
25-lecie działalności Klubu Weteranów Armii Krajowej
zw.lt /wilno-wilenszczyzna/25-lecie-dzialalnosci-klubu-weteranow-armii-krajowej/

Wilno i Wileńszczyzna

zw.lt

Marzec 3, 2015 12:58

Klub Weteranów Armii Krajowej obchodzi w tym roku 25-lecie działalności oraz 10-
lecie rejestracji tej organizacji przez władze Litwy. We środę (4 marca) w Domu Kultury
Polskiej w Wilnie odbędą się z tej okazji uroczyste obchody.

Klub obecnie liczy 8 kombatantów AK i kilkunastu członków wspierających. Powstał na przełomie lat 1989/90 i w latach
90 liczył około 80 kombatantów AK. Wtedy też wileńscy kombatanci AK zostali zweryfikowani i przyjęci ido Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W związku z wielokrotną odmową przez władze Litwy rejestracji Klubu pod nazwą Klub Weteranów Armii Krajowej w
połowie lat 90 organizacja ta została zarejestrowana jako Klub Weteranów II Wojny Światowej. Mimo tego Klub nadal
starał się o swoją rejestrację pod nazwą Klub Weteranów Armii Krajowej. Dopiero 11 próba rejestracji pod tą nazwą
zakończyła się powodzeniem – w sierpniu 2004 roku władze Litwy zarejestrowały „Klub Weteranów Armii Krajowej”, nie
godząc się jednak aby w nazwie byłaby „na Litwie”.

We wrześniu 2004 roku Klub w Prezydenturze Litwy podpisał Akt Pojednanie z litewskimi kombatantami Korpusu
Posiłkowego gen. Povilasa Plechavičiusa z którymi Wileńska AK miała kilkadziesiąt potyczek wiosną 1944 roku.
Pojednanie zaowocowało wspólnymi wyjazdami do Polski m.in. na Pola Grunwaldzkie. Strona litewska mimo obietnic
nie przyznała jednak wileńskim kombatantom AK zasiłków socjalnych jako uczestnikom koalicji antyhitlerowskiej –
kombatanckie zasiłki wypłaca dla nich Rzeczpospolita Polska. Klub opiekuje się grobami żołnierzy AK na
Wileńszczyźnie i promuje pamięć historyczną na temat polskiego podziemia na Wileńszczyźnie w latach II wojny
światowej.

Uroczystości z okazji 25-lecia działalności Klubu Weteranów Armii Krajowej oraz 10-lecia rejestracji tej organizacji przez
władze Litwy odbędą się 4 marca (środa) o godz. 14 w Domu Kultury Polskiej, sala 005.
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