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Powstanie  
Styczniowe –  
narodowy zryw

TROPICIELE POLSKICH 
ŚLADÓW, CZYLI – ZNÓW 
PODPADLIŚMY
 Jak doniosły media na Litwie, wła-
śnie w styczniu, przedstawiciel rzą-
du na okręg  wileński Audrius Ska-
istys znów wystąpił do sądu, by ten 
podjął decyzję w sprawie przewi-
nienia miejscowych władz w rejonie 
solecznickim. Otóż, jak się okazało,  
wielki urzędnik pełniąc swą nieła-
twą misję doglądania tych proble-
matycznych terenów, odkrył nagle, 
że w miasteczku Ejszyszki dzieje 
się rzecz okropna: aż na pięciu uli-
cach zabrakło słupków z nazwami 
ulic w języku litewskim. Właśnie te 
słupki umieszczane na początku, w 
środku i na końcu ulicy pozwoliły 
Wileńszczyźnie zatrzymać bezlito-
sny proces nakładania grzywien na 
miejscowe władze za umieszcza-
nie nazw ulic na domach w języku 
polskim.
Trwająca w ciągu dziesięcioleci 
epopeja z tabliczkami w niepań-
stwowym języku dała się nad po-
dziw polubownie rozwiązać. (Wi-
docznie przedstawiciele centralnej 
władzy mieli też tego dość). Jed-
nak kto by się spodziewał, że w 
powszechnym narzekaniu na nie-
chęć urzędników do większego wy-
siłku, znajdzie się jednak taki, któ-
ry nie spoczął na laurach i nadal 
pilnie śledzi, czy aby cwaniacy od 
tabliczek w języku niepaństwowym 
zbytnio się nie rozzuchwalili. No i 
stało się według przysłowia: kto 
szuka – ten znajduje. Na ulicach: 
Mokyklos, Raubiškių, Gėlių, Naujo-
jo plano, Sodų urzędnik nie zna-
lazł słupków z litewskimi nazwa-
mi. Jak w wielu sprawach, tak i w 
tej, okazało się, że są dwa możliwe 
rozwiązania: albo zdjąć z domów 
przy tych ulicach polskie tabliczki, 
albo... ustawić słupki z litewskimi 
tabliczkami i koniec sprawy. Sąd 
jak na razie nie przyjął orzeczenia 
w tej sprawie, odkładając jej po-
nowne rozpatrywanie na 9 marca 
br. Lokalne władze obiecują z kolei, 
że o zapomnianych tabliczkach już 
sobie przypomnieli i wkrótce znaj-
dą się one tam, gdzie być powinny. 
Trudno, zapomnieli...
Ciekawe jednak, czy o ile miejsco-
we władze kary nie dostały, nie da-
łoby się wyczarować, niech nawet 
drobnej, premii dla czujnego urzęd-
nika. Z pewnością stałaby się ona 
zachętą dla tych, którzy czasu wol-
nego mają w bród, a roboty – nie za 
wiele, co sprzyja zabawie w tropi-
ciela polskich śladów na Wileńsz-
czyźnie. 
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Trzeci zryw niepodległościowy na uciemiężonych przez trzech zaborców ziemiach  
Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego miał na celu nie tylko wyzwolenie 
narodowe, ale też zakładał walkę o godność ludzką. Jednym z haseł powstania 1863 
roku, nawołującym do walki, były słowa: „idź walczyć za swoje ludzkie i narodowe  
prawo”. Powstańcy styczniowi mieli też na sztandarach wypisane hasło, które mówiło o 
tym, że wywalczona wolność nie ma być wybiórcza. „Za naszą i waszą wolność” –  
jednakowo znaczyło, że chodzi o wolność ziemianina i chłopa, Polaka i Litwina... To o 
nich, powstańcach 1863 roku już w wolnej, II Rzeczypospolitej Marszałek Józef  
Piłsudski powie, iż byli najcenniejszym, co Polska posiada. Emigracja, zsyłki, szubienice 
i groby – taką cenę zapłacili za umiłowanie wolności i dążenie do równości. Nieliczne 
miejsca pamięci dziś przypominają nam bohaterów Powstania Styczniowego. Jednym z 
nich jest mogiła Ludwika Narbutta – dowódcy powstania na Litwie (właśnie przy niej 
oddał cześć powstańcom Jego Ekscelencja Ambasador RP w Republice Litewskiej  
Jarosław Czubiński w 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego), jak też  
ustawiona w Alei Pamięci Narodowej w Zułowie stela i zasadzony dąb – hołd  
oddany przodkom z okazji obchodów 150. rocznicy zrywu patriotycznego 1863 roku 
przez przedstawicieli pokolenia, które wkroczyło w XXI wiek pamiętając o ich ideałach i  
złożonych na Ojczyzny ołtarzu ofiarach.

POMNIK POWSTAŃCOM W DUBICZACH
STELA PAMIĘCI BOHATERÓW W ZUŁOWIE
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Zespół hitlerowskich obozów 
koncentracyjnych Auschwitz I, 
Auschwitz II - Birkenau oraz Au-
schwitz III - Monowitz powstał na 
terenie Oświęcimia. Początki jego 
datują się rokiem 1940, a funkcjo-
nowała ta „fabryka śmierci” do 
stycznia 1945 roku.

Oświęcim na mocy dekre-
tu Hitlera z dnia 8 październi-
ka 1939 roku został wcielony do  
III Rzeszy. Początkowo utworzo-
no tu obóz dla osadzenia więźniów 
politycznych i opozycji z Niemiec, 
a także członków ruchu oporu w 
okupowanej Polsce. W kolejnych 
latach rozbudowywania, stał się 
miejscem masowej eksterminacji 
Żydów z całej Europy oraz Pola-
ków, Romów, jeńców radzieckich i 
osób innych narodowości. Szacuje 
się, chociaż dane te nie są w pełni 
dokładne, że przebywało tu około 
1300 tys. więźniów, z których 1100 
tys. poniosło śmierć. Wśród nich 
było ponad milion Żydów – oby-
wateli Polski (ok. 300 tys.) i Węgier 
(ok. 438 tys.), ok. 75 tys. Polaków, 
ok. 20 tysięcy Romów i kilkanaście 
tysięcy jeńców sowieckich.

Ofiarom pamięć. Zbrodniarzom potępienie

Tego roku Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu –  
27 stycznia był też obchodzony jako 70. rocznica wyzwolenia  
nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, który 
hitlerowcy założyli na terenie Polski. Dzień wyzwolenia  
pozostających przy życiu więźniów tej największej „fabryki śmierci” 
w Europie przez wojska sowieckie, został przed 10 laty ogłoszony 
przez Radę Bezpieczeństwa ONZ dniem pamięci o ofiarach  
zbrodniczego procederu nazistów. 

Należy odnotować, że sza-
cowanie liczby ofiar nie jest do-
kładne. Według różnych  meto-
dyk czynione rachunki (m. in. 
radzieckie) mówią, że w obozie 
mogło być zgładzonych ok. 4 mln 
osób. Jednak tej wersji nie pod-
trzymuje większość badaczy.

Rozkaz założenia tej najwięk-
szej fabryki śmierci w Europie zo-
stał podpisany 27 kwietnia 1940 
roku. Pierwszym komendantem 
obozu został Rudolf Hess. Jak i 
inne obozy koncentracyjne pod-
legał on SS,  od 1942 roku – In-
spektoratowi Obozów Koncen-
tracyjnych. „Pracowało” w obozie 
w ciągu lat jego istnienia ponad 
osiem tysięcy esesmanów. Pierw-
szymi jego więźniami byli krymi-
naliści narodowości niemieckiej. 
Gdy znaleźli się tu inni więź-
niowie, kryminaliści pełnili rolę 
funkcyjnych – uskuteczniali nad-
zór nad więźniami.

Początkowo obóz był przezna-
czony dla Polaków: inteligencji, 
członków ruchu oporu, których 
hitlerowcy zwalczali ze szczegól-
ną bezwzględnością i okrucień-

stwem. Kolejno osadzano tu rów-
nież księży, radzieckich jeńców 
wojennych i osoby narodowości 
żydowskiej, do których to dołą-
czano pospolitych przestępców. 
Liczba więzionych nie przekra-
czała początkowo 20 tys. osób.

Pierwszy masowy transport 
do Auschwitz dotarł 14 czerwca 
1940 roku. Z Tarnowa przywie-
ziono 728 więźniów politycznych 
– byli to Polacy oraz kilku pol-
skich Żydów. Otrzymali oni nu-
mery (tatuaż na przedramieniu) 
od 31 do 758. Był to jedyny obóz, 
gdzie używano tatuaży do ozna-
czania więźniów. To oni byli uży-
wani do rozbudowy obozu, któ-
rą rozpoczęto po wizytacji przez 
Himmlera w marcu 1941 roku  
wraz z wysiedlaniem okolicznej 
ludności. W powstałym obozie  
Auschwitz II-Birkenau zostały 
wzniesione specjalnie zaprojekto-
wane komory gazowe z kremato-
rium. Latem 1941 roku Himmler 
uznał Auschwitz za miejsce, gdzie 
ostatecznie zostanie rozwiązana 
kwestia żydowska. We wrześniu 
1941 roku przeprowadzono tu 

pierwszą próbę zagazowania lu-
dzi – około 600 jeńców sowiec-
kich i 250 Polaków ze szpitala 
obozowego, cyklonem B. Wyko-
nanie tego planu ruszyło maso-
wo na wiosnę 1942 roku. Ofiary 
uśmiercano gazem, a następnie 
zakopywano i palono w specjal-
nych dołach. Już po roku obiekty 
unicestwiania ludzi „udoskona-
lono” i rozbudowano, by mogły 
„wydajnie pracować”. Nad więź-
niami prowadzone były też ekspe-
rymenty medyczne.

Do komór gazowych i krema-
toriów jako pierwsi trafiali nie-
zdolni do pracy, chorzy, starzy, 
dzieci. Inni więźniowie najpierw 
byli wykorzystywani jako siła ro-
bocza,  torturowani oraz głodzeni, 
by potem trafić do krematoriów, 
które pracowały nieprzerwanie w 
ciągu ponad dwóch lat – do 28 li-
stopada 1944 roku. A już w sierp-
niu 1944 roku rozpoczęto stop-
niową ewakuację więźniów w głąb 
Rzeszy. Spalono dokumenty i li-
kwidowano członków tzw. Son-
derkommando – osoby, które ob-
sługiwały krematorium.

Jeden z więźniów obozu – Ka-
zimierz Piechowski (dziś ma 96 
lat) trafił do Auschwitz w dru-
gim transporcie i miał numer 918 
– harcerz i żołnierz podziemia. 
Najpierw był zatrudniony przy 
budowie krematorium, później 
zaś musiał zbierać trupy i zwozić 
je do krematorium. Nie mógł tego 
psychicznie znieść (do dziś prze-
żywa ciągle koszmary związane 
z okrucieństwem i bestialstwem 

jakich był świadkiem). Postano-
wił uciec. Wraz z trzema towarzy-
szami niedoli uskutecznili jedną 
z najbardziej brawurowych ucie-
czek z tego obozu: w mundurach  
esesmańskich, samochodem 
przez główną bramę. Bramę, 
nad którą widniał napis „Arbe-
it macht frei” („Praca czyni wol-
nym”). Jak wspominał jeden z 
więźniów z pierwszego transpor-
tu, komendant obozu witając ich 
powiedział, że żyje się tu średnio 
trzy miesiące, a wyjście jest tyl-
ko jedno – przez komin kremato-
rium. Ale tym trzem śmiałkom się 
udało. W ciągu lat istnienia obozu 
ucieczka powiodła się jeszcze dla 
180 osób, chociaż jej próby podej-
mowało kilkakrotnie więcej osób.

Ester Dublin, która trafiła do 
Auschwitz jako piętnastolatka, 
pamięta, że patrząc na straszny 
dym z krematorium myślała o 
tym, jakim dymem sama się sta-
nie... Cudem udało się jej przeżyć. 
Była obecna na obchodach 70. 
rocznicy wyzwolenia Auschwitz.  

Ostatni apel więźniów odbył 
się w obozie 17 stycznia 1945 roku 
– było na nim 67012 więźniów. 
Rozpoczęła się ich ewakuacja. Z 
ponad 60 tysięcy po drodze zgi-
nęło 15 tysięcy. Pozostali trafili 
do obozów w Dachau i in. Ci, co 
pozostali, ok. 7 tyięcy, w tym 500 
dzieci, mieli zostać zgładzeni. Pa-
lono akta, wysadzono krematoria i 
magazyny. Jednak szybkie natarcie 
wojsk radzieckich pokrzyżowało 
plany zbrodniarzy. Żołnierze 59 
i 60 armii 1 Frontu Ukraińskiego 
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W ramach obchodów 70. rocz-
nicy wyzwolenia obozu w Au-
schwitz 27 stycznia i przypadają-
cego tego dnia Międzynarodowego 
Dnia Pamięci o Ofiarach Holocau-
stu Litewskie Państwowe Muzeum 
Żydowskie im. Gaona w Wilnie 
oraz Ambasada Rzeczypospolitej 
Polskiej w RL zorganizowały przed-
sięwzięcie, podczas którego został 
wyświetlony unikalny film do-
kumentalny w języku angielskim 
„Wyzwolenie Auschwitz”  (2005, 
CHRONOS-MEDIA GmbH w 
Berlinie oraz Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, Polska). Film 
zawiera autentyczne kadry z obo-
zu koncentracyjnego z 1945 r. W 
toku wydarzenia została również 
otwarta wystawa o polskich Spra-
wiedliwych pt. „Z narażeniem ży-
cia – Polacy ratujący Żydów pod-
czas Zagłady”. 

Podkreślając znaczenie przed-
sięwzięcia oraz unikalność doku-
mentalnego filmu „Wyzwolenie 
Auschwitz”  dyrektor  Muzeum 
Żydowskiego im. Gaona w Wil-
nie Markas Zingeris przypomniał 
opowiadanie swojej matki o obo-
zie koncentracyjnym w Sztuto-
wie oraz rosyjskim żołnierzu, któ-
ry uratował jej życie. Powiedział 
m.in.: „To nie jest historia o Ho-
locauście, to są autentyczne kadry 
Holocaustu”.

„Z narażeniem życia – Pola-
cy ratujący Żydów podczas Za-
głady” – to wystawa powstała 
w oparciu o wyjątkową kolek-
cję świadectw Sprawiedliwych 
i Ocalonych zgromadzonych w 
ramach projektu „Polscy Spra-
wiedliwi – Przywracanie Pamię-
ci” Muzeum POLIN. Ekspozycja 
prezentuje historie Polaków, któ-
rzy ryzykując życie swoje i swoich 
rodzin nieśli pomoc prześlado-
wanym Żydom. W okupowanej 
przez Niemców Polsce, w przeci-
wieństwie do krajów Europy Za-
chodniej, za pomoc Żydom gro-
ziła kara śmierci. Po wojnie część 
z ratujących została uhonorowa-
na przez państwo Izrael tytułem 
Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata. Na wystawie losy ratują-

cych i ratowanych ukazane są w 
kontekście historycznym okupo-
wanej Polski, objaśnione zosta-
ją okoliczności i skala udzielanej 
pomocy, a także motywacje kie-
rujące Sprawiedliwymi.

Wystawa, zainicjowana przez 
MSZ RP, przetłumaczona zosta-
ła na pięć języków, dotychczas po-
kazywana była w Paryżu, Tallinie, 
Warszawie, Szczecinie oraz Toru-
niu.  

Wyświetlenie dokumental-
nego filmu pt. „Wyzwolenie Au-
schwitz”  (2005, 58 min., w języku 
angielskim) oraz otwarcie wysta-
wy  w wersji litewskiej odbyło się 27 
stycznia w Centrum Tolerancji Li-
tewskiego Państwowego Muzeum 
Żydowskiego im. Gaona w Wilnie 
(ul. Naugarduko 10/2, Wilno). W 
wydarzeniu udział wzięli m.in. dy-
rektor Litewskiego Państwowego 
Muzeum Żydowskiego im. Gaona 
w Wilnie M. Zingeris, ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej w Repu-
blice Litewskiej Jarosław Czubiń-
ski, zastępca szefa misji Ambasady 
Izraela Yehuda Gidron.

 Muzeum Żydowskie im. Gaona 
w Wilnie w swej działalności wiele 
miejsca poświęca litewskim Spra-
wiedliwym – w 2009 r. w Centrum 
Tolerancji została otwarta stała eks-
pozycja pt. „Uratowane żydowskie 
dziecko opowiada o Szoa”. Ekspo-
zycja przedstawia historie uratowa-
nych dzieci żydowskich na Litwie 
oraz ich zbawców, litewskich Spra-
wiedliwych wśród Narodów Świata 
w kontekście historii II wojny świa-
towej. Obecnie zarówno ekspozy-
cja, jak też jej powszechnie dostęp-
na wersja wirtualna (http://www.
issigelbejesvaikas.lt) są odnowione, 
zaś w najbliższych miesiącach spo-
łeczeństwu zostanie przedstawiona 
wystawa objazdowa przygotowana 
na podstawie ekspozycji stałej.

 Wystawa pt. „Z narażeniem 
życia – Polacy ratujący Żydów pod-
czas Zagłady" będzie dostępna dla 
zwiedzających do marca tego roku.

Informację przygotowało Państwowe 
Muzeum Żydowskie im. Gaona w Wilnie 
oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  

w Republice Litewskiej

Ofiarom pamięć. Zbrodniarzom potępienie
wyzwolili obóz z marszu 27 stycz-
nia. Większość więźniów nie była 
w stanie normalnie funkcjonować, 
więc byli skierowani do szpitali, 
gdzie stopniowo przyzwyczaja-
no ich do jedzenia. Starano się 
zachować ślady przestępstw, któ-
rych rozmiar i perfidia były nie do 
ogarnięcia przez umysł normalne-
go człowieka. Kręcone kadry fil-
mów miały stać się świadectwem 
dla świata, w jakim stanie przeby-
wali tu więźniowie – podobni bar-
dziej do szkieletów ludzkich niż 
żywych ludzi.

Jak ostatnio podał litewski hi-
storyk Arūnas Bubnys, w 1944 
roku były zlikwidowane kowień-
skie i szawelskie getta, większość 
ich mieszkańców była wywiezio-
na do obozów koncentracyjnych 
Dachau (mężczyźni) i Stutthofu 
(kobiety), a 26 lipca  kobiety nie-
zdolne do pracy wraz z dziećmi 
– do Auschwitz. Ogółem z Litwy 
wywieziono 1893 osoby kowień-
skich i szawelskich Żydów.

Na terenie Litwy, tuż pod 
Wilnem mamy Ponary – miejsce 
mordu około 100 tysięcy ludzi, w 
większości narodowości żydow-
skiej (70 tys.), w tym obywateli 
Polski, a także Polaków, obywateli 
radzieckich i Litwinów. Obecnie 
trwają prace nad rekonstrukcją 
zespołu memorialnego w Pona-
rach, którymi opiekuje się organi-
zacja reprezentująca społeczność 
żydowską. Na Litwie w czasie 
wojny zostało wymordowanych 
90 proc. zamieszkałych tu Żydów. 

Po wojnie Auschwitz też peł-
nił rolę obozu, m. in. na jego tere-
nie wykonano egzekucję – powie-

szono Rudolfa Hessa. Na mocy 
uchwały sejmowej z 1947 roku 
postanowiono przekształcić te-
ren obozu w Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęci-
miu. Po upływie kilku dziesięcio-
leci od zakończenia wojny i likwi-
dacji obozów, Polska spotkała się 
z bardzo niesprawiedliwymi za-
rzutami, kiedy pojawiać się za-
częły wypowiedzi i artykuły, że na 
jej terenie działały „polskie obo-
zy koncentracyjne”. Jest to nie-
dorzeczne i krzywdzące twier-
dzenie, bowiem w nich zginęło 
bardzo wielu obywateli Polski: 
Żydów i Polaków.

Organizatorami obchodów 
70. rocznicy wyzwolenia obozu 
w Auschwitz były: Międzynaro-
dowa Rada Oświęcimia oraz Mu-
zeum Auschwitz. Wzięli w nich 
udział żyjący 300 więźniów: 100 
z Polski i z Izraela. Na uroczy-
stości przybyli przywódcy oko-
ło 50 państw, w tym prezydenci 
Francji, Niemiec, Polski, Litwy, 
Ukrainy, dwóch monarchów ko-
ronowanych i 4 następców tro-
nów, premierzy i wysocy urzęd-
nicy administracji państwowych 
poszczególnych krajów. Odda-
no hołd ofiarom poprzez złoże-
nie wieńców i wspólną modli-
twę, jak też wystąpienia byłych 
więźniów, którzy możliwie po 
raz ostatni mogli dać świadectwo 
okrucieństwu, jakie miało miejsce 
w tym obozie zagłady i pokłonić 
się tym, którzy zostali tu pomor-
dowani. Wielu z nich straciło tam 
całe rodziny.

Podczas uroczystości został 
pokazany film dokumentalny, na-

kręcony przez operatorów wojen-
nych (m. in. rosyjskich). Miał on 
być pokazany w kwietniu 1945 
roku dla Niemców, by byli świa-
domi jakiego okrucieństwa do-
puścili się hitlerowcy w obozach 
koncentracyjnych. Niestety, na 
kwiecień nie udało się filmu zro-
bić, a już we wrześniu 1945 roku 
zmiana polityki nie sprzyjała tego 
rodzaju projekcjom. Nieukończo-
ny film trafił do Imperialnego 
Muzeum Wojny w Wielkiej Bry-
tanii na długie lata. Obecnie od-
tworzony został według dawnego 
scenariusza i stał się wymownym 
świadectwem obozowej rzeczywi-
stości, eksterminacji ludzi.

Uroczystości upamiętniające 
ofiary Holocaustu, ofiary obozu 
w Auschwitz-Birkenau zosta-
ły uczczone również w Izraelu. 
Wspominając pomordowanych, 
odnotowano, że gdyby nie Holo-
caust, dziś na świecie mieszkało-
by 40 mln Żydów, a jest ich zale-
dwie 13 mln. 

W Berlinie na żywo transmi-
towano obchody z Polski. Odbyła 
się też Godzina Pamięci w Bunde-
stagu, podczas której prezydent 
Gauck wyraził słowa ubolewania, 
że naród niemiecki był zdolny do 
popełnienia takich zbrodni. Z ko-
lei kanclerz Angela Merkel pod-
kreśliła, że „Auschwitz dotyczy 
nas wszystkich”. Uświadamiając 
to sobie musimy zrobić wszystko 
co od nas zależy, by podobne zja-
wiska ludzkiego okrucieństwa nie 
miały miejsca. 

Opracowała  
Janina Lisiewicz 
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Autentyczne kadry  
Holocaustu na ekranie 
Centrum Tolerancji:  
Auschwitz, 1945

fot. Paweł Stefanowicz

POMNIK OFIAROM HOLOCAUSTU W PONARACH
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Takiej witalności, werwy, 
zapału i twórczego polotu, ja-
kim się legitymują studenci 
PUTW można jedynie pozaz-
drościć. Niewątpliwie jest to wy-
nik tego, że seniorzy-studenci 
twardo postanowili nie zamykać 
się w czterech ścianach swoich 
domów, sam na sam z troskami 
i chorobami, ale się dokształcać, 
rozwijać swoje talenty, aktyw-
nie spędzać czas w towarzystwie 
rówieśników. Dzięki temu nie 
czują się samotni, nie absorbują 
zbytnio swoimi problemami do-
mowników, a w swoim gronie są 
sobie nawzajem potrzebni.

Przez swoją aktywność i cie-
kawość świata, zjednują sobie 
przyjaciół, mnożą sympatyków, 
co wyraźnie dało się odczuć 
podczas jubileuszowej gali.  
Prowadzący uroczystość wraz z 
rektorem dr. Ryszardem Kuźmą 
serdecznie witali przybyłych 
niedzielnego popołudnia w 
gościnne progi Domu Polskie-
go w Wilnie posła na Sejm RL, 
prezesa „Macierzy Szkolnej” 
Józefa Kwiatkowskiego, radcę-
-ministra, kierownika wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Stanisława Cygnarow-
skiego, prezes Polskiej Sekcji 
Wileńskiej Wspólnoty Więź-
niów Politycznych i Zesłańców 
Janinę Gieczewską, prezes Spo-
łecznego Komitetu Opieki nad 
Starą Rossą Alicję Klimaszew-
ską, prezes-dyrektor Centrum 

Uniwersytet, który odmładza

– wydaje się, że to jest najbardziej trafne określenie Polskiego  
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie, który w ubiegłą niedzielę, 
25 stycznia, obchodzil swoje dwudziestolecie.

Kultury Polskiej na Litwie im. 
St. Moniuszki Apolonię Ska-
kowską, prezesa twórczego sto-
warzyszenia plastyków „Elip-
sa” Władysława Ławrynowicza, 
poetów Aleksandra Sokołow-
skiego i Aleksandra Śnieżkę; 
przyjaciół z Polski ze Słupska 
i Gdańska, siostrę Michaelę 
Rak – dyrektor Wileńskiego 
Hospicjum im. bł. ks. Michała 
Sopoćki i wielu innych gości, z 
którymi łączą więzy przyjaźni 
i czynnej współpracy. O dzia-
łalności PUTW i kontaktach z 
innymi środowiskami mówił w 
swym referacie rektor oraz Ma-
ria Rondomańska, której rela-
cja z minionych lat i dokonań 
miała bardziej  emocjonalny 
charakter.  

Uroczystość z okazji jubile-
uszu rozpoczęto modlitwą oraz 
odśpiewaniem hymnu  Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku – swo-
istego dekalogu seniora.

W swym referacie z oka-
zji 20-lecia działalności, rektor 
PUTW doc. dr Ryszard Kuźmo 
przypomniał o tym, że przed 
dwudziestu laty, kiedy uniwer-
sytet stawiał pierwsze kroki, był 
pionierem tego ruchu na Litwie, 
zaś w Polsce działało już 28 takich 
uczelni (dziś jest ich ponad 300). 
Zrzeszając seniorów stawiali so-
bie za cel samokształcenie, rozwi-
janie talentów, wspólne treściwe 
spędzanie czasu na spotkaniach, 
wycieczkach, imprezach.

Wspominając początki dzia-
łalności uniwersytetu, Ryszard 
Kuźmo przypomniał, że nie 
były one wcale łatwe. Pierwsza 
jego siedziba znajdowała się w 
Zarządzie Miejskim ZPL, ko-
lejna – w szkole na Lipówce, a 
od roku 2001 – w gościnnym 
Domu Polskim w Wilnie, które-
go kierownictwu rektor gorąco 
dziękował za życzliwość i owoc-
ną współpracę. Słowa wdzięcz-
ności kierował też pod adresem 
Ambasady RP w Wilnie i Jego 
Ekscelencji Ambasadora Jarosła-

wa Czubińskiego, który wspiera 
działalność PUTW. Podkreślił 
też znaczenie owocnych kon-
taktów z pokrewnymi instytu-
cjami w Polsce, dzięki którym 
seniorzy mogą gościć w Macie-
rzy oraz korzystać z doświadcze-
nia kolegów.

Jak zaznaczył rektor w swym 
referacie, grono słuchaczy w cią-
gu minionych lat liczyło od 30 
do 200 osób, dziś skupia 40 
członków, średnia wieku któ-
rych waha się w granicach 60-
80 lat (większość stanowią sie-
demdziesiątlatkowie).  

Realizując program samo-
kształcenia, seniorzy słuchają 
wykładów z dziedziny medycy-
ny: gerontologii, geriatrii, profi-

laktyki chorób, zdrowego trybu 
życia, higieny, ekologii.

Wielkim zainteresowaniem 
cieszą się również prelekcje z 
historii, politologii, ekonomi-
ki, prawa, filozofii, etyki, archi-
tektury, informatyki oraz wielu 
innych dziedzin, bowiem wa-
chlarz zainteresowań seniorów 
jest bardzo szeroki. A wśród lek-
torów są zarówno naukowcy, do-
świadczeni specjaliści z poszcze-
gólnych dziedzin, udzielający 
wielu praktycznych rad, jak i pa-
sjonaci, zgłębiający tajniki np. 
astronomii, fizyki i in.

Bardzo lubiane są też podró-
że, poznawanie zarówno najbliż-
szych okolic Wilna i ich cieka-
wej historii, jak też Litwy, Polski 
oraz innych krajów. (O wyciecz-
ce do Danii i Szwecji – pokłosiu 
zrealizowanego projektu „Mno-
żenie przez dzielenie” mówiła 
w samych superlatywach Ma-
ria Rondomańska). Seniorzy 
są też, jak zaznaczył rektor, ak-
tywnymi uczestnikami zarówno 
imprez kulturalnych organizo-
wanych przez poszczególne pol-
skie zespoły artystyczne i związ-
ki twórcze, jak też akcji, wieców, 
obchodów znamiennych rocznic 
z inicjatywy Związku Polaków na 
Litwie i Akcji Wyborczej Pola-
ków na Litwie. Rektor dziękował 
przewodniczącemu AWPL za 
wsparcie obchodów jubileuszu.

Członkowie PUTW są też 
aktywnymi strażnikami miejsc 
pamięci, opiekunami wileńskich 
nekropolii. Na wileńskiej Rossie 
biorą udział zarówno w sprząta-
niu cmentarza, jak i uroczysto-
ściach upamiętniających spoczy-
wające tam osoby.

Seniorzy nie są obojętni wo-
bec sportu – m. in. uprawiają tak 
modny dziś nordic walking i ak-
tywnie uczestniczą w twórczości 
artystycznej. Powstał tu chór „Tę-
cza” (kieruje nim Łucja Dubicka) 
oraz grupa taneczna (prowadzi ją 
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CHÓR „TĘCZA” WRAZ Z ZESPOŁEM „ALE BABKI” PODCZAS JUBILEUSZU
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DYPLOMY UZNANIA I SERDECZNE SŁOWA – TO PODZIĘKA ZA AKTYWNĄ DZIAŁALNOŚĆ
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CZŁONKOWIE PUTW  
SĄ TEŻ AKTYWNYMI 
STRAŻNIKAMI  
MIEJSC PAMIĘCI, 
OPIEKUNAMI  
WILEŃSKICH  
NEKROPOLII

Kolejna rocznica  
powstania

Ludwika Lisowska). Ich popisy 
mogli goście oglądać podczas jubi-
leuszowej uroczystości. W gronie 
słuchaczy kwitnie również twór-
czość literacka. Jak zaznaczył Ry-
szard Kuźmo, przed 10 laty został 
wydany zbiorek poezji pt. „Im-
presje poetyckie” oraz  książka 
„Koleje losu słuchaczy”. Barwne, 
ale też wcale niełatwe lata, jakie 
przypadły na okres ich życia, zna-
lazły w niej odzwierciedlenie. W 
tym roku ma się ukazać kolejna 
edycja pt. „Wilnianie – bohatera-
mi swego życia”. Warto też dodać, 
że koncerty, spotkania, wystawy, 
organizowane przez polskie or-
ganizacje w DP, odbywają się przy 
gremialnej obecności seniorów. 
Sami też mają na swoim koncie 
wiele udanych wystaw. Obok 
tak praktycznych, jak „Zdrowo, 
smacznie, tanio”, znalazły się 
wzruszające wspomnienia-wy-
stawy pt. „Pamiątki rodzinne”, 
„Jesteśmy, by pamiętać”. Ta wła-
śnie była wyrazem pamięci i hoł-
du dla tych, kto już odszedł, lecz 
pozostawił trwały i jakże światły 
ślad w pamięci nie tylko słuchaczy 
PUTW, ale też całej społeczno-
ści polskiej Wilna:  fotoreporter 
Bronisława Kondratowicz, po-
etka Jolanta Tumel, wiceprezes 
PUTW Wacław Bieleninik, ak-
tywna społeczniczka Stanisława  
Zawadzka…

Niezapomnianym, wielce in-
teresującym okazał się projekt 
„Szlakiem Jagiellonów”, któ-
ry PUTW zrealizował z przyja-
ciółmi z Lublina. Odwiedzając 
Białystok, Lublin, Sandomierz 
i Kraków poznawali chlubny 
szlak naszej historii. Tak samo 
zresztą, jak zwiedzając Warsza-
wę, poznając uroki Kanału Au-
gustowskiego, odwiedzając pra-
stare Malbork i Toruń, goszcząc 
w Radomiu, Skarżysko-Kamien-
nej, Gdańsku, Słupsku, Pozna-
niu. Realizując plany współpra-
cy z przyjaciółmi z Niemiec, 
Białorusi, Ukrainy.

Jak podkreślił rektor, krocząc 
od edukacji, poprzez integrację do 
rewitalizacji i samopomocy, senio-
rzy obrali taki model życia, któ-
ry sprzyja procesowi pomyślnego 
starzenia się, pozwala godnie i cie-
kawie przeżyć jesień życia.   

W programie artystycznym 
obchodów jubileuszu znalazły 
się popisy chóru „Tęcza”, zespo-
łu tanecznego, współpracujące-
go z PUTW, zespołu „Ale babki” 
z Niemieża pod kierownictwem 
Aleksandry Butkuvienė, który 
wykonał m. in. piosenkę „Noc 
nad Wilią”, której słowa napi-
sał Aleksander Śnieżko, zaś mu-
zykę – Aleksander Barkowski. 
Warto też odnotować, że pan 
Aleksander Śnieżko przeczy-
tał wiersz „Srebrnowłosy dwu-
dziestolatek” – napisany z oka-
zji jubileuszu PUTW. Wiersze  
m. in. autorstwa Ryszarda Kuź-
my, Henryka Bajki deklamowali 
Jan Lewicki, Wanda Mazolew-
ska, Helena Paszuk. Pani He-
lena kontynuuje prowadzenie 
kronik działalności PUTW, któ-

rej ponad 20 tomów mogli oglą-
dać goście.

Oczywiście, były też pozdro-
wienia od gości. List gratulacyjny 
od ambasadora RP w Republice 
Litewskiej Jarosława Czubińskie-
gop przeczytał Stanisław Cygna-
rowski – kierownik wydziału 
konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie. W liście Jego Ekscelencja 
nie tylko chwalił pozytywne dzia-
łania PUTW, ale też deklarował 
pomoc i wsparcie na przyszłość.

Ciepłe słowa pozdrowień i 
podzięki za współpracę kiero-
wały do jubilatów: Alicja Klima-
szewska i siostra Michaela Rak, 
która tak pięknie określiła dzia-
łalność słuchaczy uniwersytetu: 
„przemienianie szarej codzien-
ności w codzienność twórczą”.

Prezenty i miłe słowa mieli 
też dla słuchaczy PUTW poseł 
Józef Kwiatkowski i Grzegorz 
Sakson – prezes Stowarzyszenia 
Polaków Prawników Litwy, Wła-
dysław Ławrynowicz – prezes 
„Elipsy” oraz Antoni Jankow-
ski – prezes PUTW w Soleczni-
kach, który przekazał jubilatom 
również pozdrowienia od mera 
rejonu solecznickiego Zdzisła-
wa Palewicza. Zaś dyrektor DP 
w Wilnie Artur Ludkowski wraz 
z życzeniami zadeklarował, że 
kolejną inicjatywę PUTW wes-
prze imponującą kwotą. 

Wiele serdecznych słów usły-
szeli seniorzy od przyjaciół z Pol-
ski: z Gdańska i Słupska – prze-
kazała je Krystyna Popiel. Jako 
dowód trwałych więzi wilniuków 
po obu stronach granicy – wyko-
nana została pieśń-hymn, której 
słowa napisał pan Marian Bora-
tyński (Towarzystwo Przyjaciół 
Wilna i Grodna w Słupsku), zaś 
muzykę – Zbigniew Lewicki, mu-
zyk i kompozytor wileński. 

Dyplomy uznania zostały też 
wręczone najbardziej aktywnym 
członkom PUTW, wśród których 
znaleźli się: Irena Kratkowska, 
Łucja Dubicka, Maria Rondo-
mańska, Lucyna Żawnieryk, Me-
lania Aleksiuk, Helena Paszuk, 
Leonarda Lewicka, Jan Lewicki, 
Ludwika Lisowska, Wanda Ma-
zolewska, Filomena Krugiškienė, 
Janina Ozorowska, Stefania Kuź-
mo oraz Ryszard Kuźmo. O każ-
dym z wyróżnionych zostało po-
wiedziane wiele miłych słów.

Jubileuszowe popołudnie 
wieńczyło przyjęcie, podczas 
którego seniorzy i ich goście 
mieli okazję dobrze się zabawić, 
wszak karnawał jeszcze trwa…

Janina Lisiewicz 

Pamiętając ten wspaniały 
zryw patriotyczny, w którym 
Polacy i Litwini walczyli ramię 
w ramię „o wolność naszą i wa-
szą", o możliwość samodzielnego 
bytu państwowego, o prawo do 
samostanowienia, zachęcamy do 
uczczenia pamięci powstańców!

Dziękujemy władzom, samo-
rządom i mieszkańcom za opiekę 
nad miejscami pamięci naszych 
narodów i mogiłami bohaterów.

Powstanie Styczniowe, zwa-
ne również powstaniem 1863 
roku, bowiem dotarło na Litwę 
w marcu, było największym zry-
wem narodowym na terenach 
Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. W jego czasie ukształto-
wało się walczące państwo pod-
ziemne, które kilka dziesięcioleci 
później, podczas II wojny świato-
wej, było inspiracją i wzorem dla 
Polskiego Państwa Podziemnego. 
Powstanie, pomimo swego krwa-
wego przebiegu i dramatycznego 
zakończenia, obrazuje wspólno-
tę myślenia i działania powstań-
ców na terenach polskich, litew-
skich, białoruskich, ukraińskich, 
a także łotewskich.

„Do broni więc, Narodzie 
Polski, Litwy i Rusi, do broni! Bo 
godzina wspólnego wyzwolenia 
już wybiła, stary miecz nasz wy-

dobyty, święty sztandar Orła, Po-
goni i Archanioła rozwinięty...”

Tymi słowami 22 stycznia 
1863 roku Tymczasowy Rząd 
Narodowy nawoływał miesz-
kańców dawnej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów do zbrojnego 
powstania przeciwko rosyjskie-
mu zaborcy i samodzierżawiu. 
Przyczyną powstania stał się na-
silający się ucisk, krwawe tłumie-
nie manifestacji patriotycznych 
oraz ogłoszenie poboru do woj-
ska rosyjskiego.

Za wolność naszą i waszą – 
tak brzmi skrócona wersja napi-
su na sztandarze z manifestacji 
ku czci dekabrystów w Warsza-
wie 25 stycznia 1831, którego 
autorstwo przypisuje się Joachi-
mowi Lelewelowi (pochowany 
na cmentarzu na Rossie w Wil-
nie). W pełnej wersji napis miał 
postać: W imię Boga za naszą 
i waszą wolność. Oryginalny 
sztandar przechowywany jest w 
zbiorach Muzeum Wojska Pol-
skiego w Warszawie.

W trakcie Powstania Listo-
padowego wypisywano go na 
sztandarach w języku polskim i 
rosyjskim, dwustronnie, ze zna-
kiem czerwonego krzyża na bia-
łym tle. Miał pokazywać cel po-
wstania, które skierowane było 

w zamierzeniu powstańców nie 
przeciwko Rosjanom, a przeciw 
carskiemu despotyzmowi. W 
wersji polskiej i węgierskiej uży-
wał go oddział gen. Józefa Bema 
na Węgrzech w 1848 roku. Jest 
to jedno z nieoficjalnych pol-
skich haseł narodowych. W 
myśl tego hasła wielu Węgrów, 
Francuzów, Włochów, a nawet 
Rosjan wspierało polskich po-
wstańców w naszych zrywach 
narodowych. Do hasła tego od-
woływali się również w czasie  
II wojny światowej polscy żołnie-
rze walczący na zachodzie oraz 
wschodzie.

Przypomnijmy, że rok 2013, 
rok 150. rocznicy wybuchu 
powstania, był świętowany w 
Polsce i na Litwie jako Rok Po-
wstania Styczniowego. Patronat 
nad polskimi obchodami przy-
jął prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, Bronisław Komorow-
ski. Z tej okazji Ambasada i In-
stytut Polski w Wilnie przygo-
towały szereg wydarzeń, m.in. 
wystawę „Powstanie Stycz-
niowe w cyklach prac Artura 
Grottgera Polonia i Lituania", 
specjalne, dwujęzyczne pol-
sko-litewskie wydanie numeru 
„Mówią Wielki", konferencję 
naukową „Miejsce Powstania 
Styczniowego w pamięci zbio-
rowej narodów Europy Środko-
wo-Wschodniej" oraz projekt 
edukacyjny „Adoptujemy za-
bytki Powstania Styczniowego". 
Wielu uczestników Powstania 
Styczniowego, w tym jego przy-
wódcy, pochowanych jest na wi-
leńskich cmentarzach i innych 
nekropoliach na Litwie.

fot. Am
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AMBASADOR RP UPAMIĘTNIA 152. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO SKŁADAJĄC 
WIENIEC NA MOGILE LUDWIKA NARBUTTA I JEGO POWSTAŃCÓW

W czwartek, 22 stycznia – w rocznicę  
rozpoczęcia powstania styczniowego,  
ambasador Jarosław Czubiński odwiedził 
grób Ludwika Narbutta, dowódcy powsta-
nia na Litwie, który zginął 5 maja 1863 r. 
pod Dubiczami (rej. orański) i tam został 
pochowany.



29 stycznia - 4 lutego 2015 r., nr 4 (1145) www.zpl.lt6

Unia Lubelska, Konstytucja 
3 Maja oraz Historyczna Stocz-
nia Gdańska – to trzy obiekty 
z Polski rekomendowane do 
otrzymania Znaku Dziedzic-
twa Europejskiego (ZDE).

 Pierwszym polskim zabyt-
kiem na liście nominacji do ZDE 
jest kościół pw. św. Stanisława 
wraz z Klasztorem Dominika-
nów, kościół św. Trójcy, pomnik 
Unii Lubelskiej. Ministerstwo 
Kultury RP podkreśla, że Lu-
blin jest symbolem europejskich 
idei integracyjnych, ponadnaro-
dowego dziedzictwa demokracji 
i tolerancji oraz dialogu kultur 
między Wschodem i Zachodem. 
W 1569 roku w Lublinie pod-
pisana została Unia polsko-li-
tewska, w wyniku której powstał 

Że zrośnięty z Białymstokiem 
ks. prałat, prof. teologii Tadeusz 
Krahel jest wybitnym znawcą dzie-
jów archidiecezji wileńskiej, nie od 
dziś wiadomo. Dał bowiem tego 
wyraz, jak zabierając wielokrot-
nie głos na przeróżnych konferen-
cjach i sympozjach, tak też w licz-
nych publikacjach naukowych. To 
zapatrzenie w stronę Kresów byłej 
Rzeczypospolitej nie jest zresztą 
przypadkowe. Czcigodny ksiądz 
profesor urodził się bowiem w 
roku 1937 na szeroko rozumia-
nej Grodzieńszczyźnie, czyli na 
terenie byłej archidiecezji wileń-
skiej – powierzchniowo notabene 
największej w granicach przedwo-
jennej Polski. 

Warto na domiar pamiętać, 
że w czasach wcześniejszych rze-
czona kościelna jednostka admi-

mieli okazję słuchać gościnnych 
wykładów księdza profesora pod-
czas jego licznych przyjazdów do 
Wilna. 

Nim głos zabrał autor książek, 
inny gość z Białegostoku – ks. pro-
fesor Tadeusz Kasabuła dokonał 
„spacerku” po jego życiorysie, 
przywołując ogrom zasług w pio-
nierskim zgłębianiu jak bardziej 
odległej, tak też historii archidie-
cezji wileńskiej w XX wieku. Na-
tomiast ksiądz profesor Tadeusz 
Krahel szczegółowo opowiedział, 
jak gromadził materiał do prezen-
towanych książek. Uchylił też rąb-
ka tajemnicy, że jest bliski ukoń-
czenia kolejnego dzieła, jakiemu 
poświęcił wiele lat życia. A bę-
dzie to swoista encyklopedia tych 
z duszpasterzy, alumnów bądź 
braci i sióstr zakonnych, którzy 
padli ofiarami faszystowskiego 
lub sowieckiego totalitaryzmu. 
Po wnikliwych penetracjach ar-
chiwów i niejednej wyprawie na 
tereny dzisiejszej Białorusi i Litwy 
ksiądz profesor listę poległych, ze-
słanych do obozów i łagrów albo 
wtrąconych do więzień, a przez 
to objętych martyrologią, szacuje 
na 420 osób.

Można być pewnym, że to ko-
lejne dzieło spotka się z nie mniej-
szym zainteresowaniem wśród 
rodaków na Litwie, jak zapre-
zentowane ostatnio pozycje. Po-
twierdzeniem tego – długa kolejka 
chętnych otrzymania imiennych 
pamiątkowych wpisów na zaku-
pionych książkach, jaka się ustawi-
ła zaraz po ukończeniu spotkania.

Prezentację tytułów „Diece-
zja wileńska. Studia i szkice” oraz 
„Archidiecezja wileńska w latach 
II wojny światowej. Studia i szki-
ce” poprzedziła Msza św. w koście-
le pw. Ducha Św., której przewo-
dził ks. profesor Tadeusz Krahel.

Henryk Mażul

nistracyjna (nim w roku 1925 
została podniesiona do rangi ar-
cybiskupstwa) obejmowała więk-
szość terenu Litwy, prawie całą 
obecną Białoruś i znaczne poła-
cie północno-wschodniej Polski. 
Pierwotnie to właśnie różne hi-
storyczne sploty tej diecezji stały 
się wielką fascynacją naukowych 
dociekań księdza profesora Ta-
deusza Krahela, sięgających cza-
sowo zarówno jej zamierzchłych 
początków sprzed ponad sześciu 
wieków, tak też późniejszych jak-
że burzliwych odniesień. Ostatnio 
natomiast koncentruje on swe pe-
netracje na latach II wojny świato-
wej i martyrologii duchowieństwa 
na tych terenach.

Tak się szczęśliwie stało, że 
wszyscy, kogo owa tematyka in-
teresuje, mogą wzbogacić swe bi-

blioteki o dwie świeżo wydane 
książki. Pierwsza z nich nosi tytuł 
„Diecezja wileńska. Studia i szki-
ce” i przynosi wybór 36 tekstów, 
jakie na przeciągu wielu lat wyszły 
spod pióra czcigodnego księdza 
profesora, a jakie były dotąd roz-
proszone w formie artykułów w 
różnych czasopismach, wydawa-
nych w Polsce i poza jej granicami. 
O jej niezwykle staranną redak-
cję pokusili się jego uczniowie –  
ks. Tadeusz Kasabuła i ks. Adam 
Szot. Jest to piękny dar swemu Mi-
strzowi w 50. rocznicę przypada-
jących w roku ubiegłym święceń 
kapłańskich, pod którym to da-
rem podpisali się w zwielokrotnio-
nej liczbie przyjaciele i uczniowie.

Wydana staraniami Biało-
stockiego Oddziału Instytutu Pa-
mięci Narodowej, a licząca 320 

stron książka druga „Archidie-
cezja wileńska w latach II wojny 
światowej. Studia i szkice” – jak 
sam tytuł wskazuje – stanowi hołd 
polskiemu duchowieństwu, któ-
re w latach okupacji obok posłu-
gi duszpasterskiej prowadziło też 
zakrojoną na szeroką skalę walkę 
o wyzwolenie Ojczyzny, przypła-
cając to nierzadko ceną najwyż-
szą – własnym życiem. W 16 tek-
stach można tu m. in. zapoznać się 
z sytuacją polityczną i administra-
cyjną archidiecezji w latach 1939-
1945, z działalnością arcybisku-
pa Romualda Jałbrzykowskiego i  
ks. Henryka Hlebowicza, z rato-
waniem Żydów przez duchowień-
stwo Wilna, ze zbrodnią dokona-
ną na kapłanach w Lidzie czy też 
z martyrologią posługującego tu 
duchowieństwa.

24 stycznia br. w pomieszcze-
niu Studium Katechetycznego, 
zlokalizowanego w klasztornych 
pomieszczeniach wileńskiego ko-
ścioła pw. Ducha Św., odbyła się 
prezentacja dwóch wyżej wymie-
nionych książek z udziałem same-
go autora jak też towarzyszącego 
mu ks. prof. Tadeusza Kasabuły. W 
szczelnie wypełnionej sali znaleź-
li się również: kierownik wydzia-
łu konsularnego Ambasady RP w 
Wilnie Stanisław Cygnarowski, 
wicemer rejonu wileńskiego, dok-
tor teologii Jan Mincewicz, legen-
darny ponad 90-letni ks. Antoni 
Dilys, będący więźniem łagrów so-
wieckich, a przez to żywym świad-
kiem niejednego zdarzenia, opisa-
nego przez ks. profesora Tadeusza 
Krahela, duszpasterze – Tadeusz 
Jasiński, Józef Aszkiełowicz, Edu-
ardas Kirstukas, siostra zakonna 
Michaela Rak, dyrektorująca w 
Wileńskim Hospicjum im. bł. 
Michała Sopoćki. Gros przyby-
łych stanowili absolwenci Stu-
dium Teologicznego przy parafii 
Ducha Św., którzy wielokrotnie 

Trzy polskie obiekty  
nominowane do Znaku  
Dziedzictwa Europejskiego

dość jednolity wielonarodowy 
organizm państwowy, swoją roz-
ległością w Europie ustępujący 
jedynie ówczesnej Rosji. Drugim 
polskim zabytkiem na liście no-
minacji jest Konstytucja 3 Maja 
z 1791 r. – pierwsza w Europie, 
a druga po konstytucji Stanów 
Zjednoczonych spisana usta-
wa zasadnicza na świecie. Nie 
mogło też na liście zabraknąć 
Stoczni Gdańskiej – obiektów 
związanych z powstaniem „So-
lidarności" , co jest żywym do-
wodem jednoczenia się Europy 
w imię poszanowania praw czło-
wieka, wspólnej walki o wolność 
i demokrację.

 Znak Dziedzictwa Euro-
pejskiego to działanie Unii 
Europejskiej, której celem jest 

wzmocnienie u obywateli eu-
ropejskich, w szczególności u 
młodych ludzi, poczucia przy-
należności do UE, w oparciu o 
wspólne wartości i elementy eu-
ropejskiej historii i dziedzictwa 
kulturowego, a także uznanie 
walorów różnorodności krajo-
wej i regionalnej oraz pogłębie-
nie dialogu międzykulturowego.

W kwietniu 2014 r. po raz 
pierwszy Znak otrzymały czte-
ry obiekty europejskie: 

- Park Carnuntum (Austria)
- Great Guild Hall (Estonia)
- Camp Westerbork (Ho-

landia)
- Peace Palace (Holandia)
Ceremonia  wręczenia ZDE 

odbędzie się w kwietniu tego 
roku w Brukseli.

W hołdzie diecezji wileńskiej
fo
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Wypełniona sala Domu 
Polskiego w Wilnie świadczy-
ła o tym, że Włodzimierz Wy-
socki jest nadal popularny rów-
nież wśród Polaków. Jego bunt 
żyje ciągle w nas, a widz – w za-
sadzie ten z tzw. średniego po-
kolenia, oczekuje na spotkania 
z jego twórczością. (Może dla-
tego, że, jak wieść niesie, miał 
w swoich żyłach również część 
polskiej krwi). Czy właśnie ta-
kie, jakie od trzech lat organi-
zuje fan jego twórczości  Wiktor 
Dulko, trudno dać jednoznacz-
ną odpowiedź.

Poezja Włodzimierza Wy-
sockiego – o jakże głębokiej 
treści, pełna, rzec można, „wy-
rzutów sumienia” i jakże wiel-
kiego napięcia emocjonalnego, 
wymaga szczególnie precyzyjne-
go przekazu. I, najlepiej, języka 
oryginału. Z racji na położenie 
geograficzne i wiadome grymasy 
historii, język rosyjski, my, Po-
lacy z Wileńszczyzny średniego 
i starszego pokolenia, wystar-
czająco dobrze znamy. I wcale 
nie oznacza ta znajomość senty-
mentu do byłego Sojuzu, czy też 
współczesnej Rosji. A w przy-
padku poezji Wysockiego, wręcz 
przeciwnie. Pieszcząc język, glo-
ryfikując uczestników II wojny 
światowej (miał do nich ten po-
eta szczególny stosunek), Wy-
socki z systemem sowieckim ra-

Jego bunt ciągle żyje w nas 

W sobotę, 24 stycznia, w wigilię przypadającej kolejnej – już  
77 – rocznicy urodzin poety, barda, aktora rosyjskiego Włodzimierza 
Wysockiego, w Domu Polskim w Wilnie odbyło się trzecie spotkanie 
wilnian z jego twórczością.

czej, delikatnie mówiąc, nie miał 
miłych stosunków. A ze wzglę-
du na wrażliwość twórcy, był w 
swej twórczości, jakże nieprze-
jednanym krytykiem wszystkich 
sowieckich anomalii, a i ludz-
kich też.  Właśnie dlatego, naj-
widoczniej, jego twórczość jest 
wciąż odkrywana i akceptowa-
na przez młodsze roczniki. A 
te, jak wiadomo, z rosyjskiego 
znajomością mają pewien kło-
pot (niestety, z ojczystego też). 
O tym mówił podczas wieczoru 

poświęconego twórczości Wło-
dzimierza Wysockiego wileński 
poeta Aleksander Śnieżko, który 
podjął się wielkiego i wcale nie-
łatwego zadania, tłumaczenia 
wierszy rosyjskiego barda. Miał 
dwa podejścia: pierwsze – to był 
tomik „Człowiek za burtą”, dru-
gie – wydany w ubiegłym roku 
solidny tom „Płonące żagle”. 
Ogółem sto utworów.  Tytanicz-
na praca. Dzięki niej fenomen 
Wysockiego może poznać też 
ten, kto nie bardzo sobie radzi 

z „niełatwym rosyjskim” poety.
Organizatorzy spotkań z 

twórczością Wysockiego hoł-
dują zasadzie, że na tych „pol-
skich” spotkaniach, Wysocki 
ma brzmieć nie tylko w języku 
polskim i rosyjskim, ale też li-
tewskim i białoruskim. Cóż, cie-
kawa koncepcja, dająca możność 
poznania doskonałości przekła-
dów, dokonania porównań.

Podczas sobotniego kon-
certu wiersze Wysockiego 
brzmiały jako piosenki oraz 
były deklamowane. W roli de-
klamatorów obok autora prze-
kładów na język polski Alek-
sandra Śnieżki, wystąpiła 
młodzież z Wileńskiej Awan-
gardy: Agnieszka i Marzena 

Mackojć, Krystyna Uženaitė, 
Artur Dulko oraz Czesław 
Zienkiewicz. Strofy brzmiały 
po polsku, rosyjsku i litewsku. 
W wersji piosenek wiersze Wy-
sockiego wykonali: Luba Na-
zarenko, Wiktor Dulko – (po 
polsku, białorusku, rosyjsku) 
sam i wraz z akompaniatorem 
Ryszardem Bryżysem, Czesław 
Zienkiewicz, Wiktor Ambra-
sowicz, Jarosław Królikowski 
i Monika Jodko oraz Michał 
Treszczyński. W sumie praw-
dziwy maraton, solidna dawka 
poezji, która wymaga od widza 
też sporego wysiłku. Zarówno 
poziom tłumaczeń, jak i wyko-
nania (deklamacji oraz śpie-
wu) nie był wyrównany. Może 
i nie musiał – przecież nie był 
to koncert zawodowych arty-
stów, lecz miłośników, fanów 
twórczości Wysockiego. Co, 
wydaje się, mogło razić, to sto-
sowanie takich chwytów, kie-
dy nie tylko całe piosenki były 
wykonywane w różnych języ-
kach, czy ich zwrotki, ale też 
poszczególne wersy w tychże 
zwrotkach. Chyba to jednak 
była przesada. Bo przecież na 
takim wieczorze nie chodzi o 
umiejętność posługiwania się 
kilkoma językami naraz, płyn-
ne (no, nie całkiem) przecho-
dzenie z jednego na drugi, ale 
najpełniejsze oddanie treści. 
Czyż nie tak?

Czy w następnym roku 
znów będziemy mieli „polską” 
randkę z twórczością Włodzi-
mierza Wysockiego. Raczej 
dobrze by było, gdyby się od-
była. W rzeczywistości, kiedy 
jakże nagminnym zjawiskiem 
jest lekceważenie słowa, a rela-
cje międzyludzkie opanowały 
emailowe przekazy i sms-y, wer-
sy niosące głęboką, emocjonal-
nie nacechowaną treść są nader 
pożądane. Organizatorom ży-
cząc wierności idei, chce się też 
życzyć doskonalenia warsztatu 
i pięknych, wspólnych poetyc-
kich wzruszeń.

Janina Lisiewicz   
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PIEŚNI WYSOCKIEGO ŚPIEWAJĄ JAROSŁAW KRÓLIKOWSKI I MONIKA JODKO
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MIŁOŚNICY TWÓRCZOŚCI ROSYJSKIEGO BARDA NA SCENIE DP
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BEZPŁATNE 
OGŁOSZENIA

Redakcja „Naszej Ga-
zety” informuje, że wszy-
scy członkowie Związku 
Polaków na Litwie oso-
biście, a także koła i od-
działy Związku mogą 
nieodpłatnie na łamach 
gazety zamieszczać po-
zdrowienia, ogłoszenia, 
kondolencje, bądź inne 
informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczucia 
członkom Związku bez 
opłaty mogą też dedyko-
wać inne urzędy, organi-
zacje bądź osoby prywat-
ne. Nadsyłać je należy na 
adres e-mailowy: nasza-
gazeta@zpl.lt  lub faks 
233 10 56.

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników 

i Sympatyków, że możecie Państwo zaprenume-
rować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocz-
towym na terenie całej Litwy na 2015 rok. Pre-
numerata na marzec będzie trwała do 22 lutego. 
Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta będzie bez-
płatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 
EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za 
dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks 
wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Pola-
ków na Litwie – mieć w swoich domach. 

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 65. Urodzin 
Longinie PAUKSZTEŁO najserdeczniej-
sze życzenia:

Urodziny dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Ci życzenia:
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech Ci słońce jasno świeci
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki, troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Ciebie przeznaczone.

Koło ZPL w Nowych Święcianach oraz zespół  
„Marzenie”

Z okazji Pięknego Jubileuszu członkini Rady 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Solecznikach Zofii MARCISZEWSKIEJ 
najserdeczniejsze życzenia trwałego zdro-
wia na długie lata, szczęścia i radości na co 
dzień, satysfakcji z własnych dokonań, spo-
łecznego uznania i stałej opieki Bożej

składa Zarząd PUTW oraz koło ZPL

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpłacić 
na konto bankowe Związku Polaków na Litwie:

LT79 7044 0600 0531 0008 w banku SEB bankas
z dopiskiem PARAMA (ZUŁOW); kod ZPL – 

190771032.

W przypadku przelewów zza granicy należy wpisać 
nr konta bankowego:
LT79 7044 0600 0531 0008, nazwę banku SEB 

bankas,
Adres banku: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva,
SWIFT banku: CBVILT 2X i – ewentualnie – 
NIP Związku Polaków na Litwie: 190771032.

Środki pieniężne możecie Państwo przelać 
też na konto ZPL w Polsce:
Nr 30 1020 1332 0000 1002 0680 8473
(NIP ZPL 190771032)

A K C J A
Związku Polaków na Litwie

ZUŁÓW –
miejscem 

pamięci narodowej


