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Stosunki Polsko-Austriackie 
 

              Zadając pytanie o związek projektu „Spotkanie klasowe” z Wiedniem i Austrią, musimy się 

również zastanowić jakie są związki między Polską a Austrią. Dzisiejszy obywatelowi Austrii 

odpowiedział by, że nie wielkie, ale z historycznego punktu widzenia było inaczej.  

 

Monarchia Habsburska była obok Prus i carskiej Rosji jednym z trzech państw, które w latach 1772 - 

1918 podzieliły Polskę między siebie. Gdyby jeszcze głębiej spojrzeć w przeszłość, to właśnie polski 

król Jan Sobieski odniósł zwycięstwo podczas tureckiego oblężenia Wiednia. Jeden z placów we 

wiedeńskich upamiętnia do dziś Sobieskiego.  

 

Ale o wiele mniej znane są powiązania Austriaków z Polską dotyczące w czasów nazizmu.  

• Między 5. a 9.11.1941 deportowano 5007 Romów + Sinti z Burgenlandu do Getta 

Litzmannstadt. Ok. 600 zmarło w getcie łódzkim, pozostałych deportowano w styczniu 1942 do 

obozu zagłady w i tam zamordowano Kulmhof / Chelmno.  

• Prawie 5000 wiedeńskich Żydów z przyłączonej przez nazistów Austrii deportowano do Getta 

Litzmannstadt a stamtąd do nazistowskich obozów zagłady w Polsce.  

• Austriacy zajmowali ważne stanowiska w administracji Getta Litzmannstadt, tak jak na przykład 

pochodzący z Vorarlbergu Joseph Hämmerle, jeden z zastępców komendanta getta Hansa 

Biebowa.  

• W latach 1939 - 1945 polscy robotnicy przymusowi pracowali w Austrii.  

• Uciekający z Polski i Łodzi w 1945 roku kierowali się nie tylko do Niemiec, ale również Austrii. 

Do dzisiaj mieszkają w Austrii, osoby, który dorastały w Łodzi i tam chodziły do szkoły.  

• Liczne emigranci zarobkowi mieszkają obecnie w Austrii i wykonują często nieatrakcyjną pracę.  

• W Wiedniu znajduje się nie tylko Instytut Polski, który organizuje wiele imprez kulturalnych, ale 

również działa polska szkoła i polski kościół, oraz sklepy z polskim specjałami. We Wiedniu 

działają polsko-austriackie instytucje, a w Austrii powstają i są dystrybuowane polskojęzyczne 

media.  

Nasz projekt chce się przyczynić do pogłębienia dialogu między Polską/Łodzią i Austrią/Wiedniem, do 

organizowania spotkań, które uświadomią wzajemne powiązana historyczne i będą służyć 

polepszeniu stosunków między obecnymi mieszkańcami obu krajów. 


