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Pomnik ku czc i zamordowanego w Katyniu
ppłk. Bronis ława Hołuba odsłoniła jego córka
Halina Kalwajt wraz dyrektorem Gimnazjum

im. A. Mickiewicza w Wilnie Czesławem
Dawidowiczem Fot. archiwum

Odsłonięcie Kamienia Katyńskiego

17 gru
2012

Społeczność szkolna Gimnazjum im. A.
Mickiewicza w Wilnie 17 grudnia br. pod
dębem zasadzonym ku czci zamordowanego
w Katyniu oficera dokonała odsłonięcia
kamienia katyńskiego.

Na kamieniu został  umieszczony napis w 2
językach — polskim i l itewskim, informujący, że
jest to dąb pamięci ppłk. Bronisława Hołuba,
zamordowaneg o w Katyniu w 1940 roku. Na
uroczystości była obecna również córka
zamordowaneg o oficera Halina Kalwajt oraz jeg o
wnuczka Jadwig a Szlachtowicz.

Obecna na uroczystości Jadwig a Szlachtowicz,
członkini wileńskiej „Rodziny Katyńskiej”, jest
wnuczką zamordowaneg o oficera. Opowiada, że
ostatni l ist od dziadka przyszedł z Kozielska
przed świętami Bożeg o Narodzenia w 1939 roku:
— Napisane w nim było, że niedług o się spotkamy.
Potem list g dzieś zag inął, została po nim tylko
koperta.
Rodzina dowiedziała się, że zg inął w Katyniu
dopiero w 1957 r. Informację z Londynu przywiozła ciocia z Polski.

Uroczystość osłonięcia pomnika odbyła się w ramach akcji „Ocalić od zapomnienia”,
poleg ającej na tym, żeby pamięć o każdym oficerze katyńskim upamiętnić przez
posadzenie dębu.
— Temat Katynia, martyrolog ii polskiej jest trudny dla młodzieży, dlateg o corocznie
org anizujemy różne imprezy, żeby przybliżyć młodzieży tę tematykę. Trzy lata temu ku
czci Bronisława Hołuba posadziliśmy dąb, przed dwoma laty uczestniczyliśmy w
konkursie „Ślady Katynia na Wileńszczyźnie”, w którym uczeń naszeg o g imnazjum
zdobył II miejsce; w tym roku g rupa uczniów wyjechała na wycieczkę do Katynia i
Smoleńska, żeby uczcić pamięć zamordowanych oficerów oraz ofiar katastrofy
smoleńskiej — powiedział  dyrektor Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie Czesław
Dawidowicz.

Gimnazjum czci pamięć ofiar Katynia, lekcję historii będzie przypominał dąbek ku czci
ppłk. Bronisława Hołuba. Cześć jeg o pamięci!
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