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Czy w Wilnie będzie  
ulica Lecha Kaczyńskiego?
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ULICA – SKWER K. SIRVYDASA W WILNIE

SALOMONOWE  
ROZWIĄZANIE
Znane jest przysłowie: gdzie dwóch 
się bije, tam trzeci korzysta. Wyda-
je się, że właśnie w tym kierunku 
zmierza rozwiązanie sporu pomię-
dzy stronnikami „Pogoni” i „bunkra” 
za sprawą znanego architekta, laure-
ata Narodowej Nagrody w dziedzinie 
Sztuki i Kultury Audriusa Ambrasasa. 
Otóż odnosząc się do trwającego 
sporu – do którego włączył się Sejm 
(obstając przy Pogoni) oraz Minister-
stwo Kultury (forsujące partyzancki 
bunkier) – autorytatywnie uznał, że 
tak rozległy teren, jakim stał się plac 
Łukiski po rekonstrukcji, wcale nie 
nadaje się na ustawienie pomnika-

-memoriału. Bowiem, zdaniem ar-
chitekta, dla tego rodzaju pomnika 
byłoby pożądane, by cały plac był 
do niego dostosowany, tworzył nie-
jako tło. Dzisiejsze rozplanowanie 
placu, oddzielne jego sektory nie za-
kładają możliwości utworzenia spój-
nej całości. Co proponuje twórca? 
Ano uważa, że na placu pomnika być 
nie powinno.( Dobra konkluzja po kil-
ku dziesięcioleciach tworzenia wizji, 
ogłaszania konkursów, nominowa-
nia laureatów). Pomnik – monument, 
według pana Ambrasasa, powinien 
się znaleźć przy ulicy Ofiarnej. Są 
na niej już dwa pomniczki (przy-
znać należy, niezbyt imponujące i 
udane akcenty), pomiędzy którymi 

mógłby się znaleźć kolos – 45-me-
trowy obelisk, składający się z czte-
rech kolumn, które u góry zostałyby 
zwieńczone świecącym się krzyżem 
z Pogonią. Do przestrzeni pomiędzy 
kolumnami można by było wejść i to 
człowiek stawałby się osią, głównym 
elementem monumentu. Znajdowa-
nie się w zamkniętej przestrzeni, u 
której góry widnieje świecący się 
krzyż, miałoby pobudzać emocje, 
skłaniać do refleksji nad symbolem 
świadczącym o nieustannym dąże-
niu narodu do wolności. Czy moż-
na to uznać za prawdziwie salomo-
nowe rozwiązanie niekończącego 
się sporu o pomnik na placu Łuki-
skim? Może i tak, bo nie zostaliby 

pokrzywdzeni ani zadziorni stronni-
cy „Pogoni”, ani „bunkra” na czele 
z młodym architektem, któremu się 
wydawało (chyba nawet słusznie), 
że wygrał konkurs w uczciwej kon-
kurencji. Co na to decydenci? Czy 
Sejm zrezygnuje z zamiaru wydania 
ustawy na temat konieczności usta-
wienia na placu „Pogoni”, a z kolei 
Ministerstwo Kultury odpuści sobie, i 
pogodzi się z sytuacją, kiedy kolejny 
konkurs na nic się nie zdał. Prawda, 
trudno jest sobie wyobrazić, że przy 
skromnych pomniczkach na Ofiarnej 
zostanie ustawiony kolos wysoko-
ścią dorównujący wieżom kościo-
ła pw. śś. Jakuba i Filipa, ale archi-
tekt chyba lepiej na tym się zna niż 

szeregowy obywatel. Jednak sze-
regowy obywatel już dziś widzi, że 
w ferworze sporu o przyszłościowe 
wizje pomników ku czci bojowników 
o wolność, zapomina się o już ist-
niejących. Krzyż upamiętniający bo-
haterów Powstania Styczniowego, 
który znajdował się na skraju placu 
Łukiskiego, dziś – po rekonstrukcji 
– praktycznie jest na jego krawędzi 
– opuszczony, samotny, niczym in-
truz, który wbrew wszystkiemu stara 
się przypomnieć współczesnym, że 
tu, na tym placu swe ostatnie słowa 
kierował do narodu jeden z przywód-
ców Powstania Styczniowego, tu się 
działa historia, o której potomni nie 
powinni zapominać.

Do Wilna zawitała zima. Zamieć hula po ulicach, zaułkach. Nie ominęła też uliczki-skweru K. Sirvydasa łączącej al. 
Giedymina z ul. Mostową, która z inicjatywy radnych samorządu wileńskiego z ramienia AWPL-ZChR ma szansę 
zostać przemianowana na ul. Lecha Kaczyńskiego, śp. prezydenta Polski. Oby tylko zimowa aura nie zawitała na 
salę obrad stołecznego samąorządu i nie ostudziła ciepłych uczuć do tego wielkiego przyjaciela i orędownika Litwy, 
jakim był śp. Lech Kaczyński.
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22 stycznia będziemy obcho-
dzili 155. rocznicę wybuchu Po-
wstania Styczniowego. Trzeciego, 
jakże zdeterminowanego i uto-
pionego we krwi i żałobie, zrywu 
ku niepodległości. Wbrew poraż-
ce Insurekcji Kościuszkowskiej, w 
niespełnieniu Powstania Listopa-
dowego synowie rozdartej przez 
zaborców Rzeczypospolitej stanę-
li do walki z caratem pod sztan-
darem, na którym widniało ha-
sło „Za naszą i waszą wolność”. 
Przywódcy powstania rozumie-
li, że wolność nie może być wy-
biórcza. Podjęli się próby zjed-
noczenia społeczeństwa, które 
wspólnie by walczyło o wolność 
ziemianina i chłopa, Polaka i Li-
twina – obywateli wolnego kraju. 
Stworzyli taki wzór partyzanckiej 
walki, podziemnego państwa, na 
którym wzorowali się potomko-
wie już w XX wieku, podejmując 
walkę z hitlerowskim najeźdź-
cą. To o nich, powstańcach 1863 
roku, Marszałek Józef Piłsudski, 
który dorastał i kształtował się 
jako bojownik o wolną Polskę na 
ich ideałach, powie, że byli naj-
cenniejszym, co Polska posiada. 

Powstanie Styczniowe miało 
na celu nie tylko wyzwolenie na-
rodowe, ale też zakładało walkę 
o godność ludzką. Jednym z jego 
haseł były słowa: „idź walczyć za 
swoje ludzkie i narodowe prawo”.

Początek Powstania na zie-
miach Królestwa Polskiego, po 
dość długo trwających działa-
niach przygotowawczych i spo-
rach politycznych, jest datowa-
ny nocą z 22 na 23 stycznia 1863 

roku. Dążąc do tego, by Powstanie 
swym zasięgiem objęło wszystkie 
ziemie, które się znalazły pod car-
skim zaborem, w imieniu Rządu 
Narodowego 29 stycznia 1863 
roku wydana zostaje odezwa „Do 
braci Litwinów”. Kierownictwo 
Powstania ogłosiło też dwa dekre-
ty o uwłaszczeniu chłopów rów-
nież w języku litewskim. 

Litewska odsłona Powstania 
rozpoczęła się 1 lutego. Jeżeli na 
terenie Królestwa stoczono 1200 
większych potyczek z zaborcą, to 
na Litwie – 237. Były to otwarte 
walki jak i napady na załogi, urzę-
dy, niszczenie instytucji władzy.

Zygmunt Sierakowski został 
przez Rząd Narodowy wyznaczo-
ny na dowódcę Powstania na Li-
twie. Na początku kwietnia 1863 
roku przybył do Wilna, gdzie usta-
lono plan walki. Walkę zbrojną 
Sierakowski rozpoczął nader po-
myślnie – 21 kwietnia stoczył pod 
Ginietynami bitwę, w której roz-
gromił znaczne siły rosyjskie. A 
po kilku dniach odniósł sukces w 
bitwie pod Korsakiszkami. Jedną 
z największych bitew stoczyli po-
wstańcy pod dowództwem Siera-
kowskiego nieopodal Birż. Z kolei 
7 maja do walki z wojskiem car-
skim doszło w lesie pod Medejka-
mi. Bitwa trwała trzy dni. Pierwszy 
jej etap był pomyślny dla powstań-
ców, lecz pod wieczór 8 maja do-
wódca został ranny, co wprowa-
dziło zamieszanie w szeregach 
powstańczych. W efekcie już 9 
maja pod Sznurkiszkami powstań-
cy zostali rozbici, poległo około 
300 z nich, a Sierakowski dostał 

się do niewoli. 27 czerwca został 
powieszony w Wilnie. Warto tu 
zaznaczyć, że na placu Łukiskim, 
na jego obrzeżach, znajduje się 
symboliczny grób Zygmunta Sie-
rakowskiego i Konstantego Kali-
nowskiego. Jednak już niedługo 
przywódca powstania Zygmunt 
Sierakowski zostanie godnie po-
chowany, bowiem w trakcie prac 
nad usuwaniem osuwisk na górze 
Giedymina zostały znalezione jego 
szczątki. Odkryto też szczątki in-
nych uczestników powstania, któ-
rych tożsamość próbuje się ustalić. 
Trwają też dyskusje, gdzie mają 
być oni pochowani.

Wracając do Powstania, nale-
ży powiedzieć, że maj 1863 roku 
przyniósł powstańcom jeszcze 
jedną dotkliwą porażkę i stratę 
– w walce pod Dubiczami został 
śmiertelnie ranny jeden z przy-
wódców – Ludwik Narbutt. Za 
męstwo i pomyślne dowodzenie 
dostał on stopień pułkownika. To 
za jego głowę władze carskie obie-
cały nagrodę sięgającą tysiąca ru-
bli. Swą działalność powstańczą 
rozpoczął Narbutt jako naczel-
nik wojenny powiatu lidzkiego. 
Skąd wyruszył do lasów w okoli-
cach Ejszyszek. Tam połączył się 
z ludźmi księdza Józefa Horba-
czewskiego. Oddział dowodzony 
przez Narbutta szybko się zwięk-
szał i odbywał szkolenia. W okoli-
cach Rudnik – 9 marca udało mu 
się wraz z oddziałem Leona Kra-
ińskiego rozbić carskie wojsko i 
zdobyć sporo broni.

Wśród przywódców Powsta-
nia na Litwie, obok powszech-

nie znanego Konstantego Kali-
nowskiego i księdza Antoniego 
Mackiewicza (pierwszy został 
powieszony w Wilnie, zaś drugi 
– w Kownie), byli też Bolesław 
Kajetan Kołyszko, Paweł Czer-
wiński i inni. B. K. Kołyszko po-
chodził z okolic Solecznik. Teren, 
na którym walczyły dowodzone 
przez niego oddziały, to okoli-
ce Kowna oraz Kiejdan. Nawet 
przez wrogów był oceniany jako 
jeden z najbardziej odważnych 
powstańców. Kołyszko dostał się 
do niewoli pod Birżami. Został 
rozstrzelany w Wilnie. 

Z kolei Paweł Czerwiński, 
pochodzący z guberni witebskiej 
i tam aresztowany za udział w Po-
wstaniu, zdołał uciec z Twierdzy 
Dyneburskiej i stanąć na czele od-
działu partyzanckiego w powiecie 
wiłkomierskim i jezioroskim. Wal-
czył na tych terenach do grudnia 
1863 roku. Po areszcie i śledztwie 
został powieszony 19 marca 1864 
roku. W powstaniu walczyli też 
jego dwaj bracia, z których jeden 
poległ w walce, drugi zaś został 
stracony na szubienicy. 

W Trokach powstańcy na po-
czątku lutego potrafili odbić re-
krutów, którzy zasilili ich oddział. 
A w Ucianie napadli na urząd car-
ski. W rejonie oniksztyńskim, w 
okolicach Świadosz, liczący po-
nad 200 osób oddział partyzanc-
ki walczył z carskimi żołnierza-

mi, a oddział Kacpra Maleckiego 
– liczący 300 osób – stoczył bój z 
wojskiem carskim w Puszczy La-
banorskiej. 20 października pod 
Żeżmorami oddział dowodzony 
przez Feliksa Wysłoucha rozbił 
kampanię piechoty i pół setki ko-
zaków, była to jedna z ostatnich 
znacznych potyczek na Wileńsz-
czyźnie.

Bardzo aktywnie do Powsta-
nia włączyli się Żmudzini. To 
na Żmudzi śpiewano w tamtym 
okresie: „jeszcze Polska nie zgi-
nęła, gdy Żmudzini żyją”. Za tę 
zdeterminowaną walkę drogo za-
płacili nie tylko chłopi i szlachta, 
ale też księża katoliccy – ucierpiał 
każdy szósty duchowny, poddano 
sądom 107 księży.

Warto odnotować, że 31 
sierpnia 1863 roku Rząd Narodo-
wy wydał odezwę do społeczeń-
stwa polskiego, w której mówiono 
o wspólnej walce i o tym, że „nie 
ma Polski bez Litwy i Rusi, jak nie 
ma jej bez Korony”.

Ostatnią potyczkę na Litwie 
powstańcy stoczyli 12 paździer-
nika 1864 roku pod dowództwem 
Kazimierza Pusłowskiego i Igna-
cego Głuchowskiego. Nastał czas 
represji, konfiskaty majątków, 
zsyłek. Raporty żandarmerii po-
dały, że w 1864 roku Kolej War-
szawsko-Petersburska przewio-
zła 30356 więźniów politycznych 
z Królestwa Polskiego i Litwy…

Trzeci zryw ku niepodległości

Postać byłego prezydenta RP, 
śp. Lecha Kaczyńskiego z inicja-
tywy Akcji Wyborczej Polaków 
na Litwie – Związku Chrześci-
jańskich Rodzin (AWPL-ZChR) 
będzie godnie upamiętniona.

Frakcje AWPL-ZChR w re-
jonie wileńskim i mieście Wilnie 
zarejestrowały projekty uchwał o 
nadaniu imienia Lecha Kaczyń-
skiego pięknemu placowi przy 
dworze Houwaltów w podwileń-
skiej Mejszagole oraz ulicy-skwe-
rowi w centrum miasta Wilna, 
znajdującej się przy alei Giedy-
mina.

W Mejszagole, podczas swej 
pierwszej wizyty na Litwie, pre-
zydent Lech Kaczyński wraz z 
prezydentem Valdasem Adam-
kusem odwiedzili legendarnego 
patriarchę Wileńszczyzny – ks. 
prałata Józefa Obrembskiego w 
przeddzień jego Jubileuszu – 100 
Urodzin.

Maria Rekść, mer samorządu 
rejonu wileńskiego poinformo-
wała, że oprócz nadania placowi 
imienia Lecha Kaczyńskiego sa-
morząd umieści także przy Mu-

zeum ks. Prałata Józefa Obremb-
skiego tablicę upamiętniającą 
wizytę prezydentów Lecha Ka-
czyńskiego i Valdasa Adamkusa.

W ramach zbliżających się 
obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości Polski i Litwy i w 
celu zacieśnienia bliskich relacji 
między dwoma sąsiednimi pań-
stwami, frakcja AWPL-ZChR 
miasta Wilna przedstawiła do 
Rady samorządu projekt w spra-
wie decyzji nadania ulicy-skwe-
rowi obok alei Giedymina imie-
nia Lecha Kaczyńskiego.

Prezydent Lech Aleksander 
Kaczyński (1949 - 2010), wielki 
przyjaciel Litwy, polski polityk i 
prawnik, działacz opozycji anty-
komunistycznej, prezydent War-
szawy, prezes Najwyższej Izby 
Kontroli, minister sprawiedli-
wości, profesor nadzwyczaj-
ny Uniwersytetu Gdańskiego i 
Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie, 
prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej w latach 2005-2010.

Prezydent RP Lech Kaczyń-
ski, wspólnie z prezydentem RL 

Valdasem Adamkusem byli pro-
motorami partnerskich stosun-
ków między Polską i Litwą, dą-
żyli do odzyskania suwerenności, 
wspólnie wzmacniali regionalne 
dowództwo państw, zachęcali do 
wzajemnego zrozumienia mię-
dzy Litwinami i Polakami. Lech 
Kaczyński był wielkim przyja-
cielem Litwy i miłośnikiem Wi-
leńszczyzny.

Były przywódca Polski 16 
razy był z wizytą na Litwie (w 
latach 2006-2010), za każdym 
razem odwiedzając Wileńszczy-
znę.

Decyzje o upamiętnieniu Le-
cha Kaczyńskiego na posiedze-
niu rad samorządowych mają być 
przyjęte – w rejonie wileńskim 26 
stycznia, w mieście Wilnie na po-
siedzeniu Rady 7 lutego.

Frakcja AWPL-ZChR „Blok 
Waldemara Tomaszewskiego” w 
rejonie wileńskim jednoczy 21 
radnych w 31-osobowej Radzie 
samorządu, w mieście Wilnie – 10 
radnych w 51-osobowej Radzie.

L24.lt

Upamiętnienie Lecha Kaczyńskiego  
na Litwie z inicjatywy AWPL-ZChR

Pamięci Wandy Krukowskiej
15 stycznia w wieku 74 lat 

odeszła śp. Wanda Krukowska. 
Wieloletnia (w latach 2000-
2012) prezes Związku Pola-
ków na Łotwie oraz wicepre-
zes i członek Zarządu, stała u 
źródeł jego założenia, aktyw-
nie działała na rzecz odrodze-
nia Polaków na Łotwie.

Urodzona w Rydze, w pol-
skiej rodzinie, większość swe-
go życia spędziła w Łatgalii, w 
Rzeżycy (Rezekne), zakłada-
jąc tam jeden z oddziałów ZPŁ. 
Wanda Krukowska aktywnie 
działała na rzecz odrodzenia 

polskiej oświaty na Łotwie oraz kultury. To dzięki jej aktywno-
ści powstała polska szkoła w Rzeżycy oraz odbywały się znaczące 
wydarzenia kulturalne, m.in. Festiwal Kultury Polskiej w Posiniu 
i Festiwal Kolęd i Pastorałek w Krasławiu. Jako działaczka ZPŁ 
cieszyła się poparciem i popularnością nie tylko wśród Polaków, 
ale też obywateli innych narodowości: była radną samorządu oraz 
członkiem Rady Konsultacyjnej ds. Mniejszości Narodowych 
przy Prezydencie Łotwy. Jako przedstawiciel Polaków na Łotwie 
reprezentowała swoich rodaków w Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych. Wielokrotnie gościła też na Litwie, podtrzymując 
więzi pomiędzy Związkiem Polaków na Litwie i Związkiem Po-
laków na Łotwie, ciekawiła się działalnością ZPL, nawiązywała 
przyjacielskie kontakty z poszczególnymi oddziałami, zespołami.

Za swoją działalność na rzecz Polaków na Łotwie, promo-
wanie kultury polskiej, rozwój oświaty w języku polskim zo-
stała odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficer-
skim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką 
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Śp. Wanda Krukowska pozostanie w naszej pamięci jako 
światły, pogodny człowiek, patriotka, aktywna działaczka spo-
łeczna na rzecz Polaków na Łotwie. Cześć Jej pamięci!

Związek Polaków na Litwie
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Na początku stycznia odbyło 
się posiedzenie nowo wybrane-
go, liczbowo zwiększonego do 
23 osób, Zarządu Stowarzysze-
nia Nauczycieli Szkół Polskich 
na Litwie „Macierz Szkolna” w 
składzie: 

1. Lilia Andruszkiewicz
2. Halina Antropik
3. Adam Błaszkiewicz
4. Marian Bujnicki 
5. Elwira Ceiko
6. Czesław Dawidowicz
7. Tadeusz Grygorowicz
8. Walery Jagliński
9. Alfreda Jankowska
10. Helena Juchniewicz
11. Krystyna Karpicz
12. Danuta Korkus
13. Marian Kuzborski
14. Zofia Matarewicz
15. Teresa Młyńska
16. Jadwiga Pumpalavičienė
17. Janina Raińska 
18. Jadwiga Sinkiewicz
19. Halina Smykowska

„Macierz Szkolna” – nowy zarząd i zadania
20. Czesława Szablińska 
21. Edyta Zubel
22. Krystyna Dzierżyńska
23. Józef Kwiatkowski

Cieszy fakt, że zarząd tworzą 
osoby ściśle związane ze spra-
wami oświatowymi. W szacow-
nym gronie mamy wicemer re-
jonu solecznickiego, kierownik 
wydziału oświaty rejonu wileń-
skiego, starszego specjalistę wy-
działu oświaty rejonu solecznic-
kiego, liczne grono dyrektorów 
i wicedyrektorów polskich gim-
nazjów i szkół podstawowych, 
kierowników placówek przed-
szkolnych, nauczycieli przed-
miotowców.

Na posiedzeniu rozpatrzono 
szereg spraw organizacyjnych: 
na stanowisko wiceprezesa Sto-
warzyszenia wybrano jednogło-
śnie panią Krystynę Dzierżyń-
ską, dokonano podziału zadań i 
obowiązków między członkami 
zarządu, omówiono i zatwier-

przybyła zaproszona prezes 
Stowarzyszenia Polonistów 
na Litwie, metodyk Centrum 
Rozwoju Kształcenia (UPC) 
MOiN Litwy Danuta Szejnic-
ka, która przedstawiła kwestie 
dotyczące nauczania języka 
polskiego w świetle przygo-
towywanych nowych progra-
mów oraz braku nowoczesnych 
podręczników do nauki języka 
polskiego. Po obszernej dysku-
sji zapadła decyzja o przejściu 
na nauczanie języka polskie-
go w klasach 1-12 z podręcz-
ników wydawanych w Polsce, 
dołączając odpowiedni suple-
ment w oparciu o program 
nauczania obowiązujący na 
Litwie, oczywiście, po zaapro-
bowaniu takiego wydawnictwa 
przez Ministerstwo Oświaty i 
Nauki Litwy. Stowarzyszenie 
Polonistów na Litwie zobowią-
zało się do dokonania wybo-
ru tytułów podręcznikowych, 

wśród wydawanych w Polsce, 
które by były jak najbardziej 
zbliżone do wymogów na Li-
twie i przedłożenia ich do ak-
ceptacji w MOiN Litwy. 

Członkowie zarządu wypo-
wiedzieli się za przywróceniem 
obowiązkowego egzaminu ma-
turalnego z języka polskiego i 
koniecznością wliczenia jego 
oceny przy wstępowaniu na stu-
dia wyższe. 

Zarząd podjął decyzję o roz-
szerzeniu tradycyjnego konkur-
su „Najlepsza szkoła – najlepszy 
nauczyciel” o nominacje w ka-
tegorii nauczania w klasach 1-4 
oraz wśród nauczycieli naucza-
nia początkowego.

Posiedzenie zarządu zosta-
ło zakończone złożeniem ser-
decznych życzeń na nowy – 
2018 rok. 

Józef Kwiatkowski 
prezes Stowarzyszenia 

Nauczycieli Szkół  
Polskich na Litwie  
„Macierz Szkolna”

dzono plan imprez Stowarzy-
szenia w I półroczu 2018 roku. 

Szczególnie podkreślono po-
trzebę kontynuowania imprez 
cyklicznych, takich jak: Festi-
wal Teatrów Szkolnych; Festi-
wal Polskiej Piosenki Dzieci i 
Młodzieży Szkolnej na Litwie; 
Konkurs historyczny „Czy 
znam historię Polski?” (w roku 
bieżącym poświęcony 100-le-
ciu Niepodległości Polski); Kon-
kurs recytatorski poezji Marii 
Konopnickiej; Konkurs poświę-
cony pontyfikatowi św. Jana 
Pawła II wspólnie z Fundacją 
„Samostanowienie”. 

Dla uczniów klas XI-XII gim-
nazjum odbędą się prelekcje nt. 
„Współczesne przemiany poli-
tyczne, społeczne i gospodarcze 
w Polsce”. Prelegentem będzie 
prof. Jan A. Wendt z Instytutu 
Geografii Uniwersytetu Gdań-
skiego.

Na posiedzenie zarządu 

Najlepszy prezent dla biblioteki – książka 
Jeszcze nie tak dawno książka 

była jedynym źródłem informa-
cji i piękna. W dzisiejszych cza-
sach z mnóstwem różnorodnych 
książek rywalizuje wszechobecny 
Internet, zjadająca czas telewizja, 
za wszystkich mówiące i śpiewa-
jące radio. Może książka już nie 
ma wartości? Wielcy miłośnicy 
czytania z całego świata nie mają 
wątpliwości: jest ono przyjemno-
ścią i dobrem. A słynny litewski 
twórca Justinas Marcinkevičius 
przypomina: „Czym bronimy się 
przed ciemnotą i zwierzęcą prze-
mocą jeżeli nie książką, czym 
ogrzewamy zatwardziałą duszę, 
czyje, jak nie książki, światło pro-
wadziło nas i prowadzi przez la-
birynty świata i naszej duszy”. 
Szczególnie cieszy, że takie książ-
ki – prezenty przybywają do Pol-
skiej Biblioteki w Wędziagole. Są 
one bardzo cenne również przez 
to, że autorzy piszą w nich o ro-
dzinnych miejscowościach, lu-
dziach, którzy tu żyli, wspomi-
nają ich dobrym słowem... 

Takie książki z dedykacja-

mi, wspomnieniami w Polskiej 
Bibliotece w Wędziagole mają 
własną półkę, która szybko się 
wypełnia... 

Tego roku biblioteka otrzy-
mała wspaniały prezent – 
Rocznik Śląskiego Towarzy-
stwa Genealogicznego. Jedna 
ze współautorek tego wyda-
nia – Mieczysława Skarżyń-
ska, rzetelna i pilna badaczka, 
podaje genezę swojej rodziny 
– Sankowskich herbu Krzyw-
da, którzy mieszkali w parafii 
wędziagolskiej, w Boniszkach. 
Mieczysława Skarżyńska jest 
dobrą przyjaciółką Polaków z 
Wędziagoły. Łączą nas przyja-
cielskie więzi. W książce wspo-
mina ona wędziagolan, bardzo 
ciepło o nich mówi, nie żałuje 
dobrych słów pod ich adresem: 
„Odwiedziłam również miej-
sca związane z poetą Czesła-
wem Miłoszem: Świętobrość, 
Opitołoki, Szetejnie, Wędzia-
gołę, z którą jest też związa-
na historia moich przodków. 
Tu, w kościele św. Trójcy, po-

brali się moi pradziadkowie – 
Franciszek i Petronela (z Wy-
sokińskich) Sankowscy ze wsi 
Boniszki. Moja podróż po Lau-
dzie była możliwa i odbyła się 
dzięki prezesowi Wędziagol-
skiego Oddziału Związku Po-
laków na Litwie Ryszardowi 
Jankowskiemu i jego przyja-
ciołom. Zauroczył mnie język 
polski wędziagolan. Język ten 
w formie mówionej jest prze-
kazywany z pokolenia na po-
kolenie, takiej mowy w Polsce 
już się nie usłyszy. Do dziś w 
moich uszach dźwięczą słowa 
piosenek, które śpiewała dla 
mnie Leonia w Polskiej Biblio-
tece w Wędziagole”. 

Wrażliwe i niosące ciepło 
słowa. Zobowiązują one Po-
laków z Wędziagoły jeszcze w 
większym stopniu starać się o 
to, by zachować pamięć, opi-
sać folklor tej miejscowości i ze 
wszech sił pielęgnować mowę oj-
ców, wiarę i katolickie tradycje.

Ryszard Jankowski,
prezes Wędziagolskiego 

Oddziału ZPL

W Nowych Święcianach, w 
Domu Polskim, 6 stycznia, od-
było się świąteczne spotkanie ro-
daków rejonu. Przybyli na nie: 
dyrektor administracji rejonu 
Andrius Šerėjus, starosta Pod-
brodzia Edward Worszyński, 
ksiądz Raimundas Macidulskas, 
gospodarz dyrektor Domu An-
drzej Aszkiełowicz, kierownicy 
kół ZPL – Wacław Wiłkojć, Sła-
womir Alancewicz, Ola Lipska.

Zespół „Marzenie” medo-
dyjnymi kolędami wprowadził 
wszystkich w świąteczny na-

strój, wkrótce  kolędy śpiewała 
cała sala. Po niedługim koncercie 
kierownicy rejonu, przedstawi-
ciele organizacji wraz z księdzem 
złożyli wszystkim świąteczne ży-
czenia.  Po czym wszyscy przeszli 
do sali, w której  czekał poczęstu-
nek. Ksiądz Raimundas pobło-
gosławił zebranych, przełamał 
się opłatkiem, życząc szczęścia 
i pomyślności. Na uczestników 
świątecznego spotkania czekała 
też wesoła zabawa.

Walery Jemieljanow

Spotkanie rodaków
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ŚPIEWA ZESPÓŁ „MARZENIE”
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NA UZUPEŁNIAJĄCY 
KOMENTARZ  
ZASŁUGUJE  
WSPOMNIANA PRZEZ 
LUDWIKĘ USSOWICZ W 
„ZARYSIE DZIEJÓW NOWEJ 
WILEJKI” NAJSTARSZA NA 
LITWIE FABRYKA PAPIERU 
W KUCZKURYSZKACH

W końcu 2016 i na począt-
ku 2017 roku „Nasza Gazeta” 
zamieściła cykl artykułów Lu-
dwiki Ussowicz pod tytułem 
„Zarys dziejów Nowej Wilej-
ki”, początki druku którego 
sięgają przedwojennego, 1939 
roku. Miniony 2017 rok był ju-
bileuszowym dla Nowej Wilej-
ki, gdyż już 60 lat – od 1957 
roku – jest dzielnicą Wilna. Ży-
cie się tak toczyło, że dzielnica 
miewała wzloty i upadki, bo to 
ludzie tworzą świat i swoją hi-
storię. Na podstawie zachowa-
nych pamiętników L. Ussowicz 
mamy możność częściowego 
odtworzenia rozszerzonego 
obrazu historii Nowej Wilej-
ki z okresu II wojny światowej. 

Pamiętniki Ludwika Usso-
wicz zaczęła pisać w 1933 
roku, chcąc zanotować swoje 
spostrzeżenia wakacyjne, a w 
wyniku trwało to przez dobre 
lat dziesięć i zostało spisane 29 
zeszytów drobniutkim, ale w 
miarę czytelnym pismem. Nie-
stety, w ciągu minionych lat no-
tatki wyblakły, czas ograniczył 
możliwość ich całkowitego od-
czytania. 

Rozszerzony obraz zarysu dziejów Nowej Wilejki

W pamiętnikach znajduje-
my informacje, które pozwala-
ją nam zarówno lepiej zrozu-
mieć osobowość Ludwiki, jak 
i ją otaczającą rzeczywistość. 
Określone, skromne miejsce 
zajmuje w nich czcigodna oso-
ba ks. Edwarda Juniewicza, 
urodzonego w Nowej Wilej-
ce w tym samym co i Ludwi-
ka, 1894 roku. Po niełatwych 
okresach w życiorysie i więzie-
niu za działalność społeczną w 
Petersburgu, osiada on na pe-
wien okres w kościele św. Kazi-
mierza w Nowej Wilejce. Spra-
gniony pracy duszpasterskiej, 
której był pozbawiony w ciągu 
dwóch lat, zostaje katechetą w 
dwóch szkołach powszechnych 
rodzinnej parafii. W tym cza-
sie, kiedy (w niedzielę po Wiel-
kanocy) ks. E. Juniewicz wra-
ca do Nowej Wilejki, Ludwika 
pełni funkcje kierowniczki jed-
nej z nich – szkoły powszech-
nej im. Tadeusza Kościuszki, 
łączy więc ich wspólna troska 
o dorastające pokolenie, pro-
blemy wychowania duchowego 
młodzieży szkolnej oraz tematy 
oświatowe.

W tym czasie ks. Michał 
Sopoćko podjął się organiza-
cji Akcji Katolickiej i właśnie 
zachęcił ks. Edwarda, by za-
jął się katechezą dla młodzie-
ży pozaszkolnej. „Udało mi 
się zorganizować dość liczeb-
ny oddział Stowarzyszenia 
Młodzieży Męskiej, który był 
pod moją opieką przez cały czas 
mojego pobytu w Nowej Wilej-
ce” (z wypowiedzi ks. Edwar-
da).

Od czasu, gdy w 1927 roku 
zostaje skierowany do Piń-
ska, pozostawia po sobie pust-
kę, którą szczególnie odczuwa 

Ludwika, niepokoi się również 
o jego byt w nowej parafii. Z 
niecierpliwością oczekuje na 
korespondencję od ks. E. Ju-
niewicza, osoby wielce inteli-
gentnej i bezgranicznie pochło-
niętej pracą duszpasterską. Po 
otrzymaniu spragnionego listu, 
Ludwika notuje swe rozterki w 
pamiętniku: „Zastanawiam się 
w tej chwili, jak tu pisać odpo-
wiedź w takim nastroju na sło-
neczny list ks. Edwarda. Zda-
je mi się, nie od rzeczy będzie, 
gdy powtórzę za Konopnicką: 

Nie miejże urazy do mnie,
słonko moje,

Że ja w blaskach twoich 
zachmurzona stoję;

Nie miejże urazy, słonko 
brylantowe,

Że ja mam łzy w oczach 
i schyloną głowę.

W zeszycie zachowały 
się również jej dwa listy do  
ks. Edwarda, aż wreszcie po 
sześciu latach 8 lutego 1933 r. 
wpisany zostaje do pamiętnika 
podsumowujący wers:

Śpij biedne serce cichutko   
Śpij, szczęście trwało tak 

krótko. (Andrzej Włast)
Odnalezione w pamiętni-

ku lakoniczne relacje faktów, 
dotyczące ks. E. Juniewicza, 
tworzą obraz jego pracy, co po-
twierdzają wyrażane opinie, że 
za czasów, kiedy Ludwika była 
kierowniczką szkoły, a ks. E. Ju-
niewicz pełnił tu posługę dusz-
pasterską, młodzież w kościele 
lepiej się zachowywała. Słowa 
mają wielką moc, dlatego przy-
wiązujemy się do tych osób, 
które są ich nosicielami, wy-
twarzając w ten sposób tkliwą 
więź między mówiącym kaza-
nie a słuchającymi. Takie przy-
kłady, kiedy parafianie przy 

zmianie księdza uczęszczają 
na jego msze w innej parafii, 
bo cenne są dla nich wypowia-
dane treści i sposób tych wy-
powiedzi, znane są do dzisiaj.

Niestety Pińsk dla Ludwiki 
nie był w zasięgu ręki. Po dzie-
sięciu latach duchownej rozter-
ki i oczekiwania składa przy-
sięgę, że nigdy nie wyjdzie za 
mąż, starannie układa zdjęcia i 
kartki świąteczne, które dosta-
wała od ks. Edwarda Juniewicza 
za ten okres. Jest wśród nich 
również fotografia ze szkoły 
powszechnej, gdzie są Ludwi-
ka, Schola i ks. Edward.  

Na uzupełniający komen-
tarz zasługuje wspomniana 
przez Ludwikę Ussowicz w 
„Zarysie dziejów Nowej Wi-
lejki” najstarsza na Litwie fa-
bryka papieru w Kuczkurysz-
kach, którą przed ponad 200 
laty założył Wojciech Pusłow-
ski, poseł na Sejm Czterolet-
ni, na którym zostaje przyjęta 
Konstytucja Trzeciego Maja. 
Uważano go w owych czasach 
za „pioniera uprzemysłowie-
nia Litwy”.   

Okazuje się, że zrealizował 
on w ten sposób „myśl” Ada-
ma J. Czartoryskiego, aby dla 
potrzeb Uniwersytetu założyć 
pod Wilnem fabrykę papie-
ru. Pusłowski był znany jako 
„twórca wielkiej fortuny, oto-
czony nimbem milionerskiej 
legendy, otrzymał pierścień 
brylantowy z cyfrą Aleksandra 
I (1811r.), był już człowiekiem 
o mocnej pozycji na Litwie”. 

Gdy nadszedł rok 1812 i 
wojska Napoleona przeszły 
przez Litwę, droga powrotna 
nie przyniosła chluby armii 
francuskiej. „Naoczni świad-
kowie powiadają, że na Anto-

kolu zakopano przeszło 5.000 
Francuzów, którzy skutkiem 
ran, zimna i głodu zginęli. 
Za przedmieściem Snipiszki 
w styczniu 1813 roku spalo-
no na jednym stosie około ty-
siąca trupów, ze szpitali i dzie-
dzińców pozbieranych, które 
poznajdywano pod śniegiem 
w czasie odwilży. Tym sposo-
bem zapobiegano zarazie; lecz 
stało się całkiem inaczej, gdyż 
skutkiem palenia, powstał tak 
wielki zaduch, że ludzie z go-
rączki umierać poczęli, dlate-
go więc resztę trupów grzeba-
no w ziemi. Niezliczona liczba 
psów zebrała się na przedmie-
ściach, które wtrawiwszy się na 
trupach, rzucały się później na 
przechodzących, co wywołało 
konieczną potrzebę jak najry-
chlejszego ich wygubienia”. 
„Przewodnik po Wilnie i oko-
licach” A. H. Kirkor, 1862, 
s.37. Wywieziono więc trak-
tem Połockim, mijając fabry-
kę papieru W. Pusłowskiego w 
Kuczkuryszkach w kierunku 
wschodnim za miasto, gdzie 
dziś znajduje się Nowa Wilej-
ka, by pogrzebać zmarłych. Mi-
nęło sporo lat, zanim robotnicy 
podczas robót drogowych nieco 
na północ za cerkwią pw. Piotra 
i Pawła w Nowej Wilejce na-
trafili na mnóstwo nierozpo-
znanych szczątków ludzkich. 
I mówiono potem, że to umar-
li z głodu i wycieńczenia żoł-
nierze francuscy uciekający po 
klęsce. Ludwice Ussowicz uda-
ło się otrzymać odpis raportu 
policji o znalezisku, którego z 
powodu nieznanych okolicz-
ności nie wykorzystuje w dru-
kowanym przed rokiem w „Na-
szej Gazecie” „Zarysie dziejów 
Nowej Wilejki”.  

Z akt Posterunku Policji 
Państwowej w Nowej Wilejce 
/otrzymałam 23 II 1938 r./

W dniu 24 VII  1936 r. w 
czasie budowy drogi łączni-
kowej w Nowej Wilejce, koło 
cmentarza prawosławnego, 
na głębokości 1 ½ m robotni-
cy natrafili na szkielety ludz-
kie, których po przeliczeniu 
okazało się 28, pomiędzy któ-
rymi znajdował się również  
1 szkielet konia. Jak wynikło z 
dokonanych oględzin, zwłoki 
do przygotowanego dołu rzu-
cane były chaotycznie, gdyż 
szkielety znajdowały się w róż-
nych pozycjach, niektóre bez 
czaszek. Z wykładu czaszek i 
uzębienia wynikało, że to były 
szkielety ludzi młodych. Ze 
znalezionych drobnych części 
ubrań i guzików wywniosko-
wano iż najprawdopodobniej w 
tym miejscu pogrzebani zostali 
żołnierze armii francuskiej w r. 
1812. Potwierdziła to również 
wersja ludzi najstarszych z No-
wej Wilejki, którzy z opowia-
dania swych przodków słyszeli, 
iż w tym miejscu, gdy ono było 

KS. EDWARD JUNIEWICZ STOI CZWARTY Z LEWEJ STRONY
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PAMIĘTNIKI LUDWIKA 
USSOWICZ ZACZĘŁA 
PISAĆ W 1933 ROKU, 
CHCĄC ZANOTOWAĆ 
SWOJE  
SPOSTRZEŻENIA 
WAKACYJNE

jeszcze gęsto zalesione, Rosja-
nie grzebali zabitych żołnierzy 
armii francuskiej.

Na polecenie W. Sudorych 
szkielety pogrzebano na starym 
cmentarzu przy ul. Wileńskiej 
przez Zarząd Miejski (miejsce 
pogrzebania szkieletów wska-
zać może woźny Zarz. M. S. 
Masojć).

Z przeciwległej strony, z 
czasów 1812 roku, w południo-
wo - zachodnim rogu cmenta-
rza na Żwirblach są również  
2 groby francuskich wojsko-
wych. Miejscowi mieszkańcy 
pamiętają, że w czasach pol-
skich były one odwiedzane 
przez przedstawicieli z Francji.

Zachowany rękopis pa-
miętnika L. Ussowicz zawiera 
okruchy codzienności Nowej 
Wilejki, kiedy na jej ulicach 
działa się historia Polski. Znaj-
dujemy tu informację, że 25 
września 1931 roku zmarł 
Arnold Mozer, zaś 16 lutego 
1934 odbył się pogrzeb Karo-
la Mozera, który przed dwoma 
dniami się zastrzelił. Zakłady 
Mozera, zatrudniające niegdyś 
1 500 osób w 1935 roku za-
trudniają zaledwie 150 ludzi. 
Wyjaśnijmy tu, że wszystkie 
zakłady N. Wilejki nastawio-
ne były na zbyt swych produk-
tów na szerokich i pojemnych 
rynkach dawniejszej Rosji, któ-
re po I wojnie światowej były 
całkowicie zamknięte. („Sło-
wo” Nowa Wilejka jako ośro-
dek przemysłowy 1 06 1935 r. 
aut. W. Jaroszewski). Trudne-
mu dla miasta okresowi bez-
robocia Karol Mozer chciał w 
jakiś sposób zaradzić. Zacho-
wał się list nieznanego autora 
do Józefa Piłsudskiego, w któ-
rym znajdujemy informację, że 
piszący po wcześniejszej roz-
mowie z Naczelnikiem, jako 
osoba dążąca do budowy prze-
mysłu w Polsce, poleca uwadze 
Piłsudskiego, Karola Mozera i 

jego wspólników, którzy pla-
nowali otworzyć zakład pro-
dukcyjny konserw mięsnych 
w Nowej Wilejce z dostawą 
do wojska. Niestety, z niezna-
nych powodów nie udało się 
dopiąć wytyczonego celu i w 
ten sposób zaradzić bezrobo-
ciu osiedla na początku lat 30. 
„Z chwilą unieruchomienia fa-
bryki papieru w Kuczkurysz-
kach około 600 osób pozosta-
ło po wyczerpaniu świadczeń 
socjalnych bez chleba, pra-
cy i jakichkolwiek nadziei na 
zmianę warunków egzysten-
cji. (...) Ostatnim ciosem dla 
Nowej Wilejki było przenie-
sienie Warsztatów Wagono-
wych P.K.P. do województw 
centralnych. Warsztaty te za-
trudniały ponad 300 robot-
ników, częściowy wyjazd ro-
botników spowodował, że 
zawody pomocnicze, jak rze-
miosło i drobny handel upadły 
lub poniosły dotkliwy uszczer-
bek w zarobkowaniu”. („Sło-
wo” Nowa Wilejka jako ośro-
dek przemysłowy 1 06 1935 r. 
aut. W. Jaroszewski)

Rok 1935. Śmierć J. Pił-
sudskiego zaskoczyła społe-
czeństwo polskie kraju. Hołd 
zmarłemu oddają również 
mieszkańcy Nowej Wilejki. Za-
pis w pamiętniku L. Ussowicz 
19 marca 1936 r. oznajmia, że 
w dniu imienin marszałka w 
kościele św. Kazimierza rozle-
gał się głos garnizonowej or-
kiestry dętej, potęgujący na-
strój smutku przy śpiewaniu 
przez modlących się Anioł 
Pański. W owym też czasie w 
muzeum wojskowym 85. Puł-
ku Strzelców, który stacjonuje 
w Nowej Wilejce, przechowuje 
się w szafce za szkłem pamiąt-
ka, którą jest kurtka Józefa Pił-
sudskiego.

Był to smutny dla parafian 
rok, gdyż odbył się również 
pogrzeb pierwszego probosz-

cza ks. A. Butkiewicza, któ-
remu zawdzięczamy budowę 
kościoła św. Kazimierza. Ne-
krolog pierwszego proboszcza 
parafii św. Kazimierza w Nowej 
Wilejce został zamieszczony 1 
09 1935 w dzienniku wileń-
skim „Słowo”, którego redak-
torem naczelnym był Stanisław 
Cat - Mackiewicz. Niestrudzo-
ny pasterz spoczął na Cmenta-
rzu Bernardyńskim.

A życie toczy się dalej... 
Oto pamiętnik ujawnia, że 
w 1935 roku pod nadzorem  
ks. proboszcza Wł. Sadowskie-
go przy kościele parafialnym w 
Nowej Wilejce zasadzono jo-
dełki, wiele z nich rośnie do 
dziś. We wrześniu 1936 roku 
dokonywano ulepszenia tere-
nu, odbywały się prace przy 
brukowaniu prowadzącej do 
koszar alei.

Wiosna 1937 roku była 
niespokojna, gdyż wiele szkód 
wyrządziła powódź na Wilen-
ce. 16 marca tego roku zacho-
wała się notatka o tym, że na 
rzece utworzył się zator, śro-
dek mostu koło rynku zniosło. 
Saperzy petardami rozsadzali 
krę. Dom Łukaszewiczów stał 
w wodzie. Jak okiem sięgnąć – 
spiętrzona kra, niczym w fil-
mie „Chata wuja Toma”. Most 
przy masarni również zagro-
żony. Most na Żwirblach też 
zniosło, podobny los mostu dla 
pieszych przy ul. Letniej, jak 
i mostu na terenie fabryki w 
Kuczkuryszkach. Ratowała sy-
tuację dorożka, która jeździła 
do mostu przy masarni, mijając 
most koszarowy.

Jesienią tegoż roku nun-
cjusz apostolski w Polsce Fi-
lippo Cortesi jest gościem 
garnizonu w Nowej Wilejce. 
14 października jedzie przez 
Nową Wilejkę do koszar po 
przed rokiem wybrukowanej 
drodze do biskupa Romualda 

Jałbrzykowskiego. Przy kosza-
rach czeka go orkiestra dęta i 
powitalna brama, od społecz-
ności i uczniów szanowny 
gość z Włoch otrzymuje narę-
cze biało - złotych chryzantem. 
W roli tłumacza występuje sam 
biskup R. Jałbrzykowski.

 
MIKOŁAJKI  
W KUCZKURYSZKACH
19. Pułk Artylerii Lekkiej urzą-
dził Mikołajki w początkowej 
szkole w Kuczkuryszkach dla 
1 klasy. Po mszy w kościele  
św. Kazimierza saniami poje-
chali do szkoły przy tamie, gdzie  
św. Mikołaj obdarował dzieci 
prezentami. Wrażenia niesa-
mowite. Widocznie wojsko-
wi chętnie patronowali życiu 
szkół w Nowej Wilejce i trosz-
czyli się o dorastające pokole-
nie, bo w 1938 roku 19 PAL 
przekazuje dla szkoły kolejny 
dar –12 map.

Z kolei młodzież Nowej Wi-
lejki nie jest pasywna, siódme-
go września 1937 roku w nie-
dzielę mają młodzieżowy wiec, 
chcą sprezentować karabin ma-
szynowy dla wojska. Dorośli 
przekazują z ust do ust trwogę 
z zapytaniem: „Czy będzie woj-
na?”. Te nastroje szybko od-
czuwają ich latorośle. Pomysł 
wkrótce udaje się urzeczywist-
nić i oto po upływie nieco po-
nad roku 13 listopada idą dzie-
ci pochodem do pułku wręczyć 
„granatnik”.

W pamiętnikach L. Usso-
wicz przed wybuchem II woj-
ny światowej w 1939 r. można 
trafić na mistyczne sny i sym-
bole, które tę pożogę wojenną 
przewidują, starannie je notuje. 
Były to przykre marzenia sen-
ne o piwnicach żydowskich, o 
myciu podłogi w błocie, ciem-
nych korytarzach z dziećmi, 
albo o szarych zakonnicach, 
uczących dzieci. Poza tym po-

Przed tygodniem, 7 stycznia 
br. podczas obchodów Święta 
Trzech Króli, w Domu Kultu-
ry Polskiej w Wilnie odbył się 
świąteczny wieczór kolędowy 
„Gwiazda Nadziei”. Nazwa 
wieczoru bardzo trafnie od-
zwierciedla cel przedsięwzięcia. 
Gwiazda, która nam przyświe-
ca, wskazuje drogę do bliźnie-
go i do samego Jezusa – jak to 
pięknie ujął biskup Darius Tri-
jonis w czasie wieczoru witając 
zebranych.

W tym roku postanowili-
śmy zmienić formułę dotych-
czasowych wieczorów kolędo-
wych i ufundować „świąteczny 
prezent” tym, którzy potrafią 
poradzić sobie w życiu, ale na 
co dzień nie mają łatwo. Ce-
lem wieczoru było wesprzeć 
nowożeńców, z których jeden 
porusza się na wózku inwa-
lidzkim. Jednak pomimo swej 

Niespodzianka się udała!
niepełnosprawności, ta osoba 
potrafiła odnaleźć się w zaist-
niałej sytuacji, jest wsparciem 
dla najbliższych i przykładem 
dla otoczenia – ponieważ być 
niepełnosprawnym, nie znaczy 
być „nienormalnym”, ale wiele 
czynności robić inaczej. 

Zebrane podczas wieczoru 
do skarbonki pieniądze (ogółem 
1.292,13 EUR) zostały prze-
kazane do rąk nowożeńców w 
niedzielę, 14 stycznia, a prze-
lewu dokonano w poniedziałek,  
15 stycznia (2.500,00 EUR 
przekazane przez samorząd 
rejonu wileńskiego). Było to 
całkowitym zaskoczeniem dla 
młodych małżonków, ponieważ 
nawet nie podejrzewali, że do-
staną taki prezent. Nie kryli za-
skoczenia i wdzięczności, któ-
rej wyraz teraz z wielką radością 
przekazujemy Państwu! Ta nie-
spodzianka na pewno pomoże 

im na początku wspólnej nowej 
drogi i ułatwi codzienność. 

Z pewnością niejeden z nas 
na co dzień w swoim otoczeniu 
spotyka osoby, które potrzebują 
pomocy, są w bardzo trudnej sy-
tuacji finansowej, ale pamiętaj-
my też o tych ludziach, którzy 
nie mieli w życiu łatwo i bory-
kają się z trudnościami. Pomimo 
wszystko starają się iść przez ży-
cie z wysoko podniesioną głową, 
potrafią w każdej sytuacji zna-
leźć wiele pozytywu i być przy-
kładem dla innych. Tacy ludzie 
potrafią udowodnić, że nawet 
najgorsze chwile można prze-
zwyciężyć, jeżeli ma się wiarę 
w to, co się robi, że jest się ko-
muś potrzebnym i dla miłości i 
jej wyrażania nie ma żadnych 
ograniczeń!

Dziękujemy wszystkim, kto 
przyłączył się do prezentu!

Organizatorzy

szczególne fakty życia codzien-
nego też źle zapowiadały: 9 lip-
ca 1939 roku w Nowej Wilejce 
miała miejsce burza bez desz-
czu, co nie często się zdarza, 
wywrócone drzewa o wojnie 
właśnie wróżyć miały, na do-
datek zasadzone w 1928 r. z 
okazji dziesięciolecia odzyska-
nia Niepodległości państwo-
wej Polski drzewko wolności 
uschło, nie w porę przesadził 
je ks. proboszcz W. Sadowski 
przy układaniu chodników na 
terenie przykościelnym.

„Zarys dziejów Nowej Wi-
lejki” L. Ussowicz nie obej-
muje opisu wydarzeń z okre-
su ostatniej wojny w Nowej 
Wilejce. Odnajdujemy je wła-
śnie w pamiętnikach – obrazy 
rozruchy wojennej i zmiany 
władzy, składające się z poje-
dynczych szczegółów są nie do 
końca pełne, jednak pozwalają 
przedstawić to, co się napraw-
dę działo w twojej miejscowo-
ści zamieszkania. Niestety, nie 
wszystkie notatki z okresu 
wojny się zachowały, dlatego 
interpretuję chronologicznie 
poszczególne zapisy z dzie-
więciu zeszytów pamiętnika 
L. Ussowicz, które przetrwa-
ły w czasie.  

(Cdn.)

WOJCIECH PUSŁOWSKI
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HIERONIM  
STROYNOWSKI
Hieronim Stroynowski – nauczy-
ciel, profesor, myśliciel, uczony 
przez ponad 20 lat związany był 
z Wilnem i Uniwersytetem Wi-
leńskim. Jego dzieło pt. „Nauka 
prawa przyrodzonego, politycz-
nego, ekonomiki politycznej i 
prawa narodów” uważano za 
podwaliny późniejszej Konsty-
tucji. Jemu zawdzięczamy napi-
sanie Kodeksu Prawa Cywilnego 
i Kryminalnego, a także Statutu 
Uniwersytetu Wileńskiego na 
przełomie XVIII i XIX wieków.

Hieronim Stroynowski 
(Strojnowski) herbu Strzemię 
urodził się 20 września 1752 
roku w Chodaczkowie koło Tar-
nopola. Był synem Benedykta 
Stroynowskiego, cześnika nur-
skiego i Marianny z Brodzkich. 
Miał troje braci: Waleriana, Igna-
cego i Józefa oraz siostrę Annę.

Początkową edukację pobierał 
Hieronim w domu rodzinnym. W 
roku 1760 oddano go na naukę do 
kolegium pijarskiego w Złoczowie. 
Sześć lat później wstąpił do zgro-
madzenia pijarów i po dwuletnim 
nowicjacie w Podolińcu na Spiszu 
złożył śluby zakonne. Następnie 
tamże rozpoczął trzyletnie zakon-
ne studia profesorskie. 

Po ukończeniu dwuletniego 
kursu filozofii w profesorium 
rzeszowskim i zdaniu w maju 
1771 roku publicznego egzami-
nu Stroynowski odbył praktyki 
nauczycielskie w kolegiach pi-
jarskich w Złoczowie i Między-
rzecu Koreckim. Jako wyróżnia-
jący się kandydat na nauczyciela 
szkół pijarskich został skierowa-
ny do pracy w warszawskim Col-
legium Nobilium, gdzie uczył lo-
giki, geometrii, nauki moralnej i 
prawa. Był jednym z pierwszych 
w Polsce nauczycieli, wykładają-
cych w języku polskim nowe dys-
cypliny: prawo natury, prawo na-

rodów i ekonomikę polityczną. 
W tym też czasie uzupełnił za-
konne studia teologiczne w Kra-
kowie, a w roku 1776 otrzymał w 
Warszawie święcenia kapłańskie 
z rąk biskupa kijowskiego Kaspra 
Cieciszowskiego.

Sukcesy pedagogiczne Stroy-
nowskiego w Collegium Nobi-
lium, a zwłaszcza popularyzo-
wanie przez niego francuskiego 
fizjokratyzmu, sprawiły, że w roku 
1780 skierowano go do pracy w 
wileńskiej  uczelni. Tu powierzono 
mu nowo utworzoną, a pierwszą 
w Rzeczypospolitej, Katedrę Pra-
wa Natury i Ekonomii Politycz-
nej. Hieronim Stroynowski zało-
żył podstawy demokratycznego 
myślenia na Litwie. Bez jego pracy 
trudno sobie wyobrazić ten duch 
demokracji na Uniwersytecie Wi-
leńskim, który się rozpowszechnił 
tu na początku XIX wieku.

W Wilnie Stroynowski wstą-
pił do wolnomularstwa i był jał-
mużnikiem loży „Gorliwy Li-
twin” oraz sekretarzem Rady 
wolnomularstwa wileńskiego. 
Wkrótce z inicjatywy Komisji 
Edukacji Narodowej i przy apro-
bacie rektora Marcina Poczobuta 
Odlanickiego, Hieronim Stroy-
nowski został oddelegowany do 
Krakowa jako opiekun (prefekt) 
młodzieży z Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, która miała przygo-
towywać się do zawodu nauczy-
cielskiego w Seminarium Kandy-
datów do Stanu Akademickiego. 

Pobyt w Krakowie Hieronim 
wykorzystał na dalszą edukację 
teologiczną i prawniczą. W roku 
1782 uzyskał stopnie doktora 
teologii oraz doktora prawa ka-
nonicznego i prawa świeckiego 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Zawarł tu znajomość z autorami 
zajmującymi się fizjokratyzmem 
i prawem natury, m.in. Hugo-
nem Kołłątajem. 

Latem 1783 roku Stroynow-

ski wrócił do Wilna, gdzie rozpo-
czął wykłady z prawa i ekonomii 
na Uniwersytecie Wileńskim. Na 
ich inaugurację wygłosił Mowę 
o nieszczęśliwych skutkach dla 
ludzi i narodów z powodu nie-
znajomości praw naturalnych. 
Opublikował tę pracę pt. „Na-
uka prawa przyrodzonego, poli-
tycznego, ekonomiki politycznej i 
prawa narodów”. W zakresie ety-
ki głosił on pogląd o pochodzeniu 
praw naturalnych od Boga jako 
Stwórcy i uważał, że porządek 
moralny należy oprzeć na obser-
wacjach porządku naturalnego.

W przeciwieństwie do współ-
czesnych mu polskich myślicieli, 
Stroynowski nie wiązał wolności 
z ustrojem politycznym, a uprzy-
wilejowanie jednych kosztem dru-
gich było, według niego, skutkiem 
przemocy i niesprawiedliwości. Po-
nadto uważał, że prawa polityczne 
w państwie winny być w jasny spo-
sób określone w ustawie rządowej 
– konstytucji, która powinna zabez-
pieczać: własność i wolność obywa-
teli, zapewniać edukację dla wszyst-
kich grup społecznych, rozdzielać 
kompetencje władz: prawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej, okre-
ślać działanie poszczególnych in-
stytucji państwa oraz ustanawiać 
panującego. Sformułował też pod-
stawowe powinności narodu: posłu-
szeństwo względem władzy i płace-
nie podatków. 

W roku szkolnym 1787/1788 
Hieronim Stroynowski uzyskał 
urlop i we wrześniu 1787 roku 
udał się na kurację do Włoch. 
Pobyt w Italii, szczególnie we 
Florencji, Neapolu i Rzymie, 
wykorzystał dla zapoznania się 
z nauką włoską. Uzyskał człon-
kostwo Akademii Florenckiej i 
Akademii Arkadyjskiej w Rzy-
mie. Miał audiencję u papieża 
Piusa I. Ponieważ był wówczas 
w trudnej sytuacji finansowej, 
rektor Marcin Poczobut zorga-
nizował przyjacielską składkę, 
którą przesłano do Rzymu wio-
sną 1788 roku. Latem tegoż roku 
Stroynowski wrócił do Wilna. 

W mieście nad Wilią pra-
cował nad redakcją nowych 
„Ustaw”, które weszły w życie 
w roku 1790. Pracował też przy 
redakcji nowych podręczników 
szkolnych. W roku 1790, za zgo-
dą władz kościelnych, wystąpił 
ze zgromadzenia pijarskiego i 
przeszedł do stanu kapłanów 
diecezjalnych. Został wówczas 
kanonikiem kijowskim.

Podczas obrad Sejmu Wiel-
kiego Stroynowski, jako znany 
prawnik, został zaangażowa-
ny do prac legislacyjnych. W 
obowiązkach na uczelni zastą-
pił go wtedy Szymon Malewski. 
Współpracując z Deputacją Kon-
stytucyjną, Stroynowski przygo-
tował ostatni rozdział „Projek-
tu do formy rządu” pt. „Stopnie 
i warunki urzędów w Rzeczy-
pospolitej” (1790). Następnie 
przygotował projekt prawa „O 
sądach sejmowych”.

Ten tytan pracy wstąpił po-
nadto do Zgromadzenia Przy-

jaciół Ustawy Rządowej 3 Maja 
i przystąpił do pracy w Deputa-
cji Kodyfikacyjnej, której zada-
niem było opracowanie nowego 
kodeksu prawa cywilnego i kry-
minalnego dla Rzeczypospoli-
tej oraz związanych z nim pro-
cedur (tzw. Kodeksu Stanisława 
Augusta). Pełnił często rolę po-
średnika między obradującymi 
osobno deputowanymi z Koro-
ny i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, przyczyniając się do ujed-
nolicenia projektów. Jego wkład 
do dzieła legislacyjnego Sejmu 
Wielkiego spotkał się z uzna-
niem króla, który odznaczył go 
Medalem Merentibus, który był  
ustanowiony przez Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w roku 
1766 i przyznawany za zasługi w 
dziedzinach nauki, sztuki, wyna-
lazczości i przemysłu. W 1794 
roku został kawalerem Orderu 
Świętego Stanisława. 

W okresie porozbiorowym 
Stroynowski poświęcił się spra-

wom edukacji publicznej oraz 
ratowaniu zagrożonej po upad-
ku Rzeczypospolitej uczelni wi-
leńskiej. Wspierał dotychczaso-
wego rektora Marcina Poczobuta 
w jego staraniach o zgodę Rosjan 
na wznowienie działalności uczel-
ni i uzyskania potwierdzenia dla 
Wszechnicy ze strony cara Paw-
ła I. Car 12 lipca 1797 roku za-
twierdził nową organizację 
uczelni, nazywanej odtąd Szko-
łą Główną Wileńską, pozbawia-
jąc ją zwierzchnictwa nad szkoła-
mi niższego szczebla. Wtedy też 
Stroynowski został proboszczem 
kościoła akademickiego św. Jana 
w Wilnie. W latach 1798-1799 
sprawował funkcję prezesa Koła 
Duchownego Trybunału Litwy i 
wszedł do komisji powołanej do 
dopilnowania ukończenia odbu-
dowy wileńskiej katedry.

(Cdn.)

Opracowała 
Albina Drzewiecka

Z Wilnem w życiorysie

Koło ZPL „Wileńska Młodzież Patriotyczna” po raz drugi 
organizuje w Wilnie akcję krwiodawstwa „Krew Wolności”. W 
ten sposób pragnie uczcić bohaterów Powstania Styczniowego 
i przyczynić się do honorowego krwiodawstwa. 

W apelu do potencjalnych dawców krwi WMP przypomina, 
że „powstańcy walczyli  za Ojczyznę, za ukochanych, za wol-
ność. My już nie musimy iść do walki, lecz możemy w inny spo-
sób przyczynić się do wolności w społeczeństwie. Dając krew 
– dajemy życie. Każda kropla ratuje ludzi, dlatego czekamy na 
wszystkich sympatyków WMP i patriotów”.

Akcja odbędzie się w niedzielę, 21 stycznia, w Domu Kul-
tury Polskiej w Wilnie w godz. 12.000 – 15.00. Jej organiza-
torzy przypominają, że w ubiegłym roku wzięło w niej udział 
30 osób. Tego roku młodzież liczy na bardziej aktywny udział 
rodaków. Jednocześnie zachęca, by krew oddać bez wynagro-
dzenia, honorowo, a bilety do kina, które dawcom krwi ma 
wręczać Narodowe Centrum Krwi ofiarować na rzecz świetli-
cy „Dom, który czeka”.

Więcej informacji udziela Magdalena Bartoszewicz pod 
tel. 864864983 lub adresem mailowym: wilnomp@gmail.com
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– właśnie tak o znaczeniu 
wydanej książki pt. „Podwileń-
skie bajanie. Legendy, podania, 
bajki z okolic Wilna” powie-
działa podczas jej prezentacji 
w „Kawiarence Literackiej” w 
Muzeum Władysława Syrokom-
li w Borejkowszczyźnie, dyrek-
tor placówki Helena Bakuło. 

14 stycznia w tym urokli-
wym miejscu odbyła się prezen-
tacja książki, na którą się złożyły 
legendy, podania, bajki z oko-
lic Wilna. Zebrał je, zanotował, 
opracował literacko literaturo-
znawca, poeta i autor książek  
dr Józef Szostakowski.

O tym, że bajka dotyczy każ-
dego, a Józef Szostakowski ma 
wielu przyjaciół, świadczyła do-
słownie pękająca w szwach jed-
na z izb muzeum. Serdeczna at-
mosfera, ciepło idące nie tylko 
od nagrzanych kaloryferów, ale 
też przybyłych na spotkanie lu-
dzi sprawiły, że prezentacja wy-

padła bardzo sympatycznie. 
Jak zaznaczyła Helena Baku-

ło, mówiąc o autorze i jego ostat-
niej pracy, jest ona wyrazem mi-
łości Józefa Szostakowskiego do 
historii, języka, pamięci.

Sam autor, po przywitaniu 
zebranych i szczególnym ukło-
nie w stronę zaszczytnych gości 
– wicedyrektora Instytutu Pol-
skiego w Wilnie Pawła Krupki 
oraz radnego samorządu rejo-
nu wileńskiego Michała Tresz-
czyńskiego, dziękował kolegom 
z muzeum, znajomym, którzy 
przypomnieli sobie stare le-
gendy, bajki i podania usłysza-
ne od krewnych i znajomych 
oraz Ambasadzie Rzeczypospo-
litej Polskiej w Wilnie, która sfi-
nansowała usługi poligraficzne 
wydania, które zrealizować pod-
jęło się Muzeum Władysława 
Syrokomli (przypomnieć warto, 
że jest to już kolejna pozycja wy-
dawana przez tę placówkę). Au-

tor dziękował też redaktorowi 
wydania Henrykowi Mażulowi, 
korektor Krystynie Ruczyńskiej 
oraz doskonale już znanemu z 
udanych wydań Sławomirowi 
Subotowiczowi, który zaprojek-
tował okładkę i dokonał opraco-
wania graficznego.

Książka, która liczy 96 stron, 
składa się z czterech rozdzia-
łów: „Podania z okolic Wilna”, 
„Nowe podania”, „O nowych 
dzielnicach miasta” i „Legendy 
literackie”. 

Zgodnie z tradycjami „ka-
wiarenki”, głos mieli jej bywal-
cy. Kilka osób przeczytało zebra-
nym właśnie te podania, które w 
jakiś sposób poruszyły ich ser-
ce, przyciągnęły uwagę. M.in.  
Michał Treszczyński wybrał do 
prezentacji podanie „Krzyż w 
Mazuryszkach”. Czytanie uzu-
pełnił bardzo sympatycznym ge-
stem – wręczył autorowi zdjęcie 
zrobione przy krzyżu, którego 

autor odwiedzał te miejscowo-
ści przed kilkudziesięcioma laty 
i przysłał je z Południowej Afry-
ki. (M.in. Michał Treszczyński 
zauważył, że krzyż, który był 
odnawiany przed paroma dzie-
siątkami lat, znów potrzebuje 
troskliwych rąk).

Miłym akcentem spotkania 
był występ zespołu „Echo”, który 
działa przy Domu Wspólnoty w 
Rukojniach. Wszystkich zauro-
czyła piosenka do słów patrona 
muzeum „Matysek”, na które-
go, jak wiemy, przyszła kryska… 
Zostały też wykonane dwie ludo-
we piosenki: „Jest drożyna” oraz 
„Na ganku stała Mania”.

Tradycyjnie też obecni dzie-
lili się ciekawostkami, posiada-
ną informacją o ludziach i wyda-
rzeniach pośrednio związanych 
z tematem spotkania. Poeta, 
pisarz, przewodnik Wojciech 
Piotrowicz przybliżył obecnym 
postać Antoniego Józefa Gliń-
skiego – autora „Bajarza polskie-
go”– 4-tomowego zbioru bajek, 
baśni, podań, którego recenzen-
tem był Wł. Syrokomla. To z 
„Bajarza” po Powstaniu Stycz-
niowym dzieci polskie uczyły 
się czytać w języku ojczystym.  
A. J. Gliński mieszkał przez pe-
wien okres czasu w Wilnie, tu 
też został pochowany na Rossie. 

Z kolei Alicja Dzisiewicz, 
pracownik Muzeum Adama 
Mickiewicza w Wilnie, przy-
pomniała o niejakim zbóju 
Piekarskim, który grasował w 
Wilnie i okolicach (m.in. na 
Ponarskich Wzgórzach) oraz 
zasłynął ze swej zuchwałości, 
no i podobno posłużył Wiesz-
czowi do napisania doskonale 
znanego, wzruszającego utwo-
ru „Powrót taty”.

O wydaniu i koledze Józefie 
Szostakowskim mówili: poeta, 

redaktor „Magazynu Wileńskie-
go” Henryk Mażul, który życzył, 
by „ci, co przyjdą po nas zechcieli 
zaglądnąć do tej książki i pamię-
tać, bo pamięć ocala” oraz dr Ha-
lina Turkiewicz, wykładowczyni 
polonistyki na Litewskim Uni-
wersytecie Edukologicznym, od-
notowując, że „źródłem literatu-
ry jest folklor, bajania, podania”. 
Pani Turkiewicz przypomniała 
też, jak kolega Szostakowski 
podczas wyjazdów studentów i 
wykładowców na tereny podwi-
leńskie starał się w kontaktach z 
miejscowymi mieszkańcami ze-
brać jak najwięcej informacji, cie-
kawostek, wspomnień.

Radny samorządu Michał 
Treszczyński, składając na ręce 
dyrektor muzeum Heleny Baku-
ło niecodzienny prezent – prób-
ki tkackie pochodzące sprzed 50 
lat, wykonane przez przedstawi-
cielki rodziny Statinów – zasu-
gerował, że kolejne wydanie mo-
głoby dotyczyć właśnie tradycji 
tkackich na Wileńszczyźnie.

Z kolei pani dyrektor zdra-
dziła tajemnicę, że na piętrze 
powstaje muzeum etnograficz-
ne, które już wkrótce ma być 
udostępnione dla zwiedzają-
cych.

Serdecznie obcując, oddając 
się snuciu planów i wspomnie-
niom, goście kawiarenki żegna-
li progi muzeum, mając zapew-
nienie gospodarzy, że czekają na 
nich kolejne spotkania.

Polecamy uwadze czytelni-
ków kilka podań i informujemy, 
że „Podwileńskie bajanie” można 
nabyć w Muzeum Władysława 
Syrokomli w Borejkowszczyźnie, 
przy okazji zwiedzając ten treści-
wy i bardzo sympatyczny obiekt.

Janina Lisiewicz

…bo bajka dotyczy każdego

Obraz w Szyłanach
Wieś Szyłany (Šilėnai) słynie ze starego budow-

nictwa drewnianego. Jej mieszkańcy niegdyś cho-
dzili do kościoła w Suderwie, bo w Szyłanach nie 
było świątyni. Teraz jest tu kościół pw. Najświęt-
szej Maryi Panny.

Historia zbudowania świątyni jest taka. Pewne-
go ranka w Szyłanach, gdzie dotąd nie było domu 
Bożego, ludzie ujrzeli na wierzbie obraz Świętej 
Trójcy. Cała wieś zbiegła się, aby oglądać niezwy-
kły widok, a wiadomo było, że obraz nocą przy-
płynął tu Wilią. Dano znać księdzu w Suderwie. 
Kapłan powiedział:

– Przywieźcie obraz do naszego kościoła.
Niebawem z Suderwy do Szyłan przyszła pro-

cesja z księdzem. Obraz zdjęto z drzewa, ustawio-
no na furmance, wymoszczonej sianem oraz od-
świętnie przykrytej kapą, i ruszono do Suderwy. 
Tam wizerunek uroczyście wniesiono do kościoła, 
modlono się, duszpasterz poświęcił go. Ale jakież 
było zdumienie mieszkańców Szyłan, kiedy naza-
jutrz, po nocy, znów zobaczyli obraz na tej samej 
wierzbie. Trzy razy zdejmowano go i odwożono do 
Suderwy, trzy razy obraz w cudowny sposób powra-
cał na wierzbę do Szyłan. Aż przyśnił się miesz-
kańcom tej wsi sen, że wizerunek Świętej Trójcy 
do nich tak przemówił:

– Nie męczcie mnie. Nie wieźcie do Suderwy, 

pozostawcie tutaj. Zbudujcie na tym miejscu ka-
pliczkę, gdzie zamieszkam. 

Ludzie znów udali się do księdza w Suderwie 
i opowiedzieli mu o tym, co się przyśniło. Potem 
zbudowali w Szyłanach małą kapliczkę i umieści-
li w niej obraz. Po wielu latach, kiedy na miejscu 
kapliczki zbudowano kościół, w ołtarzu znalezio-
no już spróchniały pień wierzby, na której niegdyś, 
przed wiekami, znaleziono obraz. 

Opowieść starego dębu
Wiele widział, wiele mógłby opowiedzieć sę-

dziwy dąb, rosnący obok pałacu w Glinciszkach 
(Glitiškės). Król okolicznych lasów był słynny od 
wieków z tego, że każdego roku gnieździły się na 
nim bociany. W letnie wieczory pod dębem zbierała 
się młodzież. Chłopcy z dziewczętami spacerowali 
parami brzegiem jeziora Szyrwis (Širvys), plano-
wano wesela. Aż jednego razu – a było to wiosną 
1831 roku – para bocianów tu nie powróciła, pu-
ste gniazdo zaczęło natomiast straszyć martwotą.

– Oj, przyjdzie jakaś bieda, na wojnę to wróży…. 
– mawiali starzy ludzie.

I rzeczywiście, jesienią tegoż roku, w listopadzie, 
wybuchło powstanie przeciwko caratowi. Okolicz-
ni mieszkańcy zaciągnęli się do partyzantki leśnej. 
Wielu z nich złożyło głowy na polu walki, a że siły 
były nierówne, powstańcy zostali pokonani. Osa-

motniały Glinciszki, wielu mężczyzn i chłopców 
nie wróciło do swych domów. Bociany również ni-
gdy więcej nie wróciły do gniazda na dębie.

O Dobrej Radzie (2)
Podwileńskie Ponary przed wiekami wywoływa-

ły u podróżnych „gęsią skórkę”. Strach było tędy 
przejeżdżać, bo lasy roiły się od zbójców. Najsłyn-
niejsze były bandy Iwana Michajłowa i Dionizego 
Piekarskiego. Należeli do nich różni rzezimieszko-
wie, osoby, które ukrywały się od kary za przestęp-
stwa albo zdezerterowały z carskiej armii.

Z Ponarami graniczyła miejscowość o swojskiej 
nazwie: Dobra Rada (Gerosios Vilties). Niegdyś 
przebiegała tędy trzecia granica bezpieczeństwa 
przed okrutnymi rabusiami. Pierwsza szła tedy, 
kędy przebiegał mur obronny dokoła miasta i gdzie 
wstępu do miasta broniła Brama Trocka. Druga 
granica była tam, gdzie rogatki miasta i gdzie białe 
słupy, czyli budynek celni, a błogosławiła wyjeżdża-
jących figura św. Jacka. Trzecia granica natomiast, 
najbardziej wysunięta w kierunku zachodnim, gra-
niczyła z Wilczą Łapą i Ponarami. Właśnie tutaj, 
na granicy trzeciej strefy został zbudowany kościół. 
Teraz opatrzony jest on wezwaniem Opatrzności 
Bożej i Serca Jezusowego, bo najlepszą radą było 
pomodlić się tu przed opuszczeniem miasta w in-
tencji szczęśliwej i bezpiecznej podróży.

M
ar

ia
n 

Pa
lu

sz
kie

wi
cz

AUTOR KSIĄŻKI – JÓZEF SZOSTAKOWSKI – UDZIELA AUTOGRAFÓW
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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)

Ubolewamy z powodu śmierci 

śp. Wandy Krukowskiej
prezes (w latach 2000-2012) Związku Polaków na Łotwie, 

wyrażając serdeczne współczucie najbliższym
Oddział ZPL „Lauda”, Stowarzyszenie Polaków Kiejdan

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

Adres do korespondencji:
ul. Naugarduko 76, 03202 Wilno 
Związek Polaków na Litwie
tel./fax.: +370 5 233 10 56
E-mail: naszagazeta@zpl.lt 

Redaktor: Janina Lisiewicz
Korekta: Krystyna Ruczyńska
Opracowanie komputerowe: 
Paweł Stefanowicz

Tygodnik Związku Polaków na Litwie –
 egzemplarz bezpłatny. 

Z okazji Pięknych Jubileuszy Urodzin – 80-lecia słuchaczce Polskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Teresie GOŁUBOWSKIEJ i 70-lecia słu-
chaczce Jadwidze KASIŁOWSKIEJ najserdeczniejsze życzenia: dobre-
go zdrowia, wytrwałości i niegasnącej energii na długie lata, miłości i 
szacunku od najbliższych oraz stałej opieki Matki Boskiej Ostrobramskiej

składa koło ZPL i Zarząd PUTW w Solecznikach

PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i Sympatyków, że możecie Pań-
stwo zaprenumerować „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie pocztowym na tere-
nie całej Litwy. Prenumerata na luty i kolejne miesiące 2018 roku będzie trwała do  
22 stycznia. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bezpłatna, zaś koszta mie-
sięcznej prenumeraty 1,33 EUR obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostar-
czanie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. Liczymy na to, że ze-
chcecie Państwo „Naszą Gazetę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć 
w swoich domach. 

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


