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Wieża do przeróbki

Wileńska wieża telewizyjna sta-
ła się dla wilnian trwałym elementem 
miejskiej architektury. Budowla, której 
wznoszenie rozpoczęto w maju 1974 
roku swoją funkcję ośrodka nadawczego 
i obiektu do zwiedzania zapoczątkowa-
ła 31 stycznia 1981 roku. Była dla wil-
nian wielką atrakcją zarówno ze wzglę-
du na szybkościową windę jak i kopułę 
widowiskową z ruchomą podłogą, któ-
ra pozwalała obserwować rozległą pa-
noramę miasta nie zmieniając miejsca. 
W styczniu 1991 wieża stała się miej-
scem krwawych wydarzeń i jest miej-
scem upamiętnienia ofiar złożonych na 
litewskim ołtarzu wolności. Nie prze-

szkodziło to jednak uczynić z budowli 
liczącej 326,4 mciekaw

 wysokości stylizowanej  najwyższej 
choinki, której rolę pełni od wielu lat. 
Ostatnio Związek Architektów Litwy 
ogłosił konkurs na rekonstrukcję obiek-
tu – chodzi o trzy dolne i tyleż górnych 
pięter – liczącego 34 lata (jej bliźnia-
cza siostra w Tallinie została poddana 
tej procedurze przed kilkoma laty) i 
dostał 9 zgłoszeń. Z opisu projektów 
wynika, że owszem, fantazji architek-
tom nie brakuje. Niektóre propozycje 
wręcz świadczą o aż nazbyt wybujałej 
wyobraźni. Trudno powiedzieć, czy za-
chwyt wilnian wzbudzić może umiesz-

czenie na 20-21 piętrach olbrzymiego 
ekranu, który spowodowałby „odcię-
cie” wierzchołka wieży od jej podsta-
wy i robił wrażenie bujania jego w ob-
łokach. Może bardziej atrakcyjne może 
się wydać uczynienie z symbolu tele-
wizji zegara słonecznego, którego cy-
ferblat o średnicy 100 m rozmieszczo-
ny by został u jego podnóża. Bardziej 
skłonni do ekstremalnych rozwiązań 
konstruktorzy proponują uczynić pod-
łogę w kopule widowiskowej przeźro-
czystą, co dawałoby efekt przepaści i 
dostarczało dreszczyku emocji spoglą-
dającemu w dół. Ciekawe, czy byłoby 
wielu chętnych do takiego „patrzenia”. 

Mniej radykalni innowatorzy propo-
nują zmienić oświetlenie obiektu, któ-
re zmieniałoby się w zależności od po-
wszednich czy też świątecznych dni, pór 
roku, dopełnić współczesne widoki ob-
razami historycznymi… Słowem, wieża 
do przeróbki teoretycznie jest przygo-
towana. Czy któryś z projektów zosta-
nie zrealizowany? Miejmy nadzieję, że 
specjaliści od architektury wybiorą naj-
odpowiedniejszy wariant z dziewięciu 
propozycji, skoro wieża ma być koniecz-
nie „przebudowana” i nie stanie się ona 
kolejnym obiektem do ogłaszania nie 
kończących się konkursów, jak to się 
stało z Placem Łukiskim.
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Jak podaje Ministerstwo 
Sprawiedliwości, do działają-
cych obecnie na Litwie 41 par-
tii należy ponad 116 tysięcy 
obywateli. Wiele z tych ugru-
powań zaliczyć można do tzw. 
kanapowych, bowiem dotych-
czas wymagany tysiąc człon-
ków w szeregach partyjnych 
jest dla nich też kresem moż-
liwości pozyskania elektoratu. 
Najprawdopodobniej niektóre 
już wkrótce wypadną z „gry”, 
bowiem poprzeczka wymagań 
co do liczebności towarzyszy 
partyjnych została podniesio-
na w górę. Czy wpłynie to na 
jakość ugrupowań? Jeżeli na-
wet, to raczej ujemnie, bowiem 
jak i w każdym innym poczy-
naniu, trudno jest spodziewać 
się wzmocnienia kondycji jedy-
nie poprzez czynnik ilościowy. 
Jednak, jak wykazała praktyka 
ćwierćwiecza istnienia niepod-
ległego państwa oraz setki lat 
funkcjonowania partyjnego sys-
temu w świecie,  potrzebne jest 
utrzymanie pewnego poziomu, 
by w zgrupowaniu partyjnym 

Sprawdzian partyjnej kondycji

mogły się odbywać naturalne 
procesy życia partyjnego.

Dziś na Litwie mamy dwa-
naście partii, w których liczba 
członków przekracza półtora 
tysiąca. Do najliczniejszych 
należą: Partia Pracy (23100 
członków), tuż za nią plasu-
ją się socjaldemokraci (22,3 
tys.). Ponad dziesięć tysięcy 
członków w swych szeregach 
liczą konserwatyści (14900) 
oraz Porządek i Sprawiedli-
wość (13700). Praktycznie o 
połowę mniej towarzyszy łą-
czy Ruch Liberałów (6730), 
Litewski Związek Wolności 
(4300), Związek Chłopów i 
Zielonych (3100), Litewska 
Partia Ludowa (2700). W gra-
nicach dwóch i nieco więcej ty-
sięcy członków oscylują takie 
ugrupowania jak Partia Emery-
tów i sławetna Droga Odwagi.

Jednak – dobitnie dowiodły 
tego ostatnie wybory samorzą-
dowe – nie liczba członków w 
szeregach partyjnych i nawet 
nie długość okresu funkcjo-
nowania ugrupowania decy-

dują o sympatiach wyborców. 
Sukces tzw. komitetów wy-
borczych dał wyraźny sygnał 
działaczom partyjnym, że brak 
nowych twarzy, świeżych idei, 
czy też oryginalnych pomy-
słów jest karany przez wybor-
ców. Tego doświadczyły wła-
śnie zarówno tzw. tradycyjne 
(socjaldemokraci, konserwa-
tyści), jak i dość liczne (Par-
tia Pracy, Porządek i Sprawie-
dliwość) ugrupowania.

Zarówno dla konserwaty-
stów jak i socjaldemokratów, 
którzy praktycznie na zmianę 
po każdych wyborach parla-
mentarnych są rdzeniem two-
rzących się koalicji, mocnym 
ciosem samorządowych wyści-
gów po władzę stał się fakt bra-
ku ewidentnych zwycięstw w 
dużych miastach. Przyczyniły 
się do tego skutecznie bezpo-
średnie wybory merów. Okaza-
ło się, że dla tzw. tradycyjnych 
partii nie sprawiało najmniej-
szych trudności ułożenie list 
wyborczych i ustawienie na jej 
czele znanego towarzysza par-
tyjnego, który ją windował, ale 
wręcz katastrofą się stało zna-
lezienie charyzmatycznej oso-
by, która by w pojedynkę mo-
gła skutecznie rywalizować z 
nowo objawionymi liderami. 
Ani konserwatystom, ani so-
cjaldemokratom nie pomogło 
wystawienie np. w Wilnie mło-

dych partyjniaków. Wybor-
ca okazał się zbyt wybredny: 
chciał nie tylko i nie tyle mło-
dego kandydata, co takiego, 
który nie byłby sztywno usta-
wiony w partyjnych ramach.

Po utracie stanowisk me-
rów w Kownie i Poniewieżu 
przez konserwatystów i „tra-
dycyjnych” włości przez so-
cjaldemokratów oraz sromot-
nej przegranej w  mateczniku 
– jakim są Kiejdany – Partii 
Pracy, właśnie te trzy najwięk-
sze partie, rzec można, poszły 
po rozum do głowy. Zwołane 
po drugiej turze wyborów sa-
morządowych partyjne gremia 
rozliczały z wyborczego mara-
tonu swoich liderów i dowód-
ców sztabów wyborczych.

Spośród wymienionej trój-
ki, praktycznie najmniej bole-
śnie te rozliczenia przebiegały 
w szeregach socjaldemokra-
tów. Owszem, został odpo-
wiednio oceniony sztab wy-
borczy, ale kierownictwo 
partii nie musiało zbytnio po-
sypywać głowy popiołem, ani 
tym bardziej, myśleć o dymi-
sji. Cały ciężar „winy” spadł 
na głowy działaczy lokalnych: 
stolicy i mniejszych miast. 
Towarzysze mieli problem z 
uogólnieniem doświadcze-
nia, bowiem zawiodła zarów-
no „młodość” (w stolicy), jak i 
doświadczeni (Olita) wyjada-

cze partyjni. Więc partia po-
stanowiła, że po prostu musi 
sięgnąć po nowych ludzi i od-
powiednio ich promować, nie 
trzymając ciągle w cieniu „eta-
towych” reprezentantów.

O tym, że nie da się wy-
kreować lidera na pięć minut 
przed wyborami przekonali 
się na własnej skórze w stolicy 
konserwatyści. Jak i o tym, że 
młody kandydat na mera (w 
Kownie), nie zawsze ma być 
lepszy od starszego wiekiem. 
Jednak rozliczając partyjne 
góry z wyników wyborów to-
warzysze raczej nie byli skłon-
ni żądać dymisji wodza partii. 
Ale Andrius Kubilius niespo-
dziewanie sam się zdymisjo-
nował: zapowiedział, że nie 
będzie startował na szefa kon-
serwatystów podczas mających 
się odbyć niedługo wyborach. 
Nie poprzestał jednak i na tym, 
tylko na wzór niezbyt „demo-
kratyczny” nazwał następcę, 
którego chciałby widzieć na 
czele „swojej” partii. Zarów-
no taka „protekcja”, jak i (bo-
dajże w większej mierze) osoba 
– wnuk patriarchy konserwa-
tystów Vytautasa Landsbergi-
sa – wywołały w partii wielkie 
poruszenie. Co w sumie chyba 
wyjdzie jej na dobre, bowiem 
zmusiło do zadeklarowania 
swoich pozycji praktycznie 
większość członków tak zwa-

Ostatnie wybory samorządowe, które  
zaliczyliśmy na Litwie w pierwszej połowie 
marca, stały się dla partii politycznych  
swoistym sprawdzianem kondycji na  
półmetku mających się odbyć w 2016 roku 
wyborów parlamentarnych.

Jedynie dziesięć dni dzieli 
nas od przejęcia władzy w stolicy 
przez nową Radę miejską i mera. 
Liderzy samorządowych wybo-
rów w stolicy – Ruch Liberałów 
określili się co do tego, kto wraz 
z nimi będzie tworzył rządzącą 
koalicję. Do współrządzenia zo-
stali zaproszeni konserwatyści, 
socjaldemokraci, partia Porządek 
i Sprawiedliwość oraz ugrupowa-

W stolicy – przygotowania do przejęcia władzy

nie Lista Litwy. To ich przedsta-
wiciele Mykolas Majauskas, Juras 
Požela, Juozas Imbrasas i Darius 
Kuolys podpisali porozumienie 
w sprawie współpracy. Odpo-
wiednio przedstawiciele trzech 
największych koalicjantów (zdo-
byli najwięcej miejsc w Radzie) 
będą wicemerami: Linas Kveda-
ravičius (Ruch Liberałów), Val-
das Benkunskas (konserwatysta) 

oraz Gintautas Paluckas (socjal-
demokrata). 

Za jedno z priorytetowych 
swoich zadań nowy mer Remi-
gijus Šimašius uważał znalezie-
nie kandydata na stanowisko dy-
rektora administracji samorządu. 
Wbrew tradycji, kiedy to fotel dy-
rektora przypadał w udziale naj-
bardziej licznej i wpływowej partii 
– w ręku tego urzędnika jest skon-

centrowana dość duża władza i, 
oczywiście, pieniądze – mer-libe-
rał deklarował, że o kandydaturze 
ma decydować nie przynależność 
partyjna tylko zdolności w zarzą-
dzaniu oraz doświadczenie. Czy 
tym kryteriom odpowiada nowo 
mianowany dyrektor? Raczej tak, 
chociaż wiadomo, że na to pyta-
nie prawdziwą odpowiedź moż-
na będzie dać dopiero po tym, 
jak się wykaże pełniąc swe nowe 
obowiązki. Darius Aleknavičius 
(nowy dyrektor) dał się poznać 
jako zdolny kierownik Centrum 
Wystawienniczo-Konferencyj-
nego „Litexpo”. Jednak te dwa 
stanowiska, a i wymagania co do 
kompetencji  ich pełnienia, wszak 
się różnią. 

Nowo upieczeni koalicjanci 
podzielili też strefy wpływów oraz 
wybrali przewodniczących komi-
tetów. W nowej kadencji, która 
rozpocznie się w trzeciej dekadzie 
kwietnia, pieczę nad komiteta-
mi kultury, oświaty i sportu, śro-
dowiska, gospodarki i finansów, 
rozwoju samorządności i spraw 
wspólnot narodowych oraz po-
rządku publicznego obejmą li-
berałowie. Socjaldemokraci za-
dowolić się będą musieli jednym 
komitetem – zdrowia. Zaś kon-
serwatyści będą przewodniczy-

li takim dziedzinom jak usługi i 
gospodarka komunalna, rozwój 
miasta oraz komitetowi ds. spo-
łecznych.

Jak wiadomo, przed nową 
Radą oraz merem stoją nieła-
twe zadania, wśród których bo-
dajże najtrudniejszym jest spła-
canie długów oraz pozyskanie 
kolejnych tanich kredytów, bo-
wiem stolica jeszcze długo nie bę-
dzie mogła żyć na własny koszt.  
Prawda, jest nadzieja, że odpo-
wiednio dobre układy z rządem 
zaowocują tak upragnionym 
zwiększeniem kwot podatku od-
prowadzonego dla stolicy, która 
jest podstawowym dawcą środ-
ków do tej puli.

Wilnianie mają nadzieję, że 
nowej władzy, zgodnie z przed-
wyborczymi obietnicami, uda 
się rozwiązać problemy z trans-
portem publicznym i tak męczą-
cymi korkami oraz uporać się z 
problemem najwyższych w kra-
ju rachunków za ogrzewanie, ja-
kie muszą płacić mieszkańcy blo-
ków. To tej Radzie przyjdzie też 
dokończyć proces reorganizacji 
placówek oświatowych. Właśnie 
ta sprawa budzi największą troskę 
społeczności polskiej.   

Janina Lisiewicz
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nej „starej gwardii”. Wybory 
więc u konserwatystów mają 
szansę być naprawdę gorącymi, 
jak i trwająca dyskusja o tym, 
czy odnowa partii ma się wią-
zać z jej odmłodzeniem, czy też 
ma polegać na wypracowaniu 
nowych rozwiązań i „odświe-
żeniu” wartości, w tym chrze-
ścijańskich. Dość ostre pole-
miki w mediach dziś świadczą 
o tym, że o „jednomyślności” 
trzeba zapomnieć. 

Jednak największy prze-
wrót nastąpił po odbytych wy-
borach w Partii Pracy.  Prze-
grana byłej mer w Kiejdanach 
(skwitowana została przez 
architektę partii Wiktorasa 
Uspaskicha słowami, że na-
prawdę trzeba było się „po-
starać”, by doznać tej poraż-
ki), zero miejsc w stołecznym 
samorządzie, minimum miejsc 
w większych miastach, skandal 
w okręgu szyrwinckim i utrata 
pozycji m. in. w Święcianach 
zaowocowały dymisją partyj-
nej przywódczyni, spikerki 
Sejmu Lorety Graužinienė. 
Swoje odejście od steru partii 
jej liderka zadeklarowała nie 
czekając na partyjne rozlicze-
nie z działalności. Widocznie 
jednak zakulisowe rozmowy 
z towarzyszami i faktycznym 
przywódcą (Uspaskichem) nie 
musiały być zbyt miłe, skoro 
eksprzewodnicząca nie zjawi-
ła się na partyjnym forum. Do 
mającego się odbyć latem zjaz-
du Partii Pracy, wodze w swoje 
ręce na powrót przejął jej za-

łożyciel. Najwidoczniej stracił 
cierpliwość, jak i chęć do ob-
serwowania „eksperymentów” 
czynionych przez towarzyszy, 
więc postanowił sam pousta-
wiać towarzystwo.

Wraz z odejściem Lorety 
Graužinienė ze stanowiska 
szefowej partii oraz już  paru-
letniej nieobecności w kraju 
przywódczyni Drogi Odwagi, 
na Litwie nie mamy ani jed-
nego ugrupowania partyjne-
go, którym żądziłaby kobieta. 
Nie świadczy to zbyt dobrze 
o naszym poziomie równo-
uprawnienia, które jest ostat-
nio tak modne. Czy na czekają-
cych nas niebawem partyjnych 
zjazdach któraś z pań sięgnie 
po władzę wśród swoich towa-
rzyszy – trudno przewidzieć. 
Bodajże największe szanse ma 
w tym wyścigu konserwatyst-
ka Irena Degutienė, która, jak 
sama podkreśla, potrafiła być 
zarówno spikerką Sejmu, jak 
i stanąć na czele rządu, kiedy 
ten miał podejmować wcale 
niełatwe decyzje. Czy docenią 
to jej doświadczenie koledzy-
-mężczyźni i konserwatyści 
właśnie wykażą się najwięk-
szą „tolerancją”, można dziś 
jedynie zgadywać.

Tak samo zresztą, czy dla 
zwycięskiego (po wielce uda-
nych wyborach samorządo-
wych) Ruchu Liberałów uda 
się utrzymać dynamikę wzro-
stu popularności i w tak samo 
dobrej kondycji stanąć na star-
cie wyborów parlamentarnych. 

Pamiętając o tym, że mieliśmy 
cały szereg partii ze słowem 
„liberalizm” w nazwie, które 
się nam mnożyły i dzieliły nie 
zawsze zgodnie z zasadami li-
beralizmu oraz uwzględniając 
to, że w szeregach obecnych „li-
berałów” jest sporo osób ma-
jących ambicje bycia liderami, 
trudno wykluczyć prawdopo-
dobieństwo, że znów nie zrodzi 
się w czyjejś głowie pomysł za-
łożenia „własnej” partii, oczy-
wiście, liberalnej.

Mówiąc o partyjnych per-
turbacjach z przywódcami, pro-
mowaniem nowych liderów, po-
działem władzy, chciałoby się 
przypomnieć o sprawie bardzo 
dla ruchu partyjnego istotnej – 
ideologii. Dziś mamy prawdzi-
we pomieszanie z poplątaniem. 
Wśród socjaldemokratów rodzą 
się najbardziej „konserwatyw-
ne” idee, z kolei konserwaty-
ści miewają często ciągotki do 
socjalistycznych zagrań (w ro-
dzaju: zabrać jednym, by mieć 
co podzielić wśród innych), zaś 
liberałowie (tradycyjnie w świe-
cie reprezentujący interesy za-
możnych przedsiębiorców) są 
przez obywateli odbierani jako 
ci, co to mają być dobrymi dla 
wszystkich.

Cóż, widocznie 25 lat par-
tyjnego chowu nie jest wystar-
czającym okresem do dojrza-
łości politycznych ugrupowań. 
Na to musimy jeszcze zaczekać. 
Jak długo? 

Janina Lisiewicz     

W świąteczny czas Wielkanocy, wypełniony nadzieją budzącej się do życia wiosny, ży-
czę wszystkim Ludziom Dobrej Woli, Rodakom i litewskim Przyjaciołom Polski pogody w 
sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz tego, co najbardziej 
nam dzisiaj potrzebne – pokoju i szczęścia.

Jarosław Czubiński
Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej

Panie Prezesie Michale Mackiewicz
z Brazylii przesyłamy Panu oraz całemu Związkowi 

Wesołego Alleluja.
U nas, dyngusa już, niestety, nie ma.
 

BRASPOl - RS
Andre Hamerski

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, Zarząd 
Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej przesyła 
Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, szczęśliwych 
i wesołych świąt, wypełnionych radością, miłością i wiarą.

Juliusz Kirejczyk
prezes KPK OT

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Wam i Waszym 
najbliższym:

Słońca, gdy wokół pochmurno i czasu, którego wciąż brak,
uśmiechu, o który tak trudno, a który rozjaśnia nam świat,
miłości, co nie ustaje i wiary w każdy dzień,
ziemi, co bywa rajem, kiedy nam dobrze jest,
marzeń, co się spełniają i bliskich, co blisko są...
 

Tadeusz Adam Pilat
Szwecja - kwiecień 2015

Alleluja, głos ulata, 
Hen na wszystkie strony świata
a głosowi temu z wieży wtórzy serce co w cud wierzy
Miłych i radosnych Świąt Wielkanocnych i wszystkiego
dobrego dla Pana Prezesa i wszystkich Polaków za-

mieszkałych na Litwie
Anna Maria Sztaba, Wiceprezes USOPALu

Argentyna
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W TAK TRAGICZNY  
SPOSÓB ZOSTAŁA 
WYJAŚNIONA  
TAJEMNICA  
ZAGINIĘCIA  
KILKUNASTU  
TYSIĘCY OFICERÓW

Jeden z polskich history-
ków zbrodnię katyńską nazwał 
kluczowym momentem w dzie-
jach świata, ponieważ według 
niego, to wtedy powstał dwu-
biegunowy jego podział. Z ko-
lei ks. Zdzisław Peszkowski na-
zwał ją „przykładem perwersji 
prawnej”, bowiem do tej pory 
nie było na świecie takiej sytu-
acji, by przez tyle lat jakąś ma-
sową zbrodnią zajmowało się 
wiele trybunałów i mimo oczy-
wistych dowodów świat praw-
niczy nie uznał jej za zbrodnię 
ludobójstwa.

INTERESY PONAD 
WSZYSTKO

Katyń – szczególne miejsce w naszej historii

Katyń – szczególne miejsce w 
naszej historii, zaistniał też w 
tragicznym kontekście przed 
pięciu laty, kiedy w 70. rocznicę 
mordu katyńskiego pod Smoleń-
skiem uległ katastrofie samolot 
TU-154M, na pokładzie którego 
zginęło 96 osób. Wśród nich był 
ówczesny prezydent RP Lech Ka-
czyński wraz z małżonką, ostat-
ni prezydent RP na uchodźstwie 
Ryszard Kaczorowski, ministro-
wie, parlamentarzyści, dowód-
cy wszystkich rodzajów sił zbroj-
nych, księża, członkowie rodzin 
pomordowanych w Katyniu. 
Wypadek ten, który wstrząsnął 
nie tylko Polską, ale dosłownie 
całym światem, po raz kolejny 
zwrócił jego oczy w stronę ka-
tyńskiej tragedii. Tragedii, na 
którą cynicznie w okresie woj-
ny przymknęli oczy alianci, nie 
chcąc tracić w ZSRR sojuszni-
ka. Ujawnione tajne dokumen-
ty z brytyjskich archiwów świad-
czą o tym, że sprawcy zbrodni 
byli znani przywódcom państw 
Wielkiej Koalicji. Niestety, inte-
resy przeważyły ideał moralno-
ści i prawa. Dobitnie świadczy 
o tym oświadczenie sekretarza 
stanu ds. zagranicznych Edena, 

jakie złożył w Izbie Gmin w spra-
wie zerwania dyplomatycznych 
stosunków pomiędzy rządami 
sowieckim i polskim w dniu 4 
maja 1943 roku. „(...) Nie wi-
dzę potrzeby omówienia bez-
pośrednich przyczyn dyskusji. 
Chciałbym jedynie zwrócić uwa-
gę, jak to zresztą rządy Sowietów 
i Polski już uczyniły w swych pu-
blicznych oświadczeniach, na cy-
nizm, pozwalający hitlerowcom, 
którzy zamordowali setki tysięcy 
niewinnych Polaków i Rosjan na 
korzystanie z opowieści o mor-
derstwie masowym dla próby 
zakłócenia jedności Sprzymie-
rzonych. 

Rząd J. K. M. skierował od 
początku swe wysiłki na przeko-
nanie zarówno Polaków jak i Ro-
sjan, że nie powinni dopuścić, by 
te niemieckie zabiegi uzyskały 
chociaż pozór sukcesu. 

Dlatego dowiedział się z ubo-
lewaniem, że w konsekwencji 
apelu Rządu Polskiego do Mię-
dzynarodowego Czerwonego 
Krzyża, by przeprowadził do-
chodzenie w sprawie niemiec-
kich twierdzeń, Rząd Sowiecki 
czuł się zmuszony zerwać swe 
stosunki z Rządem Polskim. 

Rząd J. K. M. nie pragnie 
uczynić za ten rozwój kogokol-
wiek odpowiedzialnym z wyjąt-
kiem wspólnego wroga. Jedy-
nym jego pragnieniem jest, by 
te różnice zdań między dwoma 
narodami zjednoczonymi, moż-
liwie szybko zostały usunięte i by 
stosunki między Związkiem So-
wieckim a Polską zostały wzno-
wione na tej platformie współ-
pracy, która – mimo wszelkich 
trudności – została przez marsz. 
Stalina i przez gen. Sikorskiego 
stworzona i która okazała się 
tak korzystną dla sprawy Naro-
dów Zjednoczonych reprezentu-
jąc dalekosiężną doniosłość dla 
przyszłej pomyślności Europy. 

Prowadząc tę politykę, znaj-
duje się rząd J. K. M. naturalnie 
w jak najściślejszym kontakcie 
i współpracy z Rządem Stanów 
Zjednoczonych. Wierzą one, że 
racja stanu, która doprowadziła 
do zawarcia sowiecko-polskiego 
porozumienia z 30 lipca 1941 
roku, ponownie zwycięży tam, 
gdzie zwyciężyła poprzednio. 

Jedna rzecz co najmniej jest 
pewna – Niemcy nie mają pod-
staw do oddawania się nadziei, 
że ich manewry osłabią skoor-
dynowaną ofensywę Sprzymie-
rzonych lub wzmagającego się 
ducha oporu podbitych narodów 
Europy”. (Dziennik Polski, Lon-
dyn, 5 maja 1943 r.).

Pomimo tak mocnych słów, 
na procesie norymberskim 
Niemcy hitlerowskie nie zosta-
ły oskarżone o dokonanie mor-
du w Katyniu. Fakt ten w szeregu 
innych stał się kolejnym dowo-
dem, że nikomu w ówczesnym 
układzie sił nie zależało na ujaw-

nieniu prawdy o zbrodni katyń-
skiej, więc została nie nazwana. 
Zdawać by się mogło, że ówcze-
śni czołowi politycy byli goto-
wi – w imię swoich interesów – 
uwierzyć w cyniczne sławetne 
stwierdzenie Stalina o tym, że 
tysiące polskich oficerów... „ucie-
kło do Mandżurii”.

Tragedia, jaka rozegrała się 
po sowieckiej agresji na Polskę we 
wrześniu 1939 roku i dotyczyła 
losów kilkudziesięciu tysięcy naj-
lepszych synów narodu polskie-
go, przebijała drogę do świado-
mości świata przez kolejnych 70 
lat. Katyń zaistniał ponownie w 
świadomości milionów ludzi po 
katastrofie smoleńskiej. Niestety, 
nie stała się ona punktem zwrot-
nym w stanowisku Rosji wobec 
tej zbrodni, chociaż przywódcy 
jej składali deklaracje doprowa-
dzenia śledztwa w tej sprawie do 
końca i przedstawienia materia-
łów. Niestety, tak się nie stało. 
Mało tego, katastrofa smoleń-
ska stała się kolejnym progiem 
podziału pomiędzy Polską a Ro-
sją. Czy kiedyś Katyń i Smoleńsk 
przestaną być symbolami skraj-
nie perfidnego fałszowania histo-
rii, politycznego cynizmu i staną 
się jej kartą, która będzie służyła 
jako gorzka przestroga dla kolej-
nych pokoleń. Po to, by tak się 
stało, mamy obowiązek pamię-
tać i przypominać o tej zbrodni 
i zmowie wokół niej.

„ELEMENT  
PODLEGAJĄCY  
LIKWIDACJI”
Po wrześniowej agresji na Pol-
skę, w ZSRR powstał problem 
z ustosunkowaniem się do oko-

W tych kwietniowych dniach mija 75. rocznica zbrodni katyńskiej – 
mordu popełnionego na 22 tysiącach polskich oficerów,  
funkcjonariuszach policji i żołnierzach Korpusu Ochrony Pograni-
cza więzionych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie 
przez sowieckie NKWD. Zbrodni, która od momentu popełnienia aż 
po dziś dzień dzieli Polskę i były ZSRR, a obecnie Rosję, ponieważ 
ta ostatnia praktycznie nie przyznała swojej winy, nie wyraziła  
skruchy i nie doprowadziła sprawy badania tego aktu ludobójstwa 
do końca.

TA DROGA PROWADZI DO MIEJSCA UPAMIĘTNIENIA POMORDOWANYCH
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KATYŃ  
ZAISTNIAŁ  
PONOWNIE W 
ŚWIADOMOŚCI  
MILIONÓW LUDZI 
PO KATASTROFIE 
SMOLEŃSKIEJ

Katyń – szczególne miejsce w naszej historii
ło 250 tysięcy polskich jeńców. 
Powołany przez szefa NKWD 
organ ds. jeńców i internowa-
nych, zajął się tworzeniem sie-
ci obozów. Polityka, jaką podjęli 
Sowieci wobec wojskowych po-
legała na zwalnianiu szerego-
wych żołnierzy i odizolowaniu 
oficerów. W ten sposób znaleź-
li się oni w dwóch obozach w 
Starobielsku i Kozielsku. Z ko-
lei policjanci, funkcjonariusze 
korpusu ochrony pogranicza – 
w Ostaszkowie. Na początku 
1940 roku znalazło się w tych 
obozach ponad  6 tys. policjan-
tów i funkcjonariuszy oraz ok. 
8,4 tys. oficerów, w tym rezerwy 
– przedstawiciele inteligencji, 
ziemiaństwa, duchowieństwa. 
Była też spora grupa osób, któ-
re trafiły do więzień NKWD. O 
ich losach zadecydowało Biuro 
Polityczne KC WKP(b) 5 marca 
1940 roku. Opierało się ono na 
opinii wydanej wymienionym 
osobom przez Ławrientija Berię, 
który nazwał ich „zatwardziały-
mi wrogami władzy sowieckiej”, 
„niebłagonadiożnym elemen-
tem”, który nie da się „pierie-
wospitat’”. Szef NKWD polecał 
sprawę polskich jeńców rozpa-
trywać w trybie specjalnym i za-
stosować wobec nich najwyższą 
karę – rozstrzał. 

Ta zbiorowa kara miała być 
wyznaczona bez śledztwa i wy-
sunięcia oskarżenia. Najwyżsi 
ówcześni dygnitarze sowieccy: 
Stalin, Woroszyłow i Mołotow 
złożyli swe podpisy pod taką de-
cyzją.

Sowiecka machina śmierci 
zadziałała z zawrotną szybkością 
– już 3 kwietnia 1940 r.  rozpo-
częto likwidację obozów w Ko-
zielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie. „Likwidacja” trwała sześć 
tygodni. Egzekucji – strzału w 
tył głowy – dokonano na 4404 
oficerach z Kozielska w Katy-
niu. W więzieniu NKWD w 
Charkowie zamordowano 3896 
jeńców ze Starobielska. W Ka-
lininie rozstrzelano 6287 osób 
z Ostaszkowa. Ogółem zamor-
dowano 14587 osób, które po-
chowano w Piatichatkach (na 
przedmieściach Charkowa) i 
Miednoje.

 Z trzech obozów ocalało 
nieco ponad 400 osób, które 
znalazły się w tzw. przejściowym 
obozie, skąd zostały przewiezio-
ne do Griazowca. Zamordowa-
no również osoby przebywające 
w więzieniach NKWD na tere-
nach RP włączonych w skład 
Ukrainy i Białorusi, wśród któ-
rych byli urzędnicy, członko-
wie organizacji oraz inne tzw. 
„niebłagonadiożnyje lica”. Śla-
dy zbrodni były pedantycznie 
maskowane. Nie „zapomniano” 
również członków rodzin po-
mordowanych (około 61 tys.) 

– zostali oni wywiezieni z oku-
powanych przez Sowietów tere-
nów w głąb ZSRR.

Ujawnienie masowych gro-
bów w Katyniu nastąpiło po 
okupowaniu tych terenów przez 
Niemcy hitlerowskie, które po-
dały do wiadomości tę informa-
cję 11 kwietnia 1943 roku. Z ko-
lei sowiecka propaganda już po 
czterech dniach – 15 kwietnia –  
informowała, że polscy jeńcy, ja-
koby zatrudnieni na budowach, 
dostali się w ręce hitlerowców 
po wycofaniu rosyjskich wojsk 
i zostali zamordowani.   

W tak tragiczny sposób zo-
stała wyjaśniona tajemnica za-
ginięcia kilkunastu tysięcy 
oficerów, których usilnie po-
szukiwało polskie dowództwo, 
osobiście generał Władysław 
Anders, który na mocy porozu-
mienia pomiędzy Polską a ZSRR 
tworzył na jego terenie Polską 
Armię. 

Próby otrzymania informa-
cji na temat miejsca pobytu kil-
kunastu tysięcy wojskowych, 
m. in. czynione zarówno przez 
gen. Sikorskiego, ambasadora 
RP Stanisława Kota, były ko-
mentowane przez Sowietów w 
sposób zagmatwany: „popełni-
liśmy w stosunku do nich błąd” 
lub wręcz anegdotyczny: „ucie-
kli”. 

Tak np. na złożone 19 maja 
1942 roku przez ambasadę 
polską Memorandum w spra-
wie wykonania Protokołu Do-
datkowego do Układu Polsko-
-Sowieckiego z dnia 30 lipca 
1941 roku, w którym zazna-
czono: „(...) Aczkolwiek wła-
dze sowieckie są w posiadaniu 
dokładnych spisów swych by-

łych jeńców wojennych, którzy z 
nieznanych stronie polskiej po-
wodów, dotąd nie mogą powró-
cić pod swe sztandary bojowe, 
na życzenie władz radzieckich i 
dla ułatwienia odszukania zagi-
nionych oficerów – były złożone 
odpowiednie ich listy przez Na-
czelnego Wodza i Prezesa Rady 
Ministrów R. P. gen. Sikorskie-
go w dniu 3.XII.1941 oraz do-
wódcę P. S. Z. w ZSRR gen. An-
dersa, w dniu 18.III.1942. (...) 
Spisy powyższe zostały z dużą 
trudnością odtworzone z pamię-
ci przez nielicznych byłych jeń-
ców z Kozielska, Starobielska i 
Ostaszkowa, którym z różnych 
przyczyn – udało się uniknąć 
losu oficerów, wywiezionych z 
tych obozów przez władze ra-
dzieckie w r. 1940. (...) żaden 
z tych ludzi nie wrócił dotych-
czas do szeregów, ani też nie dał 
o sobie znaku życia (...)”. W so-
wieckim Aide-Memoire z dnia 
10 lipca 1942 r. znalazła się taka 
odpowiedź: „(...) Wiadomo, iż 
wielu obywateli polskich, któ-
rzy byli zwolnieni jeszcze przed 
wydaniem dekretu o amnestii, 
wyjechało z ZSRR do ojczyzny. 
Należy również zaznaczyć, że 
wielu obywateli polskich spo-
śród zwolnionych na podsta-
wie dekretu o amnestii uciekło 
za granicę, przy czym niektórzy 
z nich zbiegli do Niemiec (...) 
Wreszcie w związku z niezorga-
nizowanymi przejazdami w zi-
mie 1941 r. z północnych obłasti 
ZSRR do południowych, któ-
re nastąpiły wbrew wielokrot-
nym uprzedzeniom Ludowego 
Komisariatu, pewna część oby-
wateli polskich uległa w drodze 
chorobom i była wysadzona na 

rozmaitych stacjach, przy czym 
niektórzy z nich zmarli w dro-
dze. Wszystkie te okoliczności 
mogły naturalnie spowodować, 
że pewna liczba obywateli pol-
skich nie dała o sobie znać (...)”. 

Można tę korespondencję 
uznać za szczyt okrucieństwa 
i cynizmu.

Po komunikacie Niemiec o 
odkrytych miejscach mordu, 
rząd RP na uchodźstwie zwró-
cił się do Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża z prośbą o 
powołanie komisji do zbadania 
zwłok. 17 kwietnia 1943 roku 
strona polska złożyła oficjalną 
notę w Genewie (w tym samym 
czasie uczyniły to też Niemcy 
hitlerowskie, niemiecka propa-
ganda działała na skłócenie przy 
tej okazji sojuszników). 

Już po dwóch dniach strona 
sowiecka ostro zareagowała na 
wysuwane wobec siebie zarzuty 
i oskarżyła Polskę o poddanie się 
goebbelsowskiej propagandzie 
oraz wykorzystała tę sytuację 
do zerwania stosunków dyplo-
matycznych z rządem w Lon-
dynie w nocy z 25 na 26 kwiet-
nia 1943 roku. Ponadto Stalin 
osobiście oskarżył Polski rząd 
przed Churchillem i Roosevel-
tem o działania wrogie wobec 
ZSRR. 

Ani praca i wnioski między-
narodowej komisji lekarskiej, 
świadectwa neutralnych dzien-
nikarzy, prace polskiego Czer-
wonego Krzyża świadczące o 
dokonaniu mordu w Katyniu 
na wiosnę 1940 roku nie zo-
stały wykorzystane przez opi-
nię światową dla potępienia 
sowieckiej zbrodni. Na proce-
sie w Norymberdze postawio-
no ten zarzut Niemcom hi-
tlerowskim, jednak niemieccy 
zbrodniarze wojenni nie zostali 
uznani winnymi mordu katyń-
skiego. Z kolei tworzone przez 
władze ZSRR komisje udowad-

niały, że to Niemcy dopuścili 
się zarówno mordu, jak i falsy-
fikacji dowodów rzeczowych. 
Jak już zaznaczyliśmy na po-
czątku, alianci nie przyczyni-
li się do odkrycia winowajców 
zbrodni.

Tragedia ofiar Katynia do-
datkowo polegała na tym, że 
ich rodzinom nie tylko nie po-
zwolono wspominać swoich bli-
skich, ale byli oni poddawani 
represjom, niszczono wszelkie 
ślady pamięci o ofiarach. Do-
piero w latach 80. ubiegłego 
stulecia prawda o Katyniu po-
woli się przebijała do szerszej 
świadomości społeczeństwa pol-
skiego, chociaż jeszcze podczas 
wydarzeń 1956 roku poruszano 
sprawę mordu oficerów. Już w 
wolnej i niepodległej Polsce, po 
wyborach 1989 roku powstały 
Rodziny Katyńskie, a Komitet 
Rodzin Katyńskich prowadził 
pracę nad ujawnieniem prawdy 
i godnym upamiętnieniem ofiar. 
Katastrofa smoleńska stała się 
kolejnym tragicznym znakiem 
w historii odkrywania prawdy 
o Katyniu. 10 kwietnia uczci-
my pamięć tych, którzy przed 
10 laty oddaniem hołdu bestial-
sko pomordowanym synom na-
rodu, chcieli światu tę prawdę 
odsłonić. 

Opracowała  
Janina Lisiewicz

TE KRZESŁA ZOSTAŁY WOLNE. LUDZIE, KTÓRZY MIELI JE ZAJĄĆ ZGINĘLI POD SMOLEŃSKIEM
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                                                                                      Toronto 23 marca 2015 r. 
 
Szanowni Państwo,  
 
(Dot. Komisji Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków,) 
 
W naszych uwagach do` `Rządowego Programu Współpracy z polską Diasporą 
na lata 2015-20`` sygnalizowaliśmy potrzebę polonijnego, skoordynowanego z 
władzami RP, programu Polskiej Polityki Historycznej. Jednym z jej 
elementów, jest zagadnienie Propagowania i Obrony Dobrego Imienia Polski i 
Polaków, gdzie istotnym wyrazem tego są organizowane corocznie, przez 
środowiska polonijne, obchody ważnych uroczystości rocznicowych.  
Niedawno, 1 marca, w Kanadzie obchodzono Dzień Pamięci o Żołnierzach 
Niezłomnych (Wyklętych). 12 kwietnia będą obchodzone rocznice Zbrodni 
Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. W maju obchodzimy 224 rocznicę 
uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji, Konstytucji 3 maja. 23sierpnia po 
raz kolejny będzie obchodzony ``Black Ribbon Day`` przypominający 
podpisanie paktu Ribbentrop –Mołotow. Od 2009 roku uchwałą kanadyjskiego 
Parlamentu, dzień ten jest obchodzony, jako Dzień Pamięci o Ofiarach 
Komunizmu i Nazizmu. W listopadzie zawsze spotykamy się na 
uroczystościach święta Odrodzenia Polski.  
 
Nasze tradycyjnie czczone i obchodzone święta katolickie, nasze zwyczaje, 
organizowane patriotyczne uroczystości rocznicowe, są istotną częścią 
zachowania i utrzymania naszej polskiej tożsamości narodowej, bardzo ważnej, 
zwłaszcza dla nas żyjących poza granicami Polski. Są to także, elementy 
łączące wszystkie środowiska Polonii i Polaków poza granicami kraju. 
Zachęcamy wszystkich do organizowania tych ważnych uroczystości 
rocznicowych i będziemy dzielili się materiałami mogącymi pomoc w 
organizowaniu tych uroczystości. W załączeniu kilka okolicznościowych 
publikacji. 
  
Z wyrazami szacunku, 

 
Przewodniczący Rady 

Już po raz 16. zgromadzili się 
na wielkanocnym posiłku w nie-
dzielę w Central Parku na Man-
hattanie amerykańscy Polacy. 
Uczestniczyło w nim w tym roku 
ponad 350 osób. Spotkanie przy-
ciągnęło także wielu Amerykanów.

„Jesteśmy tutaj co roku, żeby 
się lepiej poznać; żebyśmy od 
siebie nie odchodzili, ale wspól-
nie się trzymali. W Ameryce li-
czy się tylko praca, praca, praca. 

Zbyt wielu ludzi zapomina o na-
szych obrzędach, zwyczajach” 
– powiedziała PAP współorga-
nizatorka wydarzenia Elżbieta 
Święszek-Szarejko.

Tradycją spotkań zwanych 
wielkanocnymi śniadaniami, 
chociaż zaczynają się po po-
łudniu i trwają do wieczora, 
jest święcenie pokarmu. Są też 
konkursy, m.in. na najbardziej 
efektowny kapelusz i strój świą-

teczny. Rozbrzmiewają znane 
polskie piosenki i pieśni. Dzie-
ci toczą jajka, szukają pisanek.

Animatorom wielkanocnych 
spotkań zależy na tym, by mia-
ły one charakter świąteczny, a 
jednocześnie kulturalny, patrio-
tyczny i integracyjny. Ludzie 
przychodzą odświętnie ubrani, 
przynoszą udekorowane koszy-
ki z pisankami, ciastem i wędli-
ną. Wydarzenie wspierają po-

lonijne firmy, a plastycy oferują 
jako nagrody dla zwycięzców 
konkursów swe prace.

Według Święszek-Szarejko, 
gdy na polonijne wystawy czy 
koncerty w Nowym Jorku przy-
chodzi określona grupa, tych sa-
mych najczęściej osób, w Central 
Parku jest inaczej. Świąteczne 
spotkania są przeglądem różnych 
środowisk. Jako że odbywają się w 
uczęszczanym przez tłumy miej-
scu, wciąż pojawiają się nowi lu-
dzie. Przypadkowi przechodnie 
często na dobre zostają.

Pod pomnikiem Jagiełły nie 
brak w Wielkanoc Polaków z 
Polski. Czasem zaglądają wybit-
ni artyści, jak Urszula Dudziak 
czy Adam Makowicz. Częstym 
gościem jest dudziarz, Szkot 
polskiego pochodzenia Robert 
T. Raczkowski, który w charak-
terystycznym stroju grając na 
swym instrumencie stanowi i 
dla zgromadzonych, i dla spa-
cerowiczów dodatkową atrakcję.

Jedną z uczestniczek śnia-
dania, a zarazem kapeluszowe-
go konkursu była w niedzielę 
Ewa Sims.

„Uroczystość przy naszym 
królu to typowe polskie, radosne 

święto. Jesteśmy tutaj wszyscy 
przyjaciółmi. Także Ameryka-
nie widząc jak spędzamy Wiel-
kanoc, cieszą się razem z nami” 
– zauważyła Polka.

Dla organizatorów przedsię-
wzięcia obecność Amerykanów 
jest tym bardziej cenna, że ci są 
skorzy dowiedzieć się czegoś o 
Polsce. Robią zdjęcia, interesują 
ich polskie tradycje. Przyczynia-
ją się do przełamania nie całkiem 
jeszcze wygasłych stereotypów. 
Pojawiają się też w kolejnych la-
tach, potrafią powiedzieć „dzień 
dobry” lub „do widzenia”.

W tym roku jeden z amery-
kańskich przechodniów przy-
łączył się do zgromadzonych, 
śpiewał i grał na gitarze. Inny w 
rozmowie z PAP nie krył zado-
wolenia, że natrafił przypadko-
wo na tak ciekawe wydarzenie.

„Jestem w Nowym Jorku od 
36 lat. Po raz pierwszy znala-
złem się w tym gronie. Jest to 
piękna tradycja, niezwykli, im-
ponujący i przyjaźni ludzie, a 
także świetne jedzenie” – mówił 
Herman Sebek.

Andrzej Dobrowolski 
(PAP)

Polskie śniadanie w Nowym Jorku

WYMIANA LEGITYMACJI

Biuro Związku Polaków na Litwie informuje, 
że zarówno poszczególne oddziały i koła, jak 
też każdy z członków ZPL osobiście, zgła-
szając się do Biura Zarządu Związku (Dom 
Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 308 we 
środy i czwartki od godz. 11.00 do 16.00), 
o ile  ma opłacone składki, może otrzymać 
nową legitymację członkowską. Zapraszamy.

Z okazji Pięknego Jubileuszu Szanowne-
mu Panu Jerzemu JELEŃSKIEMU szczere 
życzenia wszelkich łask Bożych, długich 
lat życia w zdrowiu i w otoczeniu ro-
dziny i przyjaciół, dni pełnych słońca i ra-
dości. Niech każdy obrót kalejdoskopu czasu 
przynosi radość życia...

Słuchacze Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie

Z okazji Pięknego Jubileuszu słuchaczce 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Szanownej Pani Jadwidze PROWŁOC-
KIEJ moc serdecznych życzeń: niewy-
czerpanej energii w pracy społecznej, trwa-
łego zdrowia na długie lata, miłości i szczęścia 
wśród najbliższych oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Soleczni-
kach

Wszyscy, którzy są szczęśliwi nie zawsze 
muszą mieć wszystko co najlepsze, ale pró-
bują ze wszystkiego, co spotykają na swo-
jej drodze, zrobić najlepsze.

Z okazji Pięknego Jubileuszu Szanownej 
Longinie PIETKIEWICZ życzymy: długich lat 
życia przepełnionych zdrowiem i szczęściem, dni 
pełnych radości i miłości bliskich osób oraz błogosławień-
stwa Bożego.

Przyjaciółki Fescia, Felicja i Weronika

 Jan Cytowski Przewodniczący Rady
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Konkurs poświęcony 25-leciu  

Klubu Sportowego Polaków na Litwie  
„Polonia” i KS „Polonia” Wilno

W roku 2015 klub sportowy „Polonia” Wilno, jako spadkobierca i kontynuator działalności 
swego poprzednika – Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”, organizuje obchody jubi-
leuszu jego 25-lecia. Z tej właśnie okazji rozpisujemy niniejszy konkurs, polegający na przepyta-
niu rodaków z wiedzy o polskim sporcie na Litwie, a w szczególności – o dziejach Jubilata. Składa 
się nań 25 poniższych pytań:

1. Od odzyskania przez Polskę Niepodległości w roku 1918 do wybuchu II wojny światowej Wilno 
wcale nie było białą plamą na jej sportowej mapie, co ujawniało się m. in. poprzez działalność tu klu-
bów sportowych. Prosimy o podanie nazw paru takowych.

2. Po wybuchu II wojny światowej do obrony Ojczyzny od faszystowskich najeźdźców stanęli też 
wywodzący się z Litwy sportowcy-Polacy oraz działacze sportowi, a niejeden przypłacił to życiem. Wy-
mień dwóch-trzech poległych z imion i nazwisk.

3. Gdy po zmowie w Jałcie Polski u nas nie stało, na tzw. repatriację do Macierzy zdecydowali się 
takoż ci, którzy później, startując z orzełkami na koszulkach, zdeptali najwyższy stopień olimpijskiego 
podium. Kto z naszych krajanów dostąpił tego zaszczytu?

4. Pozostali na terenie Litwy sowieckiej rodacy nie dawali za wygraną również w rywalizacji spor-
towej, sięgając po tytuły mistrzów Związku Sowieckiego, Europy, świata, a nawet Igrzysk Olimpijskich. 
Przywołaj ich co najmniej pięciu z imion i nazwisk.

5. Nim na fali naszego narodowego odrodzenia u schyłku lat 80. ubiegłego stulecia powstał Klub 
Sportowy Polaków na Litwie „Polonia”, grupa entuzjastów sportu zorganizowała I Zimowe Igrzyska 
Polaków na Litwie. Gdzie i kiedy się odbyły?

6. Kto był gościem honorowym tych batalii na śniegu i lodzie?
7. Najlepsi na Igrzyskach dostąpili zaszczytu reprezentowania naszych barw na II Światowych 

Zimowych Igrzyskach Polonijnych w Zakopanem. Że w rywalizacji tej nie byli wyłącznie statystami, 
świadczą zdobyte medale. Ile ich i jakich barw znalazło się we wspólnej skarbonce?

8. W dniach 23-25 czerwca 1989 roku miał miejsce I zlot turystyczny Polaków na Litwie. Gdzie się odbył?
9. Autorem zlotowego godła jest śp. plastyk Aleksander Żyndul. Co na nim się znalazło?
10. Która ze zlotowych drużyn wpisała się na listę zwycięzców?
11. Gdzie i kiedy odbyło się zebranie założycielskie Klubu Sportowego Polaków na Litwie „Polonia”?
12. Jego gościem honorowym, a zarazem matką chrzestną klubu była legendarna polska lekkoatlet-

ka. O kim mowa?
13. Kto został pierwszym prezesem nowo powstałego klubu?
14. Czyj wizerunek widniał w godle KSPL „Polonia”, a obecnie zdobi logo KS „Polonia” Wilno? 
15. Latem 1990 roku w Stalowej Woli odbyły się I Polonijne Piłkarskie Mistrzostwa Świata, w któ-

rych rewelacyjnie wypadła jedenastka KSPL „Polonia”, sięgając po złote medale. Kto był jej rywalem 
w finale i jakim wynikiem zakończyło się to spotkanie?

16. Kto był kapitanem, a kto – trenerem zwycięskiej drużyny?
17. Latem 1991 Kraków gościł VII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne. Nasza 30-osobowa ekipa 

zdobyła na nich 1 złoty, 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Komu i w jakiej dyscyplinie przypadł krążek z 
najcenniejszego kruszcu? 

18. W dniach 17-19 stycznia 1992 w Suderwie z inicjatywy KSPL „Polonia” rozegrano II Zimowe 
Igrzyska Polaków na Litwie. Swą obecnością zaszczyciła je wilnianka z urodzenia, srebrna medalistka 
Igrzysk Olimpijskich w Squaw Valley w łyżwiarstwie szybkim. Kto to był?

19. Kiedy i w jakich okolicznościach Klub Sportowy Polaków na Litwie „Polonia” zmuszony został 
zawęzić działalność do obrębu stolicy Litwy?

20. Kto od tamtego czasu po dzień dzisiejszy dzierży ster prezesa KS „Polonia” Wilno?
21. O największe sukcesy dla naszego klubu postarali się piłkarze. Dokonali oni nie lada wyczynu: 

wygrywając cztery razy z rzędu rywalizację podczas Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych. Prosimy o 
podanie dat tych sukcesów?

22. Prowadzona przez Wiktora Filipowicza i Romualda Kuncewicza drużyna dzielnie też radziła w 
litewskich rozgrywkach. W którym roku wywalczyła ona historyczny awans do I ligi?

23. Kiedy przy Wileńskim Progimnazjum im. św. Jana Pawła II została uruchomiona sekcja tramp-
karzy KS „Polonia” Wilno?

24. Nasz klub jest organizatorem dorocznych zawodów (w roku bieżącym odbyła się już 20. z kolei ich 
edycja), które od lat 10 rozgrywane są w sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie. O jaką dyscyplinę chodzi?

25. Darząc szczególną troską zdrowie i tężyznę fizyczną młodzieży, KS „Polonia” Wilno z wielkim 
powodzeniem organizuje rozgrywki szkolnej ligi siatkarek. Skąd pochodzi drużyna, której tego roku wy-
padnie bronić tytułu mistrzowskiego?

Zdając sprawę ze skali trudności konkursu, jego ewentualnym uczestnikom podpowiadamy, 
że w odpowiedzi na niejedno pytanie może być pomocna wydana z okazji 15-lecia klubu książka 
pt. „Do mety Wilią znaczonej. Sport polski na Litwie: historia i teraźniejszość”, którą można na-
być w księgarni zlokalizowanej w Domu Kultury Polskiej. Wypada też zaglądnąć na stronę inter-
netową klubu: www.kspolonia.lt.

Grono laureatów utworzą ci, co pomyślnie się uporają z największą liczbą pytań (w przypadku 
ich zbieżnej liczby o zwycięzcach zadecydują natomiast terminy nadesłania odpowiedzi). Zostaną 
oni nagrodzeni 20 cennymi upominkami, ufundowanymi przez Polski Komitet Olimpijski. Dobry 
prognostyk wieści, że wręczy je m. in. któraś z wielkich gwiazd polskiego sportu.

Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpi 18 kwietnia br. i stanie się częścią składową gali, 
poświęconej ćwierćwieczu powstania KSPL „Polonia”.

Odpowiedzi w terminie do 10 kwietnia 2015 należy przesłać na adres klubu: 03202 Wilno, ul. 
Naugarduko 76, Dom Kultury Polskiej z dopiskiem na kopercie „Konkurs sportowy” albo drogą 
mailową: kspolonia@gmail.com. W celu bardziej operatywnego kontaktu prosimy o konieczne 
podanie własnych namiarów telefonicznych.

Gorąco zachęcając miłośników sportu (i nie tylko!) do udziału, życzymy powodzenia!

KS „Polonia” Wilno

Przypominamy, że środki finansowe na odbudowę miej-
sca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można wpła-
cić 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

PLEBISCYT HISTORYCZNY  
– WYBIERAMY  

POLSKIEGO BOHATERA  
DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ!

W maju będzie obchodzona 70. rocznica zakończenia drugiej wojny 
światowej. Z tej okazji zapraszamy do udziału w plebiscycie na najwięk-
szego narodowego bohatera konfliktu, który tak boleśnie doświadczył 
Polskę i jej mieszkańców. Wybór nie jest łatwy, bo trudno porównać oso-
by umiejętnie dowodzące wojskiem i np. ludzi którzy ratowali Żydów, 
za co w okupowanej Polsce groziła kara śmierci. Jednocześnie to okazja 
do zadumy nad wojennymi losami naszego narodu i meandrami zbio-
rowej pamięci, na którą wpływały i wpływają polityka, nauka, kultura. 

Organizatorem plebiscytu jest redakcja magazynu „Mówią wieki”, 
a patronat nad nim objęło Muzeum Historii Polski i portal historycz-
ny dzieje.pl.

Na pewno bardzo wielu Polaków zasłużyło na miano wojennego 
bohatera. Nie jesteśmy w stanie uhonorować wszystkich. Prezento-
wana lista kandydatów ogranicza się do 30 nazwisk – swój głos można 
oddać m.in. na Władysława Andersa, Henryka Dobrzańskiego  „Hu-
bala”, Stanisława Marusarza, Jana Piwnika „Ponurego”, Władysława 
Sikorskiego, św. Maksymiliana Marię Kolbego, Irenę Sendlerową czy 
Elżbietę Zawacką „Zo”.

Pełna lista kandydatów wraz z opisami jest dostępna na stronach in-
ternetowych www.muzhp.pl i www.mowiawieki.pl oraz w marcowym 
numerze Magazynu Historycznego „Mówią wieki”.

Głosy można przesyłać do 10 kwietnia 2015 roku na kartkach pocz-
towych na adres: Redakcja „Mówią Wieki”, ul. Bema 87, 01-233 War-
szawa (z dopiskiem „Polski bohater drugiej wojny światowej”) lub pocz-
tą elektroniczną na adres bohater@bellona.pl. 

Organizator dopuszcza głosowanie na trzy postacie z listy (każdej 
zaliczany jest jeden głos). Można także zgłosić jednego kandydata spo-
za listy wraz z krótkim uzasadnieniem.

Wśród osób, które wezmą udział w plebiscycie, rozlosowanych zo-
stanie 15 zestawów książek historycznych oraz gadżety (m.in. USB i 
koszulki). Wyniki zostaną ogłoszone w numerze majowym „Mówią 
wieki” oraz na stronach www.mowiawieki.pl i www.muzhp.pl.
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Podzielamy ból  
i składamy szczere wyrazy współczucia 

Witoldowi Korczyńskiemu 
z powodu śmierci 

Matki
Koledzy z chóru „Echo”  

przy kościele pw. św. Rafała Archanioła

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Państwo za-

prenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie całej Litwy 
na 2015 rok. Prenumerata na maj będzie trwała do 22 kwietnia. Chcemy zaznaczyć, że 
nadal gazeta będzie bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują 
opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wy-
dania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku 
Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na 

Litwie osobiście, a także koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach gazety 
zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia 
czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzę-
dy, organizacje bądź osoby prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszaga-
zeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Szanowni Absolwenci XX promocji Szkoły Peda-
gogicznej w Nowej Wilejce – lata nauki 1961-1965, 
wychowankowie pani Haliny Kulbickiej i pana Wacła-
wa Mozyry. Z okazji jubileuszu 50-lecia ukończenia 
szkoły, 30 maja br. organizujemy spotkanie naszego 
rocznika. Wszystkich kolegów prosimy o kontakt pod 
nr. telefonu: 860440719; 2774402; 867122696.   

Projekt jest współfinansowany ze  
środków finansowych otrzymanych od 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 
ramach konkursu na realizację zadania 
„Współpraca z Polonią i Polakami za 
granicą w 2015 r.”

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. 

Wyrazy szczerego współczucia 

Zofii Bartoszewicz 
z powodu śmierci 

siostry Marii 
składają weterani zespołu „Wilia”

Wyrazy współczucia z powodu śmierci 
wieloletniej, aktywnej członkini 

koła ZPL „Grzegorzewo”

Henryki Leonowicz 
składamy 

rodzinie i bliskim
członkowie koła ZPL „Grzegorzewo”


