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POMOC POLAKOM
 NA WSCHODZIE

W niedzielę 5 marca w warszawskiej bazylice
Świętego Krzyża kilkaset osób uczestniczyło we mszy
św. w intencji pomordowanych w Katyniu, Charkowie i
Miednoje. W bazylice zebrali się kombatanci, członkowie
rodzin, przedstawiciele władz, Komitetu Katyńskiego i
mieszkańcy Warszawy.

«Katyń jest symbolem naszych zmagań o
tożsamość  narodową, o polskość» – powiedzia ł
przewodniczący Komitetu Katyńskiego Stefan Melak.
«Dzisiaj Rosja nie chce uznać  tego mordu za
ludobójstwo. Nie chce ujawnić dokumentów, ani okazać
szacunku ofiarom» - dodał. Po mszy św. odsłonięto
tablicę upamiętniającą jeńca wojennego, ppor. Janinę
Lewandowską, która została zamordowana w Katyniu.
Na Placu Piłsudskiego zapłonęły setki zniczy.

W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w kraju
uczczono polskich oficerów pomordowanych przed 66
laty. Przedstawiciele Ambasady RP w Moskwie w imieniu
prezydenta Lecha Kaczyńskiego złożyli w niedzielę
wieńce i zapalili znicze na Polskim Cmentarzu Wojennym
w Katyniu.

Data obchodów zbiegła się z ogłoszeniem decyzji
rosyjskiej prokuratury odmawiającej uznania zabitych za
ofiary represji stalinowskich. Polscy politycy jednogłośnie
się temu sprzeciwiają.

W 66. rocznicę podpisania przez władze
sowieckie rozkazu rozstrzelania polskich oficerów odbył
się w piątek w warszawskim teatrze Roma uroczysty
koncert patriotyczny «Katyń - dzień pamięci».
Zorganizowały go Fundacja «Golgota Wschodu» oraz
warszawska sekcja NSZZ «Solidarność» pracowników
oświaty i wychowania.

Na spektaklu odczytane przez aktorów
fragmenty listów, znalezionych przy zwłokach polskich
oficerów zamordowanych w Katyniu, Starobielsku i
Miednoje, a także utwory Cypriana Kamila Norwida,
Adama Mickiewicza, Zbigniewa Herberta. Wyświetlono
też film dokumentalny w reżyserii Anny T.Pietraszek, pt.
«Pielgrzym Pojednania».

Na mocy rozkazu z 5 marca 1940 roku,
podpisanego m.in. przez Stalina i Mołotowa, NKWD
zamordowało wiosną 1940 r. ok. 22 tys. polskich oficerów,

Składamy wyrazy współczucia
Członkowie redakcji pisma „Głos znad Pregoły”, Wspólnoty
Kultury Polskiej oraz Polskiej Autonomii Narodowościowej w

Kaliningradzie z głębokim żalem składają wyrazy współczucia
Wasiliowi Wasiliewu, aktywnemu stałemu reporterowi „Głosu”

w związku ze śmiercią jego ukochanej matki Tatiany Pawłowny
Wasiliewej, która zmarła 9 marca 2006 roku w wieku 79 lat.

                                  Wieczny pokój jej duszy.

5 marca - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
policjantów, lekarzy, profesorów i duchownych, wziętych
do niewoli po napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939
roku. ZSRR początkowo obwiniał o tę zbrodnię Niemców,
dopiero w 1990 r. przyznał, że dokonali tego radzieccy
żołnierze.

Serwis POLSKA-POLACY
Żródło: Dziennik Internetowy PAP (Polska)

Polskie MSZ w dzisiejszym oświadczeniu «z
ubolewaniem zauważyło», że stanowisko rosyjskiej
prokuratury na temat zbrodni katyńskiej «ujawnia po
raz kolejny istotny problem różnic w kwalifikacjach
prawnych zbrodni katyńskiej» przyjmowanych w
Polsce i Rosji.

W piątek szef pionu śledczego IPN prof. Witold
Kulesza poinformował, że Instytut Pamięci Narodowej
otrzymał dokument, w którym Główna Prokuratura
Wojskowa Federacji Rosyjskiej napisała, że nie uznaje
Polaków zamordowanych w Katyniu za ofiary represji
politycznych.

Rosyjska prokuratura - mówił Kulesza -
uzasadniła swe stanowisko tym, iż nie znaleziono

dowodów, by Polacy zamordowani w Katyniu z
rozkazu Stalina «zostali pociągnięci do
odpowiedzialności karnej» na mocy rosyjskiego
Kodeksu karnego z 1926 r.

W przekazanym oświadczeniu MSZ zwróciło
uwagę, że pismo skierowane przez rosyjską Główną
Prokuraturę Wojskową do polskiej ambasady w
Moskwie dotyczyło indywidualnego przypadku Polaka
zamordowanego w Katyniu. Pismo to wskazywało «na
brak możliwości przeprowadzenia procedury
rehabilitacji w ramach obowiązującego w Federacji
Rosyjskiej ustawodawstwa, ze względów
formalnoprawnych» - podkreśla MSZ.

Jednocześnie MSZ wyraziło nadzieję, że zarówno

Oświadczenie polskiego MSZ w sprawie Katynia
rozmowy przeprowadzone ostatnio w Polsce przez
specjalnego wysłannika prezydenta Rosji, Siergieja
Jastrzembskiego, oraz rozmowy między
przedstawicielami IPN a rosyjską prokuraturą
wojskową będą kontynuowane i «umożliwią postęp w
tej tak istotnej dla obu naszych narodów sprawie».

O uznanie pomordowanych za ofiary represji
politycznych w rozumieniu specjalnej rosyjskiej ustawy
z 1991 r. o rehabilitacji tych osób wystąpiło
kilkadziesiąt rodzin Polaków pomordowanych w
Katyniu. Wniosły o to za pośrednictwem ambasady RP
w Moskwie.

Serwis POLSKA-POLACY
Żródło: Portal Interia.pl (Polska)

Pan  Roman K. Lewiński, mieszkaniec
Łodzi (Polska), pragnie nawiązać kontakt
z kimś z naszej Wspólnoty.

Napisał tak: „Mimo 50-tki na karku
nadal wierzę w siłę słowa pisanego... Od
szeregu już lat namiętnie, acz amatorsko
gromadzę karty telefoniczne i bardzo
chciałbym nawiązać stały kontakt z
podobnym hobbystą, członkiem

Wspólnoty. Myślę, iż wśród licznej grupy
członków Waszego stowarzyszenia
znajdzie się chociaż jedna zaintereso-
wana wymianą osoba.

Jestem uczciwym człowiekiem i zależy
mi jedynie na nawiązaniu kontaktu
wymiennego.

Nie tracę więc nadziei i niecierpliwie
będę teraz oczekiwał jakiegoś odzewu i

Proszę o nawiązanie kontaktu
pomyślnych wiadomości.

Z góry bardzo dziękuję za poważne
podejście do mej prośby.

Życzę  powodzenia w rozwoju
wspólnoty i serdecznie pozdrawiam.

Łączę wyrazy szacunku”.
Roman K. Lewiński skr. poczt. 18
PL – 90982
 Łódź   58   Polska


