
W dniach 21.-22.02. br. doszło do spotkania Marka Wasaga i Tomasza Pawłowskiego w 
Wiedniu ze środowiskiem tamtejszej patriotycznej Polonii.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 6 organizacji patriotycznych, na co dzień 
współpracujących ze sobą w Porozumieniu Patriotyczno-Chrześcijańskim (PP-Ch) Polonii 
austriackiej.   
Spotkanie rozpoczął p. Tomasz Pawłowski, który w mowie wstępnej powitał wszystkich oraz 
wyraził zadowolenie z faktu, że spotkanie doszło do skutku oraz że liczy na merytoryczną 
dyskusję. 

Następnie głos zabrał p. Piotr Radowski (prezes Klubu Sierpień '80), który przedstawił 
środowisko patriotycznej Polonii w Austrii oraz genezę jego powstania.  

Następnie przedstawił się p. Marek Wasag i opowiedział o procesie powstawania naszej 
światowej Inicjatywy. Opowiedział o celach i założeniach Porozumienia/Konfederacji oraz o 
ostatnich osiągnięciach naszej grupy (np. protest dot. antypolskiej konferencji w Paryżu). 
Kolejnym omawianym punktem było planowane spotkanie patriotycznego środowiska 
wiedeńskiego wspólnie z przedstawicielami naszej Inicjatywy oraz oficjalnymi 
reprezentantami z Polski (Senat, Sejm, Rząd, naukowcy etc.) w Wiedniu. 
Temat ten dyskutowaliśmy bardzo szczegółowo rozważając różne możliwości realizacji takiego 
spotkania jeszcze w kwietniu br. Padały propozycje lokalowe, rozważany był dobór gości oraz 
mówiono o kwestiach finansowych. Zastanawialiśmy się czy w tak krótkim czasie jesteśmy 
organizacyjnie przygotowani do realizacji takiego projektu. 
Mimo wszelkich obaw, podjęliśmy decyzję, że będziemy ten projekt realizować, pod 
warunkiem pozytywnych sygnałów z Warszawy i deklaracji pomocy przy realizacji 
przedsięwzięcia.  
 
Następnym tematem dyskusji były cele i struktura naszej Inicjatywy. 
Wielokrotnie przedstawiałem szanse, które przed nami stoją oraz prosiłem o aktywne 
włączenie się w prace przy budowie naszej Inicjatywy. Osoby i organizacje, które uczestniczą 
w fazie wstępnej budowania naszej Inicjatywy, mają adekwatny wpływ na jej przyszły kształt. 
W trakcie dyskusji zauważyłem duże doświadczenie w działalności polonijnej m.in. p. Piotra 
Radowskiego, który swoją wiedzą byłby dużym wzmocnieniem dla naszej grupy inicjatywnej, 
RP lub RN. Mam głęboką nadzieję, że Pan Piotr dołączy do nas i będziemy mogli z jego wiedzy 
na bieżąco korzystać. 

Innym tematem, który poruszyliśmy, to propozycja stałych spotkań regionalnych naszej 
Inicjatywy, tzn. planowanie i organizowanie regularnych spotkań w różnych częściach 
Europy/Świata by móc w bezpośrednich rozmowach w sposób skuteczny rozwijać naszą 
Inicjatywę, poznawać się, dyskutować ze sobą oraz planować kolejne wyzwania. 
 
Reasumując, spotkanie było bardzo udane, poznaliśmy się i w bezpośredniej rozmowie 
wyjaśniliśmy sobie wiele rzeczy dotąd niejasnych. Stwierdziliśmy, iż ważne jest, abyśmy w 
ramach działalności Porozumienia/Konfederacji regularnie organizowali bezpośrednie 
spotkania, również w połączeniu ze wspólnymi wyjazdami na imprezy patriotyczne w Polsce, 
jak np. zjazd organizowany przez Ojca Rydzyka w Toruniu za kilka tygodni. 
 
Dziękuję bardzo wszystkim obecnym na spotkaniu za miłe przyjęcie mojej osoby, 
merytoryczną dyskusję i mam nadzieję na jak najszybsze kolejne spotkanie w tym 
patriotycznym gronie.  
Pozdrowienia 
Marek Wasag 

 


