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 „A oni szli i szli 
niepokonani…”
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…przez lasy podwileńskie, bezdroża Nowogródczyzny; krwawe starcia pod Worźnianami, Murowaną  
Oszmianką, Surkontami, walki o butami wciąż nowych okupantów deptane Wilno… Szli do zwycięstwa.  
Niestety, ono było daleko. Wtedy nie wiedzieli, że ta ich droga do wolnej Polski będzie trwała prawie pół  
wieku. Będzie znaczona więzieniami na Łukiszkach i Łubiance, Boguszami i Miednikami, Kaługą, łagrami 
sowieckimi i zesłaniami, przesuwaniem granic i utratą prawa powrotu do ojczystych stron… Na tej drodze były 
też katownie UB i więzienia już w pojałtańskiej Polsce. Naznaczeni piętnem „bandytów”, prześladowani i  
szykanowani tylko za to, że pozostali zawsze wierni raz złożonej  Ojczyźnie przysiędze. Ciągle szli ku wolnej 
Polsce: przez czerwiec 1956, grudzień 1970, lata „Solidarności” i noc stanu wojennego, czerwiec 1989… Już 
nie dla siebie jej pragnęli – dla dzieci, wnuków… Zwyciężyli. Dziś młodzi – wdzięczni za ich wytrwałość i upór, 
wiarę i nadzieję – silnymi głosami intonowali pieśń, w której słowa „śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, 
śpiewajmy pamięć o tych dniach” znaczą jedno: pamięć jest żywa. 

POLSKIE STUDIO TEATRALNE W WILNIE W UROCZEJ SCENERII ZUŁOWA
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Niedzielna Msza św. w wi-
leńskim kościele pw. św. Tere-
sy i modlitwa przed obrazem 
Matki Miłosierdzia w Ostrej 
Bramie były 6 lipca wyjątkowe. 
Nie z powodu licznie przyby-
łych wiernych i honorowych go-
ści, lecz udziału w niej tych, dla 
których miejsce to w okresie ich 
pięknego, długiego życia ciągle 
było symbolem wiary i nadziei, 
nadziei powrotu chociaż jesz-
cze raz…

W 70. rocznicę walk o swoje 
miasto kilkudziesięciu żołnie-
rzy Armii Krajowej, uczestni-
ków tamtych wydarzeń powró-
ciło do Wilna. Więc mieli za co 
dziękować Matce Ostrobram-
skiej. A dla tysięcy ich kolegów 
pożegnanie na zawsze z ukocha-
nym miastem nastąpiło w lipco-
wych dniach 1944: jedni polegli 
na polu chwały w ojczystej zie-
mi, drudzy w dalekiej Syberii, 
inni już w Polsce nie doczeka-
li zmian, które pozwoliłyby im 
w mundurach i z orzełkiem w 
koronie na rogatywkach tu po-
wrócić. Nie każdy bowiem miał 
w sobie tyle sił, by do rodzin-
nego miasta, tych miejsc utra-
conych, przyjechać jako zwykły 
turysta…

W pełnej gali, z biało-czer-
wonymi flagami udali się tuż po 
modlitwie do kolejnego, świę-
tego dla Polaków miejsca: na 

cmentarz na Rossie, gdzie w 
kwaterze wojskowej spoczywa-
ją legioniści i Serce Marszałka, 
na którego życia przykładzie 
uczyli się w międzywojennym 
dwudziestoleciu rozumieć, co 
znaczą słowa: honor, wolność, 
Ojczyzna i tego, jak Polskę ko-
chać. 

Żołnierzy Armii Krajowej, 
kombatantów z Macierzy, Bia-
łorusi, członków Wileńskie-

 „A oni szli i szli niepokonani…”

Obchody 70. rocznicy operacji „Ostra  
Brama” zostały zainaugurowane w Wilnie 
przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy 
Armii Krajowej, Urząd ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych oraz Związek  
Polaków na Litwie. Trwające w dniach 6-8 
lipca stały się nie tylko wzruszającą powtór-
ką z historii, ale też świadectwem, że pa-
mięć, wbrew przemijaniu czasu i ludzi, żyje.
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fot. Jerzy Karpowicz
fot. Jerzy Karpowicz

fot. Paweł Stefanowicz

KOMBATANCI PRZY OSTREJ BRAMIE – SYMBOLU WIARY I NADZIEJI

ARTYŚCI Z „FOTOGRAFII” NA SCENIE SPOGLĄDALI NA SIEDZĄCYCH NA SALI – TACY SAMI  
JAK ONI SPRZED KILKUDZIESIĘCIU LAT

WSPÓLNE ZDJĘCIE PRZY KAMIENIU PAMIĄTKOWYM W BOGUSZACH – TU PRZED 70. LATY 
ROZEGRAŁA SIĘ JEDNA Z TRAGICZNYCH KART HISTORII WILEŃSZCZYZNY

MJR. STEFANIA SZANTYR-POWOLNA I JEJ KOLEŻANKI  
Z BUKIETAMI PODWILEŃSKICH POLNYCH KWIATÓW
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go Klubu Weteranów AK oraz 
wszystkich obecnych chór z Ko-
nina przywitał Hymnem Łagier-
ników – rzadko który z wete-
ranów nie zaznał doli zesłańca. 
Zaszczyt zapalenia ognia pa-
mięci przypadł w udziale ma-
jor dr Stefanii Szantyr-Powolnej 
– honorowemu prezesowi Sto-
warzyszenia Łagierników Żoł-
nierzy AK oraz płk. Tadeuszo-
wi Bieńkowiczowi – prezesowi 
Polskiego Związku Więźniów 
Komunizmu w Krakowie. Prze-
mawiając do zebranych nie kryli 
wzruszenia.

Wilno dla pani Stefanii jest 
miastem rodzinnym, wyrosła 
w domku z ogródkiem na uli-
cy Krakowskiej, była uczennicą 
szkoły podstawowej nr 9, a póź-
niej Gimnazjum Kupieckiego na 
Wileńskiej. Do walki ze zmie-
niającymi się okupantami ona 
i jej koledzy stanęli bez waha-
nia, tak byli wychowani przez 
rodziny, szkołę. Rodzice, kiedy 
zobaczyli u niej broń, zrozumie-
li, że ich niespełna szesnasto-

letnia córka należy do konspi-
racji. Nie bronili jej tego, sami 
brali udział w walce o niepodle-
głość Polski  przed 20 laty. Pani 
Stefania była świadkiem skła-
dania na Rossie Serca Marszał-
ka. Był dla ówczesnej młodzie-
ży ideałem.. Droga do wolnej, 
wymarzonej Polski, jak zazna-
czyła pani major w naszej roz-
mowie, była dla jej pokolenia 
długa i trudna: walka zbrojna, 
aresztowania, łagry. Ona, dwu-
dziestoletnia dziewczyna zosta-
ła aresztowana w grudniu 1944 
i do sądu – w marcu 1945 r. – 
była przetrzymywana w więzie-
niu przy ul. Słowackiego, potem 
na Łukiszkach. To o niej, drob-
niutkiej dziewczynie o niebie-
skich oczach i pięknych warko-
czach śledczy NKWD mówił: 
„Jesteś żelazna. Gdyby wszyscy 
tacy byli, mielibyście tę swo-
ją Polskę”. Te słowa „pochwa-
ły” przeplatał przekleństwami. 
Była dumna, wytrwała. Dosta-
ła 10 lat łagrów za działalność 
antypaństwową. Była w Uchcie 

i Workucie – tu pracowała przy 
budowie kolei, która nigdy nie 
została ukończona, a pochło-
nęła życie setek tysięcy ludzi. 

Wspomnienia z tamtych lat są 
niezwykle ciężkie. Nie wróciła 
już do Wilna, tylko do Polski. W 
Gdańsku ukończyła studia me-
dyczne, tak sobie przyrzekła – 
to marzenie akurat się spełniło.

Przemawiając na wileńskiej 
Rossie major Stefania Szantyr-
-Powolna zaznaczyła, że  ona i 
ci, co wrócili (gdzie spoczywa 
wielu towarzyszy broni do dziś 
nie jest wiadome) dziękują Tej, 
co w Ostrej świeci Bramie. Czu-
je się szczęśliwa, że mogła być 
tego dnia w tym miejscu. Czas, 
jak wyznała, zaciera szczegóły, 
ale kiedy patrzy na te domy, ko-
ścioły, to „z każdego kąta wraca-
ją wspomnienia z warkoczami i 
skrzydłami młodości u ramion. 
Kiedy myślę czy mówię – Wil-
no, to w sercu czuję Ojczyznę, 
czuję Polskę”. 

Pułkownik Tadeusz Bień-
kowicz ps. „Rączy” pochodzi z 
Lidy. Był w oddziale Jana Bory-
sewicza „Krysi”. W naszej roz-
mowie opowiadał o tym, że po 
to, by walczyć, musieli zdobyć 
broń na wrogu. Doskonale pa-
mięta akcję rozbicia komisaria-
tu w Koleśnikach oraz zdobycie 
w styczniu 1944 roku więzienia 
w Lidzie, z którego uwolnili 80 

łek zbrojny oraz upamiętnienie 
miejsc spoczynku kolegów, za-
chowanie pamięci o nich. Wspo-
mniał również o tym, że 6 lipca 
jest obchodzone Święto Narodo-
we Litwy, bez której wolności nie 
moglibyśmy tak uroczyście ob-
chodzić tej ważnej dla nas daty. 
Dziękował starszemu pokoleniu 
za „przekazanie pochodni pol-
skiej wolności”. Symboliczne, że 
w trakcie jego przemówienia nad 
wileńską Rossą z potężnym hu-
kiem przeleciały dwa natowskie 
myśliwce, które strzegą bezpie-
czeństwa krajów bałtyckich. 

O pogmatwanej historii i 
działalności Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa mówił 
jej sekretarz. W swym wystąpie-
niu piękne słowa o Armii Krajo-
wej wypowiedziane przez nasze-
go Wielkiego Rodaka św. Jana 
Pawła II przy pomniku pomor-
dowanym i wywiezionym: „Ar-
mia Krajowa jest perłą w historii 
narodu polskiego” przypomniał 
zebranym b. prezes Stowarzy-
szenia Łagierników Żołnierzy 
AK Andrzej Siedlecki. Towarzy-
szy broni, legendarnych dowód-
ców i ich czyny wymienił prezes 
Okręgu Wileńskiego AK Wło-
dzimierz Mikuć.

osób skazanych na śmierć.
Przemawiając na Rossie 

przypomniał o losie 6 tysięcy 
żołnierzy AK, którzy  areszto-
wani przez Sowietów zostali 
wysłani do Kaługi. Mieli zasilić 
wojsko sowieckie. Nie zgodzili 
się złożyć przysięgi. Po latach 
łagrów powróciła zaledwie po-
łowa z nich…

Na Rossie głos zabierał szef 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych  dr Jan Sta-
nisław Ciechanowski, profesor 
Andrzej Krzysztof Kunert – se-
kretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa, Andrzej Sie-
dlecki – prezes Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy AK. Jan 
Stanisław Ciechanowski dzię-
kował żołnierzom AK za wysi-

Pieśni towarzyszące walkom 
o wolność Ojczyzny i zrywom 
patriotycznym jej obywateli 
uświetniły uroczystość nad któ-
rą czuwał członek zarzącu Sto-
warzyszenia Artur Kondrat, a 
wieńce, kwiaty i zapalone znicze 
przez już wymienionych uczest-
ników oraz konsula generalne-
go, kierownika wydziału konsu-
larnego Ambasady RP w Wilnie 
Stanisława Cygnarowskiego,  
przedstawicieli Stowarzyszenia 
Armii Krajowej na Białorusi na 
czele z kpt. Weroniką Sebastia-
nowicz, Związku Polaków na Li-
twie na czele z prezesem Micha-
łem Mackiewiczem, „Macierzy 
Szkolnej” z prezesem Józefem 
Kwiatkowskim, ministra Jaro-
sława Niewierowicza, komba-

 „A oni szli i szli niepokonani…”
fo

t. 
Pa

we
ł S

te
fa

no
wi

cz

fot. Paweł Stefanowicz

fo
t. 

Pa
we

ł S
te

fa
no

wi
cz

CMENTARZ AKOWCÓW W SKORBUCIANACH: CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

W KALWARII WILEŃSKIEJ WIEŃCE DLA BOHATERÓW BITWY POD KRAWCZUNAMI

NA WARCIE HONOROWEJ PRZY GROBACH ŻOŁNIERZY AK W KOLONII WILEŃSKIEJ STOI 
MŁODZIEŻ – O JEJ ŻYCIE WALCZYLI CI, CO TU SPOCZYWAJĄ
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tantów, harcerzy, wilnian i gości 
były tym skromnym hołdem jaki 
dziś żyjący, cieszący się  wolno-
ścią i niepodległością mogli od-
dać przedstawicielom pokole-
nia, którzy o te wartości walczyli 
z bronią w ręku.

Uroczystą akademię poświę-
coną 70. rocznicy operacji „Ostra 
Brama” w Domu Polskim w Wil-
nie poprzedziło otwarcie wystawy 
wileńskiego fotografika Jerzego 
Karpowicza pt. „Miejsca pamięci 
narodowej na Ziemi Wileńskiej”. 
Zapraszając do obejrzenia tej ory-
ginalnej kroniki pamięci składa-
jącej się z ponad 70 zdjęć, Michał 
Mackiewicz – prezes Związku Po-
laków na Litwie – przypomniał 
obecnym, że na naszych barkach 
leży trud zachowania wileńskiej 
historii Armii Krajowej, polskiej 
historii, bowiem jesteśmy cząstką 
narodu polskiego i nic i nikt nie 
jest w stanie tego zmienić. Prezes 
zauważył, że my, Polacy mieszka-
jący na Wileńszczyźnie i etnicznej 
Litwie, odczuwamy głęboką więź 
duchową z całym narodem i ko-
chamy Polskę taką jaka ona jest. 
Kochamy też naszą ziemię, nasz 
kraj i tak będzie zawsze. O tym 
świadczą m. in. fakty dbałości o 
zachowanie pamięci o prawdziwej 
historii tej ziemi, która jest upa-
miętniona w Zułowie (którym 
się opiekuje ZPL), w Alei Pamię-
ci Narodowej – zdjęcia ukazujące 
zmiany, jakie zaszły w tym waż-
nym dla naszego narodu miejscu 
też znalazły się na tej wystawie.

Uroczystości z okazji kolej-
nych rocznic historycznych wy-
darzeń, prace nad uporządkowa-
niem grobów poległych żołnierzy 

AK, upamiętnienie miejsc mar-
tyrologii Polaków na Ziemi Wi-
leńskiej znalazły się na zdjęciach, 
które nie tylko oglądali, ale też 
komentowali kombatanci. W 
większości wydarzeń brali udział 
członkowie Klubu Kombatantów 
Armii Krajowej, którego rejestra-
cja na Litwie nastąpiła dopiero w 
roku 2004, a starania o to pod-
jęli wiarusi jeszcze w roku 1989.

Na początku lat 90. ich orga-
nizacja, jak wspomina pan Stani-
sław Poźniak, liczyła ponad 70 
osób. Niestety, wielu kolegów nie 
doczekało ani rejestracji, ani te-
gorocznych obchodów 70-lecia 
wyzwolenia Wilna. Dziś żyjący – 
w lipcu 1944 najmłodsi – liczą z 
górą 80 lat. Wacław Pacyno, Sta-
nisław Rodziewicz, nieobecny ze 
względu na stan zdrowia Włady-

sław Korkuć – szeregi wciąż się, 
niestety, przerzedzają. Pan Po-
źniak był łącznikiem, dostawał 
też zadania przeniesienia broni, 
amunicji. Pracował na kolei. Jak 
i inni koledzy wniósł swój wkład 
do sprawy przyśpieszenia wy-
zwolenia ojczystej ziemi.

Wiele wspomnień ożywi-
ła ta wystawa w sercu wilnian-
ki (obecnie mieszkanki Szcze-

cina) Stanisławy Kociełowicz. 
Absolwentka wileńskiej Piątki, 
harcerka biorąca czynny udział 
w działalności patriotycznej, 
została skazana na osiem lat po-
zbawienia wolności za przyna-
leżność do nielegalnej antyra-
dzieckiej organizacji i działalność 
agitacyjną. Na szczęście, po kilku 
latach udało się jej odzyskać wol-
ność dzięki usilnym staraniom 
rodziców. Jej mąż, Wiktor Ko-
ciełowicz, były żołnierz 3 Wileń-
skiej Brygady „Szczerbca” spę-
dził 10 lat na północy Rosji. Już 
w Polsce zarówno pani Stanisła-
wa jak i jej śp. małżonek czynnie 
działali. Obecnie pani Kocieło-
wicz jest prezesem oddziału Sto-
warzyszenia Łagierników Żoł-
nierzy AK w Szczecinie, udziela 
się w środowisku kombatanckim, 
więc na zdjęciach m. in. ze Skor-
bucian, które odwiedzili wraz ze 
śp. Januszem Bohdanowiczem i 
kombatantami odnalazła też sie-
bie i męża.

Należy dodać, że w przeded-
niu – 5 lipca – miało miejsce w 
DP otwarcie wystawy zdjęć z ar-
chiwów rodzin i krewnych żoł-
nierzy AK. Został też wyświetlo-
ny film o oficerze AK Stanisławie 
Kiałce – adiutancie Aleksandra 
Krzyżanowskiego „Wilka”. Na 
jego prezentacji była obecna jego 
żona, pani Wanda Kiałka – sa-
nitariuszka, która uczestniczyła 
w walce zbrojnej, a po areszto-
waniu spędziła w sowieckich ła-
grach wiele długich lat. Wspól-
nie z mężem nie tylko walczyli 

 „A oni szli i szli niepokonani…”
fo

t. 
Pa

we
ł S

te
fa

no
wi

cz

fot. Paweł Stefanowicz

NA WARCIE PRZY STELI I DĘBIE PAMIĘCI ŻOŁNIERZY AK, KTÓRZY WALCZYLI W OPERACJI „OSTRA BRAMA”

W KWATERZE POLSKIEJ W PONARACH ODDANO CZEŚĆ PAMIĘCI OFIAR
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w konspiracji, doznali okrucień-
stwa sowieckich więzień i łagrów, 
ale po powrocie do Polski działali 
na rzecz środowiska kombatan-
tów, udokumentowania działal-
ności wileńskiej AK.

Podczas uroczystej akade-
mii, po przywitaniu kombatan-
tów i gości przez szefa Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych, konsula generalne-
go Stanisława Cygnarowskiego, 
prezesa ZPL Michała Mackie-
wicza, mera rejonu solecznic-
kiego Zdzisława Palewicza i od-
znaczeniu osób zasłużonych dla 
środowiska wileńskiego AK, głos 
zabierali kombatanci. Między in-
nymi o swoim i towarzyszy szla-
ku bojowym, udziale w opera-
cji „Ostra Brama” oraz dalszych 
losach po zdradzieckim rozbro-
jeniu i areszcie przez Sowietów, 
opowiedział prezes Okręgu Wi-
leńskiego AK Włodzimierz Mi-
kuć. Po aresztowaniu więzio-
no go w Moskwie, gdzie był w 
roli świadka na procesie genera-
ła Okulickiego. Po pierwotnym 
wyroku – 15 lat, dostał „ułaska-
wienie”: 8 lat łagrów i dożywot-
nie osiedlenie w oddalonych re-
jonach ZSRR. Spędził tam 11 lat. 
Ciągle walczył i walczy o godne 
upamiętnienie działalności Ar-
mii Krajowej.

Podczas akademii został też 
wyświetlony film nakręcony 
przed 10 laty przez dziennikarkę 
Ewę Szakalicką „Drogi do Ostrej 
Bramy”, w którym swoimi wspo-
mnieniami o walce z okupanta-
mi na Wileńszczyźnie dzielą się 
kombatanci mieszkający obecnie 
na Litwie.

Wielu pięknych wzruszeń 
dostarczył kombatantom i go-
ściom występ Polskiego Studia 
Teatralnego w Wilnie pod kie-
rownictwem Lilii Kiejzik. Za-
prezentowany przez aktorów 
program słowno-muzyczny, 
zarówno swoją scenografią jak 
i treścią pozwolił odczuć dramat 
ludzi i kraju w czasie II wojny 
światowej. Trafnie dobrane tek-
sty poezji i piosenki stworzyły 
wyjątkowy nastrój, który spo-
tęgował ostatni akcent – wrę-
czenie żołnierzom AK obec-
nym na sali bukiecików polnych 
kwiatów z podwileńskich łąk. 
Łzy wzruszenia i gromkie bra-
wa – były podzięką aktorom i 
kierowniczce, która zapewniła 
szanownych kombatantów, że ta 
młoda, wileńska brygada obecna 
na scenie nie zawiedzie, potra-
fi być godną spadkobierczynią 
ich ideałów.

W drugim dniu obchodów 
rocznicy operacji „Ostra Bra-
ma” przedstawiciele Związ-
ku Polaków na Litwie na czele 
z prezesem Michałem Mackie-
wiczem, prezeskami Oddziałów 

Wileńskiego Miejskiego Alicją 
Pietrowicz i Święciańskiego Re-
jonowego Ireną Bejnar, członka-
mi kół „Wileńskiej Młodzieży 
Patriotycznej” i zespołu arty-
stycznego „Wilia”, harcerzami 
z Kowalczuk ze szczepu im. bp. 
Bandurskiego oraz aktorami Pol-
skiego Studia Teatralnego udali 
się do miejsc, gdzie upamiętnio-
ne zostały wydarzenia sprzed 70 
lat oraz spoczywają żołnierze Ar-
mii Krajowej.

Napis na ogromnym kamie-
niu na skrzyżowaniu dróg pro-
wadzących do Turgiel,  Rakańc i 
Bogusz głosi iż jest on ustawiony 
„Obrońcom Ziemi Wileńskiej 
– żołnierzom AK Okręgu Wi-
leńskiego podstępnie areszto-
wanym przez Sowietów 17 lip-
ca 1944 roku we wsi Bogusze”. 
Upamiętnić zdradziecki czyn 
Sowietów, którzy po aresztowa-
niu dowódcy Okręgu Wileńskie-
go AK ppłk. Aleksandra Krzy-
żanowskiego oraz szefa sztabu 
Teodora Cetysa tego samego 
dnia zastawili pułapkę na człon-
ków sztabu okręgów „Nów” i 
„Wilno”, pomogli kombatan-
tom, wśród których był też 
niestrudzony śp. Janusz Boh-
danowicz, miejscowy starosta 
Andrzej Żabiełowicz oraz radny 
Stefan Świetlikowski. Starosta 
przywiózł ze swego pola odpo-
wiedniej wielkości głaz, zaś pan 
Świetlikowski zadbał o załatwie-
nie odpowiednich dokumentów. 
Kamień pamiątkowy pozwolili 
na swojej ziemi ustawić państwo 
Jadwiga i Mieczysław Andrusz-
kiewiczowie, którzy mieszkają 
nieopodal. Ich krewna, pani He-
lena Sidłowska, była świadkiem 
wydarzeń sprzed 70 lat – to w jej 
domu miało się odbyć spotkanie 
sowieckich wojskowych z ofice-
rami Armii Krajowej.

Na rocznicę tragicznych wy-
darzeń przybył do Bogusz ksiądz 
dziekan Józef Aszkiełowicz, któ-
ry przed 10 laty poświęcił ten po-
mnik. To on wraz z obecnymi 
rodakami odmówił Anioł Pań-
ski. Prezes ZPL Michał Mackie-
wicz przypomniał o wadze ta-
kich miejsc pamięci narodowej 
– świadkach naszej historii. Po-
dziękował też państwu Andrusz-
kiewiczom za oddanie skraw-
ka swojej ziemi, co umożliwiło 
właśnie w tym miejscu ustawić 
kamień pamiątkowy. Wieńce i 
kwiaty, zapalone znicze były wy-
razem hołdu wobec tych, którzy 
walczyli o wolność tej ziemi.

Kolejne miejsce – świadek 
historii sprzed 70 lat – to wieś 
Skorbuciany. Obok znajdujące-
go się tu drewnianego kościółka 
pw. Ducha Świętego znajdują się 
groby akowców.   

Spoczywają tu żołnierze  
VII Brygady, która, jak opowie-

dział przybyłym na miejscowy 
akowski cmentarz prezes koła 
ZPL Michał Treszczyński,  która 
powstała na początku 1944 roku 
i walczyła w okolicach Tarnian, 
Ligojni, Czarnobyla. Udało się 
jej przeprowadzić do lata około 
15 akcji. W  walkach zginęło 16 
żołnierzy Brygady. Niektórzy z 
nich znaleźli spoczynek w Pusz-
czy Rudnickiej, więc znajdujące 
się na tym cmentarzyku groby 
są symbolicznymi. Uporządko-
wali je i wyświęcili 14 lipca 1991 
roku  byli towarzysze  broni na 
czele z Januszem Bohdanowi-
czem. Obecnie o akowskie gro-
by dbają miejscowi mieszkańcy, 
wspiera ich też starosta Maria 
Maciulewicz. 

Michał Treszczyński opowie-
dział też o historii drewnianego 
kościółka, przy którym pocho-
wani są akowcy. Został on zbu-
dowany w XVIII wieku. Niestety,  
nie doczekał się żadnego remon-
tu i dziś jest w bardzo opłaka-
nym stanie.

 Oddać hołd poległym przy-
byli miejscowi mieszkańcy oraz 
harcerze ze Związku Drużyn 
Harcerskich „Trop”, zespół „Bal-
lada” z Wojdat.  Aktorzy Polskie-
go Studia Teatralnego w Wilnie 
uczcili pamięć poległych Roda-
ków odegraniem patriotycznych 
melodii, czytaniem  wierszy oraz 
śpiewem. Kilka piosenek wyko-
nał też zespół „Ballada”.  Złoże-
niem wieńców i kwiatów, zapale-
niem zniczy uczczono żołnierzy 
VII Brygady.

Dalsza droga śladami żołnier-
skich miejsc spoczynku prowa-
dziła do Kalwarii Wileńskiej, 
gdzie pod granitową płytą z wy-
rytymi słowami: „Bóg, Honor, 
Ojczyzna” spoczywa 32 żołnie-
rzy Armii Krajowej, którzy pole-
gli 13 lipca 1944 roku w bitwie 
pod Krawczunami. Ofiarę ich 
krwi uczczono złożeniem wień-
ców, a zapalone przez harcerzy 
znicze świadczyć miały o tym, 
że pamięć o stoczonej ostatniej 
bitwie  o wyzwolenie Wilna i jej 
bohaterach jest żywa. 

Przykościelny cmentarz w 
Kolonii Wileńskiej przygar-
nął żołnierzy I i III Zgrupowa-
nia Armii Krajowej, III Bryga-
dy „Szczerbca” i VII Brygady 
„Tura”, oddzielnych batalio-
nów i pododdziałów. Wszyscy 
oni polegli w walkach o wyzwo-
lenie Wilna w lipcu 1944 roku. 
Młodzież z Polskiego Studia Te-
atralnego w Wilnie oddała  cześć 
ich pamięci  wykonując utwory 
muzyczne i deklamując strofy 
poezji. Warta honorowa i wień-
ce oraz słowa szczerej modlitwy – 
tyle mogliśmy ofiarować im dziś, 
schylając czoła przed ich ofiarą 
złożoną na ołtarzu  miłości do 
Ojczyzny.

W Alei Pamięci Narodowej 
w Zułowie, przy steli i dębie ku 
czci 70. rocznicy operacji „Ostra 
Brama”, hołd jej uczestnikom 
i poległym oddali członkowie 
Związku Polaków na Litwie z 
Wilna, rejonu święciańskiego, 
wsród rodaków obecny był poseł 
na Sejm RL Zbigniew Jedziński, 
prezes koła ZPL w Podbrodziu  
Maria Jedzińska, dyrektor Gim-
nazjum „Żejmiana” Katarzyna 
Maciusowicz,  harcerze, akto-
rzy Polskiego Studia Teatralne-
go. Artyści na zaimprowizowa-
nej scenie przy Dębie Marszałka 
Józefa Piłsudskiego zaprezen-
towali patriotyczny program – 
dar wdzięczności tym, kto przed 
70. laty stanął do walki o wol-
ność i polskość tej ziemi.  Słowa 
piosenki: „Śpiewajmy  pamięć 
o tych chłopakach, śpiewajmy 
pamięć o tych dniach” brzmia-
ły w  zułowskiej scenerii szcze-
gólnie wymownie. Tak samo, 
jak i o tym, że jest takie miej-
sce, „gdzie się z Zachodem łą-
czy Wschód” – tuż obok, w od-
ległości kilkunastu kilometrów 
przebiega granica z Białorusią. 
Tam, na Nowogródczyźnie, 
Grodzieńszczyźnie i innych te-

renach też walczyli żołnierze w 
rogatywkach, na których dum-
nie błyszczały orzełki w koronie. 

W drodze powrotnej do Ma-
cierzy, uczestnicy obchodów  od-
dali hołd pamięci Rodakom po-
mordowanym w Ponarach. W 
kwaterze polskiej złożone wień-
ce, płonące znicze – znak, że nikt 
i nic nie zostało zapomniane.

Pamięć. Komu jest bardziej 
potrzebna: tym, co odeszli w 
chwale walcząc o wolną Ojczy-
znę, czy nam, tym, cośmy po 
nich przyszli? Tej młodzieży, 
która słuchając patriotycznych 
pieśni, opowiadań naocznych 
świadków o dziewczynach i chło-
pakach z „tamtych lat” być może 
potrafi zrozumieć, że w życiu są 
też takie wartości, których się nie 
da wymierzyć żadną miarą. Są 
ideały warte najwyższej ceny, ale  
nie da się jej określić w żadnej 
z walut. Warto jednak je mieć. 
Skąd ta pewność? Wystarczy uj-
rzeć twarze tych, którzy przed 
70. laty je wybrali i dziś – licząc  
lat dziewięćdziesiąt – przyjecha-
li do Wilna na randkę ze swoją 
młodością.

Janina Lisiewicz

 „A oni szli i szli niepokonani…”
fot. Jerzy Karpowicz

fot. Jerzy Karpowicz

HARCERKI SKŁADAJĄ KWIATY PRZY STELACH W ALEI PAMIĘCI 
NARODOWEJ W ZUŁOWIE
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Wczesny lipcowy ranek, za 
oknem świeci słońce i zapowia-
da się upalny dzień. Osiem zor-
ganizowanych drużyn oraz wie-
lu widzów spakowało namioty, 
śpiwory, prowiant i wyruszyło 
na oczekiwany od roku Zlot. 
Przed nimi – dwa dni zawodów 
w różnych konkurencjach, spo-
tkanie z przyjaciółmi i po prostu 
dwie doby świetnej zabawy.

Na tegoroczną imprezę tury-
styczną przybyło ponad 500 go-
ści. Nowością tego roku był krót-
szy czas trwania Zlotu: otwarcie 
nastąpiło nie tradycyjnie w piąt-
kowy wieczór, lecz w sobotę rano. 
W związku z tym uległ zmianie 
także program imprezy. Pew-
nej korekcie uległa też kwestia 
uczestniczenia i kibicowania  na 
Zlocie – na teren obozowiska zlo-
towiczów mogły trafić tylko oso-
by zarejestrowane.

Sobotni ranek zaczął się od 
uroczystego otwarcia imprezy, 
która zrzesza rodaków – miło-
śników sportu i dobrej zabawy. 
W trakcie śpiewania hymnu 
Zlotu Turystycznego Polaków 
na Litwie, ubiegłoroczni zwy-
cięzcy – Klub Włóczęgów Wi-
leńskich oraz Legion 32 – uro-
czyście wciągnęli na maszt flagę 
Zlotu. Następnie każda drużyna 
się przedstawiła i już po chwi-
li uczestnicy stawali do pierw-
szych konkurencji. 

Zawody rozpoczęto  sztafetą 
sportową, w której  4 członków z 
każdej drużyny musiało się wy-
kazać szybkością i zwinnością. 
W międzyczasie pozostali człon-

kowie drużyn już się szykowali 
do konkursów: historycznego, 
kucharskiego, artystycznego 
oraz biegu na orientację. W 
konkursie na przygotowanie po-
trawy kucharze mieli nie lada 
wyzwanie – musieli wymyślić 
i przyszykować oryginalne da-
nie z popularnej konserwy tu-
rystycznej –  tzw. „tuszonki”. 
Nie łatwiejsze zadanie mieli 
też uczestnicy konkursu arty-
stycznego – z instrumentów mu-
zycznych  mieli do dyspozycji 
jedynie fujarkę dziecięcą, no i 
musieli wymyślić i przedstawić 
komisji atrakcyjny pomysł na jej 
wykorzystanie. Chociaż zadania 
nie b yły łatwe, jednak wszystkie 
drużyny doskonale poradziły so-
bie z wyzwaniami.

Tak bardzo intensywny 
dzień skończył się już trady-
cyjnymi popisami drużyn – ich 
prezentacją. A następnie rozpo-
czął się koncert zespołu „Stara-
Nova”, który rytmami swoich 
piosenek nie pozwolił na to, by 
ktoś pozostał obojętny:  tłumnie 
zebrani przed sceną zlotowicze 
tańczyli i śpiewali już doskona-
le znane utwory. Po koncercie 
swoje miejsce na scenie zaję-
li DJ’e, przy serwowanej przez 
nich  muzyce,  zabawa trwała 
do białego rana.

Pomimo nieprzespanej nocy, 
uczestnicy Zlotu niedzielę roz-
poczęli dość żwawo – od szta-
fety turystycznej. Tegoroczna 
sztafeta była niemałą atrakcją, 
ponieważ część jej trasy prze-
biegała nad ziemią – uczestnicy 

W ubiegły weekend, 5-6 lipca, w parku  
rozrywki „Ažuolynė” w rejonie trockim  
odbył się XXVI Zlot Turystyczny Polaków na 
Litwie. W bieżącym roku tematem  
przewodnim Zlotu było hasło:  
„Zlot: Reaktywacja”. 

Turystyczny zlot rodaków

...i zrozumiały dla nas, nie tyl-
ko w swej twórczości, ale również 
– w... upodobaniach i gustach, a 
nawet drobnych dziwactwach... 
Idący nieśpiesznie ulicami miasta 
lub jadący dorożką, przystający 
przy ulubionej cukierni, by chwi-
lę delektować się w niej pysznym 
ciastkiem z kawą... Romantyk i 
wielki talent z duszą wrażliwą na 
wszystko co piękne, ale niepre-
tensjonalne, proste, szczere... 

Tak właśnie się prezentuje oj-
ciec polskiej opery narodowej w 
książce Liliany Narkowicz „Sta-
nisław Moniuszko w Wilnie”, 
która ostatnio ukazała się nakła-
dem Wydawnictwa Polskiego w 
Wilnie – Biblioteka „Magazynu 
Wileńskiego”. Książka wyszła w 
świat akurat w roku jubileuszo-
wym kompozytora – 195 rocz-
nicy jego urodzin. 

Stanisławowi Moniuszce 
(1819-1872) przypadło żyć i 
tworzyć w czasach, gdy Polska 
nie istniała na mapie świata, 
zniewolona przez inne mocar-
stwa. I chociaż bezpośrednie-
go udziału w walce narodowo-
-wyzwoleńczej Moniuszko nie 
brał, konsekwentnie pracował 
na rzecz ojczyzny na niwie mu-
zycznej, upominając się w swej 
twórczości o wolność swego kra-
ju i narodu. Gdy inni koryfeusze 
sztuki działali w tym czasie za 
granicą, on pozostawał w swej 
ojczyźnie, dzieląc jej niedolę, 
podnosząc ducha narodowego, 
nie ulegając obcym modnym 
trendom twórczym, czerpiąc 
natchnienie w polskiej trady-
cji, folklorze narodowym, w ży-
ciu prostego ludu. Na pieśniach 

Moniuszki wielu, szczególnie 
młodych, uczyło się języka oj-
czystego, którym zabraniano się 
posługiwać.   

Znaczny okres płodnych lat 
twórczych kompozytora (wła-
ściwie ponad połowę) przypa-
da na Wilno. Okres niełatwy ze 
względu na ogólną atmosferę 
polityczną, wcale nie sprzyjający 
twórczości i działalności na ni-
wie muzycznej, jak również – z 
powodu trudności materialnych 
rodziny Moniuszków. Mimo 
tego – jak pisze autorka książ-
ki – „Wilno, gdzie zrodziła się 
„Halka” i powstały „Śpiewniki 
domowe”, nigdy nie przestanie 
być kolebką polskiej opery i pol-
skich pieśni narodowych”.    

W rozdziale „Wileńska 
twórczość kompozytora” au-
torka podsumowuje jego doro-
bek muzyczny, mówi o drodze 
jego utworów do odbiorcy. Ope-
ry, operetki, pieśni, kantaty, li-
tanie, ballady chóralne, msze, 
oratoria, hymny, utwory forte-
pianowe, uwertury, nokturny, 
muzyka do melodramatu „Ka-
sper Hauser”... – to wszystko z 
twórczości Moniuszki w Wil-
nie, w którym nie żyło mu się 
łatwo, a które mimo wszystko 
pokochał całym sercem i z głę-
bi serca miał powiedzieć po jego 
opuszczeniu, w liście do byłego 
swego ucznia Augusta Iwańskie-
go: „Żal mnie Wilna!”. Sporo 
czasu i sił duchowych „zmar-
nował” pisząc utwory tzw. drob-
niejsze, komponując muzykę do 
wierszy, ballad i romansów ro-
dzimych poetów (często na za-
mówienie prywatne, do pamięt-

ników i sztambuchów), usiłując 
ze wszech miar rozruszać ospałe 
pod względem muzycznym spo-
łeczeństwo. 

Książka Liliany Narkowicz 
nie jest tylko życiorysem wiel-
kiego kompozytora. Jest to „wie-
lowarstwowa” opowieść o życiu, 
twórczości i działalności spo-
łecznej Stanisława Moniuszki – 
postaci, osadzonej w określonej 
atmosferze i sytuacji społeczno-
-politycznej Polski i Wilna. Lek-
tura książki odsłania i przenosi 
czytelnika do ówczesnego grodu 
nad Wilią, na jego ulice, place, 
udostępnia wejście do prywat-
nych salonów muzyczno-literac-
kich, ale również ilustruje życie 
i zwyczaje szeregowych miesz-
czan, ich wzajemne stosunki, 
ubiory etc. 

Starając się jak najwierniej 
przedstawić sylwetkę i życie 
kompozytora, autorka sięga po 
wszystkie aspekty jego działal-
ności: organisty, dyrygenta, pe-
dagoga, kierownika chóru, spo-
łecznika. Nie pomijając również 
aspektów bardziej prywatnych, 
ogólnoludzkich, o czym świadczą 
nazwy rozdziałów: „Cechy osobo-
wości kompozytora”, „W kręgu 
przyjaciół”, „Listy Stanisława do 
żony” i in. Kogo i co lubił, a czego 
nie znosił, co mu sprawiało przy-
jemność lub przykrość („Niektó-
re wypowiedzi Moniuszki na te-
mat Wilna i wilnian”)... Zresztą, 
wszystkie osiemnaście rozdziałów 
książki mieszczą w sobie interesu-
jące, wyczerpujące w swej treści 
informacje. 

Autorka zadała sobie trud, by 
sięgnąć jak najgłębiej do historii 
rodu Moniuszków, jak tylko po-
zwalały na to dostępne dane ar-
chiwalne. Śledzi losy przedsta-
wicieli rodu na przeciągu wielu 
pokoleń – aż do czasów najnow-
szych. Co więcej, sporządza i za-
mieszcza w książce drzewo ge-
nealogiczne rodu Moniuszków, 
czym się nie może pochwalić żad-
na dotychczasowa publikacja o 
wielkim kompozytorze. 

Ciepłem i zrozumieniem wo-
bec postaci Moniuszki, atmosfery, 
panującej wokół niego emanują 
wątki rodzinne, w sposób subtel-
ny ujęte przez autorkę: jego sto-
sunki z rodzicami, rodzeństwem, 
teściami, miłość do żony, troska o 
dzieci, charakterystyka roli mał-
żonki w życiu kompozytora.  

Pozostaje jeszcze dodać, że 
184-stronicowa książka odzna-
cza się ładną szatą graficzną, za-
wiera wiele kolorowych ilustracji 
oraz w kolorze sepii: zdjęć, rysun-
ków, fragmentów rękopisów. 

Książkę „Stanisław Moniusz-
ko w Wilnie” nabyć można w 
księgarni w Domu Kultury Pol-
skiej w Wilnie. 

Helena Ostrowska 

Moniuszko – 
taki bliski, wileński...

ZGRANA PACZKA: KLUB WŁÓCZĘGÓW WILEŃSKICH, „STUDIUM” I „GUCIAWKA”
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Z okazji Dnia Urodzin Edvinasowi 
GARACKEVIČIUSOVI najserdeczniej-
sze życzenia: zdrowia, szczęścia, speł-
nienia marzeń oraz realizacji życiowych 
planów

składa Druskienicki Oddział ZPL

Z okazji Pięknego Jubileuszu prezes 
Ejszyskiej Filii Polskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Solecznikach Józefie 
CHOROŚCIN najserdeczniejsze życzenia: 
trwałego zdrowia na długie lata, szczęścia 
w rodzinie na co dzień, sukcesów w pracy spo-
łecznej oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Urodzin Janinie SWIRSKIEJ 
wiązankę miłych życzeń: zdrowia, pogo-
dy ducha,  szczęścia i miłości najbliż-
szych oraz opieki Bożej każdego dnia

składa Druskienicki Oddział ZPL

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. 

W ostatniej dekadzie czerw-
ca w Kiejdanach gościła grupa 
członków Tomaszowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku pod 
kierownictwem Krystyny Wilk. 
Pierwszego dnia seniorzy spo-
tkali się z Laudańczykami w 
Kiejdanach. Prezes Tomaszow-
skiego UTW opowiedziała o 
działalności swojej placówki. 
Z kolei Laudańczycy popisa-
li się występami zespołu „Issa” 
(kier. Waleria Wansewicz). Pre-
zes Oddziału ZPL „Lauda” Ire-
na Duchowska zaprezentowa-
ła swoją twórczość poetycką. Po 
miłym spotkaniu z rodakami go-
ście zwiedzili starówkę Kiejdan. 
Zaś następnego dnia udali się 
do Wilna. Mieli tu nie tylko in-
teresującą wycieczkę, podczas 
której zwiedzili miejsca upa-
miętniające sławnych rodaków 
i ważne wydarzenia historycz-
ne, ale też spotkanie z członka-
mi Akademii Trzeciego Wieku 
w Domu Kultury Polskiej. Po 
tak treściwym pobycie, w dro-
dze powrotnej czekały jeszcze 
na seniorów prastare Troki. Je-
den dzień swego pobytu człon-
kowie UTW z Tomaszowa Ma-

Historycznym szlakiem

W końcu czerwca  mieliśmy 
okazję gościć rodaków z Tomaszo-
wa Mazowieckiego. Byli to słucha-
cze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
z tego miasta. Przybyli oni na Litwę 
nie tylko w celu zwiedzania, ale też 
nawiązania kontaktów z miejsco-
wymi Polakami. Swoją znajomość 
z Kownem seniorzy rozpoczęli od 
polskiej Mszy św. w kościele karme-
lickim pw. Świętego Krzyża. Zgro-
madzeni licznie wierni mogli wy-
słuchać pięknego kazania, które 
wygłosił OFMC op. Tomasz Pilch.

Po wspólnej modlitwie kowień-
scy Polacy zaprosili gości do siedzi-
by Kowieńskiego Oddziału ZPL, 
która znajduje się w samym sercu 

Gościnne Kowno

zowieckiego poświęcili Kownu. 
Tu uczestniczyli we Mszy św. w 
kościele pw. Świętego Krzyża. 
Na zaproszenie prezes Kowień-
skiego Oddziału ZPL Franciszki 
Abramowicz gościli też w siedzi-
bie Oddziału, gdzie czekało na 
nich spotkanie integracyjne z 
miejscowymi Polakami. Goście 
mieli również okazję do zwie-
dzenia kowieńskiej starówki. 

W kolejnym dniu pobytu na 
Litwie, 23 czerwca, goście z To-
maszowa Mazowieckiego wraz 
z Laudańczykami brali udział w 
świętowaniu Nocy Świętojań-
skiej w miejscowości Tiskunai, 
w rejonie kiejdańskim. Impreza 
odbyła się na podwórzu miejsco-
wego Centrum Kultury, którym 
kieruje Irena Šalukienė. Podczas 
zabawy, między innymi,  ponow-
nie wystąpił polski zespół „Issa” 
z Kiejdan. Zespół folklorystycz-
ny „Žalasys” z Tiskunai pod kie-
rownictwem Kęstutisa Valionisa 
i Ireny Šalukiene rozpoczął zaba-
wę i zaprosił wszystkich do tań-
ca. Podczas wieczorku zebranych 
zauroczył pięknym śpiewem 
operowym pan Kazimierz Ma-
tecki z Tomaszowa Mazowiec-

miasta. W serdecznej atmosferze, 
przy herbatce, o działalności Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w To-
maszowie Mazowieckim opowie-
działa jego prezes, pani Krystyna 
Wilk.  Z kolei gospodarze   mówili 
gościom o swoich dziejach i życiu w 
mieście, które również dziś często 
jest nazywane tymczasową stolicą. 
Dyskutowaliśmy również na inne 
– bliskie wszystkim Polakom tema-
ty. Do stworzenia swojskiej i miłej 
atmosfery tego spotkania wielce 
się przyczynił polski zespół ludo-
wy działający w naszym mieście 
– „Kotwica”.  Chórzyści potrafili 
się szybko zorganizować i zaśpie-
wali rodakom wiązankę piosenek 

kiego. Organizatorki imprezy za-
dbały też o tradycyjne dla Nocy 
Świętojańskiej zbieranie kwia-
tów, gałązek dębowych, splotły 
wianki. Wieńcami z dębowych 
liści dekorowano Janów i Jani-
ny. A zamiast puszczania wian-
ków rzeką zarzucano je na... jo-
dłę. Laudańczycy zaprosili gości 
do wspólnego stołu. Częstowano 
się miejscowymi przysmakami. 
Szczególnie gościom smakowały 
świeże bułeczki, małosolne ogór-
ki i biały ser, obowiązkowy atry-
but tego święta.

Goście z Tomaszowa Ma-
zowieckiego w kolejnym dniu 
swego pobytu zwiedzili Pod-
brzeż (kolebkę powstania 1863 
roku), udali się szlakiem Czesła-
wa Miłosza: Świętobrość, Szetej-
nie, Opitołoki; pielgrzymowa-
li przez Rosienie do Szydłowa, 
Cytowian, na Górę Krzyży pod 
Szawlami. Odwiedzili też Bejsa-
gołę, Datnów, Roszcze (geogra-
ficzne centrum Litwy). Rodacy z 
Macierzy mieli w ciągu kilku dni 
swego pobytu na Litwie dosko-
nałą okazję do poznania miejsc, 
które są znane z naszej literatu-
ry i historii.

ludowych, wśród których były też 
utwory przedstawiające miejscowy 
folklor. Oczywiście, było też wspól-
ne śpiewanie – połączyły nas pieśni, 
które rozgrzewają serca rodaków 
niezależnie od miejsca zamieszka-
nia i są naszym wspólnym bogac-
twem.

Z Kownem, jego uroczą sta-

mieli okazję skorzystania z par-
ku linowego. Tuż po niej komi-
sja miała okazję ocenić wystrój 
zagrody każdej  drużyny.

Zwycięzcą tegorocznego 
Zlotu została drużyna MJB. 
Tuż za nią, na drugim miejscu, 
uplasowała się drużyna Ł3KS. 
Trzecie miejsce zajął Klub Włó-
częgów Wileńskich, którego 

członkowie solennie obiecali, 
że za rok odzyskają utracony 
tytuł liderów. Wyjątkowe wy-
różnienie od prowadzącej Zlotu 
– Katarzyny Kuckiewicz dostała 
też drużyna „Studium”, którego 
motywacja brzmiała „za zwycię-
stwo nad  sobą”.

Kamila Gasińska

Turystyczny zlot rodaków
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PODCZAS SPOTKANIA W SIEDZIBIE

fot. Paweł Stefanowicz

rówką zapoznała gości Irena Du-
chowska – prezes Oddziału ZPL 
„Lauda”. Po raz pierwszy będąc w 
naszym mieście, goście zachwycali 
się architekturą i pięknem kowień-
skich kościołów, malowniczymi 
widokami miasta nad Niemnem. 
Żegnając się z Kownem nasi nowi 
przyjaciele udali się do Kiejdan – 
na Laudę. Jesteśmy dumni i szczę-
śliwi, że mogliśmy gościć rodaków 
w naszym mieście i obcować w oj-
czystym języku, który jest wielką 
wartością dla każdego Polaka. 

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 
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