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PRZEDSZKOLANKA 
MAGISTER – TO BRZMI 
DUMNIE
Pisaliśmy już o tym, że jedną z tzw. 
„idei dla Litwy”, mających skiero-
wać kraj na drogę postępowego 
rozwoju i rozkwitu ma być realizacja 
zadania podniesienia prestiżu za-
wodu nauczyciela. W ramach, czy 
poza nimi, realizacji tej idei zlikwi-
dowano Litewski Uniwersytet Edu-
kologiczny (jak widać nie pomogła 
dawnemu instytutowi nauczyciel-
skiemu, a potem pedagogicznemu, 
zmiana nazwy na bardziej wyszu-
kaną). Uniwersytet zlikwidowano 
dość szybko (na tempo realizacji 

Sportowe zmagania  
rodaków w Krynicy-Zdroju
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W niedzielę, 25 lutego w Krynicy-Zdroju wystartowały XIII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne. Zwołały one 
Polonusów z całego świata do sportowej rywalizacji w szczególnym roku – obchodów setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

decyzji niewątpliwie miało wpływ 
atrakcyjne miejsce lokalizacji uczel-
ni, do którego przymierzają się za-
równo rządowe instytucje, jak i biz-
nesmeni), ale nie tak sprawnie idzie 
decydentom z podjęciem decyzji, 
kto ma przejąć schedę po uczel-
ni i kształcić pedagogów. Ostat-
nio powstało pytanie, czy ma to 
być uczelnia uniwersytecka, czy 
też kolegium może pełnić taką mi-
sję. Kolegium Wileńskie deklaruje, 
że bardzo chętnie się podejmie i 
pięknie sobie poradzi w kształceniu 
przedszkolanek i nauczycieli klas 
początkowych. Między innymi przy-
pominając, że w przedszkolu pani 

magister nie bardzo pasuje, bo w 
młodszych grupach musi pełnić nie 
tylko rolę nauczyciela, ale też tro-
skliwej opiekunki, do której to roli 
tytuł magistra raczej nie jest po-
trzebny. Prawda, kolegium zapo-
mina dodać (o czym nie omieszkali 
przypomnieć konkurenci), że jego 
program edukacji przedszkolanek 
otrzymał akredytację jedynie na 3 
lata, więc nie jest znów taki ideal-
ny. A co za tym idzie, do koncep-
cji kształcenia super pedagogów 
może się wcale nie nadać. Z dru-
giej strony się okazało, że to aku-
rat Uniwersytet Edukologiczny miał 
najlepszy, bo otrzymał maksymal-

ną akredytację – na 6 lat, program 
kształcenia nauczycieli klas począt-
kowych i przedszkolanek. Społecz-
ność Uniwersytetu Wileńskiego gło-
śno się upomina o to, że skoro ma 
być zawód prestiżowy – to i studia 
mają się odbywać na prestiżowej 
uczelni, stawiając siebie za wzór i 
powołując się na praktykę bliższych 
i dalszych sąsiadów, w których na-
uczyciele klas początkowych mają 
mieć tytuł magistra. Kolegium, czu-
jąc popyt na przedszkolanki i na-
uczycieli klas początkowych ma 
swoje atuty – trzy lata kształcenia 
pozwala w krótszym terminie zara-
dzić brakowi kadry. No i zrobić to 

taniej. Ministerstwo Oświaty i Na-
uki, którego (prawdopodobnie) jed-
no z urzędowych pism posłużyło 
do wywołania burzliwej dyskusji, 
udaje, że jest ono nieaktualne. Ale 
wyraźnie ma coś na sumieniu w 
tym temacie, bo nie wyraża swo-
jego zdania. Wydaje się, że przy 
takim niezdecydowaniu nie tylko 
nie zdążymy do 2025 roku dopiąć 
tego, by zawód nauczyciela stał się 
prestiżowym, ale mamy okazję sku-
tecznie rozwalić system kształcenia 
pedagogów i już nie o jakość, ale 
o ilość będziemy się spierali. Cóż, 
od dawna wiadomo, że zburzyć jest 
łatwiej niż zbudować. 

POLACY Z AUSTRII I LITWY PODCZAS OTWARCIA IGRZYSK
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Po raz ósmy Polska i Po-
lacy mieszkający poza gra-
nicami Macierzy obcho-
dzą dziś Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych (Niezłomnych).  
1 marca jest rocznicą zamor-
dowania przez reżim komu-
nistyczny w więzieniu na 
Rakowieckiej w Warszawie 
siedmiu członków IV Za-
rządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”. 
Święto to zostało ustanowio-
ne w 2011 roku i upamiętnia 
wszystkich żołnierzy niepod-
ległościowego i antykomuni-
stycznego podziemia.

WILEŃSKIE SPOTKANIE Z 
ROTMISTRZEM  
WITOLDEM PILECKIM
Na kilka dni przed Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych (26 lutego) do Wilna 
zawitała pani Małgorzata Ku-
piszewska. Przywiozła ona na 
Litwę wystawę plakatów, które 
powstały w ramach ogłoszone-
go w 2016 roku konkursu po-
święconego rotmistrzowi Witol-
dowi Pileckiemu oraz wydane 
staraniem Fundacji „Gdzieś” z 
Krakowa, Studium Polski Pod-
ziemnej w Londynie oraz wy-
dawnictwa „Apostolicum” w 
Ząbkach „Raport Witolda” 
(relacje Witolda Pileckiego z 
okresu dobrowolnego uwięzie-
nia i działalności konspiracyjnej 
w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym Auschwitz), a także 
dokumentalny film „Tatusiu” – 
opowiadanie o ojcu córki Zofii 
Pileckiej-Optułowicz. 

Pani Małgorzata prezentując 
wystawę i raport odbyła kilka spo-
tkań: z młodzieżą w Wilnie i Ej-
szyszkach oraz zainteresowanymi 

losem rotmistrza wilnianami w 
Domu Kultury Polskiej w Wilnie. 
Jak zaznaczyła, ta jej działalność 
jest skierowana na zapoznanie i 
propagowanie osoby rotmistrza 
Witolda Pileckiego, który, pomi-
mo tego, że całym swoim życiem 
wykazywał patriotyczną, aktyw-
ną społecznie postawę życio-
wą, zdobył się na iście heroiczny 
czyn: dobrowolnie poszedł (dał 
się aresztować podczas łapanki w 
Warszawie) do niemieckiego obo-
zu koncentracyjnego Auschwitz, 
by dać świadectwo światu o nie-
mieckim obozie zagłady i stwo-
rzyć w nim podziemną organi-
zację. Organizacja ta miała być 
gotowa nie tylko do wspomaga-
nia więźniów, ale też organizowa-
nia ruchu oporu i zbrojnej próby 
wyzwolenia więźniów.

Ta misja rotmistrza Witol-
da Pileckiego z pragmatycznego 
punktu widzenia była praktycz-
nie niemożliwa do wykonania, 
jednak on potrafił ją uskutecz-
nić. W ciągu 947 dni spędzo-
nych w obozie Auschwitz Wi-
told Pilecki stworzył raport 
– obraz tego, jak funkcjonowa-
ła zbrodnicza maszyna uśmier-
cająca tysiące ludzi. Potrafił też 
zjednoczyć do działalności kon-
spiracyjnej członków różnych 
organizacji i ugrupowań poli-
tycznych. Po zniesieniu w obo-
zie zbiorowej odpowiedzialności 
za ucieczki więźniów, Witold Pi-
lecki wraz z dwoma towarzysza-
mi opuścił obóz.

Ten okres jego życiorysu wy-
daje się być na pograniczu ludz-
kich możliwości, a jednak uda-
ło mu się go godnie przeżyć. 
Rotmistrz Pilecki był do niego 
przygotowany – posiadał ko-
nieczny hart ducha, woli i cia-
ła, które wypracował jeszcze we 

wczesnej młodości. Jako miesz-
kańcy Wileńszczyzny możemy 
być dumni, że to tu, na Ziemi 
Wileńskiej, gdzie spędził 16 lat 
swego życia kształtował się jako 
Polak, patriota, niezłomny żoł-
nierz Ojczyzny. Ale też człowiek 
uzdolniony artystycznie, wraż-
liwy na piękno, humanista, któ-
ry cenił każde życie – widząc w 
konstrukcji świata nierozerwal-
ny, jak mówił swojej córeczce, 
łańcuszek – tok życia. 

Z KARELII DO WILNA
Witold Pilecki przyszedł na 
świat 13 maja 1901 roku w Ka-
relii, w gubernialnym mieście 
Ołoniec. Tam, na pograniczu 
rosyjsko-fińskim, gdzie jego oj-
ciec – Julian Pilecki, absolwent 
Instytutu Leśnego w Petersbur-

gu – zdołał dostać pracę. Zarów-
no ojciec jak i matka – Ludwika 
pochodzili z patriotycznych ro-
dzin, które ucierpiały od władz 
carskich za udział w Powstaniu 
Styczniowym – ich posiadłości 
ziemskie w powiatach lidzkim 
i nowogródzkim zostały skon-
fiskowane. W obawie, by dzieci 
nie wynarodowiły się w rosyj-
skim otoczeniu Ludwika Pilec-
ka przeniosła się wraz z dziećmi 
do krewnych do Wilna w 1910 
roku. Julian Pilecki ze względów 
materialnych musiał zostać na 
posadzie – był wysokim urzęd-
nikiem – rewizorem leśnym. 

Wilno stało się dla Witolda 
Pileckiego rodzinnym (pytany 
o to skąd pochodzi, mówił – z 
Wilna). Tu był uczniem polskiej 
szkoły handlowej. 3 marca 1914 
roku wstąpił do tajnego harcer-
stwa i kółka samokształcenio-
wego Narodowcy oraz Towarzy-
stwa „Sokół”. Celująco skończył 
trzy klasy szkoły, a podczas wa-
kacji spędzanych w Druskieni-
kach zastała rodzinę I wojna 
światowa.

TUŁACZKA  
I CHRZEST BOJOWY
Nie mogąc udać się do zagrożo-
nego okupacją niemiecką Wil-
na, wyjechali do babki na Mohy-
lowszczyznę i tam byli do 1918 
roku. Podczas pobytu na ewa-
kuacji w Orle Witold w 1915 
roku zakłada pierwszy zastęp 
harcerstwa, który rozrósł się w 
drużynę i hufiec oraz polskie 
koła samokształceniowe. Jako 
wzorowy harcerz, przez Komi-
tet Kolonii Polskiej w Orle, w 
składzie ośmiu żołnierzy zostaje 
wysłany do I Korpusu gen. Jó-
zefa Dowbora-Muśnickiego. 
Szybkie zmiany sytuacji w ob-
jętej rewolucją i wojną domową 
Rosji sprawiły, że musiał wracać 

do babki, do Hawryłkowa, skąd 
rodzina postanowiła wracać do 
Wilna. 

Tu 12 października 1918 
roku Witold rozpoczął naukę 
w Gimnazjum im. Joachima 
Lelewela, prowadzonym przez 
Stowarzyszenie Nauczycielstwa 
Polskiego i związał się z kon-
spiracyjną Polską Organizacją 
Wojskową. Wówczas jeszcze 
17-letni Witold, odpowiadając 
na wezwanie młodzieży do bro-
ni, w składzie grupy starszohar-
cerskiej wstąpił do oddziałów 
Wileńskiej Samoobrony pod 
dowództwem generała Włady-
sława Wejtki.

Jak opowiadała Małgorza-
ta Kupiszewska, w swym mło-
dzieńczym wojskowym życiory-
sie Witold miał taki oto fakt: w 
noc sylwestrową 1918 roku był 
dowódcą placówki mieszczącej 
się w Ostrej Bramie, a w pierw-
szym dniu stycznia 1919 roku 
poprowadził udane natarcie na 
Niemców w rejonie dworca ko-
lejowego i stacji towarowej. Był 
to jego chrzest bojowy. 

Następnie walczył z miej-
scowymi bolszewikami na ul. 
Wroniej o tzw. Wronie Gniaz-
do i na Pośpieszce z wkracza-
jącymi do miasta bolszewika-
mi. Samoobrona Wileńska nie 
mogła jednak skutecznie prze-
ciwstawić się czerwonej armii. 
5 stycznia 1919 roku Witold Pi-
lecki wraz z żołnierzami samo-
obrony przedostał się do Łap, 
gdzie spotkał pierwszy zorga-
nizowany oddział Wojska Pol-
skiego. Od stycznia do jesieni 
1919 roku jako ułan walczył w 
oddziale braci Władysława i Je-
rzego Dąmbrowskich. Pozosta-
wał w tych szeregach do czasu 
odbicia Wilna, Lidy, Baranowicz 
i Mińska Litewskiego, gdzie od-
dział został przemianowany w 
13. Pułk Ułanów.

STAWAŁ NA ZAWOŁANIE 
OJCZYZNY
Po ustabilizowaniu się frontu Pi-
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MAŁGORZATA KUPISZEWSKA PODCZAS PREZENTACJI WYSTAWY

WYSTAWA PLAKATÓW W HOLU DKP W WILNIE
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lecki został zdemobilizowany i 
wrócił do Wilna i do nauki w 
Gimnazjum im. Joachima Le-
lewela. W czerwcu 1920 roku 
ukończył szóstą klasę gimna-
zjalną. A już w lipcu wstąpił do 
Wileńskiej Kompanii Harcer-
skiej wchodzącej w skład 201. 
Pułku Piechoty. I znów udał się 
na front. W walkach pod Grod-
nem razem z towarzyszem broni 
uratował życie ośmiu kolegom, 
którzy zostali na opuszczonych 
pozycjach. W sierpniu przeszedł 
pod rozkazy rtm. Dąmbrowskie-
go, słynnego zagończyka, któ-
ry dowodził pułkiem ułanów. 
Wziął udział w walkach sierp-
niowych w Bitwie Warszawskiej 
w rejonie Płocka. Pułk jego zo-
stał później włączony do grupy 
generała Lucjana Żeligowskiego, 
w składzie której uczestniczył w 
wyzwalaniu Wilna.

Witold Pilecki pozostawał 
w wojsku do 30 stycznia 1921 
roku. Po demobilizacji, jako 
uczeń-ochotnik eksternem, w 
maju 1921 roku, złożył egza-
miny dojrzałości przed komi-
sją egzaminacyjną dla byłych 
wojskowych przy Uniwersyte-
cie Stefana Batorego. W tymże 
roku wstąpił na studia na Uni-
wersytet Poznański, na wydział 
rolny, tak szykował siebie do ob-
jęcia rodzinnego majątku. A jed-
nocześnie pielęgnując talent ar-
tystyczny, został też słuchaczem 
Wydziału Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie. Ze względu na trudno-
ści materialne, studia te jednak 
musiał porzucić. Pomimo to na-
dal malował, jego dwa obrazy 
znajdują się w kościele w Krupie. 

Po demobilizacji Witold Pi-
lecki pracował w Nowych Świę-
cianach, tam też pełnił funkcje 
komendanta Oddziału Nowo-
święciańskiego Związku Bezpie-
czeństwa Kraju, z tego powo-
du m.in. musiał zrezygnować w 
1923 roku z działalności w har-
cerstwie. W ZBK był zbrojmi-
strzem, a po skończeniu kursów 
podoficerskich otrzymał nomi-
nacje na komendanta-instruk-
tora. Jego zwierzchnicy charak-
teryzowali go w okresie służby 
w latach 1921-23 jako sumien-
nego i starannego pracownika 
oraz bardzo dobrego żołnierza.

W sierpniu 1926 roku speł-
niły się marzenia młodzieńcze 
Witolda o oficerskich szlifach 
– został promowany na stopień 
podporucznika rezerwy. Otrzy-
mał przydział do 26. Pułku Uła-
nów.

W ROLI ZIEMIANINA, 
MĘŻA I OJCA
Obok wojska, marzeniem Wi-
tolda było powrócić do trady-
cji ziemiańskich swego rodu. 
W 1926 roku w Sądzie Okrę-
gowym w Wilnie nastąpiło roz-
strzygnięcie sprawy majątku Su-
kurcze (znajdował się w gminie 
lidzkiej), który powrócił do ro-
dziny Pileckich. 

Od września 1926 roku Wi-

Sportowe zmagania  
rodaków w Krynicy-Zdroju

Organizatorem Światowych 
Zimowych Igrzysk Polonijnych 
jest Stowarzyszenie „Wspólno-
ta Polska” wraz z partnerami: 
Polskim Komitetem Olimpij-
skim, Radą Polonii Świata i Eu-
ropejską Unią Wspólnot Polo-
nijnych. Tegoroczne Igrzyska 
honorowym patronatem ob-
jął prezydent Polski Andrzej 
Duda. Są one finansowane 
przez Senat RP ze środków 
przeznaczonych na opiekę nad 
Polonią i Polakami za granicą.

Igrzyska tego roku odbywa-
ją się w szczególnej atmosferze 
obchodów 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości 
i ta rocznica nadaje im szcze-
gólnie uroczystego charakteru.

Warto przypomnieć, że 
decyzja o przeprowadzaniu 
igrzysk polonijnych zapadła w 
1933 roku na V Zjeździe Rady 
Organizacyjnej Polaków z Za-
granicy. I Igrzyska Sportowe Po-
laków z Zagranicy odbyły się 1 
sierpnia 1934 roku w Warsza-
wie, na Stadionie Wojska Pol-
skiego. Wtedy przybyli na nie 
przedstawiciele 13 ośrodków 
polonijnych z całego świata. 
Druga wojna światowa prze-
rwała pokojowe życie, zmieni-
ła bieg historii i tak się stało, że 
dopiero po 40 latach – w 1974 
roku – odbyły się II Polonijne 
Igrzyska Sportowe, tym razem 
– w Krakowie.

Na uroczystości inauguracji 
Igrzysk, którą rozpoczęła Msza 
św. w intencji uczestników za-
wodów, do Polonusów z całego 
świata zwrócili się z powitalny-
mi słowami marszałkowie Sej-
mu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz prezes Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”.

Witając zebranych marsza-

łek Sejmu RP Marek Kuchciń-
ski m.in. powiedział: „Jesteśmy 
tu dziś razem dla podkreślenia 
naszej wspólnoty oraz dla wy-
rażenia szacunku dla wszyst-
kich naszych rodaków na ca-
łym świecie”. Z kolei marszałek 
Senatu Stanisław Karczewski 
podkreślił stosunek Polski do 
Polonii i Polaków za granicą: 
„Polonia jest dla nas szczegól-
nie istotna, niezwykle ważna, 
będziemy zawsze o Was pamię-
tać i Was wspierać. (…) Dzię-
kujemy, że jesteście z nami”. 

Prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, występu-
jąc w roli gospodarza, zauważył: 
„Współorganizując od lat letnie 
i zimowe Igrzyska liczymy na to, 
że zadzierzgnięte w trakcie spor-
towych prób związki przetrwają 
nasze święta, jakim są zawody i 
staną się częścią zwyczajnej co-
dzienności, umacniając i zagęsz-
czając sieć relacji łączących Po-
laków z całego świata”.

Na tegoroczne – XIII Igrzy-
ska – przybyło do gościnnej 
Krynicy-Zdroju ponad 600 za-
wodników z 24 krajów świata. 
Najmłodszy uczestnik liczy 5 
lat i należy do drużyny Polaków 
z Litwy, zaś najstarszy zawod-
nik liczy lat 84 i jest z Norwe-
gii. Możemy być dumni, że naj-
liczniejsza rodzina sportowców 
przybyła z Litwy – ponad 120 
osób. Tradycyjnie liczne są sze-
regi rodaków z Czech – 94 oraz 
Białorusi – 69. 

Zawody Igrzysk odbywają 
się w ośmiu dyscyplinach: bie-
gi narciarskie, narciarstwo al-
pejskie, hokej na lodzie, nordic 
walking, wielobój łyżwiarski, 
short track, snow board i tur-
niej rodzinny. Rozgrywają się 
one w Ptaszkowej (narciar-

stwo biegowe), Jaworzynie 
Krynickiej (narciarstwo alpej-
skie), Miejskim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Krynicy-Zdro-
ju (m.in. hokej, short track), 
kompleksie narciarskim Słotwi-
cy (snow board) i deptaku w 
Krynicy-Zdroju, gdzie 1 mar-
ca odbędzie się bieg poświęco-
ny Żołnierzom Niezłomnym, 
rywalizacja w nordic walking 
oraz turniej rodzinny. 

Po drugim dniu zimowych 
igrzysk, zdobytym „złotem” 
mógł się pochwalić m.in. Mie-
czysław Borusewicz (wieloletni 
mer Niemenczyna), zaś „sre-
brem” – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Andrzeja Stelma-
chowskiego w Starych Trokach 
Romuald Grzybowski.

Drużynowo, po drugim 
dniu igrzysk, najliczniejszy ze-
staw medali mieli Polacy z Rosji 
(11), zaś nasi przedstawiciele 
– Polaków z Litwy – mogli się 
pochwalić pięcioma krążkami. 

Igrzyska trwają, warunki 
pogodowe, pomimo dość ostre-
go mrozu, są wprost idealne na 
zimowe sporty i miejmy nadzie-
ję, że będą sprzyjały udanym 
startom i zdobywaniu kolej-
nych medali.

told Pilecki osiadł w folwarku i 
urzeczywistniał swoje marzenie 
o pracy na roli. Sukurcze były 
przedmiotem jego chluby i z 
satysfakcją wpisywał w rubry-
ce „zawód” – rolnik. Był wzo-
rowym gospodarzem i czynnie 
udzielał się we wdrażaniu nowo-
ści w uprawianiu ziemi. A jako 
że był człowiekiem o bogatej 
osobowości i niespożytej ener-
gii, w powiecie i gminie Lida zor-
ganizował Straż Ogniową i był 
jej naczelnikiem oraz został pre-
zesem mleczarni. Dodatkowo 
zajmował się kółkiem rolniczym 
i opieką społeczną w okolicy.

Miał wrażliwą naturę – za-
chwycał się przyrodą, fascyno-
wały go konie, lubił przestawać 
z młodzieżą. Obok malowania 
lubił też grać na pianinie. Był 
wszechstronnie uzdolnionym 
człowiekiem, powściągliwym i 
poważnym, ale też wykazywał 
się stanowczością i uporem w 
dążeniu do celu, jaki sobie wy-
znaczył.

W 1931 roku Witold Pilecki 
założył rodzinę, biorąc za żonę 
Marię Ostrowską, która była na-
uczycielką. Przyszło na świat 
dwoje dzieci: Andrzej i Zosia. 
Wychowywał je zgodnie z wła-
snymi zasadami, wpajając takie 
wartości jak: prawość, odwaga, 
miłość do Boga i Ojczyzny. Dbał 
też o sportowe przygotowanie 
dzieci, kształtował aktywną po-
stawę i umiejętność radzenia so-
bie w trudach życia.

Witold Pilecki był na Kre-
sach człowiekiem wnoszącym 
w życie środowiska rolniczego 
wyższy poziom cywilizacyjny. 
Ceniono go za to powszechnie. 
Jego niespożyta energia, ak-
tywność i pasja budziły podziw 
i uznanie. Za aktywną postawę 
i zaangażowanie społeczne Wi-
told Pilecki w 1938 roku został 
odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi.   

Jednak działalność spo-
łeczna nie zaspokajała w peł-
ni jego ambicji. Ciągle tęsknił 
za mundurem. Utworzył przy-
sposobienie konne. Nie było 
to łatwe zadanie, bowiem bra-
kowało zarówno ludzi, jak też 
koni i uprzęży. Ceniąc jego wy-
siłek, władze wojskowe przy-
sposobienie wojskowe konne, 
jako formację „Krakusów” pod-
porządkowały Komitetowi Re-
jonowemu. Późniejsze zmiany 
organizacyjne spowodowały, że 
w powiecie lidzkim był tylko 
szwadron „Krakusów” dowo-
dzony przez Witolda Pileckie-
go. W czerwcu 1936 roku zo-
stał za tę pracę wyróżniony jako 
ppor. rezerwy, który od kwietnia 
1937 roku aż do wybuchu woj-
ny był dowódcą tego szwadronu 
kawalerii 19. Dywizji Piechoty. 
Pilecki więc był przygotowany 
do dowodzenia oddziałami woj-
skowymi w czasie wojny, co bar-
dzo mu się przydało po wybuchu  
II wojny światowej.

(Cdn.)

NA TEGOROCZNE –  
XIII IGRZYSKA –  
PRZYBYŁO  
DO GOŚCINNEJ  
KRYNICY-ZDROJU  
PONAD 600 ZAWODNIKÓW 
Z 24 KRAJÓW ŚWIATA

 Agata Pawłowska - Stowarzyszenie "W
spólnota Polska"

PRZEDSTAWICIELE REJONU TROCKIEGO WRAZ Z PREZESEM STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” 
DARIUSZEM BONISŁAWSKIM ORAZ MARSZAŁKIEM SENATU RP STANISŁAWEM KARCZEWSKIM
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Jak już wspominaliśmy,  
ks. Lubianiec w 1914 roku w 
Wilnie, przy ul. Konarskiego 
13 założył także „Betanię”55 – 
dogodne, wymarzone ustronie, 
gdzie pracujący z poświęce-
niem dla społeczeństwa, prze-
ważnie na polu pedagogicznym 
lub księża emeryci, mogli od 
czasu do czasu mieć przyjem-
ne, dogodne dla ciała i skołata-
nego ducha wytchnienie, a pod 
starość lub na wypadek choro-
by czy kalectwa, opiekę życzli-
wą i ciepłe rodzinne otoczenie 
na stałe.

Pod jednym dachem z przy-
tuliskiem była tu również ar-
tystycznie ozdobiona kaplica 
pod wezwaniem Najsłodsze-
go Serca Maryi Panny (dzieło 
artysty Antoniego Wiwulskie-
go)56. U wejścia do kaplicy na 
rozkaz duszpasterza Lubiań-
ca była wywieszona lista, na 
której znalazły się nazwiska i 
daty zgonu tych osób, które w 
„Betanii” szczęśliwie dokoń-
czyły swego żywota i polecały 
się modlitwom wiernych. Na 
tej liście widzimy nazwiska ks. 
Alojzego Urbanowicza, ks. An-
toniego Zimnocha, generało-
wej Wojnickiej, generała wojsk 
rosyjskich Antoniego Raszew-
skiego, Antoniego Wiwulskie-
go, Katarzyny Kołaczkowskiej, 
Edwarda Żarnowskiego i in-
nych. Obejmowała ona ponad 
22 nazwiska zasłużonych i ci-
chych Polaków.

Z powodu pogorszenia sta-
nu zdrowia i zgodnie z my-
ślą pierwotną, czcigodny ka-

Świadek wiary katolickiej Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy pracę Da-
riusza Lewickiego, jednego ze zwycięzców konkur-
su „Znam historię Polski”. Opowiada ona o  
ks. kanoniku Karolu Lubiańcu. Postaci jakże zasłużonej 
dla polskiego Wilna, a praktycznie mało znanej. Zachę-
camy do lektury i refleksji nad tym, co może zdziałać 
człowiek, mający przed sobą konkretny cel i pewność, że 
chce służyć innym ludziom.

Dokończenie.
Początek patrz w nr. 6,8

płan ks. kanonik K. Lubianiec 
miał zamiar przekazać „Beta-
nię” Chrześcijańskiemu Sto-
warzyszeniu Nauczycielstwa 
Polskiego, jednak w dniu 12 
kwietnia 1928 r. zdecydował 
się nieodwołalnie przekazać 
ją na korzyść duchowieństwa 
archidiecezji wileńskiej. Wie-
lebni księża, przedstawiciele 
niemal wszystkich dekanatów 
archidiecezji, licznie zebrani 
na Walnym Zgromadzeniu, 
urządzili ks. Karolowi Lubiań-
cowi najserdeczniejszą owację. 
A na wniosek kanonika Alek-
sandra Chodyki, dziekana bia-
łostockiego, w myśl §8 Statutu, 
owacyjnie obdarzyli go tytułem 
Honorowego Prezesa Związku 
„Unitas”, zaś zarządzającym 
„Betanią” mianowali ks. Sta-
nisława Nawrockiego, ówcze-
snego proboszcza kościoła Naj-
świętszego Serca Jezusowego w 
Wilnie57.

Pragnienie poświęcenia się 
pracy misyjnej wśród prawo-
sławnych, ks. Karol Lubianiec 
motywował tym, że o obronie 
świadomości narodowej, wia-
ry i polskości w okresie niewo-
li i ucisku zaborczego, trzeba 
kierować odruch społeczny na 
tory wiary oraz nauki Chrystu-
sowej. Jednym z pilnych zadań 
w dziedzinie religijnej była 
sprawa ówczesnych unitów. 
W Polsce, a zwłaszcza w archi-
diecezji wileńskiej, było wielu 
prawosławnych, przeważnie 
dawnych unitów. Zorganizo-
wanie im powrotu do wiary ich 
ojców było potrzebne ze wzglę-
dów religijnych i społecznych, 
dla dobra Kościoła i państwa. 

Dlatego w 1929 r. arcybiskup 
metropolita wileński Romu-
ald Jałbrzykowski skierował ks. 
Lubiańca do Minojt koło Lidy 
(dzisiejsza Białoruś)58. Odda-
ny sługa Boży w myśl swoich 
założeń szedł do wiejskiej lud-
ności z językiem polskim, roz-
powszechniając polską kultu-
rę59. Ludność prawosławna, 
dawniej unicka, stopniowo 
doceniała działalność misjona-
rza i coraz to śmielej zwraca-
ła się do niego z prośbą o radę 
i pomoc. Dotyczyło to życze-
nia odwiedzin przy okazji po-
bytu we wsi, później – rady w 
sprawach społeczno-gospodar-
czych i oświatowych, potem 
katechizacji dzieci, ślubów, 
zgonów, aż wreszcie docho-
dziło do nieśmiałej rozmowy 
o przejściu do Kościoła katolic-
kiego, na obrządek łaciński60. 

W świetle dekretu Soboru 
Watykańskiego II o ekumeni-
zmie „Unitatis redintegratio” 
taka praktyka dzisiaj nie za-
sługiwałaby na pochwałę, ale 
w ówczesnych warunkach Ko-
ścioła, zwłaszcza na wschod-
nich ziemiach, nie budziła 
większych zastrzeżeń. Tym 
bardziej, że dawała ona dobre 
wyniki.

Trudno wyliczyć wszyst-
kie dzieła ks. Lubiańca i ująć 
w krótkich słowach ten ogrom 
energii, pracy i poświęcenia dla 
Polski oraz narodu polskiego. 
Jak każdemu oraczowi niwy 
społecznej, życie nie szczędziło 
ks. Lubiańcowi ostrych cierni, 
ale oddana działalność kapłana 
przyniosła dla społeczeństwa 
polskiego obfity plon. Nawią-
zując do wszelkich starań na 
rzecz polskości, na wniosek 
Rady Ministrów i stosownie do 
ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. 
oraz ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 1922 r. prezydent Rzeczy-
pospolitej Polskiej Stanisław 
Wojciechowski i prezes Rady 
Ministrów Władysław Sikorski 
2 maja 1923 r. nadali ks. Ka-
rolowi Lubiańcowi, za zasługi 
położone dla Rzeczypospolitej 
Polskiej na polu pracy społecz-
nej, odznakę Kawalera Krzyża 
Oficerskiego Orderu Odrodze-
nia Polski61.

Wypada także powiedzieć, 
że na początku 1933 roku 
dziennik wileński „Słowo” 
zorganizował konkurs, który 
polegał na wyłonieniu 9 naj-
bardziej zasłużonych dla Wil-
na i Wileńszczyzny osób. W 
kategorii „Kapłan”, zawdzię-
czając aktywnemu głosowaniu 
mieszkańców miasta i okolic, 
zwycięzcą został ks. Karol Lu-
bianiec (1307 głosów)62.

Pomimo prowadzącej ks. 
K. Lubiańca przez całe życie 
Opatrzności Boskiej, poniósł 
On śmierć męczeńską. Według 
wspomnień naocznych świad-

ków, pewnego dnia rano przy-
byli po ks. Lubiańca żołnierze 
niemieccy. Główne „przestęp-
stwo” popełnione przez kapła-
na – udzielanie pomocy prze-
śladowanym Żydom – być 
może w ramach tzw. Polenak-
tion, wymierzonej przeciw-
ko polskiej inteligencji głów-
nie Nowogródczyzny63, było 
przyczyną jego śmierci.Swoich 
oprawców przyjął uprzejmie, 
poczęstował śniadaniem (po-
wie ktoś, że taka grzeczność 
to przesada; niekoniecznie – 
duchowi herosi tak mają); za 
ich pozwoleniem wstąpił na 
chwilę do kościoła, a następ-
nie spokojny i pogodny skie-
rował się na miejsce egzeku-
cji64. Nie jest znana dokładna 
data śmierci księdza, ani miej-
sce jego grobu. Według ks. Mi-
chała Sopoćki, ks. Lubianiec 
uwięziony został 22 lipca 1942 
r. w Wilejce (na Białorusi) i na-
stępnego dnia rozstrzelany w 
lesie. Natomiast według ks. W. 
Szołdrskiego, ks. W. Jacewicza i  
ks. J. Wosia rozstrzelany został 
28 września 1942 r.

Miejscowa ludność jego 
śmierć skomentowała krótkim 
powiedzeniem – „zabili świę-
tego”65. W ramach obchodów 
jubileuszu roku 2000, na po-
lecenie papieża Jana Pawła II 
(dzisiaj już świętego), zosta-
ła powołana specjalna komi-
sja, która przygotowała listę 
chrześcijan, którzy na całym 
świecie w XX wieku oddali ży-
cie za wiarę. Na listę wpisano 
również ks. męczennika Karola 
Lubiańca66.

Podsumowując, warto stwier-
dzić, że ks. kanonik Karol Lubia-
niec żył w niełatwym XX wieku, 
jednak nie uznał swoich marzeń 
za niemożliwe do spełnienia. Po-

stawił je przed sobą jako zada-
nie do wykonania. Wyrastając 
ponad przeciętność, siłą woli, 
charakteru i intelektu sprawił, 
że Jego osiągnięcia oraz działa-
nia odgrywały zasadniczą rolę w 
rozwoju społeczeństwa polskiego 
na Wileńszczyźnie i były oraz są 
wzorowym przykładem dla naro-
du Orła Białego – Polaków.

Dariusz Lewicki
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PRENUMERATA
Pragniemy zawiadomić naszych Czytelników i 
Sympatyków, że możecie Państwo zaprenumero-
wać „Naszą Gazetę” w każdym urzędzie poczto-
wym na terenie całej Litwy. Prenumerata na kwie-
cień i kolejne miesiące 2018 roku będzie trwała do  
22 marca. Chcemy zaznaczyć, że nadal gazeta jest bez-
płatna, zaś koszta miesięcznej prenumeraty 1,33 EUR 
obejmują opłatę pobieraną przez pocztę za dostarcza-
nie gazety dla prenumeratorów. Indeks wydania: 0130. 
Liczymy na to, że zechcecie Państwo „Naszą Gaze-
tę” – tygodnik Związku Polaków na Litwie – mieć w 
swoich domach. 
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Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wil-
nie oraz Wileńska Młodzież Patriotyczna, wraz 
z partnerem biegu – Wojskiem Litewskim za-
praszają na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Tropem Wilczym (tropemwilczym.pl), który 
odbędzie się 4 marca o godzinie 12.00 w par-
ku Zakret / Vingis (adres – ul. M.K. Čiurlionio 
100, przy estradzie).

Uczestnicy będą mieli do wyboru bieg na 
dystansach 1963 metrów, 5 km, 10 km oraz 
nordic walking na dystansie 5 km, by uczcić 
pamięć tych żołnierzy, dla których wojna nie 
skończyła się 8 maja 1945 roku, a którzy za 
swoją wiarę w wolność i sprawiedliwość zapła-
cili najwyższą cenę – własnego życia.

Patronem wileńskiej edycji biegu jest Ser-
giusz Kościałkowski – ostatni wileński Żoł-
nierz Niezłomny, pochowany na cmentarzu 
na Rossie.

Zapisy odbywają się pod adresem http://
bieg.wmp.lt/

Koszt uczestnictwa wynosi 3-5 €. 
Dla grup przewidziane są zniżki! 
Więcej informacji znajdą Państwo pod ad-

resem: https://wilnomp.wordpress.com/bieg-
-regulamin/

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)
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Tradycja kiermaszu kaziu-
kowego trwa w Wilnie od po-
nad czterech stuleci. Pełen 
werwy i barw wileński Kaziuk, 
jak żadne inne wydarzenie czy 
święto, nie przetrwało tak dłu-
go, zachowując tradycje nasze-
go kraju w ciągle zmieniającym 
się świecie. 

Kaziuka zaczęto obchodzić 
na początku XVII wieku, kie-
dy królewicz Kazimierz został 
ogłoszony świętym. Kaziuk wi-
leński jest wizytówką sztuki lu-
dowej kraju nad Wilią, a nazwa 
wywodzi się od imienia patro-
na Litwy – świętego Kazimie-
rza, kanonizowanego w 1604 
roku. Jest to jedyny święty o 
tym imieniu. Kaziuk jest jed-
nym z najbardziej barwnych 
wydarzeń handlowych i świąt 
Wilna, jest też pożegnaniem 
z zimą. Uliczny jarmark oży-
wia miasto, wypełnia twórca-
mi, sprzedawcami i turystami. 
Ludzie przebywają nawet set-
ki kilometrów, by spędzić czas, 
zrobić zakupy i się zabawić na 
wiosennym jarmarku w Wilnie.

Jarmark jest znakomitą 
okazją, żeby kupić prezenty, 
poznać smak domowego oraz 
żywego piwa i kwasu, tradycyj-
nych potraw litewskich. Moż-
na się zrelaksować i przybli-
żyć sobie kulturę pracowitych 
i pomysłowych twórców, pod-
patrzeć, jak się wytwarza wy-
roby ze słomy, gliny, kompozy-
cje z suchych kwiatów, a nawet 
jak się bije monety kaziukowe.

W dniach kiermaszu na 
całej niemal stołecznej sta-
rówce handluje się wyrobami 
rzemieślniczymi – z drewna, 
metalu, ceramiki oraz wszyst-
kim tym, co stworzyła fanta-
zja, a zdolne ręce zdołały zre-
alizować. 

Koniecznym wprost kaziu-
kowym zakupem są smorgoń-
skie obwarzanki, które kiedyś 
„reklamowano” okrzykami: 
„Obarzanki sprzedaja, dziurki 

darmo daja”. Od dawna obwa-
rzanki smorgońskie – ciężkie i 
twarde pieczone przez piekarzy 
w Smorgoniach, układane na 
straganach w stosy były i są  ka-
ziukowym rarytasem. Handluje 
się nimi od końca XIX wieku.

Piernikowe serca, „Serca 
Kaziukowe” – są wypiekane we-
dług różnych receptur, zdobio-
ne kolorowym lukrem. Najważ-
niejszą ozdobą są umieszczane 
na nich napisy, m.in. „Kocham 
Cię”, „Pamiętaj o mnie”, „Ko-
chaj mnie jak dawniej”. Znaj-
dziemy na nich też popularne 
imiona, uzupełniane lukrowy-
mi kwiatami. Dając piernik w 
kształcie serca, kiedyś mówio-
no: „Moje serce hyc na two-
je – powiedz, czy nie będziesz 
moja?”. Zwyczaj wypiekania 
pierników do Wilna przywieź-
li staroobrzędowcy wygnani 
z Rosji, którzy osiedli na Wi-
leńszczyźnie. Poza piernikowy-
mi sercami, można też nabyć 
wypieki w kształcie koników, 
rybek, misiów, kogucików.

Innym klasycznym kaziu-
kowym towarem są drewnia-
ne łyżki i inne przedmioty co-
dziennego użytku z drewna: 
beczułki na miód, grzebienie do 
przędzy, kołatki, zabawki i in-
strumenty muzyczne. Ogrom-
na ich ilość pozwoli wybrać ten 
jedyny przedmiot, który nam 
akurat się spodobał i będzie do-
brze służyć upiększając sobą 
nasz dom. Kosze z wikliny też 
warto kupić na jarmarku.

Jednak królową wileńskiego 
kaziukowego jarmarku jest wy-
konana z naturalnych i farbo-
wanych suchotników, barwna i 
niepowtarzalna – palma wileń-
ska. Każda jest inna, jedyna w 
swoim rodzaju. Tradycja wicia 
palm na Wileńszczyźnie jest 
bardzo długa. Najpiękniejsze 
palmy wito (i są) w okolicach 
Bujwidziszek, Wilkieliszek, 
Ciechanowiszek, Krawczun i 
Suderwy. Wije się je z ponad 50 

kwiatów i roślin, które zbiera i 
suszy w różnych porach roku. 
Z jarmarku nie sposób wrócić 
bez palmy, która skupia w so-
bie wszystkie barwy przyrody 
i świąt. Te unikalne wyroby z 
suchych kwiatów i traw, to spe-
cjalność Wileńszczyzny i świet-
ny upominek, który na długo 
zachowa ciepłe wspomnienia 
o naszej ziemi. Tradycja wicia 
palm na Wileńszczyźnie liczy 
co najmniej półtora stulecia. Z 
upływem czasu zmieniały się 
ich kształty i kolory, wplatane 
kwiaty i zioła, jednak wyroby te 
nie straciły swego piękna. Od-
powiedzi na pytanie, gdzie zro-
dził się pomysł na to unikalne 
ludowe dzieło, nie damy jed-
noznacznej. Historycy tradycję 
ich powstania wiążą z procesja-
mi wileńskich rzemieślników.

Na Kaziuka palmy zjawi-
ły się w 1938 roku i zamieniły 
papierowe lilie, którymi były 
przyozdabiane wozy. Palmy 
święcone w kościołach w Nie-
dzielę Palmową lub po prostu 
używane jako element dekora-
cji, znajdziemy praktycznie w 
każdym wileńskim domu, jak 
też daleko poza granicami Wi-
leńszczyzny.

Ceramika należy także do 
tradycyjnych wyrobów kaziu-
kowego jarmarku. Są to misy, 
dzbany i dzbanuszki, lichta-
rze, najprzeróżniejsze figurki, 
gwizdki, piszczałki.

Rzemieślnicy Wileńszczy-
zny oraz mistrzowie ludowi z 
pobliskich okolic, a w ostat-
nich dziesięcioleciach też z ca-
łej Litwy i z zagranicy zwożą 
na jarmark wyroby ceramicz-
ne, kute, tkane i plecione. Na 
straganach aż się roi od drew-
nianych łyżek, misek, beczułek, 
wyrobów z łozy i leszczyny. Nie 
da się również obejść bez wy-
robów ze słomy i bursztynu, a 
także lnianych oraz barwnych 
tkanin ludowych.

Jednak Kaziuk – to nie tyl-

ko handel, ale też klimat. Jest 
to okazja na popisy przebierań-
ców, teatralizowane procesje i 
przemarsze z chorągwią świę-
tego. Towarzyszy im brzmienie 
kapel ludowych, jak też poje-
dynczych oryginalnych wyko-
nawców.

Początkowo jarmark kaziu-
kowy w Wilnie był organizo-
wany w granicach od Zielonego 
Mostu do Mostu Zwierzyniec-
kiego. Od 1887 roku odbywał 
się na placu Katedralnym, a od 
1901 – na placu Łukiskim. W 
latach radzieckich – nie rekla-
mowany, a jednak bardzo po-
pularny – Kaziuk przeniósł się 
na Rynek Kalwaryjski. Po od-
rodzeniu niepodległości Litwy 
Kaziuk dosłownie wdarł się na 
Starówkę i aleję Giedymina.

W tym roku kiermasz kaziu-
kowy odbędzie się po raz 415. 
Już w piątek (2 marca) nastąpi 
uroczyste otwarcie święta. W 
ciągu trzech dni tysiące wilnian 
i gości naszego miasta odwiedzą 
tradycyjnego Kaziuka. Ponad 
2000 uczestników jarmarku za-
proponują im najprzeróżniejsze 
wyroby i atrakcje. Organizato-
rzy twierdzą, że będzie to jar-
mark stulecia!

Uroczystość inauguracyjna 
odbędzie się 2 marca na pla-
cu Łukiskim o godzinie 15.30. 
Obwieści ją dźwięk tabałów – 
instrumentów, zwołujących 
mieszkańców na święto. Na 
placu Łukiskim będzie urzę-
dował klub rzeźbiarzy. Można 
tu będzie obejrzeć najprzeróż-
niejsze rzeźby. Odbędzie się też 
konkurs twórców. A ich prace 
będą od razu sprzedawane na 
aukcjach. 

Z okazji stulecia odrodze-

nia niepodległości Litwy Wilno 
od rzeźbiarzy otrzyma w darze 
czterometrową ławkę z symbo-
lami miasta.

Praktycznie na całej alei 
Giedymina będą grały kapele 
ludowe, a przy Teatrze Narodo-
wym będą się odbywały przed-
stawienia. Na placu Katedral-
nym będzie na widzów czekał 
pokaz mody młodych litew-
skich projektantów oraz gry i 
zabawy dla dzieci i młodzieży.

Na placu Ratuszowym z 
okazji stulecia niepodległości 
Litwy ustawiony będzie stume-
trowy stół, przy którym goście 
będą mogli spróbować świą-
tecznych dań i napojów. Przy 
tym stole będzie realizowany 
program artystyczny, poświę-
cony 100-leciu niepodległości 
Litwy, a także zostaną uhono-
rowani ci, którzy urodzili się 
w dniach 16 lutego i 11 marca. 
Organizatorzy obiecują rów-
nież inne atrakcje: konkursy, 
tańce, zmagania w ustanawia-
niu przeróżnych rekordów. 

Wiosenne święto – Kaziuk 
jest piękną wileńską tradycją, 
która pokazuje bogactwo ludz-
kiej fantazji, twórczości, pra-
cowitości. I chociaż aura i wy-
roby kaziukowe w ciągu kilku 
wieków istnienia święta przeży-
ły wielka zmianę, jednak nadal 
znajdziemy się czym zachwycić, 
na co wydać ciężko zarobione 
euro. Czarna ceramika i wyroby 
kowalskie, ozdoby z bursztynu, 
lnu, różne wycinanki, pisanki, 
fantastyczne słomiane „pają-
ki”, palmy – czekają na nas. 
Wybierzmy się na Kaziuka, bo 
jest to piękne święto!

Albina Drzewiecka

Kaziuk w Wilnie
Je
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Polonia zaśpiewa znowu  
w stolicy polskiej piosenki 

Trwa nabór wykonawców do udziału w II Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, 
który, jeśli Senat przyzna niezbędne środki finansowe, odbędzie się w dniach 6-11 czerwca 
br. Festiwal zorganizowany po raz pierwszy w lipcu ubiegłego roku spotkał się z dużym zain-
teresowaniem artystów polonijnych. Wzięły w nim udział 23 podmioty wykonawcze (soliści 
i zespoły) z ośmiu krajów europejskich i Kanady. Pomysłodawczynią i głównym organizato-
rem festiwalu jest Halina Nabrdalik, dziennikarka Radia Opole, a zarazem prezes Opolskie-
go Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W swojej działalności społecznej na rzecz 
Polaków mieszkających poza krajem odkryła, że młodzi polonusi nie zawsze znają polskie 
piosenki, będące prawdziwymi perłami polskiej kultury narodowej. Stąd pomysł festiwalu, 
którego głównym celem jest popularyzacja polskiej piosenki w szeroko rozumianych kręgach 
polonijnych, a także kreowanie żywych, serdecznych więzi Polonii z Macierzą. Ten festiwal 
ma być również dla polonijnych wykonawców wspaniałą okazją do bliższego poznania się, 
wymiany kontaktów, a nawet wspólnego koncertowania w krajach swojego zamieszkania.

 Program tegorocznego, II PFPP, rozpisany jest na kilka koncertów, organizowanych na 
terenie województwa opolskiego: piosenki patriotycznej w Brzegu i Korfantowie, piosen-
ki rozrywkowej w Otmuchowie, piosenki ludowej w Gogolinie. Jego zwieńczeniem będzie 
koncert laureatów, który odbędzie się w Opolu 11 czerwca br. Dla najlepszych wykonawców 
organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. Warunkiem uczestnictwa w II 
PFPP jest nadesłanie zgłoszenia do 15 marca br. na adres: festiwalpolonijny.opole@gmail.
com zawierającego wypełnioną kartę uczestnika wraz z minimum trzema, różnymi w cha-
rakterze, polskimi piosenkami. Komisja Artystyczna, po przesłuchaniu zgłoszonych w for-
mie MP3 nagrań, zdecyduje o zakwalifikowaniu wykonawców do udziału w festiwalowych 
koncertach, co nastąpi do końca marca br. O decyzji Komisji Artystycznej kandydaci zostaną 
powiadomieni pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje na temat II Polonijnego Festi-
walu Polskiej Piosenki w Opolu, także kartę zgłoszenia uczestnika można znaleźć na stronie 
internetowej www.wspolnotapolska.opole.pl

Wiersze zebrane w tym to-
miku mieszczą się w Miłoszowej 
formule utworów naiwnych. Mó-
wiąc inaczej, nie dajmy się zwieść 
ich pozornej lekkości. Irena Du-
chowska zawsze pisze o tym sa-
mym, zawsze na poważnie. No-
tuje różnorodny świat. Dookolne 
drobiazgi. Jakiś pradawny zwy-
czaj. Nie unika moralitetu. Cza-

Metafizyczne wiersze.  
Metafizyczna Poetka

sami przekazuje czytelnikowi fe-
lieton, doraźną uwagę, kolejną 
przypowieść o naszej, ludzkiej 
lekkomyślności. Pozostaje przy 
tym Poetką bólu i kronikarką 
przemijania. To przemijanie jest 
wielowątkowe. Przepadają mi-
łość, przyjaźnie, przysięgi, wier-
ność. Ponad wszystkim jedynie 
kwilenie, szloch, łkanie. Znika 

Wiersze dla Ireny Duchow-
skiej są wspomnieniem, teraź-
niejszością i nadzieją. Nigdy 
nie podejmowałem się oceny 
czyjejś twórczości w formie re-
cenzji i nadal się tego trzymam. 
Niemniej jednak postaram się 
opowiedzieć, co sądzę o wier-
szach autorki tomiku „W zie-
lonej dolinie”. Kiedy zacząłem 
go czytać od razu zauważyłem 
to, co dotyka każdego z nas. Bo 
jest tak, że każdy wie, że wszyst-
ko przemija i kiedyś się kończy, 
ale zawsze kres jest dla nas za-
skoczeniem. Nie widzimy wów-
czas świeżej zieleni, nie słyszy-
my śpiewu porannych ptaków, 
natomiast przywołujemy w pa-
mięci odległe pieśni młodości, 
poszukujemy zarośniętej ścież-
ki, miłosnych listów, wspomi-
namy to, co już odeszło. Nie da 
się wrócić dawnych lat i z tego 
powodu często każdy z nas czuje 
bezsilność i żal. W takich chwi-
lach wszystko, co jest dniem dzi-
siejszym ginie w otchłani wspo-
mnień. Mamy świadomość, że 
„tamto” już nie wróci, a czas jak-
by przyśpieszał biegu. Uważam 
to za naturalny stan, z którym 

większość z nas musi się zmie-
rzyć. Kiedy wczytywałem się w 
kolejne wiersze zacząłem za-
uważać przebłyski słońca i to, 
że Wiosna konwalią bory uma-
ja. To oznaka, że nasza poetka 
nadal dostrzega ożywczy sy-
gnał przyrody i z niego korzy-
sta. Stwierdza również, że cieszy 
wiosna dziewczyny, co zapewne 
udziela się również autorce tych 
słów. W kolejnych wierszach 
przewija się płynący strumyk, 
jak i płynące z dnia codzienne-
go sprawy… Autorka nie zapo-
mina też o przestrogach, zale-
cając zdejmować czasem różowe 
okulary. 

Z całej analizy wierszy wyła-
nia się obraz  spojrzenia na życie 
z pewnego dystansu, z niesione-
go przez życie koszyka przeżyć, 
albumu z sepiowymi zdjęciami. 
Ukazuje też nastrój panujący w 
duszy poetki i pozwala sądzić, że 
jej wiersze nie pozostają  pieśnią 
pożegnalną, nie do końca też 
myśli owija nostalgia. I niech w 
tym stanie trwa jak najdłużej…

Wacław Turek,  
Krosno

PISANKA STULECIA! 

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie 
Filia w Zujunach (ul. Mokyklos 1, Zujuny) 

zaprasza na Wielkanocną Wystawę-Kiermasz 
18 marca 2018 r., w godz.  12.00 - 18.00 

W PROGRAMIE: 
 wystawa przepięknych wyrobów ręcznej roboty
 sprzedaż unikalnych rękodzieł
 podsumowanie konkursu „Pisanka Stulecia“ i obdarowanie

zwycięzców 
 sprzedaż pisanek konkursowych w celu dobroczynnym (za

zebrane środki będą kupione wielkanocne prezenty dla dzieci z 
rodzin potrzebujących) 

 loteria bez przegranej
 gorąca kawa lub herbata dla każdego!

W ciepłej i przyjaznej atmosferze, wśród bliskich i przyjaciół – 
podzielmy się doświadczeniem, dobrym nastrojem oraz radością 
nadchodzących Świąt! 

uroda, znikają zaszczyty, wszyst-
ko zmienia się w mary. Przegrać 
musi lubieżnik. Niepoprawna za-
lotnica. Pyszny kochanek. Poetka 
próbuje oswoić dojmujący rozpad. 
Podkreśla swą religijność. Powta-
rza pacierze i chwyta najodleglej-
szą nawet mądrość. Przemijanie 
ciała, młodości, powabu, najwy-
raźniej Poetkę boli i onieśmiela. 
Ale jest w tym pisaniu bardziej 
fundamentalna groza. Irena Du-
chowska jest Poetką Wilna i Wi-
leńszczyzny, również Żmudzi, ale 
to ten pierwszy świat stał się rajem 
utraconym i krainą przepadłą. 
Rozpad mikroświata rozlewa się 
wyraźnie na świat rozleglejszy. Po-
niżone są stare dwory. Poniżone, 
nikomu niepotrzebne, cymbały. 
Poniżony jest młyn, który niegdyś 
oznaczał bogactwo, przywoływał 
gospodarzy, dostarczał życiodaj-
ną mąkę. Cokolwiek dzieje się w 
wierszach Poetki, ma swoje źródło 
w rozpaczy, osobistych, bolesnych 
tęsknotach, już nieziszczalnych, 
być może nawet, anachronicz-
nych. Czytajmy te wiersze wedle 
własnego klucza. Koncentrujmy 
się na wybranych motywach. Nie 
gubmy jednak perspektywy meta-
fizycznej, mającej swoje źródło w 
zaginionej Atlantydzie, grzebiącej 
ze sobą wszelkie najistotniejsze 
prawdy, osoby, głosy, spojrzenia, 
rzeki, drogi, nieba i krajobrazy. Po 
takiej stracie winniśmy wszyscy 
postradać i samą Pamięć. Może 
wówczas bylibyśmy nieco szczę-
śliwsi. Trwa ona jednak niewzru-
szona. I tylko Poeci wiedzą, co z 
tą Pamięcią, uczynić.

Dariusz Łukaszewski, 
poeta, wójt gminy Kadzidło

Biblioteczka Kurpiowska
tom 24

Gmina Kadzidło • www.kadzidlo.pl
Kocham Kurpie • Kochóm Kurpśe

Irena Duchowska

W zielonej dolinie

Irena Duchowska — urodzona w Wilnie w 1955 roku. Po studiach w Wileń-
skim Instytucie Pedagogicznym wyjeżdża na Żmudź. W latach 1977–2008 
wykłada fizykę w Szkole Średniej w Akademii w rejonie kiejdańskim. Od 1994 
roku założycielka i prezes Koła ZPL, od 1996 Oddziału ZPL „Lauda”. W 1998 
roku zakłada Polski Zespół Pieśni na Żmudzi „Issa”, w 2000 roku Stowarzysze-
nie Polaków Kiejdan. Obu organizacjom prezesuje do dziś. W 2003 roku jej 
nazwisko wchodzi do plebiscytu „Kuriera wileńskiego” dziesiątki najpopu-
larniejszych Polaków na Litwie. Jesienią 2005 roku zostaje członkiem Polskie-
go Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie z siedzibą  
w Paryżu. W 2010 roku zostaje przyjęta do Związku Pisarzy Polskich na Ob-
czyźnie w Londynie. Organizator pielgrzymek, spotkań literackich, plene-
rów malarskich, świąt okolicznościowych, spływów kajakowych, Dni Kultu-
ry Polskiej na Laudzie i Żmudzi, piętnastu Festynów Kultury Polskiej „Znad 
Issy”. Mieszka w Akademii datnowskiej na Litwie.

Autorka tomików wierszy: Znad Issy (2004), Głos z Laudy (2005), Mój testa-
ment (2006), Miraże (2007), Sentymenty (2014), We mgle (2016).

Dzieci: Paweł (1977), Alina (1979), Kazimierz (1981), wnuk Józef (2013).
Zainteresowania: literatura, kwiaty, teatr, kino, szachy, narty, tenis stołowy, 

podróże, szczególnie własnym autem.
Odznaczenia i nagrody: Srebrny Krzyż Zasługi RP (2000) za działalność po-

lonijną, Medal ZG Związku Polaków Litwy „Za zasługi w krzewieniu polsko-
ści na Litwie” (2004), Złota Odznaka ZG Związku Polaków Litwy „Za zasługi  
w krzewieniu polskości na Litwie”(2009), Dyplom uznania Ambasady RP  
w Wilnie za krzewienie języka oraz kultury polskiej na Litwie (2009), Srebrny 
Medal Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (2011), Medal 
Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w uznaniu zasług w pracy 
na rzecz Polaków na Kresach (2013), Literacka nagroda im. Witolda Hulewi-
cza (2014), Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło (2017), Nagroda Kurpiow-
ski Nepomuk (2017).

Irena Duchowska – wieloletnia prezes Oddziału Związ-
ku Polaków na Litwie „Lauda”, działaczka społeczna, ani-
matorka polskiego życia kulturalnego na Laudzie i Żmudzi, 
poetka, wydała ostatnio kolejny tomik wierszy pt. „W zielo-
nej dolinie”. Przyjaciele z Polski nadesłali do redakcji listy, 
w których podzielili się swymi wrażeniami i uczuciami, ja-
kich doznali po przeczytaniu nowego tomiku wierszy Ireny 
Duchowskiej. Polecamy je uwadze Czytelników.

Niech w tym stanie  
trwa jak najdłużej…



1-7 marca 2018 r., nr 9 (1305) www.zpl.lt8

Wyrazy szczerego współczucia i żalu  
z powodu śmierci dyrektora 

Dariusza Wasilewskiego 
rodzinie i bliskim

składają nauczyciele oraz pracownicy Ciechanowiskiej Szkoły Podstawowej  
w rejonie wileńskim 

„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. 

Kochanemu dziadkowi, ojcu i mężowi – 
Ryszardowi WERSOCKIEMU – z okazji 
Pięknego Jubileuszu 70-lecia życzenia 
Bożego błogosławieństwa, miłości i sza-
cunku od najbliższych oraz zdrowia

składają żona Łucja oraz córki: Irena i Iwo-
na z rodzinami

Z okazji Pięknego Jubileuszu 75-le-
cia Maciejowi Andrzejowi ZARĘB-
SKIEMU z Zagnańska obfitych łask 
Bożych, zwykłej ludzkiej życzliwości, 
pomyślności w działalności twórczej, spo-
łecznej i organizacyjnej, ciepła w rodzinie, 
pociechy z dzieci i wnuków, dobrego zdrowia i 
spełnienia, jak zwykle, rozległych planów

życzą rodacy z Laudy i Żmudzi

Z okazji 40. Urodzin Teresie WIERBIEL 
serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia, 
spełnienia marzeń oraz miłości i ludz-
kiej życzliwości

składa koleżanka Irena z rodziną

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 Związ-
ku (Dom Kultury Polskiej w Wilnie, pokój nr 309 we środy i czwartki od godz. 11.00 
do 16.00), o ile ma opłacone składki, może otrzymać nową legitymację członkowską. 
Zapraszamy.

Komitet organizacyjny Festiwalu Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, 
Boże, wysławiamy” zaprasza wszystkich kierowników (lub osoby 
oddelegowane) na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w 
sobotę, 10 marca, o godz. 12.00, w pokoju 302, w Domu Kultury 
Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76).


