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Odkłamywanie 
historii trwa…

UCZNIOWIE Z „KONARSKIEGO” JUŻ PO BIEGU 

TABOR ODEJDZIE DO… 
PRZESZŁOŚCI?
Na początku bieżącego tygodnia w 
rządzie odbyła się narada w sprawie 
sytuacji w romskim taborze znajdu-
jącym się na obrzeżach Wilna. Pod-
czas narady wschodząca gwiazda na 
firmamencie politycznym Litwy – mi-
nister spraw wewnętrznych stanow-
czo oświadczył, że tabor ma odejść 
do przeszłości. Prawda, na pytanie 
dziennikarzy, ile lat na to będzie po-
trzeba, konkretnej odpowiedzi nie 
było. Minister bardzo dyplomatycz-
nie odpowiedział, że z pewnością 
nie potrzeba będzie na to kilkudzie-

W tegorocznym uczczeniu – poprzez bieg „Tropem Wilczym” – Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych, jako 
najliczniejsza grupa, wzięła udział reprezentacja Wileńskiej Szkoły im. Szymona Konarskiego. Młodzież 
szkolna – przedstawiciele pokolenia, które dopiero za kilka lat wkroczy w dorosłe życie, kiedy będzie musiało 
dokonywać wyborów, zajmować postawy, określać się, po której stronie barykady ma stanąć – wierności, 
niezłomności ma szansę się uczyć od nich – tych, co przed ponad 50 laty do końca byli wierni Ojczyźnie, 
złożonej przysiędze, swoim przekonaniom…

sięciu lat. Cóż, bardzo pocieszająca 
odpowiedź. Chociaż, kto wie? Po-
stanowienia o zlikwidowaniu taboru 
podejmowano już niejednokrotnie. 
Jeden z merów – ten wielce pomy-
słowy – nawet buldożery tam skie-
rował i co? Ano – nic! Z państwowej 
kieszeni (czyli naszej, obywateli) trze-
ba było spłacić wyrządzone Romom 
szkody, opiewające na ponad sto ty-
sięcy litów. A tabor jak stał tak stoi. I 
handluje narkotykami. Jak oznajmił 
jeden z komisarzy policji, zaopatruje 
się tu w nie kilka tysięcy osób, a poło-
wa mieszkańców taboru ma za sobą 
wyroki, m. in. za handel narkotyka-

mi (obecnie mieszka tu 400 osób). 
Przejęty swoją rolą minister radził też 
zaciekawić się efektywnością tzw. 
prewencyjnych programów skiero-
wanych do społeczności romskiej, na 
które wydatkowane są dość pokaźne 
środki, a korzyści jest raczej mało. 
O tej znikomej korzyści mówią też 
oburzeni Romowie, którzy uważają, 
że np. 50 tys. euro przeznaczone na 
kamery, można by było o wiele lepiej 
spożytkować – np. na naprawę drogi. 
Stołeczny samorząd z kolei planuje, 
by mieszkańców taboru wysiedlić do 
innych dzielnic, czy też rejonów. W 
tym celu, jak zaznaczył wicemer, bę-

dzie utworzona oddzielna kolejka na 
mieszkania właśnie dla Romów. I jak 
wynika z optymistycznych obliczeń 
urzędników, w ciągu trzech lat dało-
by się w ten sposób wysiedlić połowę 
mieszkańców. Prawda, Romowie żą-
dają, by mieszkania im przydzielane 
nie były w tzw. bursach, tylko normal-
nych blokach. Już przydzielono na ten 
cel dwa takie mieszkania, ale szkopuł 
w tym, że mieszkańcy  domów, w któ-
rych one się znajdują zaczęli zbierać 
podpisy na znak protestu osiedlenia 
w ich blokach takich lokatorów, twier-
dząc wprost, że nie chcą mieć u sie-
bie handlu narkotykami. Jak tak dalej 

pójdzie, to słowa ministra mogą oka-
zać się prorocze – kilkudziesięciu lat 
może nawet zabraknąć. To tylko w 
przededniu kampanii wyborczej ła-
two jest stanowczo mówić: tabor ma 
odejść do przeszłości. A już o wiele 
trudniej powiedzieć, jak ma wyglądać 
przyszłość jego mieszkańców, któ-
rzy uważają, że władza musi im dać: 
mieszkania, zasiłki, pracę… Nieste-
ty, nie zdąży, zbyt krótki okres dzieli 
nas od wyborów. A potem to władza 
będzie czym innym zajęta – dziele-
niem stołków. Na tabor i inne bolesne 
tematy znów przyjdzie  czas… przed 
kolejnymi wyborami.
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ŻOŁNIERZE 
DRUGIEJ KONSPIRACJI 
STANĘLI 
ZBROJNIE PRZECIWKO 
CAŁEJ POTĘDZE 
SOWIECKIEGO 
IMPERIUM

Przed sześciu laty w Polsce 
został ustanowiony Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, którego obchody odby-
wają się 1 marca. Jest to data (1 
marca 1951 roku), kiedy w war-
szawskim więzieniu na Moko-
towie rozstrzelano siedmiu żoł-
nierzy antykomunistycznego 
podziemia – członków WiNu 
(organizacja Wolność i Nieza-
leżność kontynuowała – po roz-
wiązaniu AK – walkę w pod-
ziemiu antykomunistycznym 
przeciwko sowieckiej okupacji. 
Szacuje się, że w niepodległo-
ściowym podziemiu uczestni-
czyło do 180 tysięcy żołnierzy, 
z których około 20 tys. zginęło, 
zaś na 4 tysiące wydano wyro-
ki śmierci (chociaż te dane nie 
są dokładne, bowiem oprawcy 
robili wszystko, by to utajnić), 
kilkanaście tysięcy wywieziono 
w głąb ZSRR. Ludzie ci, któ-
rzy po zmianie ustroju w kraju 
i jego sowietyzacji pozostawali 
wierni złożonej przysiędze i na-
dal dążyli do wyzwolenia spod 
okupacji – teraz już sowieckiej 
– byli nazywani bandytami, 
faszystami, tropieni i mordo-
wani, urządzano im pokazowe 

Odkłamywanie historii trwa…

procesy, podczas których wma-
wiano, że są zdrajcami Ojczy-
zny. Ludzi tych nie tylko po-
zbawiono wszystkich praw do 
życia, ale też do godnej śmierci 
i pochówku. Mordowani i roz-
strzeliwani byli zakopywani do 
zbiorowych mogił, które były 
„przykrywane” asfaltem czy 
też dokonywano na nich no-
wych pochówków, jak to miało 
miejsce na dziś słynnej Łącz-
ce na warszawskich Powązkach 
Wojskowych, gdzie nad doła-
mi, w których spoczywają ska-
zani, grzebano „zasłużonych” 
dla nowego ustroju.  

Rodziny pomordowanych 
były represjonowane, uważane 
za rodziny zdrajców i nie mogły 
dochodzić swoich praw do od-
szukania grobów bliskich i ich 
godnego pogrzebania. Zmowa 
milczenia, wyklinanie członków 
podziemia antykomunistyczne-
go trwały zbyt długo. Nie tyl-
ko w Polsce Ludowej, co było 
zgodne z ustrojową doktryną, 
ale też zbyt mało zrobiono w 
odkłamywaniu historii o Żoł-
nierzach Niezłomnych w cią-
gu ponad 25 lat wolnej Polski. 
Dopiero ostatnie lata przyniosły 
pozytywne zmiany na drodze 
wyprowadzania z cienia tego 
tematu i bohaterów tamtych 
dni. Wśród nich są również lu-
dzie związani z Ziemią Wileń-
ską. Do nich należy bohaterski 
rotmistrz Witold Pilecki, Zyg-
munt Szendzielarz, ps. „Łupasz-
ka”, Edmund Bukowski, Tade-
usz Bieńkowicz, ps. „Rączy”, 
Jan Borysewicz, ps. „Krysia”. 
Tereny ich walk są znaczone 
zbiorowymi mogiłami. Nieste-
ty, do dziś spoczywające w nich 

ciała nie wszędzie są zidentyfi-
kowane, np. w Sangieliszkach. 
Należy odnotować, że właśnie 
w rejonie solecznickim, dzię-
ki trosce m. in. prezesa Solecz-
nickiego Oddziału Rejonowego 
ZPL, wieloletniego mera rejo-
nu Zdzisława Palewicza miejsca 
pochówku Żołnierzy Niezłom-
nych są uporządkowane, prowa-
dzone tu były skrupulatne prace 
(przy pomocy organizacji z Ma-
cierzy), mające na celu nie tylko 
ekshumację i przeniesienie na 
cmentarze, ale też identyfika-
cję szczątków ofiar sowieckiego 
terroru. Dotyczy to m. in. por. 
Jana Borysewicza, ps. „Krysia”, 
którego miejsca spoczynku nie 
udało się odnaleźć i jest tu tylko 
symboliczny jego grób na cmen-
tarzu w Ejszyszkach. 

W dniu 1 marca właśnie na 
cmentarzu w Ejszyszkach Am-
basador RP w Republice Litew-
skiej Jarosław Czubiński wraz z 
posłem na Sejm RP Piotrem Py-
zikiem, konsulem generalnym 
Stanisławem Cygnarowskim, 
attaché wojskowym Mirosła-
wem Wójcikiem, dyrektorem 
Instytutu Polskiego Marcinem 
Łapczyńskim oddali hołd Żoł-
nierzom Niezłomnym.  A wraz 
z nimi: kombatanci, miejscowi 
mieszkańcy, młodzież, starosta 
Ejszyszek Mirosław Bogdziun 
oraz dyrektor administracji Jó-
zef Rybak i jego zastępca,  wice-
prezes Solecznickiego Oddziału 
Rejonowego ZPL Beata Pietkie-
wicz. Przedstawiciele władz re-
jonu oddali też hołd rodakom z 
antykomunistycznego podzie-
mia przy grobach żołnierskich 
w Koleśnikach i Butrymańcach. 
Za dusze zmarłych została też 

odprawiona Msza św. przez pro-
boszcza ejszyskiej parafii ks. Ta-
deusza Matulańca. 

Jak podaje portal interneto-
wy samorządu rejonu solecznic-
kiego, oddając cześć niezłom-
nym bohaterom, Ambasador 
Jarosław Czubiński powiedział: 
„Dzisiaj jest dzień szczególny, 
kiedy możemy usłyszeć niewy-
powiedziane słowa, słowa z bez-
imiennych mogił, rozsianych po 
polach i lasach Wileńszczyzny. 
Dzisiaj słyszymy głos mówiący: 
„Pamiętajcie”. Dzisiaj spoty-
kamy się na grobach żołnierzy, 
których nazywano wyklętymi, 
gdyż były czasy, kiedy o nich sta-
rano się nie mówić. Ale dzisiaj 
ta pamięć jest żywa”.

Kombatanci uczcili swoich 
towarzyszy broni na cmentarzu 
wojskowym na Rossie. W No-
wej Wilejce harcerze pamiętali 
o tych, co walczyli o niepodle-
głość i oddali im należny hołd.

Społeczność wileńska ob-
chodziła Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych  w Domu 
Polskim w Wilnie. Została tu 
wygłoszona prelekcja o nie-
złomnych żołnierzach antyko-
munistycznego podziemia przez 
Pawła Wasążnika oraz odbył się 
koncert  „Żołnierze Niezłomni 
– Podziemna Armia powraca”.

Obchody 1 marca zostały 
poprzedzone Biegiem Pamię-
ci Żołnierzy Wyklętych „Tro-
pem Wilczym”. W Polsce odbył 
się on tego roku po raz czwarty 
i ogarnął 180  miast, wzięło w 
nim udział ponad 40 tys. osób. 
Poza granicami kraju „Tropem 
Wilczym” biegli rodacy w No-
wym Jorku, Londynie oraz na 
byłych Kresach Wschodnich – 

miejscach ich walk: Grodnie, 
Żytomierzu i Wilnie. 

W Wilnie bieg ten odbył się 
po raz drugi. Jego inicjatorem 
jest koło Związku Polaków na 
Litwie Wileńska Młodzież Pa-
triotyczna. Inicjatywa młodzie-
ży wileńskiej w ubiegłym roku 
doczekała się na starcie w wileń-
skim Zakrecie 50 osób, zaś tego 
roku było ich ponad 200. Or-
ganizatorzy przygotowali dwie 
setki tzw. pakietów startowych 
i musieli skończyć rejestrację na 
kilka dni przed terminem. W 
pakiecie startowym obok nume-
ru, m. in. znalazły się koszulki 
z wizerunkami Żołnierzy Nie-
złomnych. 

Uczestnicy biegu mieli do 
pokonania odległość 1963 m 
– liczba ta symbolizuje rok, 
kiedy poległ w walce ostatni z 
Żołnierzy Niezłomnych – Józef 
Franczak, ps. „Lalek”,  „Laluś”. 
Bardziej wytrwali mogli też wy-
próbować swe siły na dystansie 
5 km. Organizatorów nie mo-
gło nie cieszyć to, że w akcji ak-
tywnie wzięła udział młodzież 
szkolna i harcerze. Najliczniej 
przybyła na czele z wicedyrek-
torem Walerym Jaglińskim i 
nauczycielami wf Romualdem 
Szturą i Edwardem Tuczyń-
skim ekipa z „Konarskiego” – 57 
osób. Pedagogom należą się sło-
wa wdzięczności za dbanie o wy-
chowanie patriotyczne uczniów, 
no i bycie z nimi tego dnia. 

Na starcie stawiły się rów-
nież drużyny z Gimnazjum 
oraz Progimnazjum im. Jana 
Pawła II w Wilnie, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Ki-
wiszkach. Na czele grupy har-
cerzy biegł naczelnik harcerzy, 
członek Rady ZPL Paweł Gie-
rasim. W patriotycznym biegu 
uczestniczyły też ekipy z Mości-
szek, Podbrzezia, goście z Pol-
ski i przedstawiciele Ambasa-
dy RP w Wilnie oraz Instytutu 
Polskiego.

Jak głosi komunikat praso-
wy Wileńskiej Młodzieży Pa-
triotycznej (prezes Rajmund 
Klonowski), pierwsze miej-
sce na dystansie 1963 m zdo-
był Robert Markowski, drugie 
– Dariusz Baranowski, trzecie 
– Paweł Nowicki. Pięciokilo-
metrową trasę jako pierwszy 
pokonał Artur Sztura, za nim 
uplasowali się Edward Junda i  
Witalij Kotovas.  

Należy odnotować, że wa-
runki biegu wcale nie były ide-
alne – tej niedzieli w Wilnie 
była zamieć. Trasa więc nie 
była zbyt łatwą do pokonania. 
Ale, jak odnotował niejeden z 
uczestników biegu, Żołnierze  
Niezłomni, ku czci których 
zdecydowali się na ten bieg, w 
o wiele trudniejszych warun-
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ŻOŁNIERZOM NIEZŁOMNYM ODDANO HOŁD NA CMENTARZU W EJSZYSZKACH
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SPOŁECZNOŚĆ 
WILEŃSKA 
OBCHODZIŁA 
DZIEŃ PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
 W DOMU POLSKIM 
W WILNIE

Odkłamywanie historii trwa…

kach, wyklęci i tropieni, potra-
fili walczyć o swe ideały, więc 
czyż można narzekać na śnie-
życę podczas biegu.

W Polsce tego roku szcze-
gólnie uroczyście obchodzo-
no Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. W upamiętnia-
niu miejsc spoczynku, odda-
niu hołdu niezłomnym boha-
terom wzięły udział pierwsze 
osoby w państwie, a prezydent 
Polski objął je osobistym pa-
tronatem. W liście prezyden-
ta Andrzeja Dudy z okazji ob-
chodów czytamy: „My, Polacy, 
w ostatnich wiekach, walcząc o 
wolność narodu i Ojczyzny, za-
pisaliśmy wiele bohaterskich i 
tragicznych kart historii. Jed-
nak nawet na tym tle dzieje po-
wstania antykomunistycznego 
wyróżnia szczególny drama-
tyzm. 

Żołnierze drugiej konspira-
cji stanęli zbrojnie przeciwko 
całej potędze sowieckiego im-
perium. (…) Z początku od-
nosili liczne sukcesy, zwyciężali 
w wielu potyczkach z przewa-
żającymi siłami nieprzyjaciela, 
rozbijali areszty i komisariaty, 
karali donosicieli. 

Niezłomni wkrótce jednak 
zdali sobie sprawę, że nie mają 
szans na trwałe zwycięstwo. 

Niektórzy żywili nadzieję na 
pomoc zachodnich aliantów, 
zmianę sytuacji geopolitycznej 
– lecz ta rozwiała się szybko. Bili 
się więc nadal, ale już nie o to, 
by wyzwolić kraj, ocalić choćby 
swoich najbliższych lub same-
mu przetrwać. Walczyli w obro-
nie honoru wojskowego i ludz-
kiej godności. Walczyli już nie o 
życie w niepodległym państwie, 
lecz o prawo do śmierci za Pol-
skę. Walczyli mężnie i umierali 
z jej imieniem na ustach. 

Władze komunistyczne tę-
piły ich z całą bezwzględnością. 
(…) Stosowały masową inwi-
gilację i represje także wobec 
cywili, którzy wspierali „le-
śnych”. Łudziły ogłaszanymi 
amnestiami, by ujawniających 
się zamykać w więzieniach, tor-
turować i w majestacie sądowe-
go bezprawia skazywać na kary 
śmierci. Ostatni, najwierniej-
si żołnierze Rzeczypospolitej 
mieli zostać zgładzeni i wyklę-
ci. Po pierwszej śmierci czekała 
ich śmierć druga: wieczne za-
pomnienie. Mieli zniknąć na 
zawsze, pozbawieni własnego 
grobu, bez nekrologu w gaze-
cie i wzmianki w podręcznikach 
historii. 

I bardzo długo mogło się 
zdawać, że ten zamysł się po-
wiódł. Szykany wobec wete-
ranów podziemia i ich rodzin 
oraz fałszowanie prawdy histo-
rycznej kontynuowano aż do 
roku 1989. Jeszcze w począt-
kach transformacji ustrojowej 
nazywano ich bandytami. Mó-
wili tak często ich dawni kaci i 
prześladowcy, którzy za zbrod-
nie popełnione podczas „zwal-
czania band” nigdy nie ponie-
śli kary. Ale wówczas też zaczął 
coraz silniej rozbrzmiewać głos 
przeciwny, który mówił o nich: 

bohaterowie. I dzisiaj nie spo-
sób już wątpić, że był to głos od-
radzającej się Rzeczypospolitej. 

Wolna Polska bowiem, cho-
ciaż nie od razu, przywróciła 
dobre imię i cześć swoim naj-
lepszym synom. (…) 

Serdecznie dziękuję wszyst-
kim, dzięki którym prawda o 
tamtym zrywie została przecho-
wana dla współczesnych i przy-
szłych pokoleń Polaków. Dzię-
kuję rodzinom niezłomnych, 
towarzyszom broni i ich przy-
jaciołom, którzy przez dziesię-
ciolecia pielęgnowali pamięć 
o nich w swoich domach i ser-
cach. Dziękuję tym, którzy po-
tajemnie składali kwiaty i za-
palali znicze w miejscach walk, 
kaźni i pochówków. Dziękuję 
również tym, dzięki którym pa-
mięć o wyklętych mogła po la-
tach wyjść z ukrycia. Dziękuję 
historykom, pisarzom, dzien-

nikarzom i wszystkim, którzy 
podjęli trud zbadania, udoku-
mentowania i spisania dziejów 
drugiej konspiracji. (…) 

Dzięki Państwa pracy naród 
polski wypełnił obowiązek pa-
mięci wobec swoich prawdzi-
wych bohaterów. Aktualnym 
wyzwaniem pozostaje odnale-
zienie doczesnych szczątków 
tych, którzy oddali życie za Oj-
czyznę. Przecież wielu z nich 
wciąż spoczywa anonimowo w 
bezimiennych dołach śmier-
ci. Władze wszystkich szczebli 
winny czynić starania, aby te 
mogiły odnaleźć, zidentyfiko-
wać ofiary i zapewnić im godny 
pochówek. Jest to nasza powin-
ność chrześcijańska i ludzka. 

Prawda o heroizmie i trage-
dii powstania antykomunistycz-
nego – to fundament suweren-
nej Rzeczypospolitej. (…) 

Żołnierze Wyklęci – Nie-

złomni, którzy zapisaliście pięk-
ne karty w księdze chwały oręża 
polskiego! Niechaj Wasza po-
stawa będzie przykładem dla 
nas, dzisiejszych Polaków, i na-
szych potomnych. Niech Wasze 
imiona, nazwiska, pseudonimy 
będą chlubą Waszych rodzin-
nych miast i wsi. Niech zdobią 
sztandary wojskowe, patronują 
ulicom i szkołom. Bo to z Wa-
szej ofiary odrodziła się niepod-
legła Polska. Cześć i chwała bo-
haterom!”.

W dowód uznania wagi ich 
czynu i szacunku wobec uczest-
ników antykomunistycznego 
podziemia władze RP podjęły 
decyzję o założeniu muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i uczest-
ników podziemia niepodległo-
ściowego. Ma ono powstać w 
Warszawie, w gmachu byłego 
miejsca więzienia, przesłuchi-
wania i tortur bohaterów. 
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PAWEŁ WASĄŻNIK OPOWIADA O BOHATERACH  
PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

UCZESTNICY BIEGU MUSIELI SIĘ ZMAGAĆ Z KILOMETRAMI I ŚNIEŻYCĄ

TEKSTY ŚPIEWANYCH PIOSENEK BYŁY DOŚĆ CIĘŻKIE – JAK I LOS TYCH, O KTÓRYCH OPOWIADAŁY
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– pod takim hasłem odby-
wają się festyny kultury pol-
skiej oraz inne imprezy w 
Jezioroskim Oddziale Rejo-
nowym Związku Polaków na 
Litwie. Była prezes Weronika 
Bogdanowicz uznała je za naj-
lepiej oddające sens i cel pracy 
Oddziału, skierowane na jed-
noczenie wszystkich miesz-
kańców tych terenów. 

Ale życie – to nie tylko im-
prezy i święta, codzienność 
stawia przed nami wyzwania, 

które jak najbardziej wymaga-
ją stosowania się do naszego 
hasła. Bo tylko wspólnie mo-
żemy zaradzić biedzie, która, 
niestety, jest udziałem wielu 
ludzi i nie zawsze taki stan 
zależy od samego człowieka, 
który np. traci zdrowie. Wła-
śnie tak się stało z Jonasem 
Bieliauskasem, który jeszcze 
w wojsku doznał  urazu gło-
wy.  Potem pracował w milicji, 
ale po wylewie stracił zdolność 
do pracy, został przykuty do 

łóżka. Został inwalidą tzw. I 
grupy. 

W nowej rzeczywistości, 
wraz ze zmianą zasad przy-
dzielania rent inwalidzkich, 
nie zdążył na czas badań w 
szpitalu i uznano, że już nie 
może dostawać tych świad-
czeń, a faktycznie stan zdro-
wia mu się pogorszył. Kiedy 
się zetknęłam z tą rodziną (Jo-
nas ma dwóch braci: Longina i 
Wacława) i nieszczęściem tego 
człowieka, zdecydowałam, że 

Zaczęło się to na począt-
ku lat 70., kiedy autor tych 
słów, razem z kilkoma kole-
gami z klasy, w dopiero co 
zbudowanym Domu Kultury 
w Wędziagole, założył mło-
dzieżowy zespół estradowo-
-instrumentalny. Dzięki mło-
dzieńczemu entuzjazmowi i 
fanatycznej pracy, już po pół 
roku istnienia zespołu, na 
dorocznym rejonowym prze-
glądzie estradowych kolekty-
wów, zostaliśmy laureatami 
– wywalczyliśmy honorowe 
nagradzane miejsce.

Cieszyliśmy się sami i za-
dziwialiśmy swoją młodością 
i oryginalnością.

W zespole rotacja muzy-
ków była nieunikniona, jed-
nak większość wśród nich 
stanowili wędziagolanie. En-
tuzjastów nie brakło. Zespół 
estradowy grał nie tylko na 
wieczorkach tanecznych, or-
ganizowanych w Wędziagol-
skim Domu Kultury, ale też 
miał częste występy w swoim 

Przyjemnie jest powspominać...
i okolicznych rejonach. No-
wych twarzy i talentów, chcą-
cych uczestniczyć w działal-
ności koncertowej, naprawdę 
nie zbywało. 

Po pewnym czasie do wę-
dziagolan dołączyli znani ów-
cześni kowieńscy wykonawcy, 
dzięki którym rozszerzyła się 
geografia występów i wyjaz-
dów zespołu.  Uczestniczyli-
śmy nawet w republikańskich 
przeglądach w Wilnie, w róż-
norodnych wieczornicach, w 
przyjęciach po sprawozdaw-
czych zebraniach i, oczywi-
ście, graliśmy na weselach. 
Wydawało się, że czekają na 
nas weselnicy i młode pary na 
całej Litwie. Graliśmy w Au-
ksztocie, na Żmudzi, jednak 
najczęściej na Litwie Środko-
wej: w miasteczkach i ośrod-
kach rejonowych wokół Kow-
na, Janowa, Kiejdan. 

Szczególnie zespół polu-
bili, wówczas jeszcze licznie 
zamieszkujący te miasta i re-
jony, Polacy. Śpiewali razem 

z zespolakami po polsku i 
zawsze chętnie zaprasza-
li na swoje rodzinne święta. 
W naszym repertuarze były 
popularne polskie piosen-
ki ludowe, piosenki polskie 
wykonywane w naszym regio-
nie – na Laudzie i, oczywiście, 
przeboje „Czerwonych Gi-

tar”. Było też wiele utworów 
kompozytorów litewskich i 
zagranicznych. Szczególnie 
często w tamtych czasach wy-
konywaliśmy popularne ka-
wałki muzyczne Georgea Ba-
kera i zespołu „Selection”. 
Intensywna  twórcza działal-
ność zespołu trwała do poło-

wy lat 80. Zespół się rozpadł i 
więcej już nie występował, od 
czasu kiedy autor tych słów 
poważnie zaniemógł.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

muszę jemu pomóc odzyskać 
należną mu rentę i środki na 
dogląd. 

Nie będę opisywała, jaką 
przysłowiową drogę krzyżo-
wą musieliśmy przejść wraz z 
rodziną, by to zrobić. Rodzi-
nie tej pomogła też posłanka 
Wanda Krawczonok, która 
dostarczyła ubranie, obuwie, 
pościel. Zaczęło lepiej im się 
dziać, kupili konia. Niestety, 
konia zabił piorun, więc mu-
sieli się zadłużyć, by kupić 
drugiego – gdzie cienko, tam 
się rwie... 

Po święcie Odrodzenia Nie-

podległości Litwy pojechałam, 
by odwiedzić tę rodzinę. Wy-
brał się do nich też prezes koła 
młodzieżowego z Turmont 
Marius Bukauskas, który przy-
wiózł dla Jonasa łóżko. Ofia-
rowała je członkini ZPL Gali-
na Spėčiuvienė. Teraz musimy 
zebrać coś z ubrania i pościeli. 
I wiem, że to nam się uda, bo 
hołdujemy zasadzie, że mamy 
trzymać się razem: w radości i 
biedzie, młodzi i starzy.

Teresa Narkevičienė,
prezes Jezioroskiego 

Oddziału Rejonowego ZPL

Trzymajmy się razem...

W ubiegłą niedzielę Pola-
cy z Kowna, członkowie Ko-
wieńskiego Oddziału Związku 
Polaków na Litwie po polskiej  
Mszy św. w pokarmelickim ko-
ściele pw. Świętego Krzyża licz-
nie zgromadzili się w siedzibie 
Oddziału. 

Spotkanie to nie było związa-
ne z żadnym świętem. Złączyła 
nas tego dnia tradycja – upamięt-
niliśmy odeszłych przed cztere-
ma tygodniami rodaków: śp. Ire-
nę Aleksandrowicz i Władysława 
Gróździa. Modliliśmy się za ich 
dusze, by potem, w siedzibie, od-
dać się wspomnieniom o tych lu-
dziach. 

Tego dnia wraz z nami byli 
członkowie ich rodzin, które łą-
czy jeden bardzo ważny czyn-
nik – ojczysty język – polski. 
Tym spotkaniem daliśmy świa-
dectwo temu, że przestrzeganie 
tradycji, które są bardzo ważnym 
czynnikiem zachowania społecz-
ności, pozwala nam być razem: w 
radości i biedzie, podczas świąt i 
w chwili utraty drogich i bliskich 

ludzi. Zmieniają się czasy i zwy-
czaje, również te, które towarzy-
szą odejściu na zawsze. 

Dziś mało kto pamięta dłu-
gie nocne śpiewy, trzydniowe 
czuwanie... A przecież to w ten 
sposób bliscy i znajomi okazy-
wali swój stosunek do tego, kto 
odszedł, pragnęli pożegnać go 
godnie, bez pośpiechu, zacho-
wując pamięć. 

Właśnie w swoim środowisku 
staramy się, by ta pamięć o ode-
szłych trwała, dzielimy się nią 
z młodymi członkami naszej 
wspólnoty, którzy są wychowy-
wani i żyją w innej rzeczywisto-
ści: bardziej zmaterializowanej i 
kosmopolitycznej. 

Staramy się kontynuować 
tradycję, że zmarłym należy się 
wieczny odpoczynek i pamięć, 
którą my – ich bliscy, koledzy, ro-
dacy potrafimy zachować. 

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL

Łączy nas tradycja i język
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KOWIEŃSCY POLACY PRZY WSPÓLNYM STOLE W SIEDZIBIE ZPL

fot. Ryszard Jankowski

MŁODZI ARTYŚCI NA JEDNYM Z WĘDZIAGOLSKICH PODWÓREK
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TRZECIA KOLEJKA  
KOSZYKARSKIEGO  
TURNIEJU 

Powoli wyłaniają się fawory-
ci koszykarskiej edycji Pucharu 
Związku Polaków na Litwie. W 
sobotę kolejne zwycięstwa od-
niosły drużyny „Irsana”, „LPK 
Liberna – Gierwiaty”, „SK Skoj-
dziszki” i „Speditors”.

„Irsana” (3/0) w niezwykle 
emocjonującym starciu pokona-
ła ekipę „Sokoły” (0/3) – 57:52 
i zanotowała trzecie kolejne 
zwycięstwo. Liderom grupy A po 
piętach depczą koszykarze KSP 
(2/1), którzy pokonali w sobo-
tę „Herbalife” – 84:62. Nieste-
ty, nie doszło do walki między 
koszykarzami „Polonusa” i dru-
żyną „Tores”, bowiem  pierwsi 
zanotowali porażkę techniczną. 

W grupie B o miejsce na 
szczycie walczą dwie druży-
ny: „LPK Liberna – Gierwia-
ty” (3/0) oraz „SK Skojdzisz-
ki” (3/0). Koszykarze z Turgiel 
wygrali z „RKL” (1/2) –  54:49, 
„Skojdziszki” zaś łatwo rozpra-
wiły się z autsajderem z Awiżeń 
(0/3) – 68:48. Tuż za nimi w 
tabeli plasuje się „Landwarów” 
(2/1). Koszykarze z rejonu troc-
kiego, po wygranej w ubiegłej 
kolejce z „Awiżeniami”, pozo-
stali na fali i zmusili do kapi-
tulacji drugą najsłabszą druży-
nę grupy B – „Spo.Ko” (0/3) 
– 38:21.

Niezbyt rezultatywny, lecz 
bardzo emocjonujący, był mecz 
„Speditors” (3/0) ze „Starymi 
Trokami” (1/1). Faworytom 
wystarczyło rzucić 37 punktów, 
by pokonać rywali znad Galwe 

do 35. W drugim meczu grupy 
C zawodnicy „Tsunami” (2/1) 
wygrali z „BC Drakonai” (0/2) 
– 56:49 i ugruntowali się na dru-
giej pozycji w tabeli. Do rozegra-
nia pozostał jeden zaległy mecz 
– „Suderwa Team” (0/2) zmie-
rzy się z koszykarzami ze Sta-
rych Trok. 

SIATKARZE ZNÓW  
NA STARCIE
Tymczasem w 2. kolejce roz-
grywek o siatkarski Puchar 

Związku Polaków na Litwie ro-
zegrano po dwa mecze w obu 
grupach. Zwycięstwa odnieśli 
faworyci, a co najważniejsze, 
dokonali tego bez straty seta. 

Drugą wygraną w grupie A 
mimo sporu niewymuszonych 
błędów, zanotowali siatkarze 
wileńskiej drużyny „Eureka”, 
którzy „rozbili” na parkiecie 
ekipę „Sztorm”  – 3:0 (25:14, 
25:20, 25:15). W barwach 
zwycięzców najskuteczniej grał 
Mantas Jaruševičius – osiem 

punktów. Sześć bloków rywa-
lom zafundował Edgar Szikto-
row, a aż osiem asów serwiso-
wych zanotował Jan Szulski. 
Wśród rywali wyróżniał się 
jedynie Andrzej Urbanowicz, 
który zdobył osiem punktów, 
zaliczył po jednym bloku i asie 
serwisowym. 

W zaległym meczu tej gru-
py, wileńsko-awiżeńska dru-
żyna „United”, po zaciętej 
walce wygrała z „Victory” 
z Kowalczuk – 3:1 (25:18, 

25:18, 23:25, 25:23). Pierwsze 
skrzypce grał kwartet: Andrzej 
Matulewicz, Erikas Duchnie-
wicz, Jarosław Michalkiewicz, 
Ernestas Česokas, który zebrał 
w sumie aż 41 punktów. Po 
przeciwnej stronie siatki wal-
kę nawiązać próbowali Ernest 
Małyszko i Wiktor Mikulewicz 
(obaj zdobyli po 10 punktów), 
ale ich wysiłku było tego dnia 
za mało – nogę podstawiła nie-
skuteczna gra zza linii końco-
wej, co sprawiło, że siatkarze z 
Kowalczuk oddali rywalom aż 
12 punktów, psując pierwsze 
zagrania. 

Podobny przebieg mia-
ło pierwsze spotkanie w gru-
pie B, gdzie Ławaryszki uległy 
siatkarzom ze Szkoły Sporto-
wej Rejonu Wileńskiego – 1:3 
(17:25, 25:22, 17:25, 18:25). 
W składzie zwycięzców prym 
wiedli Aurimas Pavasaris i Ta-
das Jurelevičius – odpowiednio 
8 i 7 punktów. Tadas popisał się 
również czterema asami serwi-
sowymi. 

Kolejne miażdżące zwycię-
stwo na swoje konto zapisali za-
wodnicy drużyny „Huragan”. 
Wilnianie bez większego wy-
siłku pokonali Bezdany – 3:0 
(25:14, 25:14, 25:17). Dobry 
mecz zagrał duet Paweł Kuli-
kian - Darius Lukauskas, który 
zdobył 18 punktów. „Huragan” 
z kompletem punktów prowa-
dzi w grupie B, wyprzedzając 
Szkołę Sportową Rejonu Wi-
leńskiego tylko dzięki lepszemu 
bilansowi setów. Tymczasem w 
grupie A nie ma sobie równych 
„Eureka” – 6 punktów. 

Aleksander Sudujko

„TORES” – NARADA PRZED DECYDUJĄCYM ZMAGANIEM

fot. xxx
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„SOKOŁY” PO RAZ KOLEJNY ZESZŁY Z BOISKA Z OPUSZCZONYMI GŁOWAMI

Puchary – sportowa walka trwa
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Oto mamy kolejny 4 marca 
– dzień świętego Kazimierza i 
słynny wileński Kaziuk.  Kazi-
mierz jest jedynym świętym tego 
imienia. Jego święto liturgiczne 
przypada w rocznicę Jego śmier-
ci – 4 marca. Imię Kazimierz po-
chodzi od słów kazi – kazać i mir 
– zgoda, pokój, czyli „wprowa-
dzający zgodę, pokój”. W Pol-
sce, w czasach średniowiecz-
nych, to imię zastrzeżone było 
tylko dla osób z rodu królew-
skiego.

Urodził się Kazimierz w 
Krakowie 3 października 1458 
roku. Był drugim z kolei synem 
króla Kazimierza Jagielloń-
czyka i Elżbiety Rakuszanki, a 
wnukiem króla Władysława Ja-
giełły. Matka, Elżbieta, z rodu 
Habsburgów, córka cesarza nie-
mieckiego Albrechta II, wiele 
czasu poświęcała wychowaniu 
dzieci, dbając o ich naukę, wy-
robienie wrażliwości na dobro i 
piękno. Na dworze królewskim 
wielce szanowano obyczaje re-
ligijne, a młody królewicz, oto-
czony licznym rodzeństwem 
(miał 5 braci i 7 sióstr) wycho-
wywany był nawet w pewnej su-
rowości.

Przez wiele lat wychowaw-
cą młodych Jagiellonów był Jan 
Długosz, wielki historyk dzie-
jów średniowiecza. Uczył on 
synów królewskich historii sta-
rożytnej, łaciny, literatury kla-
sycznej, retoryki, teologii, a tak-
że sztuki rycerskiej. Kazimierz i 
jego bracia podczas nauki miesz-
kali poza Krakowem. Żyli w su-
rowej prostocie: w lecie nosili 
ubrania ze zgrzebnego sukna, 
zimą – kozie kożuszki, jedli pro-
ste potrawy, spali na twardych 
posłaniach, a czasu na wypo-
czynek i zabawę mieli niewiele. 

Po takim okresie młodzieńczym, 
Kazimierz już do końca żywota 
prowadził życie ascety. Długosz 
cenił Kazimierza najbardziej ze 
wszystkich synów królewskich. 

Roztropne i sprawiedli-
we decyzje młodego Kazimie-
rza budziły szacunek i podziw. 
Miał wrodzone poczucie spra-
wiedliwości i umiłowania praw-
dy. Cieszył się szczególną sym-
patią współczesnych. Po  jego 
śmierci mówiono: „Powinien 
albo się nie narodzić, albo pozo-
stać wiecznym”. W życiu religij-
nym pielęgnował nabożeństwo 
do Matki Najświętszej. Jego ulu-
bioną pieśnią był średniowiecz-
ny hymn łaciński, zaczynają-
cy się od słów: „Dnia każdego 
chwal, o duszo, Maryję” („Omni 
die dic Mariae, mea laude ani-
ma”), którego tekst,  umierając, 
kazał sobie włożyć do trumny. 
Wiele czasu poświęcał modli-
twie, wcześnie rano szedł do ko-
ścioła adorować Najświętszy Sa-
krament. Widywano go nawet 
klęczącego przed zamknięty-
mi drzwiami świątyni. Legenda 
mówi, że gdy zmarznięty sługa 
narzekał na chłód, to królewicz 
mu mówił, by szedł w jego ślady, 
a modlitwa go ogrzeje. Otaczał 
opieką ubogich i chorych. Wsta-
wiał się za nimi do króla i bro-
nił skrzywdzonych. Po porannej 
mszy szedł do szpitala i rozda-
wał ubogim i chorym wszystkie 
pieniądze, jakie posiadał. Nie 
znosił obok siebie ludzi zakła-
manych, karierowiczów, po-
chlebców; upominał ich, a gdy 
nie pomagało, oddalał.

Kazimierz chorował na gruź-
licę i dla poratowania zdrowia 
został wezwany przez ojca do 
Wilna w nadziei, że uzdrowi go 
tutejszy klimat. Niestety, gasł z 

dnia na dzień. W zupełnej przy-
tomności, otoczony modlącym 
się duchowieństwem, zmarł w 
wieku 26 lat 4 marca 1484 roku  
na zamku w Grodnie.  

Ciało królewicza pocho-
wano przy wtórze płaczącego 
ludu  w Katedrze Wileńskiej. 
Przy jego grobie działy się licz-
ne cuda. Nieuleczalnie chorzy 
i inwalidzi odzyskiwali zdrowie 
i sprawność, podobno zdarzyło 
się też wskrzeszenie zmarłego 
dziecka.

Wśród rycerstwa polskiego i 
litewskiego, biorącego udział w 
wyprawie z odsieczą Połockowi 
w 1518 roku, pojawiły się opo-
wieści o pomocy zmarłego kró-
lewicza, który miał się pojawić 
na chmurze i pokazać dogod-
ne brody na Dźwinie (tę scenę 

można zobaczyć na jednej z pła-
skorzeźb w wileńskim kościele 
pw. śś. Piotra i Pawła). Dało to 
Zygmuntowi Staremu dodatko-
wy atut w staraniach o wynie-
sienie brata na ołtarze. W 1518 
roku król Zygmunt I Stary, ro-
dzony brat Kazimierza, rozpo-
czął starania o jego kanoniza-
cję, zakończone bullą papieża 
Leona X z 1521 roku. Jednak 
dokument ten nigdy nie dotarł 
do Polski (zaginął w drodze) i 
dopiero papież Klemens VII w 
1602 roku, na podstawie kopii, 
wydał nowy.

Uroczystości kanonizacyjne 
Kazimierza odbyły się w Wil-
nie, w Katedrze Wileńskiej w 
1604 roku za panowania kró-
la Zygmunta III Wazy. Gdy po 
120 latach, z okazji kanonizacji, 

Święty Kazimierz a Wilno otwarto grobowiec św. Kazimie-
rza, znaleziono w nim nienaru-
szone ciało królewicza. U wez-
głowia znajdował się pergamin 
z ulubionym hymnem świętego 
„Omni die dic Mariae” (Każ-
dego dnia sław Maryję) i mo-
dlitewnik.

Z okazji kanonizacji królewi-
cza Kazimierza dobudowano do 
Katedry kaplicę królewską zwa-
ną Kazimierzowską. Jej autorem 
jest Konstanty Tencalla, który 
wzorował się na kaplicy Zyg-
muntowskiej na Wawelu. Ciało 
świętego Kazimierza spoczywa w 
srebrnym sarkofagu o wadze 500 
kg, pod nim jest obraz trójrękie-
go św. Kazimierza. Nie wiadomo 
dlaczego na tym obrazie św. Ka-
zimierz ma dwie prawe dłonie, 
trzymające lilie. Legenda mówi, 
że malarzowi nie udało się za-
malować żadnego wariantu pra-
wej ręki i tak zostało. Możliwe, 
że mają one nam przypominać 
o życiu świętego. Królewicz był 
dobry, hojny i pobożny – stąd te 
dwie prawe ręce.

Chociaż święty królewicz 
Kazimierz zmarł w XV wieku, to 
jednak dotychczas o nim pamię-
tamy. Bardzo obrazowo przypo-
mina o nim nasz słynny Kaziuk. 
I jakże dużo jest ludzi noszących 
to imię! 

Na budynku Katedry, nad 
wejściem, również znajduje się 
rzeźba świętego królewicza. Ka-
zimierz ma rękę przyciśniętą do 
serca.

W ikonografii – rzeźbie, ma-
larstwie, drzeworycie – święty 
Kazimierz przedstawiany jest 
zazwyczaj w stroju królewskim 
z lilią w ręku, mitrą wielko-
-książęcą (czwórdzielną). Jego 
trzecim atrybutem jest również 
szarfa z początkowymi słowami 
łacińskiego hymnu „Omni die 
dic Mariae”.  

Święty Kazimierz czczony 
jest jako główny patron Litwy 
i Polski, wileńskiej prowincji 
kościelnej, archidiecezji biało-
stockiej, diecezji łomżyńskiej i 
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KOŚCIÓŁ PW. ŚW. KAZIMIERZA

fot. Albina Drzewiecka

ULICA ŚW. KAZIMIERZA
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16 marca w Sejmie Litwy odbędzie się kon-
ferencja pt. „Oświata mniejszości narodowych 
na Litwie: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. 

Początek o godz. 9.00 w sali konferencyjnej 
(I gmach Sejmu, al. Giedymina 53).

Sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury 
12 stycznia dał zgodę na złożoną przez wiceprze-
wodniczącego Sejmu RL Jarosława Narkiewicza 
propozycję zorganizowania konferencji, podczas 
której będą poruszone problemy i osiągnięcia 
oświaty mniejszości narodowych na Litwie.

Do udziału zapraszani są posłowie, przedsta-
wiciele rządu i Ministerstwa Oświaty i Nauki, 
społeczności szkół mniejszości narodowych i in.

Program:
8.30-9.00 – rejestracja uczestników;
9.00-9.15 – początek konferencji;
9.15-9.30 – słowo wstępne. Przegląd oświaty 

mniejszości narodowych na Litwie. Wiceprzewod-
niczący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz;

9.30-9.45 – przemówienie minister oświaty i na-
uki RL Audronė Pitrėnienė;

9.45-10.00 – słowo powitalne przewodniczącego 
sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Ra-
imundasa Paliukasa;

10.00-10.15 – „Prawa mniejszości narodowych – to 
przyrodzone prawa człowieka”. Dr Elżbieta Kuzborska;

10.15-10.30 – „Polityka oświaty mniejszości na-
rodowych: dokąd prowadzi?”. Poseł na Sejm RL, 
prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie ,,Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski;

10.30-10.45 – „Szkoły z rosyjskim językiem 
nauczania w świetle systemu oświaty na Litwie”. Ta-
mara Lachankina;

10.45-11.00 – „Szkoły mniejszości narodowych: 
wizja ukrytego szlaku i grzęzawiska”. Prof. hab.  
dr Vilija Targamadze;

11.00-11.20 – Kształcenie dzieci w języku ojczy-
stym oczami rodziców. Przewodnicząca Forum Ro-
dziców Szkół Polskich rejonu solecznickiego Renata 
Cytacka; przedstawiciel Forum Rodziców Szkół Pol-
skich miasta Wilna Mirosław Szejbak;

11.20-11.30 – Przemówienie I zastępcy kancle-
rza rządu RL Rimantasa Vaitkusa.

11.30-12.00 – dyskusja;
12.00-12.30 – przerwa;
12.30-12.40 – „Oświata mniejszości narodowych 

w systemie oświaty Litwy”. Przedstawiciel Litewskie-
go Związku Pracowników Oświaty;

12.40-12.55 – „Wyzwania i trudności w naucza-
niu i uczeniu się języka litewskiego w szkołach mniej-
szości narodowych. Problematyka ujednoliconego 
egzaminu z języka litewskiego”. Nauczyciel języka 
litewskiego szkoły ogólnokształcącej;

12.55-13.10 – „Problemy i osiągnięcia ogólno-
kształcących szkół mniejszości narodowych”. Przed-
stawiciel placówki ogólnokształcącej;

13.10-13.25 – „Znaczenie oświatowych aktów 
prawnych oraz ich projektów w poprawie systemu 
oświaty mniejszości narodowych”. Radna miasta 
Wilna Edyta Tamošiūnaitė;

13.25-14.00 – Dyskusja;
14.00-14.30 – Podsumowanie konferencji. Do-

radca prezydent RL Rūta Kačkutė; Wiceprzewodni-
czący Sejmu RL Jarosław Narkiewicz;

14.30 – Zakończenie konferencji.

KONFERENCJA

drohiczyńskiej, a także patron 
młodzieży litewskiej. W 1960 
roku Zakon Kawalerów Mal-
tańskich obrał św. Kazimierza 
za swojego patrona i w tymże 
roku, na prośbę ich kapituły, 
część relikwii świętego została 
wysłana kawalerom maltańskim.

Jeszcze jedno miejsce w Wil-
nie przypomina św. Kazimie-
rza. Z różnych stron Starów-
ki widoczna jest piękna kopuła 
kościoła pw. św. Kazimierza, 
zwieńczona pozłacaną mitrą 
książęcą.

Biskup Benedykt Woyna 
poświęcił kamień węgielny pod 
pierwszy kościół ku czci św. Ka-
zimierza przy kolegium jezuitów. 
Kościół budowali jezuici na po-
czątku XVII wieku, po kanoni-
zacji królewicza. Legenda mówi, 
że Lew Sapieha – kanclerz Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego i se-
nator – złożył deklaracje ofiaro-
wania największego kamienia 
węgielnego.  Jezuici jego obiet-
nicę dostarczenia największego 
kamienia węgielnego zrozumieli 
jako chęć złożenia hojnej ofia-
ry. Jednak Lew Sapieha nie mó-
wił w przenośni: rozkazał 700 
chłopom przywlec z Antoko-
la ogromny polodowcowy głaz, 
który został wmurowany w fa-
sadę kościoła z lewej strony od 
wejścia. I dziś każdy, wchodząc 
czy mijając kościół pw. św. Ka-
zimierza, widzi szary kamień. 
Pierwszym proboszczem w ko-
ściele był młody Andrzej Bobola, 
późniejszy męczennik za wiarę 
katolicką. W krypcie pod ołta-
rzem są jego relikwie. W XVIII 
wieku dzięki talentowi Jana  
Krzysztofa Glaubitza w świą-
tyni powstały piękne baroko-
we ołtarze, które, niestety, zo-
stały zniszczone przez Rosjan 

na początku XIX wieku, kiedy 
kościół został przebudowany 
na cerkiew. W ciągu prawie stu 
lat był tu sobór św. Mikołaja. 
Adam Mickiewicz wspomina 
ten kościół w III części „Dzia-
dów”: Sobolewski w celi Kon-
rada opowiada o wypadkach 
przed ratuszem; ukrył się on 
przy jednej z kolumn świątyni 
i widział, jak od ratusza odjeż-
dżają kibitki z młodzieżą, którą 
skazał car na wygnanie i Sybir. 
W okresie międzywojennym ko-
ściół zwrócono katolikom, a po 
II wojnie światowej stał się maga-
zynem napojów alkoholowych, 
później – Muzeum Ateizmu i Re-
ligii Świata.

Od 25 lat, po konsekracji i 
remoncie, kościół jest świątynią 
czynną. Z XVIII wieku zacho-
wały się dwa boczne i główny 
ołtarz, w których znajdują się 
współcześnie namalowane ob-
razy św. Kazimierza, Andrzeja  
Boboli i Ignacego Loyoli.

W pobliżu kościoła pw.  
św. Kazimierza jest wąziutka uli-
ca wileńskiej Starówki – nosi na-
zwę  św. Kazimierza.

Po śmierci królewicza Kazi-
mierza, co roku odbywały się w 
Wilnie 4 marca uroczyste na-
bożeństwa i procesje. Przy oka-
zji odbywały się jarmarki, na 
których okoliczni rzemieślni-
cy sprzedawali swoje wyroby. 
Przed około stu laty zjawiły się 
na nich słynne  palmy wileńskie. 
Popularny Kaziuk stał się pięk-
nym symbolem Wilna, który 
też tradycyjny wiosenny kier-
masz eksportuje do Polski, gdzie 
za sprawą ekspatriantów z Wi-
leńszczyzny Kaziuk jest dosko-
nale znany i lubiany.

Albina Drzewiecka 

Chociaż Wilno może się 
szczycić wieloma tradycyjny-
mi imprezami – z roku na rok 
ich miastu przybywa (prawda, 
nie zawsze budzą powszechny 
aplauz) – to bez wątpienia każ-
dy przyzna, że wileński Kaziuk 
jest wyłącznie „nasz”: auten-
tyczne święto miasta oddające 
pokłon świętemu Litwy – Ka-
zimierzowi, z którym historia 
grodu jest  związana. Ponadto 
jest to najstarsze święto, które 
przetrwało do naszych dni.

Jak podają historycy,  Kaziuk 
zapoczątkowany został przed 
412 laty. Różne przeżywał ko-
leje losu: był świętem cechów 
rzemieślników i bractw, prezen-
tował wyroby podwileńskich 
chłopów... Najgorzej się miał 
w sowieckim okresie, ale nawet 
ten ateistycznie nacechowany 
czas nie uporał się z Kaziukiem. 
I... został on „zalegalizowany” 
jako święto-kiermasz wyrobów 
„prostego ludu”, odbywający się 
na Rynku Kalwaryjskim. 

 W odrodzonej Litwie Ka-
ziuk wrócił do łask w całej kra-
sie i z roku na rok się rozszerza 
i, trudno powiedzieć, czy nie-
stety, czy na szczęście (każdy 
ma o tym swoje zdanie) wplata 
wciąż nowe elementy do trady-
cyjnych kaziukowych zwycza-
jów. Wileński Kaziuk prak-
tycznie wydalił z prezentacji 
„prostych” wiejskich mistrzów. 
Z dawnych czasów pozostały au-

tentyczne palmiarki, chociaż, 
przyznajmy, tradycyjne palmy 
wileńskie też się w ciągu biegu 
lat zmieniły. Na gorsze, czy lep-
sze? Cóż, każdy ma swój gust. 
Tradycyjne „wałeczki” – to już 
palmiarskie retro.

Wyroby z wikliny, drewna, 
garncarstwo-ceramika – prze-
szły ewolucję, tak samo jak wy-
roby piekarnicze. A obok tego 
znalazło się całe mnóstwo atrak-
cji, które zostały „dopasowane” 
do tego wiosennego święta i two-
rzą w ciągu trzech dni z central-
nej ulicy, starówki, otaczających 
je placów i skwerów jeden wiel-
ki poligon doświadczalny: czy 
sprzedawcy uda się znaleźć kup-
ca na oferowane towary. 

Należy podkreślić, że prak-
tycznie co roku na Kaziuku są 
debiuty. Oto i tegoroczny Ka-
ziuk będzie takowe miał: „Ka-
ziukowy świat dzieci” (Plac 
Katedralny), „Żydowskie mia-
steczko” (Plac Ratuszowy), 
Aleja Mody i Wzornictwa (ul. 
Maironisa i Niemiecka), Aleja 
Dobra i Nadziei (na ul. Wró-
blewskiego) dopełnią  trady-
cyjne podwórko rzemieślników 
(na skraju Placu Katedralnego), 
kiermasz żywnościowy (na pl. 
Kudirki) oraz teatralizowany 
pochód. 

Warto odnotować, że na sce-
nie przy Ratuszu będą koncer-
towały również polskie zespoły, 
wezmą one też udział w progra-

mie dla dzieci. Z kolei żydow-
ski zespół „Fajerlech” wystąpi, 
oczywiście, w „Żydowskim mia-
steczku”. 5 marca na Placu Łu-
kiskim odbędzie się powszechne 
smażenie – rozlokuje się tu króle-
stwo przeróżnych smażalni.  Na 
tymże placu odbędzie się też pró-
ba ustanowienia nowego litew-
skiego rekordu: mistrz obróbki 
drewna  w ciągu kilku dni posta-
ra się  wyciosać największą łyżkę 
z 12-metrowego kloca. Cóż, aku-
rat takie novum jak najbardziej 
pasuje do Kaziukowego Jarmar-
ku. Ale będą tu też reklamowane 
rzeczy wielce dalekie od tradycji 
tego wiosennego kiermaszu: przy 
Ogrodzie Bernardyńskim miło-
śnicy i znawcy używania łaźni, 
będą uczyli przybyłych jak zaży-
wać tych przyjemności.   

Na wileńskim Kaziuku bę-
dzie działało kaziukowe wydaw-
nictwo i poczta, gdzie można bę-
dzie otrzymać paszport imprezy, 
czy wysłać list. 

Tego roku na Kaziuka mają 
przybyć goście z 16 krajów i roz-
lokują się przy ul. Wielkiej.  

Oficjalne otwarcie Kaziu-
ka nastąpi 4 marca o godzinie 
15.00 na Placu Katedralnym, 
zaś teatralizowany pochód –  
5 marca o godz. 13.00.

Warto wybrać się na Kaziu-
ka, bo wśród mnogości ofiaro-
wanych usług i rzeczy zawsze 
jest szansa znaleźć coś, co przy-
padnie nam do gustu.   

Wraz z wiosną –  
tradycyjny Kaziuk wileński
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Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

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 współ-
czucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź oso-
by prywatne. Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@zpl.lt  lub faks 233 10 56.

Z okazji Pięknych Jubileuszy słuchacz-
kom Polskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku Helenie LISOWSKIEJ i Wan-
dzie TUREK moc serdecznych życzeń: 
trwałego zdrowia na długie lata, miło-
ści i szczęścia wśród najbliższych, aktyw-
ności w pracy społecznej, poczucia satysfakcji 
z własnych dokonań oraz stałej opieki Matki Bo -
skiej Ostrobramskiej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

Z okazji Pięknego Jubileuszu 85. Uro-
dzin Stanisławie JÓZEFOWICZ najser-
deczniejsze życzenia: 

Zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
W każdej chwili moc radości.
Niech wam pachną kwiaty, drzewa
I niech wszystko „sto lat” śpiewa!
składają członkowie koła ZPL w Nowych  

Święcianach

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
w parafii  

pw. bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie
4-6 marca 2016 roku

Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof MULEWSKI, pro-
boszcz parafii pw. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Zelkach 
(Diecezja Ełcka), Moderator Domowego Kościoła Diecezji 
Ełckiej wraz z klerykami Seminarium Duchownego Diecezji 
Ełckiej oraz parą małżeńską z Domowego Kościoła gałęzi 
rodzinnej Ruchu Światło-Życie Diecezji Ełckiej – Antonim 
i Elżbietą Puczyłowskimi. 

ROZKŁAD

Piątek, 4 marca:
godz. 16.00 – Misterium Męki Pańskiej, które przedstawi 

młodzież z kościoła św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu;
godz. 17.00 – Msza św. po polsku;
godz. 17.45 – Droga Krzyżowa po litewsku;  
godz. 18.30 – Msza św. po litewsku.

Sobota, 5 marca:
godz. 9.00 – Msza św. po polsku;
godz. 10.00 – Msza św. po litewsku;
godz. 17.00 – Msza św. po polsku;
godz. 18.30 – Msza św. po litewsku.

Niedziela, 6 marca:
godz. 8.00 – Msza św. po polsku;
godz. 10.00 – Msza św. po polsku dla dzieci przygoto-

wujących się do I Komunii św. w sali parafialnej;
godz. 12.00 – Msza św. po litewsku;
godz. 14.00 – Msza św. po polsku;
godz. 18.30 – Msza św. po litewsku dla młodzieży.

W ramach rekolekcji Słowo Boże będzie głoszone nie 
tylko w sposób tradycyjny od ambony przez kapłana, ale 
również w oparciu o świadectwa życia małżeńskiego człon-
ków Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-
-Życie oraz pomocy artystycznych – takich jak pantomima 
i inscenizacja, przygotowanych przez młodzież studencką 
i szkolną.

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie 
Filia w Zujunach 
(Mokyklos g. 1, Zujūnų k.)

organizuje wielkanocną wystawę-kiermasz!!!
13 i 14 marca

w godzinach od 12.00 do 18.00
 

W oczekiwaniu na Święta Wielkanocne zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Zujun – i nie tylko! – podzielić się wiosennym nastrojem!

Będzie można nie tylko podziwiać, 
ale również nabyć piękne świąteczne wyroby!


