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WSPÓLNOTA LITEWSKICH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH  

„KOŁYMA” 

Wspólnota Litewskich więźniów politycznych „Kołyma” jest pozarządową organizacją non-profit 

zrzeszającą byłych więźniów politycznych więzionych w obozach rosyjskiego systemu łagrowego 

„Dalstroj” (Kołyma, Czukotka, Jakucja), a także członków ich rodzin i bliskich. 

Cele naszej Wspólnoty (sformułowane w statucie): 

 zgodnie z zasadami współpracy chrześcijańskiej, aktywnie działać w interesie Litwy i jej 

narodu, pielęgnować duchowość i uczestniczyć w akcjach na rzecz zachowania i umacniania 

państwowości Litwy; 

 zbierać informacje o żywych i umarłych (zaginionych, zabitych) więźniów politycznych, 

więzionych na Kołymie i w innych łagrach systemu „Dalstroj”, o oporze w obozach i życiu 

codziennym, o życiu więźniów zwolnionych z obozów, celem zebrania historii o rezystencji i 

więzieniu obywateli litewskich na Kołymie; 

 brać udział w wyprawach celem ustalenia miejsc pochowania więźniów, w uporządkowaniu 

grobów, w utrwaleniu pamięci, wydawać książki wspomnień i inne publikacje; 

 zachęcać braterską współpracę i solidarność pomiędzy członkami Wspólnoty, podtrzymując 

tradycje współpracy rozwinięte na Kołymie, ochraniać prawa człowieka i obywateli Litwy, 

sprzeciwiać się wszelkim przejawom autorytaryzmu, potępiać objawy nienawiści wśród 

ludzi i narodów, robić wpływ na młode pokolenie w duchu patriotyzmu, narodowości, 

moralności i demokracji; 

 reprezentować interesy byłych więźniów politycznych, więzionych na Kołymie i w innych 

łagrach rosyjskiego systemu „Dalstroj”, członków ich rodzin i bliskich, moralnie i mate-

rialnie wspierać członków Wspólnoty dotkniętych klęską i mających trudne warunki życia; 

 śledzić za rozwojem wydarzeń politycznych w Litwie i wyrażać wspólną opinię na aktualne 

tematy życia naszego państwa; 

 wspierać walkę z korupcją, zbrodniami ekonomicznymi i politycznymi, z zagrożeniem 

litewskiej państwowości ze strony struktur mafijnych; 

 współpracować z organizacjami społecznymi i politycznymi mającymi podobne cele, dzia-

łania których nie stają w sprzeczności z zasadami Wspólnoty, brać udział w ich imprezach. 

Organy zarządzania:  

Walne Zgromadzenie, Zarząd (organ kolegialny), Przewodniczący. 

Przewodniczący:  

1992-2007 Mindaugas Julius Bloznelis, 2007-2010 Vytautas Pupelis, 2010-2016 Algirdas Čiurlys, 

od r. 2016 Gintaras Žilionis. 

Adres siedziby: Kovo 11-osios g. 130a-33, LT-49385 Kaunas (Kowno), Litwa. 

Imprezy stałe: coroczne zjazdy kołymczan w Rumszyszkach koło Kowna (w trzecią sobotę 

czerwca), wyjazdy na uroczystości Światowego Dnia Sybiraka w Polsce (16-18 września) i Zlotu 

Osób Represjonowanych w Łotwie (w sierpniu). 

Witryna internetowa:  www.kolyma.lt  (FB: www.facebook.com/KolymaLT). 
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