
Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
Wczoraj, 10.03 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu "Czwartkowe Polaków rozmowy".
Było ono wyjątkowe bo bez tematu, ale i wyjątkowe bo pierwsze po napaści Rosji na Ukrainę.
Rozpoczęliśmy go pięknym utworem "Modlitwa za Ukrainę" w wykonaniu Zofii Popowej z 
Ukrainy i Alony Szostak z Rosji aktorek teatru Groteska z Krakwa. Oto link do tego wykonania. 
Komentarz zbędny. ,,Modlitwa za Ukrainę"/Prayer for Ukraine - Teatr Groteska, wykonanie Sofiia 
Popova i Alona Szostak - YouTube 
Następnie przeczytałem wiersz który napisała Stanisława Celińska "Odezwa do putina". Proponuję 
tylko tak pisać to nazwisko!
W dalszej części spotkania rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie.
Wzruszająca była sytuacja kiedy przedstawiałem uczestników i okazało się, że Olena która jest 
drugi dzień w Węgorzewie pod opieką naszego Koła a przyjechała z Charkowa i mogła 
porozmawiać bezpośrednio ze Swietłaną też z Charkowa która pozostała tam na miejscu.
Panie  wcześniej  się nie znały, ale już się umówiły, że muszą się spotkać jak się to wszystko 
skończy. 
Była też z nami obecna rodzina z Ukrainy która trafiła do Kowna a mieszka u Pani Lukrecji naszej 
dobrej Przyjaciółki. 
 
W drugiej części spotkania Kol. Stanisław Tołwiński zaprosił na obchody kolejnej rocznicy 
"Zbrodni Katyńskiej" i "Katastrofy Smoleńskiej" na lotnisko w Kętrzynie. Przedstawił też zdjęcia z 
dotychczas organizowanych uroczystości.
 
Na zakończenie spotkania, na prośbę uczestników jeszcze raz odtworzyłem "Modlitwę za Ukrainę"
Tym którzy byli z nami obecni dziękuję a tych co żałują nieobecności /a jest co żałować/ zapraszam
na przyszłe spotkania. 
             Pozdrawiam Wiesław Pietrzak

             „Odezwa do putina”
Co powiesz temu chłopcu, którym kiedyś byłeś?

 Czy jeszcze żyje w tobie, czy już go zabiłeś?

 A miało być tak pięknie: pałac, złoto, sława,

 A teraz jest ci milsza najkrwawsza zabawa.

                          Metalowe żołnierzyki  ludźmi się stały

                          I innych żołnierzyków  pozabijały.

                         A ty się cieszysz  i ręce zacierasz,

                         Nie czujesz tego,  że już umierasz?!

Bo spadają na ciebie  łzy dziecięce

 I podnoszą wrogo  zaciśnięte pięści.

 Opamiętaj się lisie! niech się otworzy jama twa

 Uderz się w piersi,  nim spłynie  ostatnia dziecięca łza.

                         Jeżeli masz jeszcze  resztki sumienia

                         Wstrzymaj agresję  i wszelkie zniszczenia.

https://www.youtube.com/watch?v=nX5WQAdEoI8
https://www.youtube.com/watch?v=nX5WQAdEoI8


                         Do tego małego chłopca  co mieszka w tobie wołam:

                         Zdepcz mężnie szatana, wyzwól anioła.

Uklęknij, świat przebłagaj,  jeszcze masz minutę,

 Jeszcze nie jest za późno,  na skruchę, pokorę, pokutę!

 

                                                              Tak  pięknie apeluje Stanisława 
Celińska

 


