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Serdecznie dziękujemy za «Głos»,
który dociera do Bałtyjska, chociaż z
wielkim opóźnieniem.

Ale już nasz «Głos» urósł, ma 7 lat.
Niestety, nie widziałam pierwszych
numerów, ale pamiętam ten, który pierwszy
raz przywiózł do Bałtyjska ksiądz
Aleksander. Coś drgnęło mi w piersiach z
radości, że jest gazeta polska, że można
pisać do niej o sobie. Pamiętam spotkanie
przy kościele przy ul. Lesopilnej z
profesorem Kazimierzem Ławrynowiczem,
który zachęcał mnie pisać do gazety. Potem
spotkania z panem Kleofasem
Ławrynowiczem, wstąpienie do
Kaliningradzkiej Wspólnoty, potem
zorganizowanie Bałtyjskiej Wspólnoty. I
dziękuję Panu Bogu, że są ludzie
nieobojętni, aktywni i na nich trzyma się
nasza Wspólnota, nasza Polonia.

C h c i a ł a b y m
wymienić nazwiska tych aktywistów, z
którymi mam zaszczyt być znajomą. To
rodzina Ławrynowiczów, rodzina
Grzybowskich, rodzina Marszewych. To
reporter pan Wasilij Wasiliew, pan Anatolij
Teterski, pani Natalia Połamarczuk i pani
Helena Rogaczykowa i inni. W Bałtyjsku to
rodziny Nosel i Kazakowych. Jestem
szczęśliwa, że znam tych ludzi, że mogę
spotykać się z nimi dzięki Konsulowi
Generalnemu panu Jarosławowi
Czubińskiemu oraz wicekonsul pani
Wiolecie Sokół, które czuwają nad Polonią,
wspierają jej działalność.
Z szacunkiem, Janina Pietruszko (Bałtyjsk)
Przesyłam rozwiązanie krzyżówki z Nr 11/2002:

R O D Z I N A  K R Ó L E W S K A

Szanowna Redakcjo!
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