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Zarządu Związku Polaków w Austrii "Strzecha"
Boerhaavegasse 25/3
1030 Wien
Dotyczy: Żądanie przeprosin i sprostowania nieprawdziwych informacji opublikowanych w dniu
24.06.16 na portalu internetowym Związku Polaków w Austrii "Strzecha" - Verband der Polen in
Österreich www.strzecha.at

Szanowni Państwo,
niniejszym wnioskuję o przeprosiny i sprostowanie informacji zawartych w Państwa "Odpowiedzi
na List otwarty ..." z dnia 24 czerwca 2016 roku, zamieszczonej na stronie www.strzecha.at.
W swoim tekście polemizują Państwo z "Otwartym Listem Protestacyjnym" dotyczącym odmowy
członkostwa w Związku Polaków w Austrii "Strzecha" opublikowanym w dniu 11 czerwca 2016
roku na stronie www.Ilovepolen.com. „List Protestacyjny“ został zainicjowany przez redaktor
polonijnego portalu I love Polen panią Renatę Olczykowski i w ramach redakcyjnej solidarności
podpisany również przeze mnie jako członka zespołu I love Polen.
Domagam się więc niezwłocznego umieszczenia sprostowania na Państwa stronie, ponieważ
krytyczny artykuł na temat niechęci „Strzechy“ do otwarcia się na Polonię nie ma nic wspólnego
ani z oficjalnym stanowiskiem Sejmiku Polonii, ani z moim oficjalnym stanowiskiem jako
Reprezentanta Polonii w Austrii wybranego podczas 1.Sejmiku Polonii w Austrii w dniu 12 marca
2016 roku. Temat "Strzechy" nie był jak do tej pory przedmiotem obrad Sejmiku Polonii.
Państwa tezy, mijające się z prawdą, traktuję również jako zniesławienie dobrego imienia Sejmiku
Polonii oraz osób, które się z nim identyfikują. Oskarżenie mojej osoby wymienionej z imienia i
nazwiska o próby odebrania podstępem pomieszczeń „Strzechy“ są bezpodstawne i kwalifikują
się pod paragraf o zniesławienie dobrego imienia. W związku z powyższym domagam się
oficjalnych przeprosin, które zostaną następnie opublikowane na stronie www.strzecha.at.
Ideę udostępnienia pomieszczenia, które jest do Państwa dyspozycji w budynku przy ul.
Boerhaavegasse 25 w 3.dzielnicy Wiednia, zespołom teatralnym, grupom kabaretowym,
Sejmikowi Polonii, młodzieży czy też na inne palące potrzeby Polonii, którą Państwo jako
pierwsi poddali pod publiczną debatę uważam za nowatorską, ciekawą, szlachetną, godną
uwagi i wartą rozważenia.
Z poważaniem,

mgr Agnieszka Heckhausen
Reprezentant Polonii w Austrii

