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PRAWO DO POMYŁKI
Często słyszymy twierdzenie, że 
tylko ten się nie myli, kto nic nie 
robi. I jest w tym bez wątpienia spo-
ro racji. Ale... Pomyłka pomyłce nie 
jest równa. Na Litwie jużeśmy się 
praktycznie przyzwyczaili do tzw. 
„błędów na górze”, za które naj-
częściej nie ma kto ponosić odpo-
wiedzialności. Ostatnio, możliwie 
w związku ze wzmożoną wrażli-
wością spowodowaną kampanią 
wyborczą, wyszło na jaw kilka „cie-
kawych” błędów. Jak się okazało, 
Ministerstwo Ochrony Kraju zrobi-
ło zakupy sprzętu kuchennego dla 
wojska za bajońskie wprost sumy, 
kiedy kuchenny nóż czy sitko kosz-
tuje ponad 150 euro i są 8-10-krot-
nie droższe niż analogiczne towa-
ry w sklepach. „Błąd” zauważono 
już po podpisaniu umowy. Cóż, 

Witaj, szkoło!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy 
wszelkiej pomyślności na drodze zdobywania i przekazywania wiedzy, kształtowania osobowości oraz 
wychowania człowieka legitymującego się wysoką moralnością, duchowością, wiernością ideałom i 
tradycjom. Niech przyświeca wam szlachetny cel wychowania i stanowienia nowego, młodego pokolenia, 
które otrzymany w spadku po praojcach współczesny świat potrafi nie tylko zachować, ale też rozwijać i 
doskonalić, wypełniać pięknymi treściami opartymi na wierze chrześcijańskiej i wartościach narodowych, 
służąc z honorem Bogu i Ojczyźnie, zgodnie z naszą polską tradycją.

Prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz  
oraz członkowie Zarządu Głównego i Rady ZPL

najprawdopodobniej wojskowi nie 
chadzają do sklepów gospodar-
czych i nie mają pojęcia, ile może 
kosztować jakiś tam tasak do mię-
sa. Jednak i w tym wypadku trudno 
było się nie zdziwić, kiedy deska do 
krojenia jest sprzedawana w cenie 
połowy minimalnego wynagrodze-
nia. O co można posądzić takiego 
pracownika służby intendanckiej, 
który tego nie kojarzy: debilizm, 
obojętność, czy też działanie z 
premedytacją na czyjąś korzyść? 
Każdy może sobie odpowiedzieć 
na to pytanie sam, bo prokuratura 
odmówiła wszczęcia sprawy w tej 
kwestii. I spółka, która sprzedawa-
ła wojsku tak „atrakcyjne” towary 
nadal bierze udział w konkursach 
ogłaszanych na zakup kolejnych 
rzeczy (była m. in. pościel, koce 
droższe o 50 proc. od „przecięt-

nych”, w których znacznie wyż-
szą cenę warunkowała... o 2 proc. 
większa zawartość wełny), bowiem 
ministerstwo nie ma prawa bez po-
dania ważkiej przyczyny – udowod-
nienia działania na niekorzyść –  
wyeliminować spółkę z konkursu. 
I teraz powstaje pytanie: czy war-
to jest szarpać się na przydziela-
nie na obronność wymaganych 
przez sojuszników 2 proc. docho-
du narodowego, skoro mają one 
być tak wydatkowane. Wielce zna-
czące sumy zamiast wzmóc naszą 
obronność, wypełnią kieszenie za-
chłannych biznesmenów na mocy 
decyzji nierozgarniętych (?) urzęd-
ników. Prawo do błędów, zresztą, 
uzurpowało nie tylko wojsko, ale 
też klerycy samorządowej admini-
stracji. Otóż dyrektor administracji 
samorządu miasta Wilna podpisała 

pozwolenie na zmianę przeznacze-
nia działki z „na cele społeczne” na 
–  „rekreacyjne”. Działki znajdującej 
się pod adresem: ul. M. Putino 5. 
Wysoka urzędniczka „przez nie-
uwagę” (jak tłumaczyła, tego dnia 
miała do podpisania bardzo wie-
le papierów) złożyła swój podpis 
na dokumentach przygotowanych 
przez Departament Rozwoju Mia-
sta. A chodzi o działkę, na której 
się znajduje były Pałac Związków 
Zawodowych, dziś należącą do 
dwóch spółek. Od lat trwają ne-
gocjacje  w sprawie  wykupienia jej 
przez samorząd (oceniona była na 
przeszło 12 mln euro), by do 2018 
roku – stulecia odzyskania przez 
Litwę niepodległości – zrealizować 
ideę Jonasa Basanavičiusa: zbu-
dować na Górze Tauras (Bouffało-
wej) Domu Narodu (Tautos namai). 

Warto przypomnieć, że na zakup tej 
działki w 1911 roku przez społecz-
ników zostały wykorzystane pienią-
dze zbierane m. in. od Litwinów w 
Stanach Zjednoczonych. Do bu-
dowy do czasu wojny nie doszło, 
a w 1964 roku powstał tu wspo-
mniany Pałac Związków Zawodo-
wych. Podpisany „przez omyłkę” 
dokument o zmianie przeznaczenia 
działki, pozwala jej właścicielom 
również na zabudowę mieszkalną. 
Atrakcyjność działki automatycznie 
wzrasta, jak i jej cena. Państwo, 
czyli my, podatnicy, zapłacimy za 
nią więcej, o ile w ogóle dojdzie do 
transakcji. Cóż,  ludzie mają prawo 
do popełniania błędów. Tylko naj-
częściej tzw. prości ludzie pono-
szą też konsekwencje takiego „błą-
dzenia”. Inaczej jest z urzędnikami, 
przynajmniej w naszym państwie.
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Wakacje nam szybko minę-
ły i oto znów powtarzamy sa-
kramentalne: „Witaj, szkoło!”. 
Nowy rok szkolny przyniesie, 
obok innych, zasadniczą nowi-
nę: obowiązkowe uczęszczanie 
sześciolatków do klasy przygo-
towawczej. Jak twierdzą stron-
nicy takiej decyzji, pomoże to 
wyrównać start dzieci w pierw-
szej klasie. Szkoły, przeżywają-
ce boleśnie skutki niżu demo-
graficznego będą miały szansę 
w ten sposób uzupełnić brak 
uczniów. 

Dla polskich szkół na Li-
twie tegoroczny wrzesień nie-
sie dobrą nowinę: o ile w repu-
blice liczba uczniów w klasach 
pierwszych ulega zmniejszeniu, 
to do klas pierwszych z polskim 
językiem nauczania tego roku 
ma przyjść 1101 dzieci, co jest 
o prawie sto więcej niż w roku 
ubiegłym. Oczywiście, końcowe 
liczby poznamy w pierwszych 
dniach września, gdy rodzice 
podejmą ostateczne decyzje, co 
do wyboru szkoły dla swych la-
torośli. 

Innym powodem do rado-
ści społeczności polskiej jest 
też to, że Państwo Polskie na-
dal roztacza i rozszerza opiekę 
nad polskim szkolnictwem na 
Litwie: uczniowie pierwszych 
klas otrzymali tradycyjne wy-
prawki dostarczone tego roku 
przez Fundację „Pomoc Pola-
kom na Wschodzie” i zakupione 
ze środków finansowych otrzy-
manych z Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP w ramach re-
alizacji projektu wspierania edu-
kacji polskiej na Litwie. 

Jak zaznaczył prezes Sto-
warzyszenia Nauczycieli Szkół 
Polskich na Litwie „Macierz 
Szkolna” Józef Kwiatkowski, 
tegoroczne wyprawki wyróż-
niają się zarówno  ilością jak i 

jakością. W plecakach pierwszo-
klasistów znalazły się nie tylko 
zeszyty i przybory do pisania, 
kredki, ale też gra planszowa 
„Polak mały” i książka „Legen-
dy polskie” oraz zestaw do zapa-
kowania śniadania. Wraz z obie-
canym przez Macierz wsparciem 
dla każdego pierwszoklasisty w 
wielkości 500 zł (deklarację o 
przydzieleniu tej pomocy usły-
szeliśmy w grudniu ub.r. z ust 
wiceministra spraw zagranicz-
nych RP Jana Dziedziczaka.  
M. in. ma ona objąć też maturzy-
stów), którego forma ma zostać 
ogłoszona w pierwszych dniach 
września podczas wizyty przed-
stawicieli MSZ oraz Fundacji 
„Pomoc Polakom na Wscho-
dzie”, będzie stanowić rzeczy-
wiście ważki wkład wsparcia ro-
dzin, które swoje dzieci kształcą 
w polskich szkołach. 

To, że liczba pierwszoklasi-
stów nam się nie zmniejsza a ro-
śnie jest bezspornie uwarunko-
wane jakością pracy placówek 
z polskim językiem nauczania, 
które, jak wykazały ostatnio 
rankingi szkół średnich i gim-
nazjów, są konkurencyjne wobec 
szkół z państwowym językiem 
nauczania.

Wśród 346 placówek uczest-
niczących w rankingu czasopi-
sma „Veidas”, w pierwszej setce 
mamy 10 polskich gimnazjów i 
szkół średnich. W tej liczbie jest 
5 wileńskich placówek: gimna-
zja – im. Jana Pawła II, im. A. 
Mickiewicza, im. J. I. Kraszew-
skiego, szkoły średnie – im.  
Wł. Syrokomli i im. J. Lelewela 
oraz 5 z rejonów wileńskiego i 
solecznickiego. Najwyżej upla-
sowało się Gimnazjum im. św. 
Urszuli Ledóchowskiej  z Czar-
nego Boru (23 pozycja), poza 
nim w  trzydziestce znalazły się 
jeszcze dwa  polskie gimnazja. 

Nie może nie cieszyć rów-
nież fakt, że absolwent gimna-
zjum w Ejszyszkach Daniel Ro-
goża zdobył 3 setki na maturze i 
został studentem medycyny, zaś 
gimnazjalista z Mickun – Kon-
stanty Keda (obecnie uczeń kla-
sy XI) został uznany za jedne-
go z najlepszych uczniów na 
Litwie: w ub.r. zdobył trzy trze-
cie miejsca na republikańskich 
olimpiadach z biologii, nauk 
przyrodniczych oraz języka li-
tewskiego wśród uczniów szkół 
mniejszości narodowych. Ab-
solwenci polskich szkół byli też 
wśród setkowiczów uhonorowa-
nych przez premiera.

Oczywiście, osiągnięcia 
mogą i mają być jeszcze lepsze. 
Ich siłą napędową może stać się 
ścisła współpraca szkoły i rodzi-
ny, która pomoże zmotywować 
ucznia do dążenia do sukcesu.

Mówiąc o wynikach pracy 
polskich szkół nie sposób też 
pominąć rzeczy zasadniczych, 
które stanowią o ich atrakcyjno-
ści: jest to działalność pozalek-
cyjna oraz wychowanie w duchu 
katolickim. I to jest najlepsza 
wizytówka naszych szkół. 

Witając radosne święto  
1 września, niestety, nie może-
my się poszczycić tym, że pro-
blemy związane z akredytacją 
średnich szkół na gimnazja uda-
ło się pomyślnie rozwiązać.

Jak nieraz pisaliśmy w ubie-
głym roku szkolnym  nagłaśnia-
jąc akcje protestacyjne środo-
wisk szkolnych, nadal sytuacja 
w Wilnie pozostaje praktycz-
nie bez zmian. Wileńska Szko-
ła Średnia im. Wł. Syrokomli, 
która miała być akredytowana 
jako placówka realizująca pro-
ces kształcenia z elementami 
wychowania katolickiego nie 
zdołała przekonać decydentów 
co do możliwości realizacji wy-
branej koncepcji. Dziś będzie 
kontynuowała proces akredy-
tacji jako szkoła o kierunku 
artystycznym. Czy zgodnie z 
obietnicami akredytacja nastą-
pi jeszcze w tym roku kalenda-
rzowym dowiemy się już wkrót-
ce śledząc jej koleje. 

Cynicznym i pozbawionym 
wszelkich skrupułów można na-
zwać proces, jaki stał się udzia-
łem Wileńskiej Szkoły Średniej 
im. J. Lelewela (dawnej „Piąt-
ki”). Jej uczniowie stali się za-
kładnikami rządzących sił w sa-
morządzie, które postanowiły 
wyrugować placówkę z zajmo-
wanego gmachu przy ul. Anta-
kalnio 33, gdzie szkoła funkcjo-
nuje od okresu powojennego.

Na mocy decyzji rady samo-
rządu z lipca ubiegłego roku, 
szkoła ta powinna przenieść 
się do swojej filii – podstawów-

ki im. A. Wiwulskiego przy ul. 
Minties 3. Te przenosiny mają 
stać się gwarantem, że szkoła 
otrzyma akredytację na długie 
gimnazjum o kierunku inży-
nieryjnym. Władze miasta na 
czele z wicemerem Benkunska-
sem obiecały dokonać remontu 
budynku przy ul. Minties 3 do  
26 sierpnia br. Dziś, w dniu 1 
września, prace remontowe przy 
ul. Minties wcale nie zapowiada-
ją rychłego ich końca. Wewnątrz 
mają potrwać jeszcze miesiąc 
(zdaniem Benkunskasa, w co 
trudno  uwierzyć widząc stan 
pomieszczeń), a na zewnątrz 
do 1 stycznia 2017 r. Ponadto 
liczba uczniów którą może zmie-
ścić ten budynek jest mniejsza 
niż obecnie kształci się u „Lele-
wela”. Brak jest tu odpowiedniej 
sali aktowej (połączona jest ze 
stołówką). Ewidentnie pogar-
szane są warunki nauki i pracy. 

Jak w takich warunkach bę-
dzie wyglądać proces nauczania 
we wrześniu? Otóż, jak  zapo-
wiadają rządzący, dzieci z klas 
początkowych będą się na razie 
uczyły w gmachu na Antokolu, 
zaś średnich i starszych – przy 
ul. Minties w nadal remontowa-
nych pomieszczeniach. Czy taki 
„system” nauczania pozwoli na 
prowadzenie procesu akredyta-
cji. Wygląda na to, że nie. Ale 
wicemer Benkunskas zapewnia, 
że, owszem, tak. I to świadczy o 
tym, że ubiegłoroczny brak po-
zwolenia na akredytację (w ide-
alnych warunkach na Antoko-
lu) był stronniczą decyzją, wcale 
nie związaną z przygotowaniem 
merytorycznym placówki, tylko 
chęcią usunięcia polskiej szkoły 
z prestiżowej dzielnicy i popra-
wy warunków lokalowych litew-
skiego progimnazjum. 

Dziś – 1 września, uczniowie 
polskiej szkoły mają mieć inaugu-
rację roku szkolnego na Antoko-
lu. Jak będą się czuli w swojej-nie 
swojej szkole, zmuszeni do opusz-
czenia jej już w drugim dniu na-
uki. Czy kogoś ciekawi stan emo-
cjonalny dzieci i młodzieży? Np. 
panią prezydent, która ostatnio 
mocno się zaangażowała (ale 
widocznie na słowach) do pro-
cesu realizacji koncepcji szczę-
śliwego dzieciństwa, szkoły bez 
przemocy i  drwin. Jakie uczu-
cia będą odczuwali wobec kole-
gów-Litwinów, którzy mają za-
jąć ich klasy? Kto o tym pomyśli 
i kto odpowie za tak realizowane 
„wychowanie patriotyczne” oraz 
szacunek i miłość wobec Ojczy-
zny-Litwy. To właśnie takie bul-
dożeryjne akcje, a nie ciągle ak-
centowana „wroga propaganda” 
kształtują odpowiednie postawy 
obywatelskie.

Stanowisko władz samorzą-

dowych zaprogramowało jesz-
cze jeden konflikt na linii dyrek-
tor- społeczność szkolna. I to też 
jest oburzający fakt w stylu sła-
wetnej sowieckiej zasady: dziel 
i rządź. Pozujący na młodych 
chłopaczków w dobrze skrojo-
nych garniturach liberałowie z 
wileńskiego samorządu chyba z 
mlekiem matki wyssali tę zasa-
dę, bo przecież dorastali już w 
niepodległej Litwie. 

Wielka szkoda, że tegorocz-
ny pierwszy września dla Pola-
ków na Litwie stał się dniem 
symbolizującym nie tylko cy-
nizm rządzącej samorządowej 
koalicji, ale też  poglądową lek-
cją pogwałcenia równych praw 
obywateli, przestrzegania za-
sad traktatu o dobrosąsiedz-
kiej współpracy między Polską 
i Litwą oraz prawa człowieka i 
obywatela do kształcenia swo-
ich dzieci w ojczystym języku w 
wybranej placówce oświatowej.

Przesunięcie Szkoły Średniej 
im. J. Lelewela na prawy brzeg Wi-
lii i pozbawienie dzielnicy Antokol 
oraz przyległych terenów polskiej 
(też rosyjskiej) placówki, pozosta-
je na sumieniu władz samorządo-
wych, które, jak widać, takowe-
go nie posiadają. Z praktycznej 
strony fakt istnienia w tej samej 
dzielnicy (w odległości paru ki-
lometrów) dwóch polskich szkół 
średnich ubiegających się o akre-
dytację na gimnazjum nijak nie 
może być uznany za prawidłowe 
rozwiązanie. Jednak takie usytu-
owanie placówek widocznie wca-
le nie przeszkadza obecnym wła-
dzom miasta realizować założenia 
reformy, która miała mieć na celu 
racjonalne rozlokowanie szkół. 
Górą są interesy polityczne – re-
alizacja obietnic swoim wybor-
com, że litewskie progimnazjum 
na Antokolu będzie miało godne 
warunki do nauki. A że przy tym 
zostanie wyrugowana z rozległej 
dzielnicy szkoła polska, to już  nic 
nie ma do rzeczy.

Szkolnictwo polskie na 
Litwie w okresie po II woj-
nie światowej przeżywało kil-
ka trudnych etapów: najpierw 
próbowano je lituanizować, 
później rusyfikować,  szyka-
nowano brakiem podręczni-
ków, wprowadzaniem różno-
rodnych modeli... Wytrwało, 
nawet w jakże niebezpiecznych 
stalinowskich czasach. Orężem 
w walce o przetrwanie była wia-
ra i przekonanie, że szkoła z oj-
czystym językiem nauczania i 
wychowaniu opartym na tra-
dycyjnych wartościach jest dla 
naszych dzieci najlepsza. Będąc 
zdecydowani i zdeterminowani 
i tym razem mamy szansę zwy-
ciężyć. Panowie benkunskaso-
wie, simaszusowie i inni odejdą 
prędzej czy później – taki jest 
los przybyszy. A my pozosta-
niemy na swoim, o ile będzie-
my sobie zdawali sprawę, co jest 
zawarte w tym pojęciu i tego 
„swojego” bronili. 

Janina Lisiewicz

Witaj, szkoło!

1 września, w 77.rocznicę niemieckiej agresji 
na Polskę i wybuchu II wojny światowej amba-
sador RP na Litwie Jarosław Czubiński, attaché 
wojskowy płk Mirosław Wójcik, konsul gene-
ralny Stanisław Cygnarowski oraz dyrektor IP 
Marcin Łapczyński złożą kwiaty pod polskim 
miejscem pamięci w Ponarach.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczcze-
nia pamięci ofiar. Złożenie kwiatów odbędzie się 
1 września o godz. 12.

***
1 września członkowie Związku Polaków na 

Litwie tradycyjnie złożą wieńce w kwaterze pol-
skiej w Ponarach, oddając hołd pamięci ofiar  
II wojny światowej pomordowanym przez hitle-
rowców i ich pomagierów z litewskich formacji 
kolaborujących z okupantami. 

PIERWSZOWRZEŚNIOWE REFLEKSJE – NIE TYLKO OPTYMISTYCZNE
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Polska Biblioteka w Wę-
dziagole w ciągu całego sierp-
nia była licznie odwiedzana 
przez rodaków. Jedni przy-
bywają tu, dowiedziawszy się 
od swoich znajomych, że tu 
mieszkają Polacy, drudzy od-
najdują nas na przestworzach 
Internetu i portalu www.van-
dziogala.eu. Wszystkich ich 
łączy wspólnota narodowa, 
romantyczny urok Laudy, sza-
cunek do dorobku twórczego 
dwóch pisarzy – laureatów Na-
grody Nobla, którzy pisali o 
niej: Czesława Miłosza i Hen-
ryka Sienkiewicza.

Polska Biblioteka w Wędzia-
gole staje się centrum przyciąga-
nia: spotkań, dyskusji, pozna-
wania; miejscem rozmów na 
tematy historyczne, literackie 
i twórcze. Jest to dla nas wiel-
ki honor, że tu goszczą znani 
ludzie, którzy prezentują nam 

Coraz częściej Kowno jest od-
wiedzane przez rodaków z Macie-
rzy. W tym roku praktycznie co 
tydzień mieliśmy gości z Polski. 
Ostatnio, 25 sierpnia, przybyło 
do nas  pięć osób – uczestników 
pielgrzymki Białystok – Wilno. 
Liczna grupa – około 450 osób 
przeszła ponad 290 kilometrów 
z Białegostoku przez Grodno do 
Wilna pod hasłem „Miłosierni 
bądźcie”. Jej uczestnicy przeka-
zali kościołowi pw. św. Anny w 
Jaszunach, do którego zawitali  
23 sierpnia, relikwie bł. ks. Micha-
ła Sopoćki. Do Kowna wspomnia-
na grupa przybyła pod kierunkiem 
pana Łukasza Stefaniaka. W cią-
gu dwóch dni ich pobytu w Kow-
nie staraliśmy się pokazać gościom 
wszystkie miejsca związane z pol-
skością. Szczególnie wielkie wra-
żenie wywarły na pielgrzymach 

Z krewną księdza Kle-
mensa Gabrysa – Genovaitė 
Juodzevičienė spotkaliśmy się przy 
kościele pewnego deszczowego 
sierpniowego popołudnia. Przyby-
ła ona wraz z bliskimi do Wędzia-
goły z Szyłokarczmy. Genovaitė 

kowieńskie kościoły. Oczywiście, 
na trasie zwiedzania nie mogło 
zabraknąć zakątków związanych 
z Wieszczem – Adamem Mickie-
wiczem. W Dolinie Mickiewicza 
zarówno goście jak i kowieńczy-
cy popisali się znajomością poezji 
Wielkiego Adama, podzielili się 
wspomnieniami, jakie utkwiły w 
ich pamięci jeszcze z lat szkolnych, 
czy studenckich. 

Pielgrzymi z Macierzy nocowali 
w siedzibie Kowieńskiego Oddziału 
ZPL przy al. Laisvės. Tu z kolei mogli 
zapoznać się z naszą rzeczywistością, 
poznać codzienne życie kowieńskich 
Polaków. Dziękując za gościnę i żegna-
jąc się rodacy życzyli nam wytrwałości, 
zaś my im, by nie zapominali o nas.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego 

Oddziału ZPL 

Pielgrzymi nie ominęli Kowna

Juodzevičienė chciała zobaczyć 
znajdujący się w wędziagolskim 
kościele wielki ołtarz, postawio-
ny staraniem księdza Klemensa 
Gabrysa w 1933 roku, którego 
zdjęcie posiadała. Chciała też się 
dowiedzieć coś więcej o księdzu, 

Arystokraci, intelektualiści odnajdują Wędziagołę
swoje najnowsze utwory oraz  
przedstawiają współczesne po-
glądy na aktualne tematy dnia 
dzisiejszego. A my, wędziagola-
nie – spadkobiercy starej lau-
dańskiej szlachty, staramy się 
możliwie najbardziej auten-
tycznie opowiadać o tej krainie, 
opierając się na tych źródłach 
historycznych, które mamy tu, 
w Polskiej Bibliotece. Już od 
pewnego czasu w Wędziago-
le, pomiędzy wędziagolanami 
i przybywającymi gośćmi, trwa 
ta piękna interakcja. 

A gości mieliśmy naprawdę 
honorowych. Odwiedzili nas 
spadkobiercy hrabiów Korwin-
-Kossakowskich, ostatnich wła-
ścicieli Janowa, Żejm, Marcini-
szek, Borskunowa, którzy byli 
zaskoczeni i cieszyli się z Pol-
skiej Biblioteki i ekspozycji sta-
rodawnych książek. 

Rodzina intelektualistów z 

miejscowości Jastrzębia-Zdrój 
na Śląsku o Wędziagole dowie-
działa się dzięki czytaniu po-
ezji Czesława Miłosza i, będąc 
wielbicielami tego poety, przy-

byli oni do tej miejscowości. Byli 
bezgranicznie zdziwieni i szczę-
śliwi, kiedy spotkali tu rodaków, 
dowiedzieli się wielu rzeczy o 
tej krainie, tak ściśle związanej 

z poetą Czesławem Miłoszem.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

Wspomnienia o księdzu Klemensie Gabrysie

który posługiwał w tej parafii po-
nad dziesięć lat. Od 1913 roku, 
prawie w ciągu 20 lat, w kościele 
dokonywały się wielkie przemiany, 
remonty, których inicjatorem był 
ksiądz proboszcz Kazimieras Moc-
kus. W 1932 roku parafię prze-

jął ksiądz Klemens Gabrys. Już w 
1933 roku ustawił on w kościele 
nowy dębowy wielki ołtarz, któ-
ry kosztował 6500 litów (w tam-
tych czasach to były ogromne pie-
niądze).

Dobre stosunki z miejscowymi 
parafianami Polakami i znajomość 
języka polskiego służyły wzmoc-
nieniu gospodarstwa parafialne-
go i jego finansowego stanu. Para-
fianie Polacy wspierali kościół nie 
tylko ofiarami, ale też pomocą fi-
zyczną, bo w tamtych latach para-
fia posiadała 25 hektarów ziemi. 
Dochody były więc pozyskiwane 
również z działalności gospodar-
czej. W gospodarstwie trzymano 
żywy inwentarz: stado krów, świ-
nie, a pola zasiewano zbożem, dla-
tego były potrzebne ręce do pracy.

Została zmodernizowana ple-
bania parafialna – wprowadzono 
nawet telefon (w Wędziagole w 
tym czasie było tylko 10 aparatów 
telefonicznych, jeden z nich – na 

plebanii), wyremontowano inne 
budynki gospodarcze. W ciągu 
wielu lat swojej posługi w wędzia-
golskiej parafii ksiądz Klemens 
Gabrys ochrzcił wiele dzieci, oże-
nił wiele par, nauczał zasad wiary 
uczniów gimnazjum w Wędziago-
le, pochował wielu parafian... Lu-
dzie świadczą, że ksiądz Klemens 
Gabrys błogosławił miejscowych 
Polaków za pomoc udzielaną cier-
piącym od holokaustu Żydom z 
miasteczka.

W 1943 roku, 7 październi-
ka, w wieku 60 lat ksiądz Klemens 
Gabrys zmarł nagle w plebanii wę-
dziagolskiej na serce. Został on 
pochowany na przykościelnym 
cmentarzu, później szczątki prze-
niesiono do rodzinnych stron księ-
dza – do Gasčiūnai w rejonie ja-
nowskim.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

PARAFIANIE ZE SWOIM KS. PROBOSZCZEM
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GOŚCIE WRAZ Z KOWIEŃCZYKAMI W GOŚCINNEJ BIBLIOTECE

fot. Ryszard Jankowski
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Tak witaliśmy piękne Wło-
chy podczas wycieczki, która 
prowadziła trasą: Wenecja –  San 
Marino – Asyż – Rzym – Waty-
kan – Florencja w dniach 12-20 
sierpnia br. Była to nagroda dla 
uczniów – laureatów szkół pol-
skich z Wilna i Solecznik za do-
skonałą wiedzę o świętym Janie 
Pawle II. Uczestniczyło w niej 
7 uczniów: z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II, Gimnazjum im. 
A. Mickiewicza, Gimnazjum im. 
J.I. Kraszewskiego, Szkoły Śred-
niej im. Wł. Syrokomli z Wilna 
oraz Solecznickiego Gimnazjum 
im. J. Śniadeckiego.

Pierwszym etapem naszej 
podróży była Warszawa, a na-
stępnie – Katowice, gdzie zosta-
ła skompletowana 46-osobowa 
grupa, składająca się z wyciecz-
kowiczów z różnych miejscowo-
ści (m. in. Łodzi, Częstochowy, 
Podlasia), kierownictwo nad 
którą objął Piotr Skorek – pilot i 
przewodnik.

Nasza droga do Rzymu pro-
wadziła przez Czechy i Austrię. 
Po minięciu Alp mogliśmy już 
podziwiać piękno włoskiej przy-
rody. Pierwszym miastem Italii 
była Wenecja, która spotkała nas 
lazurowym niebem i takiegoż ko-
loru morzem. Popłynęliśmy ło-
dzią po lagunach i swój spacer po 
tym mieście na wodzie rozpoczę-
liśmy od słynnego i obleganego 
przez turystów Placu św. Marka, 
który Napoleon Bonaparte na-
zwał „najpiękniejszym salonem 
świata”. Tu zwiedziliśmy Bazy-
likę św. Marka, w której są reli-
kwie tego świętego i najcenniej-
sze dzieło jubilerskie zwane Pala 
d’Oro – złoty ołtarz sprowadzo-
ny z podbitego przez Krzyżaków 
w 1204 roku Konstantynopola. 
Podziwialiśmy też Pałac Dożów, 
Most Westchnień, spacerowa-

Viva Italia!

liśmy malowniczymi uliczkami 
do Mostu Riabto. Późnym wie-
czorem udaliśmy się do hotelu w 
Rimini na kolację i nocleg. Wcze-
snym rankiem następnego dnia 
udaliśmy się do San Marino – 
najstarszej republiki świata, znaj-
dującej się w obrębie państwa 
włoskiego. Oglądaliśmy tu naj-
starszą bramę – św. Franciszka, 
prowadzącą do stolicy i kolejno 
zwiedziliśmy Groty Kuszników, 
Bazylikę del Santo (przechowy-
wane są tu relikwie św. Marino), 
wieżę Guida – najstarszej części 
fortyfikacji otaczającej średnio-
wieczne San Marino, obejrzeli-
śmy budynek Parlamentu repu-
bliki. San Marino okazało się być 
wspaniałym miejscem do nabycia 
prezentów i pamiątek. 

Po południu tego samego 
dnia przyjechaliśmy do Umbrii, 
a następnie dotarliśmy do Asyżu 
– miasta św. Franciszka. Zwiedzi-
liśmy wspaniałą Bazylikę Santa 
Maria degli Angeli z kaplicą Por-
cjunkuli – kolebkę Zakonu Fran-
ciszkańskiego, a zarazem miejsce 
śmierci św. Franciszka. W Bazy-
lice jego imienia podziwialiśmy 
cykl 28 fresków mistrza Giotto. 
Po spacerze przez centrum mia-
sta odwiedziliśmy kościół pw. św. 
Klary i jej grób. Dzień zakończy-
liśmy noclegiem w okolicach sto-
licy Włoch. Na zwiedzanie Rzy-
mu udaliśmy się metrem. Tak 
dotarliśmy do Bazyliki św. Jana 
na Lateranie. To właśnie na La-
teranie Konstanty Wielki zbudo-
wał pierwszą na świecie bazyli-
kę chrześcijańską (w IV wieku). 
Wydarzenie to upamiętnia jego 
pomnik, znajdujący się w przed-
sionku bazyliki po lewej stronie. 
Po prawej – jak głosi napis wi-
doczny poniżej gzymsu na głów-
nej fasadzie kościoła: „Omnium 
Ecelesiarum Urbis et Orbis Ma-

ter et Caput” – jest to matka i gło-
wa wszystkich kościołów miasta 
i świata. To oznacza, że bazylika 
jest katedrą papieży – biskupów 
Rzymu. Papież jest zobowiązany 
odprawiać tu Msze św. z okazji 
takich świąt jak np. Boże Ciało. 

Fasada głównego wejścia ba-
zyliki została zaprojektowana w 
XVIII w. w stylu klasycystycz-
nym, a barokowe wnętrze jest 
dziełem Francesko Borrominie-
go. Absyda jest bogato dekorowa-
na XIII-wiecznymi mozaikami. 
W centrum mozaiki znajduje się 
krzyż: po jego lewej stronie jest 
Matka Boska i mała postać Mi-
kołaja IV – fundatora zdobień. 
Monumentalne posągi aposto-
łów ustawione w niszy każdej z 
kolumn nawy głównej zostały 
wyrzeźbione przez mistrzów z 
pracowni Berniniego. W pobli-

żu bazyliki znajduje się wejście 
do budynku, w którym przecho-
wywany jest obraz Chrystusa – 
Acheiropoietos. Do kaplicy, w 
której się on znajduje, prowadzą 
Święte Schody. Uważa się, że po-
chodzą one z pałacu Poncjusza 
Piłata i że po nich Jezus Chrystus 
wchodził podczas sądu. Dziś po 
nich można wchodzić wyłącznie 
na kolanach, co też uczyniliśmy.      

Po zwiedzeniu tej znako-
mitej świątyni udaliśmy się na 
Plac i Schody Hiszpańskie, by 
tu obejrzeć najsłynniejszą fon-
tannę świata – Di Trevi. Kolej-
nym obiektem naszej wycieczki 
były Muzea Watykańskie, w któ-
rych podziwialiśmy bogatą ko-
lekcję dzieł sztuki zgromadzoną 
przez papieży. Punktem kulmi-
nacyjnym było odwiedzenie Ka-
plicy Sykstyńskiej – miejsca wy-

borów papieża, gdzie odbywa 
się konklawe. Podziwialiśmy tu 
najwspanialsze dzieła Micha-
ła Anioła: „Sąd Ostateczny”, 
„Stworzenie świata”.

Z Kaplicy Sykstyńskiej ze-
szliśmy do Bazyliki św. Piotra 
– miejsca, w którym od dwóch 
tysięcy lat spoczywają doczesne 
szczątki namiestnika Chrystu-
sa na Ziemi, pierwszego papie-
ża – św. Piotra. Tu też podziwia-
liśmy najcenniejsze dzieła sztuki 
okresu Odrodzenia i Baroku, a 
wśród nich – baldachim z brą-
zu wykonany przez G. L. Ber-
niniego i słynną Pietę Michała 
Anioła – „najpiękniejszą rzeź-
bę przeszłości, teraźniejszości 
i przyszłości”. Odwiedziliśmy 
grób św. Jana Pawła II i modlili-
śmy się przy nim.

Kolejnego dnia w Stolicy 
Apostolskiej byliśmy obecni na 
Audiencji Generalnej – spotka-
niu głowy Kościoła Rzymsko-Ka-
tolickiego z wiernymi w formie 
katechezy. Nie udało się nam za-
jąć miejsc w bazylice i papieskie 
błogosławieństwo otrzymaliśmy 
z billboardów, ustawionych na 
placu przed Bazyliką św. Piotra. 
Po czym udaliśmy się na dalsze 
zwiedzanie Rzymu:  Zamku św. 
Anioła, Piazza Nowona z fontan-
ną „Czterech Rzek” Berniniego, 
Panteonu – perły architektury 
zbudowanej w pierwszej połowie 
II wieku – jedynego zabytku an-
tycznego, który zachował się w 
całości do naszych dni. Byliśmy 
na Placu Weneckim, gdzie znaj-
duje się pomnik przypominający 
o ważnym wydarzeniu – zjedno-
czeniu państwa włoskiego w la-
tach 1860-1870 – postać króla 
Wiktora Emmanuela II. Ponadto 
wspięliśmy się na Kapitol – miej-
sce, które od czasów antycznych 
jest uważane za serce duchowe, 
polityczne i kulturalne Rzymu. 
Z Kapitolu zeszliśmy na Forum 
Romanum, aby przejść słynną 
Via Sacra –   Świętą Drogą, którą 
w czasach antycznych kroczyli w 
triumfalnych pochodach wodzo-

UCZESTNICY WYCIECZKI PODCZAS ZWIEDZANIA KOLOSEUM...
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33-letni Mariusz Piotrow-
ski i 29-letni Marek Grygierek, 
działający w „Fundacji PRO – 
Prawo do życia”, mają za sobą 
niejedną akcję gromadzenia 
podpisów w ramach inicjatyw 
społecznych, nakierowanych 
na przyjęcie Ustawy antyabor-
cyjnej. Te jednak nie znajdo-
wały dotąd posłuchu w polskim 
Sejmie, gdzie przez lat 8 zde-
cydowaną większość posiadali 
posłowie Platformy Obywatel-
skiej. Przejęcie na jesieni ubie-
głego roku w zdecydowanym 
stopniu władzy przez warującą 
przy wartościach katolickich i 
narodowych Prawo i Sprawie-
dliwość, rokuje nadzieję, że to, 
co się odwlekło, nareszcie nie 
uciecze.

Będąc dobrej myśli, wiosną 
tego roku ponowili obywatel-
ską inicjatywę ustawodawczą 
– jeszcze jedną akcję zbierania 
podpisów pod apelem do Sej-
mu o przyjęcie Ustawy w obro-
nie życia poczętego. I mogli 
poczuć ogromną satysfakcję, 
gdyż potaknęło temu prawie 
550 tysięcy rodaków. W całej 
Polsce, ale również na Śląsku, 
gdzie Mariusz z Markiem dwo-
ili się i troili w tych poczyna-
niach. Nie kryjący teraz zado-

wolenia, że „drążenie skały” w 
nieco kontrowersyjnym tema-
cie procentuje coraz większym 
zrozumieniem społecznym, 
utożsamiającym zabijanie pło-
du w łonie kobiety z przestęp-
stwem. Również wśród ludzi 
młodych, co rokuje obiecujące 
perspektywy na przyszłość.

Te prawie 550 tysięcy pod-
pisów pod obywatelskim pro-
jektem Ustawy o obronie życia 
poczętego już we wrześniu trafią 
pod obrady Sejmu. Jej zwolenni-
cy mają prawo wierzyć, że tym 
razem najwyższy organ ustawo-
dawczy w Polsce tę uprawomoc-
ni, co pociągnie za sobą zakaz 
aborcji.

Będąc zdania, że sama zbiór-
ka podpisów niewiele da, jeśli 
nie wesprzeć jej zaniesieniem 
próśb do Boga i Matki Miłosier-
dzia, wpadł Mariusz Piotrowski 
na pomysł zorganizowania pie-
szej pielgrzymki szlakiem sank-
tuariów maryjnych w Polsce i 
poza nią, wyznaczając punkt 
docelowy w naszej Ostrej Bra-
mie. A pierwotnie karkołom-
ny pomysł przybrał zdecydo-
wanie na realiach, gdy znalazł 
bratnią duszę w osobie Marka 
Grygierka. Gotowego tak jak on 
ruszyć w drogę z Zakopanego, 

skąd zdecydowali wystartować, 
do Wilna. Przyjmując z otwartą 
przyłbicą wyzwanie pokonania 
o własnych nogach – jak im ze 
wstępnych obliczeń wynikało 
– około 1 300 kilometrów, a w 
wyznaczonych na trasie sanktu-
ariach maryjnych, modląc się w 
intencji obrony życia poczętego.

Spontaniczność pomysłu 
spowodowała, że musieli nieco 
opóźnić pierwotnie planowany 
termin wymarszu. Aż wreszcie 
11 lipca, po modlitwie w Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w zimowej stolicy Polski, ruszyli 
w długą drogę. Planowali poko-
nać ją w miesiąc, przemierza-
jąc dziennie po 40 kilometrów. 
Pewne korekty trasy, modlitwy 
w nawiedzanych maryjnych 
świątyniach, tachane po ponad 
20-kilogramów plecaki, które – 
jak z uśmiechem mówią – w mia-
rę pokonywania drogi wyraźnie 
przybierały na wadze, sprawiły, 
że wędrówka zajęła im całych 
dni 45. „Musiałem więc prosić 
dyrektora kopalni, w której na 
co dzień pracuję, o wydłużenie 
na własny koszt urlopu i wielkie 
dzięki, że spotkałem się z jego 
strony z wyrozumiałością” – za-
uważa Marek Grygierek.

24 sierpnia nieco po godzi-

wie powracający ze zwycięskich 
bitew. Byliśmy też na Wzgórzu 
Palatyńskim – miejscu, gdzie 
się narodziło antyczne Impe-
rium Rzymskie, podziwialiśmy 
najsłynniejszy amfiteatr świata 
– Koloseum, zbudowany w la-
tach 75-82 przez cesarzy z dyna-
stii Flawiuszów. Jest to ogromna 
eliptyczna budowla z widownią z 
galeriami komunikacyjnymi oraz 
areną z systemem podziemnych 
korytarzy. Odbywały się tu m. in. 
walki gladiatorów.

Naszymi przewodnikami po 
Muzeach Watykańskich i mieście 
były przewodniczki-Polki miesz-
kające na stałe we Włoszech. Ko-
lejnego dnia, po noclegu w oko-
licach Florencji, udaliśmy się na 
zwiedzanie tego miasta – kolebki 
Renesansu. Tu z pewnością za-
sługuje na wyróżnienie kościół 
Santa Crose – Świętego Krzyża 
– miejsce pochówku najsłynniej-
szych Włochów na czele z Mi-
chałem Aniołem. Podziwialiśmy 
też słynny  Palazzo Vechio przy 
Placu Signoria, który od wielu lat 
jest siedzibą rodu Medyceuszy, 
znany florencki kościół – gotyc-
ką katedrę Santa Maria del Fio-
re. Zwiedzanie Florencji zakoń-
czyliśmy na „kapiącym złotem”  
Ponte Vecchio – zwanym Mo-
stem Złotników. 

Po południu tego samego 
dnia pojechaliśmy kolejką do 
miasta Piza, zwiedziliśmy tu ro-
mańską katedrę ze słynną tzw. 
Krzywą Wieżą. I już czekała  nas 
– pełnych wrażeń i wzbogaco-
nych duchowo – powrotna dro-
ga do Wilna. 

Serdecznie dziękujemy orga-
nizatorom wycieczki: prezesowi 
Fundacji „Samostanowienie” Sta-
nisławowi Pieszce oraz Stowarzy-
szeniu Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna” za tak 
wspaniałą nagrodę wieńczącą kon-
kurs wiedzy o św. Janie Pawle II.

Roman Lachowicz,
nauczyciel historii, 

opiekun grupy

W obronie życia poczętego – 
pielgrzymim szlakiem

nie 13, po pokonaniu ostat-
nich kilkunastu kilometrów z 
Białej Waki, gdzie mieli królew-
ski nocleg w bursie Wileńskiej 
Szkoły Technologii, Biznesu i 
Rolnictwa, o co im się wystarał 
jej wykładowca Michał Tresz-
czyński, duet ambitnych pątni-
ków w wyraźnie sfatygowanym 
obuwiu zameldował się u celu 
wyprawy – przed Ostrą Bramą, a 
nad pielgrzymim trudem wyraź-
ną górę wzięła radość osiągnię-
cia celu. Choć łatwo nie mieli; 
w szczególności Marek, który 
szarżował iście po ułańsku, gdyż 
pielgrzymiego chleba zasmako-
wał po raz pierwszy w życiu, wy-
stawiając na szczególną próbę 
bolące kolana.

Powitani przez prezesa 
Związku Polaków na Litwie, po-
sła na Sejm RL Michała Mac-
kiewicza oraz grupkę przedsta-
wicieli naszych mass mediów, 
wprost z marszu, otarłszy nieco 
pot z czół, przybysze udali się 
do Kaplicy Ostrobramskiej. By, 
ukląkłszy u stóp wileńskiej Ma-
donny, oddać się żarliwej mo-
dlitwie: w intencjach jak wła-
snych, tak też tej nadrzędnej – o 
skończenie wreszcie w Polsce z 
uprawomocnionym zabijaniem 
płodu w kobiecym łonie. O to 
zresztą zanosili „po drodze” 
modły m. in. przed ołtarzami 
Matki Miłosierdzia w Szczyr-
ku, Bielsku-Białej, Piekarach 
Śląskich, Leśniowie, Często-
chowie, Licheniu, Świętej Lip-
ce, Gietrzwałdzie, Studzienicz-
nej. W wielkiej nadziei, że będą 
one ze wszech miar pomocne w 
przestrzeganiu konstytucyjnego 
prawa do życia w ich Ojczyźnie.

Po modłach w kaplicy i zej-
ściu przed Ostrą Bramę, otocze-
ni przez brać dziennikarską, wy-
raźnie zaskoczeni przykuciem 
tak wielkiej uwagi, barwnie opo-
wiadali o przeżyciach, jakich do-
znali podczas 45 dni podążania 
krok za krokiem, mnożąc wyra-
zy podzięki wobec wszystkich 
ludzi dobrych serc, wyciągają-
cych w ich kierunku w różnora-
kiej formie pomocną dłoń, ma-
jącą ulżyć pątniczemu trudowi.

W Wilnie, gdzie obaj znaleź-
li się po raz pierwszy, nim zostali 
autem odtransportowani przez 
przyjaciół na rodzinny Śląsk, za-
bawili przez dwa dni, oddając się 
modlitwie i zwiedzaniu. Twar-
do przekonani, że o ile w Polsce 
nad aborcją zatriumfuje usta-
wowo prawo do życia, raz jesz-
cze (może nawet większą gru-
pą) wybiorą się na piechotę do 
Tej, co w Ostrej świeci Bramie. A 
będzie to, oczywiście, wędrówka 
dziękczynna.

Henryk Mażul

fot. Henryk M
ażul

MARIUSZ PIOTROWSKI I MAREK GRYGIEREK U CELU PIELGRZYMKI
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STRAŻAK Z POLSKI NA ROWERZE WALCZY O ŻYCIE MAŁEJ  
DZIEWCZYNKI – W TYM ROKU PRZEJEDZIE PRZEZ LITWĘ

 
1 września strażak Paweł Koch wyruszy  w samotną  podróż rowerem z Elbląga 

szlakiem nadbałtyckim (przez Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Szwecję, Norwegię, 
Danię, Niemcy i z powrotem do Elbląga). Będzie to już jego druga podróż dedyko-
wana 5-letniej  Jagódce, która przeszła ciężką chorobę, a  teraz potrzebuje środków 
na długotrwałą rehabilitację. W dniach 3-4 września Paweł przejedzie  również przez 
Litwę wzdłuż drogi E67, przez Mariampol, Kowno i Poniewież. Każdy kilometr jest 
na wagę  zdrowia pięciolatki.

Ciągła rehabilitacja jest konieczna i niestety bardzo droga. Stąd pomysł Pawła, 
by odciążyć finansowo rodziców pięciolatki  i wspomóc zbiórkę pieniędzy na reha-
bilitację dziewczynki po ciężkiej chorobie – białaczce, która spowodowała liczne 
komplikacje m.in. uszkodzenie rdzenia kręgowego, pęcherz neurogenny i znaczne 
opóźnienie mowy.

Jagódka poznała Pawła na samym początku swojej choroby, kiedy zgodził się 
pojechać do kliniki do Gdańska oddać swoją krew i granulocyty, aby ratować życie 
nieznanej mu dziewczynki, która w wyniku powikłań po białaczce walczyła z sep-
są i ogromnym osłabieniem organizmu.  Rok później Paweł znów wspomógł dziew-
czynkę swoją krwią.

Akcję można śledzić na facebooku - https://www.facebook.com/Rozjedź-z-Na-
mi-Raka-Jagody-898480570278838/?fref=ts

 
Paweł poszukuje sponsorów, którzy zdecydują się zapłacić za każdy przejechany 

jego kilometr bądź sponsorów, którzy dokonają wpłaty dobrowolnych kwot na kon-
to Jagódki. Aby wspomóc Jagódkę pieniądze należy wpłacać na konto Fundacji Kre-
wAktywni z Gdyni, KONIECZNIE z dopiskiem: „Dla Jagódki”

nr konta 65 2030 0045 1110 0000 0259 4170
Więcej informacji - http://www.krewaktywni.pl/jagodka.html

Niecodzienny pomysł na 
spotkanie z partnerami z Litwy 
i Białorusi ma burmistrz Augu-
stowa Wojciech Walulik. Wraz 
z czołowymi kajakarzami ziemi 
augustowskiej organizuje spływ 
kajakowy szlakiem zabytkowe-
go Kanału Augustowskiego na 
spotkanie z merami Grodna i 
Druskienik.

– To pierwszy w historii 
spływ kajakami wyczynowymi 
trasą Kanału Augustowskiego 
– podkreśla burmistrz Augusto-
wa Wojciech Walulik. – Organi-

zuję ten spływ, aby pokazać, jak 
ważne jest budowanie partner-
skich relacji z sąsiadami, opar-
tymi na zaufaniu i współpracy 
we wszystkich sferach życia – 
od gospodarki i spraw społecz-
nych, przez edukację i kulturę 
po sport i turystykę. Mam tak-
że nadzieję, że nasza wyprawa 
będzie inspiracją dla wielu in-
nych osób, które odwiedzą nasz 
przygraniczny region, aby od-
kryć piękną naturę i pomniki 
wspólnej historii oraz zachwy-
cić się życzliwością mieszkają-

cych tu ludzi – dodaje burmistrz 
Augustowa Wojciech Walulik.

Partnerskie relacje z miasta-
mi bliźniaczymi z innych krajów 
prowadzi większość polskich sa-
morządów. Augustów współpra-
cuje z litewskim uzdrowiskiem 
Druskieniki od 2007 r., a z bia-
łoruskim Grodnem od 2008 r. 
Miasta łączą ze sobą nie tylko 
przyjaźń i wspólne korzenie, ale 
także Pomnik Historii – Kanał 
Augustowski, który powstał w 
XIX wieku, aby połączyć dopły-
wy Wisły z Niemnem i umoż-

liwić żeglugę aż do Bałtyku. 
Kanał o długości 103,4 km nie 
spełnił w swojej historii gospo-
darczej funkcji, natomiast jest 
niezwykle malowniczą i wyjąt-
kową atrakcją turystyczną. Bur-
mistrz Augustowa, wybierając 
się na spływ do Grodna i Dru-
skienik, chce pokazać, że poko-
nując tę niezwykłą trasę można 
odkryć cenne pamiątki i ślady 
przenikania się trzech narodów, 
ich kultur i wspólnej historii.

Wyprawa ma służyć tak-
że szerokiemu upowszechnia-
niu dobrosąsiedzkich relacji i 
współpracy transgranicznej. 
Burmistrz Augustowa na wy-
czynowych kajakach K4 po-
kona trasę o długości ponad  
170 km, przez 3 rzeki, 10 jezior 
i dwie granice rzeczne. Jeden z 
odcinków o długości 35 km z 
Niemnowa do Grodna kajaka-
rze przepływać będą pod prąd 
rzeki Niemen.

Spływ kajakowy Augustów 
- Grodno - Druskieniki rozpo-
czyna się w niedzielę, 4 wrze-
śnia o godz. 12.00 na rzece Net-
cie w Augustowie. Pierwszego 
dnia kajakarze pokonują 40 km. 
Następnego dnia, w poniedzia-
łek, 5 września ok. godz. 12.00 
kajakarze przekroczą granicę 
polsko-białoruską na śluzie Ku-
rzyniec na przejściu rzecznym 
Rudawka-Lesnaja. We wtorek,  
6 września burmistrz Augusto-
wa wraz z załogą pokona naj-
trudniejszy 35 km odcinek od 
śluzy Niemnowa do Grodna 
płynąc pod prąd rz. Niemen. W 
Grodnie na brzegu Niemna ka-

jakarze powitani zostaną przez 
mieszkańców i mera Grodna 
Mieczysława Goja. Następnie 
w środę, 7 września burmistrz 
Augustowa i mer Grodna pod-
piszą uroczyście porozumienie 
o partnerstwie, po którym na-
stąpi ciąg dalszy wyprawy. W 
czwartek, 8 września ze śluzy 
w Niemnowie kajakarze podążą 
w kierunku granicy białorusko-
-litewskiej, którą przekroczą na 
przejściu Privalka-Raigardas ok. 
godz. 13.00. W godzinach po-
południowych burmistrz Augu-
stowa wraz ze swoją załogą do-
płyną do Druskienik, gdzie na 
brzegu rz. Niemen zostaną po-
witani przez mera Druskienik 
Ričardasa Malinauskasa oraz 
mieszkańców. Po oficjalnym po-
witaniu, w Druskienikach od-
będzie się konferencja prasowa, 
kończąca spływ.

Organizowany przez burmi-
strza Augustowa spływ kajako-
wy to niezwykła okazja do po-
twierdzenia dobrosąsiedzkich 
relacji z partnerami z Białorusi i 
Litwy, a także do promocji trans-
granicznego zabytku architek-
tury wodnej, perły wśród szla-
ków wodnych Europy – Kanału 
Augustowskiego. To także spo-
sób na zachęcenie turystów do 
bliższego poznania pogranicza 
polsko-białorusko-litewskiego, 
obszaru przenikania się trzech 
kultur, gwary i języka oraz folk-
loru. Miejsca słynącego z ma-
lowniczych widoków i niena-
ruszonej natury, niezwykłej 
życzliwości mieszkańców oraz 
wyjątkowej kuchni.

Kajakiem z Augustowa do 
Druskienik



1-7 września 2016 r., nr 35(1228) www.zpl.lt 7

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

Ogłoszony przez papieża Fran-
ciszka i obchodzony w Koście-
le na całym świecie Jubileuszo-
wy Rok Miłosierdzia również 
na Litwie jest bogaty w różne-
go rodzaju inicjatywy i przed-
sięwzięcia. Jednym z najważ-
niejszych wydarzeń tego roku 
był zainicjowany i zrealizowa-
ny przez archidiecezję wileń-
ską Krajowy Kongres Miłosier-
dzia. Kolejną ważną inicjatywę 
stanowi projekt „Wędrówka do 
źródeł Miłosierdzia”. To zapro-
szenie skierowane do czcicieli 
Bożego Miłosierdzia nie tyl-
ko z Litwy, ale również z róż-
nych stron świata, by w dniach 
16-18 września 2016 roku 
zgromadzić się w Wilnie na 
wspólnym dziękczynieniu za  
św. Faustynę, bł. ks. Michała So-

poćkę oraz prosić o owoce ich 
misji w naszych czasach. 

„Wędrówka do źródeł Mi-
łosierdzia” to podróż do Be-
tlejem Bożego Miłosier-
dzia – miasta Wilna, gdzie 
św. Faustyna Kowalska spo-
tkała swojego spowiednika  
bł. ks. Michała Sopoćkę, gdzie 
został namalowany pierwszy ob-
raz Jezusa Miłosiernego znajdu-
jący się obecnie w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, gdzie w 
roku 1934 Pan Jezus podykto-
wał siostrze Faustynie Koronkę 
do Bożego Miłosierdzia.

„Wędrówka do źró-
deł Miłosierdzia” – to 
wreszcie wspólna celebra-
cja Eucharystii, modlitwa,  
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, modlitwa Koronką do 

Bożego Miłosierdzia, a także 
konferencje. Wśród zaproszo-
nych prelegentów są m.in. ks. 
prał. Paweł Ptasznik z Sekreta-
riatu Stanu Stolicy Apostolskiej 
oraz ks. prał. Franciszek Ślusar-
czyk, rektor bazyliki Bożego Mi-
łosierdzia w Krakowie. Tę nie-
codzienną i niezwykłą podróż 

uwieńczy widowisko słowno-
-muzyczne „Jezu, ufam Tobie” 
– Telemost Miłosierdzia, który 
połączy najważniejsze miasta, 
związane z kultem Miłosier-
dzia Bożego (Wilno, Kraków i 
Płock). Na sam koniec przewi-
dziany jest koncert zespołu „Go-
lec uOrkestra”.

Więcej informacji można 
znaleźć na stronie interneto-
wej www.vilniusmercy.lt.

Koordynator Roku Miło-
sierdzia w archidiecezji wileń-
skiej – ks. Mariusz Marszałek, 
tel. +370 683 30 254, email: 
mariusz.marszalek@vilnensis.lt.

„Wędrówka do źródeł 
Miłosierdzia”

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Pań-

stwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na terenie ca-
łej Litwy. Prenumerata na październik i dalsze miesiące 2016 roku będzie trwała do  
22 września. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta miesięcznej prenumera-
ty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarczanie gazety dla prenumeratorów. 
Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku 
Polaków na Litwie – mieć w swoich domach. 

W Roku Jubileuszu Mi-
łosierdzia Bożego, Najświęt-
sza Maryja Panna odbiera w 
Kościele katolickim specjalną 
cześć. Przy tym jest związana 
z niektórymi miejscami, gdzie 
bieg historii ukazał Jej specjal-
ne działanie. Historia narodu 
polskiego z pobożnością maryj-
ną zaczęła się właśnie na Jasnej 
Górze. W 1382 roku do dys-
pozycji  braci paulinów został 
oddany drewniany kościółek w 
Starej Częstochowie,  przeka-
zany przez tamtejszą parafię, w 

Ku czci Świętej Panny

którym wystawiono obraz. Już 
wkrótce zaczął on przyciągać 
pielgrzymów, którzy doznawa-
li wielu łask przez pośrednictwo 
Maryi. Księgi klasztoru często-
chowskiego potwierdzają nie-
zwykłe fakty z nim związane i 
spisane w osobnej księdze łask. 
Najstarszy zachowany opis cu-
downego uzdrowienia pochodzi 
z roku 1402. O sławie jasnogór-
skiego obrazu świadczy również 
to, że już w owych czasach spo-
rządzano jego kopie. Do dziś 
obraz jest darzony wielką czcią, 

chyba nie ma rodaka, który by  
go nie znał i z nim się osobiście 
nie zetknął.

25 sierpnia w święciań-
skim kościele pw. Wszystkich 
Świętych została odprawiona  
Msza św. w intencji Matki Bo-
skiej Częstochowskiej. Mszę 
odprawił wikariusz Marian 
Apryszko, zaś inicjatorami wy-
darzenia była Danuta Hulewicz 
oraz prezes miejscowego koła 
ZPL Sławomir Alancewicz.  

Walery Jemieljanow

PODCZAS MSZY ŚW. W ŚWIĘCIAŃSKIM KOŚCIELE

fot. W
alery Jem

ieljanow
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„Projekt współfinansowany w 
ramach sprawowania opieki 
Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej nad Polonią i Polakami 
za granicą”

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. 

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.

Szanowni Państwo 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w poszukiwaniu świad-
ków, którzy mogliby potwierdzić, że w roku 1941 w majątku Mar-
guciszki w gminie kiemieliskiej powiatu święciańskiego mieszkała 
Irena Krawacka z domu Dąbrowska, z dziećmi: Bogdanem, Krysty-
ną Teresą, Juliuszem, Marią Bożeną i Janem Aleksandrem.

W związku z możliwością ubiegania się o rekompensatę za mie-
nie pozostawione przez obywateli polskich na tzw. terenach zabu-
żańskich, wystąpiłam do wojewody opolskiego o taką rekompen-
satę: za pozostawione na terenie Litwy i Białorusi dobra ziemskie, 
należące do mojej Mamy, Ireny Krawackiej z domu Dąbrowskiej.

W wyniku kwerendy, przeprowadzonej w archiwach litewskich, 
odnalazłam akt notarialny działu majątku z 1936 roku, akt hipo-
teczny z 1938 roku oraz akt porządkowy z 1939 roku.

W roku 1941 razem z rodzeństwem i Mamą Ireną Krawacką z 
domu Dąbrowską zostaliśmy zesłani do Kazachstanu. Do Polski 
wróciliśmy bezpośrednio z Syberii w roku 1946.

Wojewoda opolski, aby wypłacić rekompensatę, chciałby mieć 
potwierdzenie, że przed samą wywózką nasza rodzina mieszkała 
w należącym do nas majątku w Marguciszkach (do 1940 roku) i/
lub w zaścianku w Lipowie (pomiędzy 1940-1941 rokiem), gmina 
kiemieliska powiat święciański.

Gdyby ktoś z czytelników posiadał jakiekolwiek informacje, 
mogące pomóc w potwierdzeniu faktu, że rodzina Ireny Krawac-
kiej z domu Dąbrowskiej mieszkała w Marguciszkach i/lub Lipowie 
do czasu wywózki na Syberię w 1941 roku, będziemy niezwykle 
wdzięczni za każdą informację.

Osoby z rodziny Dąbrowskich, które mieszkały przed drugą 
wojną światową i w czasie wojny w Marguciszkach,  Beczach i w Li-
powie to (poza moją Mamą, Ireną Krawacką z domu Dąbrowską): 
Piotr Dąbrowski, Michalina Zuzanna Dąbrowska i Regina Bianka 
Czerwińska z domu Dąbrowska. 

Gdyby posiadali Państwo jakieś informacje, serdecznie prosimy 
o przesłanie maila z numerem Państwa telefonu na adres: a.duda@
ramada.com.pl, a natychmiast oddzwonimy. Mój numer telefonu 
to: +48604280301.

Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku
Maria Bożena Duda


