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ODDANIE HOŁDU PAMIĘCI PATRIOTÓW NA CMENTARZU W BARTKISZKACH

POLITYCZNY PAT  
SOCJALDEMOKRATÓW
Miał być efektowny szach – w po-
staci decyzji partyjnych oddziałów 
socjaldemokratów, co do wyjścia z 
rządzącej koalicji i efektowny mat 
dla „zielonych chłopów” w wigilię 
omawiania i przyjęcia budżetu na 
kolejny rok. A co wyszło? Politycz-
ny pat, który z „tradycyjnej”, posia-
dającej „bogatą” (dosłownie) prze-
szłość partii uczynił pośmiewisko. 
Stała się rzecz trudna do przewidze-
nia, chociaż nie całkiem nieoczeki-
wana, bowiem kiedy tylko nowy i 
młody szef socjaldemokratów za-
planował demokratyczną procedurę 
zasięgnięcia opinii oddziałów co do 
przyszłości koalicji, „zieloni” partne-
rzy koalicyjni „straszyli” młodego li-
dera tym, że frakcja sejmowa jego 
„bičiulisów” (przyjacieli) – bardzo 

modne słowo wśród partyjniaków, 
które zamieniło sowieckie „drau-
gas” (towarzysz) – nie jest skłonna 
do egzystencji w opozycji. No i sta-
ło się. Jak tylko ogłoszono wyniki 
głosowania w oddziałach i decyzję 
partyjnego prezydium o wycofaniu 
się z koalicji, sejmowi „bičiulisy” w 
te pędy pośpieszyli do „zielonych 
chłopów”, by zapewnić, że „chcą 
pracować” w koalicji, bo taka jest 
wola ich wyborców. Prawda, spo-
śród 13 członków frakcji opowie-
działo się za pozostaniem, czwo-
ro – przeciwko (Rasa Budbergytė, 
Raminta Popovienė, Algirdas Sy-
sas i Juozas Olekas,) zaś Julius Sa-
batauskas wstrzymał się od głosu, 
ale zgodnie z zaleceniem partii zre-
zygnował ze stanowiska w komite-
cie sejmowym, jak i czterej koledzy. 
Spośród ministrów (trójki) najbar-

dziej zdyscyplinowanym okazał się 
minister gospodarki. Linas Linkevi-
čius, który, dzięki poparciu pani pre-
zydent, uważa się za niezastąpione-
go ministra spraw zagranicznych, 
chociaż szczególnych sukcesów w 
tej dziedzinie Litwa raczej nie po-
siada, zrezygnował z członkostwa 
w partii, a nie ze stołka ministerial-
nego. Pani minister sprawiedliwo-
ści Milda Vainiutė – bezpartyjna, 
gościnnie na to stanowisko zapro-
szona przez socjaldemokratów też 
się nie poczuła do obowiązku re-
zygnacji, chociaż nie potrafiła peł-
nym zdaniem wyrazić swojej mo-
tywacji. No i po takich decyzjach, 
promienny uśmiech szefa socjal-
demokratów Gintautasa Palucka-
sa stał się bardziej przyćmiony, 
taki jesienny…Politolodzy nawet 
nie próbują szukać wyjścia z tej 

sytuacji, twierdząc, że socjaldemo-
kraci wystawili siebie na pośmiewi-
sko, wchodząc w ten ślepy zaułek. 
Były sędzia Sądu Konstytucyjnego, 
co robi na Litwie za wyrocznię, bro-
ni „pracusiów”, co się chcą trudzić 
na rzecz koalicji twierdząc, że po-
seł nie jest własnością partii tylko 
wyborcy. Pani prezydent, chociaż 
nietypowo dla siebie przyznała, że 
nie bardzo rozumie sytuację (a za-
wsze, dotychczas, na wszystkim 
się znała), jednak określiła, że taki 
twór, kiedy koalicję tworzy frakcja 
(jej część) z partią, jest do pomy-
ślenia. Teraz mają się jeszcze wy-
powiedzieć ci, co strzegą partyjnej 
etyki. Może grozić „odszczepień-
com” wyrzucenie z partii. Ale czy 
to jest możliwe, kiedy ci „niepo-
słuszni” to stare wygi partyjne… 
Słowem, całkowita niewiadoma. 

A raczej wiadomo jedno: partie, 
które już podczas ostatnich wy-
borów sejmowych stały się czymś 
„karygodnym” (nie bez udziału pani 
prezydent), nie zyskały dodatkowe-
go splendoru z powodu „wyczynów” 
liberałów, wydają się być w stanie 
agonii. Socjaldemokraci zaś, o ile w 
najkrótszym czasie nie znajdą wyj-
ścia z patowej sytuacji, najprawdo-
podobniej, będą mogli zapomnieć 
o „chlubnej przeszłości” na czele z 
wielkim AMB i w wyborach samo-
rządowych nie wiadomo czy coś do-
staną na przysłowiowe otarcie łez. 
Kto z tej nieudolnie rozegranej sza-
chowej partyjki będzie miał korzyść 
i zbierze profity? Najprawdopodob-
niej – kolejny „zbawiciel”. Kto wy-
stąpi w jego roli? Jeszcze za wcze-
śnie o tym mówić. Ale nie łudźmy 
się – z pewnością się znajdzie!                                                                                                                                       

Tradycyjnie, we wrześniu, w miejscowości Kowalczuki w rejonie 
wileńskim odbyły się Igrzyska Sportowe Związku Polaków na 
Litwie, których organizatorem jest Centrum Sportowe ZPL. Impreza 
ta jednoczy miłośników różnych dyscyplin sportowych, którzy w 
przyjacielskiej rywalizacji walczą o miano najlepszych. Igrzyska 
pięknie służą integracji polskich środowisk młodzieżowych z Wilna 
oraz okolicznych rejonów, dają młodym ludziom szansę na treściwe i 
zdrowe spędzanie wolnego czasu.ZARAZ PIŁKA WYLĄDUJE W KOSZU...

FUTBOLIŚCI W NATARCIU
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W dniach 23-24 września w 
rejonie wileńskim, w miejsco-
wości Kowalczuki odbyły się 
Igrzyska Sportowe Związku Po-
laków na Litwie, które od kilku 

lat organizuje Centrum Spor-
towe ZPL, któremu przewodzi 
prezes Ryszard Gierasim wraz 
z członkami zarządu: Markiem 
Pszczołowskim, Mirosławem 

Bierazą oraz Zbigniewem Sien-
kiewiczem.

W sobotę zostały rozegra-
ne puchary w koszykówce, pił-
ce nożnej i siatkówce. W tym 

roku w Igrzyskach wzięła udział 
rekordowa liczba uczestników 
z Wilna, rejonu wileńskiego i 
rejonu trockiego – około 250 
zawodników. W zmaganiach 
sportowych uczestniczyło po 
8 drużyn koszykarskich i pił-
karskich oraz, niestety, tylko 3 
siatkarskie. Zawody siatkarskie 
odbywały się w sali sportowej 
Gimnazjum im. Stanisława Mo-
niuszki, koszykarskie – w Gim-
nazjum „Aušros”, zaś mecze pił-
ki nożnej rozegrane zostały na 
stadionie w Kowalczukach, tuż 
obok szkół.

W ramach święta sportowe-
go ZPL tradycyjnie już odbyły 
się Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
i Gimnazjalnej. Przedstawiciele 
szkół z rejonu wileńskiego i Wil-
na rywalizowali nie tylko w wy-
mienionych dyscyplinach, ale 
też w lekkiej atletyce. Placówki 
oświatowe wystawiły drużyny 
mieszane.

Zwycięzcą Igrzysk w koszy-
kówce została drużyna „Irsana”. 
W siatkówce najlepszym oka-
zał się być „Huragan”, który po-
konał zdobywcę Pucharu ZPL 

„Einikę”. W zawodach lekko-
atletycznych najlepszymi wyni-
kami legitymowali się uczniowie 
Wileńskiego Gimnazjum im.  
J. I. Kraszewskiego.

Impreza ta, współfinanso-
wana ze środków Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej w ramach 
sprawowania opieki nad Polonią 
i Polakami za granicą poprzez 
Fundację „Oświata Polska na 
Wschodzie” pozwoliła mło-
dzieży wypróbować swych sił w 
sporcie, treściwie i pożytecznie 
spędzić wrześniowy weekend w 
gronie rodaków, integrować pol-
ską młodzież z Wilna i okolicz-
nych rejonów. 

Organizatorzy są wdzięcz-
ni dyrektorom gimnazjów: im. 
St. Moniuszki (Zygmunto-
wi Jaświnowi) oraz „Aušros” 
(Irenie Veličkienė) oraz wła-
dzom rejonu wileńskiego za 
udostępnienie swych placówek 
i sal sportowych oraz stadionu 
uczestnikom Igrzysk.

Centrum Sportowe ZPL

Igrzyska Sportowe ZPL

Konkurs ma na celu 
zarówno uznanie dorob-
ku polskich środków ma-
sowego przekazu (tytułów 
prasowych, portali inter-
netowych, audycji radio-
wych i telewizyjnych) i ich 
aktywowanie w kierunku 
promocji osiągnięć spo-
łeczności polskiej w na-
szym kraju, kształtowanie 
jej pozytywnego wizerun-
ku, obiektywnego naświe-
tlania aktualnych proble-
mów Polaków na Litwie, 
kształtowanie tożsamości, 
promocji polskości i dzie-
dzictwa narodowego Rze-
czypospolitej Polskiej.

Prace zgłaszane na kon-
kurs Grand Prix „Orle Pió-
ro” mogą obejmować nastę-
pujący zakres tematyczny 
promowany w mediach:

1. dorobek i osiągnięcia 
Polaków na Litwie, szcze-
gólnie absolwentów pol-
skich szkół, w nauce, kul-
turze, oświacie, w życiu 
społecznym kraju;

2. kształtowanie i ugrun-
towywanie tożsamości na-
rodowej Polaków na Litwie 
poprzez ukazywanie losów 

 Konkurs „Orle Pióro”
Zarząd Główny Związku Polaków na Litwie inicjuje kolejną edycję konkursu na zdobywcę Nagrody Grand Prix 

„Orle Pióro” wśród dziennikarzy mediów polskich na Litwie

rodaków w przekroju dzie-
jów współczesnych czy hi-
storycznych;

3. obiektywne naświe-
tlanie i analiza aktualnych 
problemów społeczności 
polskiej na Litwie;

4. społeczna działalność 
terenowych środowisk pol-
skich, ich osiągnięcia i pro-
blemy; 

5. kreowanie pozytyw-
nego obrazu zorganizowa-
nej społeczności polskiej na 
Litwie.

Materiały zgłoszone nie 
mogą przeczyć wyżej wska-
zanym założeniom konkur-
su. Mogą to być zarówno 
prace pojedyncze (już opu-
blikowane lub wyemitowa-
ne), jak też cykle materia-
łów. Warunkiem jest, by co 
najmniej 50 proc. z nich po-
wstało w roku bieżącym.

Materiały na konkurs 
Grand Prix „Orle Pióro” 
mogą zgłosić zarówno sami 
autorzy, redakcje oraz każ-
dy chętny. 

Do zgłoszenia powinny 
być dołączone pisma argu-
mentujące oraz wycinki pra-
sowe, wydruki materiałów 

internetowych, nośniki in-
formacji z nagraniami prac 
konkursowych. 

Powyższe materiały nale-
ży nadesłać listownie na ad-
res Biura Związku Polaków 
na Litwie (ul. Naugarduko 
76, 03202 Wilno) z dopi-
skiem na kopercie Grand 
Prix „Orle Pióro” bądź do-
starczyć do Biura ZPL. 

Zgłoszone materiały 
konkursowe powinny za-
wierać zgodę ich autora na 
udział w przedmiotowym 
konkursie. 

Pretendentów na Nagro-
dę Grand Prix „Orle Pióro” 
nie obowiązuje praca w re-
dakcjach. 

Oceniane są opubliko-
wane, wyemitowane ma-
teriały i ich znaczenie spo-
łeczne.

Koperty otwiera, prace 
ocenia i zdobywcę dzien-
nikarskiej Nagrody Grand 
Prix „Orle Pióro” ogłasza 
powołana na mocy uchwa-
ły Zarządu Głównego ZPL 
11-osobowa Kapituła, która 
wypracowuje szczegółowe 
kryteria oceny zgłoszonych 
prac w ramach niniejszego 

regulaminu. Członkowie 
Kapituły nie mają prawa 
zgłaszania prac na konkurs, 
nie mogą też być zatrudnie-
ni w redakcjach, być wy-
dawcami lub właścicielami 
środków masowego prze-
kazu. Zwycięzca jest wyła-
niany poprzez tajne głoso-
wanie. Jeżeli w pierwszym 
głosowaniu żadna praca nie 
otrzymuje 75 proc. głosów, 
głosowanie jest powtarzane, 
odrzucając za każdym ra-
zem trzy kolejne prace, któ-
re uzyskały najmniej głosów 
w poprzednim głosowaniu. 
Kapituła spisuje protokół o 
wyłonieniu zwycięzcy, któ-
ry ogłasza w dniu wręczenia 
nagrody. Wyłonienie zwy-
cięzcy przez Kapitułę jest 
ostateczne.

Protokół z posiedzenia Ka-
pituły, jak też materiały kon-
kursowe są przechowywane w 
Biurze ZG ZPL i nie są zwra-
cane osobom zgłaszającym.

Dla zwycięzcy wręczana 
jest imienna statuetka oraz 
premia pieniężna w wyso-
kości 1000 euro. Spośród 
zgłoszonych prac Kapituła 
może wyróżnić również do-

datkowe. Autorom wyróż-
nionych prac wręczane są 
dyplomy oraz premie pie-
niężne.

Termin nadsyłania 
prac do 15 listopada. 
Konkurs zostanie pod-
sumowany w grudniu br.
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Po przedstawieniu gości oraz 
organizatorów Dni przez Michała 
Rzepiaka – jednego z aktywnych 
inicjatorów Dni, prezes Stowa-
rzyszenia „Rodzina Ponarska”, 
pani Maria Wieloch (której ojciec 
został zamordowany w tej „fabry-
ce śmierci”) zaakcentowała, iż 
mijający rok był upamiętnieniem 
wileńskiej młodzieży (około 100 
osób) – ofiar Ponar, której przed-
stawiciele zostali zamordowani 
przed 75 laty – w dniach od 5 do 
30 maja 1942 roku. Byli to mło-
dzi patrioci zrzeszeni w Związku 
Młodych Polaków. Prezes przypo-
mniała też o tym, że hołd w posta-
ci książki oddała swym poległym 
kolegom i koleżankom była wil-
nianka, dziś mieszkanka Szczeci-
na Danuta Szyksznian-Ossowska 
– sanitariuszka, której udziałem 
było również więzienie na Łukisz-
kach. Konspirację, piękne posta-
cie kolegów i straszny los jaki ich 
spotkał opisała w książce „Wilno 
– krew i łzy. Ponary”. Pani prezes 
zaprezentowała także (już obecną 
na Wileńszczyźnie) książkę au-
torstwa prof. Piotra Niwińskiego 
„Ponary – miejsce ludzkiej rzezi”, 
którą w językach angielskim i li-
tewskim uczestnicy konferencji 
mogli sobie wziąć oraz wydanie 
„Sowiecki aparat represji wobec 
litewskiego i polskiego podziemia 
1944-1945”– pokłosie współpra-
cy historyków litewskich i pol-
skich z IPN, które miało swoją 
prezentację w Wilnie przed kil-
koma miesiącami.

Licznie przybyli na konferen-
cję słuchacze, w tym też młodzież 
gimnazjalna, szczególnie czekali 
na wykład profesora Piotra Ni-

wińskiego „Zbrodnia ponarska 
– tragiczna konsekwencja oku-
pacji Wileńszczyzny”. Profesor 
Uniwersytetu Gdańskiego, pra-
cownik Oddziału IPN w tym 
mieście, jak zaznaczył w rozmo-
wie z „N.G.”, tematu Ponar pod-
jął się za namową profesora Jana 
Strzembosza. I chociaż nie łączą 
go osobiste więzi z Wileńszczy-
zną i Kresami (a może właśnie 
dlatego, bo, jak podkreślił, bez 
osobistych emocji podchodzi do 
tematu) jest mu wierny od 30 lat.

Jak akcentował profesor, 
zbrodnia w Ponarach, popełnio-
na w większości na obywatelach 
Polski – około 70 tysiącach Ży-
dów i Polakach, których ofiary są 
liczone w rozpiętości od 2 do 20 
tys., co już jest nie do zaakcep-
towania i wymaga poszukiwań i 
świadectw, by każdej z ofiar przy-
wrócić nazwisko, wymaga od jej 
badaczy szczególnej determina-
cji. O prowadzenie poszukiwań 
nazwisk ofiar mordów nawoływał 
Piotr Niwiński zebranych na sali.

Ta zbrodnia przez wiele 
dziesiątków lat nie była zna-
na w Polsce, ani w świecie. To 
dzięki pionierskiej, niestrudzo-
nej i odważnej działalności śp. 
Heleny Pasierbskiej – wilnian-
ki, która brała czynny udział 
w podziemiu, więziona na Łu-
kiszkach, i która przyrzekła, że 
o ile dane będzie jej przeżyć, da 
świadectwo prawdzie o Pona-
rach. Temu zadaniu poświęciła 
wiele lat swego życia. I to dzię-
ki niej i członkom rodzin ofiar 
Ponar udało się ocalić od zapo-
mnienia imiona Polaków, którzy 
zginęli w Ponarach, upamiętnić 

ich w Polsce, przerwać milczenie 
i niewiedzę.

Dziś pracę tę kontynuuje Sto-
warzyszenie pod kierunkiem pani 
Marii Wieloch, jednocząc nie tyl-
ko rodziny (których, niestety, 
czas zabiera do lepszego świata), 
ale też młode pokolenie ludzi nie 
obojętnych wobec kart naszej tra-
gicznej i chlubnej historii. 

Profesor Niwiński zechciał 
przybliżyć zebranym trudne kwe-
stie, jak m.in. to, co dzieli Litwi-
nów i Polaków w postrzeganiu na-
szej, poniekąd wspólnej historii 
najnowszej. Według niego, są to 
przede wszystkim trzy tematy jak: 
postrzeganie historii, miasto Wil-
no oraz międzynarodowe soju-
sze, wybierane przez dwie strony. 
Polska wybrała do nich Francję i 
W. Brytanię, a później też nieja-
ko swego wroga – ZSRR, który 
przystąpił do współpracy z alian-
tami. Litwa zaś za głównego wro-
ga uważała ZSRR, a sojusznika 
– III Rzeszę. Właśnie z nią, z jej 
zwycięstwem, wiązała nadzie-
je na własne państwo. Na to, jak 
zaznaczył profesor, „nakłada się” 
od początku zaplanowana przez 
Niemców zbrodnicza polityka. 
Nie było tak, podkreślił, że z bie-
giem wydarzeń wojennych wzra-
stała liczba zbrodni, tylko od po-
czątku, od pierwszego dnia wojny, 
popełniano zbrodnie, bo taki był 
plan. Był on różny na poszcze-
gólnych terenach i w inny sposób 
realizowany. Na Litwie miał na 
celu wymordowanie wszystkich 
Żydów (przypomnijmy, że było 
ich tu około 200 tys. i praktycz-
nie wszyscy zostali wymordowa-
ni) niezależnie od tego, jakiego 

kraju byli obywatelami. Co do Po-
laków, to zakładał wyniszczenie 
elit. Taka „polityka” odpowiadała 
też Litwinom, którzy zdawali so-
bie sprawę, że wyzbędą się aktyw-
nego polskiego żywiołu na tych 
terenach po zakończeniu wojny, 
o ile nie będzie on miał elit. Tak 
się zbiegły dwa interesy. W efek-
cie, jak wiemy, powstały litewskie 
oddziały policyjne, tzw. šaulisi – 
strzelcy ponarscy – Ypatingasis 
būrys. To oni byli tu katami.

Badacz tematu przedstawił ze-
branym wspaniałe postacie tych 
elit, wśród których byli światowej 
sławy specjaliści w swej dziedzi-
nie, jak np. profesor, onkolog Ka-
zimierz Pelczar, profesor nauki 
skarbowości i prawa skarbowe-
go na Uniwersytecie Stefana Ba-
torego Mieczysław Gutkowski,  
ks. Romuald Świrkowski, aktor i 
reżyser Karol Wyrwicz-Wichrow-
ski. Byli też nimi młodzi gimnazja-
liści, których patriotyczna postawa 
w młodzieńczym wieku zakładała, 
że Polska mogłaby również być z 
nich dumna w ich dorosłym ży-
ciu. O tych ludziach jeszcze przed 
10 laty, jak zaznaczył prof. Piotr 
Niwiński, na konferencjach we 
Wrocławiu czy Szczecinie nikt 
nie wiedział; Ponary nie stawiano 
w jednym szeregu z takimi miej-
scami zagłady jak Auschwitz, Tre-
blinka, Majdanek…

„Ponary – to temat okrutny, 
jeszcze niewyczerpany, temat, do 
którego trzeba będzie wracać” – 
powiedział kończąc swój wykład 
i apelując do zebranych, by włą-
czyli się do zbierania informacji 
o ofiarach. 

O Ponarach – jako strasznej 
fabryce śmierci mówił dyrektor 
Państwowego Muzeum Żydow-
skiego im. Gaona Mark Zinger. 
Prowadzone ostatnio prace ar-
cheologiczne, nad którymi pie-
czę sprawuje muzeum wykazały, 
że teren, na którym dokonywano 
egzekucji jest prawie dwukrotnie 
większy od pierwotnie uznanego 
(do 19 hektarów należy dołączyć 
jeszcze 30, bowiem tam znalezio-
no ludzkie szczątki, m.in. przy 
torach, w znacznej odległości od 
„bazy”), zostało odkrytych do-
datkowo 6 dołów śmierci. Bada-
nia, do których użyto najnow-
szej techniki i przyjęto pomoc z 
zagranicy, pozwoliły na odkrycie 
48 dodatkowych miejsc związa-
nych ze zbrodnią. M.in. odkryto 
tunel. Wykopali go Żydzi, któ-
rych oprawcy zmuszali do „po-
rządkowania” zwłok – szykowa-
nia do palenia. To dzięki niemu 
niektórym z nich udało się ura-
tować. Ponadto pod ziemią od-
kryto tory i in. 

Są też prowadzone poszu-
kiwania materiałów o zbrodni 
ponarskiej w archiwach wielu 
państw. Pozwoli to na ukazanie 
całemu światu tego strasznego 
miejsca straceń setki tysięcy ludzi. 
Nowe fakty skłaniają ku temu, by 

powstało tu nie tylko muzeum, 
do którego m.in. materiały spo-
dziewa się dyrektor uzyskać też 
od Stowarzyszenia „Rodzina Po-
narska”, ale też cały, kilkudziesię-
ciu hektarowy teren je stanowił, 
po odpowiednim odkryciu i za-
bezpieczeniu pozostałych śladów 
zbrodniczej działalności Niem-
ców i ich litewskich pomagierów.

Wstrząsającym segmentem 
konferencji było wyświetlenie 
filmu, którego autorem jest Bro-
nisław Bubiak pt. „Ponary – nóż 
w plecy”. Film składa się z roz-
mów-wywiadów z członkami ro-
dzin, krewnymi zamordowanych 
w Ponarach, jak też ludźmi, któ-
rzy tam mieszkali, pracowali, czy 
też przypadkowo byli świadka-
mi zbrodni. Szczególne wrażenie 
robi jego prawdziwość. Ani reży-
ser, ani autorzy wypowiedzi nie 
starali się uczynić wspomnień po-
prawnymi politycznie, czy też nie 
wyjść poza ramki tak powszech-
nie upragnionej „tolerancji i miło-
ści”, której, przyznajmy, niekiedy 
był totalny brak. Mówili otwarcie 
o zdrajcach, zbrodniarzach, jak 
też szlachetnych ludziach, którzy 
nie zważając na niebezpieczeń-
stwo ratowali ludzkie życie.

Autor filmu zaznaczył, że z 
nagranego materiału wykorzy-
stał tylko część. Pracuje nad drugą 
częścią filmu o Ponarach. Temat 
ten bardzo głęboko go poruszył i 
odczuwa niejako obowiązek da-
wania świadectwa prawdzie…

Konferencja została uwień-
czona złożeniem wieńców przy 
Tablicy Ponarskiej w holu Domu 
Polskiego w Wilnie. W sobotę, 
23 września, uczestnicy obcho-
dów udali się do Ponar, by tam w 
Polskiej Kwaterze, przy pomniku 
ofiarom narodowości żydowskiej 
i romskiej oddać hołd ofiarom. W 
Polskiej Kwaterze została odpra-
wiona Msza św. 

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele społeczności pol-
skiej z Wileńszczyzny na czele z 
prezesem ZPL, posłem Micha-
łem Mackiewiczem, przedstawi-
ciele Ambasady RP w Wilnie wraz 
z Jej Ekscelencją panią ambasador 
Urszulą Doroszewską. Zosta-
ły odczytane listy, skierowane do 
uczestników Dni przez wicemini-
stra kultury i dziedzictwa narodo-
wego Jarosława Sellina oraz Jana 
Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. Jak w swym prze-
mówieniu powiedziała prezes Ma-
ria Wieloch, dziś na terenie Polski 
znajduje się 28 tablic i 5 pomników 
upamiętniających tragedię Ponar i 
jej ofiary. Tablica w Domu Polskim 
w Wilnie i stela oraz dąb w Zułowie 
– miejscu pamięci narodowej, któ-
rym opiekuje się Związek Polaków 
na Litwie są świadectwem, które 
każą pamiętać, że „wojna ukaza-
ła ciemną stronę natury ludzkiej, 
uwolniła kryjące się w tej naturze 
demony” – jak napisał w liście do 
uczestników Dni Ponarskich Jan 
Józef Kasprzyk.

Janina Lisiewicz 

Ponary wciąż mają dalszy ciąg…

W dniach 19-24 września po raz czwarty w Wilnie, z inicjatywy 
Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” odbyły się Dni Ponarskie, podczas 
których miała też miejsce konferencja. Na podstawie wystąpień i 
przedstawionych na niej materiałów, mogliśmy sobie uzmysłowić to, że 
Ponary wciąż mają dalszy ciąg – odkrywane są dotąd nieznane fakty i wciąż 
jest aktualny apel o przywrócenie nazwisk tysiącom bezimiennych ofiar, w 
tym też – Polakom, których tu dosięgła zbrodnicza kula oprawców. 
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Zadanie I
Poniżej zamieszczamy 15 pytań wraz 

z odpowiedziami, z których należy wy-
brać właściwą oraz krótko – w kilku zda-
niach – dać ocenę wydarzenia czy po-
staci.

1. Chrzest Polski nastąpił w roku:
a) 1000 
b) 1126 
c) 966 
d) 1387
e) po Unii Lubelskiej
Oceń znaczenie chrztu św. dla przy-

szłych i obecnych dziejów Polski i Pola-
ków w świecie

2. Bitwa wojsk książąt polskich 
pod Legnicą (koło Wrocławia) z roku 
1241  była obroną przed:

a) najazdem baronów niemieckich
b) nawałą turecką
c) „potopem szwedzkim”
d) Wikingami
e) Tataro - Mongołami
Oceń znaczenie tej bitwy dla dalszych 

losów Polski i Zachodniej Europy. 
3. Pierwszym historycznym władcą 

Państwa Polskiego (księciem polskim) 
był:

a) Władysław Herman
b) książę Witold
c) Mieszko
d) Bolesław Krzywousty
e) Władysław Łokietek
Oceń znaczenie powstania państwo-

wości polskiej w X wieku dla przyszłości 
narodu. 

4. Pierwszym, koronowanym w 
1025 r., królem Polski był: 

a) Władysław Łokietek
b) Władysław Jagiełło
c) Bolesław Chrobry
d) Kazimierz Jagiellończyk
e) Stefan Batory
Oceń znaczenie międzynarodowe 

uzyskania przez Państwo Polskie statu-
su samodzielnego Królestwa.

5. Unia Lubelska z 1569 r. ozna-
czała:

a) Połączenie Królestwa Polskiego z 
Wielkim Księstwem Moskiewskim

b) Podporządkowanie Litwy Króle-
stwu Polskiemu

c) Uniezależnienie Polski od Cesar-
stwa Niemieckiego

d) Utworzenie Rzeczypospolitej, 
wspólnego państwa  narodów polskiego 
i Wielkiego Księstwa Litewskiego

e) Wprowadzenie pańszczyzny w Pol-
sce i na Litwie

Oceń znaczenie zawarcia Unii Lubel-
skiej. 

6. „Potopem” w literaturze histo-
rii Polski nazywamy:

a) Zalanie państwa w czasie wielkiej, 
„stuletniej” powodzi w roku 1611

b) Wielkie bunty kozackie pod przy-
wództwem hetmana Bohdana Chmiel-
nickiego

c) Najazd Szwedów na Rzeczpospo-
litą

d) Wojny inflanckie (liwońskie) Pol-
ski z Państwem Rosyjskim

e) Zniszczenie przez Polaków wo-
jennej floty szwedzkiej pod Gdańskiem

Oceń zdarzenie, które wybrałeś od-
powiadając na to pytanie.

7. Konstytucja 3 Maja 1771 r. 
była:

a) Pierwszą Konstytucją w ówczesnej 
Europie i drugą na świecie po Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych Ameryki

b) Aktem uregulowania stosunków 
dyplomatycznych z Cesarstwem Rosyj-
skim

c) Aktem znoszącym pańszczyznę w 
Królestwie Polskim i na terenie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego

d) Zawarciem sojuszu politycznego z 
rewolucyjną Republiką Francuską

e) Kodeksem praw cywilnych w ów-
czesnej Rzeczypospolitej Polskiej

Oceń jej znaczenie.
8. Trzy rozbiory Polski w latach 

1772 – 1793 – 1795 oznaczały:
a) Poparcie dla reform ustrojowych 

podjętych przez mieszczan i chłopów
b) Niewolę polityczną Polski przez 

123 lata
c) Wprowadzenie nowej konstytucji 

w zaborze rosyjskim
d) Zjednoczenie Ziem Polski i Litwy 

pod nowym rządem
e) Ideę europejskiego zjednoczenia 

nowoczesnych narodów

Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego
„Znam historię Polski”

Konkurs dla każdego
Szanowni Państwo! 
Bieżący rok kończymy obchodami 150. rocznicy urodzin wybitnego polityka, męża stanu, który w dziejach Polski odegrał niezwykle do-

niosłą rolę – doprowadził do jej odrodzenia po 123 latach zaborów i niewoli – Marszałka Józefa Klemensa Piłsudskiego. A już w przyszłym 
roku będziemy obchodzili kolejną znamienną rocznicę w dziejach narodu, ściśle związaną z Marszałkiem – Stulecie Odrodzenia Państwa 
Polskiego. 

Jubileusze i rocznice skłaniają do spojrzenia wstecz, powtórki z historii, podsumowań, wyciągania wniosków.  Wkraczając w jubileuszo-
wy dla Państwa Polskiego rok, Związek Polaków na Litwie ogłasza Konkurs „Znam historię Polski”.  

Mając na celu zaangażowanie jak największej liczby uczestników w różnym wieku i o różnych zdolnościach i pasjach, proponujemy Pań-
stwu trzy zadania do wyboru. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać jedno z nich.

* odpowiedzi na pytania z dziejów Polski;
* praca pisemna, prezentująca ocenę tematu dotyczącego historii kraju, wybitnej osobowości lub wkładu Polaków do światowej skarbnicy nauki, 

kultury, wojskowości;
* przedstawienie prac fotograficznych, obrazujących zarówno miejsca ważne dla historii Polski jak i rozsławiające kraj pięknem architektury, 

przyrody, znaczeniem w dziedzinie kultury czy gospodarki.
Możecie Państwo wybrać jedną z nich:

26 września w Wilnie z jed-
nodniową wizytą przebywał 
marszałek Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej Marek Kuchciński. 

Związana ona była z początkiem 
obchodów 630. rocznicy chrztu 
Litwy. Marszałek polskiego Sej-
mu spotkał się z parlamentarzy-

stami Litwy w Sejmie RL, gdzie 
wygłosił przemówienie. Od-
był też spotkanie z przewodni-
czącym Sejmu Litwy Viktora-

sem Pranckietisem. Marszałek 
Kuchciński oddał hołd pamięci 
Naczelnika Państwa Polskiego 
na Rossie oraz żołnierzom spo-
czywającym na Cmentarzu Woj-
skowym na Antokolu, odwiedził 
Ostrą Bramę, gdzie modlił się w 
kaplicy przed obrazem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej.

W programie pobytu mar-
szałka Marka Kuchcińskiego w 
Wilnie znalazło się też miejsce 
na spotkanie z przedstawiciela-
mi społeczności polskiej i dzien-
nikarzami w Instytucie Polskim 
w Wilnie.

Pierwsza wizyta marszałka 
Sejmu RP oznakowana była wy-
rażeniem zainteresowania i za-
akcentowania problemów i kon-
dycji Polaków mieszkających na 
Litwie. Marek Kuchciński wy-
raźnie podkreślił, iż „interesu-
je nas sprawa moich rodaków 
mieszkających na Litwie”.

Przemawiając w litewskim 
Sejmie podczas plenarnego 
posiedzenia Marek Kuchciń-

ski m.in. powiedział: „Part-
nerstwo strategiczne powinno 
oznaczać również poszanowa-
nie praw mniejszości”. Ape-
lował o przyjęcie ustawy o pi-
sowni nielitewskich nazwisk, 
umożliwiającej Polakom – oby-
watelom Litwy oryginalny zapis 
nazwisk. Marszałek Sejmu RP 
odnotował to, że „Polacy miesz-
kający na Litwie – tak samo jak 
Litwini mieszkający w Polsce – 
są dziedzicami naszego wspól-
nego wielkiego państwa, które 
powstało w XIV w. i przez wiele 
lat było wielką siłą kontynen-
talną. Tym obywatelom należy 
się poszanowanie praw w zakre-
sie własności, kultury, oświaty, 
języka, obecności w przestrzeni 
publicznej”.

Zwracając się do posłów li-
tewskiego Sejmu marszałek 
podkreślił: „(…)stojąc przed 
państwem w parlamencie Li-
twy, jako marszałek Sejmu RP, 
chciałbym zaapelować do pań-
stwa posłów Sejmu RL, abyście 

Wizyta marszałka Sejmu RP
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Oceń znaczenie rozbiorów Polski dla 
życia społecznego, politycznego i ekono-
micznego Polaków pod zaborami.

9. Legiony Polskie gen. Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego (1797 - 1807) 
były:

a) Ochotniczym Wojskiem Polskim 
u boku wojsk Napoleona I utworzonym 
dla wspólnego wyzwolenia Polski spod 
władzy zaborców

b)  Armią zaciężną Cesarstwa Fran-
cuskiego

c) Siłami rewolucyjnymi dążącymi do 
wyzwolenia chłopów polskich z pańsz-
czyzny

d) Sojusznikami militarnymi Anglii 
i Austrii

e) Siłami dążącymi do zdobycia ko-
lonii dla przyszłego Państwa Polskiego 
na Madagaskarze

Oceń rolę i znaczenie powstania oraz 
walk Legionów Polskich w dziejach Woj-
ska Polskiego.

10. Polskie Powstanie Styczniowe 
1863 - 1864 r.: 

a) Pokonało armie zaborcze na ob-
szarze zaborów rosyjskiego i austriac-
kiego (Galicja)

b) Doprowadziło do ustanowienia 
nowej Konstytucji na Ziemiach Polskich

c) Zniosło pańszczyznę oraz uwłasz-
czyło chłopów na posiadanej ziemi 

d) Wprowadziło po raz pierwszy po-
wszechny pobór do Wojska Polskiego

e) Zlikwidowało szkolnictwo pań-
stwowe w trzech zaborach (rosyjskim, 
pruskim i austriackim)

Oceń skutki i znaczenie Powstania 
Styczniowego (1863 - 1864) dla losów 
Polaków w zaborze rosyjskim.

11.  Legiony Polskie brygadiera 
Józefa Piłsudskiego (1914 - 1917) 
były: 

a) Ochotniczymi formacjami polski-
mi powstałymi w zaborze austriackim w 
celu uzyskania autonomii Galicji oraz 
Wielkopolski

b) Ochotniczymi formacjami polski-
mi powstałymi w zaborze austriackim w 
celu wywalczenia niepodległości Polski 

c) Oddziałami rewolucyjnymi dążą-

cymi do likwidacji nierówności klaso-
wych

d) Pomocniczymi jednostkami woj-
skowymi powołanymi początkowo dla 
ochrony linii kolejowych na froncie au-
striacko - rosyjskim

e) Częścią I Korpusu Polskiego w Ro-
sji pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-
-Muśnickiego

Oceń rolę i znaczenie Legionów Pol-
skich brygadiera Piłsudskiego dla przy-
gotowania kadr przyszłego Wojska Rze-
czypospolitej Polskiej.

12.  22 listopada 1918 roku Józef 
Piłsudski stanął na czele odradzają-
cego się Państwa Polskiego przyjmu-
jąc tytuł urzędu:

a) Brygadiera
b) Tymczasowego Naczelnika Pań-

stwa
c) Pierwszego Regenta RP
d) Marszałka
e) Prezydenta Republiki Polskiej
Oceń rolę Józefa Piłsudskiego w dzie-

le odbudowy, obrony i zjednoczenia Pań-
stwa Polskiego powstałego po 11  listo-
pada 1918 r. 

13. Traktat pokojowy kończący  
I wojnę światową w imieniu Polski 
(w Wersalu – Francja), zapewniają-
cy powstanie Odrodzonego Państwa 
Polskiego, podpisał:

a) Naczelny Wódz Wojsk Polskich 
Józef Piłsudski

b) Przewodniczący Komitetu Naro-
dowego Polskiego Roman Dmowski

c) Ignacy Jan Paderewski
d) Ambasador Polski we Francji Ty-

tus Filipowicz
e) Dowódca Armii Polskiej we Francji 

gen. Józef Haller de Hellenburg
Wskaż wybraną przez siebie osobi-

stość (osobistości), które odegrały czo-
łową rolę  w odzyskaniu Niepodległości 
przez Polskę w latach 1917 - 1921 i uza-
sadnij swój wybór.

14. „Cudem nad Wisłą” nazywa-
my:

a) Ocalenie Królestwa Polskiego 
przed wojskami szwedzkimi po bitwie 
pod Warką 7 kwietnia 1756 r., wygraną 

przez hetmana Stefana Czarnieckiego
b) Obronę warszawskiej reduty na 

Woli, w trakcie Powstania Listopadowe-
go 1831 r., przez oddziały gen. Józefa 
Sowińskiego

c) Zwycięstwo Wojska Polskiego 
nad armią bolszewicką pod Warszawą  
w dniach 13 - 25 sierpnia 1920 r.

d) Odzyskanie przez Polskę Pomo-
rza po „zaślubinach z Bałtykiem” przez 
Wojsko Polskie i gen. Józefa Hallera 10 
lutego 1920 r.

e) Zwycięstwo wojsk polsko-rusko-
-litewskich nad Krzyżakami pod Grun-
waldem (lit. Žalgiris, rus. Dubrowna) 
15 lipca 1410 r.

Wskaż, twoim zdaniem, jedną z naj-
ważniejszych zwycięskich bitew Wojsk 
Polskich na przestrzeni dziejów i uza-
sadnij swój wybór. 

15. W wyniku rozbicia armii pol-
skiej jesienią 1939 r. i zajęcia jej te-
rytorium przez najeźdźców Polska 
utraciła na rzecz Związku Radziec-
kiego:

a) 30 proc. swego terytorium
b) 51 proc. terytorium
c) około ¼  przedwojennego obszaru
d) tylko obszary zamieszkałe przez 

mniejszości narodowe – Białorusinów i 
Ukraińców

e) obszary z dominującą ludnością 
wyznania prawosławnego

Wskaż, twoim zdaniem, najważniejsze 
przyczyny wybuchu II wojny światowej

Zadanie II 
Z pięciu tematów należy wybrać je-

den i rozwinąć go, dając jak najbardziej 
uzasadnioną odpowiedź (minimalny 
rozmiar pracy – dwie strony kompu-
terowe). 

Tematy prac twórczych: 
1. Kogo ze znanych mężów stanu, 

działaczy, polityków uważasz za najbar-
dziej zasłużonego dla Państwa Polskiego 
oraz narodu i dlaczego? 

2. Jakie wydarzenie w dziejach Pań-
stwa Polskiego, twoim zdaniem, było naj-
bardziej znamiennym i zaważyło na bie-
gu jego historii? 

3. Kto z wybitnych Polaków swoją 
działalnością, twórczością najbardziej 
rozsławił, twoim zdaniem, imię Polski 
w świecie? 

4. Jakie odkrycie, wynalazek czy ideę 
podarowane światu przez Polaka, uwa-
żasz za najbardziej ważne? 

5. W jakich bitwach stoczonych poza 
granicami kraju Polacy czynem potwier-
dzili hasło, które zdobiło powstańcze 
sztandary w XIX wieku: „Za wolność na-
szą i waszą” (wymień, co najmniej, trzy)?

Zadanie III
W konkursie fotograficznym należy 

przedstawić od 3 do 5 zdjęć czarno-bia-
łych lub kolorowych, których treść ob-
razuje powyżej podane treści.

Odpowiedzi i prace twórcze mogą 
być indywidualne jak też zbiorowe, 
wiek uczestników Konkursu nie jest 
reglamentowany. Na Państwa odpo-
wiedzi i prace czekamy do 11 li-
stopada (decyduje data wysłania). 
Mogą być przesyłane pocztą na ad-
res: Wilno, ul. Naugarduko 76 lub 
drogą emailową: biuro@zpl.lt z do-
piskiem „Na konkurs”

Konkurs jest adresowany do obywa-
teli Litwy oraz Polaków zamieszkałych 
poza granicami Polski.

 Konkurs zostanie podsumowany do 
5 grudnia – jubileuszowej rocznicy – 150. 
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na zwycięzców czekają wartościowe na-
grody. Konkurs jest współfinansowany 
w ramach sprawowania opieki Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i 
Polakami za granicą poprzez Fundację 
„Oświata Polska za Granicą”. Nagrody 
zostaną wręczone podczas uroczystej gali 
podsumowania Konkursu. O jej dacie 
i miejscu poinformujemy zwycięzców i 
uczestników Konkursu dodatkowo.

Zapraszamy do aktywnego udziału w 
Konkursie – twórczej powtórce z ojczy-
stych dziejów, których znajomość jest nie 
tylko sprawą honoru, ale też daje nam 
świadomość swoich korzeni. 

Związek Polaków na Litwie

podejmując decyzje w sprawie 
obywateli narodowości polskiej, 
wzięli pod uwagę ich oczekiwa-
nia i nasze wspólne interesy, tak-
że geopolityczne”.

Należy odnotować, że takich 
słów, akcentujących dotyczące 
nas, Polaków mieszkających na 
Litwie, kwestie nie słyszeliśmy 
z tak wysokiej trybuny, co nie 
może nie cieszyć społeczności 
polskiej na Litwie.

Podczas spotkania w Sej-
mie RL marszałek Kuchciński 
zaproponował też wznowienie 
działalności Polsko-Litewskie-
go Zgromadzenia Parlamentar-
nego (ustała ona po kolejnym 
„jubileuszu” Traktatu o dobro-
sąsiedzkich stosunkach i wza-
jemnej współpracy, kiedy nie od-
notowano żadnego postępu w 
realizowaniu zawartych w nim 
postulatów i jego przestrzega-
nia), akcentując jak najczęstsze 
spotkania parlamentarzystów i 
mówienie o rzeczach ważnych 
dla obu stron, w tym mniejszo-

ści polskiej na Litwie i litewskiej 
w Polsce. 

Wizyta marszałka Marka 
Kuchcińskiego, której oficjal-
nym celem, jak podano, było 
podniesienie znaczenia rozwo-
ju w relacjach polsko-litewskich 
oraz przypomnienie szczegól-
nych związków historycznych, 
kulturowych i religijnych łączą-
cych oba narody, w późnych go-
dzinach popołudniowych uko-
ronowana była jego udziałem, 
wraz premierem Sauliusem 
Skvernelisem, metropolitą wi-
leńskim arcybiskupem Ginta-
rasem Grušasem oraz metropo-
litą warszawskim Kazimierzem 
Nyczem w otwarciu wystawy 
w Pałacu Wielkich Książąt Li-
tewskich „Chrzest Litwy. Obraz 
Wojciecha Gersona”. Płótno to 
zostało namalowane przed 130 
laty, z okazji 500-lecia chrztu 
Litwy. Przez 100 lat było uwa-
żane za zaginione. Odnalezione 
zostało zwrócone Polsce i jest 
eksponowane w Muzeum Ko-

lekcji im. Jana Pawła II w War-
szawie. Z okazji obchodów 630. 
rocznicy chrztu Litwy będzie 
eksponowane w Wilnie do 
grudnia br.

Wizyta marszałka Sejmu RP 
nie doczekała się pierwszeństwa 
w wiadomościach dnia w tele-
wizji litewskiej, ani na porta-
lach internetowych, chociaż 
zamieszczone reportaże dość 
wyraźnie ukazywały dobry kli-
mat tej wizyty, o jaki starali się 
zadbać litewscy politycy. Czy 
będzie oznaczała ocieplenie w 
stosunkach polsko-litewskich? I 
najważniejsze – czy ruszy z mar-
twego punktu stare, a wciąż ak-
tualne problemy, będziemy mie-
li okazję się przekonać. Niestety, 
jak pamiętamy, w historii sto-
sunków niepodległej Litwy i Pol-
ski było wiele ociepleń (szcze-
gólnie w okresie prezydencji  
śp. Lecha Kaczyńskiego, pre-
zydenta Valdasa Adamkusa), 
które nie przyniosły jednak wy-
miernych rezultatów. 

Od 2017 roku Fundacja „Pomoc Polakom na Wscho-
dzie” będzie kontynuowała program stypendialny  
„Program stypendialny dla osób polskiego pochodzenia 
studiujących za granicą”, zainicjowany przez Fundację 
Semper Polonia w 1998 roku. W roku 2017 program nie 
zmieni swojej formuły – Fundacja „Pomoc Polakom na 
Wschodzie” prowadzić go będzie według wzoru Funda-
cji Semper Polonia.
Programem objęci będą studenci polskiego pochodzenia 
mieszkający i studiujący w Bułgarii, Bośni i Hercegowi-
nie, Białorusi, Chorwacji, Czechach, Czarnogórze, Gru-
zji, Litwie, Łotwie, Mołdawii, Rosji, Rumunii, Serbii, 
Słowacji, Ukrainie oraz na Węgrzech.
Regulamin oraz wniosek stypendialny dostępne są na 
stronie internetowej Fundacji: www.pol.org.pl. Kom-
pletny wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym ter-
minie do 16 października 2017 roku bezpośrednio do 
Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Więcej informacji nt. Programu stypendialnego dostęp-
ne jest pod linkiem: http://pol.org.pl/2017/09/15/
program-stypendialny-dla-osob-polskiego-pochodzeni
a-studiujacych-za-granica-rozpoczelismy-nabor-wniosk
ow/
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Niemenczyn – to chlubna, 
historyczna osada nad Wilią, 
o której pierwsze wzmianki da-
tują się rokiem 1338. Historia 
Niemenczyna – to też, a może 
przede wszystkim, przeszłość 
tutejszego kościoła. Został on 
zbudowany w roku 1387 przez 
Jagiełłę, zaraz po chrzcie Li-
twy. Tamta świątynia dotrwa-
ła do czasów Jana Sobieskiego, 
kiedy to Cherubin Jankiewicz 
własnym kosztem wzniósł tu 
nowy dom Boży. Został on kon-
sekrowany w roku 1680 przez 
biskupa Mikołaja Słupskiego. 
W powstałej, dzięki fundacji 
Jankiewicza, świątyni wierni 
wznosili modły do Boga, aż do 
wojny szwedzkiej, kiedy to mię-
dzy rokiem 1702 a 1706 ona 
spłonęła.

Po ustaniu potopu szwedz-
kiego w roku 1712 świątynia 
została odbudowana. Uczynił 
to Aleksander Horain, kanonik 
wileński, pleban niemenczyń-
ski. Niestety, trzecią świątynię 
niemenczyńską, podobnie jak 
dwie poprzednie, strawił pożar, 
co nastąpiło 12 sierpnia 1812 
roku. Parafianie nie dali jednak 
za wygraną. Z inicjatywy dzie-
dzica z Czerwonego Dworu i 
Parczewa, Aleksandra Parczew-
skiego, zdecydowano wznieść w 
Niemenczynie kościół muro-
wany. 16 maja 1848 roku pro-
boszcz Antoni Kuklewicz, re-
prezentujący społeczność starej 
świątyni, założył kamień wę-
gielny pod nowy dom Boży. 8 
września 1855 roku został on 
konsekrowany przez biskupa 
Wacława Zielińskiego, a patro-
nować mu miał św. Michał Ar-
chanioł.

16 września, już po raz szó-
sty, w Kłajpedzie odbył się Fe-
stiwal Kultur Narodowych. W 
barwnej imprezie udział wzię-
li przedstawiciele dziesięciu 
narodowości zamieszkałych w 

mieście portowym oraz goście z 
Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Kry-
mu. W strojach ludowych, z bia-
ło-czerwonymi flagami, nasze 
dziewczęta ze szkółki niedziel-
nej „Płomyczek” wraz z innymi 

przedstawicielami mniejszości 
narodowych z centrum miasta 
wyruszyły otwartym niedużym 
autobusem oraz minitaksów-
kami na miasto, aby powiado-
mić ludzi o rozpoczynającym 

się święcie i zaprosić chętnych 
na imprezę.

Wspaniały humor i świątecz-
ny nastrój pozytywnie zadziałał 
nawet na pogodę, bo jesienny 
porywisty wiatr z deszczem, co 
już od tygodnia dokuczał miesz-
kańcom, jakimś cudem ustał i 
wkrótce ukazało się słonecz-
ko, które ostatecznie rozpędzi-
ło ciemne szare chmury i obda-
rzyło nas ciepłem. A to bardzo 
nam się przydało, bo festiwal od-
bywał się pod otwartym niebem 
w centrum miasta, gdzie zebrał 
się spory tłum ludzi.

„Płomyczek” zaprezentował 
dwie polskie piosenki ludowe: 
„Czerwone jagody” oraz „Jadą 
goście, jadą”, za co od licznie 
zebranych widzów otrzymał 
huczne oklaski. Jako nauczy-
cielka poczułam satysfakcję 
z włożonego trudu i dumę ze 
swoich wychowanków. Dziew-
częta osiągnęły swój cel, gdyż 
starannie, z poczuciem odpo-
wiedzialności uczęszczały na 
próby po lekcjach w szkółce 
niedzielnej.

W tym roku oprócz kon-
certu odbył się także kiermasz 
wyrobów mistrzów ludowych. 
Każda narodowość w swym na-
miocie prezentowała charak-
terystyczną symbolikę. Były 
tam wyroby garncarskie, kra-
wieckie, duży wybór upomin-
ków i specyficznych wyrobów 
kulinarnych. Jak przystało na 
kiermasz narodowościowy, w 
każdym namiocie słychać było 
ludowe melodie. Polską naro-
dowość przedstawiały upomin-
ki, kalendarze, można się było 
poczęstować herbatką ze słody-
czami, zapoznać się z historią, 
tradycją i obyczajami na pod-
stawie przedstawionej lektury 
polskiej.

Festiwal połączył ludzi róż-
nych kultur, wyznań i narodo-
wości, pokazał dziedzictwo kul-
tury, obyczaje i tradycje, wsparł 
godność narodową i podarował 
wspaniały humor. 

Liulita Sulcienė,
prezes Kłajpedzkiego  

Oddziału ZPL 

Festiwal Kultur Narodowych

Swe głębokie przywiąza-
nie do wiary mieszkańcy Nie-
menczyna potwierdzili też w 
czasach sowieckich okupacji. 
Szczególnie w roku 1947, kiedy 
to kościół ponownie ucierpiał 
od pożaru. Staraniem księdza 
Franciszka Radziszewskiego 
oraz parafian miasteczka zo-
stał on niebawem odremonto-
wany i służy wiernym do dziś. 
Po śmierci F. Radziszewskiego 
parafię objął Kazimieras Pu-
kienas.

Odkąd Litwa w roku 1990 
odzyskała niepodległość, wła-
dze Kurii Wileńskiej ustanowi-
ły nowy porządek zamiany księ-
ży w kościołach. Jako pierwszy 
nowy ksiądz do parafii niemen-
czyńskiej został skierowany 
Eigantas Rudokas. To był wiel-
ki miłośnik nie tylko pracy ko-
ścielnej i służby Bogu i ludziom, 
ale też uporządkowania świą-
tyni. Zorganizował zbieranie 
pieniędzy na duży remont świą-
tyni. Użyłem słowa „duży”, 
bo po wojnie nikt tego kościo-
ła nie remontował. Potrzebne 
były ogromne kwoty: jedynie 
dach kosztował 100 tys. litów. 
Należy też przypomnieć, że na 
Litwie nie było specjalistów i 
techniki do układania takich 
pokryć na dachach. Znalezio-
no je w Niemczech. Gdy ksiądz 
chodził po kolędzie, każdemu 
parafianinowi cierpliwie tłuma-
czył, że pieniądze są potrzebne 
do zakończenia remontu świą-
tyni. Parafianie cenili i szano-
wali swego proboszcza, więc 
przychylnie ustosunkowali się 
do potrzeb kościoła. Wkrótce 
świątynia otworzyła swoje po-
dwoje. A parafianie z bólem w 

sercu żegnali swego księdza – 
szybko upłynął czas jego słu-
żenia Bogu w naszym kościele. 
Kuria Wileńska skierowała go 
do kościoła śś. Piotra i Pawła w 
Wilnie, a na jego miejsce przy-
był ksiądz Eduardas Kirstukas, 
który zwrócił szczególną uwagę 
na młodzież uczącą się w dwóch 
niemenczyńskich gimnazjach. 
Prowadził lekcje religii i zapra-
szał młodzież do kościoła. Dziś 
posługę kapłańską odprawia już 
nowy ksiądz – Arūnas Kesilis.

Dlaczego o kościele św. Mi-
chała Archanioła i księżach pi-
szę tak szczegółowo? Otóż po 
przyjściu na świat, jak wspo-
minała moja śp. mama Wero-
nika, byłem bardzo krzykliwy. 
Poganin. Aby zostać chrześci-
janinem musiałem otrzymać 
chrzest święty. W tym czasie 
trwała wojna niemiecko - so-
wiecka. Dziadek Antoni, który 
odsłużył 25 lat w carskim woj-
sku, zaprzągł konia i nie bacząc 
na huk samolotów i wybuchy 
bomb, pojechał do Niemen-
czyna, do księdza, aby domó-
wić się, kiedy ksiądz będzie 
mógł ochrzcić wnuka. Ksiądz 
w starszym wieku, Franciszek 
Radziszewski, poradził dziad-
kowi (jeżeli będzie to możliwe) 
przywieźć wnuka w drugą nie-
dzielę, po Mszy św. na plebanię. 
Rodzice chrzestni, gdy wieźli 
dziecko do chrztu, zostali za-
trzymani przez straż na moście 
niemenczyńskim. Wartowni-
ków zaciekawiło, czy czasami 
nie wieziemy broni, a kiedy 
dziecko zaczęło płakać, kazali 
oswobodzić most. Na plebanii 
już czekał ksiądz Franciszek. 
Tak otrzymałem chrzest, któ-

ry jest pierwszym sakramen-
tem zapoczątkowanym i ustalo-
nym przez Chrystusa. Podczas 
chrztu nadano mi imię Kazi-
mierz. Kiedy byłem już w klasie 
trzeciej, wieczorem, po pracy, 
przy kolacji, mama zaznaczyła, 
że w niedzielę, z babcią i dziad-
kiem pojedziemy do kościoła, 
gdzie musieliśmy się spotkać 
z nowym księdzem Kazimie-
rasem Pukienasem i omówić 
sprawy dotyczące Pierwszej 
Komunii Świętej. Po Mszy 
św. z babcią zaszliśmy do za-
krystii, gdzie nas mile spotkał 
proboszcz. Widząc, że oboje 
jesteśmy skrępowani, ksiądz z 
uśmiechem zwrócił się do bab-
ci: „Jakie mamy pytania?”.

Babcia opowiedziała o co 
nam chodzi. Wówczas ksiądz 
wytłumaczył nam wszystko 
i wręczył książeczkę „Kate-
chizm”. Wracając z kościoła, po 
drodze omówiliśmy co mamy 
robić każdego wieczora, by zdą-
żyć do określonego czasu na-
uczyć się Katechizmu, zdać eg-
zamin i przystąpić do Pierwszej 
Komunii św. Moja „domowa ka-
techetka” była bardzo wymaga-
jąca. Wtedy zrozumiałem, że 
dzięki temu, że poszedłem do 
polskiej szkoły, umiem czytać 
po polsku, a to duże ułatwie-
nie w nauce na pamięć Kate-
chizmu.

Czas przeleciał szybko. Za-
dania domowe zostały wyko-
nane, czekał egzamin i Komu-
nia. W sobotę pojechaliśmy do 
kościoła. W kościele była nie-
zbyt liczna grupa dziewczy-
nek i chłopaków. Ksiądz był 
zadowolony, że przybyliśmy 
w wyznaczonym czasie i we-

dług alfabetu wywoływał nas 
do zakrystii. Tam zadawał py-
tania, na które należało odpo-
wiedzieć. Trzeba przyznać, że 
trzecia część egzaminowanych 
tego dnia nie potrafiła odpo-
wiedzieć na pytania księdza. 
Mnie powiodło się. W niedzie-
lę mogłem przystąpić do ko-
munii. Przy wyjściu z kościo-
ła słyszałem podłe epitety pod 
adresem księdza, jakoby kogo 
chciał, tego przepuścił… Nale-
ży podkreślić, że ksiądz wyma-
gał tylko tyle, ile było napisane 
w Katechizmie. Najważniejsze, 
co musieliśmy sobie uświado-
mić, to to, że religia i wiara nie 
są związane z fałszem.

W niedzielę byłem w ko-
ściele. Przyszli również ci, 
którzy wczoraj zdali egzamin. 
Podszedł do nas ksiądz i po-
prowadził do konfesjonału. 
Nas było pięciu. Stanęliśmy z 
dwóch jego stron. Ksiądz nas 
długo nie odpytywał, bo wie-
dział, że możemy śmiało przy-
jąć Komunię św. Ludzi w świą-
tyni nie było dużo, ale wszyscy 
na nas zwrócili uwagę… Pod 
koniec Mszy św. ksiądz za-
prosił nas (trzy dziewczynki 
i dwóch chłopaków) do ołta-
rza, ustawił w szereg i z zakry-
stianinem, który trzymał tackę 
pod naszymi buziami, ksiądz 
udzielił nam Komunii. Była to 
dla nas ogromna radość. Po-
myślałem, że od tej chwili je-
stem pełnowartościowym para-
fianinem kościoła św. Michała 
Archanioła w Niemenczynie. 
Wierzyłem, że to Pan Bóg i 
moi ukochani rodzice pomo-
gli mi zdobyć ten chlubny tytuł 
– parafianin, o którym od daw-
na marzyłem. Dziękuję Panu 
Bogu i swoim rodzicom.

Kazimierz Wołodko

Patron kościoła w Niemenczynie

NA SCENIE UCZNIOWIE NIEDZIELNEJ SZKÓŁKI JĘZYKA POLSKIEGO W KŁAJPEDZIE „PŁOMYCZEK”
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Coraz częściej do Wędziagoły 
przybywają autokary z miłośnika-
mi historycznych, poznawczych 
wycieczek, którzy podróżują szla-
kiem „Poznajmy Litwę”. Tu turyści 
i goście chętnie zapoznają się z pa-
miętającymi jeszcze czasy Wielkie-
go Księstwa Litewskiego starym te-

Podróżnicy odnajdują Wędziagołę

renem przykościelnym i kościołem 
pw. św. Trójcy, od najdawniejszych 
czasów mieszkającymi tu Polaka-
mi i znajdującą się w miasteczku 
Polską Biblioteką oraz zebranymi 
w niej historycznymi materiałami, 
świadczącymi o przeszłości naszej 
krainy, jej mieszkańcach.

23 września, pod wieczór, nie-
mała grupa podróżników razem z 
przyjacielem wędziagolan, histo-
rykiem, docentem Uniwersytetu 
Witolda Wielkiego Rūstisem Ka-
muntavičiusem odwiedziła nasze 
miasteczko. Poproszony o opro-
wadzenie wycieczki, autor tych 

strof zgodził się zapoznać gości ze 
starym przykościelnym terenem, 
kościołem pw. św. Trójcy, podzie-
lić się wspomnieniami ze spotkań 
ze znanymi ludźmi oraz pokazać 
Polską Bibliotekę – zebrany w niej 
materiał historyczny, opowiadają-
cy o obecnie i kiedyś mieszkających 
w okolicach Wędziagoły Polakach, 
ich działalności kulturalno-oświa-
towej, codziennych radościach i 
troskach. 

Przybyli goście uważnie słu-
chali opowiadania o minionych 
wydarzeniach historycznych, po-
chowanych na przykościelnym 
terenie ich uczestnikach, anali-
zowali napisy na pomnikach w 
języku polskim, słuchali cieka-
wych historii ze spotkań ze zna-
nymi ludźmi kultury i sztuki, któ-
rzy odwiedzali Wędziagołę oraz 
ich związkach z tą miejscowością. 
Uczestnicy wycieczki bardzo się cie-
kawili znajdującym się w kościele pw.  
św. Trójcy, słynącym z cudów i 

łask, Jezusem Ukrzyżowanym, 
niestrudzenie uzdrawiającym i 
udzielającym wszelkich łask rów-
nież obecnie. Mogli zobaczy i do-
tknąć pamiętających jeszcze czasy 
WKL symboli, które znajdują się 
w świątyni; zobaczyć stare dzwony, 
które nawoływały mieszkańców tej 
krainy zarówno w roku 1861 jak i 
1863 do powstania. Ich odgłosy, 
skutki i bohaterów znajdujemy tuż 
obok, na starym przykościelnym 
terenie. Goście bardzo się cieszyli ze 
sporej ilości odnalezionych w Pol-
skiej Bibliotece unikatowych histo-
rycznych materiałów, starych zdjęć, 
książek. Wszyscy byli mile zdziwie-
ni, gdy się dowiedzieli, że tu działa 
sobotnia szkółka języka polskiego. 
Nasz przyjaciel, historyk, docent 
UWW Rūstis Kamuntavičius po-
chwalił wędziagolan za to, że trady-
cyjnie pamiętają i świętują Konsty-
tucję 3 Maja, Ustawę Zasadniczą 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  

Żegnając się, goście oklaska-
mi i słowami serdecznie dzięko-
wali wędziagolanom za wyciecz-
kę. Więc do następnych spotkań!

21 września w wędziagol-
skiej parafii św. Trójcy z robo-
czą wizytą gościł metropolita 
kowieński, arcybiskup Liongi-
nas Virbalas. Jego Ekscelencja 
razem z miejscowym probosz-
czem, księdzem Skaidriusem 
Kandratavičiusem odwiedzili 
starostwo wędziagolskie, gdzie 
spotkali się z pracownikami 
administracji. A w Gimnazjum 
spotkali się i rozmawiali z na-
uczycielami.  

Metropolita kowieński, arcy-
biskup Lionginas Virbalas odwie-
dził również tutejszą Polską Bi-
bliotekę (ul. Kiejdańska 26). Jego 
Ekscelencja przywiózł też prezen-
ty dla Polskiej Biblioteki – książki 
religijne w języku polskim. Poka-

zano gościowi znajdującą się w bi-
bliotece ekspozycję zdjęć starych 
mieszkańców parafii wędziagol-
skiej oraz książki. Przy stole roz-
mawiano o radościach i kłopotach 
parafii. Gościa ciekawił zarówno 
temat niesienia pomocy ludziom, 
którzy trudno sobie radzą, jak też 
duchowe i ekonomiczne sprawy 
oraz problemy młodzieży. Spo-
tkanie było serdeczne i ciekawe. 
Dla wędziagolan było to niezwy-
kle ważne wydarzenie...

Metropolita kowieński, 
arcybiskup Lionginas Virba-
las SJ 24 września (w niedzie-
lę) w miejscowym kościele pw.  
św. Trójcy, podczas Mszy św. 
udzielił sakramentu bierzmo-
wania.

W gościnie – metropolita kowieński

Święto bierzmowanych 24 września, w niedzielę, w 
naszej parafii odbyło się wielkie 
święto – 36 młodych ludzi sta-
ło się prawdziwymi chrześcija-
nami, przyjęło sakrament bierz-
mowania. Bierzmowanie – to 
znak dojrzałości chrześcijańskiej, 
świadomy krok ochrzczonego i 
przygotowanego do życia według 
zasad wiary katolickiej człowieka 
wzmocniony przez Duch Święty. 

Bierzmowania w wędzia-
golskim kościele pw. św. Trójcy 
udzielał metropolita kowieński, 
arcybiskup Lionginas Virbalas SJ. 
Uroczystą Mszę św. wraz z Jego 
Ekscelencją odprawiał przybyły 
razem gość, ksiądz dysydent Ro-
bertas Grigas. Metropolita ko-
wieński, arcybiskup Lionginas 
Virbalas SJ z tej okazji wygłosił 
kazanie. 

Po zakończeniu Mszy św. wę-
dziagolanie pozdrawiali i dzię-
kowali Jego Ekscelencji za pa-
sterskie odwiedziny w naszej 
parafii takimi oto słowami: „Wa-
sza Ekscelencjo, miły i drogi Ar-

cybiskupie! Pozwólcie najpierw 
podziękować Bogu za przybycie 
Dobrego Pasterza do kościoła na-
szej parafii. Niech On błogosławi 
Waszą świętą posługę, która dzi-
siaj była zaświadczona Waszymi 
uduchowionymi, serdecznymi 
i głębokimi słowami, gestami i 
czynami.

Widzieć, słyszeć i odczuwać 
Waszą obecność – to wielkie bło-
gosławieństwo. Jesteście dla nas 
prezentem od Boga. Bądźcie 
zdrów, szczęśliwy, ponieważ po-
mnażacie szczęście, radość i po-
cieszenie wszystkich nas. Dzisiaj 
nie tylko udzielaliście sakramen-
tu bierzmowania, ale wzmocni-
liście wiarę nas wszystkich. Je-
steście wiernym, gorliwym sługą 
Bożym, który dzieli się swoją 
miłością, dobrem i mocą duszy. 
Dziękujemy Wam, Wasza Eks-
celencjo!”.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

PRZY POLSKIEJ BIBLIOTECE W WĘDZIAGOLE

CZŁONKOWIE WĘDZIAGOLSKIEGO ODDZIAŁU ZPL Z DOSTOJNYMI GOŚĆMI

PODCZAS UROCZYSTEJ MSZY ŚW.
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Program Międzynarodowego festiwalu teatralnego 

„VIII Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” 
 19 – 23 października 2017 r. 

Czas Miejsce Spektakl 
19 października 

18:30 
Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 

Teatr na Pohulance 

„EMIGRANCI”	(aut.	Sławomir	Mrożek),		
reżyser	Piotr	Cyrwus		

(Polskie	Studio	Teatralne	–	Teatr	STUDIO,)	
Litwa)		OTWARCIE	FESTIWALU	

20 października 

13:00 Dom Kultury Polskiej w Wilnie 

 „KARTOTEKA”	(aut.	Tadeusz	Różewicz),	
reżyser	Lubov	Semchina		

(Studio	Teatralne	“Ferdydurke”	Centrum	Kultury	
Polskiej	“Dom	Polski”	w	Tomsku,	Rosja) 

16:00 Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„PRZESILENIE”	(aut.	Elżbieta	Lewak),		
reżyser	Elżbieta	Lewak,	Polska 

19:00 
 

Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„TAMARA	L	.”	(aut.	Kazimierz	Braun),	reżyser	
Kazimierz	Braun		

(Salon	Poezji,	Muzyki	i	Teatru,	Kanada) 
21 października 

15:00 Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„SZEWCY”	(aut.	Stanisław	Ignacy	Witkiewicz),	
reżyser	Stanisław	Melski		

(Polski	Teatr	Ludowy	we	Lwowie,	Ukraina)	
	

 
18:30 

Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy / 
Teatr na Pohulance 

„SEKSMISJA”	(aut.	Juliusz	Machulski),		
reżyser	Agnieszka	Salamon		

(Teatr	AA	Vademecum,	Austria) 
22 października 

13:00 Pałac Kultury w Trokach 
Koncert zespołu folklorystycznego SZAMOTUŁY 

(Poznań, Polska) 
(Wstęp wolny) 

14:00 Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie 

„KARTOTEKA”	(aut.	Tadeusz	Różewicz),	
reżyser	Lubov	Semchina	(Studio	Teatralne	
“Ferdydurke”	Centrum	Kultury	Polskiej	“Dom	

Polski”	w	Tomsku,	Rosja) 
15:00 Wileński Teatr „Lėlė” „WDOWY“ (aut. ) reżyser Robertas Čuta  

(Teatr Królewski w Trokach, Litwa) 

18:00 Wileński Teatr „Lėlė” 

„HEMAR	MNIEJ	ZNANY	–	LWÓW,	WARSZAWA,	
LONDYN”	(aut.	Marian	Hemar),	reżyser	

Tadeusz	Wiśniewski		
(Towarzystwo	Teatralne	pod	Górkę,	Polska)			

ZAMKNIĘCIE	FESTIWALU	
23 października 

11:00 Dom Kultury Polskiej w Wilnie 

„PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA”  
(aut. Kornel Makuszynski), reżyser Sławomir Gaudyn  
(Polskie Studio Teatralne w Wilnie – Teatr STUDIO, 

Litwa) 
 
Cena Biletu 3 € - dzieciom i młodzieży szkolnej, emerytom, 
                     5 € - bilet normalny 
Bilety odbywające  się w Teatrze na Pohulance  są też do nabycia w sieci TIKETA 
Informacja: +37065264613 
 
 

Z okazji Pięknego Jubileuszu 90. Uro-
dzin Pani Reginie GUTAUSKIENĖ z 
Klimańskich, wieloletniej wiceprezes 
Oddziału ZPL „Lauda”, wiązankę naj-
serdeczniejszych życzeń

składają rodacy z Kiejdan

Z okazji Pięknego Jubileuszu 70. Uro-
dzin Lilii CICILIENĖ najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowia, pogody ducha, tyl-
ko jasnych dni w otoczeniu kochających 
bliskich osób oraz wielu łask Bożych

składa Jezioroski Oddział Rejonowy ZPL

Niech szczęście sprzyja
Niech zdrowie służy
By cieszyć się życiem
Sto lat i dłużej
Serdeczne życzenia z okazji Pięknego 

Jubileuszu kochanej Ninel MONGIN składa 
Klub Weteranów „Wilii”

Z okazji Pięknego Jubileuszu Pani  
Ninel MONGIN bukiet najwspa-
nialszych życzeń: zdrowia, uśmiechu 
i szczęścia, radości każdego dnia oraz 
wszelkiej pomyślności 

składa koło Wileńskiego Oddziału Miej-
skiego ZPL „Sami Swoi” 

Z okazji Jubileuszowych Urodzin  
Ninel MONGIN – aktywnej, zasłużo-
nej dla polskiej społeczności działaczki 
Związku Polaków na Litwie serdeczne 
życzenia: zdrowia, pogody ducha, nieusta-
jącej aktywności i witalności

składa Zarząd Główny Związku Polaków 
na Litwie

Z okazji Pięknego Jubileuszu Urodzin 
Ninel MONGIN wiązankę serdecznych 
życzeń: zdrowia, tylko jasnych i pogod-
nych dni oraz aktywności w działaniu 
na rzecz rodaków

składają członkowie koła AWPL-ZChR 
„Znicz” miasta Wilna

Dnia 11 października (środa) o godz. 15.00  
w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w sali nr 005  
będzie wyświetlony dokumentalny film producji 

2017 roku o Taboryszkach i Muzeum  
Anny Krepsztul oraz Muzeum Adama 

Mickiewicza w Wilnie. 
Produkcja TV Słupsk: Vectra. Operator i redaktor 

filmów pani Bożena Bogucka.

Wstęp wolny

Starosta Klubu Seniora Inżynierów i Techników m. Wilna
  Jan Andrzejewski

W związku ze zgonem naszego wielkiego Przyjaciela 

Aleksandra Ruszkulisa 
łączymy się w bólu i składamy wyrazy szczerego współczucia 

rodzinie oraz bliskim Zmarłego.
KS „Polonia” Wilno

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci  wieloletniego członka ZPL oraz  zasłużonego i sza-
nowanego nauczyciela Wileńskiego centrum edukacji dorosłych Aleksandra K. Ruszkuli-
sa, chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia od całego grona pedagogicznego, 
uczniów i pracowników. 
Śmierć Aleksandra Ruszkulisa jest dla nas ciosem. Nie ma słów, by opisać żal i współ-
czucie, jakie w tej chwili czujemy. 
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami. Ludzie, których kochamy, 
zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach. 
Rodzinie i bliskim przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia. Tylko czas może złago-
dzić ból, który obecnie przeżywamy.


