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Chociaż mieszkam daleko od
Kaliningradu, jednak dzięki redaktorowi
naczelnemu pani Marii Ławrynowicz
otrzymuję pismo Wspólnoty Kultury
Polskiej w Kaliningradzie „Głos znad
Pregoły” i jak się mówi, zawsze prze-
czytam je od deski do deski.

Pismo jest ciekawe. Niemało
dowiadujemy się o historii Ojczyzny, o
ludowych tradycjach różnych regionów, i
wiele innych ciekawych rzeczy. Sporo jest
publikacji o życiu samej Wspólnoty, jej
współpracy z podobnymi wspólnotami w
Niemczech, w rodzimej Rosji i innych
państwach.

Pomyślałem sobie, że mamy tu na
Litwie podobną społeczną organizację
„Związek Polaków na Litwie”, i dlaczego
by nie nawiązać bliższych kontaktów ze
wspólnotą Kultury Polskiej w
Kaliningradzie.

Zarząd Główny ZPL pielęgnuje
pan Michał Mickiewicz. Dalej są zarządy
rejonowych oddzia łów. Prezesem
naszego Święciańskiego rejonowego
oddziału jest energiczna, młoda i śliczna
pani Edyta Wałujewicz. W rejonie mamy
7 kół ZAPL. Liczniejsze są w miastach
Święciany, Podbrodzie i Nowo Święciany,
mniejsze kółka w polskich wsiach: Preny,
Drużyły i innych.

Działalność w ko łach jest
przeważnie kulturalna – szkó łki
niedzielne, organizacja Dnia Matki,
Zapusty, dożynki, rożne wycieczki i inne
imprezy. W tym roku 11 listopada
planowane jest święto we wsi Zułów,
poświęcone otwarciu pomnika Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego (tu się urodził).
Ożywiła się działalność w kółkach, i jak
powiedziała pani Edyta, wiele można by
zorganizować , gdyby nie ten stały

U naszych sąsiadów na Litwie
problem – finansowanie (brak pieniędzy).

Trudno byłoby coś zrobić ,
załatwić, gdyby nie prezes Spółki Akcyjnej
„Wiłga Wilnius” pan Józef Fiedorowicz,
stały sponsor rejonowego oddziału ZPL.
Część potrzebnych środków pieniężnych
rejonowy oddział otrzymuje od głównego
Zarządu ZNPL. Na pewno nikt nie
odrzuciłby pomocy finansowej władz
rejonowych. Po wstąpieniu Litwy do Unii
Europejskiej łatwiej jest wyjechać  z
różnymi imprezami do państw Europy
Zachodniej, niepotrzebne są wizy, ale jeśli
chodzi o odwiedzenie sąsiadów na
wschodzie, to tu mamy więcej problemów
w przekroczeniu granicy, obowiązkowe są
wizy, załatwienie wymaga wiele czasu i
pieniędzy. Tak że jest pewna różnica
pomiędzy tym, jak było przed
wstąpieniem Litwy do Unii Europejskiej i
teraz, kiedy jesteśmy już w UE.

Chciałoby się, żeby redakcje
„Głosu znad Pregoły” i „Naszej gazety”
nawiązały bliższe kontakty. Chyba
ciekawie byłoby przeczytać tu na Litwie,
o czym pisze „Głos znad Pregoły”, a także
pochwalić  się, jak się powodzi nam
Polakom tu na Litwie; podzielić się ze
swymi rodakami. Tym bardzo jest
zainteresowana Edyta Wałujewicz, adres
której podaję:

ul. Fabriko, 1, m. 8, Podbrodzie,
rejon Święciański, Litwa;

telefon:   8-387-53003
Antoni Ławrynowicz

Hoduciszki, 30.09.2005

W 66. rocznicę napaści Armii
Czerwonej na Polskę członkowie
Komitetu Katyńskiego rozsypali wokół
Pomnika Ofiar Katynia w Warszawie
ziemię przywiezioną z Katynia,
Charkowa i Miednoje. Złożyli także
wieńce oraz kwiaty. Upamiętnili w ten
sposób tysiące Polaków, pomordo-

wanych
przez
KGB.
Kilkadziesiąt
osób
pikietowało
też
ambasadę
rosyjską w
Warszawie,
domagając
się
uznania
zbrodni
katyńskiej
za akt

ludobójstwa i przekazania przez Rosję
wszystkich dokumentów na ten temat.
Prezes Komitetu Katyńskiego Stefan
Melak powiedział, że o 17 września
musimy pamiętać zawsze. To data
wielkiego dramatu Polski, która w
wyniku spisku niemiecko-rosyjskiego
straciła tysiące najlepszych obywateli
podkreślił Stefan Melak.

17 września 1939 r, zgodnie z
radziecko-niemieckim Paktem
Ribbentrop-Mołotow, Armia Czerwona
wkroczyła w granice Polski. Związek
Radziecki złamał tym samym pakt o
nieagresji z Polską, który miał
obowiązywać do końca 1945 roku. Od
10 lutego 1940r. do czerwca 1941r.
władze ZSRR zorganizowały cztery
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

Rocznica agresji ZSRR na Polskę
szacują ją na milion do dwóch milionów
osób.

Serwis Polska-Polacy
na podstawie PAP

Jeden z wielu pomników ofiar
katynia w Polsce.

Znaczki radzieckie upamiętniające
atak  na Polskę w 1939 r.


