przedstawicieli 
Polonii w Austrii stworzyło okazję do wymiany myśli o nowych zadaniach 
1 możliwościach naszego wychodźstwa w jednoczącej się Europie. 

Po wizycie prezydenta RP A. Kwaśniewskiego łańcuch przyjaznych kon-
taktów na wysokim szczeblu będzie rozwijał się dalej. 

W dniach 27 -28 lutego br. przebywał w Wiedniu również marszałek Sejmu 
RP Maciej Płażyński. Spotkał się on także z czołowymi osobistościami austriac-
kiego życia politycznego i społecznego. Szlak kontaktów międzyparlamentarnych 
Polski i Austrii ma również dobrą i pożyteczną wzajemnie tradycję zgodnego 
współdziałania. 
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