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                                                                                     Wiedeń, 02 marca  2021r. 

Szanowny Panie Konsulu, 
 

        informujemy, że w dniu pierwszego marca 2021r  Polsko – Austriacki Klub 

„Sierpień ‘80” wraz z mieszkającymi w Austrii działaczami KPN „Niezłomni” 
oddali uroczyście, przy całkowitym zachowaniu aktualnych stosownych 

ograniczeń,  hołd tym, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni oraz tym, 
którzy chwycili za broń, aby dalej walczyć o wolną Polskę. 
       Uroczystość odbyła się przy grobach żołnierzy polskich na Cmentarzu 
Centralnym w Wiedniu. Podczas uroczystości złożone zostały biało czerwone 
wiązanki, zapalone znicze oraz zatknięte biało-czerwone chorągiewki. 
Odmówiono modlitwę, odśpiewane zostały hymny - legionów i państwowy oraz 
pieśń maryjna. Uroczystość zorganizowana została, wzorem ubiegłorocznych 
uroczystości listopadowych, w ramach Porozumienia Patriotyczno-

Chrześcijańskiego. 
 

                                          Z wyrazami szacunku 
 

 

Inż Piotr H. Radowski                                                           Benedykt Worek                                

        (Prezes)                                                                              (Sekretarz)                                    

 

     
 

 

Do wiadomości: Jan Michał Dziedziczak  Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i 

Polaków za Granicą. 
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                                                                 Informacja Klubu „Sierpień ‘80” 

Koordynacja informuje, że pomimo 
frontowych warunków panujących w 
życiu publicznym w Austrii klika osób z 
naszego środowiska postanowiło  
czynnie uczcić ważne  i symboliczne dla 
Polaków daty i związane z nimi 
wydarzenia .  

 Członkowie i sympatycy Klubu  
„Sierpień ‘80” a wśród nich osoby 
związane z  Konfederacją Polski 
Niepodległej - Niezłomni  w ramach 

działalności PP-Ch odwiedzali, z 

zachowaniem obowiązujących 
zarządzeń, w tym także indywidualnie, 

Kwaterę Polskich  Żołnierzy na 
Cmentarzu Centralnym w Wiedniu. 

Zapalano znicze kładzione były świeże 
kwiaty oraz zatknięto kilkanaście biało 

czerwonych chorągiewek.  Nawiedzanie Kwatery miało miejsce pierwszego, jedenastego oraz szesnastego listopada a także 13 

grudnia. Ta przed ostatnia planowo powinna się odbyć  17-tego września przełożona została  na siedemnastego listopada a 
odbywała się dzień  wcześniej ze względu na to, że 17-tego wchodziły w życie nowe bardziej restrykcyjne obostrzenia w życiu 
społecznym.  Dla wyjaśnienia  daty 17.09.1939 to napaść ze wschodu Armii Czerwonej w porozumieniu z Niemcami (tzw pakt 

Ribbentrop-Mołotow) na II Rzeczypospolitą zaś 17.09.1993 oficjalne a nawet uroczyste i protokolarne opuszczenie wojsk rosyjskich 

z terenu III Rzeczypospolitej .  



Pisząc powyższą informację o jednoosobowych uroczystościach na 
Cmentarzu Centralnym nasunęła mi się wspomnieniowa refleksja. 

Za czasów PRL Konfederacja Polski Niepodległej zawsze pamiętała 
o przemilczanych przez komunistów niewygodnych dla nich 
wydarzeniach historycznych.  Te rocznice  KPN starał się  publicznie 
obchodzić. Taką datą np. było 17 września 1939 roku  pod którą 
kryła się data napaści Armii Czerwonej na Polskę od strony 
wschodniej. Była to realizacja zawartego wcześniej między 
Związkiem Radzieckim a Niemcami paktu zwanego  Paktem 

Ribbentrop - Mołotow. Czy 11 listopada - Rocznica odzyskania 

przez Polskę niepodległości po przeszło 100  letnim nieistnieniu 

Państwa Polskiego 

 Takie rocznice  Konfederaci obchodzili w bardzo skromnym, niekiedy jednoosobowo, ilościowo gronie. Najczęściej składano kwiaty i 
śpiewano Jeszcze Polska przy Grobach Nieznanego  Żołnierza.  Kilka razy, ale raczej rzadko, udawało się zrealizować całą uroczystość, 

i nie zdążyło dojść do interwencji milicji  
mundurowej lub tajniaków.  

Nigdy bym  nie pomyślał i przypuszczał, że coś 
podobnego (jednoosobowe uroczystości) spotka 

mnie ponownie   i to poza  

 

 

 

 

                                                                                               Polską.  

 



 

W niedzielę 13 grudnia uczciliśmy ofiary stanu wojennego we 
trójkę. Fotoreporter (KPN-Niezłomni), działacz niezależny Piotr 
Leśniak oraz piszący ten komunikat Piotr H. Radowski Klub 
„Sierpień ‘80”.  

Zostały zatknięte nowe chorągiewki, zapalono trzy znicze, 

odmówiliśmy modlitwę za poległych, trzyosobowy chór odśpiewał 
hymn oraz maryjną pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową” 

Uroczystość odbyła się w ramach Porozumienia Patriotyczno - 

Chrześcijańskiego.  

 

 

 


