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Drodzy Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia Rodzina Ponarska,
zbliżają się najpiękniejsze Święta – Bożego Narodzenia, więc tradycyjnie wysyłamy do Was
z tym listem Życzenia z kawałkiem opłatka, sprawozdanie z przebiegu tegorocznych Uroczystości
Ponarskich na Wileńszczyźnie oraz 3 broszury.
Ten rok, z powodu przeciągającej się pandemii był dla nas trudny, ale udało się nam
uczestniczyć w różnych uroczystościach w kraju lub je organizować (często w ograniczony sposób)
oraz
zorganizować udany wyjazd na Uroczystości
Ponarskie na Litwie.
Dwa ﬁlmy
– z Uroczystości w Kwaterze Polskiej oraz z Konferencji Ponarskiej w Domu Kultury Polskiej
w Wilnie są pod linkami:
h ps://www.youtube.com/watch?v=UM1tHrCZh9g&list=PL2ucFAYP7L0v91teBvBpoNRbza7EJ_bj&index=2,
h ps://www.youtube.com/watch?v=gaa4WUN_5KA&list=PL2ucFAYP7L0v91teBvBpoNRbza7EJ_bj&index=1,
Linki do części programów poświęconych Uroczystościom, które odbywały się na Litwie
w dniach 21-26.09.2021, organizowanych przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska
i w których uczestniczyliśmy są poniżej:

Klub u Redaktorów: KuR: Czy udział Litwinów w Holokauście przestał być tematem
niewygodnym? wyd. 26.09.2021 - Wilno TVP - Telewizja Polska S.A
Przemysław Namsołek: Wołanie o prawdę to nasza powinność – Kurier Wileński
(kurierwilenski.lt)
Rodzina Ponarska wzięła udział w Obchodach Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu (tvp.pl)
h ps://wilno.tvp.pl/55915247/na-wilenszczyznie-rozpoczynaja-sie-dni-ponarskie
h ps://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/obchody-dnia-zaglady-zydow-w-lesie-ponarskim-tu-stracilismyrowniez-kwiat-narodu-polskiego/

h p://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/364563-dotychczas-nie-moge-pozbyc-sie-z-pamieci-zapachupalonych-cial-apel-pamieci-w-ponarach
h p://www.wilnoteka.lt/tresc/msza-swieta-i-apel-poleglych-w-polskiej-kwaterze-w-ponarach
Radio Gdańsk codziennie zamieszczało relację i galerię na stronie www.radiogdansk.pl
https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/132739-minelo-80-lat-od-czasu-gdy-rozpoczely-siemasowe-mordy-w-ponarach-tragiczne-wydarzenia-przypomniano-na-konferencji-w-wilnie/132739minelo-80-lat-od-czasu-gdy-rozpoczely-sie-masowe-mordy-w-ponarach-tragiczne-wydarzeniaprzypomniano-na-konferencji-w-wilnie
https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/132707-poczatek-dni-ponarskich-w-wilnie-w-tym-rokuprzypada-80-rocznica-mordow/132707-poczatek-dni-ponarskich-w-wilnie-w-tym-roku-przypada-80rocznica-mordow
https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/132885-zakonczenie-dni-ponarskich-w-wilnie-w-ostatnimdniu-uczczono-pamiec-ks-romualda-swirkowskiego-i-kazimierza-sakowicza/132885-zakonczenie-dniponarskich-w-wilnie-w-ostatnim-dniu-uczczono-pamiec-ks-romualda-swirkowskiego-i-kazimierzasakowicza
https://m.radiogdansk.pl/wiadomosci/item/132787-te-drzewa-zapuscily-korzenie-w-ziemi-nasaczonejlzami-i-krwia-w-wilnie-uczczono-dzien-pamieci-o-ludobojstwie-zydow/132787-te-drzewa-zapuscilykorzenie-w-ziemi-nasaczonej-lzami-i-krwia-w-wilnie-uczczono-dzien-pamieci-o-ludobojstwie-zydow
Nie zorganizowaliśmy w tym roku jednak Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, by
wybrać nowe władze, ale zrobimy to, jak większość organizacji, w roku przyszłym.
Z ogromną radością informuję, że 14 października br. w Warszawie na Uroczystej Gali
odebrałam z rąk prof. Piotra Glińskiego – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu Doroczną Nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021
dla Stowarzyszenia Rodzina Ponarska w dziedzinie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.

Wśród laureatów Dorocznej Nagrody Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dla
wybitnych postaci polskiej kultury znaleźli się między innymi: Lidia Grychtołówna, Jerzy Maksymiuk,
Piotr Paleczny, Konstanty Andrzej Kulka, Witold Cęckiewicz, Ewa Dałkowska, Krzysztof Masłoń i
Arkadiusz Gołębiewski. Nagrody zostały przyznane w 17 kategoriach, a współorganizatorem
uroczystej gali było Narodowe Centrum Kultury.
Chyba po raz pierwszy została przyznana nagroda w kategorii Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego za Granicą. Musimy się więc jeszcze bardziej uaktywnić, by nie zawieść tych, którzy nas
nominowali. Otrzymanej statuetce – jaskółka w locie, towarzyszyła nagroda pieniężna, której
połowa została już przeznaczona na wsparcie przyszłorocznych Uroczystości Ponarskich.
W połowie listopada rozliczyliśmy się z Ministerstwem Kultury z tegorocznej dotacji na
organizację i wyjazd na tegoroczne uroczystości na Wileńszczyźnie, a już 25 listopada złożyliśmy
kolejny wniosek na 2022 rok. Liczymy na to, że będzie on również dla nas korzystny.
Mam nadzieję, że bez większych problemów zbierzemy komplet Uczestników i że nikt przed
wyjazdem nie będzie rezygnował z uczestnictwa.
Chyba pandemia wpłynęła na to, że mniej Członków zapłaciło w tym roku składki członkowskie.
Bardzo proszę o ich uzupełnienie. Są wśród nas Osoby, które nie dokonywały wpłat od kilku lat, a to
tylko
50zł/rok.
Zgodnie
ze
Statutem
opłacanie
składek
jest
jednym
z obowiązków Członka Stowarzyszenia. Działalność Stowarzyszenia, nasze nagrody i zasługi to
również zasługi wszystkich członków wspierających naszą wspólną działalność. W tym roku przybyło
nam sześciu nowych Członków Stowarzyszenia, z czego się bardzo cieszymy.
Dziękuję bardzo tym Osobom, które poza składkami wpłacają darowizny na cele statutowe.
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