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Światełka pamięci

– ciepłe ogniki naszej pamięci o tych, co odeszli. Zapoczątkowali sztafetę pokoleń, której my jesteśmy
kontynuatorami. Nas zastąpią nasze dzieci i wnuki. Cmentarze są niczym księgi, z których tablic, epitafiów
możemy odczytać bieg historii, ludzkie losy, dzieje całych pokoleń. To one tworzyły tę spuściznę, z której
korzystamy. Zapalając światełka pamięci mówimy im, że byli kochani i pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci,
bo już tylko ją możemy im ofiarować…
CZY WILNO MA SWOJĄ
„ŁĄCZKĘ”?
Tego roku w przededniu Wszystkich Świętych i Zaduszek na Litwie
(za sprawą znanej i wielce niejednoznacznie ocenianej autorki m.in.
książki „Mūsiškiai” („Nasi”) Rūty
Vanagaitė, która zasugerowała
udział jednego z przywódców powojennej rezystencji w kolaborowaniu z Sowietami) ostro zaistniał
temat tzw. leśnych braci, partyzantów – tych, którzy nie pogodzili się
z okupacją Litwy przez „wyzwoleńczy” ZSRR. Do ciągle nie do końca
zbadanego i należycie wyeksponowanego tematu zabrała się szeroka rzesza dziennikarzy, historyków,
polityków. Omawiany w różnych

aspektach, w tym również ustalenia
miejsca pochówku i godnego upamiętnienia tych, którzy po aresztowaniu, więzieniu, torturach byli skazani na śmierć przez rozstrzelanie.
W audycji telewizyjnej „W centrum
uwagi” w wigilię Wszystkich Świętych został poruszony temat tzw.
cmentarza sierot – znajdującego
się za jednym z płotów okalających
Cmentarz Antokolski. Złowieszcze
miejsce praktycznie wcale nie przypominające tradycyjnego miejsca
spoczynku zmarłych – pokryte
krzewami i zaroślami – kryje, jak
się okazało, około 1500 mogił. Kto
tu znalazł nie dające się pogodzić
z powagą śmierci miejsce spoczynku? Skazani na karę śmierci, anoni-

mowi samobójcy, osoby nierozpoznane, które zmarły w wypadkach
bądź szpitalach, urodzone martwe
dzieci, i tzw. „materiał” pozostający w wyniku dokonanych operacji.
Pochówki odbywały się tu w latach
1956-1969. Jeden z historyków, badający sprawę rozstrzeliwania więźniów politycznych zauważył pewną
prawidłowość: wyroki kary śmierci
wykonywane na kryminalistach odbywały się w tych samych dniach,
co i na „politycznych”. Statystyka
głosi: wśród 1500 mogił jest 205,
w których pochowano skazanych na
karę śmierci przez rozstrzelanie, w
tym 52 – tzw. „politycznych”. Wśród
nich, jak wskazują materiały posiadane przez historyków, może być

6 partyzantów. W niektórych mogiłach znajduje się po kilka ciał, które
zostały poddane obróbce chemikaliami niszczącymi materiał kostny.
Utrudnia to prowadzenie prac identyfikacyjnych, którym nie sprzyja
również brak oznakowania miejsc
pochówku. Litewskie Centrum Badania Ludobójstwa i Rezystencji
wraz z archeologami już zabrało się
do pierwszych badań. Jak na razie
nie dały oczekiwanych rezultatów,
ale posiadana informacja pozwala
mieć nadzieję na to, że mogą tu zostać odkryte szczątki partyzantów,
w tym też Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa, którego historia stała
się tematem powszechnie omawianym w ciągu ostatniego tygodnia.

Jak zaznaczyła dyrektor Centrum,
prace badawcze, w tym dotyczące porównania DNR (w większości
wypadków tylko one mogą dać odpowiedź na pytanie, kto jest pochowany w anonimowym grobie) ruszą
po otrzymaniu funduszy. Badania
będą prowadzone nie na całym terenie, tylko w miejscach, gdzie najprawdopodobniej zostały pochowane ciała rozstrzelanych osób. Czy
tzw. cmentarz sierot, podobnie jak
warszawska „Łączka”, pozwoli odnaleźć szczątki uczestników rezystencji i godnie ich pochować, być
może będziemy wiedzieli już w przyszłym roku – symbolicznie – 100-lecia odzyskania przez Litwę niepodległości.
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Światełka pamięci

Pierwsze dni listopada w
naszej chrześcijańskiej tradycji są ściśle związane z oddaniem hołdu pamięci tym, którzy odeszli z tego świata. W
Dniu Wszystkich Świętych i
Zadusznym zarówno słynne
nekropolie, jak i małe wiejskie
cmentarzyki, pojedyncze mogiły i kwatery bohaterów skrzą
się światełkami pamięci.
Dzień Wszystkich Świętych jest w Kościele uroczystością pobudzającą wiarę i nadzieję – jest przypomnieniem tego,
że to święci pomagają pokonać
nam trudy życia, przezwyciężyć
choroby, znieść utraty. Według

zasad religii chrześcijańskiej,
święci są przyjaciółmi Boga i
zarazem naszymi. Pełnią jakby wstawiennictwo za nami.
Każdy z uznawanych świętych
jeszcze za życia doczesnego
wykazał się pomocą ludziom,
ochraniał ich i wspomagał.
Właśnie do nich się modlimy,
by pomogli nam, obronili, przestrzegli. Dzień 1 listopada jest
dniem wysławiania ich i składania dowodów wdzięczności.
Nie tylko w kościołach, ale też
na cmentarzach odbyły się uroczyste modlitwy, procesje. Zaś
dzień Zaduszny jest w Kościele dniem żałoby i modlitwy za

Zaduszki
Zaduszki – to popularna
nazwa Dnia Zadusznego – 2
listopada. Kościół katolicki
wprowadził tę uroczystość w
X wieku w celu zaadaptowania wierzeń i obrzędów ku czci
zmarłych. Tradycja obchodów
dnia Zaduszek jest niemal tak
stara jak ludzkość.
Ich terminy przypadały w
różnych porach roku. Zwyczaj
ten utrzymywał się jeszcze w
czasach apostolskich. Później
rozpowszechniła się praktyka składania ofiar Mszy św. za
zmarłych. Kult zmarłych występował u wszystkich ludów,
także u Słowian. Przykładem
są tu „dziady”, tak wysławione przez Adama Mickiewicza.
Poeta we wstępie do dramatu
„Dziady” wyjaśnił, że jest to
nazwa uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem
w wielu powiatach Litwy, Białorusi, Polski i Prus na pamiątkę dziadów, czyli zmarłych
przodków. Zwyczaj ten sięga
czasów pogańskich.
Z czasów swego dzieciństwa takich obrządków nie
pamiętam, nie pamiętam, by
dziadek i babcia o nich opowiadali, być może, że ta trady-

cja u nas już została zapomniana. Ale w innych regionach,
m.in. na Białorusi, przetrwała, choć w zmienionej formie i
była żywotna nawet w sowieckich czasach.
Służąc w wojsku poznałem Leonida Sokołowa, który
pochodził ze wsi w okolicach
Grodna, na Białorusi. Leonid
dobrze mówił po polsku (jego
mama była Polką). Zaprzyjaźniliśmy się. Wolny od służby
czas spędzaliśmy w bibliotece,
gdzie opowiadaliśmy sobie nawzajem o swoim życiu. Razem
poszliśmy też do cywila. I daliśmy słowo, że obowiązkowo
się spotkamy.
Po pewnym czasie, jesienią, pojechałem do Grodna.
Na stacji autobusowej już na
mnie czekał Leonid i swoim samochodem – „Pobiedą” przywiózł mnie do swego domu. Tu
poznałem jego mamę – panią
Weronikę, ojca – pana Olega i
młodszego brata Michaiła. Leonid przedstawił mnie rodzinie jako kolegę, Polaka z Litwy, z którym odbywał służbę
wojskową. Potem usiedliśmy
do stołu. Na nakrytym białym obrusem stole było dużo

dusze zmarłych. Jest to dzień
odwiedzania grobów, zapalania
zniczy, by ciepłym płomykiem
światła dać wyraz pamięci.
Jedną z pięknych polskich
tradycji jest też odwiedzanie
grobów nie tylko bliskich nam
osób, ale tych, których darzymy szacunkiem i wdzięczną
pamięcią oraz zadbanie o mogiły, których nikt już nie odwiedza. Dzieje historii sprawiły, że
w Wilnie i na Wileńszczyźnie
mamy wiele takich mogił. Zawieruchy wojenne, przesuwanie granic, masowe przemieszczenia ludności sprawiły, że
wiele nici wiążących pokolenia
zostało zerwanych. Szanując
swoją historię, kulturę, której
częścią są również cmentarze,
społeczność polska na Litwie co
roku troszczy się o to, by miejsca wiecznego spoczynku godnie wyglądały. Wielki wkład do
akcji sprzątania wileńskich nekropolii wnoszą placówki oświatowe. Tradycyjnie już mają pod
swoją opieką konkretne cmentarze i akcje sprzątania są nie
tylko czynem społecznym, ale
też lekcjami historii i patriotyzmu, w czym wielka rola przypada nauczycielom i wychowawcom, którzy umiejętnie potrafią
zorganizować te jesienne akcje.

Tego roku tradycyjnie
„Syrokomlówka” sprzątała
Cmentarz Bernardyński, zaś
„Lelewel” – antokolskie nekropolie(„swoje” cmentarze porządkowały też inne placówki oświatowe). Szkoły stały się
też aktywnymi uczestnikami
akcji „Światełko dla Rossy”
oraz po raz czwarty organizowanej kwesty na rzecz Rossy na
cmentarzach Wileńszczyzny.
Również wszystkie oddziały Związku Polaków na Litwie
oraz ich koła zadbały o to, by
cmentarze, miejsca eksterminacji ludności, wojskowe kwatery, w których spoczywają ci,
co o wolność tej ziemi walczyli
zarówno przed stu laty – kiedy
Ojczyzna wybijała się na niepodległość, jak i w niełatwych
realiach II wojny światowej nie
zostały bez ciepłych promyków
zapalonych zniczy.
Do godnego upamiętnienia
rodaków przyczyniło się wsparcie, jakie w postaci zakupionych
zniczy, wstążek w barwach narodowych przekazuje Związkowi Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Dzięki
wspólnej akcji kilkanaście tysięcy światełek zapłonęło na wileńskich nekropoliach. Białe i
czerwone znicze znalazły się w

różnych potraw mięsnych i
domowych ciast oraz napoje.
Pan Oleg powiedział, że dziś
mają święto – uroczystość poświęconą duszom zmarłych –
„Dziady”. Po pewnym czasie
pani Weronika przyniosła kosz
i przeprosiwszy mnie, zaczęła z
talerzy brać po kawałeczku dań
i pieczywa. Wkładała je do papierowych torebek i układała
w koszu. Trafiła tam również
butelka z alkoholem. Z takimi
zapasami wsiedliśmy do samochodu i udaliśmy się w drogę.
Gdy zbliżaliśmy się do skrzyżowania dróg, pani Weronika przypomniała opowiadanie
swej babci, że kiedyś tu palono ogromne ogniska, które,
według wierzeń, miały wskazywać drogę dla dusz zmarłych. Wyobraźnia tego dnia
ożywiała zmarłych – stawiano
na grobach nie tylko pieczywo, ale też kaszę, miód, jajka.
Często, tak jak i my chcieliśmy
zrobić, urządzano prawdziwą
ucztę. Nad grobami swojej babci, dziadka, mamy i ojca pani
Weronika przeczytała modlitwę z prawosławnego modlitewnika, a później wybrała z
kosza przyniesiony prowiant
i układała go na każdej mogile. Dostała też alkohol i mieliśmy wypić po pół kieliszka za
zmarłych przodków…

Jak powiedziała pani Weronika, ludzie wierzą, że zmarli
o zmroku wychodzą z grobów
i gromadzą się koło cmentarza,
kościoła, obejścia. Aby nie byli
głodni, zostawia się dla nich
jadło i picie. Lecz, jak dodała, z tej „uczty”, zazwyczaj korzystali żebracy. Gdy opuściliśmy jedną mogiłę i poszliśmy
do następnej, to przy pierwszym grobie już dzielili pozostawione przez nas jedzenie
jacyś dziwnie wyglądający ludzie, najwidoczniej żebracy. Po
odwiedzeniu mogił, pomodliliśmy się jeszcze raz za dusze
zmarłych i pojechaliśmy do
domu. Po drodze widziałem
dosłownie tłumy ludzi idących
i jadących w kierunku cmentarza. Jak mówiła pani Weronika, od swojej mamy słyszała,
że dawniej kładziono na mogiłę tylko chleb. Dawano to też
dziadom i babkom siedzącym
przy cmentarnych bramach,
jako zapłatę za modlitwę w
intencji zmarłych.
Pytano mnie, czy „Dziady”
są obchodzone na Litwie. Na
Litwie, powiedziałem, w Dniu
Zadusznym są odprawiane nabożeństwa za dusze zmarłych,
a na grobach bliskich zapalane są świece, ustawiane kwiaty. Zaprosiłem rodzinę swego
kolegi w gościnę, by zobaczy-

miejscu eksterminacji naszych
rodaków w Macikach, w rejonie
Szyłokarczmy, na grobach młodych patriotów w Turmoncie, w
miejscu martyrologii obywateli II RP w rejonie święciańskim
– Nowych Święcianach, Święcianach i Hoduciszkach. W rejonie wileńskim o znak pamięci zadbano na każdym grobie
tych, co wolność naszą i waszą
przybliżali. Pamięć potomnych
nie ominęła Koniuch w rejonie
solecznickim i kwater wojskowych rozlokowanych na Ziemi Solecznickiej. Światła zniczy
zapłonęły dzięki trosce Wisagińskiego Oddziału ZPL na mogiłach legionistów w Duksztach
Starych. Wraz z przedstawicielami miejscowych władz i
członkami Związku Polaków na
Litwie miejsca pamięci odwiedzili przedstawiciele Ambasady
RP w Wilnie oraz innych placówek dyplomatycznych. Troskę i pamięć Państwa Polskiego
składaniem kwiatów i zapaleniem zniczy okazali oni na wileńskich nekropoliach, w Niemenczynie, Trokach, Starych
Trokach, w Skorbucianach,
Glinciszkach, Koleśnikach i
wielu innych miejscowościach
Wileńszczyzny.
Dzięki akcji uczniów i harcerzy żołnierskie mogiły zostały też przepasane wstążkami w
barwach narodowych. Byliśmy
solidarni w tej akcji pamięci,
sztafecie pokoleń, która trwa,
dopóki żyje pamięć.

li, jak u nas oddaje się cześć
pamięci bliskich. Byłem im
wdzięczny, że dzięki nim poznałem tradycje i obrządek
„Dziadów”.
Od tego czasu, co roku,
gościliśmy u siebie nawzajem.
Byliśmy razem na weselach,
chrzcinach, Pierwszej Komunii naszych dzieci… Podtrzymywaliśmy siebie w smutnych
chwilach odejścia naszych rodziców. Nastał też czas, kiedy
pożegnałem swego najlepszego
kolegę Leonida.
Przed laty Białoruś i Litwa były w jednym państwie.
Niestety, rządzili nim bezradni przywódcy, którzy byli
jedynie zdolni do burzenia
kościołów, cerkwi i nawet
cmentarzy. Najlepiej im to
wychodziło, w odróżnieniu
od gospodarzenia. Dziś budujemy od nowa swoje państwa,
już oddzielnie. Jednak więzy
międzyludzkie, przyjaźnie i
kontakty pozostają. Dzięki
nim poznajemy siebie i chociaż w wielu sprawach się różnimy – również w obchodach
świąt, zachowaniu tradycji –
łączy nas chrześcijańska kultura, która zakłada szacunek
wobec zmarłych.
Kazimierz Wołodko
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Powrót do tematu

Życzmy sobie owocnych i miłych kontaktów
Przyznać należy, że redakcja
„N.G.” nie spodziewała się takiej
reakcji na zamieszczoną w jej 42
numerze (19-25 października),
tradycyjnie ukazującą się redakcyjną kolumienkę pt. „Czyżby
nowa moda?”, w której pozwoliliśmy sobie zwątpić w słuszność braku polskich tekstów na
planszach wystawy poświęconej
Tadeuszowi Kościuszce w prezentowanej w Sejmie RL oraz
wyświetlenia filmu w języku angielskim podczas inauguracji Festiwalu Filmu Polskiego.
Co tydzień staramy się poruszyć temat, który był aktualny w mijającym tygodniu, bądź
też chcemy zwrócić uwagę naszych Czytelników na wydarzenie, które, zdaniem redakcji, zasługuje na nią. Traf chciał, że w
tygodniu poprzedzającym uka-

zanie się kolumienki pod tytułem
„Czyżby nowa moda?” zaistniały
dwa wydarzenia, które stały się
obiektem komentarzy wśród rodaków. To właśnie reakcja uczestników prezentacji wystawy w Sejmie RL oraz inauguracji Festiwalu
Filmu Polskiego dała powód do
napisania takiej, a nie innej treści. Nie jest to ani oświadczenie,
ani tym bardziej, jak pośpieszyli nazwać wymieniony artykuł
„życzliwi” koledzy „atak Związku Polaków na Litwie na Instytut Polski w Wilnie”. Jest to zdanie redakcji i wydawcy na temat
dwóch (!) faktów z poprzedzającego ukazanie się materiału tygodnia. Faktów, które, i owszem, o
ile nie zbulwersowały rodaków,
to, śmiemy twierdzić, niemile zaskoczyły.
Redakcja i wydawca – Zwią-

zek Polaków na Litwie cenią pracę Instytutu Polskiego w Wilnie,
czego nieraz dawaliśmy wyraz
publikując zarówno anonse imprez organizowanych przez IP w
Wilnie, jak i relacje niektórych
z nich. Doskonale też rozumiemy misje, cele Instytutu, co jednak, uważmy, nie przeszkadza
nam nagłaśniać zdania, sygnalizować opinii odbiorców (nie tylko zresztą rodaków) na łamach
tygodnika ZPL. Co wcale nie znaczy, że nie szanujemy pracy Instytutu Polskiego w Wilnie oraz innych placówek reprezentujących
Rzeczpospolitą Polską na Litwie.
Szkoda, że zarówno jeden z portali, jak i sam Instytut (co wynika z
wydanego komunikatu, który też
możemy potraktować jako anonim, bo podobnie jak i kolumienka redakcyjna, nie został podpisa-

Spotkanie sobotnich szkółek

MIŁE CHWILE OBCOWANIA RODAKÓW

Jesienne, dość ponure dni
mogą rozjaśnić serdeczne spotkania. Właśnie takie połączyło dwie szkółki sobotnie języka
polskiego działające w Kownie i Druskienikach pod egidą

miejscowych oddziałów Związku Polaków na Litwie. Tym razem rodaków w Druskienikach
(prezes Wiktoria SienkiewiczDailydienė) postanowili odwiedzić kowieńczycy – członkowie

Kowieńskiego Oddziału ZPL i
uczniowie sobotniej szkółki języka polskiego.
Czekali na nas w Domu Polskim w Druskienikach rodacy w
różnym wieku, w tym też mło-

Kowieńczycy uskrzydleni poezją
W Kownie wszystkie imprezy tradycyjnie rozpoczynają się od Mszy św. w karmelickim kościele pw. św. Krzyża.
Tak było też ostatnio. Po pięknie wygłoszonej homilii przez
ojca Emiliana i odprawionym
nabożeństwie kowieńscy Polacy razem z gośćmi ze Związku
Literatów na Mazowszu i literatami ziemi litewskiej zawitali
do siedziby Kowieńskiego Oddziału ZPL. Po udzieleniu błogosławieństwa Bożego przez
naszego kapłana i powital-

nym występie zespołu folklorystycznego „Kotwica”, zainaugurowano twórcze spotkanie
przy herbatce.
Prezentację literacką rozpoczęła prezes Związku Literatów na Mazowszu pani Teresa
Koczarowska, dr nauk humanistycznych, z zawodu reporterka, a także pisarka i poetka.
Przedstawiła zebranym kolegów, którzy zaprezentowali swoją twórczość. Poeta Stanisław
Kęsik recytował wiersze ze swego dzieciństwa. Panowie Wiktor

Gołubski i Zdzisław Zembrycki czytali lirykę. Słuchaliśmy
również Marka Piotrowskiego,
Krzysztofa Martwickiego, Józefa Zenona Budzińskiego… Swoją twórczość przedstawił zebranym również Paweł Krupka
– zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie, poeta,
prozaik, tłumacz, wykładowca.
Czytając utwory nie skąpił on
humoru i udzielał dowcipnych
wierszowanych odpowiedzi rozmówcom, co wszystkich niezwykle bawiło.

ny żadnym nazwiskiem) uznali
wyrażenie opinii o dwóch faktach z działalności Instytutu za
bezpodstawną krytykę. Jest to po
prostu nieco krytyczne spojrzenie
na zaistniałą konkretną sytuację i
wyrażenie opinii tych osób, które
brały udział, obserwowały te dwa
wydarzenia.
Nie może nie cieszyć fakt, że,
jak podaje Instytut w swym komunikacie, realizuje on co roku
ponad 150 projektów (w ciągu
dwóch dni w roku – jeden), ma
kontakty z kilkuset organizacjami na Litwie (aż tyle ich jest w
tak niedużym kraju, jakim jest Litwa?). Jednak po raz kolejny pozwolimy sobie zaakcentować (i to
też jest opinia Litwinów – uczestników polskich imprez), że miło
jest nam i im zawsze słyszeć na
imprezach organizowanych przez
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polskie placówki język polski.
Zresztą, nie jesteśmy („N.G.”)
odosobnieni w tej opinii, bowiem w dyskusjach na forach i
audycjach ich uczestnicy częstokroć przyznawali rację bytu opinii
wyrażonej na łamach tygodnika
„N.G.” I to utwierdza nas w przekonaniu, że co jest dobre należy
chwalić, a co wywołuje niejednoznaczne opinie wśród odbiorców
– również nagłaśniać. Taka to jest
rola prasy. Jak reagować na takie
opinie – wola subiektu. Czasami
należy przyznać rację lustru (w
tym przypadku odbiorcy), które
widzi, niech nawet bardzo nieznaczącą skazę na naprawdę pięknym odbiciu. Gazeta stara się służyć swemu Czytelnikowi również
poprzez wyrażanie jego opinii.
Wcale nie anonimowo, zarówno
redakcja jak i wydawca są znani
i wymienieni na łamach. Życzymy sobie i wszystkim odbiorcom
działalności Instytutu Polskiego
w Wilnie wzajemnie owocnych i
miłych kontaktów.

dociani uczniowie sobotniej
szkółki. Spotkanie zostało zainaugurowane popisami uczniów
obydwu placówek. Miedzy innymi mogliśmy słuchać wielce dojrzałego występu ucznia
4 klasy szkoły muzycznej w
Druskienikach Edwarda Rula,
który wykonał utwór „Rozmowa bluzujących rąk” z repertuaru Konkursu im. Małgorzaty
Biskupskiej.
Swoje talenty zebranym zaprezentowali też dorośli. Jak
wiadomo, lubimy śpiewać i
umiemy, więc popłynęła polska
piosenka. Patriotyczne utwory
wykonane wspólnie nikogo nie
pozostawiły obojętnymi. Właśnie nimi uczciliśmy historyczną datę – zbliżające się Święto
Niepodległości Polski – 11 Listopada.
Zarówno Polska jak i Litwa
wkracza w setny rok swojej niepodległości i jest to szczególny
powód nie tylko do dumy, ale
też powtórki z historii i odkrywania jej nowych kart. Poznawanie dziejów Macierzy odbywa
się również podczas takich spotkań rodaków z różnych, nieraz odległych od siebie, regio-

nów Litwy. Druskieniki i Kowno
mają w swoich dziejach piękne
karty polskiej obecności w tych
miastach i ich okolicach. Nasze trwanie przy mowie i ojczystej kulturze oraz tradycjach jest
tego świadectwem.
Podczas rozmów przy herbatce zapewnialiśmy siebie nawzajem, że dołożymy wszelkich
starań, by polska kultura i język
w naszych miastach brzmiały
jak najdłużej i były obecne również na co dzień. Mamy piękne
przykłady patriotycznej działalności. W Druskienikach o
tym przypomniała nam była
wieloletnia prezes Druskienickiego Oddziału ZPL Paulina Lipowicz, która pomimo
sędziwego wieku jest zaangażowana w polskie sprawy i dzieliła
się z nami uwagami i planami
na temat działalności oddziałów ZPL.
Żegnając się z rodakami przy
Domu Polskim, obiecywaliśmy
sobie dalsze spotkania i trwanie
przy mowie i tradycji.

Na spotkaniu swój dorobek
przedstawili również miejscowi
poeci. Wiersze śp. Jadwigi Gojlewicz czytała jej córka Halina.
Z kolei Waleria Jałowiecka zaprezentowała strofy poetyckie
poświęcone Adamowi Mickiewiczowi, które spotkały się ze
wzruszającym odbiorem słuchaczy, szczególnie gości.
Końcowy akcent imprezy był
w rękach Ireny Duchowskiej,
poetki, prezes Oddziału ZPL
„Lauda”, której dojrzała poezja
skłaniała do refleksji.
Uwieńczeniem kowieńskiego spotkania rodaków była krótka wycieczka po tymczasowej

stolicy: przeszliśmy śladami
Wieszcza Adama, zwiedziliśmy
starówkę. Poetom, pisarzom –
wszystkim twórcom życzyliśmy,
by ich pobyt w naszym mieście
dał natchnienie i powstały nowe
tomiki poezji. Chcemy się też
pochwalić, że nasza kowieńska
biblioteka wzbogaciła się o kilka tomików poezji, za co autorom jesteśmy wdzięczni i serdecznie zapraszamy na kolejne
spotkania.

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego
Oddziału ZPL

Franciszka Abramowicz,
prezes Kowieńskiego
Oddziału ZPL
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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
Konkurs ma na celu
zarówno uznanie dorobku polskich środków
masowego przekazu (tytułów prasowych, portali internetowych, audycji
radiowych i telewizyjnych) i ich aktywowanie w kierunku promocji osiągnięć społeczności
polskiej w naszym kraju, kształtowanie jej po-

zytywnego wizerunku,
obiektywnego naświetlania aktualnych problemów Polaków na Litwie,
kształtowanie tożsamości,
promocji polskości i dziedzictwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Prace zgłaszane na
konkurs Grand Prix „Orle
Pióro” mogą obejmować
następujący zakres tema-

tyczny promowany w mediach:
1. dorobek i osiągnięcia
Polaków na Litwie, szczególnie absolwentów polskich szkół, w nauce, kulturze, oświacie, w życiu
społecznym kraju;
2. kształtowanie i
ugruntowywanie tożsamości narodowej Polaków
na Litwie poprzez ukazy-

wanie losów rodaków w
przekroju dziejów współczesnych czy historycznych;
3. obiektywne naświetlanie i analiza aktualnych
problemów społeczności
polskiej na Litwie;
4. społeczna działalność terenowych środowisk polskich, ich osiągnięcia i problemy;

5. kreowanie pozytywnego obrazu zorganizowanej społeczności
polskiej na Litwie.
Materiały zgłoszone
nie mogą przeczyć wyżej
wskazanym założeniom
konkursu. Mogą to być
zarówno prace pojedyncze (już opublikowane
lub wyemitowane), jak
też cykle materiałów.

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 doniosłą 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 jubileuszowy 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 Państwu 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:

Zadanie I

Poniżej zamieszczamy 15 pytań wraz
z odpowiedziami, z których należy wybrać właściwą oraz krótko – w kilku zdaniach – dać ocenę wydarzenia czy postaci.
1. Chrzest Polski nastąpił w roku:
a) 1000
b) 1126
c) 966
d) 1387
e) po Unii Lubelskiej
Oceń znaczenie chrztu św. dla przyszłych i obecnych dziejów Polski i Polaków 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 państwowości 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 statusu samodzielnego Królestwa.
5. Unia Lubelska z 1569 r. oznaczała:
a) Połączenie Królestwa Polskiego z
Wielkim Księstwem Moskiewskim
b) Podporządkowanie Litwy Królestwu Polskiemu

c) Uniezależnienie Polski od Cesarstwa Niemieckiego
d) Utworzenie Rzeczypospolitej,
wspólnego państwa narodów polskiego
i Wielkiego Księstwa Litewskiego
e) Wprowadzenie pańszczyzny w Polsce i na Litwie
Oceń znaczenie zawarcia Unii Lubelskiej.
6. „Potopem” w literaturze historii Polski nazywamy:
a) Zalanie państwa w czasie wielkiej,
„stuletniej” powodzi w roku 1611
b) Wielkie bunty kozackie pod przywództwem hetmana Bohdana Chmielnickiego
c) Najazd Szwedów na Rzeczpospolitą
d) Wojny inflanckie (liwońskie) Polski z Państwem Rosyjskim
e) Zniszczenie przez Polaków wojennej floty szwedzkiej pod Gdańskiem
Oceń zdarzenie, które wybrałeś odpowiadając 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 Rosyjskim
c) Aktem znoszącym pańszczyznę w
Królestwie Polskim i na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego
d) Zawarciem sojuszu politycznego z
rewolucyjną Republiką Francuską
e) Kodeksem praw cywilnych w ówczesnej 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
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Warunkiem jest, by co najmniej 50 proc. z nich powstało w roku bieżącym.
Materiały na konkurs
Grand Prix „Orle Pióro” mogą zgłosić zarówno sami autorzy, redakcje
oraz każdy chętny.
Do zgłoszenia powinny
być dołączone pisma argumentujące oraz wycinki prasowe, wydruki materiałów internetowych,
nośniki informacji z nagraniami prac konkursowych.
Powyższe materiały
należy nadesłać listownie na adres Biura Związ-

ku Polaków na Litwie (ul.
Naugarduko 76, 03202
Wilno) z dopiskiem na
kopercie Grand Prix „Orle
Pióro” bądź dostarczyć do
Biura ZPL.
Zgłoszone materiały
konkursowe powinny zawierać zgodę ich autora na
udział w przedmiotowym
konkursie.
Pretendentów na Nagrodę Grand Prix „Orle
Pióro” nie obowiązuje
praca w redakcjach.
Oceniane są opublikowane, wyemitowane materiały i ich znaczenie społeczne.

Oceń znaczenie rozbiorów Polski dla
życia społecznego, politycznego i ekonomicznego Polaków pod zaborami.
9. Legiony Polskie gen. Jana Henryka 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 Francuskiego
c) Siłami rewolucyjnymi dążącymi do
wyzwolenia chłopów polskich z pańszczyzny
d) Sojusznikami militarnymi Anglii
i Austrii
e) Siłami dążącymi do zdobycia kolonii dla przyszłego Państwa Polskiego
na Madagaskarze
Oceń rolę i znaczenie powstania oraz
walk Legionów Polskich w dziejach Wojska Polskiego.
10. Polskie Powstanie Styczniowe
1863 - 1864 r.:
a) Pokonało armie zaborcze na obszarze zaborów rosyjskiego i austriackiego (Galicja)
b) Doprowadziło do ustanowienia
nowej Konstytucji na Ziemiach Polskich
c) Zniosło pańszczyznę oraz uwłaszczyło chłopów na posiadanej ziemi
d) Wprowadziło po raz pierwszy powszechny pobór do Wojska Polskiego
e) Zlikwidowało szkolnictwo państwowe 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 polskimi powstałymi w zaborze austriackim w
celu uzyskania autonomii Galicji oraz
Wielkopolski
b) Ochotniczymi formacjami polskimi powstałymi w zaborze austriackim w
celu wywalczenia niepodległości Polski
c) Oddziałami rewolucyjnymi dążą-

Koperty otwiera, prace
ocenia i zdobywcę dziennikarskiej Nagrody Grand
Prix „Orle Pióro” ogłasza powołana na mocy
uchwały 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
zatrudnieni w redakcjach,
być wydawcami lub właścicielami środków masowego przekazu. Zwycięz-

cymi do likwidacji nierówności klasowych
d) Pomocniczymi jednostkami wojskowymi powołanymi początkowo dla
ochrony linii kolejowych na froncie austriacko - rosyjskim
e) Częścią I Korpusu Polskiego w Rosji pod dowództwem gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego
Oceń rolę i znaczenie Legionów Polskich brygadiera Piłsudskiego dla przygotowania kadr przyszłego Wojska Rzeczypospolitej Polskiej.
12. 22 listopada 1918 roku Józef
Piłsudski stanął na czele odradzającego się Państwa Polskiego przyjmując tytuł urzędu:
a) Brygadiera
b) Tymczasowego Naczelnika Państwa
c) Pierwszego Regenta RP
d) Marszałka
e) Prezydenta Republiki Polskiej
Oceń rolę Józefa Piłsudskiego w dziele odbudowy, obrony i zjednoczenia Państwa Polskiego powstałego po 11 listopada 1918 r.
13. Traktat pokojowy kończący
I wojnę światową w imieniu Polski
(w Wersalu – Francja), zapewniający powstanie Odrodzonego Państwa
Polskiego, podpisał:
a) Naczelny Wódz Wojsk Polskich
Józef Piłsudski
b) Przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski
c) Ignacy Jan Paderewski
d) Ambasador Polski we Francji Tytus Filipowicz
e) Dowódca Armii Polskiej we Francji
gen. Józef Haller de Hellenburg
Wskaż wybraną przez siebie osobistość (osobistości), które odegrały czołową rolę w odzyskaniu Niepodległości
przez Polskę w latach 1917 - 1921 i uzasadnij swój wybór.
14. „Cudem nad Wisłą” nazywamy:
a) Ocalenie Królestwa Polskiego
przed wojskami szwedzkimi po bitwie
pod Warką 7 kwietnia 1756 r., wygraną

ca jest wyłaniany poprzez
tajne głosowanie. Jeżeli
w pierwszym głosowaniu
żadna praca nie otrzymuje 75 proc. głosów, głosowanie jest powtarzane, odrzucając za każdym razem
trzy kolejne prace, które
uzyskały najmniej głosów w poprzednim głosowaniu. Kapituła spisuje protokół o wyłonieniu
zwycięzcy, który ogłasza
w dniu wręczenia nagrody. Wyłonienie zwycięzcy
przez Kapitułę jest ostateczne.
Protokół z posiedzenia
Kapituły, jak też materiały

przez hetmana Stefana Czarnieckiego
b) Obronę warszawskiej reduty na
Woli, w trakcie Powstania Listopadowego 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 Pomorza po „zaślubinach z Bałtykiem” przez
Wojsko Polskie i gen. Józefa Hallera 10
lutego 1920 r.
e) Zwycięstwo wojsk polsko-rusko-litewskich nad Krzyżakami pod Grunwaldem (lit. Žalgiris, rus. Dubrowna)
15 lipca 1410 r.
Wskaż, twoim zdaniem, jedną z najważniejszych zwycięskich bitew Wojsk
Polskich na przestrzeni dziejów i uzasadnij swój wybór.
15. W wyniku rozbicia armii polskiej jesienią 1939 r. i zajęcia jej terytorium przez najeźdźców Polska
utraciła na rzecz Związku Radzieckiego:
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 jeden i rozwinąć go, dając jak najbardziej
uzasadnioną odpowiedź (minimalny
rozmiar pracy – dwie strony komputerowe).
Tematy prac twórczych:
1. Kogo ze znanych mężów stanu,
działaczy, polityków uważasz za najbardziej zasłużonego dla Państwa Polskiego
oraz narodu i dlaczego?
2. Jakie wydarzenie w dziejach Państwa Polskiego, twoim zdaniem, było najbardziej znamiennym i zaważyło na biegu jego historii?
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konkursowe są przechowywane w Biurze ZG ZPL
i nie są zwracane osobom
zgłaszającym.
Dla zwycięzcy wręczana jest imienna statuetka oraz premia pieniężna
w wysokości 1000 euro.
Spośród zgłoszonych prac
Kapituła może wyróżnić
również dodatkowe. Autorom wyróżnionych prac
wręczane są dyplomy oraz
premie pieniężne.
Termin nadsyłania
prac do 15 listopada.
Konkurs zostanie podsumowany w grudniu br.

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, uważasz za najbardziej ważne?
5. W jakich bitwach stoczonych poza
granicami kraju Polacy czynem potwierdzili hasło, które zdobiło powstańcze
sztandary w XIX wieku: „Za wolność naszą i waszą” (wymień, co najmniej, trzy)?

Zadanie III

W konkursie fotograficznym należy
przedstawić od 3 do 5 zdjęć czarno-białych lub kolorowych, których treść obrazuje powyżej podane treści.
Odpowiedzi i prace twórcze mogą
być indywidualne jak też zbiorowe,
wiek uczestników Konkursu nie jest
reglamentowany. UWAGA!!! Konkurs
został przedłużony. Na Państwa odpowiedzi i prace czekamy do 30 listopada (decyduje data wysłania).
Mogą być przesyłane pocztą na adres: Wilno, ul. Naugarduko 76 lub
drogą emailową: biuro@zpl.lt z dopiskiem „Na konkurs”
Konkurs jest adresowany do obywateli Litwy oraz Polaków zamieszkałych
poza granicami Polski.
Konkurs zostanie podsumowany do
5 grudnia – jubileuszowej rocznicy – 150.
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na
zwycięzców czekają wartościowe nagrody.
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 ojczystych dziejów, których znajomość jest nie
tylko sprawą honoru, ale też daje nam
świadomość swoich korzeni.
Związek Polaków na Litwie
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Gabriel Tamošiūnas

Tajemnica Izabelina

TAK OBECNIE WYGLĄDA KAPLICA W IZABELINIE

WSPOMNIENIA
Nazwa tego dworu chyba pochodzi od imienia Izabela. Ale
nie o nazwę tu chodzi. Z Izabelinem związane są podania
miejscowych ludzi o przeszłości tego dworu i dworskiej kaplicy, która znajduje się w parku niedaleko pałacu. Wzniósł
ją jakoby właściciel dworu
Wołłowicz, który został pochowany w podziemiach tej kaplicy. Kaplica, przypuszczalnie,
ma już ponad trzysta lat i była
czynna do wybuchu Powstania
Styczniowego.

ówczesnego biskupa wileńskiego. Na wyświęcenie zebrało się
mnóstwo ludzi z okolicznych
wsi. Dróżkę od bramki do samej kaplicy wiejskie kobiety
wysłały własnoręcznie wykonanymi dywanami.
Od tej pory w kaplicy odbywały się nabożeństwa majowe i czerwcowe, ale tylko w
niedziele. Czasem przyjeżdżał
mejszagolski ksiądz i odprawiał nabożeństwo w innym
dniu, jak i Msze święte.
Zaczęłam chodzić do kaplicy na majowe z mamą chyba

przed ołtarzem. Po powrocie
powiedziałam o tym mamie, a
ona odpowiedziała, że ludzie
mówią, jakoby tutaj są pochowani powstańcy.
Ze wspomnień niektórych
starszych ludzi jest wiadomo,
że w 1863 roku jakiś mały oddział powstańczy okazał się w
Izabelinie we dworze i kiedy
ludzie zasiadali do stołu na
święcone, dosięgnął ich tutaj
oddział kozaków. W potyczce zginęło kilku powstańców.
Ludzie potajemnie ich pochowali przy kaplicy. Wygląda, że

Laureatem Konkursu „Polskie Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie –
cmentarze wojskowe, groby żołnierskie, pomniki, upamiętnienia” ogłoszonego przez Ambasadę RP w Wilnie i zdobywcą pierwszego miejsca został
Szyrwincki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie (prezes Stefania
Tomaszun). Gratulujemy i proponujemy uwadze Czytelników prace członków oddziału, obrazujące dzieje historyczne na terenie „małej Ojczyzny”.
Po stłumieniu powstania
władza carska zabroniła tu
się modlić. Kaplica stała nieczynna do odrodzenia Państwa
Polskiego. Tato opowiadał, jak
na początku lat dwudziestych
odnawiano tę kaplicę. Ktoś,
chyba właściciel Izabelina –
Koleśnik, a może mejszagolski ksiądz, zwołał miejscową
młodzież do remontu kaplicy.
Jedni kryli dach, drudzy bielili ściany, ktoś odnawiał ołtarz, którego głównym akcentem był obraz Matki Boskiej,
tylko bez srebrnych szat.
Ten obraz na przeciągu ponad 60 lat poczerniał. Wiejscy „znawcy” różnych sposobów odnowy, robili, co mogli.
Tato opowiadał, że obraz „odnawiał” młodzieniec z Paciun
(nazwiska nie zapamiętałam).
– Siedzi na ołtarzu i naciera obraz rozkrojoną cebulą.
Tarł, tarł i obraz zaczął lśnić
jak nowy – mówił tato.
Po wyremontowaniu, kaplica została wyświęcona przez

pod koniec lat czterdziestych.
Później już chodziłyśmy z siostrami, jeszcze później – z uliczelską młodzieżą. Zbierało
się bardzo dużo ludzi: dorośli
siadali na trawie, a młodzież –
wśród swoich rówieśników. A,
my, dzieci, byłyśmy obok rodziców i przysłuchiwałyśmy się
rozmowom dorosłych. Wówczas usłyszałam, że gdzieś tutaj są groby powstańców. Ale
gdzie, nikt nam nie pokazywał i nie tłumaczył. Ja zawsze
byłam wszystkiego ciekawa, a
więc przypatrywałam się i pod
każdym najmniejszym wzniesieniem myślami szukałam
tych grobów.
Po kilku latach, kiedy już
miałam 13-14 lat i szłam z
koleżankami na majowe nabożeństwo, zobaczyłam, że
przy bocznej ścianie kaplicy
– od strony stawu – klęczała
jakaś kobieta razem z dwojgiem dzieci i odmawiała pacierz. Zdziwiłam się, że modli
się przy ścianie, a nie w kaplicy

właśnie tutaj, gdzie odmawiała pacierz tamta kobieta, są te
groby, bo po kilku latach zwróciłam uwagę, że w tym miejscu
przy samej ścianie rośnie kilka
jarzębinek i kwitną zdziczałe
bratki.
A to, co twierdzą niektóre kobiety, że mogiły były od
strony bramki, tj. po przeciwległej stronie kaplicy, były
ogrodzone i stał tam krzyż, ale
po wojnie szczątki wykopano
i przewieziono gdzieś indziej,
należy zaliczyć do baśni. Jeżeli ktoś miał zamiar pochować
ich na cmentarzu, to zrobiłby
to jeszcze przed wojną. Dlaczego po wojnie, gdy przeszło 80
lat od powstania i najpewniej
nie pozostało już bliskich poległych powstańców. Bardziej
jest prawdopodobne, że ktoś z
akowców był tutaj pochowany,
a później szczątki przeniesiono
w inne miejsce.
Jestem urodzona w styczniu 1942 roku, mam dobrą pamięć, do dziś pamiętam, jak w

sierpniu 1944 r. brat szedł do
pierwszej komunii i ja byłam
razem w kościele. Pamiętam i
inne wydarzenia, ale żadnego
krzyża na jakoby ogrodzonej
mogile nie pamiętam.
O tym, gdzie byli pochowani powstańcy, najdokładniej
mógłby powiedzieć ktoś z rodziny Koleśników, którzy byli
właścicielami majątku przed
wojną, ale oni byli wywiezieni
na Syberię, a później znaleźli
się w Polsce.
Władysława OrszewskaKursevičienė(75 lat) z Uliczeł (zapisano 31 marca 2017
roku)
***
Całe moje dzieciństwo,
młodość była ściśle związana
z Izabelinem (u nas w potocznej mowie nazywano to miejsce Zabelina). Pochodzę ze
wsi Uliczeły, którą od Izabelina oddzielała rzeczka Musa.
Trzeba było przejść przez kładkę lub dalej przez most i już
jesteś w Izabelinie. Od kiedy
pamiętam, z siostrami: starszą Władzią i młodszą Walą
chodziłyśmy na majowe nabożeństwa. Nie pamiętam
ani grobów, ani pałacu. O tym
wówczas nikt głośno nie mówił. Tylko dobrze pamiętam
samą kaplicę, jej wnętrze, ołtarz, chór i bardzo dużo ludzi
z pobliskich wsi: Antonajcie,
Antonele, Wirszuły, Joda, Paciuny, Uliczeły, Szawle i inne.
Na nabożeństwo zjeżdżali się
ludzie furmankami, młodzież
na rowerach, dzieci pieszo.
Starsi ludzie opowiadali,
że ta kaplica ma już 300 lat.
Jej szalówka jest przybita kowalskimi gwoździami, okucia
drzwi są także kowalskie.
Po ukończeniu ówczesnego
Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego (historii), pracowałam w szkole podstawowej w
Jawniunach jako nauczycielka historii i wówczas zaciekawiłam się dziejami swojej ziemi. Zaczęłam zbierać materiał
historyczny i wtedy dużo dowiedziałam się o przeszłości
miejscowości Izabelin. Nasza
babcia, z domu Symonowicz,
pochodziła z Jody i dużo opowiadała dla naszych rodziców
i dla nas, dzieci, o Jodzie i Izabelinie. Dlaczego o Jodzie?
Otóż dlatego, że moja babcia
jako mała dziewczynka służyła we dworze Joda, który był
częścią Izabelina. Babcia doglądała wnuków państwa Januszewskich, między innymi
Feliksa Dzierżyńskiego, który
na letnie wakacje przyjeżdżał
do dziadków. Januszewscy mieli córkę, która wyszła za mąż za
Dzierżyńskiego i mieszkali na
Białorusi, a dwaj synowie – w
Wilnie. Jeden z nich ufundował organy dla mejszagolskiego kościoła, które są czynne
do dziś. Ale nie o to chodzi.
Z opowieści babci, mama wiele rzeczy przekazała dla mnie.

Z kolei siostra Władysława
mówi, że Izabelinem rządzili Wołłowiczowie, ale później,
jak wynika z opowiadań mamy,
Izabelinem rządzili Łopacińscy, którzy jakoby są pogrzebani w podziemiach kaplicy.
Mama mówiła również o
tym, że najważniejsze jest to,
że koło fundamentu kaplicy
są pochowani trzej polscy powstańcy. Mama nie wiedziała dokładnie z którego roku
byli tu pochowani uczestnicy powstania: 1830, 1863 lub
1905 roku – pierwszej rewolucji. Mówiła, że jeszcze przed
drugą wojną światową była tu
ogrodzona mogiła. W czasie,
kiedy o tym rozmawialyśmy (a
był to rok 1980), mogiły nie
było i znaku. Mama mówiła, że
mogiła znajdowała się po lewej
stronie kaplicy, tuż koło fundamentu, tylko nikt nie wie,
w jaki sposób określała gdzie
jest lewa, a gdzie prawa.
Co do Izabelina, mama opowiadała, że w latach pierwszej
rewolucji (1905 roku) majątkiem zarządzał niejaki zubożały pan Koleśnik. Był on socjalistą, należał do tych, którzy
walczyli „o lepsze życie”. Za to
był ścigany przez władze carskie, groziła mu wywózka na
Syberię, więc uciekł do Ameryki (ludzie mówili, że uciekał w tzw. kulu słomy). Mama
opowiadała, że po kilku latach
wrócił do Izabelina wielce zubożały i tu skończył swoje życie, a rodzina jego wyjechała
do Polski.
Na temat Izabelina rozmawiałam z wieloma starszymi
ludźmi, których wspomnienia się różniły. Jadwiga Korowajczyk z Paciun opowiadała,
że mogiła znajdowała się od
strony południowej. Zaś Zofia Pietkiewicz mówiła, że,
owszem, były groby, ale po
wojnie jacyś krewni wykopali szczątki i wywieźli. Ale to
najprawdopodobniej chodziło o groby żołnierzy niemieckich, które, według opowieści
Leokadii Drozd, znajdowały się z drugiej strony rzeki
Musy. Ale większość obstaje
przy zdaniu, że mogiła była od
północnej strony i znajdowała
się nisko, tuż przy fundamencie. Pani Leokadia Drozd (75
lat, wówczas pracowała jako
dziennikarz w „Kurierze Wileńskim”) w swoim opowiadaniu wspomniała, że z Polski
przyjeżdżali krewni rodziny
Koleśników i to oni mogliby
najlepiej wiedzieć o przeszłości i wydarzeniach związanych
z Izabelinem.
Dziś zostały tylko ruiny
kaplicy, która jakoby strzeże pamięć o tych, którzy, być
może, oddali swoje życie za
nas. Niejeden raz próbowaliśmy upamiętnić to miejsce,
ale skończyło się na niczym.
W latach 60. ubiegłego stulecia władze radzieckie nie ze-
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zwoliły na żadne remonty (jak
już pisałam, o powstańcach ani
akowcach nie wolno było nawet wspominać).
Po odzyskaniu niepodległości przez Litwę, kaplica była
zmurszała, a i pieniędzy nie
było. Ostatni raz na ten temat
rozmawialiśmy przed ośmiu
laty. Przed kolejnymi wyborami do Sejmu RL przyjechali przedstawiciele władz rejonowych na czele z ówczesnym
merem Kęstutisem Pakalnisem, zaprosiliśmy też starostę
Jawniun Vidmantasa Grinisa,
proboszcza parafii ks. Józefa
Aszkiełowicza. Była mowa, że
trzeba to miejsce upamiętnić
następująco: kaplicę zburzyć,
fundamenty zakonserwować,
postawić krzyż, a może jakiś
pomnik z kamienia. Ale okazało się, że kaplicy nie ma w żadnym rejestrze – ani w księgach
rejonowych, ani w kościelnych. Co prawda, koło kaplicy
jest 14 arów ziemi (widziałam
mapę). Na tym stwierdzeniu
wszystko się zakończyło. Władza rejonowa zmienia się, proboszcze także, a my nie mamy
ani prawa, ani pieniędzy. A do
tego nie ma ludzi, wsie wyludniły się, niektórych już nie ma
na mapie, a w tych, które zostały, osiedlili się obcy ludzie,
którym nic nie obchodzi nasza
przeszłość. Nawet dojechać do
kaplicy nie można było, gdyż
drogę zawalono bierwionami,
na których umieszczono napis: „privati valda” („własność
prywatna”). (Ostatnio, droga
wolna i napisu nie ma).
Gdy ostatnio (13 maja) pojechaliśmy z grupą przedstawicieli Szyrwinckiego Oddziału
Rejonowego ZPL na to miejsce,
spotkał nas człowiek, nazwiska nie zapamiętałam (jakoby
miał rosyjskie), przedstawił się
jako Litwin, który nie pozwolił
nam nawet dojść do już zupełnie zmurszałej kaplicy (robił
zdjęcia naszych samochodów,
zapisywał każde nasze słowo,
opowiadał niebywałe rzeczy, co
się tyczy kaplicy, jej właścicieli
i Izabelina, przy tym nazywając nas wrogami Litwy). Nie
mogliśmy na miejscu pochówku powstańców zapalić zniczy,
pomodlić się za ich dusze i zrobić pamiątkowe zdjęcia. Tylko
wówczas, gdy wezwaliśmy z rejonu korespondenta, zląkł się i
odstąpił, a my zrealizowaliśmy
swój cel.
Oto takie są nasze sprawy.
Chcielibyśmy jakoś upamiętnić to miejsce, ale jak? Kto
może przyjść nam z pomocą?
Stefania Tomaszun(74
lata) z Uliczeł (zapisano 14
maja 2017 roku)
***
Trochę historii o kaplicy
pw. św. Jerzego w Izabelinie,
w rejonie szyrwinckim.
Na terenie gminy jawniuńskiej, w okolicy wsi Antonajcie
i w pobliżu wsi Paciuny (w któ-

rej urodziłam się w roku 1943)
nad rzeką Musą znajdował się
majątek Izabelin. Według archiwalnych danych, od 1744 do
1860 roku należał on do rodziny Teresy i Stanisława Narbuttów. Następnie właścicielem
tego majątku stała się rodzina
Łopacińskich. Właściciele majątku, między innymi, wspierali powstanie 1830-1831 roku.
Antoni Wołłowicz uczestniczył
w walce z oddziałami carskimi,
a po stłumieniu powstania był
zmuszony emigrować. Na podstawie dokumentu archiwalnego z roku 1798 wiadomo, że kaplica prywatna pod wezwaniem
św. Jerzego przy dworze w Izabelinie zostala zbudowana w połowie XVIII wieku. Jest też opis
(z roku 1820) jak wyglądała ta
kaplica. Służyła ona nie tylko
wiernym mejszagolskiej parafii,
była świadkiem ważnych wydarzeń historycznych. Z opowiadań śp. mego stryja Stanisława
Bogdana – żołnierza AK, wynika, że grupa miejscowych akowców składała w niej przysięgę –
bronić swej Ojczyzny. Właśnie,
z jego opowiadań dowiedziałam się, że przy kaplicy w Izabelinie nad rzeką Musą została
stoczona zacięta walka akowców z Niemcami. Żołnierze AK
wysadzili w powietrze most, by
wróg nie mógł się przedostać w
stronę Wilna. Pamiętam, że na
piaszczystym wzgórzu w pobliżu drewnianej kaplicy stał duży
krzyż. Tam byli pochowani nasi
polegli żołnierze, a za Musą –
przy drodze do wsi Antonajcie
– pogrzebani Niemcy.
W lipcu 1992 roku z kościoła w Mejszagole parafianie
odbyli pieszą pielgrzymkę do
moich rodzinnych stron – do
wielowiekowej kaplicy w Izabelinie. Udali się na wspólną
modlitwę i tradycyjną majówkę wraz ze śp. księdzem prałatem Józefem Obrembskim.
Już wówczas kaplica była w
opłakanym stanie, zniszczona, zapomniana, opisałam to
wydarzenie na łamach gazety
„Kurier Wileński” w dniu 21
lipca 1992 roku. To historyczny zabytek naszej Ziemi! Czy
nie warto nam go upamiętnić?
Leokadia Drozd(74 lata),
z Paciun (zapisano 25 kwietnia
2017 roku)
Uwieńczeniem naszej pracy został film oparty na źródłach dokumentalnych i licznych wspomnieniach pt. „Jaką
tajemnicę kryje kaplica w Izabelinie”. Ten film młodzież
Szyrwinckiego Oddziału Rejonowego ZPL przedstawiła na KONKURS PAMIĘCI
NARODOWEJ NA LITWIE,
który organizował wydział
konsularny Ambasady RP w
Wilnie. Za tę pracę jego realizatorzy otrzymali miano laureata i trzydniowy wyjazd do
Polski. Film można obejrzeć
na YOUTUBE.
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TEATR STUDIO dziękuje za bycie razem
Festiwal się skończył. VIII Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej okazały się naszym wspólnym sukcesem.
Znów Teatr na Pohulance, który przez wiele dziesięcioleci był świątynią polskiej mowy zanim odebrała go
nam dziejowa zawierucha, zabrzmiał pięknem polskiego słowa – dawnego i najnowszego. Tym razem na
nasz festiwal przybyła rekordowa liczba polskich zespołów teatralnych z trzech kontynentów. Na dziesięciu
przedstawieniach artyści z różnych stron świata i należący do kilku pokoleń przedstawili licznej wileńskiej
publiczności wielką rozmaitość stylów, konwencji i gatunków scenicznych. Od tradycyjnego teatru rapsodycznego, opartego na błyskotliwej grze aktorskiej, po śmiałe eksperymenty na pograniczu musicalu, pantomimy i starodawnych obrzędów. Artyści nie zawiedli i nie zawiodła też publiczność, przybywająca tłumnie
na spektakle i gorąco, żywiołowo witająca aktorów, muzyków i reżyserów.
Wszystko to nie byłoby możliwe bez hojnego i życzliwego wsparcia Senatu i Rządu Rzeczypospolitej,
udzielonego tym razem nie tylko za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Ambasady
RP w Wilnie. Bardzo cenne novum naszego festiwalu stanowiła bowiem nagroda ufundowana dla najbardziej oryginalnej i pomysłowej inscenizacji przez Marszałka Senatu i przywieziona przez panią senator Barbarę Borys-Damięcką, wielką damę polskiego teatru, która od lat wspomaga Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej swą wiedzą i doświadczeniem scenicznym, a przede wszystkim wielkim sercem. Wiceprezeska Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”, pani Ewa Ziółkowska, poświęciła festiwalowi trzy dni ze swego napiętego
kalendarza zajęć i była z nami przez cały czas jego trwania, podobnie jak pracownicy polskich placówek dyplomatycznych, Ambasady i Instytutu Polskiego. Byli też z nami polscy dziennikarze prasowi, radiowi oraz
internetowi i wytrwale popularyzowali Wileńskie Spotkania nie tylko na Wileńszczyźnie.
Wszystkim wymienionym, a także gospodarzom scen, na których odbyły się przedstawienia, czyli Rosyjskiemu Teatrowi Dramatycznemu, Teatrowi Lalek, a zwłaszcza Domowi Kultury Polskiej, Polskie Studio
Teatralne w Wilnie – TEATR STUDIO składa serdeczne podziękowania. Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej po raz kolejny dowiodły, że dzięki Wam litewska stolica jest wciąż ostoją polskiego słowa i polskiej kultury. Teatr, podobnie jak muzyka, łagodzi obyczaje, zbliża ludzi i uszlachetnia dusze. Doświadczyliśmy tego
już po raz ósmy, uczestnicząc wspólnie i gromadnie w naszym festiwalu jako artyści, widzowie, organizatorzy i mecenasi. Dziękujemy i do zobaczenia za rok na 4. Międzynarodowym Festiwalu „MONOWschód”.
Lilia Kiejzik,
kierownik Polskiego Studia Twatralnego w Wwilnie

Zespół „Czerwone Maki“
zaprasza wszystkich na prezentację ﬁlmu

„Jaką tajemnicę kryje
kaplica
w Izabelinie“.
Film otrzymał
I nagrodę na konkursie
„Miejsca Pamięci Narodowej na Litwie“,
którą organizowała Ambasada RP
i Konsulat Generalny w Wilnie.
Prezentacja odbędzie się

11 listopada 2017 r.
w miejscowości Szawle (ﬁlia kultury),
starostwo Jawniuny

o godz. 16.00.
Szyrwincki Oddział ZPL

Organizatorzy:
Jawniuńskie Towarzystwo Kultury Polskiej
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„Historyczne widoki Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” ogłosiła konkurs fotograficzny pt. „Historyczne widoki
Napoleona Ordy – wczoraj i dziś”. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży polskiej, mieszkających
na Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie. Przewiduje zorganizowanie wyjazdów fotograficzno-plenerowych
do zabytkowych miejsc utrwalonych przez artystę. Prace fotograficzne, które powstaną podczas plenerów
oceni jury i wybierze spośród nich 40 - 50 najlepszych (każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace). Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni i otrzymają nagrody rzeczowe. Wybrane
prace zostaną opublikowane w opracowaniu książkowo-albumowym „Napoleon Orda – wczoraj i dziś”,
które Fundacja planuje wydać w 2018 roku.
Napoleon Orda (1807-1883), polski artysta, którego pamiętamy przede wszystkim jako rysownika,
malarza, pejzażystę polskich krajobrazów historycznych, jest autorem ponad tysiąca akwareli i rysunków
przedstawiających zabytkowe miejsca na historycznych ziemiach polskich. Podczas swoich corocznych
podróży, jakie odbywał w latach 1872-1880, artysta systematycznie utrwalał architekturę i krajobrazy
terenów dzisiejszej Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Łotwy. Dzisiaj rysunki te stanowią jedyne źródło
dokumentujące wygląd setek rezydencji, dworów czy kościołów, które nie przetrwały do naszych czasów.
Termin nadsyłania prac został przedłużony do 20 listopada 2017 r.
• Fotografie składać należy w formie tradycyjnej (papierowej) w formacie A4 (20x30 cm) wraz z ich
wersjami cyfrowymi, przesłanymi na adres mailowy: biuro@pol.org.pl. Przez Uczestnictwo w konkursie
rozumie się dostarczenie pracy wraz z Formularzem zgłoszenia, a w przypadku osób niepełnoletnich także z Deklaracją opiekuna. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 prace.
• Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z następującymi danymi autora: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, data i miejsce wykonania.
• Do przesłanej fotografii powinna być dołączona reprodukcja pracy Napoleona Ordy odnoszącej się
do tego samego obiektu.
REGULAMIN konkursu, Formularz zgłoszenia uczestnika oraz Deklaracja zamieszczone są na stronie internetowej Fundacji: http://pol.org.pl/2017/08/21/konkurs-fotograficzny-pt-historyczne-widokinapoleona-ordy-wczoraj-i-dzis/

Szanowni Państwo,
przypominamy, że środki finansowe na odbudowę
miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego można
wpłacić 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)

BEZPŁATNE OGŁOSZENIA
Redakcja „Naszej Gazety” informuje, że wszyscy członkowie Związku Polaków na Litwie osobiście, a także
koła i oddziały Związku mogą nieodpłatnie na łamach
gazety zamieszczać pozdrowienia, ogłoszenia, kondolencje, bądź inne informacje. Życzenia czy wyrazy współczucia członkom Związku bez opłaty mogą też dedykować inne urzędy, organizacje bądź osoby prywatne.
Nadsyłać je należy na adres e-mailowy: naszagazeta@
zpl.lt lub faks 233 10 56.

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

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.

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

