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W Warszawie, Częstochowie i
Białymstoku 10 lutego 2005 r. odbyły się
obchody 65. rocznicy pierwszych
masowych wywózek na Wschód. W
Warszawie przed pomnikiem «Poległym
i Pomordowanym na W schodzie»
przedstawiciele Związku Sybiraków,
Stowarzyszenia Rodzina Katyńska oraz
Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych z łożyli wieńce i
zapalili znicze. Na Jasnej Górze w
Częstochowie odprawiono uroczystą
mszę w intencji ofiar.

«Apelujemy o oczyszczenie
sumień, otwarcie nie tylko małych teczek,
ale wielkiej teki historii, tak bardzo zakła-
manej. Wskazanie rzeczywistych spra-
wców wojennej pożogi, autorów hanieb-
nego paktu z 23 sierpnia 1939 roku
Ribbentrop-Mołotow, który zdecydował o

dramacie i tragedii Polaków, o Golgocie
Wschodu. W  myśl nauki Chrystusa,
«prawda Was wyzwoli»» – podkreślił w
swoim kazaniu przeor Jasnej Góry, o.
Marian Lubelski.

W południe przedstawiciele władz
miasta, kombatanci i rodziny zesłańców

złożyli kwiaty przy pomniku ofiar na
Wałach Jasnogórskich w Częstochowie.
Najdłużej, bo ponad tydzień, obchody
rocznicy wywózek trwały w Białymstoku.
Uroczystości rozpoczęły się w czwartek
w Muzeum Sybiraka w Białymstoku;
zakończyły się 20 lutego «sybiracką»
mszą i złożeniem kwiatów przy pomniku
- Grobie Nieznanego Sybiraka.

Od 10 lutego 1940 r. do czerwca
1941r. władze ZSRR zorganizowały czte-
ry wywózki obywateli polskich na Wschód.
Ośrodek Karta na podstawie archiwów
NKWD ustalił losy 320 tys. polskich
obywateli deportowanych w czterech
falach z Kresów w latach 1940-41.
Kompletna liczba deportowanych na
Wschód nie jest znana. Historycy szacują
ją na milion do dwóch milionów osób.
 Serwis Polska-Polacy na podstawie PAP

65. ROCZNICA MASOWYCH WYWÓZEK NA WSCHÓD

4. W niedziele i święta nakazane, z wyjątkiem świąt przypadających w Wielkim Poście, post nie obowiązuje; jeżeli wigilia
przypadnie na niedzielę, to postu nie przenosi się na sobotę (kan. 1252 § 4). Wielki Post kończy się o północy z Wielkiej Soboty
na Wielką Niedzielę, a nie jak dotychczas, w Wielką Sobotę w południe. Jeżeli w jakiejś miejscowości, któreś ze świąt nakazanych
jest zniesione lub przeniesione na najbliższą niedzielę, post nie przestaje w tym dniu obowiązywać. W niedziele wielkopostne nie
ma postu; w święta natomiast nakazane, przypadające w Wielkim Poście, post obowiązuje.
5. Powyższe przepisy nie zmieniają indultów partykularnych, ślubów osób fizycznych czy moralnych, reguł i konstytucji
jakiegokolwiek zakonu lub zatwierdzonego stowarzyszenia tak mężczyzn jak niewiast, prowadzących życie wspólne, nawet bez
ślubów (kan. 1253).
III. Podmiot.
1. Post jakościowy, czyli wstrzymanie się od potraw mięsnych, obowiązuje tych wszystkich, którzy ukończyli siódmy rok życia
(kan. 1254 § 1). Ci jednak, którzy po ukończeniu siódmego roku życia nie mają używania rozumu, nie są obowiązani do zachowania
postu jakościowego.
2. Post ilościowy obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 21 rok życia, a nie rozpoczęli jeszcze 60 roku (kan. 1254 § 2).
                                                                                                                       Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Prawo Kanoniczne.
                                     Podręcznik dla duchowieństwa, T. II,  Wydawnictwo Diecezjalne Św. Krzyża w Opolu 1958, ss. 420-424.
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„Kaliningradzki mistrz polskiej ortografii”
24 lutego na Wydziale Języków Słowiańskich Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego pod patronatem Konsulatu Polskiego prowadzono dyktando

(powiem słowami z tekstu tego dyktanda)  „Kaliningradzki mistrz polskiej ortografii”. Do udziału zaproszono wszystkich chętnych. Jedną z takich chętnych
okazałam się ja sama. Chciałam sprawdzić swoją wiedzę. Nie mogłam sobie wyobrazić, że znajdę się sama pośród studentów. Myślałam, że będą chętni z
Polonii. Przyjechałam zawczasu. Usiadłam, czekam, oglądam hol. Przy ścianie stoi grupka studentek, rozmawiają między sobą i jakoś dziwnie spoglądają na
mnie. Na pewno dziwią się: co tu robi ta babcia? A ta babcia wypełniła ankietę i razem ze studentami weszła do sali. Potem na salę weszło jury: Jarosław
Czubiński, Generalny Konsul Polski, oraz wicekonsul Katarzyna Grzechnik; profesor z Polski oraz przedstawiciel z Moskwy. Przywitano nas i życzono powodzenia.
Nastąpił odpowiedzialny moment. Najpierw przeczytano pełny tekst dyktanda. O, co to był za tekst! Zdania metrowej długości, nieznajome i trudne słowa (np.
„bukszpan”-самшит) itd., itd. Konsul schylił głowę i uśmiechał się. W tekście było takie zdanie: „Zrazu byliśmy dobrej nadziei, aleśmy w mig struchleli, kiedy się
zaczęło dyktowanie”. To o mnie. Nie wiem co odczuwali studenci, a ja już chciałam zrezygnować z tego pisania. Potem pomyślałam „raz kozie śmierć” i
zaczęłam pisać.

Dyktando skończono. Wskazówka mojego nastroju spełzła w dół. Swoje piśmidło włożyłam do torebki, bo nie chciałam zhańbić Kaliningradzkiej
Polonii.                                                                                                                                                                                                              Janina Pietruszko
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