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Chociaż tego roku obchodzimy znamienną rocznicę – 70 lat odkąd dobiegła końca  
II wojna światowa i, wydawałoby się, świat miał wystarczająco czasu na  
przeanalizowanie terminów zbrodni i kary, nazwanie agresorów i ofiar, uściślenia  
terminów wyzwolenie i okupacja, to, niestety, tak nie jest. Po prawie trzech czwartych 
wieku, nieznana jest dokładna liczba ofiar tej sześcioletniej zbrodniczej awantury  
(rozbieżności w ocenie strat sięgają niejednego miliona). Mało tego, nie ma zgody  
nawet wśród byłych sojuszników, który z majowych dni: 8 czy 9 maja – przez jednych 
ogłaszany jako dzień zwycięstwa, a drugich – zakończeniem działań wojennych – ma być 
tym prawdziwym końcem wojny, kiedy Europa przestała być zabijana i zabijać.  
Europa, owszem fetowała w tych majowych dniach kapitulację Niemiec hitlerowskich, 
ale II wojna światowa zakończyła się po zrzuceniu bomb atomowych na Hiroszimę i  
Nagasaki i kapitulacji Japonii 2 września 1945 roku. Trwała równo 6 lat. Odcinając się 
od politycznych sporów, interesów wielkiej polityki i propagandowego jazgotu, wydaje 
się, po siedemdziesięciu latach jesteśmy zgodni tylko w jednym – poległym należy się 
hołd. Wszystkim. Szczególny tym, którzy bezbronni ginęli z rąk zbrodniarzy. Miejscem 
wielkiego bólu i brutalnego świadectwa tego, jaki los mogą zgotować ludzie sobie  
nawzajem są Ponary. Właśnie tu, w dniu 8 maja składane wieńce, kwiaty i palące się 
znicze miały świadczyć o tym, że pamiętamy o ofiarach. A skoro pamiętamy, to zdrowy 
rozsądek nakazuje czynić wszystko, by nie było powtórki z wydarzeń sprzed siedmiu 
dziesięcioleci.
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Hołd poległym

HOŁD POLEGŁYM ODDAJĄ PRZEDSTAWICIELE ZPL W KWATERZE POLSKIEJ W PONARACH

TAJNE ZAŚWIADCZENIA 
– ULUBIONA BROŃ
pani prezydent. Szczególnie w stosunku 
do Partii Pracy, chociaż nie tylko, jeżeli 
przypomnimy sobie nie tak znów dawne 
zagrania z wiceministrami, którzy musieli 
in corpore pójść na zieloną trawkę, bo-
wiem w tajnych zaświadczeniach służb 
specjalnych znalazły się dla nich nie-
pomyślne wieści. Tym razem poszło o 
kandydata na ministra oświaty z ramie-
nia tejże, mocno przez panią prezydent 
cenzurowanego ugrupowania, czyli Par-
tii Pracy. Chociaż, rzec można, już na 
początku partia miała przerąbane, bo 
Dalia Grybauskaitė życzyła sobie trójki 
kandydatów, a dostała – jednego. Wła-
śnie pana Gedvilasa, byłego marszałka 
Sejmu, którego na stanowisko ministra 
oświaty i nauki – zgodnie z procedurą – 
zaproponował premier. Pani prezydent 
długo nie czekając wybuchła prawdziwą 
lawiną bardzo ostrych słów pod adre-
sem kandydata oraz… premiera, twier-
dząc, że zawarte w tajnym zaświadcze-
niu służb specjalnych informacje, pod 
żadnym pozorem nie pozwalają rozwa-
żać tej kandydatury. Premiera zbeszta-
ła zaś za to, że śmiał zlekceważyć „ta-
aką” informację. Premier okazał się w 
dość głupiej sytuacji, bo tajny dokument, 
owszem, czytał, ale żadnego krymina-
łu w nim nie dostrzegł.  No i wychodzi 
na to, że albo premier i pani prezydent 
otrzymali zaświadczenia o różnej treści 
(praktycznie nie jest to możliwe), czy też 
premier nie bardzo dobrze sobie radzi 
z czytaniem i rozumieniem tekstu (zda-
rza się to uczniom nawet na maturze), 
albo ma tak niskie morale, że poważne 
występki nie robią na nim wrażenia. W 
mediach zapstrzyło od domysłów, o co 
by mógł być oskarżony były marszałek 
Sejmu. Pana Gedvilasa nerwy całkiem 
puściły i oznajmił, że będzie dochodzić 
honoru w sądzie, o ile się nie dowie on, 
jak też wszyscy obywatele, co jest w 
tych papierach. Ciekawie kogo: panią 
prezydent czy też specjalne służby ma 
zamiar oskarżyć. Gubiąc się w domy-
słach, co mógł tak ważnego przega-
pić w niezbyt obszernym dokumencie, 
premier z kolei doszedł do wniosku, że 
widocznie przedstawiciel specjalnych 
służb poinformował o grzechach Gedvi-
lasa panią prezydent ustnie. Więc on z 
kolei by chciał, by też jemu tę informację 
przekazał, ale nie na uszko, tylko akurat-
nie spisaną. Bo z czym pójdzie do sądu, 
jak Gedvilas i jego oskarży o szarganie 
dobrego imienia. Zabawa docierania do 
sedna „zaświadczeniowej afery” trwa na 
całego. To nic, że rok szkolny się koń-
czy,  pieniądze europejskie trzeba dzielić. 
Oświata, zaczeka, niech pójdzie sobie 
na wakacje. A pani prezydent musi wal-
czyć. Taki skądinąd bolszewicki zwyczaj.
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NA WSZYSTKICH 
FRONTACH ORAZ 
STAWIALI ZBROJNY OPÓR 
OKUPANTOM NA TERENIE 
KRAJU

Hołd poległym

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI...
W miniony piątek przedstawi-
ciele Związku Polaków na Li-
twie wraz z prezesem ZPL, po-
słem Michałem Mackiewiczem, 
prezesem Trockiego Oddziału 
Rejonowego ZPL, wicemar-
szałkiem Sejmu RL Jarosławem 
Narkiewiczem, wiceprezes ZPL, 
prezes Święciańskiego Oddzia-
łu Rejonowego Ireną Bejnar, 
wiceprezes Wileńskiego Rejo-
nowego Oddziału, mer rejonu 
wileńskiego Marią Rekść, pre-
zes Wileńskiego Oddziału Miej-
skiego Alicją Pietrowicz, wice-
prezesem ZPL Włodzimierzem 
Sieniuciem przybyli do Ponar, 
by tu, w miejscu zagłady przez 
hitlerowskich oprawców i ich 
miejscowych pomagierów, tzw. 
strzelców ponarskich około stu 
tysięcy niewinnych ofiar oddać 
im hołd.

W ponarskich dołach miej-
sce wiecznego spoczynku zna-
lazło ponad 70 tysięcy osób na-
rodowości żydowskiej (w tym 
obywateli Polski); rozstrzeli-
wano tu Polaków – członków 
organizacji konspiracyjnych, 
zakładników, wśród których 
znaleźli się zarówno wybitni 
uczeni, księża, jak i młodzież 
szkolna; rosyjskich jeńców wo-
jennych; działaczy antyhitle-
rowskich różnych narodowości.

Wieńce zostały złożone przy 
pomnikach upamiętniających 
pomordowanych Żydów, ofiary 

W dniu 8 maja – obchodząc 70. rocznicę zakończenia działań wojen-
nych w Europie –  przedstawiciele Związku Polaków na Litwie odda-
li hołd ofiarom II wojny światowej w Ponarach oraz w Alei Pamięci 
Narodowej w Zułowie. 

faszystowskiego terroru oraz w 
kwaterze polskiej, gdzie po za-
paleniu zniczy odmówiono mo-
dlitwę za dusze zmarłych. 

W Zułowie, w Alei Pamię-
ci Narodowej, oddano hołd 
pamięci rodaków przy stelach 
ustawionych ku czci obroń-
ców Westerplatte, ofiar zbrod-
ni katyńskiej, generała Włady-
sława Andersa i jego żołnierzy 
poległych pod Monte Cassino, 
żołnierzy-Polaków walczących 
w formacjach wojskowych na 
Wschodzie, uczestników ope-
racji „Ostra Brama”, generała 
Aleksandra Krzyżanowskiego 
„Wilka”, uczestników Powsta-
nia Warszawskiego, pomordo-
wanych w Ponarach, podczas 
Rzezi Wołyńskiej  oraz zesłań-
ców- Sybiraków. Dziesięć z dwu-
dziestu znajdujących się tu stel 
i szumiących dębów – to świa-
dectwa pamięci o żołnierzach 
i ofiarach II wojny światowej, 
podczas której Polacy walczyli 
na wszystkich frontach oraz sta-
wiali zbrojny opór okupantom 
na terenie kraju.   

SŁAWETNY PAKT –  
ZMOWA AGRESORÓW
70. rocznica zakończenia dzia-
łań wojennych w Europie, w 
związku z aneksją Krymu i dzia-
łaniami wojennymi na Ukrainie, 
nie stała się powodem do wspól-
nych obchodów tej znamiennej 
daty przez byłych sojuszników, 

ale swoistym detonatorem, któ-
ry spowodował dyskusje o praw-
dziwej roli agresorów i wyzwoli-
cieli w teatrze działań II wojny 
światowej. 

Współczesna Rosja, przypi-
sująca sobie rolę głównego po-
skromiciela Niemiec hitlerow-
skich, stara się zapomnieć o 
tym, że to właśnie ona jest spad-
kobierczynią ZSRR, który pod-
pisał z Niemcami pakt Ribben-
trop-Mołotow, na mocy tajnych 
protokołów którego podzielono 
strefy wpływów. Z późniejszym 
wrogiem, wobec którego została 
w 1941 roku ogłoszona wielka 
wojna ojczyźniana, ZSRR po-
dzielił Polskę, pozyskał wpły-
wy, a po roku anektował kraje 
bałtyckie. I jeżeli Niemcy, po 
przegraniu wojny dokonali re-
wizji swojej polityki i przyzna-
li agresję, to ZSRR, a dziś jego 
spadkobierca – Rosja, nadal nie 
chce przyznać, że wprowadze-
nie wojsk 17 września na tery-
torium Polski, było okupacją, 
tak samo jak zmuszenie krajów 
bałtyckich do podpisania odpo-
wiednich umów o rozlokowaniu 
obcych wojsk na ich terytorium 
oraz późniejsze wcielenie ich w 
skład ZSRR.

Nawet podczas jubileuszo-
wych uroczystości w Moskwie, 
Putin mówiąc o pakcie i jego taj-
nych protokołach, dosłownie 
powiedział, że to Polska była 
sama temu winna oraz kraje Za-

chodniej Europy, które odizolo-
wały ZSRR i przez to „zmusiły” 
do podpisania paktu z Niem-
cami.

Jednak czym innym jest pakt 
o nieagresji, a całkiem odmien-
nym – współdziałanie z agreso-
rem. M. in. podczas omawiania 
lekcji wypływających z II woj-
ny światowej w Polskim Klubie 
Dyskusyjnym, w którym wzięli 
udział profesorzy Jarosław Woł-
konowski, Antanas Kulakauskas 
oraz Šarunas Liekis, mówiono 
o tym, że II wojna praktycznie 
była zaprogramowana wynika-
mi I wojny światowej. Bowiem 
to one spowodowały pragnie-
nie odwetu przez upokorzone 
Niemcy i inne przegrane kraje. 
Niejako też w jej wyniku zro-
dzona Sowiecka Rosja, później-
szy ZSRR, marzył o zwycięskim 
marszu socjalizmu po Europie i 
nawet całym świecie...

Mówiąc o pakcie Ribben-
trop-Mołotow i jego tajnych 
protokołach (m. in. profeso-
rzy podkreślili wielką szkodli-
wość tajnych układów) Jarosław 
Wołkonowski zaznaczył,  że hi-
storycy ciągle znajdują w nich 
nowe pytania, na które szuka-
ją odpowiedzi. Jednym z nich 
jest to, dlaczego w dokumencie 
określającym strefy wpływów, 
zostało nazwane jedne miasto 
– właśnie Wilno. Rodzi się py-
tanie: dlaczego dwaj potężni, 
zachłanni zaborcy, postanowili 
„sprezentować” go Litwie, cho-
ciaż wiedzieli, że z Wilnem czy 
bez niego trafi ona do kotła ro-
dziny bratnich republik.

Gloryfikując swój wielki 
wkład w rozbicie Niemiec fa-

szystowskich (przypomnijmy i 
schylmy czoła – niewspółmier-
nymi ofiarami), przywódcy Ro-
sji nie chcą pamiętać o tym, że 
odbywali wspólne zwycięskie 
defilady wojskowe z hitlerowski-
mi żołnierzami w zajmowanych 
polskich miastach; przekazywa-
li sobie nawzajem poszczegól-
ne miasta, o ile w zwycięskim 
marszu zajmowali je, niezgod-
nie z nakreślonymi przez polity-
ków strefami wpływów, tak było  
m. in. w Białymstoku. 

SOJUSZ WYZWOLICIELI
Należy też przypomnieć, że do 
budowania potęgi i zuchwałości 
Niemiec hitlerowskich przyczy-
niły się kraje Europy Zachod-
niej. Nie tylko przymykając oczy 
na Anschlus Austrii, przyłącze-
nie Sudetów, aneksję Kłajpedy i 
Czech, ale też inwestując kapitał 
w rozwój  niemieckiego przemy-
słu. Nie przysparzają im rów-
nież honoru takie sprawy, jak 
stosunek do holocaustu (wy-
starczy przypomnieć, jak zare-
agowano w USA na świadectwa 
Jana Karskiego), czy przemil-
czanie faktów zbrodni katyń-
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MŁODZIEŻ WILEŃSKA PRZY STELI UPAMIĘTNIAJĄCEJ BOHATERÓW WESTERPLATTE
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Związek Polaków na Litwie
z okazji 80. rocznicy śmierci  

Marszałka Józefa Piłsudskiego 

uprzejmie zaprasza do uczestniczenia 17 maja br.  
we Mszy świętej,  

która zostanie odprawiona o godz. 12.00  
w kościele pw. św. Kazimierza w Powiewiórce –  

gdzie przyszły Marszałek Polski został ochrzczony.  
Po wspólnej modlitwie,  

o godz. 13.30,  
w Zułowie – miejscu urodzin Józefa Piłsudskiego –   

zostanie zaprezentowany program 

„Piłsudski pamięcią przyzywa”.
Chętnych wzięcia udziału w uroczystościach  

i pragnących skorzystać z transportu,  
prosimy do 15 maja br. o zarejestrowanie się  

w Biurze ZPL pod nr tel. 2331056  
w dniach pracy, w godz. 10.00-17.00.

Autokary odjadą od Domu Polskiego w Wilnie  
(ul. Nowogródzka 76) 17 maja o godz. 10.30. 

Polski okręt wojenny ORP 
„Mewa” w operacjach na Litwie

Polski okręt wojenny ORP „Mewa” na  Litwie i w Estonii weź-
mie  udział w ćwiczeniu BALTIC FORTHRESS oraz operacji roz-
minowania OPEN SPIRIT 15.

Polacy,  wraz z sześcioma innymi okrętami NATO (Niemcy, Ho-
landia, Belgia, Anglia, Norwegia), biorą udział w Stałym Zespole 
Sił Obrony Przeciwminowej NATO - SNMCMG1, a przez cały rok 
2015 są  również wydelegowani do NATO Responce Force - NRF 
(SON - Siły Odpowiedzi NATO).

Polski  okręt wyszedł  z portu w Gdyni 24 lutego,  na morzu po-
zostanie  zaś do 24 czerwca.

Polski niszczyciel min dotychczas brał udział w:
- monitoringu torów wodnych Niemiec – okręt znalazł 19 obiek-

tów niebezpiecznych (miny, torpedy, bomby głębinowe, bomby 
lotnicze, skrzynki z amunicją);

- operacji rozminowania Beneficial Cooperation u wybrzeży Bel-
gii – okręt znalazł i unieszkodliwił jedną bombę lotniczą;

- operacji rozminowania HOD France, u wybrzeży Francji – 
okręt znalazł i unieszkodliwił jedną minę denną;

- ćwiczeniu NATO JOINT WARRIOR 151 u wybrzeży Szkocji;
W dniu 2 maja z okazji Dnia Flagi załoga polskiego okrętu – 13 

Dywizjon Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety – otrzy-
mała z rąk prezydenta RP Flagę Rzeczypospolitej Polskiej. Prezy-
dent Komorowski zaakcentował, że cieszy się, iż flagę tego dnia 
otrzymali żołnierze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
środowisk polonijnych i polskich instytucji. Jak dodał, uroczyste 
wręczenie flagi jest dla tych osób formą podziękowania również 
za to, że konsekwentnie i skutecznie prezentują polską flagę w ra-
mach zwycięstw sportowych i w zmaganiach podczas czasami nie-
zwykłych wypraw.

10 maja polscy marynarze wraz z Ambasadorem Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Republice Litewskiej J. Czubińskim, Attaché Obrony 
Ambasady RP płk. Z. Szlękiem oraz Generalnym Konsulem Hono-
rowym RP w Kłajpedzie Tadeuszem Maciołem złożyli wieniec przy 
grobie Serca Marszałka Józefa Piłsudskiego i prochów jego Matki. 
Ponadto, by uczcić 70. rocznicę zakończenia II Wojny Światowej, 
z okazji której centralne uroczystości odbyły się na Westerplatte 
i w Gdańsku w dniu 7 maja, polscy marynarze oddali hołd trzem 
Towarzyszom Broni, polskim żołnierzom poległym we wrześniu 
1939 roku, pochowanym na cmentarzu na Rossie.

W tym samym dniu załoga z Polski zagłosowała w wyborach 
prezydenckich w Ambasadzie RP w Wilnie. Przyjazd polskich ma-
rynarzy z Kłajpedy do Wilna możliwy był dzięki uprzejmości Do-
wództwa Marynarki Wojennej Litwy oraz Generalnemu Konsulowi 
Honorowemu RP w Kłajpedzie.

skiej (dziś po odtajnieniu bry-
tyjskich dokumentów stało się 
jasne, że „sojusznicy” Polski 
wiedzieli o tym, kto jest sprawcą 
mordu na 20 tysiącach polskich 
oficerów). Chodziło zresztą nie 
tylko o „przemilczanie”, ale też 
wręcz zmuszanie Polski do nie 
eskalowania sprawy mordu ka-
tyńskiego, za cenę pozyskania 
Stalina jako sprzymierzeńca 
walki z Hitlerem. Nie stawia to 
ani Wielkiej Brytanii, ani Sta-
nów Zjednoczonych w pięknym 
świetle.

Tak samo zresztą, jak wyni-
ki obrad konferencji Wielkiej 
Trójki w Teheranie (w końcu 
listopada na początku grudnia 
1943 roku) i Jałcie (styczeń-
-luty 1945). Tym razem  strefy 
wpływów dzielono nie pomię-
dzy agresorami, lecz sojuszni-
kami-wyzwolicielami. Historia 
lubi się powtarzać. Precyzując 
strefy okupacyjne Niemiec, so-
jusznicy przekazywali sobie na-
wzajem wyzwolone miasteczka 
i wsie.

Wspierając ZSRR w ramach 
Lend-Lease Amerykanie dostar-
czyli 2,58 mln ton wysokookta-
nowej benzyny lotniczej, ponad 
400 tys. samochodów, ponad 12 
tys. czołgów, ponad 18 tys. sa-
molotów, ponad 664 tys. kon-
serw. Dostarczano też  alumi-
nium, miedź, szyny kolejowe, 
parowozy i inne rzeczy. Wspie-
rając materialnie oraz obiecu-
jąc strefy wpływów – jak daleko 
zajdzie Armia Czerwona – i za-
chowanie granic z czerwca 1941 
roku, alianci oszczędzali swoich 
żołnierzy. Wystarczy porównać 
straty wśród wojskowych: ZSRR 
– 12 500 tys., USA – 416,8 tys., 
Wielka Brytania – 382,6 tys. 
Trudno dziś zgadywać (doku-
menty z tego okresu nadal są 
opatrzone znakiem „ściśle taj-
ne”), czy idąc na ustępstwa 
wobec ZSRR partnerzy Stalina 
– Churchill i Roosevelt  mie-
li nadzieję (byli tak naiwni?), 
że państwom objętym wpływa-
mi ZSRR uda się zachować de-
mokrację, wybrać niepodległe 
władze. Czy cynicznie godzili 
się na skomunizowanie Europy 
Środkowej i Wschodniej. Mało 
tego, życie swoich żołnierzy wy-
mienili na życie setek tysięcy 
patriotów poddanych terroro-
wi „wyzwolicieli” i przez nich 
wspieranych marionetkowych 
„własnych” rządów.

FAKTY I STEREOTYPY
Polska należy do krajów, które 
procentowo poniosły w II woj-
nie światowej największe stra-
ty ludności – ponad 16 proc., 
co stanowi około 6 mln osób. 
Są to w przeważającej większo-
ści (ponad 5 mln) cywile, w 
tej liczbie kilka milionów pol-
skich obywateli narodowo-
ści żydowskiej, którzy ginęli  
m. in. w „fabryce śmierci” – 
w obozie w Oświęcimiu – Au-
schwitz. Polska obecnie używa 
tej drugiej, niemieckiej nazwy, 

bowiem musi podkreślać, że to 
niemieckie faszystowskie obo-
zy zagłady działały na jej tere-
nie, wobec tego, że często daje 
się słyszeć o „polskich obozach 
koncentracyjnych” oraz pol-
skim antysemityzmie, który 
mógł warunkować taką maso-
wą eksterminację ludności ży-
dowskiej. Tu należy podkreślić 
– zrobił to podczas wyżej wy-
mienionej dyskusji prof. Jaro-
sław Wołkonowski, że Polska 
jako jeden z nielicznych krajów 
nie utworzyła żadnych jedno-
stek kolaborujących z Niemca-
mi. Przeciwnie – miała rozbu-
dowany cały system państwa 
podziemnego, które podlegało 
rządowi w Londynie. I jeszcze 
jeden bardzo istotny fakt, któ-
ry w zupełnie innym świetle 
ustawia pomoc Polaków prze-
śladowanym współobywatelom 
narodowości żydowskiej. Jak 
zaznaczył prof. Wołkonow-
ski, to właśnie w Polsce dzia-
łało rozporządzenie, na mocy 
którego osoba ukrywająca Ży-
dów podlegała karze śmierci 
wraz z rodziną. Mało tego, ta-
kiej też karze podlegali ci, co 
mogli być posądzeni o zamiar 
ukrywania osób wyznania moj-
żeszowego: np. znaleziono w 
ich domu urządzoną kryjówkę. 
Pomimo tego, odznaczeniem 
„Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata” zostało uhonorowa-
nych ponad 6,5 tys. Polaków, 
co stanowi 26 proc. wszystkich 
odznaczonych (około 25 tys.). 

Ciekawym faktem, w aspek-
cie moralnym, jest oświadczenie 
premiera Litwy Algirdasa But-
kevičiusa o tym, że „Litwa nie 

brała udziału w II wojnie świa-
towej”. Jak wyjaśnił prof. Anta-
nas Kulakauskas, z formalnego 
punktu widzenia jest to zgodne 
z prawdą twierdzenie, bowiem 
próba Litwy utworzenia kola-
borującego z Niemcami rządu 
się nie powiodła – Niemcy nie 
wyrazili na to zgody. 

Jednak jak ocenić udział 
obywateli Litwy w Vietinė 
rinktinė pod dowództwem gen. 
Povilasa Plechavičiusa, czy „ak-
tywność” tzw. „strzelców pona-
rskich”. Pamiętamy też o dzia-
łającej w składzie wojsk ZSRR 
16 Dywizji Litewskiej. Nawet 
jeżeli odrzucimy okres okupa-
cji niemieckiej, to czy przyję-
cie Wilna z rąk Sowietów, któ-
rzy wraz z Hitlerem dokonali 
okupacji Polski, 28 paździer-
nika 1939 roku, kiedy Litwa 
była niezależnym państwem, 
a II wojna światowa trwała już 
bez mała dwa miesiące, nie jest 
udziałem w niej?

Te i inne pytania oraz wiele 
dotychczas niezbadanych epizo-
dów II wojny światowej jeszcze 
długo będą zajmowały umysły 
historyków i badaczy oraz bu-
dziły emocje w społeczeństwie. 
Więc chyba jest ważne nagła-
śnianie wszystkich faktów, mó-
wienie  zarówno o chlubnych, 
jak nie tak znów pięknych kar-
tach naszej historii, bo tylko 
powiedzenie prawdy może nas 
uodpornić na powtarzanie błę-
dów. Błędów, które przy obecnej 
potędze militarnej mogą zagra-
żać całkowitym unicestwieniem 
naszej cywilizacji.

Janina Lisiewicz
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Konferencję zagaił prezes 
Trockiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, wicemarszałek Sejmu RL 
Jarosław Narkiewicz. Nad prze-
biegiem obrad czuwali wicepre-
zesi: Teresa Sołowjowa, Tadeusz 
Tuczkowski oraz Alina Kowalew-
ska. Zarówno prezes, jak i człon-
kowie zarządu, delegaci zabiera-
jąc głos podczas dyskusji mówili o 
wspólnej pracy, która łączy roda-
ków. Jest to praca społeczna, któ-
ra posiada wiele wektorów. Obej-
muje zarówno sprawy związane z 
zachowaniem języka, tożsamości 
narodowej, szkolnictwa w języku 
ojczystym, jak i działalność arty-

Trocki Oddział Rejonowy dokonał wyboru

Po polskiej Mszy św. kościele 
pw. św. Krzyża rodacy udali się do 
kowieńskiej siedziby ZPL, któ-
ra znajduje się w samym sercu 
miasta. W swym referacie spra-
wozdawczym za okres minio-
nych trzech lat prezes Francisz-
ka Abramowicz przypomniała 
rodakom o wydarzeniach i im-
prezach, które towarzyszyły ich 
życiu.

Obradowali kowieńczycy

styczną, wysiłek skierowany na 
zachowanie tradycji, pamięci hi-
storycznej oraz budowanie współ-
czesnych podwalin życia społecz-
ności polskiej na Ziemi Trockiej. 
Właśnie te wszystkie aspekty 
społecznej działalności członków 
oddziału analizowano w wystą-
pieniach. Podkreślano zarówno 
skuteczność wysiłku, jak też mó-
wiono o problemach, odnotowu-
jąc, że najważniejsze, by ta społecz-
na działalność służyła rodakom, 
niosła zadowolenie i radość z by-
cia razem. I najwidoczniej tak jest, 
bowiem Trocki Oddział Rejonowy 
należy do tych, który odnotowu-

je wzrost członków w swoich sze-
regach, np. koło w Landwarowie 
zwiększyło się o 30 osób! 

Podczas konferencji wysłu-
chano sprawozdań prezesa oraz 
wiceprezesów oddziału, wypo-
wiadali się również prezesi kół. 
W sprawozdawczym referacie 
prezes Jarosław Narkiewicz wy-
mienił cele i zadania oddziału 
oraz wyszczególnił prace, wy-
konane w ciągu ostatnich trzech 
lat. Podkreślił wysoki poziom 
imprez, organizowanych przez 
oddział, zaznaczył, że jest on nie 
tylko organizatorem i realizato-
rem dużych projektów, ale tak-

że współorganizatorem i partne-
rem zarówno Zarządu Głównego 
ZPL, jak też AWPL oraz samorzą-
du rejonowego. Członkowie od-
działu biorą aktywny udział w ży-
ciu swych parafii, w działalności 
zespołów artystycznych, istnieje 
aktywna współpraca z placówka-
mi oświatowymi, kulturalnymi... 
Jarosław Narkiewicz szczycił się 
tym, że w rejonie Związek Pola-
ków wkłada maksimum starań do 
stworzenia jak najlepszych wa-
runków do nauczania i wycho-
wywania dzieci w języku ojczy-
stym od przedszkola do szkoły 
średniej.

Przy omawianiu spraw 
oświatowych podkreślono ak-
tywny udział członków oddzia-
łu, radnych z ramienia AWPL, 
w obronie prawa pobierania na-
uki w języku polskim w rejonie. 
Została przyjęta odezwa, nawo-
łująca do zachowania Szkoły 
Średniej w Połukniu. Zaznaczo-
no m. in. również to, że człon-
kowie oddziału biorą aktywny 

udział w wyborach.
W swym wystąpieniu wice-

prezes Tadeusz Tuczkowski za-
akcentował potrzebę wciągania 
do pracy społecznej młodzieży, 
gdyż to właśnie od jej bycia w 
organizacji i aktywności zależy 
przyszłość zarówno Trockiego 
Oddziału, jak i całego Związku 
Polaków na Litwie.

Wiceprezes Teresa Sołowjowa 
wymieniła podstawowe strategicz-
ne cele i wykonane w ciągu trzech 
lat mijającej kadencji prace, jak też 
omówiła sytuację finansową od-
działu. Z kolei wiceprezes Alina 
Kowalewska w swoim sprawoz-
daniu szczegółowo zapoznała de-
legatów z procesem pisania i reali-
zowania projektów oraz sytuacją 
ich dofinansowania. Zaznaczyła, 
że każdego roku oddział składa 
około 15 wniosków do Minister-
stwa Kultury RL, Ministerstwa 
Ochrony Socjalnej i Pracy, Samo-
rządu Rejonu Trockiego, Ambasa-
dy Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”. Dzięki ich wspieraniu przez 
wyżej wymienione instytucje, od-
dział może organizować imprezy i 
akcje na wysokim poziomie.

Podczas wyborów, na prezesa 
Trockiego Oddziału Rejonowe-
go ZPL jednogłośnie ponownie 
wybrano Jarosława Narkiewicza. 
Wiceprezesami zostali: Teresa 
Sołowjowa, Alina Kowalewska,  
Tadeusz Tuczkowski, Renata 
Joknienė oraz Renata Kurmin.

Delegaci konferencji wybra-
li zarząd oddziału, komisję rewi-
zyjną oraz wytypowali kandyda-
tów do Rady ZPL i delegatów na 
XIV Zjazd Związku Polaków na 
Litwie. Ponadto omówiono sprawy 
bieżące, wśród których szczegól-
ną uwagę zwrócono na tradycyjną 
imprezę oddziału – Festyn Kultury 
Polskiej Ziemi Trockiej „Dźwięcz, 
Polska Pieśni”, który ma się odbyć 
24 czerwca w Połukniu.

Inf. wł.

W niedzielę,  
10 maja,  
członkowie  
Kowieńskiego  
Oddziału Związku 
Polaków na Litwie 
wzięli udział w  
konferencji sprawoz-
dawczo-wyborczej. 

10 maja w Trokach, w Domu Kultury, odbyła się konferencja  
sprawozdawczo-wyborcza Trockiego Oddziału Rejonowego  
Związku Polaków na Litwie. Jej obrady poprzedziła Msza św. w  
kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Na 
obrady przybyło 99 delegatów (wytypowano 116) reprezentujących 
liczący ponad tysiąc członków oddział, skupionych w 11 kołach w 
takich miasteczkach i osiedlach jak: Troki, Landwarów, Połuknie, 
Rudziszki, Stare Troki, Międzyrzecze.
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Na konferencję, która odby-
ła się w siedzibie oddziału, przy-
było 30 delegatów ze wszystkich 
kół rejonu: w Nowych Świę-
cianach (prezes Wacław Wił-
kojć oraz Jan Jacyno i Jadwi-
ga Kazakiewicz), Święcianach 
(Sławomir Alancewicz), Pod-
brodziu (prezes Maria Jedziń-
ska), Domu Dziecka w Podbro-
dziu (Romualda Paszkiewicz), 
Gimnazjum „Żejmiana” (Ali-
cja Pieślak, dyrektor Katarzy-
na Maciusowicz, wicedyrektor 
Teresa Kuźmicka), Prenach 
(Piotr Pietkiewicz), Magunach 
(Nijolė Paukštienė), Czeranach 
(Edyta Siemaszko), Drużylach 

Konferencja ZPL w rejonie święciańskim

W ciągu okresu sprawoz-
dawczego udało się skierować 
na nowe tory działalność folk-
lorystycznego zespołu „Kotwi-
ca”. Dzięki życzliwej i fachowej 
pomocy Węgorzewskiego Od-
działu Stowarzyszenia „Wspól-
nota Polska” uporządkowano 
bibliotekę oddziału. Ta polska 
biblioteka liczy już ponad sto 
lat i  posiada cenne, stare wy-
dania. 

W ostatnim okresie oddział 
nawiązał ścisłą współpracę z 
Oddziałem ZPL „Lauda”, która 
zaowocowała nie tylko wspól-
nymi imprezami, odwiedzi-
nami, ale też powstaniem filii 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
działającego na Laudzie w tym-
czasowej stolicy. Omówiono też 
pracę niedzielnej szkółki, która 
po przerwie, od września znów 

będzie działała w siedzibie od-
działu.

W planach oddział ma też 
dalsze kontakty z poszczegól-
nymi dzielnicami Kowna. Po 
udanych wspólnych impre-
zach ze społecznością dziel-
nicy Aleksotas, do której ak-
tywnie się przyczyniła bardzo 
życzliwa Polakom starościna 
pani Novickienė, teraz kolej 
na Petraszuny. Już w najbliż-
szych dniach członkowie od-
działu wezmą udział w akcjach 
tej dzielnicy. Szykują też wy-
stawę fotograficzną przyjaciół 
z Laudy.

Zebrani członkowie oddziału 
wysłuchali również sprawozda-
nia z działalności finansowej. Po 
czym nastąpiły wybory prezesa, 
zarządu, komisji rewizyjnej oraz 
delegatów na XIV Zjazd ZPL. 

Na kolejną kadencję jed-
nogłośnie na prezesa zosta-
ła wybrana Franciszka Abra-
mowicz. Członkami zarządu 
zostali: Michał Morgiewicz, 
Marian Zinkiewicz, Wioleta 
Karijewska oraz Andrzej Ryn-
kiewicz. Ten ostatni będzie 
wraz z panią prezes reprezen-
tował kowieńskich Polaków na  
XIV Zjeździe ZPL. 

Podczas dalszej dyskusji 
przy herbacie, snuto plany na 
przyszłość, wysłuchano też 
twórczości miejscowej poetki 
Jadwigi Gojlewicz. Kowieńscy 
Polacy, chociaż w niezbyt licz-
nym gronie, starają się utrzy-
mać tradycje, być razem, by pol-
skie pierwiastki nie zanikły w 
mieście nad Niemnem.

Inf. wł.      

(Maria Zechar). W tym roku 
w rejonie powstały dwa nowe 
koła: jednoczące rodaków z Kła-
czun i Korkożyszek (prezes Ma-
ria Komaiszko) oraz młodzież 
z Podbrodzia (prezes Edward 
Worszyński, wicestarosta mia-
steczka).

Obecni byli też poseł na Sejm 
RL z ramienia AWPL Zbigniew 
Jedziński, radny do samorządu 
rejonu święciańskiego, wierny 
sponsor oddziału Antoni Jun-
do oraz dyrektor administracji 
samorządu (pełniący czasowo 
te obowiązki) Andrzej Szarejus.

Działalność oddziału oraz 
poszczególnych kół jest skiero-

wana na to, by wspierać i roz-
wijać szkolnictwo w języku oj-
czystym, pielęgnować tradycje i 
folklor oraz jednoczyć rodaków 
starszego pokolenia i młodzież, 
by mogli w swoim gronie obco-
wać w języku ojczystym, rozwi-
jać swoje talenty, sportować, sło-
wem, tworzyć aktywną lokalną 
polską społeczność, posiadającą 
swoje tradycje oraz perspektywę 
rozwoju.

Minione trzy lata działal-
ności Święciańskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL zaowocowa-
ły wieloma imprezami oraz ini-
cjatywami. Piękną tradycją od-
działu stały się wspólne obchody 
religijnych oraz narodowych 
świąt: dzielenie się opłatkiem 
(podczas którego spotykają się 
członkowie wszystkich kół), 
zapusty, które odbywały się za-

równo w gościnnym Gimnazjum 
„Żejmiana”, Centrum Kultury 
w Podbrodziu, a ostatnio – w 
Centrum Kultury w Powiewiór-
ce, ponieważ Dom Kultury w 
Podbrodziu jest remontowany.

Imprezy i spotkania są sta-
rannie szykowane, mają bogaty 
program, więc zawsze jest dużo 
chętnych do uczestniczenia w 
nich. Za ich przygotowanie i 
prowadzenie należą się słowa 
podziękowania nauczycielkom 
z Gimnazjum „Żejmiana”: Alicji 
Pieślak, Rycie Słabodzie, Annie 
Łastowskiej, Inesie Kondrato-
wicz, Inie Awricewicz, Zdzi-
sławie Drawnel, Danucie Bisi-
kirskiej, Marii Cejko oraz ich 
uczniom, którzy biorą aktywny 
udział w programie artystycz-
nym. Dyrektor gimnazjum – Ka-
tarzyna Maciusowicz – również 
aktywnie się przyczynia do pra-
cy szkolnego koła ZPL i zawsze 
bierze czynny udział w jego ini-
cjatywach.

Do tradycyjnych imprez od-
działu, mających bogatą histo-
rię należy Festyn Kultury Pol-
skiej „Nad brzegiem Żejmiany”. 
Niestety, z braku finansowego 
wsparcia, ostatni – XVII festyn 
odbył się latem 2012 roku.

Członkowie oddziału mogą 
jednak być dumni z tego, że 
udaje się co roku organizować 
dożynki – Święta Jesieni. W 
ubiegłym roku odbywały się 
one w szczególnie uroczystej 
atmosferze, bowiem zostały 
połączone z obchodami jubile-
uszu 25-lecia Związku Polaków 
na Litwie.

W oddziale tak się utar-
ło, że poszczególne koła, obok 
wspólnych inicjatyw, realizu-
ją własne plany i podejmują 
się określonych obowiązków:  

m. in. członkowie ZPL z No-
wych Święcian opiekują się 
grobami legionistów (dogląda-
ją około 400 mogił); koła działa-
jące w Podbrodziu biorą czynny 
udział w pracach porządkowych 
w Zułowie, w Alei Pamięci Na-
rodowej. Z kolei rodacy z Ma-
gun i Czeran mają w swej pieczy 
kaplicę generała Konarzewskie-
go. 

Wielce aktywni są nauczy-
ciele-seniorzy, którzy na swe 
comiesięczne spotkania zbie-
rają się w siedzibie oddziału w 
Podbrodziu. Wiele czasu, obok 
pracy społecznej, poświęcają 
uzupełnianiu swej wiedzy, po-
znawaniu ojczystej historii: pod-
czas wycieczki do Wilna zwie-
dzili m. in. cmentarz na Rossie, 
Pałac Władców, Belmont, a 
także byli na koncercie zespo-
łu „Wilia”. To dzięki aktywno-
ści pań: Wali Sawickiej, Ireny 
Wołodko, Stanisławy Kondra-
towicz, Tekli Żwirblis, Teresy 
Myszko, Reginy Narkiewicz i 
innych życie koła jest  treściwe 
i daje poczucie radości.

Prezes w swoim refera-
cie sprawozdawczym nie tyl-
ko przypomniała zebranym o 
trzyletnim okresie działalności, 
osiągnięciach i problemach, ale 
też dziękowała rodakom za ak-
tywną postawę, pracę na rzecz 
społeczności polskiej. Między 
innymi słowa podziękowania 
kierowała do pań z Podbrodzia: 
Danuty Klimaszewskiej, Da-
nuty Witkowskiej, Małgorza-
ty Barzdo za pracę w Zułowie. 
Wyrazy wdzięczności za pomoc 
i wsparcie z ust pani prezes pa-
dły pod adresem posła Zbignie-
wa Jedzińskiego oraz radnego, 
gospodarza Antoniego Jundy.

Zabierając głos podczas dys-
kusji nad referatem m. in. An-
toni Jundo, dziękując Irenie 
Bejnar za pracę, zapropono-
wał jej kandydaturę na prezesa 
na kolejną kadencję. Zaś poseł 
Zbigniew Jedziński szczególną 
uwagę zwrócił na sprawy szkol-
nictwa, utworzenia pierwszej 
klasy z polskim językiem na-
uczania w Święcianach.

Podczas głosowania, na pre-
zesa Święciańskiego Oddziału 
Rejonowego ZPL jednogłośnie 
wybrano Irenę Bejnar, zaś wi-
ceprezeskami zostały: Maria 
Jedzińska oraz Romualda Pasz-
kiewicz. Wybrano również ko-
misję rewizyjną i statutową oraz 
członków Zarządu  Oddziału 
Rejonowego. Dziękując za za-
ufanie, nowo wybrana prezes 
wręczyła dyplom i kwiaty An-
toniemu Jundzie oraz preze-
som kół.

Uczestnicy konferencji jed-
nogłośnie poparli kandydaturę 
Michała Mackiewicza na pre-
zesa ZPL oraz przyjęli uchwałę 
konferencji.

Inf. wł.

6 maja w Podbrodziu odbyła się  
sprawozdawczo-wyborcza konferencja  
Święciańskiego Oddziału Rejonowego ZPL.
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Tak mówił, według tej zasady 
żył Marszałek Polski Józef Kle-
mens Piłsudski. Dla niego „rzeczą 
ważniejszą niż samo życie” była 
Polska. Niemal od lat dziecinnych 
– wychowany na patriotycznych 
wzorcach przez matkę – wszyst-
ko co robił, robił z myślą o Polsce 
– jej wolności, niepodległości, wiel-
kości. Był nie tylko mężem stanu 
i politykiem, ale też wielkim wi-
zjonerem politycznym i wodzem. 
Dał Polsce takie zwycięstwa, z 
których dumne będą również w 
przyszłości kolejne pokolenia Po-
laków. Był bowiem przywódcą o 
ogromnej sile moralnej i sile cha-
rakteru, a zarazem człowiekiem 
o wielkiej skromności osobistej. 
Odszedł przed 80 laty – 12 maja 
1935 roku o godz. 20.54 lekarze 
stwierdzili jego zgon. Przed kil-
kunastoma dniami – 29 kwietnia 
– spisał krótki testament: „Nie 
wiem czy zechcą mnie pochować 
na Wawelu. Niech! Niech tylko 
moje serce wtedy zamknięte scho-
wają w Wilnie, gdzie leżą moi żoł-
nierze, co w kwietniu 1919 roku 
mnie jako wodzowi Wilno jako 
prezent pod nogi rzucili. Na ka-
mieniu czy nagrobku wyryć mot-
to wybrane przeze mnie dla życia:
Kto mogąc wybrać, wybrał 

zamiast domu
Gniazdo na skałach orła, niechaj 

umie
Spać, gdy źrenice czerwone od 

gromu
I słychać jęk szatanów w sosen 

szumie.
Tak żyłem.

A zaklinam wszystkich, co 
mnie kochali, sprowadzić zwłoki 
mojej matki z Sugint Wiłkomir-
skiego powiatu do Wilna i pocho-
wać matkę największego rycerza 
Polski nade mną. Niech dumne 

W życiu są rzeczy ważniejsze 
niż samo życie...

serce u stóp dumnej matki spo-
czywa. Matkę pochować z wojsko-
wymi honorami ciało na lawecie i 
niech wszystkie armaty zagrzmią 
salwą pożegnalną i powitalną tak, 
by szyby w Wilnie się trzęsły. Mat-
ka mnie do tej roli, jaka mnie wy-
padła, chowała. Na kamieniu czy 
nagrobku mamy wyryć wiersz z 
Wacława Słowackiego zaczynają-
cy się od słów: Dumni nieszczę-
ściem nie mogą. Przed śmiercią 
Mama kazała to po kilka razy dla 
niej czytać”. 

Testament był ostatnim do-
kumentem spisanym przez Mar-
szałka. 

Stan zdrowia Józefa Piłsudskie-
go zaczął się wyraźnie pogarszać od 
końca 1934 roku.  Stawał się coraz 
bardziej słaby, miał gorączkę, źle 
sypiał. Objawy choroby próbował 
leczyć dietą, ograniczeniem wysił-
ku fizycznego. Nie lubił lekarzy, nie 
chciał poddać się badaniom i za-
cząć intensywnie się leczyć. Dopie-
ro 25 kwietnia 1935 roku zgodził 
się poddać badaniom przez znane-
go holenderskiego lekarza, który 
przybył do Warszawy z Wiednia. 
Następnego dnia badania powtó-
rzono z udziałem opiekujących się 
nim lekarzy. Diagnoza brzmiała – 
nowotwór wątroby nie podlegający 
operowaniu. Lekarze mieli jedynie 
czuwać nad pacjentem i uśmierzać 
jego cierpienie. 

4 maja został przewieziony do 
Belwederu. O krytycznym stanie 
zdrowia Marszałka zawiadomiono 
premiera Walerego Sławka i prezy-
denta Ignacego Mościckiego. Zasad-
niczo o stanie zdrowia nie informo-
wano społeczeństwa. Do Belwederu 
wezwano ks. Władysława Korniło-
wicza, który odprawił ostatnią po-
sługę. Komendant zmarł o godzi-
nie 20.54. Do Belwederu przybyli 

premier, prezydent, marszałkowie 
Sejmu i Senatu, by złożyć hołd 
zmarłemu. Rada Ministrów ogło-
sila sześciotygodniową żałobę na-
rodową i przyjęła tekst odezwy do 
narodu. Prezydent Ignacy Mościcki 
mianował generała Edwarda Rydza-
-Śmigłego Generalnym Inspekto-
rem Sił Zbrojnych. 

O godz. 1.30 sfotografowa-
no zwłoki Marszałka, a rzeźbiarz 
prof. Jan Szczepkowski zdjął gip-
sową maskę pośmiertną z twarzy 
Piłsudskiego. Żona, Aleksandra 
Piłsudska nie zgodziła się, by ciało 
męża przewieźć do szpitala, więc 
w Belwederze przeprowadzono 
sekcję zwłok, podczas której zo-
stały wyjęte mózg i serce. Mózg 
miał zostać poddany badaniom na 
Uniwersytecie Wileńskim, serce – 
zgodnie z testamentem – pocho-
wane wraz z matką na Rossie, w 
Wilnie. Ciało zostało zabalsamo-
wane i ubrane w mundur mar-
szałkowski przepasany granato-
wą wstęgą Orderu Virtuti Militari 
i ozdobione odznaczeniami. Do 
rąk zmarłego włożono obrazek z 
jego ukochaną Matką Bożą Ostro-
bramską. W salonie urządzono ka-
plicę, w której ustawiono trumnę, 
a obok niej urnę z sercem, czapkę 
maciejówkę, szablę i buławę mar-
szałkowską. Katafalk przybrany 
był w purpurowe sukno z godłem 
Rzeczypospolitej. U głowy zmar-
łego umieszczono przybrane ki-
rem sztandary Wojska Polskiego 
z 1831 i 1863 roku oraz sztanda-
ry legionowe. Przy trumnie stanę-
ła warta honorowa, którą pełniło 
czterech oficerów, dwóch podofi-
cerów i dwóch szeregowych. War-
ta zmieniała się co pół godziny. 

Społeczność poinformowano o 
śmierci Marszałka 13 maja w orę-
dziu prezydenta. W kraju zapano-

wała żałoba. Przez dwa dni ciało 
Piłsudskiego było wystawione w 
Belwederze, gdzie hołd oddał mu 
korpus dyplomatyczny oraz licz-
ne delegacje wojskowe i cywilne. 
15 maja wieczorem trumnę prze-
wieziono do katedry św. Jana. Na 
zaprzężoną w sześć koni lawetę 
przenieśli ją generałowie. Kon-
dukt ulicami Warszawy prowa-
dził kard. Aleksander Kakowski i 
biskup polowy Józef Gawlina. Za 
trumną szła rodzina, przedstawi-
ciele wojska. Latarnie uliczne były 
owinięte kirem, a we wszystkich 
kościołach biły dzwony, pochód 
posuwał się w rytm werbla.

W katedrze trumnę ustawio-
no na wysokim katafalku, a nad 
nim umieszczono koronę z orłów 
strzeleckich, od której spływały 
cztery szerokie biało-czerwone 
chorągwie. Katedrę udostępnio-
no dla pragnących pożegnać się 
z Marszałkiem w nocy ze środy 
na czwartek i była otwarta dzień 
i noc do piątku. Pożegnać Mar-
szałka przyszły setki tysięcy ludzi.

W piątek, o godz. 10.00 w ka-
tedrze odprawiono Mszę św. Obec-
na była rodzina, prezydent, rząd, 
generalicja, misje dyplomatyczne 
i delegacje państw zagranicznych. 
Po nabożeństwie członkowie rzą-
du wynieśli trumnę z katedry i 
położyli na armatniej lawecie. O 
godz. 12 kondukt żałobny wyru-
szył w stronę Pola Mokotowskiego. 
Tam lawetę z trumną ustawiono 
na specjalnym kopcu, w miejscu, 
z którego Marszałek zwykle od-
bierał defilady. Zebrane oddzia-
ły wojskowe sprezentowały broń 
i rozpoczęła się defilada wojskowa 
prowadzona w ciszy przez genera-
ła Rydza-Śmigłego. Gdy przeszły 
już wszystkie oddziały, połączone 
orkiestry pułkowe zagrały hymn 

narodowy, a artyleria rozpoczęła 
oddawanie 101 salw. Generało-
wie przenieśli trumnę na platfor-
mę kolejową. Była godzina 16.00 
i orkiestra zagrała „Pierwszą Bry-
gadę”. Pociąg wyruszył do Krako-
wa. Jechał wolno, bo wzdluż torów 
ustawiały się tłumy ludzi. Tak było 
na przeciągu całej drogi. Oświe-
tlona trumna z ciałem Marszałka 
była żegnana przez ludzi. 

W sobotę, 18 maja o godz. 
8.30 pociąg żałobny przybył na 
krakowski dworzec główny. Trum-
nę przeniesiono na armatnią lawe-
tę, zaprzeżoną w sześć czarnych 
koni.  W żałobnym pochodzie 
szła za trumną rodzina Marszał-
ka i delegacja Ziemi Wileńskiej z 
urną z ziemią z grobu jego matki 
w Sugintach. Szli mężowie stanu, 
posłowie, dyplomaci, profesoro-
wie, poczty sztandarowe wszyst-
kich pułków Wojska Polskiego, 
niesiono odznaczenia. W pocho-
dzie żałobnym szli również wete-
rani Powstania Styczniowego i 34 
członków I Kompanii Kadrowej. 
Dokładnie o godz. 10 zabrzmiał 
hejnał z Wieży Mariackiej. O 
10.40  trumna Marszałka stanęła 
u progu Katedry Wawelskiej i ode-
zwał się Dzwon Zygmunta.

Przemówienie pożegnalne wy-
głosił prezydent Ignacy Mościcki. 
Po Mszy św. generałowie podąży-
li z trumną na Wawel, do krypty 
św. Leonarda. Znów odezwał się 
Dzwon Zygmunta i zagrzmiało 
101 salw. Orkiestra zagrała hymn 
narodowy i „Pierwszą Brygadę”. 
Pochylono sztandary i zaprezen-
towano broń. W całym kraju za-
padła trzyminutowa cisza. Tak że-
gnała cała Polska Marszałka Józefa 
Piłsudskiego.

***
W 80. rocznicę śmierci Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego na wileń-
skiej Rossie, w kwaterze wojskowej 
przy płycie Matki i Serca Syna od-
dać hołd wybitnemu mężowi sta-
nu, patriocie, wielkiemu Polakowi 
przybyli przedstawiciele polskiego 
korpusu dyplomatycznego wraz z 
Jego Ekscelencją Ambasadorem RP 
w Republice Litewskiej  Jarosławem 
Czubińskim. Oddać cześć pamięci 
Marszałka przybyli również przed-
stawiciele Związku Polaków na Li-
twie na czele z prezesem, posłem 
Michałem Mackiewiczem oraz wi-
cemarszałkiem Sejmu RL Jarosła-
wem Narkiewiczem. Wieniec zło-
żył też goszczący w Wilnie zastępca 
Biura Bezpieczeństwa Narodowe-
go Zbigniew Włosowicz. Hołd 
Marszałkowi oddali też przedsta-
wiciele polskich organizacji, mło-
dzież, mieszkańcy Wilna.

Opracowała 
Janina Lisiewicz
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Tego roku po raz czwarty 
młodzi twórcy z Nowej  Awan-
gardy Wileńskiej, działającej w 
ramach Republikańskiego Sto-
warzyszenia Literatów Polskich 
zorganizowali wielce sympa-
tyczną imprezę, której nazwa 
„Wiosno, ach to ty!”  obrazowo 
oddaje treść: wiosenny nastrój i 
twórczość młodych.

Chociaż Nowa Awangarda 
Wileńska powstała pod patro-
natem stowarzyszenia literatów 
i jednoczy młodych twórców 
słowa poetyckiego, to od począt-
ku swej publicznej działalności 
stara się łączyć poezję z muzy-
ką. Mottem czwartego spotka-
nia wiosny, poezji i muzyki stały 

Wiosna połączyła poezję z muzyką

się słowa Klaudiusza Debussy’e-
go – francuskiego kompozytora, 
reprezentującego impresjonizm 
w muzyce: „Muzyka zaczyna się 
tam, gdzie słowo jest bezsilne”. 
Podczas sobotniego spotkania 
(impreza odbyła się 9 maja w 
Domu Polskim w Wilnie), mu-
zyka raczej nie wyręczała, tylko 
wspomagała poezję i pozwoliła 
przez to szerzej poznać młode 
talenty.

Wiosenną prezentację mło-
dych talentów, po lirycznych 
strofach Juliana Tuwima i Ma-
rii Konopnickiej, zainauguro-
wał duet: Justyna Stankiewicz 
oraz Adam Dacewicz. Justyna 
jest studentką Konserwatorium 

Wileńskiego im. Tallat-Kelpšy, 
zaś o Adamie warto powiedzieć, 
że jest wnukiem śp. Władysława 
Korkucia i dostojnym spadko-
biercą jego talentu. Klasyczna 
„Santa Lucia” oraz słynny prze-
bój Anny German „Echo” były 
udanym wstępem do poetycko-
-muzycznej przygody.

Kolejno publiczność mo-
gła posłuchać wierszy Marzeny 
Mackojć („Duchowa akupunk-
tura”, „Anioł moich myśli”) 
oraz Darka Kaplewskiego: „Cie-
nie”, „Tylko dzieci”, którym 
towarzyszył subtelny akompa-
niament skrzypiec, na których 
grała Miłada Miłto. 

Kilka doskonale znanych 

przebojów polskich gwiazd es-
trady nastrojowo wykonała Ewa 
Szturo – maturzystka Gimna-
zjum im. I.J. Kraszewskiego, lau-
reatka ubiegłorocznego Grand 
Prix na Festiwalu Polskiej Pio-
senki Dzieci i Młodzieży Szkol-
nej na Litwie. 

Następną dawkę poezji za-
oferowały słuchaczom Domini-
ka Ulicka („Nocna wędrówka”, 
„Małżeństwo”) i Krystyna Uże-
naite („Padające gwiazdy”, „Na 
bezdrożu”).

Z gitarą i śpiewaną poezją 
witała zebranych studentka UW 
Joanna Zawalska – stała uczest-
niczka wiosennych spotkań ze 
słowem poetyckim. Własne 
kompozycje do słów m. in. Ada-
ma Asnyka, utwory autorskie 
oraz przeboje ulubionej piosen-
karki – taki mix usłyszeliśmy w 
jej wykonaniu…

A zaraz potem były wiersze 
Agnieszki Mackojć („Spacer 
przez wszechświat”, „Jestem”).

Polski raper z Wilna – Fil-
mik, robiący imponującą ka-
rierę w litewskim gronie twór-
ców i miłośników tego rodzaju 
muzyki, popisał się własnymi 
utworami. „Stare dobre cza-
sy” oraz parę innych utwo-
rów wykonanych w charakte-
rystyczny sposób wyróżniały 
się niebanalną treścią i świad-
czyły dobitnie o tym, że talent 
i wnikliwe spojrzenie na ota-
czający świat, potrafią nawet 
w urywanych słowach rapu 

nieść mocną treść. Cóż, mo-
żemy być dumni, że Filmik na 
Litwie produkuje się również w 
języku polskim. Tak samo jak 
z twórczości zespołu „Berser-
ker”, którego trzon stanowią 
absolwenci Wileńskiej Szko-
ły Średniej im. Sz. Konarskie-
go. Muzyka Romea – gitarzy-
sty i kompozytora zespołu oraz 
śpiew Agnieszki Wołczek – so-
listki, która na pierwszym wio-
sennym spotkaniu poetyckim 
przed czterema laty debiuto-
wała, były miłym przeżyciem 
dla słuchaczy. Na co dzień 
zespół ten uprawia zarówno 
muzykę w stylu rocka, jak i 
ciężkiego metalu. Ma swoich 
wiernych fanów i wydał album 
– pokłosie swojej sześcioletniej 
twórczości.

Sobotniego popołudnia mi-
łośnicy poezji mieli też oka-
zję posłuchać wierszy Mirosła-
wy Bartoszewicz („Błaganie”, 
„Nas dwoje”) oraz Aliny Las-
soty („Brniemy przez maje”). 

Należy odnotować, że ko-
lejna impreza mogła się odbyć 
dzięki wsparciu projektu w ra-
mach funduszy polonijnych 
MSZ RP. 

Warto podziękować twór-
czej Nowej Awangardzie Wi-
leńskiej za miłe wiosenne po-
etycko-muzyczne spotkania i 
cieszyć się, że polska młodzież 
zarówno w swoim gronie, jak i 
wśród kolegów-Litwinów ma 
pole do popisu i odnosi sukcesy 
w różnych środowiskach twór-
czych.

Janina Lisiewicz

W KOSZYKÓWCE – 
PIERWSI FINALIŚCI
Dobiegają końca Turnieje o Pu-
chary Związku Polaków na Li-
twie w koszykówce i siatkówce. 
Niespodzianką turnieju koszy-
karskiego stał się debiut druży-
ny z Podbrodzia. Pewnie prze-
brnęła ona przez eliminacje i w 
półfinałach zademonstrowała 
wysokiej klasy grę, pokonując 
faworyta koszykarskich bata-
lii, drużynę KSP wynikiem – 
65:51. 

Należy odnotować, że ko-
szykarze z Podbrodzia pomimo 
bojowego nastawienia i pewnej 
gry, jednak musieli wykazać się 
nie lada determinacją, bowiem 
ich mocni rywale – do takich 
właśnie jest zaliczana ekipa 
KSP, pomimo wyraźnego naci-
sku potrafili w trzeciej kwarcie 

pokazać na co ich stać i objąć 
prowadzenie. Jednak zawodni-
cy z Podbrodzia, pomimo ko-
lejnych prób rywali zdobycia 
chwilowej przewagi, potrafili 
skutecznie przejąć prowadze-
nie i fetować zwycięstwo. 

W zwycięskiej drużynie 
najlepiej się spisał Edgar Turi-
ca, który na swym koncie ma 
17 pkt, zaś wśród zawodników 
KSP na wyróżnienie bezspor-
nie zasłużył Laurynas Žilinskas 
z 20 pkt.

Wśród drużyn, które walczą 
o Mały Puchar ZPL w półfinało-
wych grach koszykarze z Turgiel 
pokonali drużynę „Teen Team” 
wynikiem – 62:48, zaś zawod-
nicy ze Skojdziszek-2 byli górą 
nad ekipą z Landwarowa – 89:65.

ROZGRYWKI SIATKAR-
SKIE ZBLIŻAJĄ SIĘ DO 
METY
W ubiegły piątek, 8 maja, od-
było się półfinałowe spotkanie 
pomiędzy drużynami  „Hu-
ragan” i z Bujwidz. Po dość 
ostrej fizycznie i psychicznie 
wyczerpującej grze, lepsi oka-
zali się zawodnicy z Bujwidz. 
Odnieśli zasłużone zwycię-
stwo – 3:2.

Kolejne spotkanie w półfi-
nałach odbyło się 12 maja w sali 
Wileńskiego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II. Spotkanie siat-
karzy z „United” i „Eisas” za-
kończyło się zwycięstwem dru-
żyny „Eisas” – 3:0.

Centrum Sportowe 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. 

Końcówka Pucharów

fo
t. 

Ja
ni

na
 L

isi
ew

icz

UCZESTNICY POETYCKIEGO POPOŁUDNIA



7 - 13 maja 2015 r., nr 18 (1159) www.zpl.lt8

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.

UWAGA! 
PRENUMERATA

Pragniemy zawiado-
mić naszych Czytelników 
i Sympatyków, że możecie 
Państwo zaprenumerować 
„Naszą Gazetę” w każ-
dym urzędzie pocztowym 
na terenie całej Litwy na 
2015 rok. Prenumerata na 
czerwiec będzie trwała do 
22 maja. Chcemy zazna-
czyć, że nadal gazeta bę-
dzie bezpłatna, zaś koszta 
miesięcznej prenumeraty 
1,33 EUR obejmują opła-
tę pobieraną przez pocztę 
za dostarczanie gazety dla 
prenumeratorów. Indeks 
wydania: 0130. Liczymy 
na to, że zechcecie Pań-
stwo „Naszą Gazetę” – ty-
godnik Związku Polaków 
na Litwie – mieć w swoich 
domach. 

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.”

Z okazji Pięknego Jubileuszu słuchaczce 
Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Szanownej Pani Jadwidze BIELAWSKIEJ 
moc serdecznych życzeń: trwałego zdrowia 
na długie lata, miłości i szczęścia wśród naj-
bliższych, poczucia satysfakcji z własnych do-
konań, niewyczerpanej energii w pracy społecznej 
oraz stałej opieki Bożej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 55. Urodzin 
Iwanowi KIRPLUKOWI najserdeczniejsze 
życzenia wraz z wierszem:

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.
przesyłają członkowie koła ZPL w Nowych Święcianach

Wyrazy szczerego współczucia i żalu 

Danucie Klimaszewskiej 
z powodu śmierci 

Brata 

składa Święciański Oddział Rejonowy ZPL

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

Koło ZPL Wileńska Młodzież Patriotyczna ma za-
szczyt zaprosić Państwa na spotkanie z mecenasem To-
maszem Snarskim z Gdańska – prawnikiem, wykładowcą 
i poetą o wileńskich korzeniach. 

Nasz gość opowie o prawach człowieka, prawach 
mniejszości narodowych oraz istocie i celach istnienia 
praw w ogóle.

Tomasz Snarski jest autorem petycji, rozpatrywanej 
przez Parlament Europejski, dotyczącej praw mniejszo-
ści narodowych na Litwie, których litewscy politycy nie 
chcą uznawać. O tym, że nie jest to zarzut bezpodstawny, 
najlepiej świadczy fakt, iż Parlament Europejski zajmuje 
się petycją od trzech lat, co jest bardzo rzadką sytuacją.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich. Szczególnie 
zapraszamy zaś maturzystów wybierających się na studia 
prawnicze lub polityczne, ale także tych uczniów, którzy 
jeszcze nie wiedzą, jakie studia wybrać!

Miejsce: Oddział miejski ZPL w Wilnie, ul. Zawalna/
Pylimo 45/2 (przy „jajku”)

Czas: 30 maja, godzina 15.30


